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José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 4. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0298/2015 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 

2016. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (11706/2015 – C8-0274/2015 – 

2014/2132(BUD)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu, 

– ņemot vērā Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas 

Kopienu pašu resursu sistēmu
1
, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) 

Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un 

par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu
2
, 

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko 

nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam
3
 (DFS regula), 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu 

nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu 

pārvaldību
4
 (turpmāk „Iestāžu nolīgums”), 

– ņemot vērā 2015. gada 29. aprīļa rezolūciju par Eiropas Parlamenta 2016. finanšu gada 

ieņēmumu un izdevumu tāmi
5
, 

                                                 
1
  OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp. 

2
  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp. 

3
  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp. 

4
  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp. 

5
  Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0172. 
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– ņemot vērā Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko 

Komisija pieņēma 2015. gada 24. jūnijā (COM(2015)0300), 

– ņemot vērā nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta 

projektu, ko Padome pieņēma 2015. gada 4. septembrī un iesniedza Eiropas Parlamentam 

2015. gada 17. septembrī (11706/2014 – C8-0274/2014), 

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 23. septembra paziņojumu Eiropas Parlamentam, 

Eiropadomei un Padomei „Bēgļu krīzes pārvaldība: tūlītēji operatīvie, budžeta un 

juridiskie pasākumi saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā” (COM(2015)0490), 

– ņemot vērā Reglamenta 88. pantu, 

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu un citu iesaistīto komiteju atzinumus (A8-

0000/2015), 

III iedaļa 

Vispārīgs pārskats 

 

1. atzinīgi vērtē Komisijas sagatavoto 2016. finanšu gada budžeta projektu kā soli pareizajā 

virzienā; tomēr norāda, ka vēl var ietaupīt ievērojamu līdzekļu apmēru, un tādēļ atzinīgi 

vērtē Padomes ierosinātos grozījumus un koncentrēšanos uz fiskālo atbildību; 

2. norāda, ka 2016. gada budžeta lasījums Parlamentā zināmā mērā atspoguļo politiskās 

prioritātes, kas tika apstiprinātas 2015. gada 11. marta rezolūcijā par vispārējām 

pamatnostādnēm
1
 un 2015. gada 8. jūlija rezolūcijā par pilnvarojumu trialogam

2
; tomēr 

pauž nožēlu par Parlamenta lēmumu mēģināt pārkāpt 2014.–2020. gada daudzgadu 

finanšu shēmas (DFS) maksimālos apmērus, par kuriem Komisija, Padome un Parlaments 

bija panākuši vienošanos; uzskata, ka, ņemot vērā fiskālo stāvokli vairākās dalībvalstīs, 

šāda nostāja ir bezatbildīga; 

3. uzsver, ka 2014.–2020. gada DFS maksimālie apmēri ir jāievēro, jo īpaši saistībā ar DFS 

prioritāšu gaidāmo pārskatīšanu; pauž nožēlu par Parlamenta lēmumu 2016. gada budžetā 

izmantot visus 1.a, 1.b un 3. izdevumu kategorijā pieejamos līdzekļus un atstāt mazas 

manevrēšanas iespējas 4. izdevumu kategorijā; uzskata — attiecībā uz šo apmēru 

pārkāpšanu izdarāmais loģiskais secinājums ir tāds, ka nevis apmēri ir nepietiekami, bet 

Parlamentam kā vienai no budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm ir jāizmanto reālistiskāka un 

atbildīgāka pieeja izdevumiem; 

4. ierosina, šo budžetu palielinot, par prioritāti noteikt migrācijas un bēgļu krīzes risināšanu; 

apzinās, ka šo krīzi nevar atrisināt ar finanšu resursiem vien; tomēr pauž nožēlu par 

Parlamenta nespēju noteikt prioritātes, samazināt līdzekļu nelietderīgu tērēšanu un 

koncentrēt izdevumus pasākumiem šīs krīzes samazināšanai, jo īpaši izmantojot šim 

mērķim viegli atrodamas budžeta pozīcijas, kurās ir zems līdzekļu apguves un īstenošanas 

līmenis; norāda, ka Parlamenta nostāja apdraud Eiropas reaģēšanu uz krīzi; 

                                                 
1
  Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0060. 

2
  Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0263. 
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5. ņem vērā Komisijas grozījumu vēstules Nr. 2/2016 publicēšanu 2015. gada 14. oktobrī; 

atzinīgi vērtē to, ka ir palielināti izdevumi problēmu risināšanai lauksaimniecības nozarē; 

tomēr aicina Komisiju izvērtēt 3. un 4. izdevumu kategoriju, lai rastu ietaupījumus, kurus 

vismaz daļēji varētu novirzīt migrācijas un bēgļu krīzes mazināšanas pasākumu 

finansēšanai; 

6. atkārtoti pauž pārliecību par to, ka Savienības budžetā nevajadzētu ignorēt politiskās 

saistības, ko visas trīs iestādes jau ir uzņēmušās, jo īpaši attiecībā uz Eiropas Stratēģisko 

investīciju fondu (ESIF) un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu (YEI); uzskata, ka šo 

saistību neievērošana ne tikai mazina Parlamenta ilgtermiņa uzticamību, bet arī apgrūtina 

spēju sasniegt 2016. gada budžetā paredzētas steidzamas īstermiņa prioritātes; 

7. uzsver, ka ir svarīgi pilnībā ievērot kopīgo paziņojumu par maksājumu plānu 2015.–

2016. gadam, par ko vienojušies Parlaments, Padome un Komisija,
1
 ņemot vērā kopīgo 

apņemšanos līdz 2016. gada beigām samazināt 2007.–2013. gada kohēzijas programmām 

paredzēto neizpildīto maksājumu pieprasījumu uzkrājumu līdz EUR 2 miljardiem un 

novērst turpmāku nepārvaldāmu uzkrājumu veidošanos; 

8. atbalsta to, ka ārkārtas apstākļos kā ārkārtas pasākumi tiek izmantoti īpaši instrumenti, un 

uzskata, ka šādi instrumenti apliecina to, ka DFS satvarā pastāv pietiekams elastīgums; 

uzskata, ka pašreizējā migrācijas un bēgļu krīze attaisno īpašu instrumentu izmantošanu; 

tomēr pauž nožēlu par to, ka papildu finansējumu, kas bija nepieciešams, lai ES adekvāti 

reaģētu uz krīzi, nevarēja rast jau izveidotajās budžeta pozīcijās, jo īpaši tajās, kurām nav 

skaidri redzamas ES pievienotās vērtības; pauž bažas par to, ka saskaņā ar Parlamenta 

nostāju speciālie instrumenti būtu jāizmanto atkārtoti vairākās izdevumu kategorijās, 

apgrūtinot spēju 2016. gadā reaģēt uz turpmākiem neparedzētiem apstākļiem; 

1.a izdevumu apakškategorija — Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai 

9. atkārtoti pauž atbalstu modernizējošam budžetam, kurā par prioritāti noteikta 

nodarbinātība, uzņēmumi un uzņēmējdarbība, jo īpaši tām budžeta pozīcijām, kurām ir 

vislielākais potenciāls veicināt nodarbinātības un izaugsmes mērķu sasniegšanu; atzīst to, 

ka Komisijas un Padomes nostāja īstermiņā varētu negatīvi ietekmēt dažas budžeta 

pozīcijas; tomēr vēlas, lai turpmākajos ES budžetos uzsvars joprojām tiktu likts uz 

darbvietu izveidi, izaugsmes veicināšanu un pētniecību un izstrādi; 

10. uzsver nesen panākto vienošanos par ESIF; pauž nožēlu par to, ka Padome ierosinājusi 

samazināt programmas „Apvārsnis 2020” un Eiropas infrastruktūras savienošanas 

instrumenta izdevumus, par kuriem jau ir panākta vienošanās; turklāt pauž nožēlu par 

Parlamenta fiskāli bezatbildīgo lēmumu palielināt ES budžetu, pārsniedzot vienošanos par 

DFS, lai atbalstītu līdzekļu palielināšanu programmai „Apvārsnis 2020” un Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumentam paredzētajās budžeta pozīcijās līdz apmēriem, 

kas bija noteikti pirms ESIF izveidošanas, pilnībā apdraudot iepriekšējo trīs iestāžu 

vienošanos par DFS; aicina visas puses pārtraukt politisko izrādīšanos un ievērot 

vienošanās par ESIF un DFS, kurām tās iepriekš bija piekritušas; 

1.b izdevumu apakškategorija — Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija 

                                                 
1
  Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0263, II pielikums. 
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11. saprot, ka ideālā gadījumā nevajadzētu samazināt Komisijas priekšlikumā paredzētos 

līdzekļus; tomēr uzsver fiskālās atbildības nozīmi; tādēļ kā Eiropas solidaritātes paraugu 

atzinīgi vērtē Padomes grozījumus, kas vērsti uz finansējuma saglabāšanu vismazāk 

attīstītajiem reģioniem un finansējuma samazināšanu visattīstītākajiem reģioniem; 

12. saprot to, ka vairākās dalībvalstīs īpašu problēmu rada jauniešu bezdarbs; tomēr pauž 

nožēlu par Parlamenta lēmumu palielināt YEI izdevumus, pārsniedzot DFS paredzētos 

maksimālos apmērus tādēļ, ka iepriekšējos gados ievērojams līdzekļu apmērs tika darīts 

pieejams agrāk, nekā plānots, tika piešķirts ievērojams priekšfinansējums un Komisija 

apgalvo, ka nav steidzamas vajadzības 2016. gada budžetā palielināt saistību apmēru; 

atgādina, ka nodarbinātība lielākoties ir dalībvalstu atbildība, un aicina dalībvalstis darīt 

visu iespējamo, lai nodrošinātu augstu nodarbinātības līmeni un risināt ar jauniešu 

nodarbinātību saistītās konkrētās problēmas; 

2. izdevumu kategorija — Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi 

13. atzinīgi vērtē Komisijas sagatavoto budžeta projektu; tomēr piekrīt Padomes 

ierosinājumam attiecībā uz to, ka ir būtiskas jomas, kurās ir vērojams efektivitātes 

trūkums, piemēram grozījumos, kas iekļauti budžeta grozījuma Nr. 7/2015 projektā; tādēļ 

atbalsta to, ka Padome ir samērīgi samazinājusi saistību un maksājumu apropriācijas 

2. izdevumu kategorijā; 

14. atbalsta to, ka ir palielināti izdevumi, lai mazinātu krīzi lauksaimniecības nozarē, kā 

apstiprināts Komisijas grozījumu vēstulē Nr. 2/2016, jo īpaši piensaimniecības nozarē, un 

atbalsta šajā jautājumā pausto Parlamenta nostāju; atzinīgi vērtē to, ka šajā paketē ir 

ietverta virkne pasākumu, kas paredzēti, lai novērstu ilgtermiņa ietekmi, ko Eiropas 

lauksaimniekiem rada Krievijas piemērotais embargo; 

3. izdevumu kategorija — Drošība un pilsoniskums 

15. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas sagatavotajā 2016. gada budžeta projektā un grozījumu 

vēstulē Nr. 2/2016 ir palielināti ar migrāciju un bēgļiem saistītie izdevumi; tomēr apšauba 

to, vai Komisija ir pietiekami izvērtējusi visas iespējas attiecībā uz 3. izdevumu kategorijā 

iekļauto apropriāciju pārdalīšanu, jo īpaši ņemot vērā to, ka Padomei izdevās rast 

EUR 25 miljonus lielus ietaupījumus saistību apropriācijās un EUR 35 miljonus lielus 

ietaupījumus maksājumu apropriācijās; pauž kritiku par to, ka, Komisijai un Parlamentam 

nespējot rast ietaupījumus, tika izmantots elastības instruments EUR 1,5 miljardu apmērā; 

atkārtoti pauž pārliecību par to, ka 3. izdevumu kategorijā ir vairākas budžeta pozīcijas ar 

vāji saskatāmu ES pievienoto vērtību, kurās pašreiz paredzēto finansējumu varētu novirzīt 

migrācijas un bēgļu krīzes risināšanai;  

16. uzskata, ka ir skaidri jānošķir patvēruma un migrācijas politika; uzskata, ka ilgtermiņā ir 

nepieciešami praktiski, ilgtspējīgi un saprātīgi risinājumi, lai novērstu to, ka, cenšoties 

iegūt patvērumu Eiropas Savienībā, tiek zaudētas dzīvības, kā arī lai izveidotu efektīvas 

robežas un garantētu iekšējo drošību;  

4. izdevumu kategorija — Globālā Eiropa 
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17. ņem vērā to, ka salīdzinājumā ar 2015. gada budžetu Komisijas sagatavotajā 2016. gada 

budžetā ir paredzēts ievērojami palielināt izdevumus; ir vienisprātis ar Padomi attiecībā uz 

to, ka šo izdevumu palielināšanas dēļ maksimālo apmēru robežās netiek saglabātas 

pietiekamas rezerves; atbalsta Padomes nostāju par to, ka tiek joprojām būtiski palielināti 

izdevumi, kurus plānots novirzīt visneattīstītākajām valstīm, lai palīdzētu mazināt 

problēmas kaimiņu reģionos; pauž nožēlu par to, ka atbilstīgi Parlamenta nostājai 

4. izdevumu kategorijā tiek saglabāta tikai EUR 50 000 liela rezerve maksimālo apmēru 

robežās, kas būtu absolūti nepietiekama, lai 2016. gadā risinātu neparedzētus apstākļus; 

norāda uz ES kopīgo rīcības plānu ar Turciju, par kuru Padome vienojās 2015. gada 

15. oktobrī
1
, kā neparedzētu apstākļu piemēru, ko ES nespētu finansēt, ja tiktu pieņemta 

Parlamenta nostāja; 

18. tomēr atzinīgi vērtē Komisijas 2015. gada 23. septembra paziņojumā norādītos un 

grozījumu vēstulē Nr. 2/2016 apstiprinātos pasākumus; apšauba to, vai Komisija ir 

izvērtējusi Padomes atrastos ietaupījumus 4. izdevumu kategorijā; atkārtoti norāda — 

budžeta grozījuma Nr. 7/2015 projekts bija apliecinājums tam, ka ir iespējams novirzīt 

prioritārām jomām ievērojama apmēra līdzekļus; uzsver to, ka migrācijas un bēgļu krīzi 

nevar atrisināt ar finanšu resursiem vien; uzskata — lai nodrošinātu to, ka papildu 

finansējums tiek izmantots prioritāram vajadzībām, tam vajadzētu būt pareizi novirzītam 

un pārredzamam un tā izmantošanā būtu jāievēro pārskatatbildība; 

19. uzskata, ka migrācijas un bēgļu krīzes mazināšanai paredzētie finanšu līdzekļi būtu 

jānovirza tās iemeslu novēršanai, nevis problēmas seku risināšanai; uzsver to, ka ir svarīgi 

sniegt bēgļiem atbalstu netālu no viņu izcelsmes valstīm, piemēram, stiprinot attiecīgās 

ES aģentūras un ES Reģionālo trasta fondu Sīrijā;    

5. izdevumu kategorija – administrēšana  

20. uzskata, ka Komisijas administratīvos izdevumus nevajadzētu atbrīvot no lietderīguma un 

taupības pasākumiem, kurus piemērojušas dalībvalstu valdības; ņemot vērā to, ka ES 

nākas risināt vairākas krīzes, un neaizmirstot par joprojām jūtamo pasaules ekonomikas 

krīzes ietekmi, uzskata, ka Komisijai būtu jāveic simboliski nozīmīgi lietderīguma un 

taupības pasākumi, lai izrādītu solidaritāti ar grūtībās nonākušajām dalībvalstu valdībām;   

Aģentūras 

21. principā atbalsta Komisijas aplēses par aģentūru budžeta vajadzībām; atbalsta Parlamenta 

lēmumu palielināt finansējumu aģentūrām, kuru darbība ir vērsta uz migrācijas jautājumu 

risināšanu, proti, Eiropas Patvēruma atbalsta birojam, Frontex, Eiropolam, Eurojust, 

eu.LISA, CEPOL un Pamattiesību aģentūrai; pauž nožēlu par to, ka Parlaments mēģina 

palielināt citu aģentūru izdevumus, kas acīmredzami nav prioritāri; 

Maksājumi 

22. atgādina par Parlamenta, Padomes un Komisijas iepriekšējo apņemšanos izvairīties no 

neapmaksātu rēķinu uzkrāšanās; tādēļ pauž nožēlu par Parlamenta lēmumu ievērojami 

palielināt saistības, kuras Komisijai būs grūti apmaksāt; turklāt pauž nožēlu par Padomes 

                                                 
1
  Eiropas Savienības Padomes 2015. gada 15. oktobra secinājumi, EUCO 26/15.  
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lēmumu konsekventi izdevumus samazināt vairāk nekā saistības; aicina abas iestādes 

rīkoties atbildīgi; 

Pārējās iedaļas 

I iedaļa — Eiropas Parlaments 

23. uzsver, ka ir skaidri redzami veidi, kā Parlamenta budžetā ietaupīt līdzekļus, jo īpaši 

saistībā ar farsam līdzīgo situāciju attiecībā uz plenārsēžu organizēšanu gan Briselē, gan 

Strasbūrā; mudina Parlamentu un Padomi sagatavot plānu pārejai uz vienu darbavietu, kā 

to 2013. gada 20. novembrī pieņemtajā A. Fox un G. Häfner ziņojumā
1
 pieprasījis liels 

Parlamenta deputātu vairākums; uzskata, ka braucieni no Briseles uz Strasbūru un atpakaļ 

ir pretrunā jebkādiem Parlamenta centieniem panākt, ka to uzskata par fiskāli atbildīgu 

iestādi, un būtiski pasliktina to, kā sabiedrība uztver Parlamentu;   

24. uzskata, ka Parlaments var vēl vairāk ietaupīt ievērojamus budžeta līdzekļus, samazinot 

ierēdņu skaitu un tādējādi arī samazinot nepieciešamību pēc biroja telpām un ēkām, 

atceļot tādus projektus kā Eiropas vēstures nams un pārtraucot Parlamenta darbības 

pārspīlēto popularizēšanu; 

25. uzskata, ka vēl vairāk budžeta līdzekļu varētu ietaupīt, pārstrukturējot starpparlamentārās 

delegācijas, delegācijas apvienotajās parlamentārajās komitejās un delegācijas 

parlamentārās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārās asamblejās un 

samazinot uz ārvalstīm nosūtīto delegāciju apmēru un to kopējās izmaksas; 

26. uzskata, ka ietaupījumus Parlamenta budžetā var gūt, arī samazinot maksājumus politisko 

partiju un fondu veidošanai un izdevumus saistībā ar parlamentāro palīdzību; pieņem 

zināšanai to, ka ģenerālsekretārs ir iesniedzis Prezidijam priekšlikumu, lai rastu jaunu 

līdzsvaru starp reģistrēto deputātu palīgu un vietējo palīgu skaitu; sagaida, ka galīgais 

lēmums stāsies spēkā ne vēlāk kā 2016. gada jūlijā un tajā tiks ievēroti spēkā esošo 

līgumu termiņi; 

27. pauž nožēlu par Parlamenta nostāju attiecībā uz mērķi samazināt personālu par 5 %, kas ir 

pretrunā ar Komisiju un Padomi panāktās vienošanās (2013. gada 2. decembrī noslēgtā 

Iestāžu nolīguma
2
 satvarā) garam un principam; ņem vērā Budžeta kontroles komitejas 

ieteikumus attiecībā uz 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
3
; uzskata, ka ir 

iespējams par 10 % samazināt Parlamenta budžetu, nekādi neietekmējot Parlamenta 

deputātu pamatpienākumu pildīšanu; atkārtoti pauž bažas par Eiropas Parlamenta 

priekšsēdētāja biroja personāla lielo apmēru (35 darbinieki, tostarp divi šoferi un viens 

personīgais kalpotājs); uzskata, ka vajadzība pēc tik liela personāla ir spēcīgi apšaubāma 

un tas rada sliktu piemēru attiecībā uz izmaksu samazināšanu un fiskālo atbildību 

Parlamentā; 

28. ņem vērā Parlamenta opozīciju Tiesas palielināšanai; ierosina censties nodrošināt to, lai 

šāda iespējama reforma neietekmētu budžetu; 

                                                 
1
  Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0498. 

2
  OV C 373, 20.12.2013., 5. lpp.  

3
  Pieņemtie teksti, P7_TA(2015)0121. 
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29. prasa veikt izmaksu un ieguvumu analīzi attiecībā uz Ekonomikas un sociālo lietu 

komiteju un Reģionu komiteju, lai novērtētu pievienoto vērtību, ko tās sniedz Eiropas 

Savienībai; 

o 

o     o 

30. joprojām pauž pārliecību par to, ka Eiropas budžetam būtu jārada pievienotā vērtība, nevis 

jāierobežo dalībvalstu valdību tiesības un atbildība; aicina visas puses atbildīgi izstrādāt 

budžetu, kurā īpaša uzmanība tiktu pievērsta migrācijas un bēgļu krīzes mazināšanai; 

31. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, pārējām attiecīgajām 

iestādēm un struktūrām, kā arī dalībvalstu parlamentiem. 

Or. en 

 

 


