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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā 

budžeta projektu  

(11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(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 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas 

Savienības pašu resursu sistēmu1, 

– 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 atcelšanu2, 

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

nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam3 (DFS regula), 

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

nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu 

pārvaldību4 (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums), 

– ņemot vērā 2017. gada 15. marta rezolūciju par budžeta izstrādes vispārējām 

pamatnostādnēm5, 

– ņemot vērā 2017. gada 5. aprīļa rezolūciju par Eiropas Parlamenta 2018. finanšu gada 

ieņēmumu un izdevumu tāmi6, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko 

Komisija pieņēma 2017. gada 29. jūnijā (COM(2017)0400), 

– ņemot vērā nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta 

projektu, ko Padome pieņēma 2017. gada 4. septembrī un nosūtīja Parlamentam 

2017. gada 13. septembrī (11815/2017 – C8-0313/2017), 

– ņemot vērā 2017. gada 5. jūlija rezolūciju par pilnvarojumu trialogam par 2018. gada 

budžeta projektu7, 

– ņemot vērā Reglamenta 88. pantu, 

                                                           
1 OV L 168, 7.6.2014., 105. 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 Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0085. 
6 Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0114. 
7 Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0302. 



 

RR\1136723LV.docx 5/105 PE610.722v02-00 

 LV 

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

0299/2017), 

III iedaļa 

Vispārīgs pārskats 

1. uzsver, ka 2018. gada budžeta lasījums Parlamentā pilnībā atspoguļo politiskās 

prioritātes, kas ar ievērojamu vairākumu tika apstiprinātas iepriekš minētajā 2017. gada 

15. marta rezolūcijā par vispārējām pamatnostādnēm un 2017. gada 5. jūlija rezolūcijā 

par pilnvarojumu trialogam; atgādina, ka šo prioritāšu pamatā ir ilgtspējīga izaugsme, 

darbvietas, jo īpaši jauniešu nodarbinātība, drošība un klimata pārmaiņas; 

2. uzsver, ka Savienība joprojām piedzīvo daudzus izaicinājumus, un pauž pārliecību, ka, lai 

gan budžeta disciplīna ir jānodrošina arī turpmāk, Savienības budžetā ir jārod 

nepieciešamie finanšu resursi, kas ļautu īstenot politiskās prioritātes un dotu iespēju 

Savienībai rast konkrētus risinājumus un efektīvi reaģēt uz minētajiem izaicinājumiem; 

uzsver, ka Savienības izdevumiem vajadzētu būt balstītiem uz Eiropas pievienotās 

vērtības principu un atbilst subsidiaritātes principam; 

3. atkārtoti apstiprina apņemšanos finansēt Savienības politiku, kas veicina darbvietas un 

izaugsmi visos tās reģionos, veicot investīcijas pētniecībā, izglītībā, infrastruktūrā, MVU 

un nodarbinātībā, īpaši saistībā ar jauniešiem; pauž neizpratni, kā Savienība var panākt 

progresu šajās jomās, ņemot vērā samazinājumus, ko Padome ierosinājusi 1.a izdevumu 

apakškategorijā; nolemj tā vietā vēl vairāk palielināt finansējumu pētniecības un 

inovācijas programmām, kuru īstenošanas īpatsvars ir ļoti augsts un kurās, ņemot vērā 

pieteikumu milzīgo skaitu, pieņemto pieteikumu īpatsvars ir īpaši zems; 

4. joprojām pauž apņēmību ievērot sarunās par ESIF dotos solījumus, proti, ikgadējās 

budžeta procedūras laikā minimizēt ESIF dēļ veikto samazinājumu ietekmi uz 

pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu 

(EISI); tādēļ ierosina minētos samazinājumus kompensēt, atjaunojot abu minēto 

programmu sākotnējo gada finansējumu, lai dotu tām iespēju pilnībā sasniegt mērķus, kas 

apstiprināti, pieņemot attiecīgos tiesību aktus;   

5. pauž politisku atbalstu Eiropas Solidaritātes korpusa (ESC) izveidei un atzinīgi vērtē 

likumdošanas priekšlikumu, ko šajā nolūkā izvirzījusi Komisija; tomēr uzskata — kamēr 

nav pieņemts lēmums par ESC finansēšanu un saskaņā ar parasto likumdošanas 

procedūru pieņemta attiecīgā regula, nekāds finansējums šim mērķim 2018. gada budžetā 

nebūtu jāiekļauj; tādēļ nolemj, ka attiecīgās apropriācijas un līdzekļu pārvietojumi, ko 

Komisija iekļāvusi 2018. gada budžeta projektā, šobrīd būtu jāatceļ, jo lēmumā par 

2018. gada budžetu nekādi nevajadzētu prognozēt likumdošanas sarunu rezultātus; 

joprojām ir pilnībā gatavs lēmumu par ESC finansējumu nekavējoties iekļaut nākamā 

gada budžetā ar budžeta grozījuma palīdzību, ja sarunas par attiecīgo regulu netiks 

noslēgtas līdz 2018. gada budžeta procedūras beigām;  

6. pauž satraukumu par to, ka jauniešu bezdarbs saglabājas nepieredzētā līmenī, un pauž 

pārliecību, ka ir jāveic papildu pasākumi, lai neapdraudētu veselas jauno eiropiešu 

paaudzes nākotni; tādēļ nolemj palielināt Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) 

finansējumu, pārsniedzot apmēru, ko Komisija ierosinājusi 2018. gadam; uzsver, ka šāds 
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palielinājums būtu jāuzskata par papildinājumu kopējam finansējumam, kas tika politiski 

apstiprināts JNI saistībā ar DFS vidusposma pārskatīšanu, nevis tikai par apstiprināto 

līdzekļu agrāku piešķiršanu 2018. gada budžetā;  

7. atgādina, ka kohēzijas politikai ir primāra nozīme, lai Savienībā panāktu ekonomisko un 

sociālo konverģenci, tādējādi nodrošinot attīstību un izaugsmi; uzsver — sagaidāms, ka 

2018. gadā kohēzijas politikas programmu īstenošana kļūs intensīvāka un sasniegs 

optimālu tempu; uzsver Parlamenta apņemšanos nodrošināt pietiekamas apropriācijas 

minētajām programmām, kuras pārstāv vienu no galvenajām Savienības politikas jomām; 

tomēr pauž bažas par nepieņemamu kavēšanos ar darbības programmu īstenošanu valstu 

līmenī; aicina dalībvalstis nodrošināt, ka vadošo, revīzijas un sertifikācijas iestāžu 

izraudzīšanās tiek pabeigta un īstenošana paātrinās; turklāt aicina Komisiju turpināt 

vienkāršot saistītās procedūras;  

8. uzskata — lai gan migrācijas un bēgļu krīzes kulminācija pašlaik ir šķietami 

samazinājusies, Savienībai ir jābūt gatavai reaģēt uz jebkuru turpmāku negaidītu 

notikumu šajā jomā un īstenot aktīvāku pieeju migrācijas jomā; tādēļ mudina Komisiju 

pastāvīgi uzraudzīt 3. izdevumu kategorijā piešķirto līdzekļu atbilstīgumu un pilnībā 

izmantot visus pieejamos instrumentus pašreizējā DFS, lai savlaicīgi reaģētu uz jebkuru 

negaidītu notikumu, kam varētu būt nepieciešams papildu finansējums; atgādina — lai 

gan Savienībai ir izdevies ieviest dažus mehānismus, kas palīdz risināt šo situāciju, 

saskaņā ar UNHCR datiem līdz šim 2017. gadā Eiropā, šķērsojot jūru, ir ieradušies vairāk 

nekā simts tūkstoši bēgļu un migrantu; tādēļ nolemj nedaudz palielināt finansējumu 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un Iekšējās drošības fondam, kā arī 

aģentūrām, kuras ir atbildīgas par patvēruma jomu, piemēram, Eiropas Patvēruma 

atbalsta birojam (EASO), kurš ir jānodrošina ar atbilstīgiem finanšu līdzekļiem un 

cilvēkresursiem; no jauna norāda, ka 3. izdevumu kategorijas maksimālais apjoms ir 

ārkārtīgi nepietiekams, lai nodrošinātu pienācīgu finansējumu migrācijas un bēgļu krīzes 

iekšējai dimensijai un citām prioritārām programmām, piemēram, kultūras un pilsonības 

programmām; 

9. uzsver, ka pēdējos gados 3. izdevumu kategorija lielā mērā ir tikusi izmantota, lai risinātu 

migrācijas un bēgļu krīzes jautājumus, un ka šādas darbības būtu jāturpina, cik ilgi vien 

nepieciešams; tomēr norāda, ka līdz šim sniegtais finansējums ir nepietiekams; šī iemesla 

dēļ nolemj palielināt finansējumu tieslietu un iekšlietu jomā strādājošajām aģentūrām, 

kuras pēdējos gados cieš no darbinieku un finansējuma trūkuma paaugstinātās darba 

slodzes un papildu uzdevumu dēļ; 

10.  uzsver, ka, ņemot vērā nesenās bažas par drošību visā Savienībā, saistībā ar 3. izdevumu 

kategorijas finansējumu būtu jāņem vērā arī pasākumi, kuri stiprinātu Savienības pilsoņu 

drošību; 

11. atkārtoti norāda, ka viens no būtiskākajiem līdzekļiem, kā risināt migrācijas un bēgļu 

krīzi un mazināt Savienības pilsoņu bažas par drošību, ir migrācijas pamatcēloņu 

novēršana un pietiekama finansējuma atvēlēšana ārējiem instrumentiem, kuru mērķis ir 

risināt tādas problēmas kā nabadzība, darbvietu, izglītības un ekonomisko iespēju 

trūkums, nestabilitāte, konflikti un klimata pārmaiņas, kas ir viens no arvien pieaugošo 

migrācijas plūsmu pamatcēloņiem; uzskata, ka Savienībai būtu optimāli jāizmanto 

4. izdevumu kategorijas finansējums, kurš izrādījās nepietiekams, lai vienlīdz lielā mērā 
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pievērstos visiem ārējiem izaicinājumiem, ņemot vērā, ka resursi ir acīmredzami 

nepietiekami un būtu jāpalielina sistemātiskākā veidā; 

12. pauž nožēlu par to, ka nostājas gatavošanas laikā Parlaments nav bijis pietiekami 

informēts par to, kā budžetu ietekmēs iespējamais politiskais lēmums pagarināt Bēgļu 

atbalsta mehānisma Turcijā darbību; atkārto savu izsenis pausto nostāju, proti, ka jaunas 

iniciatīvas nedrīkst finansēt, kaitējot jau eksistējošiem ES ārējiem projektiem; tāpēc 

aicina Komisiju gadījumā, ja Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā darbība tiek pagarināta, 

ierosināt tā finansēšanu no jauniem līdzekļiem un tā īstenošanā vairāk iesaistīt vietējās 

NVO; norāda, ka 4. izdevumu kategorijas maksimālais apjoms ir ārkārtīgi nepietiekams, 

lai ilgtspējīgi un efektīvi reaģētu uz pašreizējām ārējām problēmām, tostarp migrācijas un 

bēgļu problēmu; 

13. atgādina, ka ar Savienības budžetu ir jāatbalsta Parīzes nolīguma mērķu un Savienības 

ilgtermiņa klimata mērķu sasniegšana, 2014.–2010. gada DFS panākot 20 % izdevumu 

mērķi klimata jomā; pauž nožēlu par to, ka Komisija nav ierosinājusi konkrētus un 

reālistiskus priekšlikumus šo mērķu sasniegšanai; tādēļ ierosina palielināt līdzekļus, 

pārsniedzot to līdzekļu apmēru, kuri budžeta projektā paredzēti ar klimatu saistītām 

darbībām; tomēr norāda, ka šie palielinājumi nav pietiekami, un aicina Komisiju iesniegt 

visus vajadzīgos priekšlikumus, lai turpmākajos budžeta projektos sasniegtu mērķus; šajā 

sakarībā norāda, ka 8,2 % kopējo saistību apropriāciju, kas ierosinātas budžeta projektā, 

ir saistītas ar bioloģiskās daudzveidības aizsardzību; uzsver, ka gada palielinājums 0,1 % 

apmērā ir pretrunā satraucošajai un arvien pieaugošajai sugu un dzīvotņu izzušanai; 

14. atzinīgi vērtē to, ka uz rezultātiem vērsta budžeta jaunā pieeja pirmo reizi ir integrēta 

Komisijas iekšējā budžeta sagatavošanas darbā, lai pārskatītu izdevumus, pamatojoties uz 

līdz šim gūto pieredzi un apzinātu iespējamās korekcijas;  

15. atjauno summas, kuras Padome budžeta projektā ierosinājusi samazināt; pauž neizpratni 

par to, cik pamatoti ir ierosinātie samazinājumi, piemēram, samazinājumi, kuri skar 

pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu 

(EISI) — divas programmas, ko jau ir ietekmējusi līdzekļu pārcelšana uz ESIF —, kā arī 

samazinājumi, kuri skar ārpolitiku; jebkurā gadījumā iebilst pret Padomes paziņoto ieceri 

izmantot budžeta pozīcijas, kurās ir zems izpildes līmenis vai absorbcijas spēja, jo to 

nepamato faktiski izpildes rādītāji un netiek ņemts vērā atsevišķu programmu atšķirīgais 

īstenošanas veids;   

16. secina — lai varētu atbilstīgi finansēt visas akūtās vajadzības, kā arī ņemot vērā DFS ļoti 

nelielo brīvo līdzekļu rezervi 2018. gadā, būs jāizmanto visi DFS regulā paredzētie 

elastīguma nodrošināšanas līdzekļi; sagaida, ka Padome piekritīs šādai pieejai un ka būs 

viegli panākt vienošanos samierināšanas procesā, dodot iespēju Savienībai apliecināt 

savas spējas un efektīvi reaģēt uz turpmākiem izaicinājumiem; uzsver, ka katru gadu 

notiekošā novirzīšanās no pašreizējās DFS sākotnējā plāna pamato to, lai DFS 

maksimālajās robežvērtībās laikposmam pēc 2020. gada tiktu veiktas augšupejošas 

korekcijas; 

17. nosaka 2018. gada kopējās apropriācijas EUR 162 597 930 901 apmērā saistību 

apropriācijās un EUR 146 712 004 932 apmērā maksājumu apropriācijās;  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1.a izdevumu apakškategorija — Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai 

18. noraida nepamatotos samazinājumus, ko Padome veikusi 1.a izdevumu apakškategorijā 

EUR 750 miljonu apmērā un kas atbilst gandrīz divām trešdaļām no kopējiem saistību 

samazinājumiem, kurus Padome veikusi DFS izdevumu kategorijās; norāda, ka šādi 

samazinājumi ir pretrunā Padomes pašas noteiktajām politiskajām prioritātēm; 

19. uzsver — lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi un darbvietu izveidi Savienībā, ir svarīgi 

palielināt investīcijas pētniecībā, inovācijā, izglītībā, infrastruktūrā un MMVU; brīdina, 

ka šādi Padomes ierosināti samazinājumi apdraudētu programmas, kurām ir reāla Eiropas 

pievienotā vērtība un kuras tieši ietekmē darbvietu un izaugsmes radīšanu, piemēram, 

“Apvārsnis 2020” vai EISI; īpaši norāda, ka pietiekams finansējums pamatprogrammai 

“Apvārsnis 2020” ir būtiski svarīgs, lai dotu iespēju pētniecības un inovācijas attīstībai, 

vadošo pozīciju nodrošināšanai digitalizācijas jomā un MVU atbalstam Eiropā; atgādina, 

ka šī programma ir apliecinājusi ievērojamu Eiropas pievienoto vērtību, jo 83 % projektu, 

kas finansēti no “Apvārsnis 2020”, nebūtu bijuši iespējami bez Savienības mēroga 

atbalsta; atkārtoti norāda uz EISI finansēšanas instrumenta nozīmi TEN-T tīkla 

pabeigšanā un Eiropas vienotās transporta telpas izveidē; līdz ar to nolemj atjaunot visas 

Padomes samazinātās summas un arī pilnībā atjaunot pamatprogrammas 

“Apvārsnis 2020” un EISI budžeta pozīciju sākotnējo finansējumu, kas tika samazināts, 

lai nodrošinātu līdzekļus ESIF garantiju fondam; 

20. turklāt uzsver, ka, veicot stratēģisku ieguldījumu Eiropas jaunatnē, ir jāstiprina 

Erasmus + izglītības un apmācības, kā arī jaunatnes sadaļas; 

21. uzsver, ka pietiekamam finansiālam atbalstam mikrouzņēmumiem, uzņēmējiem un MVU 

vajadzētu būt Savienības galvenajai prioritātei, jo tie ir galvenie darbvietu veidotāji visā 

Eiropā; uzsver, ka labas finansējuma pieejamības garantēšana ir būtiska, lai saglabātu 

MVU konkurētspēju un palīdzētu šiem uzņēmumiem pārvarēt sarežģītos uzdevumus, kas 

saistīti ar piekļuvi iekšējam tirgum, kā arī ar piekļuvi tirgum globālā mērogā; 

22. tādēļ nolemj palielināt finansējumu, pārsniedzot budžeta projektā ierosināto apmēru un 

sākotnējo finansējumu, kas bija paredzēts pirms ESIF un Eiropas Solidaritātes korpusa 

(ESC) dēļ veiktajiem samazinājumiem, tām programmām, kuras ir svarīgas izaugsmes un 

darbvietu veicināšanai un kuras atspoguļo plaši apstiprinātas Savienības prioritātes, proti, 

Erasmus +, “Apvārsnis 2020” (Marie Curie, Eiropas Pētniecības padome, MVU 

instruments), COSME un Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas 

programma (EaSI) (Progress un Eures); aicina Komisiju nodrošināt pietiekamu 

finansējumu ar WIFI4EU saistītajām budžeta pozīcijām un ievērot savas saistības 

attiecībā uz ieguldījumiem 2017.-2020. gada laikposmā;  

23. atzinīgi vērtē īpašu ikgadējo pasākumu budžeta pozīcijas iekļaušanu 2018. gada budžetā, 

kas ļaus veidot Eiropas piederības sajūtu iedzīvotāju vidū; norāda, ka īpašā ikgadējā 

pasākuma mērķim būtu uzskatāmi jānodrošina pievienotā vērtība Eiropas iedzīvotājiem 

visās dalībvalstīs;   

24. uzsver, ka ir svarīgi Eiropā stimulēt sadarbību aizsardzības pētniecības jomā, lai laikā, 

kad, ņemot vērā starptautiskās norises un neskaidrību, Eiropai arvien vairāk un 

pastiprināti jāpievēršas aizsardzības jautājumiem, rastu risinājumus galvenajiem spēju 

nepietiekamības aspektiem; uzskata, ka Savienības līmeņa papildu izdevumi aizsardzības 
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pētniecības jomā būtu jākompensē ar ietaupījumiem valstu līmenī; atbalsta piešķīruma 

palielināšanu sagatavošanas darbībai aizsardzības pētniecības jomā; prasa nākamajā 

daudzgadu finanšu shēmā iekļaut aizsardzības pētniecības programmu ar īpašu budžetu, 

tomēr atgādina savu izsenis pausto nostāju attiecībā uz to, ka jaunas iniciatīvas būtu 

jāfinansē, izmantojot jaunas apropriācijas un nekaitējot jau pastāvošām Savienības 

programmām; turklāt uzsver arī nepieciešamību uzlabot konkurētspēju un inovāciju 

Eiropas aizsardzības nozarē; 

25. uzskata, ka 2018. gada budžetā būtu jāparedz vairāk resursu, lai veiktu visaptverošu un 

objektīvu novērtējumu par risku, ko noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 

finansējuma apkarošanas jomā rada trešo valstu stratēģiskie trūkumi, balstoties uz 

Direktīvas (ES) 2015/8491 9. pantā noteiktajiem kritērijiem, un lai izveidotu „augsta 

riska” jurisdikciju sarakstu; 

26. tādēļ palielina saistību apropriāciju apmēru 1.a izdevumu apakškategorijā, par 

EUR 143,9 miljoniem pārsniedzot budžeta projektā paredzēto summu (neierēķinot to 

summu atjaunošanu, kuras bija spēkā pirms ESIF un ESC izveides, izmēģinājuma 

projektus un sagatavošanas darbības), un paredzot, ka šis palielinājums jāfinansē no 

pieejamās brīvo līdzekļu rezerves un turpinot izmantot vispārējo saistību rezervi; 

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

27. nepiekrīt Padomes ierosinātajiem maksājumu samazinājumiem EUR 240 miljonu apmērā 

1.b izdevumu apakškategorijā, tostarp atbalsta pozīcijās, un atjauno samazinātās summas, 

gaidot atjauninātas prognozes no Komisijas; 

28. ar aizvien lielākām bažām norāda, ka nepieņemamā kavēšanās Eiropas strukturālo un 

investīciju fondu (ESI fondu) īstenošanā ir mazinājusi to efektivitāti un pakļāvusi 

spiedienam vadošās iestādes un finansējuma saņēmējus; no jauna norāda uz risku, kādu 

pašreizējā kavēšanās var radīt saistībā ar neapmaksātu rēķinu uzkrāšanos šīs DFS 

darbības perioda otrajā pusē un nākamā darbības perioda sākumā; atkārtoti stingri aicina 

dalībvalstis vērsties pie Komisijas pēc padoma un palīdzības, lai novērstu kavēšanos 

vadošo, sertifikācijas un revīzijas iestāžu iecelšanā; pauž bažas arī par dalībvalstu 

prognožu sarukšanu un neprecizitāti;  

29. atgādina, ka jauniešu bezdarba rādītāji Savienībā joprojām ir nepieņemami augsti; uzsver, 

ka šā jautājuma risināšanā ir svarīgi ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu (JNI) un ESF 

nodrošināt pienācīgu finansējumu garantijas jauniešiem shēmās; atzinīgi vērtē vienošanos 

par to, ka ir jānodrošina jauni līdzekļi JNI, kā arī attiecīgu apropriāciju iekļaušanu 

2018. gada budžeta projektā; tomēr uzskata, ka, ņemot vērā jauniešu bezdarba radītos 

izaicinājumus un riskus, JNI būtu jāsaņem lielāks finansējums, un tāpēc nolemj 

2018. gadā paredzēt tai EUR 600 miljonus saistību apropriācijās; turklāt uzskata, ka par 

profesionālās apmācības darbībām, kas orientētas uz jauniešiem, un jo īpaši jauniešu un 

mācekļu praksi, vajadzētu būt tiesībām saņemt kohēzijas politikas finansējumu; 

                                                           
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Direktīva (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu 

sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 

2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.). 



 

PE610.722v02-00 10/105 RR\1136723LV.docx 

LV 

30. atzinīgi vērtē jauno finansējumu EUR 142,8 miljonu apmērā, kas atvēlēts strukturālo 

reformu atbalsta programmas (SRAP) īstenošanas sekmēšanai laikposmā no 2017. līdz 

2020. gadam; 

2. izdevumu kategorija — Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi 

 

31. atgādina, ka Komisijas priekšlikums paredzēt vairāk apropriāciju, lai finansētu Eiropas 

Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) vajadzības, lielā mērā ir tapis tāpēc, ka 

paredzams, ka 2018. gadā būs pieejama ievērojami mazāka piešķirto ieņēmumu summa; 

pieņem zināšanai Padomes veiktos samazinājumus EUR 275 miljonu apmērā, bet 

uzskata, ka Komisijas grozījumu vēstule joprojām būtu jāņem par pamatu jebkādai 

uzticamai ELGF apropriāciju pārskatīšanai, un tāpēc attiecīgi atjauno budžeta projektā 

paredzētās summas, līdz šī grozījumu vēstule tiks izskatīta samierināšanas procedūrā; 

32. uzsver, ka uzglabāšanas programmas ir apliecinājušas savu lietderību krīzes situācijās un 

ka tām plānošanas procesā atvēlēto finanšu resursu samazināšana nebūtu produktīva;  

33. uzsver, ka jauniešu bezdarba jautājumu daļēji varētu risināt, sniedzot atbilstīgu atbalstu 

jauniešiem lauku apvidos; tāpēc ierosina palielināt gados jauniem lauksaimniekiem 

paredzētos maksājumus, par EUR 50 miljoniem pārsniedzot budžeta projektā paredzēto 

apmēru; uzsver, ka nepieciešams sekmēt jauniešu piekļuvi darbam zivsaimniecības 

nozarē, izmantojot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) un citas Savienības 

finansēšanas shēmas; 

34. nolemj saskaņā ar saviem stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem un savām starptautiskajām 

saistībām cīņā pret klimata pārmaiņām ierosināt līdzekļu palielinājumu, par 

EUR 21,2 miljoniem pārsniedzot to līdzekļu apmēru, kuri budžeta projektā paredzēti ar 

klimatu saistītām darbībām; atgādina, ka gan Eiropas Revīzijas palāta (ERP), gan 

ECOFIN apstiprina, ka Savienības budžets neatbilst tās klimata mērķiem; 

35.  tādēļ palielina saistību apropriācijas par EUR 78,1 miljonu, tādējādi atstājot brīvu 

līdzekļu rezervi EUR 619,7 miljonu apmērā līdz 2. izdevumu kategorijas saistību 

maksimālajam apjomam, līdz tiks veikti atskaitījumi par izmēģinājuma projektiem un 

sagatavošanas darbībām; 

3. izdevumu kategorija — Drošība un pilsoniskums 

36. uzsver, ka migrācijas un drošības jautājumu risināšana Parlamentam joprojām ir jāuzskata 

par svarīgākajām Savienības prioritātēm, un atkārtoti pauž pārliecību, ka 3. izdevumu 

kategorijas maksimālais apjoms ir izrādījies ārkārtīgi nepietiekams, lai nodrošinātu 

pienācīgu finansējumu minēto izaicinājumu iekšējai dimensijai;  

37. norāda — lai gan to migrantu skaits, kuri šķērsojuši Savienības robežu, izmantojot 

Vidusjūras centrālās un austrumu daļas maršrutus, 2017. gada pirmajos deviņos mēnešos 

samazinājās, Vidusjūras rietumu daļas maršruts joprojām ir noslogots; norāda, ka 

2017. gada pirmajos deviņos mēnešos Eiropā, šķērsojot jūru, ieradās vairāk nekā simts 

tūkstoši migrantu un bēgļu un vairāk nekā 75 % no tiem ieradās Itālijā, savukārt pārējie 

— Grieķijā, Kiprā un Spānijā; uzskata, ka ir jāpalielina finansējums, lai pilnībā 

nodrošinātu Savienības vajadzības migrācijas jomā, jo īpaši, izmantojot Patvēruma, 
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migrācijas un integrācijas fondu, nolūkā atbalstīt dalībvalstis, lai uzlabotu integrācijas 

pasākumus un praksi personām, kurām nepieciešama starptautiska aizsardzība, jo īpaši 

nepavadītiem nepilngadīgajiem, un nepieciešamības gadījumā veicot atgriešanas 

operācijas attiecībā uz personām, kuras nav tiesīgas saņemt aizsardzību, vienlaikus 

pilnībā ievērojot neizraidīšanas principu; šajā sakarā arī uzsver, ka EASO rīcībā ir jābūt 

atbilstīgiem finanšu līdzekļiem un cilvēkresursiem, lai aģentūra varētu īstenot tai 

noteiktos uzdevumus; 

38. atbalsta jaunas budžeta pozīcijas izveidi Meklēšanas un glābšanas fondam, lai atbalstītu 

dalībvalstis, tām īstenojot starptautiskajās jūras tiesībās noteiktās saistības; prasa 

Komisijai iesniegt tiesību akta priekšlikums par ES Meklēšanas un glābšanas fonda 

izveidi; 

39. pauž pārliecību, ka, lai efektīvi novērstu Savienības pilsoņu bažas drošības jomā, Iekšējās 

drošības fonda budžetam ir nepieciešami papildu līdzekļi, tādējādi labāk aprīkojot 

dalībvalstis cīņā pret terorismu, pārrobežu organizēto noziedzību, radikalizāciju un 

kibernoziedzību; īpaši uzsver, ka ir jānodrošina pietiekami resursi drošības infrastruktūru 

nostiprināšanai un informācijas apmaiņas veicināšanai starp tiesībaizsardzības iestādēm 

un valstu iestādēm, cita starpā uzlabojot informācijas sistēmu sadarbspēju, un vienlaikus 

nodrošinot individuālo tiesību un brīvību ievērošanu; 

40. uzsver izšķirošo lomu, kāda tieslietu un iekšlietu jomā strādājošajām ES aģentūrām ir 

Savienības pilsoņus satraucošu steidzamu jautājumu risināšanā; tādēļ nolemj palielināt 

Eiropola budžeta apropriācijas un darbinieku skaitu, cita starpā izveidojot 7 štata vietas 

jaunajai operatīvajai vienībai, proti, Eiropola operatīvajai vienībai pazudušu bērnu 

meklēšanai, kā arī palielinātu finansējumu Eiropas Savienības Tiesu sadarbības vienībai 

(Eurojust), EASO un Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūrai 

(CEPOL); atkārtoti norāda uz šo aģentūru devumu dalībvalstu sadarbības veicināšanā 

minētajā jomā; 

41.  aicina Komisiju, ņemot vērā joprojām notiekošajās iestāžu sarunās panākto faktisko 

progresu, sniegt atjauninātu informāciju par to, kādu finansiālu ietekmi 2018. gadā radīs 

tie vēl nepieņemtie likumdošanas priekšlikumi, kuri ir daļa no Eiropas programmas 

migrācijas jomā, īpaši Dublinas sistēmas reforma, ieceļošanas/izceļošanas sistēma, 

Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēma un EASO, lai šo ietekmi varētu ņemt 

vērā samierināšanas posmā; 

42. pauž nožēlu par Padomes veiktajiem patvaļīgajiem saistību apropriāciju samazinājumiem 

vairāk nekā EUR 30 miljonu apmērā daudzās programmās kultūras, pilsoniskuma, 

tiesiskuma, sabiedrības veselības, patērētāju tiesību un civilās aizsardzības jomā, neņemot 

vērā šo programmu lieliskos īstenošanas rādītājus un jau tā nepietiekamo finansējumu, 

kura dēļ daudzi ļoti kvalitatīvi projekti netiek finansēti; atjauno budžeta projektā 

paredzēto līdzekļu apmēru visās pozīcijās un ierosina papildu palielinājumus attiecīgās 

pozīcijās; 

43. atkārtoti pauž pārliecību — jo īpaši 2019. gadā gaidāmo Eiropas Parlamenta vēlēšanu dēļ 

ir pienācis laiks palielināt finansējumu svarīgām Savienības programmām kultūras un 

pilsoniskuma jomā, īpaši programmai “Radošā Eiropa” un programmai “Eiropa 

pilsoņiem”, kurām ir svarīga loma kultūras un radošo nozaru atbalsta, kā arī līdzdalīgas 

pilsonības ziņā; atkārtoti norāda, ka visām iestādēm ir jāievēro politiskā vienošanās par 
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Eiropas Kultūras mantojuma gadam paredzēto 2018. gada finansējumu, nodrošinot tam 

pietiekamas apropriācijas ar programmas “Radošā Eiropa” apakšprogrammas “Kultūra” 

starpniecību, jo nav atsevišķas minētajam gadam paredzētas budžeta pozīcijas; aicina 

Komisiju pārskatīt budžeta pozīcijas „Rīcība saistībā ar multividi” iniciatīvas, lai 

nodrošinātu, ka budžets efektīvi atbalsta kvalitatīvu un neatkarīgu tvērumu attiecībā uz 

Savienības lietām; 

44. atbalsta lielāku pārredzamību un redzamību programmas “Tiesības, vienlīdzība un 

pilsonība” mērķim “Daphne”, jo tas ir svarīgs Savienības instruments cīņā pret visa veida 

vardarbību pret bērniem, jauniešiem, sievietēm, LGBTI personām un citām riska grupām; 

atbalsta Eiropas mēroga centra izveidi Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta ietvaros ar 

dzimumu saistītas vardarbības uzraudzībai; 

45. palielina saistību apropriācijas 3. izdevumu kategorijā, par EUR 108,8 miljoniem 

pārsniedzot budžeta projektā paredzēto summu (neierēķinot izmēģinājuma projektus un 

sagatavošanas darbības), un ierosina šo palielinājumu finansēt, no jauna izmantojot 

elastības instrumentu; 

4. izdevumu kategorija — Globālā Eiropa 

46. no jauna uzsver, ka Savienības ārējā darbībā rodas aizvien lielākas vajadzības pēc 

finansējuma, kuras ievērojami pārsniedz 4. izdevumu kategorijas pašreizējo apmēru; 

uzskata, ka, izmantojot Savienības budžetu, lai reaģētu uz migrācijas radītajām 

problēmām, arī turpmākajos gados būs jārīkojas dinamiski; uzsver, ka, ņemot vērā 

sarežģītos izaicinājumus, ar kuriem Savienība patlaban saskaras, un steidzamo 

nepieciešamību pēc spēcīgākas Savienības starptautiska mēroga klātbūtnes mūsdienu 

globālajā pasaulē, ad hoc līdzekļu palielinājumu vienam gadam, kā tas tika izdarīts 

2017. gadā, nevar uzskatīt par pietiekamu risinājumu; 

47. uzskata, ka par prioritāti būtu jāizvirza Savienības tuvākās kaimiņvalstis un pasākumi, 

kuru mērķis ir risināt galvenās problēmas, ar kurām tās saskaras, proti, migrācijas un 

bēgļu krīzi un attiecīgās humanitārās problēmas dienvidu kaimiņreģionā un Krievijas 

agresiju austrumu kaimiņreģionā; uzskata, ka ES kaimiņreģionu stabilitāte un labklājība 

nāk par labu gan šiem reģioniem, gan Savienībai kopumā; atkārtoti aicina palielināt 

atbalstu Tuvo Austrumu miera procesam, Palestīniešu pašpārvaldei un UNRWA 

nodrošināt arvien pieaugošās vajadzības, lai sasniegtu Savienības noteikto mērķi, proti, 

veicināt reģiona attīstību un stabilitāti un atbalstīt palestīniešu izturētspēju; atkārtoti 

norāda — lai veicinātu politiskās un ekonomiskās reformas, ir izšķiroši svarīgi atbalstīt 

valstis, kas īsteno asociācijas nolīgumus ar Savienību, taču uzsver, ka šāds atbalsts būtu 

jāsniedz ar nosacījumu, ka minētās valstis ievēro atbilstības kritērijus, jo īpaši attiecībā uz 

tiesiskumu un demokrātisku iestāžu stiprināšanu; tāpēc nolemj palielināt līdzekļus 

Eiropas kaimiņattiecību instrumentam (EKI), Pirmspievienošanās palīdzības 

instrumentam (IPA) un makrofinansiālajai palīdzībai; 

48. uzsver, cik nozīmīga ir Eiropas globālā loma nabadzības izskaušanā un vistrūcīgāko 

reģionu attīstības nodrošināšanā atbilstīgi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem; tādēļ 

piešķir papildu finanšu resursus attīstības sadarbības instrumentam (ASI) un humānajai 

palīdzībai; atgādina — tā kā ievērojama daļa migrantu, kas šķērso Vidusjūru, ierodas no 

Subsahāras Āfrikas, Savienības atbalsts šim reģionam ir svarīgs, lai risinātu migrācijas 

pamatcēloņus;  
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49. iebilst pret krasajiem ārējās finansēšanas instrumentu (EKI, IPA, PI un ASI) finansiālā 

ieguldījuma samazinājumiem programmā Erasmus+, kuri izdarīti, neraugoties uz to, ka 

jaunatnes apmaiņas programmas ir viens no sekmīgākajiem ilgtermiņa ieguldījumiem 

kultūras diplomātijā un savstarpējā sapratnē, un tāpēc nolemj šos ieguldījumus palielināt; 

50. ņemot vērā satraucošo situācijas pasliktināšanos demokrātijas, tiesiskuma un 

cilvēktiesību jomā, nolemj samazināt atbalstu, kas paredzēts politiskajām reformām 

Turcijā; nolemj daļu no atlikušajām apropriācijām iekļaut rezervē ar nosacījumu, ka tās 

tiks darītas pieejamas, kad Turcija būs nodrošinājusi izmērāmus uzlabojumus tiesiskuma, 

demokrātijas, cilvēktiesību un preses brīvības jomā, lai novirzītu šos līdzekļus pilsoniskās 

sabiedrības dalībniekiem tādu pasākumu īstenošanai, ar kuriem tiek atbalstīti minētie 

mērķi;  

51. uzskata — lai pienācīgi vērstos pret dezinformācijas kampaņām un lai popularizētu 

objektīvu Savienības tēlu ārpus tās robežām, ir nepieciešams papildu finansējums; tāpēc 

prasa palielināt finansējumu cīņai pret dezinformācijas kampaņām un kiberuzbrukumiem; 

tādēļ nolemj palielināt līdzekļus stratēģiskās komunikācijas darbībām, kas jāveic 

kaimiņvalstīs un Rietumbalkānos; atgādina, ka ir svarīgi ieguldīt Savienības ārējās 

darbības pamanāmībā, lai uzlabotu finansējuma ietekmi šajā jomā un pilnveidotu ES 

publisko diplomātiju atbilstoši ES globālās stratēģijas vērienīgajiem mērķiem;  

52. uzskata, ka ir jāpalielina apropriācijas Kipras turku kopienas budžeta pozīcijai, lai 

izlēmīgi turpinātu un intensificētu Kiprā bezvēsts pazudušo personu komitejas darbu un 

atbalstītu divkopienu Kultūras mantojuma tehnisko komiteju, tādējādi veicinot abu 

kopienu savstarpēju uzticēšanos un izlīgšanu; 

53. norāda, ka Komisijas tendence izmantot budžeta palīgmehānismus, piemēram, trasta 

fondus un citus līdzīgus instrumentus, ne vienmēr ir izrādījusies sekmīga; pauž bažas par 

to, ka finanšu instrumentu izveidošana ārpus Savienības budžeta varētu apdraudēt tā 

vienotību un apiet budžeta procedūru, vienlaicīgi mazinot budžeta pārredzamu pārvaldību 

un kavējot Parlamenta tiesības efektīvi veikt izdevumu pārbaudi; tādēļ uzskata, ka ārējie 

instrumenti, kas ir parādījušies pēdējos gados, ir jāiekļauj Savienības budžetā un 

Parlamentam pilnībā jākontrolē šo instrumentu īstenošana; norāda, ka līdz 2017. gada 

septembra beigām 2017. gada budžetā ES trasta fondiem kopumā ir uzņemtas saistības 

EUR 795,4 miljonu apmērā; prasa Komisijai informēt abas budžeta lēmējinstitūcijas par 

summu, kuru tā ir paredzējusi 2018. gadā nodrošināt trasta fondiem; atkārtoti pauž bažas 

par to, ka dalībvalstu iemaksas šajos trasta fondos parasti atpaliek no to solījumiem; ņem 

vērā ERP Īpašo ziņojumu Nr. 11/2017 par ES trasta fondu Centrālāfrikas Republikas 

atbalstam “Bêkou”; pauž bažas par ERP konstatētajiem trūkumiem, piemēram, to, ka 

netiek novērtētas vispārējās vajadzības un nefunkcionē koordinācijas mehānismi ar citiem 

līdzekļu devējiem; pauž vēlmi izvērtēt ES trasta fondu kā viena no Savienības ārējās 

politikas instrumentiem pievienoto vērtību;  

54. atgādina, ka saskaņā ar DFS regulas 24. pantu visi Savienības izdevumi un ieņēmumi ir 

jāiekļauj Savienības vispārējā budžetā saskaņā ar Finanšu regulas 7. pantu; aicina 

Komisiju saglabāt budžeta vienotību un uzskatīt to par vadošo principu, ieviešot jaunas 

iniciatīvas; 

55. uzsver vēlēšanu novērošanas misiju nozīmīgumu, lai stiprinātu demokrātiskās institūcijas 

un veidotu sabiedrības uzticēšanos vēlēšanu procesam, kas savukārt veicinātu miera 
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veidošanu un stabilitāti; uzsver nepieciešamību nodrošināt pietiekamus finanšu līdzekļus 

šim mērķim; 

56. norāda, ka ASI finansējumu nedrīkst izmantot, lai finansētu jauno iniciatīvu spēju 

veidošanai drošības un attīstības atbalstam (CBSD) saistībā ar IcSP; pauž nožēlu par 

budžeta projektā iekļauto ierosinājumu pārvietot EUR 7,5 miljonus no ASI uz CBSD un 

uzsver, ka ir steidzami nepieciešams rast alternatīvus risinājumus šī trūkuma novēršanai; 

57. atkārtoti prasa, nemainot budžeta apmēru, pārcelt ES īpašajiem pārstāvjiem paredzēto 

budžeta pozīciju no KĀDP budžeta uz EĀDD administratīvo budžetu, lai vēl vairāk 

konsolidētu Savienības diplomātisko darbību; 

58. līdz ar to nolemj atjaunot gandrīz visas Padomes samazinātās summas un palielināt 

līdzekļu apmēru 4. izdevumu kategorijā, par EUR 299,7 miljoniem pārsniedzot budžeta 

projektā paredzētās saistību apropriācijas (neierēķinot izmēģinājuma projektus un 

sagatavošanas darbības, ESĪP pozīcijas pārcelšanu un pieņemtos samazinājumus); 

5. izdevumu kategorija — Administrācija; pārējās izdevumu kategorijas — administratīvie 

un pētniecības atbalsta izdevumi  

59. uzskata, ka Padomes veiktie samazinājumi neatspoguļo faktiskās vajadzības un tādējādi 

apdraud jau tāpat ievērojami racionalizētos administratīvos izdevumus; tāpēc atjauno 

budžeta projektā paredzētās summas visiem Komisijas administratīvajiem izdevumiem, 

tostarp administratīvajiem un pētniecības atbalsta izdevumiem 1.–4. izdevumu kategorijā; 

60. nolemj, rīkojoties saskaņā ar secinājumu, kas pausts 2016. gada 12. septembra 

dokumentā “Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu kopīgs 

atzinums par attiecību starp OLAF un tā Uzraudzības komiteju trim aspektiem”, iekļaut 

rezervē 10 % no Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) apropriācijām līdz brīdim, 

kad Uzraudzības komitejai tiks nodrošināta piekļuve OLAF lietu materiāliem, un 

vienlaikus nedaudz palielināt tā budžetu atbilstoši pieaugušajam pienākumu apjomam; 

61. pieņem zināšanai, ka 2017. gada sākumā OLAF Apvienotajā Karalistē izmeklēja nopietnu 

krāpšanu muitas jomā, ko radīja importēto produktu vērtības pazemināšana un kas 

Savienības budžetam 2013.–2016. gada laikposmā radīja ieņēmumu zudumu gandrīz 

EUR 2 miljardu apmērā; pauž bažas par to, ka krāpšana līdz šim nav pārtraukta un ka 

Savienības budžetam joprojām tiek radīti zaudējumi; prasa Komisijai sarunās par Brexit 

ņemt vērā Apvienotās Karalistes valdības gauso reakciju uz tās ieteikumiem šajā 

sakarībā; prasa, lai dalībvalstis, kuras iebilda pret Savienības tiesisko regulējumu 

attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām, pārskatītu savu nostāju nolūkā 

ātri atrisināt šo problēmu;   

 

Decentralizētās aģentūras 

62. principā atbalsta Komisijas aplēses par aģentūru budžeta vajadzībām; tādēļ uzskata, ka 

jebkādi turpmāki Padomes ierosināti samazinājumi apdraudētu aģentūru pienācīgu 

darbību un neļautu tām izpildīt uzticētos uzdevumus; uzskata, ka Parlamenta nostājā 

apstiprinātās jaunās štata vietas ir nepieciešamas papildu uzdevumu veikšanai saistībā ar 
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politiskām pārmaiņām un jauniem tiesību aktiem; atkārtoti pauž apņemšanos nodrošināt 

resursus un nepieciešamības gadījumā piešķirt papildu resursus, lai nodrošinātu aģentūru 

pienācīgu darbību; 

63. ņemot vērā ar migrāciju un drošību saistītos izaicinājumus, ar kuriem Savienība joprojām 

saskaras, un saskaņotas Eiropas reakcijas nepieciešamību, nolemj palielināt apropriācijas 

Eiropas Policijas birojam (Eiropolam), Eurojust, CEPOL, EASO un Eiropas Savienības 

Tīklu un informācijas drošības aģentūrai (ENISA); 

64. atgādina, ka Savienībai ir svarīgi koncentrēties uz konkurētspēju izaugsmes un darbvietu 

nodrošināšanas nolūkā; atgādina par Savienības stratēģisko prioritāti pilnībā izstrādāt un 

īstenot projektus Galileo un EGNOS, par kuriem daļēji atbildīga ir Eiropas GNSS 

aģentūra (GSA); atgādina, ka GSA trūkst resursu kiberdrošības un publisku regulētu 

pakalpojumu jomā, un tāpēc nolemj palielināt tai paredzētās apropriācijas; 

65. uzskata, ka Energoregulatoru sadarbības aģentūrai (ACER) ir nepieciešamas papildu 

apropriācijas un darbinieki, lai īstenotu tās paplašinātos uzdevumus saistībā ar elektrības 

un gāzes tīklu kodeksu un pamatnostādņu īstenošanu un uzraudzību;  

66. jo īpaši atgādina, ka EVA palīdz Savienībai pieņemt informētus lēmumus par vides 

uzlabošanu, integrējot ar vidi saistītos apsvērumus ekonomikas politikas nostādnēs un 

virzoties uz ilgtspējību, un ka saistībā ar Savienības klimata un enerģētikas politiku 

2030. gadam Komisija ir ierosinājusi EVA jaunu darbu saistībā ar Enerģētikas savienības 

pārvaldību, neveicot nekādus atbilstīgus palielinājumus štatu sarakstā;  

67. uzsver — lai gan šķiet, ka Eiropas robežu un krasta apsardzes budžeta resursi un štata 

vietu skaits patlaban ir pietiekami, šīs aģentūras turpmākās darbības resursu vajadzības 

un vajadzības pēc darbiniekiem būs cieši jāuzrauga; 

68.atzinīgi vērtē to, ka 2018. gada budžetā tiek iekļauti pietiekami līdzekļi, lai atbalstītu 

Eiropas Uzraudzības iestādes (EUI); uzsver, ka EUI loma ir būtiska, lai veicinātu 

Savienības tiesību aktu konsekventu piemērošanu un valstu iestāžu labāku savstarpējo 

koordināciju un lai nodrošinātu finanšu stabilitāti, integrētākus finanšu tirgus, patērētāju 

aizsardzību un uzraudzības konverģenci; uzsver, ka nolūkā piesardzīgi izlietot savu 

budžetu EUI ir jāīsteno tikai un vienīgi tie uzdevumi un pilnvaras, ko tām uzticējusi 

Eiropas likumdevēja iestāde;  

69. atkārtoti norāda, ka saskaņā ar 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu 2018. gads ir 

pēdējais gads, kurā jāveic darbinieku skaita samazināšana par 5 % un saistībā ar aģentūru 

darbiniekiem jāizmanto darbinieku pārdales fonds; atkārtoti iebilst pret jebkādu turpmāku 

globālu pieeju attiecībā uz aģentūru resursiem pēc 2018. gada; atkārtoti apstiprina 

gatavību panākt aģentūrās efektivitātes radītus ietaupījumus ar lielākas administratīvās 

sadarbības vai pat — attiecīgā gadījumā — apvienošanās palīdzību, kā arī apvienojot 

noteiktas funkcijas ar Komisiju vai kādu citu aģentūru; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 

iniciatīvu turpināt aģentūru darbību koordinēšanu, izveidojot ES aģentūru pastāvīgo 

sekretariātu tīklu (pašlaik to dēvē par Kopīgā atbalsta biroju), un atbalsta papildu štatu 

saraksta amata vietas piešķiršanu Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA), kuras 

izmaksas tiks kopīgi segtas no Savienības aģentūru esošajiem budžetiem un novirzītas uz 

minēto biroju; 
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Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības 

70. pēc iesniegto izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību rūpīgas analīzes, ņemot 

vērā notiekošo projektu un darbību veiksmīguma pakāpi un izslēdzot iniciatīvas, uz 

kurām jau attiecas spēkā esošie juridiskie pamati, kā arī pilnībā ņemot vērā Komisijas 

novērtējumu par projektu īstenošanas iespējamību, nolemj pieņemt kompromisa paketi, 

kurā ir neliels skaits izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību, ievērojot arī 

pieejamo brīvo līdzekļu rezervju ierobežojumus un izmēģinājuma projektiem un 

sagatavošanās darbībām noteiktos maksimālos apjomus; 

71. tādēļ uzsver Parlamenta centienus šajā jomā un prasa Komisijai apliecināt labo gribu 

pieņemto izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību īstenošanā budžeta 

procedūras noslēgumā neatkarīgi no tās īstenojamības novērtējuma, kā tas notiek jebkura 

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma gadījumā; 

Īpašie instrumenti 

72. atgādina par īpašo instrumentu lietderību elastības nodrošināšanā, pārsniedzot spēkā 

esošās DFS ārkārtīgi noslogotos maksimālos apjomus, un atzinīgi vērtē DFS regulas 

vidusposma pārskatīšanā panāktos uzlabojumus; prasa plaši izmantot elastības 

instrumentu, vispārējo saistību rezervi un rezervi neparedzētiem izdevumiem, lai 

finansētu daudzos dažādos izaicinājumus un papildu pienākumus, ar ko Savienības 

budžetam nākas saskarties; 

73. atgādina arī par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF), rezerves palīdzībai 

ārkārtas gadījumos (EAR) un ES Solidaritātes fonda (ESSF) nozīmību; atbalsta Komisijas 

nodomu dot iespēju ātrāk izmantot ESSF, lielāko daļu tā gada finansējuma iekļaujot 

Savienības budžeta rezervē papildus summām, kas jau iekļautas budžetā avansu izmaksai; 

pauž nožēlu par samazinājumu, ko Padome veikusi šajā jomā, un daļēji atjauno budžeta 

projektā paredzētās summas, izņemot tos līdzekļus, kas ar budžeta grozījumu Nr. 4/2017 

darīti pieejami agrāk, proti, 2017. gadā, un izmantoti ESSF, lai sniegtu palīdzību Itālijai; 

prasa paplašināt ESSF darbības jomu, lai sniegtu atbalstu terora aktos cietušajiem un viņu 

ģimenēm; 

Maksājumi 

74. pauž bažas par pašreizējo tendenci visā Savienības budžetā — ne tikai 1.b izdevumu 

apakškategorijā, bet arī 3. un 4. izdevumu kategorijā, — nepilnīgi izmantot maksājumus, 

neraugoties uz nepieciešamību reaģēt uz to, ka strauji rodas jaunas problēmas, un to, ka ir 

izveidoti elastīgi finansēšanas mehānismi; atgādina, ka pēdējos divos gados maksājumu 

apmērs Savienības budžetā ir ievērojami samazinājies, savukārt budžeta pārpalikums ir 

bijis augsts; tāpēc pauž bažas par to, ka budžeta projektā maksimālā apjoma robežās 

joprojām ir saglabāta brīvu līdzekļu rezerve EUR 10 miljardu apmērā, kas liecina par 

zemu izpildi, kura var izraisīt krasu maksājumu pieaugumu spēkā esošās DFS darbības 

termiņa beigās; 

75.  uzstāj, ka ir jāatjauno budžeta projektā norādītie maksājumi visās Padomes samazinātajās 

pozīcijās un mērķtiecīgi jāpalielina maksājumu apropriācijas galvenokārt tajās pozīcijās, 

kuru saistību apropriācijas tiek grozītas; 
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Citas iedaļas 

76. pauž nožēlu par Padomes ierasto praksi palielināt Savienības iestādēm piemēroto 

samazinājuma standarta vienoto likmi; uzskata, ka tas īpaši kropļo to iestāžu budžetu, 

kurām ir vēsturiski pareizi veidojušās samazinājuma likmes; uzskata, ka šī pieeja nav 

uzskatāma nedz par mērķtiecīgu samazinājumu, nedz pareizu finanšu pārvaldību; tāpēc 

atjauno samazinājuma likmi budžeta projektā noteiktajā apmērā; 

I iedaļa — Eiropas Parlaments 

77. saglabā Parlamenta 2018. gada budžeta vispārējo apmēru tādu, kāds norādīts iepriekš 

minētajā 2017. gada 5. aprīļa rezolūcijā, proti, EUR 1 953 483 373; iekļauj budžeta 

apmēru nemainošas tehniskas korekcijas, lai atspoguļotu atjauninātu informāciju, kura 

nav bijusi pieejama agrāk šajā gadā;  

78. norāda, ka 2018. gada tāmes apmērs atbilst 18,88 %, kas ir mazāk nekā 2017. gadā 

(19,25 %), un tā īpatsvars 5. izdevumu kategorijā ir zemākais pēdējo piecpadsmit gadu 

laikā;  

79. atkārtoti uzsver Parlamenta prioritātes nākamajam finanšu gadam, proti, konsolidēt jau 

pieņemtos drošības pasākumus un uzlabot Parlamenta noturību pret kiberuzbrukumiem, 

uzlabot paša Parlamenta iekšējās budžeta procedūras pārredzamību un koncentrēt 

Parlamenta budžetu uz tā pamatfunkcijām — pieņemt tiesību aktus, būt vienai no budžeta 

lēmējinstitūcijas iestādēm, pārstāvēt pilsoņus un pārbaudīt citu iestāžu darbu; 

80. atzinīgi vērtē to, ka izveidota Parlamenta Prezidija darba grupa vispārējo izdevumu 

piemaksas jautājumos; atgādina, ka tiek sagaidīta lielāka pārredzamība attiecībā uz 

piemaksu par vispārējiem izdevumiem, un nepieciešamību noteikt precīzākus noteikumus 

attiecībā uz to izdevumu pārskatatbildību, kas atļauti saistībā ar šo piemaksu, neradot 

Parlamentam papildu izmaksas; 

81. samazina Ģenerālsekretariāta 2018. gada štatu sarakstu par 60 vietām (īstenojot mērķi 

samazināt darbinieku skaitu par 1 %) saskaņā ar 2015. gada 14. novembrī Padomē 

panākto vienošanos par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējo budžetu; 

atgādina, ka 2016. gadā Parlamentam tika piešķirtas 35 štata vietas saistībā ar jauniem 

pasākumiem drošības pastiprināšanas jomā un uz tām netika attiecināta darbinieku skaita 

samazināšana, kā apstiprināts budžeta grozījuma Nr. 3/2016 un 2017. gada vispārējā 

budžeta pieņemšanā1; aicina Komisiju attiecīgi koriģēt uzraudzības tabulas, lai 

nodrošinātu budžeta lēmējinstitūcijai precīzu informāciju visos procedūras posmos; 

82. atzinīgi vērtē 2017. gada 11. jūlijā notikušo Budžeta komitejas, ģenerālsekretāra un par 

Parlamenta ēku politiku atbildīgo priekšsēdētāja vietnieku viedokļu apmaiņu Parlamenta 

ēku politikas jomā; uzskata, ka šis dialogs būtu jāuztur pastāvīgi, īpaši ņemot vērā 

gaidāmās Prezidija diskusijas par Paul Henri-Spaak ēkas atjaunošanu;  

83. atkārtoti norāda uz Parlamenta iepriekš minētajā 2017. gada 5. aprīļa rezolūcijā pausto 

nostāju, ka joprojām ir iespējami uzlabojumi ar Eiropas politiskajām partijām un 

politiskajiem fondiem saistītajos kontroles mehānismos; šajā sakarībā norāda uz 

                                                           
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0401, P8_TA(2016)0411. 
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Komisijas priekšlikumu grozīt Regulu Nr. 1141/20141 un atzinīgi vērtē jebkurus 

centienus uzlabot pārskatatbildību par izdevumiem un to pārredzamību;  

84. atgādina ERP 2014. gada analīzi, kurā Parlamenta ģeogrāfiskās izkliedētības izmaksas 

tika lēstas EUR 114 miljonu apmērā gadā; turklāt norāda uz konstatējumiem 2013. gada 

23. oktobra rezolūcijā par Eiropas Savienības iestāžu atrašanās vietas noteikšanu2, proti, 

to, ka 78 % no Parlamenta štata darbinieku komandējumiem rodas tieši Parlamenta 

ģeogrāfiskās izkliedētības rezultātā; uzsver, ka saskaņā ar minētajā ziņojumā iekļautajām 

aplēsēm ģeogrāfiskās izkliedētības ietekme uz vidi ir 11 000 līdz 19 000 tonnas CO2 

emisiju; atkārtoti norāda uz šīs izkliedētības radīto negatīvo tēlu sabiedrības acīs un tādēļ 

prasa izstrādāt ceļvedi vienas darba vietas noteikšanai un samazināt attiecīgās budžeta 

pozīcijas; 

IV iedaļa — Tiesa 

85. atjauno budžeta projektā paredzētās summas visos Padomes samazinātajos budžeta 

posteņos, kuri ir būtiski Tiesas darbībai, un atjauno tāmē paredzētās summas divos 

budžeta posteņos, lai stiprinātu Tiesas spēju tikt galā ar aizvien lielāko pieprasījumu pēc 

tulkojumiem;  

86. pauž neticību Padomes vienpusējajam paziņojumam un ar to saistītajam pielikumam par 

darbinieku skaita samazināšanu 5 % apmērā, kas iekļauti Padomes nostājā attiecībā uz 

2018. gada budžeta projektu, saskaņā ar kuru Tiesai ir jāsamazina tās štatu saraksts vēl 

par 19 vietām; uzsver, ka šīs 19 štata vietas atbilst 12 un 7 štata vietām, kuras Parlaments 

un Padome pienācīgi apstiprināja attiecīgi 2015. gada un 2016. gada budžeta procedūras 

laikā, lai apmierinātu papildu vajadzības, un tādēļ uzstāj, ka šīs 19 vietas nevajadzētu 

atņemt, jo Tiesa jau ir izpildījusi prasību par 5 % samazināt darbinieku skaitu, laikposmā 

no 2013. līdz 2017. gadam likvidējot 98 štata vietas; 

V iedaļa — Revīzijas palāta 

87. atjauno budžeta projektā paredzētās summas visos Padomes samazinātajos posteņos, lai 

īstenotu Revīzijas palātas darba programmu un sagatavotu plānotos revīzijas ziņojumus; 

88. iekļauj rezervē posteni “Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas”, līdz tiks pabeigtas 

patlaban notiekošās sarunas par Finanšu regulas pārskatīšanu un pārskatītā versija stāsies 

spēkā 2018. gadā;  

VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 

89. atjauno budžeta projektā paredzētās summas visos Padomes samazinātajos posteņos; 

90. palielina divas ar vietējo konsultantu grupu darbu tirdzniecības nolīgumu jomā saistītas 

pozīcijas, pārsniedzot budžeta projektā paredzētās summas;  

VII iedaļa — Reģionu komiteja 

91. atjauno budžeta projektā paredzētās summas visos Padomes samazinātajos posteņos; 

                                                           
1 2017/0219 (COD).  
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0498. 
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92. atbilstoši pašas Reģionu komitejas tāmei palielina vairākas pozīcijas, pārsniedzot budžeta 

projektā paredzētās summas;  

VIII iedaļa — Eiropas Ombuds 

93. atzinīgi vērtē ombuda darbu, rodot efektivitātes radītus ietaupījumus iestādes budžetā 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu;  

IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs 

94. pauž neizpratni par to, kāpēc Padomei būtu jāsamazina Eiropas Datu aizsardzības 

uzraudzītāja budžets, ņemot vērā papildu uzdevumus, ko šai iestādei uzticējis Parlaments 

un Padome; tādēļ atjauno visas Padomes samazinātās budžeta pozīcijas, lai Eiropas Datu 

aizsardzības uzraudzītājs varētu izpildīt savus pienākumus un saistības; 

X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests 

95. atjauno visas Padomes samazinātās pozīcijas; 

96. izveido stratēģiskās komunikācijas spējas budžeta pozīciju, ņemot vērā Eiropadomes 

2015. gada marta secinājumus un ar mērķi nodrošināt EĀDD atbilstošu personālu un 

instrumentus, lai tas spētu risināt trešo valstu un nevalstisko dalībnieku izplatītās 

dezinformācijas problēmu; 

97. nolemj pārcelt ES īpašajiem pārstāvjiem paredzēto budžeta pozīciju no KĀDP nodaļas uz 

EĀDD budžetu, lai veicinātu ES ārējās darbības saskaņotību; 

98. paredz papildu līdzekļus, pārsniedzot summu, kas EĀDD tāmē paredzēta Savienības 

delegāciju praktikantiem, tādējādi reaģējot uz konstatējumiem Eiropas Ombuda veiktajā 

izmeklēšanā par neapmaksātu praksi1;  

o 

o o 

99. ņem vērā Francijas un Luksemburgas vienpusējo deklarāciju, kas pievienota Padomes 

nostājai par 2018. gada budžeta projektu, kas pieņemts 2017. gada 4. septembrī; atgādina, 

ka Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas pārstāvji pavasara budžeta trialogā, kas 

notika 2017. gada 27. martā, vienojās par pragmatisko grafiku attiecībā uz budžeta 

procedūras norisi, cita starpā paredzot samierināšanas perioda datumus; atgādina, ka 

Vispārējo lietu padome 2017. gada 25. aprīlī apstiprināja pragmatisko grafiku, pilnībā 

ņemot vērā Parlamenta 2017. gada sesiju grafiku; tādēļ norāda, ka budžeta procedūra 

notiek saskaņā ar pragmatisko grafiku, par kuru vienojušās visas trīs iestādes; 

100. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar vispārējā budžeta projekta grozījumiem 

nosūtīt Padomei, Komisijai, pārējām attiecīgajām iestādēm un struktūrām, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

                                                           
1 Eiropas Ombuds, 454.2014/PMC. 
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4.9.2017 

ĀRLIETU KOMITEJAS ATZINUMS 

Budžeta komitejai 

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu 

(2017/2044(BUD)) 

Atzinuma sagatavotājs: Cristian Dan Preda 

 

 

IEROSINĀJUMI 

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā 

iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. ar bažām norāda uz Komisijas ierosinājumu par vairāk nekā pusmiljardu EUR samazināt 

gan saistību, gan maksājumu apropriācijas 4. izdevumu kategorijā („Globālā Eiropa”); 

uzsver, ka, ņemot vērā daudzās sarežģītās problēmas, ar kurām Savienība saskaras, un 

nepieciešamību pēc spēcīgākas ES ārējās darbības atbilstoši ES globālajai stratēģijai, ad 

hoc līdzekļu palielinājumu vienam gadam, kā tas tika izdarīts 2017. gadā, nevar uzskatīt 

par pietiekamu risinājumu; 

2. uzsver — kaut gan ir vajadzīgs lielāks elastīgums, lai uzlabotu Savienības spēju reaģēt uz 

krīzēm, tas nedrīkst nākt par sliktu pastāvošajām ārējās finansēšanas instrumentu 

prioritārajām jomām un ilgtermiņa politikas nostādnēm; prasa iedalīt līdzekļus no 

4. izdevumu kategorijas rezerves, kuras apmērs ir vairāk nekā EUR 230 miljoni, un 

nodrošināt nepieciešamo elastīgumu, izmantojot daudzgadu finanšu shēmā pieejamos 

mehānismus; 

3. vērš uzmanību uz nesenajām satraucošajām politiskajām norisēm Rietumbalkānos, kurām 

Savienībai ir nekavējoties jāpievērš uzmanība un kuras nozīmē, ka ir nepieciešams aktīvs 

un mērķtiecīgāks atbalsts Rietumbalkānu valstīm, lai nepieļautu, ka iepriekšējās 

desmitgadēs gūtie panākumi varētu kļūt apšaubāmi, un lai konsolidētu to virzību uz 

pievienošanos ES; tādēļ noraida ierosinājumu par gandrīz EUR 90 miljoniem samazināt 

līdzekļus Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA) ietvaros sniegtajam politisko 

reformu atbalstam šajā reģionā; atgādina, ka atbalsts kandidātvalstīm un potenciālajām 

kandidātvalstīm politisku, ekonomisku un sociālu reformu pieņemšanā un īstenošanā 

saistībā ar šo valstu pievienošanos ES ir svarīgs stabilitātes veicināšanas instruments un 

ka, zaudējot izredzes pievienoties ES, šīs valstis varētu nonākt trešo valstu ietekmē, 

pakļaujot riskam reģiona stabilitāti un drošību; 
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4. noraida ierosinājumu palielināt līdzekļus politisko reformu atbalstam Turcijā IPA ietvaros, 

ņemot vērā to, ka no Turcijas iestāžu puses nav vērojama nopietna ieinteresētība attiecībā 

uz šo jomu, kā arī demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos; 

uzsver nepieciešamību palielināt ieguldījumus, lai tieši atbalstītu pilsonisko sabiedrību un 

bēgļus Turcijā, kā arī iedzīvotāju saziņu veicinošas apmaiņas programmas, tādas kā 

„Erasmus+”, kuras būtu paredzētas studentiem, akadēmiskajam personālam un 

žurnālistiem; aicina Komisiju ieviest pasākumus, lai novirzītu IPA līdzekļus pilsoniskās 

sabiedrības atbalstam, un prasa palielināt Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību 

instrumenta (EIDHR) finansējumu, kas paredzēts tiešam pilsoniskās sabiedrības atbalstam 

Turcijā; 

5. uzsver Dienvidu un Austrumu partnerības stratēģisko nozīmi Savienībai un prasa 

atteikties no ierosinātās resursu samazināšanas Eiropas kaimiņattiecību instrumentam 

(EKI); atbalsta 2017. gada aprīlī Briseles konferencē pausto apņemšanos palielināt 

palīdzību Sīrijai, Jordānijai un Libānai un uzsver, ka būtu jāparedz atbilstošs 

papildinājums EKI; uzsver, ka ir svarīgi turpināt sniegt atbalstu Tunisijai, kas ir potenciāls 

piemērs pārejai uz demokrātiju šajā reģionā, un saglabāt Savienības centrālo lomu Tuvo 

Austrumu miera procesa, Palestīniešu pašpārvaldes un UNRWA atbalstīšanā; turklāt 

uzsver, ka ir nepieciešams lielāks atbalsts stabilitātes uzlabošanai Lībijā un palīdzība šai 

valstij pārejā uz iekļaujošu demokrātiju, kurā nodrošināta cilvēktiesību ievērošana; aicina 

Komisiju ievērot saistības, ko tā uzņēmusies EKI attiecībā uz finansējuma paredzēšanu 

projektiem, kuri veicina jauniešu nodarbinātību vietējā līmenī, un palielināt šo saistību 

apmēru; atzinīgi vērtē nelielo finansējuma palielinājumu Austrumu partnerības valstīm 

EKI ietvaros un vērš uzmanību uz to, ka, ņemot vērā pašreizējās problēmas, būtu jāparedz 

turpmāki palielinājumi; 

6. iebilst pret krasajiem ārējo finanšu instrumentu EKI, IPA, PI un ASI finansiālā 

ieguldījuma samazinājumiem programmā Erasmus+, kuri izdarīti, neraugoties uz to, ka 

jaunatnes apmaiņas programmas var uzskatīt par vienu no sekmīgākajiem ilgtermiņa 

ieguldījumiem kultūras diplomātijā un savstarpējā sapratnē, un prasa šos ieguldījumus 

nevis samazināt, bet palielināt; 

7. atzinīgi vērtē to, ka Stabilitātes un miera veicināšanas instrumentam (IcSP) ierosinātās 

apropriācijas atkal ir tādā līmenī kā pirms 2017. gada un ir papildinātas, ņemot vērā 

jaunos spēju veidošanas uzdevumus, kuriem būtu jāizriet no IcSP regulas pašreizējās 

pārskatīšanas, un turklāt atzīst IcSP potenciālu Savienības drošības un robežu integritātes 

veicināšanā; 

8. atzinīgi vērtē pasākumus, kas veikti saistībā ar pēdējām budžeta sarunām un vērsti uz 

parlamentārās kontroles palielināšanu attiecībā uz darbībām, kuras saistītas ar Savienības 

trasta fondiem un Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā; atgādina, ka šādi ad hoc instrumenti 

būtu jāizmanto vienīgi tad, ja ir izpildītas prasības attiecībā uz Savienības pievienoto 

vērtību un nodrošināto papildvērtību; atkārtoti aicina dalībvalstis būtiski palielināt 

ieguldījumus trasta fondos un nodrošināt, ka laikus tiek izpildīti sniegtie solījumi saistībā 

ar Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā; 

9. atgādina, ka ir svarīgi ieguldīt Savienības ārējās darbības pamanāmībā, lai uzlabotu 

finansējuma ietekmi šajā jomā un pilnveidotu ES publisko diplomātiju atbilstoši ES 

globālās stratēģijas vērienīgajiem mērķiem; 
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10. prasa vēl vairāk palielināt finansējumu cīņai pret dezinformācijas kampaņām un 

kiberuzbrukumiem, kas arvien vairāk tiek izmantoti, lai apdraudētu demokrātisko kārtību 

Savienības kaimiņvalstīs, kā arī pašā Savienībā; īpaši prasa palielināt resursus stratēģiskās 

komunikācijas pasākumiem; 

11. uzsver, ka ir svarīgi Eiropā stimulēt sadarbību aizsardzības pētniecības jomā, lai laikā, 

kad, ņemot vērā starptautiskās norises, Eiropai arvien vairāk un pastiprināti jāpievēršas 

aizsardzības jautājumiem, rastu risinājumus galvenajiem spēju nepietiekamības 

aspektiem; pilnībā atbalsta piešķīruma palielināšanu sagatavošanas darbībai aizsardzības 

pētniecības jomā; atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto Eiropas aizsardzības rūpniecības 

politiku un mudina to virzīt tā, lai prioritāri nodrošinātu kopējās drošības un aizsardzības 

politikas (KDAP) vajadzības;  

12. atzinīgi vērtē jauno ārējo investīciju plānu, kas paredz palielināt investīcijas Āfrikā un ES 

kaimiņvalstīs; uzsver nepieciešamību nodrošināt to, lai, koncentrējoties uz privātā sektora 

investīciju veicināšanu, finansējums šajos reģionos netiktu novirzīts no ilgtermiņa 

prioritātēm, tostarp no ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas; 

13. atkārtoti uzsver, cik svarīgs ir Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instruments, tostarp 

tā sniegtais atbalsts vēlēšanu novērošanai, uzsverot, ka cilvēktiesību ievērošanai, 

demokrātijai un tiesiskumam ir būtiska nozīme stabilitātes un labklājības nodrošināšanā 

pasaulē; atzinīgi vērtē to, ka ir palielināts finansējums šim instrumentam, kas būtu 

jāstiprina vēl vairāk; 

14. prasa veikt gūtās pieredzes analīzi, lai konstatētu trūkumus un uzlabotu koordināciju starp 

Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem un citu starptautisko iestāžu, piemēram, 

Pasaules Bankas, Starptautiskā Valūtas fonda un citu attīstības/finansēšanas iestāžu, 

finansēšanas instrumentiem, lai veidotu sinerģiju un palielinātu finansēšanas instrumentu 

ietekmi jaunattīstības valstīs; 

15. atkārtoti prasa pārcelt ES īpašajiem pārstāvjiem paredzēto budžeta pozīciju, neietekmējot 

budžetu, no KĀDP budžeta uz EĀDD budžetu, lai nostiprinātu Savienības ārējās darbības 

saskaņotību. 
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ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS 

Budžeta komitejai 

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu 

(2017/2044(BUD)) 

Atzinuma sagatavotājs: Charles Goerens 

 

 

 

IEROSINĀJUMI 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā 

iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka ES budžeta finansējums attīstības palīdzībai būtu jāsaglabā vismaz DFS 

paredzētajā līmenī un tam arī turpmāk vajadzētu būt vērstam uz ilgtermiņa centieniem 

izskaust nabadzību; prasa šajā sakarībā īpašu uzmanību pievērst vismazāk attīstītajām 

valstīm; 

2. atzīst, ka nevienas valsts attīstība nekad nav notikusi bez tirdzniecības attiecību 

padziļināšanas ar savām kaimiņvalstīm un citām pasaules valstīm; turklāt mudina 

finansēt atbalstu tirdzniecības pasākumiem, lai jaunattīstības valstis turpmāk varētu 

lielākā mērā piedalīties globālās vērtību ķēdēs; šajā sakarībā uzsver, ka ar šādu 

finansējumu vajadzētu veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu izaugsmi, kā arī sekmēt 

augstus darba un vides standartus; papildus uzsver lielākas uzmanības pievēršanu 

digitālajai savienojamībai, lai panāktu līdzsvarotāku globalizācijas labuma sadalījumu 

jaunattīstības valstu interesēs; 

3. uzsver, ka līdz šim nepieredzētu konfliktu un ar klimata pārmaiņām saistīto katastrofu 

izraisītās dramatiskās humānās vajadzības rada nepieciešamību pēc IV izdevumu 

kategorijā paredzētās rezerves pilnīgas izmantošanas, lai risinātu šo problēmu un 

palīdzētu novērst jaunas krīzes; uzsver nepieciešamību palielināt Eiropas humāno 

palīdzību arī ārpus Eiropas kaimiņvalstīm; 

4. uzsver nepieciešamību ar ES budžeta līdzekļiem nodrošināt atbilstīgu ieguldījumu 

programmas 2030. gadam un tās 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanai; 

atgādina, ka tās īstenošana ir jānodrošina visās Savienības iekšpolitikas un ārpolitikas 

jomās un tajā ir līdzsvaroti un saskaņoti jāintegrē trīs ilgtspējīgas attīstības dimensijas, 
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pievēršoties savstarpējai saiknei starp dažādajiem IAM; 

5. norāda, ka 2014.–2017. gadā netiek nodrošināta prasības izpilde attiecībā uz to, lai 20 % 

palīdzības saskaņā ar attīstības sadarbības instrumentu (ASI) tiktu piešķirti sociālajiem 

pamatpakalpojumiem, jo īpaši veselības un izglītības jomā1; uzskata, ka ir jāpalielina 

ieguldījumi cilvēces attīstībā, jo īpaši attiecībā uz seksuālās un reproduktīvās veselības 

aprūpes pieejamību un tiesībām, lai palīdzētu novērst negatīvo ietekmi, ko radījusi 

“vispārējā aizlieguma” noteikuma (Global Gag Rule) atjaunota ieviešana; 

6. atgādina, ka 2017. gada budžetā ASI cilvēces attīstībai paredzētā budžeta pozīcija tika 

samazināta salīdzinājumā ar sākotnējo daudzgadu plānojumu; norāda, ka Komisija ir 

paziņojusi, ka minētais ir tikai finansējuma atlikšana, nevis līdzekļu samazinājums 

programmai; tādēļ uzskata, ka ir svarīgi saglabāt ievērojamo palielinājumu cilvēces 

attīstības budžeta pozīcijai salīdzinājumā ar iepriekšējā gada budžetu; 

7. uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi atbalstīt mikrouzņēmumus un mazos un vidējos 

uzņēmumus, un jo īpaši prasa nostiprināt mikrofinansēšanas aizdevumu un garantiju 

sistēmas; 

8. mudina jaunattīstības valstīs izveidot duālās arodapmācības iestādes, kurās jaunieši 

noklausīsies arī teorētiskus kursus specializētās profesionālās skolās, vienlaikus 

piedaloties profesionālās māceklības programmā, kurā uzsvērti profesijas praktiskie 

aspekti; 

9. prasa paplašināt programmu “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem”, īstenojot to arī ārpus 

Eiropas, jo īpaši jaunattīstības valstīs, vienlaikus nodrošinot nepieciešamos finanšu 

līdzekļus; 

10. uzskata, ka migrācijas jautājumu risināšanā papildus ES budžeta līdzekļu izmantošanai 

būtu jāīsteno kopēja politika šajā jomā; uzsver, ka attīstības palīdzība nedrīkst būt 

atkarīga no sadarbības tādos ar migrāciju saistītos jautājumos kā robežu pārvaldība un 

atpakaļuzņemšanas nolīgumi; atgādina, ka migrantu un bēgļu krīze ir būtiski 

ietekmējusi ES budžetu un arī nākamajos gados uz to būs dinamiski jāreaģē; 

11. pilnībā atzīst daudzu problēmu sarežģītību un nepieciešamību īstenot daudzveidīgus un 

papildinošus pasākumus, tomēr uzstāj, ka ir nepieciešams nodrošināt skaidrību attiecībā 

uz finansēšanas kārtību un starptautisko saistību ievērošanu; atkārtoti noraida attīstības 

finansējuma izmantošanu ar attīstību nesaistītiem mērķiem un uzsver, ka finansējums, 

kas neatbilst oficiālās attīstības palīdzības (OAP) kritērijiem, ir jāgūst no citiem 

instrumentiem, nevis no ASI; pauž nožēlu par nepietiekamo parlamentāro kontroli 

attiecībā uz jaunajiem trasta fondiem; uzsver, ka ikvienam mehānismam, kuram tiek 

izmantots ASI, jo īpaši ES Ārkārtas trasta fondam Āfrikai, būtu jākalpo īsteniem 

ilgtermiņa attīstības mērķiem un jānodrošina partnervalstu attīstības vajadzības, nevis 

līdzekļu devēju politiskie mērķi; norāda uz 2017. gada 5. jūlija atzinumu par 

priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta 

un Padomes 2014. gada 11. marta Regulu (ES) Nr. 230/2014, ar ko izveido stabilitātes 

un miera veicināšanas instrumentu, kurā jebkāda ASI līdzekļu izmantošana Stabilitātes 

un miera veicināšanas instrumenta finansēšanai ir izslēgta; 

                                                           
1  https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/draft-eval-report-dci_en.pdf 
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12. uzsver, ka Savienībai un tās dalībvalstīm ir jāievēro savas 2015. gadā apstiprinātās 

kolektīvās saistības, proti, līdz 2030. gadam palielināt savu OAP līdz 0,7 % no to IKP; 

aicina Komisiju un dalībvalstis iesniegt saistošus grafikus pakāpeniskiem 

palielinājumiem, lai sasniegtu minēto līmeni; 

13. uzsver, ka ir svarīgi palielināt līdzekļu piešķīrumu ar mērķi atbalstīt labu pārvaldību, 

demokrātiju un tiesiskumu jaunattīstības valstīs, lai veicinātu atbildīgas un pārredzamas 

iestādes, atbalstītu spēju veidošanu un sekmētu līdzdalīgu lēmumu pieņemšanu un 

publisku piekļuvi informācijai; 

14. atkārtoti norāda, ka Apvienotās Karalistes iemaksa ir 15 % no ES attīstības palīdzības 

budžeta; aicina Komisiju un Padomi apsvērt ES attīstības palīdzības mērķus un 

prioritātes pēc Brexit; 

15. uzskata, ka trasta fondu skaita palielināšanās, kas tiek pieļauta sakarā ar līdzekļu 

trūkumu, apdraud budžeta vienotību un ir pretrunā pārredzamības un demokrātiskās 

pārskatatbildības prasībām; atgādina, ka Eiropas Attīstības fonda (EAF) iekļaušana 

budžetā, no vienas puses, un īpaša instrumenta izveide tādu drošības izdevumu 

finansēšanai, kuri ir saistīti ar attīstības sadarbību, no otras puses, uzlabotu ES rīcības 

efektivitāti. 
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 STARPTAUTISKĀS TIRDZNIECĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS 

Budžeta komitejai 

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu 

(2017/2044(BUD)) 

Atzinuma sagatavotājs: Reimer Böge 

 

 

 

IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka starptautiskā tirdzniecība ir viens no galvenajiem Savienības ārpolitikas 

instrumentiem, kas, ja tiek pietiekami finansēts un īstenots, izmantojot saskaņotas 

stratēģijas, veicina ilgtspējīgu attīstību, jo īpaši jaunattīstības valstīs; 

2. norāda, ka Savienības tirdzniecības darba kārtība kļūst aizvien vērienīgāka, kā izklāstīts 

stratēģijā “Tirdzniecība visiem”; uzsver, ka finansējums iniciatīvām saistībā ar 

palīdzību tirdzniecībai, tostarp pasākumiem vietējās un starpreģionālās tirdzniecības 

atbalstam, būtu jāpalielina un pietiekami līdzekļi būtu jāpiešķir Komisijas Tirdzniecības 

ģenerāldirektorātam, lai tas varētu īstenot pasākumus, kuru skaits arvien pieaug, jo īpaši 

nodrošināt divpusējo un daudzpusējo nolīgumu noteikumu īstenošanu un ieviešanu, un 

palielināt Komisijas tirdzniecības politikas programmas saskaņotību ar Savienības 

globālās rīcības mērķiem un prasību nodrošināt politikas saskaņotību attīstībai, 

nesamazinot un nepārvirzot sadarbībai attīstības jomā piešķirto budžetu; uzsver, ka 

finansējums palīdzības tirdzniecībai programmai ir nozīmīgs instruments struktūru un 

projektu izstrādei, jo īpaši vismazāk attīstītajās valstīs; uzskata, ka šāda iniciatīva un 

finansējums būtu jāpalielina; turklāt prasa Komisijai koordinēt tās īstenošanu, lai 

palielinātu tās efektivitāti; uzsver, cik svarīgi ir izvērtēt šādus nolīgumus, un atgādina, 

ka ir pienācīgi jāatbalsta Savienības tirdzniecības stratēģija, jo tā ir viena no tās 

ārpolitikas galvenajiem pīlāriem;  

3. uzsver, ka Savienības budžets un tā struktūra ir steidzami visaptveroši jāreorganizē 

saistībā ar DFS novērtēšanu un ņemot vērā tirdzniecības politikas darba kārtību, un 

aicina Komisiju uzņemties iniciatīvu šajā jautājumā iepretim Padomei un Parlamentam; 
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4. norāda, ka Savienības iedzīvotāji aizvien biežāk vēlas vairāk iesaistīties un piedalīties 

Savienības tirdzniecības politikā un ka Komisija šo iedzīvotāju interesi ir izvirzījusi kā 

prioritāti; šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi pietiekami daudz līdzekļu piešķirt tam, lai 

pilsoņus aktīvi iesaistītu Savienības tirdzniecības politikas veidošanā un palielinātu 

Savienības pilsoņu informētību par tās priekšrocībām; prasa dialogā ar pilsoņiem iekļaut 

vietējās konsultantu grupas un kopīgās platformas, jo tie ir galvenie virzītājspēki, lai 

nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības efektīvu līdzdalību tirdzniecības nolīgumu 

tirdzniecības ilgtspējas nodaļu īstenošanā un uzraudzībā; prasa izstrādāt galvenos 

darbības rādītājus, ar kuriem tie vēlētos novērtēt muitas pārvaldes darbību vietējā un 

Savienības līmenī; aicina dalībvalstis aktīvāk skaidrot Savienības tirdzniecības politikas 

pievienoto vērtību, jo dalībvalstis ir tās, kas formulē sarunu pilnvaras; 

5. uzsver, ka starptautiskā tirdzniecība ir galvenais Savienības ārpolitikas instruments, kas, 

ja tiek pietiekami finansēts un īstenots, izmantojot saskaņotas politikas, ekonomikas, 

tirdzniecības un attīstības stratēģijas, veicina ilgtspējīgu attīstību, jo īpaši jaunattīstības 

valstīs, tādējādi radot iespēju Savienībai uzņemties aktīvu lomu migrācijas cēloņu 

novēršanā; 

6. uzsver, ka ar tirdzniecību saistītais tehniskais atbalsts un ekonomiskā palīdzība, ko 

Eiropas kaimiņattiecību politika (EKP) nodrošina mūsu Savienības partneriem aiz 

dienvidu un austrumu robežas, ir nozīmīgs ieguldījums šo reģionu stabilitātē; 

7. uzskata, ka ir nepieciešams lielāks makrofinansiālās palīdzības finansējuma līmenis, lai 

nodrošinātu iespēju pielāgot turpmākos aizdevumu un dotāciju pieprasījumus, ja tie ir 

pamatoti un tiek ievēroti Parlamenta paredzētie nosacījumi; uzsver, ka 

makrofinansiālajam atbalstam nevajadzētu radīt jaunu atkarību saņēmējvalstīm, 

nodrošinot atbilstīgus atmaksāšanas nosacījumus; uzskata, ka ilgtermiņā būtu jāapsver 

makrofinansiālās palīdzības instrumenta integrācija Eiropas kaimiņattiecību 

programmas instrumentā, lai palielinātu Savienības darbības saskaņotību; 

8. prasa Komisijai novērtēt esošos instrumentus, kuru mērķis ir veicināt MVU 

internacionalizāciju, ciktāl tas saistīts ar to saskaņotību ar citiem Savienības MVU 

atbalsta instrumentiem, piemēram, COSME, kā arī attiecībā uz subsidiaritāti, 

nedublēšanos un papildināmību dalībvalstu programmu kontekstā; aicina Komisiju 

laicīgi iesniegt priekšlikumus par minēto programmu vidusposma pārskatīšanu, lai 

uzlabotu to efektivitāti un lietderīgumu; 

9. atgādina, ka visas jaunās Savienības iniciatīvas, cita starpā aizsardzības jomā, būtu 

jāfinansē, izmantojot papildu līdzekļus, un tām nevajadzētu negatīvi ietekmēt esošās 

budžeta pozīcijas; 

10. norāda, ka, neraugoties uz sniegtajiem atšķirīgajiem rezultātiem, Eiropas Globalizācijas 

pielāgošanas fonds (EGF) nesaņem pietiekamus budžeta līdzekļus, tas nedarbojas 

sistemātiski un tādējādi nav atbilstīgs, lai līdzsvarotu automatizācijas, digitalizācijas un 

globalizācijas blakusefektus; norāda uz līdzīgu iniciatīvu sekmīgumu salīdzināmās 

ekonomikās; uzsver papildu līdzekļu un resursu nepieciešamību, lai finansētu EGF un 

uzlabotu tā efektivitāti un darbību; šajā sakarībā uzskata, ka nevajadzīga sloga 

novēršana ir galvenais priekšnoteikums efektivitātes palielināšanai; uzsver apmācības 

nozīmīgumu attiecībā uz to, lai bezdarbniekiem nodrošinātu instrumentus, kas 

nepieciešami sekmīgai reintegrācijai darba tirgū; 
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11. atgādina, ka Savienībai ir pienākums integrēt dzimumu līdztiesību visās tās politikas 

jomās un atzīst, ka tirdzniecības politika var atšķirīgi ietekmēt sievietes un vīriešus 

dažādās ekonomikas nozarēs; prasa visos jaunajos apspriestajos tirdzniecības nolīgumos 

iekļaut dzimumu līdztiesības nodaļas un nodrošināt nepieciešamos līdzekļus to 

īstenošanai, tostarp ex ante un ex post ietekmes novērtējumus, iekļaujot datus 

sadalījumā pa dzimumiem. 
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 BUDŽETA KONTROLES KOMITEJAS ATZINUMS 

Budžeta komitejai 

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu 

(2017/2044(BUD)) 

Atzinuma sagatavotājs: Joachim Zeller 

 

 

IEROSINĀJUMI 

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā ierobežotu resursu situācijā lielāka uzmanība būtu jāvelta nepieciešamībai ievērot 

budžeta disciplīnu un izmantot finanšu līdzekļus lietderīgi un efektīvi, lai nodrošinātu tiem 

maksimālu Eiropas pievienoto vērtību; 

B. tā kā 2017. gada budžeta projekta galvenais mērķis būs nodrošināt to, lai Savienības 

budžetā tiktu paredzēti līdzekļi, kas nepieciešami, lai pilnībā sniegtu pastiprinātu atbalstu 

ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, darbvietām (ar pilnām darba tiesībām 

un aizsardzību), ilgtspējīgai izaugsmei, mērķtiecīgām investīcijām un solidaritātei starp 

visām dalībvalstīm — lielām un mazām, grūtībās nonākušām un plaukstošām —, un 

reaģētu uz ieilgušajām problēmām un jaunāko notikumu attīstību un to radītajām sekām 

aizkavētas ekonomiskās atlabšanas un aizvien lielākas nevienlīdzības, kā arī imigrācijas, 

humānās palīdzības un drošības jomā; 

C. tā kā maksājumu kopējo pieaugumu par 8,1 % salīdzinājumā ar 2017. gada budžetu lielā 

mērā nosaka pieaugums Eiropas strukturālo un investīciju fondu maksājumiem, kas 

optimālu īstenošanas tempu pilnībā sasniegs 2018. gadā; 

D tā kā maksājumu lielākā daļa (94 %) attiecas uz finansējumu jaunajām programmām 

(2014.–2020. gada periodā), bet tikai 6 % attiecas uz agrāku programmu (līdz 

2014. gadam) pabeigšanu, 

2018. gada budžetam pievienotie programmu darbības izdevumu pārskati 

1.  atzinīgi vērtē 2018. gada budžeta projektam (COM(2017)0400) pievienotos programmu 

pārskatus par darbības izdevumiem, kas sniedz informāciju saskaņā ar Finanšu regulas 
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38. pantu, ietverot gan ex-ante aplēses par nākotnes sasniegumiem un rezultātiem, gan ex-

post informāciju par programmu sniegumu;  

2. uzsver, ka pārskati daļēji atbilst Parlamenta prasītajam uz sniegumu balstītajam 

budžetam1, tomēr norāda, ka šie pārskati papildina parasto uz darbības jomām balstīto 

budžeta metodi ar atsevišķiem datiem par sniegumu; 

3.  norāda, ka pašreizējais programmu snieguma satvars, par ko ziņots programmu pārskatos, 

ietver vairāk nekā 700 dažāda veida rādītāju, ar kuriem mēra sniegumu salīdzinājumā ar 

61 vispārēju mērķi un 228 konkrētiem mērķiem;  

4. uzsver, ka ne visi no šiem rādītājiem mēra Savienības budžeta sniegumu tiešā veidā: daži 

sniedz vai nu augsta līmeņa kontekstuālu informāciju (piemēram, “Eiropas pētniecības un 

izstrādes mērķis ir 3 % no IKP” vai “pētnieku īpatsvars no ES ekonomiski aktīvajiem 

iedzīvotājiem”), vai ar procesiem saistītu informāciju (piemēram, “projektu pieteikumu 

kvalitāte”, “dalībnieku skaits”);  

 

5. aicina Komisiju pēc iespējas vairāk vienādot tās pārskatus, lai sniegtu patiesu priekšstatu 

par budžeta izpildi un panākto pievienoto vērtību; 

6.  aicina Komisiju par katru programmu sniegt pieejamās snieguma informācijas 

momentuzņēmumu, norādot attālumu līdz mērķim visiem pamataktā ietvertajiem 

konkrētajiem rādītājiem, par kuriem ir sniegta informācija; šajā momentuzņēmumā būtu 

jāparāda rādītāja vērtības daļa attiecībā pret galīgo mērķi un pasākumu sasniegumi mērķu 

sasniegšanā; 

7. pieņem zināšanai, ka par katru programmu savākto datu, tostarp datu par 2014., 2015. un 

2016. gadu, analīze apstiprināja, ka šajā īstenošanas posmā par vairāk nekā 80 % rādītāju 

jau ir sniegta pilnīga vai daļēja informācija;  

8.  mudina Komisiju vienkāršošanas nolūkā:   

– snieguma satvaru, ko izmanto LESD 318. pantā paredzētajā novērtējuma ziņojumā 

(gada pārvaldības un snieguma ziņojumā) un tā pārvaldības instrumentos (pārvaldības 

plānā un ģenerāldirektorātu gada darbības pārskatos), pielāgot programmu pārskatu 

snieguma satvaram; 

– šo programmu pārskatu satvaru izmantot par pamatu tās novērtējumam par stratēģijas 

“Eiropa 2020” īstenošanu un Komisijas 10 prioritātēm 2015.–2019. gadam un 

– iekļaut atjauninātus datus par visu programmas pārskatos noteikto rādītāju rezultātiem 

vismaz reizi gadā; 

9. atzinīgi vērtē to, ka uz rezultātiem vērsta budžeta jaunā pieeja pirmo reizi ir integrēta 

Komisijas iekšējā budžeta sagatavošanas darbā, lai pārskatītu izdevumus, pamatojoties uz 

līdz šim gūto pieredzi un apzinātu iespējamās korekcijas; 

                                                           
1 Parlaments 2013. gada 3. jūnijā pieņēma ziņojumu par integrētu iekšējo kontroli, kur prasīja ieviest uz 

sniegumu balstītu publiskā budžeta veidošanas modeli, kurā katrai budžeta pozīcijai ir norādīti mērķi un 

rezultāti, kas izmērāmi ar snieguma rādītājiem; 
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10. aicina Komisiju sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei konkrēto informāciju, kas 

izmantota, sagatavojot 2018. gada budžeta projektu jomās, kurās Savienības izdevumu 

programmas sasniedz pozitīvus rezultātus vai, gluži pretēji, kurās īstenošana ir lēnāka 

nekā paredzēts vai programmas arhitektūra ir nepiemērota gaidīto rezultātu sasniegšanai;  

11. aicina Eiropas Parlamenta Budžeta komiteju sadarbībā ar Parlamenta nozaru komitejām 

veicināt patiesu uz rezultātiem vērstu kultūru attiecībā uz izdevumu izmantošanas 

optimizāciju, noņemot izdevumus tām programmām, kuras uzrāda zemu sniegumu, tikai 

pamatojoties uz rūpīgu analīzi par nepietiekamu darbības rezultātu iemesliem; atgādina, 

ka taustāmus rezultātus nevar sasniegt bez pietiekamiem resursiem; 

12. uzsver, ka Parlamentam kā budžeta izpildes apstiprinātājiestādei ir jāpauž viedoklis par 

politikas mērķiem, ko Komisija ir iesniegusi budžeta projektā, un ka tam būtu jāpārbauda 

izmaksas/ieguvumi, izsverot visus faktorus, kas ietekmē projektu efektivitāti; 

Nozaru politika 

13. uzsver, ka it īpaši attiecībā uz mazākām lauku saimniecībām kopējās lauksaimniecības 

politikas (KLP) tiešie maksājumi nevar pilnībā darboties kā drošības mehānisms lauku 

saimniecību ienākumu stabilizēšanai, jo pašreizējā kārtība maksājumu sadalē veicina to, 

ka 20 % no visām ES saimniecībām saņem 80 % no visiem tiešajiem maksājumiem, un ka 

tas arī norāda uz vajadzību ņemt vērā saimniecību lieluma dažādību, kas dažādās 

dalībvalstīs atšķiras; 

14. lūdz Komisiju KLP reformas kontekstā novērtēt, vai KLP tiešo maksājumu shēma ir 

pienācīgi izstrādāta, lai stabilizētu saimniecību ienākumus visām saimniecībām, vai varbūt 

atšķirīga Savienības mēroga modeļa izmantošana tiešo maksājumu sadalē varētu panākt 

mērķu labāku sasniegšanu, un aicina Komisiju izvērtēt, vai šī jaunā sadales metode būtu 

jānosaka par obligātu; norāda, ka šim novērtējumam vajadzētu ietekmēt budžeta 

priekšlikumus attiecībā uz tirgus pasākumiem;  

15. ņem vērā Komisijas viedokli, ka ir “grūti vai pat neiespējami sniegt aptuvenu aprēķinu par 

izdevumiem migrantiem/ patvēruma meklētājiem dalījumā pa valstīm, jo migrācijas 

plūsmu pārvaldība aptver plašu darbību spektru”1; tāpēc vēlas saņemt informāciju par to, 

kā Komisija ir spējusi izstrādāt precīzas aplēses par šo politikas jomu kontekstā ar budžeta 

izstrādi, kas balstīta uz darbības rezultātiem, un kāds kritērijs līdz šim ir izmantots, lai 

noteiktu AMIF līdzekļu piešķiršanu dažādās dalībvalstīs; 

Finanšu instrumenti 

16. norāda, ka 2018. gada programmu pārskatos ir ietverti punkti, kas attiecas uz finanšu 

instrumentiem, ko finansē no konkrētās programmas, un norāda, ka Komisija uzskata, ka 

šāda informācija nav uzskatāma par oficiālu ziņojumu par finanšu instrumentiem, ko 

finansē no Savienības budžeta, kā paredzēts Finanšu regulas 140. panta 8. punktā, jo 

Komisija iesniedz atsevišķu gada ziņojumu par finanšu instrumentiem, kurus atbalsta no 

vispārējā budžeta saskaņā ar Finanšu regulas 140. panta 8. punktu, un jaunākais ziņojums 

par 2015. gadu tika publicēts 2016. gada 24. oktobrī; aicina Komisiju sniegt pilnu datu 

                                                           
1  Atbilde uz rakstisko jautājumu Nr. 23-CONT, komisāra D. Avramopoulos uzklausīšana 2016. gada 

29. novembrī. 
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kopumu par finanšu instrumentu piešķiršanu un par rezultātiem, kas līdz šim sasniegti no 

ekonomiskā, sociālā un vides viedokļa, ņemot vērā arī paredzamo un faktisko sviras 

efektu; 

17. vēlreiz mudina Komisiju uzlabot pārredzamību attiecībā uz finansēšanas instrumentu (FI) 

izmantošanu, regulāri ziņot par sviras efektiem, zaudējumiem un riskiem un iesniegt FI 

izmaksu un ieguvumu analīzi salīdzinājumā ar tiešākiem projektu finansēšanas veidiem; 

18. ar bažām norāda, ka ESIF īstenošanas rādītāji liecina, ka lielākā daļa investīciju 

koncentrējas Savienības piecās lielākajās ekonomikās, kas var vēl vairāk apdraudēt 

Savienības stratēģisko mērķu sasniegšanu attiecībā uz lielāku kohēziju; 

19. pauž bažas par to, ka trasta fondi un citi instrumenti, kas izmanto būtiskas Savienības 

budžeta iemaksas, joprojām ir bez pienācīgas uzraudzības un pārskatatbildības Parlamenta 

priekšā, un uzstāj, ka šiem instrumentiem ir nepieciešama lielāka pārskatatbildība; 

Brexit 

20. aicina Komisiju iesniegt detalizētu tāmi, tostarp paskaidrojumu par aprēķinu metodi, 

attiecībā uz izmaksām, ko izraisījis Apvienotās Karalistes valdības lēmums par izstāšanos 

no Eiropas Savienības; turklāt prasa Komisijai pēc iespējas drīzāk publicēt izklāstu par to, 

kā tā plāno tikt galā ar samazinātiem budžeta ienākumiem pēc Brexit apvienojumā ar 

izdevumu palielināšanu, piemēram, saistībā ar drošību un migrāciju. 
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 EKONOMIKAS UN MONETĀRĀS KOMITEJAS ATZINUMS 

Budžeta komitejai 

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu 

(2017/2044(BUD)) 

Atzinuma sagatavotājs: Markus Ferber 

 

 

IEROSINĀJUMI 

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju – 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. aicina ar Savienības 2018. gada budžetu palīdzēt īstenot Eiropas pusgadā izklāstītās 

prioritātes, proti, uz nākotni vērstu investīciju atsākšana, konverģences sekmēšana, sociāli 

līdzsvarotu, ilgtspējīgu un uz izaugsmi orientētu strukturālo reformu īstenošana, lai 

palielinātu konkurētspēju, un atbildīgas fiskālās politikas nostādņu īstenošana; uzsver — 

lai sasniegtu Eiropas pusgada prioritātes, ir nepieciešama sinerģija starp Savienības 

budžetu un dalībvalstu budžetiem; 

2. uzsver, ka budžeta pozīcijai „Koordinēšana, uzraudzība un saziņa saistībā ar ekonomikas 

un monetāro savienību, tostarp euro“ ir izšķiroša nozīme kā tehniskam un saziņas 

līdzeklim, kas ļauj labāk koordinēt ekonomikas politiku, tostarp saistībā ar Eiropas 

pusgadu, jo tas palīdz izpildīt Līgumā noteiktos uzraudzības pienākumus un sagatavot 

svarīgus datus, kā arī atbalsta finansiālo palīdzību, kas uzlabo finanšu stabilitāti Savienībā 

un ārpus tās; 

3. norāda, ka pašreizējās debates par EMS nākotni ir jāatbalsta, finansējot vajadzīgos 

instrumentus, lai nodrošinātu plašas debates ar iedzīvotājiem un ieinteresētajām personām; 

4. uzsver, ka ir jāievieš standarta datu kopa, lai reģistrētu un uzraudzītu valstu budžetu un 

Savienības budžeta izpildi un ziņotu par to, kā arī lai palīdzētu sasniegt mērķus, kas ir 

noteikti gada izaugsmes pētījumā un konkrētai valstij adresētos ieteikumos (KVAI); 

5. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gada budžetā tiek iekļauti pietiekami līdzekļi, lai atbalstītu 

Eiropas Uzraudzības iestādes (EUI); uzsver, ka EUI loma ir būtiska, lai veicinātu 

Savienības tiesību aktu konsekventu piemērošanu un valstu iestāžu labāku savstarpējo 

koordināciju un lai nodrošinātu finanšu stabilitāti, integrētākus finanšu tirgus, patērētāju 
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aizsardzību un uzraudzības konverģenci; uzsver, ka nolūkā piesardzīgi izlietot savu 

budžetu EUI ir jāīsteno tikai un vienīgi uzdevumi un pilnvaras, ko tām uzticējusi Eiropas 

likumdevēja iestāde; 

6. uzskata, ka EUI budžetu joprojām ir iespējams racionalizēt; tādēļ uzsver, ka līdztekus 

jebkādam iespējamam EUI līdzekļu palielinājumam būtu jāveic attiecīgi racionalizācijas 

pasākumi; 

7. tā kā EUI darba uzdevumi aizvien vairāk mainās, uzraudzības konverģences un izpildes 

nodrošināšanas uzdevumiem ņemot lielāku pārsvaru pār likumdošanas uzdevumiem, 

ierosina iekšēji pielāgot EUI budžetu un cilvēkresursus; uzsver, ka visām trīs aģentūrām 

būs jāpiešķir pienācīgi resursi, lai analizētu Brexit ietekmi uz Savienības finanšu tirgu 

nākotni; 

8. uzsver, ka EUI būtu jānodrošina, ka izmantotās IT sistēmas ir efektīvas, ērti lietojamas, 

drošas un rentablas; tādēļ, lai turpmāk paaugstinātu efektivitāti, prasa apsvērt, vai izveidot 

kopēju administratīvo organizāciju, kas ietvertu kopēju IT nodaļu un kopēju cilvēkresursu 

nodaļu; 

9. atkārto, ka būtu jāpārskata EUI finansēšana; aicina Komisiju nākt klajā ar priekšlikumu 

saistībā ar EUI pārskatīšanu izskatīt iespēju tirgus dalībniekiem ieviest pienācīgi un 

samērīgi kalibrētas maksas, kas daļēji aizstātu valstu kompetento iestāžu iemaksas, 

neapdraudot EUI neatkarību; mudina Komisiju drīzumā iesniegt priekšlikumu par EUI 

pārskatīšanu; 

10. uzsver, ka finanšu izmaksas, kas rodas, pārceļot Eiropas Banku iestādi (EBI) no 

Londonas, būtu jāsedz Apvienotajai Karalistei; tomēr norāda, ka Komisijai bija jāsagatavo 

nepieciešamais finanšu sadalījums gadījumā, ja tai būtu jāsedz radušās izmaksas; 

11. uzskata, ka efektivitātei vajadzētu būt izšķirošam kritērijam lēmumu pieņemšanas procesā 

par EBI pārvietošanu; saistībā ar gaidāmo EUI pārskatīšanu, aicina Komisiju izpētīt visas 

iespējas, tostarp EUI strukturālo organizāciju, lai realizētu šādus efektivitātes ieguvumus; 

12. norāda, ka ievērojama daļa no katras attiecīgās Eiropas uzraudzības iestādes budžeta tiek 

tērēta, īrējot biroja telpas; norāda, ka īres cenas ievērojami atšķiras EUI starpā; norāda, ka 

EAAPI īres cena ir 29 EUR/m² mēnesī, savukārt ESMA — 52,5 EUR/m² mēnesī; norāda, 

ka, pieņemot lēmumu par EBI pārvietošanu, būtu rūpīgi jānovērtē biroja telpu īres 

izmaksas; 

13. uzsver, ka finanšu pakalpojumu digitalizācijas jomā, jo īpaši attiecībā uz sadalītās 

virsgrāmatas tehnoloģiju, ir vēl vairāk jāpalielina tehniskās zināšanas, lai varētu labāk 

reaģēt uz iespējamām problēmām, un tādēļ pilnībā atbalsta turpmāku finansējumu 

sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas horizontālajai darba grupai; prasa arī izstrādāt 

pārvaldes iestādēm paredzētus atbilstošus lietošanas gadījumus, lai izmantotu šīs 

tehnoloģijas inovatīvo potenciālu; 

14. norāda, ka pēc izmēģinājuma projekta, kas tika uzsākts 2016. gadā, ir jānodrošina 

atbilstoši resursi, lai atbalstītu Savienības pasākumus cīņā pret krāpšanu nodokļu jomā, 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un agresīvu nodokļu plānošanu, jo īpaši veicot 

sagatavošanas darbības spēju veidošanā, programmu izstrādē un saziņā par cīņu pret 
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krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un agresīvu nodokļu 

plānošanu; 

15. uzskata, ka Savienības 2018. gada budžetā būtu jāparedz vairāk resursu, lai veiktu 

visaptverošu un objektīvu novērtējumu par risku, ko noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas un terorisma finansējuma apkarošanas jomā rada trešo valstu stratēģiskie 

trūkumi, balstoties uz Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantā noteiktajiem kritērijiem, un lai 

izveidotu „augsta riska” jurisdikciju sarakstu; 

16. atzinīgi vērtē Eurostat gatavību uzlabot tā tiešsaistes datu lietošanas ērtumu un tādēļ 

uzskata, ka pagājušajā gadā pieņemtā budžeta rezerve nav jāpieņem atkārtoti; šā iemesla 

dēļ aicina Eurostat īstenot prasības, kas tika paredzētas, pagarinot Eiropas Statistikas 

programmu uz laikposmu no 2018. gada līdz 2020. gadam; 

17. aicina Komisiju turpināt reformēt Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēja grupu (EFRAG), 

īpaši attiecībā uz tās uzdevumiem un pienākumiem, tādējādi stiprinot arī Savienības 

ietekmi starptautisko grāmatvedības standartu noteikšanā; 

18. uzsver, ka ir svarīgi atbalstīt Komisiju, lai tā pabeigtu savu kapitāla tirgu savienības 

iniciatīvu, kā arī nodrošināt patērētāju finanšu pakalpojumu rīcības plāna īstenošanu, 

tādējādi sniedzot labumu patērētājiem, uzņēmumiem un investoriem. 
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 NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS ATZINUMS 

Budžeta komitejai 

 par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu 

(2017/2044(BUD)) 

Atzinuma sagatavotāja: Deirdre Clune 

 

 

IEROSINĀJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atgādina, ka ilgtspējīga izaugsme un investīcijas ir izšķirīgi faktori kvalitatīvu darbvietu 

radīšanai un pārticības vairošanai visiem; atgādina, ka struktūrfondi un investīciju fondi 

ir efektīvāk jāvirza uz to, lai veicinātu gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, 

samazinot nevienlīdzību un stimulējot augšupēju sociālo un teritoriālo konverģenci; šajā 

saistībā uzsver, ka ar ES budžetu būtu finansiāli jāatbalsta Eiropas 2020. gada mērķu 

sasniegšana sociālajā un nodarbinātības jomā; 

2. norāda uz Komisijas ierosināto apropriāciju ikgadējo palielinājumu 1. izdevumu 

kategorijā — „Gudra un iekļaujoša izaugsme” (+2,5 % saistību apropriācijām un 

+18,3 % maksājumu apropriācijām); turklāt konstatē proporcionāli lielākus 

palielinājumus 1.b izdevumu kategorijā — „Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā 

kohēzija” (+2,4 % saistību apropriācijām un + 25,7 % maksājumu apropriācijām); 

3. uzsver, ka minētie papildu resursi nedrīkst pārkāpt subsidiaritātes principu, izspiest 

privātās investīcijas vai aizstāt valstu pasākumus; 

4. pauž bažas par to, ka saistību apropriācijas nodaļā „Nodarbinātība, sociālās lietas un 

iekļautība” ir ierosināts samazināt par 8,85 %; 

5. pauž nožēlu par visiem Eiropadomes veiktajiem samazinājumiem nodaļā 

„Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība”; šajā sakarībā uzsver to, ka izmaiņas, 

saskaņā ar kurām tiek samazināts plānotais budžets nodarbinātībai, sociālajām lietām un 

iekļautībai, ir jānoraida un ir jāatrod pienācīgs līdzsvars starp saistību un maksājumu 

apropriācijām, lai pilnīgi izmantotu minēto politikas jomu potenciālu; 
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6. uzsver, ka 2018. gada budžetam ir svarīga loma Savienības ieguldījuma palielināšanā, 

lai samazinātu nevienlīdzību un radītu izaugsmi un darbvietas Savienībā, īpašu 

uzmanību veltot cīņai pret to personu bezdarbu, kuras ir vistālāk no darba tirgus, un 

nabadzības apkarošanai, īpaši koncentrējoties uz bērnu nabadzību; tāpēc atkārtoti pauž 

savu aicinājumu pilnīgi īstenot nodarbinātībai un sociālajām lietām paredzētās budžeta 

pozīcijas; 

7. atgādina, ka Eiropā ir 2 miljoni sociālo uzņēmumu, kuri nodarbina 14,5 miljonus 

cilvēku un kuru mērķis ir radīt vispārējas nozīmes sociālu, sabiedrisku vai vides 

ietekmi; norāda, ka tie sekmē Savienības nodarbinātības, sociālās kohēzijas, reģionālās 

un lauku attīstības, vides aizsardzības, patērētāju aizsardzības, lauksaimniecības, trešo 

valstu attīstības un sociālā nodrošinājuma politiku; aicina Komisiju izveidot pienācīgi 

finansētu Eiropas rīcības plānu, lai veicinātu sociālos uzņēmumus Savienībā un 

palielinātu sociālo inovāciju; atgādina, ka nelielā izmēra un izpratnes trūkuma dēļ par to 

darbību sociālajiem uzņēmumiem ir grūtības atrast pareizās finansējuma iespējas; 

uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt atbilstošu finansējumu, izmantojot uzņēmumu 

konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmu, Eiropas Sociālo fondu (ESF) 

un Eiropas Reģionālās attīstības fondu; 

8. atgādina, ka Savienībā joprojām ir nepieņemami augsts jauniešu bezdarba līmenis un ka 

īpašas bažas rada nenodarbināto jauniešu, jo īpaši personu, kas nemācās, nestrādā un 

neapgūst arodu (NEET), stāvoklis; uzsver, ka šā jautājuma risināšanā ir svarīgi ar 

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu (JNI) un ESF nodrošināt pietiekamu un savlaicīgu 

finansējumu garantijas jauniešiem shēmās; šajā sakarībā uzsver, ka šiem instrumentiem 

ir jābūt atbilstīgi un savlaicīgi finansētiem, un jo īpaši to, cik nozīmīgi ir saskaņā ar 

vienošanos nodrošināt JNI jaunu finansējumu EUR 500 miljonu apmērā 2017. gadam; 

ar bažām norāda arī uz Revīzijas palātas1 paziņojumu, ka nav iespējams aptvert visas 

NEET personas, izmantojot tikai ES budžetā pieejamos līdzekļus; 

9. jo īpaši atgādina, cik svarīgi ir nodrošināt finansējumu vismaz EUR 700 miljonu apmērā 

JNI 2018.–2020. gadam, ievērojot DFS vidusposma pārskatīšanā panākto vienošanos, 

kas jāsadala starp 2018., 2019. un 2020. gadu 3 vienādos maksājumos EUR 233,33 

miljonu apmērā, kā atspoguļots 2018. gada budžeta projektā; prasa arī piešķirt 

pietiekami daudz maksājumu apropriāciju, lai nodrošinātu JNI pienācīgu īstenošanu; 

10. atgādina, ka EURES ir nozīmīgs instruments, kas ļauj palielināt darbaspēka mobilitāti 

un vienlaikus risināt bezdarbu un kvalificētu darbinieku trūkumu Savienībā; taču 

norāda, ka informētības līmenis par EURES joprojām ir ļoti zems; uzsver, ka ir svarīgs 

pienācīgs un laikus sniegts finansējums ar EaSI, lai finansētu uzmanības pievēršanas 

kampaņas Savienībā; 

11. uzsver, ka ir svarīgi, lai programmām, kuras daudzgadu finanšu shēmā 2014.-

2020. gadam paredzētas bezdarba, nabadzības un sociālās atstumtības problēmu 

risināšanai, piemēram, tādām programmām kā ESF, tostarp JNI, Eiropas Globalizācijas 

pielāgošanās fonds (EGF), dažādas Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas 

(EaSI) apakšprogrammas un Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (FEAD), 

būtu atbilstošs finansējums un laba budžeta pārvaldība; 

                                                           
1 http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=8265 
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12. jo īpaši atkārtoti pauž savu aicinājumu 2018. gada budžetā nodrošināt atbilstošas 

saistību, jo īpaši maksājumu, apropriācijas ESF, jo tas sāk intensīvas īstenošanas posmu, 

un maksājumu pieprasījumi no dalībvalstīm pastiprināsies; 

13. atzinīgi vērtē palielinājumu, kas ierosināts EGF (katru gadu +2 % saistību apropriācijām 

no šim fondam pieejamā maksimālā apjoma) un FEAD (+1,9 % saistību apropriācijām); 

tomēr pauž bažas par  ierosināto būtisko samazinājumu FEAD maksājumu 

apropriācijām (-9,07 %) papildus tā atbalsta izdevumu samazināšanai; 

14. apgalvo, ka sociālais dialogs ir būtisks instruments ilgtspējīgas izaugsmes 

nodrošināšanai, darba apstākļu uzlabošanai, augšupējas konverģences radīšanai un 

konkurētspējas un taisnīguma līdzsvarošanai; tāpēc pauž nožēlu par Eiropadomes 

veiktajiem samazinājumiem budžeta pozīcijās, kas saistītas ar sociālo partneru 

attiecībām un sociālo dialogu un informāciju, konsultācijām un uzņēmumu pārstāvju 

līdzdalību; 

15. norāda, ka Komisijas ierosinātais finansējums EUR 72,8 miljonu apmērā Eiropas 

Solidaritātes korpusam (līdz brīdim, kad likumdevējs pieņem pamataktu, apropriācijas ir 

jāiekļauj rezervē), EUR 2,5 miljoni 2018. gadā tiks nodrošināti no EaSI PROGRESS 

apakšprogrammas, bet EUR 11,1 miljons tiks pārdalīts no ESF un tādējādi atņemts 

citām nodarbinātības, sociālo lietu un integrācijas prioritātēm; uzskata, ka tā vietā ESK 

būtu jāfinansē, izmantojot visus finanšu līdzekļus, kas pieejami saskaņā ar spēkā esošo 

DFS regulu; 

16. atgādina, ka Parlaments kā budžeta iestāde un viens no likumdevējiem ES programmu 

jautājumos iebilst pret līdzekļu pārdalīšanu no prioritārajām programmām; 

17. atzinīgi vērtē to, ka Korpusam 2018. gadā paredzētie EUR 18,4 miljoni ir jauni līdzekļi; 

tomēr uzsver, ka ESK finansējums nedrīkst radīt papildu slogu un nelabvēlīgi ietekmēt 

pašreizējās programmas, kas vērstas uz nodarbinātību, sociālo iekļaušanu, izglītību un 

aktīvu pilsonību (piemēram, tādas programmas kā „Eiropa pilsoņiem” un „Erasmus+”, 

Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma, kā arī no ESF finansētie projekti) vai 

vājināt pašreizējo programmu vai pasākumu veiksmīgu darbību; tādēļ pauž bažas par to, 

ka resursi tiek pārvirzīti no svarīgām programmām, piemēram, no ESF un programmām 

„Erasmus” un „LIFE”; 

18. noraida Padomes ierosināto samazinājumu Eiropas Darba drošības un veselības 

aizsardzības aģentūrai un atkārtoti uzsver šā ierosinātā samazinājuma noraidīšanas 

svarīgumu; 

19. aicina izņēmuma kārtā atlikt Eurofound darbinieku skaita samazināšanas mērķi 

2018. gadam; 

20. atkārtoti pauž, ka izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības ir ļoti vērtīgi 

instrumenti jaunu darbību un politikas jomu sākšanai nodarbinātības un sociālās 

iekļaušanas jomās un ka vairākas Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas idejas 

iepriekš ir veiksmīgi īstenotas kā izmēģinājuma projekti vai sagatavošanas darbības; 

mudina pilnīgi izmantot katrā kategorijā pieejamās rezerves; prasa, lai Parlamentam 

regulāri tiktu sniegta aktualizēta un izsmeļoša informācija par Komisijas īstenoto 

izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību dažādajiem izpildes posmiem; aicina 
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Komisiju izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību īstenošanā respektēt to 

saturu, par kādu Eiropas Parlaments un Padome ir vienojušies un apstiprinājuši; 

21. norāda, ka pieci izmēģinājuma projekti saņēma „A” vai „B” vērtējumu, un mudina 

budžeta iestādi tos iekļaut 2018. gada budžetā un Komisiju tos nekavējoties īstenot; 

22. atgādina, ka hronisku un autoimūnu slimību pieaugošā izplatība Savienībā rada 

ievērojamu apdraudējumu Savienības veselības aprūpes sistēmām un darba tirgum; 

uzsver, ka ir svarīgi finansēt pētniecību un Savienības rīcības plānu izstrādi hronisku un 

autoimūnu slimību novēršanai un agrīnai diagnostikai, kā arī labas veselības 

vecumdienās nodrošināšanu visa mūža garumā, sākot no bērnības; 

23. atgādina, ka aprūpējamo personu skaits pieaug; 80 % no visām aprūpes darbībām veic 

neformāli aprūpētāji, lielākoties sievietes, kuras gādā par saviem radiniekiem; uzsver, 

ka lielā aprūpes pienākumu apjoma dēļ daudzi neformālie aprūpētāji samazina vai pat 

pārtrauc profesionālo darbību; uzsver, ka nolūkā atbalstīt neformālos aprūpētājus ir 

nepieciešams nepārtraukts finansējums Eiropas aprūpētāju tīkla (EUROCARERS) 

izveidei un paraugprakses piemēru apmaiņa starp dalībvalstīm. 
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 VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJAS 
ATZINUMS 

Budžeta komitejai 

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējo budžetu 

(2017/2044(BUD)) 

Atzinuma sagatavotāja: Adina-Ioana Vălean 

 

 

IEROSINĀJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka 19,5 % no kopējām saistību apropriācijām, kas paredzētas 2018. gada budžeta 

projektā (2018. gada BP), ir saistītas ar klimatu un ka Savienības budžeta tendences 

liecina, ka daudzgadu finanšu shēmas (DFS) periodā tiks sasniegti tikai 18,8 %; uzsver, ka 

būtu jāpieliek visas pūles, lai sasniegtu 20 % mērķi; 

2. atgādina — kā norādījusi Eiropas Revīzijas palāta, pastāv nopietns risks, ka Savienības 

budžetā netiks sasniegts 20 % klimata mērķis, savukārt saskaņā ar Komisijas datiem 

rīcībai klimata jomā paredzēto līdzekļu īpatsvars laikposmā no 2014. līdz 2016. gadam ir 

bijis vidēji tikai 17,6 %; piekrīt Eiropas Revīzijas palātai, ka rīcības klimata jomā 

finansējuma apjoms būtu jāpalielina līdz vidēji 22 % pašreizējā plānošanas perioda 

atlikušajos gados, t. i., 2017.–2020. gadā, lai līdz 2020. gada beigām sasniegtu kopējo 

20 % mērķi; atgādina, ka 2017. gada martā ECOFIN arī aicināja dalībvalstis atlikušajā 

DFS periodā izdot lielāku summu no ES budžeta rīcības klimata jomā finansēšanai, ņemot 

vērā Parīzes COP 21 noteiktās papildu saistības; 

3. atgādina — stratēģijā „Eiropa 2020” noteikto mērķu sasniegšana ir atkarīga no klimata un 

resursu efektīvas izmantošanas jautājumu integrēšanas visās Savienības politikas jomās; ar 

Savienības budžetu ir arī jāatbalsta Parīzes nolīguma mērķi; 

4. uzskata, ka Savienības finansētajiem projektiem, tostarp ESIF, nevajadzētu negatīvi 

ietekmēt pāreju uz aprites un mazoglekļa ekonomiku; tādēļ ir steidzami jāizvērtē 

Savienības budžets, lai noteiktu videi nelabvēlīgus izdevumus, kā arī izstrādātu un 

ievērotu stratēģiju šādu aizdevumu sniegšanas pakāpeniskai pārtraukšanai; 
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5. norāda, ka 8,2 % kopējo saistību apropriāciju ir saistīti ar bioloģiskās daudzveidības 

izzušanas apturēšanu; prasa piešķirt pietiekamus līdzekļus bioloģiskās daudzveidības 

aizsargāšanai;  

6. ņem vērā pieaugumu EUR 29,1 miljona apmērā programmas LIFE saistību apropriācijām 

(+5,9 %); pauž nožēlu par to, ka programma LIFE veido tikai 0,3 % no 2018. gada BP;  

7. pauž bažas par to, ka Komisija plāno Eiropa Solidaritātes korpusam pārdalīt EUR 2 

miljonus no līdzekļiem, kas pieejami saistībā ar Savienības civilās aizsardzības 

mehānismu, un 1,5 miljonus no līdzekļiem, kas pieejami saistībā ar programmu LIFE; 

aicina Komisiju nodrošināt to, lai līdzekļu pārdale no Savienības civilās aizsardzības 

mehānisma un programmas LIFE Eiropas Solidaritātes korpusam nekādā veidā 

nemazinātu šo programmu efektīvu darbību un nekādā citā veidā neapgrūtinātu un 

nekavētu dažādās darbības un iniciatīvas, kas paredzētas saistībā ar civilo aizsardzību un 

vidi, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un pielāgošanos klimata pārmaiņām; 

8. pauž bažas par programmas LIFE maksājumu samazinājumu 13,1 % apmērā; brīdina par 

problēmām, kas varētu rasties sakarā ar maksājumu apropriāciju trūkumu; 

9. ņem vērā ierosināto summu EUR 66,4 miljonu apmērā saistību apropriācijās (+2,9 %) un 

EUR 55,9 miljonu apmērā maksājumu apropriācijās (-3,1 %) veselībai; pauž nožēlu par 

to, ka tas ir tikai 0,04 % no 2018. gada BP un 1,5 % no 3. izdevumu kategorijas (saistību 

apropriācijās); 

10. ņem vērā ierosināto summu EUR 286,7 miljonu apmērā saistību apropriācijās (+11,9 %) 

un EUR 248,4 miljonu apmērā maksājumu apropriācijās (+5,9 %) pārtikai un barībai; 

pauž nožēlu par to, ka tas ir tikai 0,18 % no 2018. gada BP un 7 % no 3. izdevumu 

kategorijas (saistību apropriācijās);  

11. ņem vērā saistību apropriāciju pieaugumu Savienības civilās aizsardzības mehānismam 

(EUR 33,2 miljoni jeb +7,2 %), kas ir Savienības solidaritātes stūrakmens;  

12. kategoriski iebilst pret darbinieku skaita samazināšanu EVA (-3 štata vietas), ECHA (-2), 

ECDC (-2), EFSA (-4) un EMA (-5), kas nenovēršami negatīvi ietekmē to darbu, ņemot 

vērā to, ka šo aģentūru uzdevumu un pienākumu apjoms pieaug; prasa, lai tās saņemtu 

atbilstīgus cilvēkresursus un finanšu līdzekļus; turklāt pauž bažas par to, ka attiecībā uz 

aģentūrām, kuras tiek finansētas, izmantojot maksas, piemēram EMA, pēdējos gados 

uzspiestās darbinieku skaita samazināšanas rezultātā ir samazinājies to darbinieku skaits, 

kuri veic uzdevumus, ko faktiski finansē, izmantojot pieteikumu iesniedzēju maksas, nevis 

Savienības budžetu; šādi samazinājumi ir veikti, neņemot vērā nedz papildu darba slodzi, 

ko radījis arvien pieaugošais pieteikumu skaits, nedz attiecīgo ieņēmumu palielinājumu 

saistībā ar pieteikumu iesniedzēju maksām par sniegtajiem pakalpojumiem, kas varētu 

sniegt iespēju palielināt darbinieku skaitu, vienlaikus novēršot jebkādu ietekmi uz 

Savienības budžetu; 

13. jo īpaši atgādina, ka EVA palīdz Savienībai pieņemt informētus lēmumus par vides 

uzlabošanu, integrējot ar vidi saistītos apsvērumus ekonomikas politikas nostādnēs un 

virzoties uz ilgtspējību, un ka saistībā ar Savienības klimata un enerģētikas politiku 

2030. gadam Komisija ir ierosinājusi EVA jaunu darbu saistībā ar Enerģētikas savienības 

pārvaldību, neveicot nekādus atbilstīgus palielinājumus štatu sarakstā; 
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14. jo īpaši norāda, ka EMA 2018. gadā būs jāsaskaras ar arvien lielāku darba slodzi un 

papildu budžeta vajadzībām sakarā ar AK lēmumu par izstāšanos no Savienības; aicina 

Komisiju nodrošināt papildu darbinieku un budžeta līdzekļu pieejamību 2018. gadā, lai 

nodrošinātu, ka šī aģentūra var gan turpināt savu uzdevumu efektīvu īstenošanu, gan 

uzsākt visus nepieciešamos darbus, gatavojoties tās pārcelšanai 2019. gadā; tādēļ, 

ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principus, ierosina atļaut EMA saglabāt budžeta 

rezervi, lai reaģētu uz neparedzētām izmaksām, kas var rasties 2018. gadā vai vēlāk, 

piemēram, nelabvēlīgu valūtas kursa svārstību rezultātā; 

15. aicina Komisiju ātri īstenot izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības un aicina 

Komisiju turpināt sniegt atbalstu šobrīd īstenotajiem un jauniem izmēģinājuma 

projektiem; 

16. atgādina, ka izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām būtu jāsaņem pienācīgs 

finansējums visā to dzīves ciklā, lai varētu pilnībā īstenot to potenciālu. 
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 RŪPNIECĪBAS, PĒTNIECĪBAS UN ENERĢĒTIKAS KOMITEJAS ATZINUMS 

Budžeta komitejai 

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu 

(2017/2044(BUD)) 

Atzinuma sagatavotājs: Jerzy Buzek 

 

 

IEROSINĀJUMI 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. Rejects Council cuts of 4,5 % in commitment appropriations and 1,4 % in payment 

appropriations in budget lines related to industry, research and energy under Heading 1a 

of the Union budget 2018 compared to the Commission’s proposal; notes the increase of 

5,5 % in commitment appropriations and 5,3 % in payment appropriations in budget lines 

related to industry, research and energy under Heading 1a of the Union budget 

2018 compared to 2017; welcomes the focus of the 2018 budget on the success of young 

generations and on the creation of stable and high-quality jobs put forward by the 

Commission; notes the new increased levels of support for young researchers proposed by 

the Commission; in this context disapproves Council cuts in the funding of the 

entrepreneurship programmes provided by the EIT; 

2. Deeply regrets the significant Council cuts in commitment appropriations of EUR 0,5 

billion and of EUR 120 million in payment appropriations in the Common Strategic 

Framework for Research and Innovation with an overwhelmingly negative impact on 

Horizon 2020; notes that such cuts are proposed despite the current lack of investments in 

research and development of approximately EUR 150 billion per year; therefore intends to 

completely reverse the cuts proposed by the Council; is concerned that insufficient 

funding for Horizon 2020 has resulted in a low success rate for applications; calls on the 

Commission to respect the breakdown of the Horizon 2020 budget as described in Annex 

II to Regulation (EU) 1291/2013; 

3. Calls for the restoration of the original annual profile of the budget lines for Horizon 2020 

and CEF that were cut for the provisioning of the EFSI Guarantee Fund, including by the 

use of all financial means available under the existing MFF Regulation; recalls that during 

the EFSI negotiations, Parliament called for the reduction of the negative impact on those 
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two programmes insofar as possible; is concerned that the proposed extension of EFSI 

may again weaken Horizon 2020 and CEF; 

4. Recalls that the goals of the Energy Union and the European climate goals are among the 

current main legislative priorities; calls on the Commission to provide the necessary 

financial resources for investments in that field; considers that necessary funds should be 

safeguarded for CEF-Energy in order to achieve the deepening of an integrated Union 

energy market and is concerned by the cuts proposed by the Council in commitments and 

payments appropriations of CEF-Energy; 

5. Stresses that the goals of the Digital Single Market need to be achieved to promote digital 

inclusion for Union economy, public sector and Union citizens and  that legislative 

initiatives such as WIFI4EU are crucial in order to achieve those goals; calls on the 

Commission to provide sufficient funding for related budget lines and to keep its 

investment commitment for WIFI4EU between 2017 and 2020; 

6. Insists that the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) be provided 

with sufficient financial resources and staff, to be able to cope with the extension of their 

mandate; further notes that the financial resources and the number of additional posts for 

European GNSS Agency, tasked to fulfil its mandate and to support the proper and 

efficient future management of Galileo, as well as for the European Agency for Network 

and Information Security and European Institute for Innovation and Technology remain 

insufficient to fulfil the new tasks conferred to them by the Union’s legislation; 

7. Is aware of the high importance of the budget lines for Societal Challenges, and more 

specifically of the budget line for improving lifelong health and wellbeing to increase the 

standard of living in the Union; encourages the Commission to maintain sufficient 

funding for such purposes and deplores the proposed Council cuts; 

8. Underlines that SMEs are an essential part of the Union economy as they provide a high 

number of jobs in the Union and sees the need to create an SME-friendly business 

environment, as well as to support SME clusters and networks; welcomes the increase in 

funds for the SME instrument and the continuation of EFSI in the Commission proposal; 

notes however with deep concern the Commission’s cuts to COSME and the Council cuts 

to the SME instrument send a contradictory signal to European businesses; 

9. Takes note of the preparatory action for defence; stresses however that such an activity 

should be endowed with fresh resources given its significant impact on the Union budget; 

underlines that the research window needs additional funding under the post-2020 MFF; 

is concerned about the frontloading in CEF-Energy to make resources available in 2019-

2020 for, for example, EU defence; 

10. Takes note of the increase for nuclear decommissioning assistance programmes; 

recognises the need for financial assistance for decommissioning, but regrets delays in the 

programmes; calls on the Commission to make well-analysed and reasonable increases, 

considering such delays; 

11. Stresses that the Union's failure to deliver on its legal and political commitments on 

payment appropriations would seriously harm its reliability and have a serious negative 

impact on trust in the Union institutions’ ability to fulfil their role. 
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 IEKŠĒJĀ TIRGUS UN PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS 

Budžeta komitejai 

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu 

(2017/2044(BUD)) 

Atzinuma sagatavotājs: Daniel Dalton 

 

 

IEROSINĀJUMI 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda, ka Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas (IMCO) atbildība budžeta 

procedūrā attiecas uz budžeta pozīcijām 2. sadaļā („Iekšējais tirgus, rūpniecība, 

uzņēmējdarbība un MVU”), 14. sadaļā („Nodokļu politika un muitas savienība”) un 

33. sadaļā („Tiesiskums un patērētāji”); 

2. uzskata, ka labi funkcionējošs, lielā mērā integrēts un vienots iekšējais tirgus, kurā 

nodrošināta taisnīgi apstākļi patērētājiem un MVU, veido pamatu spēcīgākai Savienības 

konkurētspējai, un uzsver, ka ir nepieciešams pienācīgs budžeta piešķīrums, it sevišķi 

MVU vajadzībām, lai ņemtu vērā pāreju uz digitālo laikmetu; 

3. pauž pārliecību, ka patērētāju politika ir viena no galvenajām Savienības horizontālajām 

prioritātēm un ka tam būtu jāatspoguļojas šīs politikas jomas budžetā; aicina Komisiju 

darīt visu iespējamo, lai palielinātu izglītotību un informētību par patērētāju politiku, kā 

arī par produktu drošību un tirgus uzraudzību, it sevišķi digitālajā vienotajā tirgū, un 

integrēt patērētāju intereses visās Savienības politikas jomās; 

4. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gada budžeta procedūrā ir ņemtas vērā IMCO galvenās 

prioritātes tādās jomās kā muitas savienība, patērētāju aizsardzība, konkurētspēja un 

iekšējais preču un pakalpojumu tirgus, piešķirot pienācīgus budžeta resursus saistību 

apropriāciju veidā; 

5. konstatē, ka maksājumu apropriācijas IMCO budžeta pozīcijām kopumā ir samazinātas 

par 15 %, un cer, ka šis samazinājums ir saistīts tikai ar Komisijas maksājumu grafika 

pienācīgu plānojumu attiecībā uz īstenošanas posmā esošiem līgumiem un ka esošo 

apropriāciju pietiks, lai 2018. gadā izpildītu visus maksājumus; 
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6. atzinīgi vērtē uzņēmumu un MVU konkurētspējai paredzētās apropriācijas, jo šī ir viena 

no prioritātēm uzņēmējdarbības atbalstīšanai un ilgtspējīgas izaugsmes un darbvietu 

izveides stimulēšanai; uzsver nepieciešamību efektīvi finansēt inovāciju, uzņēmējdarbības 

paplašināšanu, internacionalizāciju un piekļuvi trešo valstu tirgiem, lai palielinātu 

Savienības uzņēmumu starptautisko konkurētspēju; 

7. atzinīgi vērtē saistību apropriāciju palielinājumu budžeta pozīcijā 02 02 01 

„Uzņēmējdarbības veicināšana un Savienības uzņēmumu konkurētspējas un piekļuves 

tirgiem uzlabošana”, taču pauž bažas par maksājumu apropriāciju samazinājumu minētajā 

budžeta pozīcijā, ņemot vērā to, ka MVU joprojām saskaras ar problēmām šajās reālās 

ekonomikas jomās; uzsver, ka pietiekamam finansiālajam atbalstam mikrouzņēmumiem, 

uzņēmējiem un MVU vajadzētu būt Savienības galvenajai prioritātei; uzsver, ka labas 

finansējuma pieejamības nodrošināšana ir būtiska, lai saglabātu MVU konkurētspēju un 

palīdzētu šiem uzņēmumiem pārvarēt sarežģītos uzdevumus, kas saistīti ar piekļuvi 

iekšējam tirgum, kā arī ar piekļuvi tirgum globālā mērogā; 

8. atzinīgi vērtē līdzekļu piešķiršanu muitas savienības modernizēšanai, kas ļauj atbalstīt 

Savienības Muitas kodeksa („Kodekss”) īstenošanu un elektronisku muitas sistēmu 

izstrādi, jo šī ir viena no prioritārajām jomām iekšējā tirgus darbības uzlabošanai; uzsver, 

ka Kodeksa pilnīga un vienāda īstenošana ir būtiska, lai aizsargātu iedzīvotājus un 

Savienības finanšu intereses, un aicina Komisiju un dalībvalstis ievērot 2020. gada 

31. decembra termiņu, kas noteikts Kodeksa 278. pantā attiecībā uz pārejas pasākumiem, 

lai nodrošinātu pilnīgu Kodeksa īstenošanu; 

9. atzinīgi vērtē piešķīrumus budžeta pozīcijai 33 04 01 „Patērētāju interešu aizsardzība un 

to drošības un informēšanas uzlabošana”, jo patērētāju politika ir viena no galvenajām 

Savienības politikas jomām; 

10. aicina finansēt visus izmēģinājuma projektus un it sevišķi jaunos izmēģinājuma 

projektus — projektu „Digitālās prasmes ES jaunuzņēmumiem”, ar kuru iecerēts 

nodrošināt ieguldījumu inovācijā un pārrobežu tirdzniecībā, un projektu „Iespējamo 

kvalitātes atšķirību novērtēšana vienotajā tirgū tirgotajiem produktiem”, kura mērķis ir 

reaģēt uz patērētāju bažām par vienādi iepakotu viena un tā paša zīmola produktu 

iespējamām kvalitātes atšķirībām iekšējā tirgū, un arī aicina pagarināt izmēģinājuma 

projektu „Algoritmu izpratnes veidošanas iniciatīva”, lai mērķtiecīgi un padziļināti 

izstrādātu virkni prototipu attiecībā uz pieejām un politikas risinājumiem, kas būtu 

izmantojami, lai tuvākajā laikā un ilgākā termiņā pievērstos sarežģītajiem 

problēmjautājumiem, kuri rodas saistībā ar algoritmos balstītu lēmumu pieņemšanu. 
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TRANSPORTA UN TŪRISMA KOMITEJAS ATZINUMS 

Budžeta komitejai 

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējo budžetu 

(2017/2044(BUD)) 

Atzinuma sagatavotājs: Evžen Tošenovský 

 

 

IEROSINĀJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka transportam un tūrismam piešķirtajiem budžeta līdzekļiem vajadzētu atbilst šo 

nozaru nozīmei un ieguldījumam Savienības ekonomikas izaugsmē, ilgtspējīgā attīstībā, 

lietotāju interesēs un labas kvalitātes darbvietu pastāvēšanā; šajā sakarībā pauž nožēlu par 

to, ka Padome ir samazinājusi budžeta pozīcijas, kas saistītas ar transporta nozari 1.a 

izdevumu kategorijā, un prasa atjaunot tās sākotnējā apmērā; 

2. atkārtoti norāda uz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) finansēšanas 

instrumenta nozīmi TEN-T tīkla pabeigšanā un Eiropas vienotās transporta telpas izveidē; 

uzsver, ka turpmāk būtu jāizvairās veikt tādus EISI budžeta samazinājumus, kādi tika 

veikti agrāk saistībā ar finansējuma nodrošināšanu Eiropas Stratēģisko investīciju fonda 

(ESIF) iniciatīvai; pauž nožēlu par to, ka vēl nav bijis iespējams pilnībā atgūt EISI 

līdzekļus; aicina Komisiju nākt klajā ar jaunām iniciatīvām un finanšu noteikumiem, ko 

piemērot EISI transporta sadaļas dotācijām apvienojumā ar ESIF finansējumu; 

3. uzskata, ka EISI ir nozīmīgs instruments, kuram ir Savienības pievienotā vērtība, lai 

optimizētu transporta tīklu visā Savienībā, sasaistot un/vai modernizējot jauno un jau 

esošo transporta infrastruktūru un nodrošinot transporta pakalpojumu savietojamību; 

uzskata, ka būtu jāaizsargā tiesības uz līdzekļiem, kas nepieciešami, lai sasniegtu EISI 

transporta sadaļas galvenos mērķus, koncentrējoties uz pamattīklu; uzsver, ka ir jāuzlabo 

koordinācija dalībvalstu starpā, lai nodrošinātu to pārrobežu projektu saskaņotību, kas ir 

daļa no dzelzceļa, gaisa un ceļu transporta pamatinfrastruktūras; tāpēc uzsver, ka ir svarīgi 

finansēt īpašus plānus nolietojumam sevišķi pakļautas infrastruktūras, piemēram, tiltu un 

tuneļu, restrukturizācijai; uzsver, ka ir svarīgi investēt reģionālās lidostās, kas darbotos kā 

uzņēmējdarbības efektivitātes un ražīguma un reģionālās ekonomikas attīstības 

katalizators; 



 

PE610.722v02-00 66/105 RR\1136723LV.docx 

LV 

4. uzsver, ka ir jāturpina veicināt ātrgaitas dzelzceļa projektus, kas savieno Eiropas rietumu 

un austrumu daļas; atkārtoti norāda, ka ir svarīgi pabeigt trūkstošos posmus demontētos 

reģionālos pārrobežu dzelzceļa savienojumos, kā arī modernizēt un saglabāt esošo 

transporta infrastruktūru, kas ļautu uzlabot sadarbību starp dalībvalstīm un/vai trešām 

valstīm, piemēram, izveidot Melnās jūras makroreģionu; atzinīgi vērtē Komisijas pieeju 

līdzfinansēt to reģionālo pārrobežu dzelzceļa savienojumu atjaunošanu, kuri ir demontēti 

vai pamesti; norāda, ka optimizētai infrastruktūrai ir izšķiroša nozīme Savienības 

atpalikušo reģionu attīstībā, un aicina Komisiju izstrādāt īpašus budžeta instrumentus tās 

atbalstam; mudina dalībvalstis, pārrobežu reģionus un Komisiju vēl vairāk stiprināt šos 

augšupējos projektus; 

5. uzskata, ka, ņemot vērā nesenās Komisijas un Eiropas Investīcijas bankas (EIB) 

iniciatīvas dot priekšroku aizdevumiem un jauniem finanšu instrumentiem, ir svarīgi 

nodrošināt pietiekamus līdzekļus dotācijām, jo dotācijas joprojām ir būtisks finansējuma 

instruments transporta nozarē, īpaši infrastruktūras un citiem projektiem, sevišķi tiem, 

kuros nav paredzamas privātas investīcijas; atgādina, ka TEN-T programmas mērķu 

sasniegšanai ir izšķiroši svarīgi, lai tehnoloģiski sarežģīti projekti, tādi kā Eiropas 

Dzelzceļa satiksmes vadības sistēma (ERTMS), saņemtu atbilstošus resursus, tostarp 

izmantojot iespējas veidot publiskā un privātā sektora partnerības ar ESIF shēmas 

starpniecību, lai nodrošinātu vajadzīgos apjomus visā atlikušajā pašreizējās daudzgadu 

finanšu shēmas (DFS) darbības laikā; tomēr uzsver, cik svarīga ir sinerģija starp dažādām 

finansēšanas shēmām, piemēram, EISI, ESIF un ESI fondiem, lai pēc iespējas palielinātu 

Savienības līdzekļu ietekmi; 

6. aicina Komisiju iesniegt ziņojumu par struktūrfondu un kohēzijas fondu īstenošanu un 

apguves līmeni infrastruktūras projektos, norādot, kuri projekti dod ieguldījumu 

pamattīkla, koridoru un visaptverošā tīkla attīstīšanā; prasa Komisijai reizi gadā iesniegt 

Parlamentam un Padomei precīzu pārskatu par visiem Savienības līdzfinansētiem 

transporta un tūrisma projektiem, tostarp informāciju par attiecīgajām summām; tāpat 

aicina Komisiju saistībā ar nesen publicēto mobilitātes tiesību aktu kopumu iesniegt 

pārskatu par esošajām un plānotajām drošajām stāvvietām kravas automobiļu šoferiem; 

aicina Komisiju iesniegt esošo drošo stāvvietu modernizācijas un jaunu šādu stāvvietu 

izbūves izmaksu tāmi un noskaidrot iespējamās Eiropas līmeņa finansējuma shēmas; 

7. uzsver, ka mērķi, ko COP 21 noteikusi attiecībā uz transportu, ir svarīgi cīņā pret klimata 

pārmaiņām; uzsver, ka vajadzētu būt pieejamiem finanšu līdzekļiem, lai nodrošinātu 

pārvadājumu novirzīšanu no autoceļiem uz ilgtspējīgiem transporta veidiem ( dzelzceļu, 

ūdensceļu un iekšzemes ūdensceļu transportu) un lai optimizētu multimodālos 

savienojumus un pārietu uz digitālie transporta pakalpojumiem; atkārtoti norāda, ka ir 

svarīgi veicināt mazoglekļa transporta ekonomiku, attīstot dzelzceļa kravu pārvadājumu 

koridorus, kas ir būtisks elements kravu novirzīšanā no autoceļiem uz dzelzceļu un 

dzelzceļa ilgtspējības uzlabošanā; uzskata, ka Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības 

sistēma (ERTMS) būtu jāievieš, lai maksimāli veicinātu sadarbspēju vienotajā Eiropas 

dzelzceļa telpā; mudinātu dalībvalstis investēt pārdomātā, ilgtspējīgā un integrētā 

sabiedriskajā transportā; iesaka arī pievērst uzmanību transporta trokšņa samazināšanai, 

lai iedzīvotājiem nodrošinātu augstas kvalitātes vidi; mudina Komisiju finansēt un 

atbalstīt upju transporta attīstīšanas un uzlabošanas projektus, tādus kā Donavas 

bagarēšana un attīrīšana; 
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8. uzsver Eiropas globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) — Galileo un EGNOS — 

izšķirošo nozīmi transporta sistēmai, jo īpaši attiecībā uz drošību, drošumu, tostarp 

aviācijas, autoceļu, dzelzceļa un jūras transporta nozarē, kā arī attiecībā uz autonomu un 

multimodālu transporta sistēmu attīstību un izmantošanu; atkārtoti norāda, ka ir svarīgi 

sniegt pietiekamu finansiālu atbalstu lejupējiem un augšupējiem lietojumprogrammām no 

Eiropas GNSS programmu un pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” budžeta; pauž nožēlu 

par līdzekļu samazinājumu 9,6 % apmērā Eiropas GNSS — Galileo un EGNOS; mudina 

atjaunot budžeta pozīcijas, kuras attiecas uz Eiropas kosmosa programmām un kuras 

plānots samazināt vēl par 5 %, to sākotnējā līmenī un turpināt pienācīgi finansēt kosmosa 

programmas, kuru izmaksas nedrīkst novērtēt par zemu; 

9. aicina Komisiju nodrošināt finansējumu, lai attīstītu un nodrošinātu globālās satelītu 

radionavigācijas infrastruktūru un pakalpojumus Galileo un EGNOS infrastruktūrai; 

atkārtoti norāda, ka ir svarīgi 2018. gadā piešķirt pietiekamu finansējumu Galileo un 

EGNOS, lai ātri nodrošinātu netraucētus GNSS pakalpojumus viedajiem autoceļiem un 

satīklotajiem transportlīdzekļiem, viedajai flotei un kravu un satiksmes pārvaldībai, 

piemēram, gaisa satiksmes pārvaldībai (ATM), Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības 

sistēmai (ERTMS) un e-Zvanam; uzskata, ka būtu jāsaglabā EGNOS nepieciešamais 

finansējums, lai varētu paplašināt EGNOS pārklājumu, prioritārā kārtā aptverot 

Dienvidaustrumeiropu un Austrumeiropu un pēc tam arī Āfriku un Tuvos Austrumus, kā 

arī lai iegādātos vajadzīgās EGNOS telemetrijas un integritātes kontroles stacijas un to 

savienojumus ar sistēmu; 

10. uzsver Eiropas GNSS aģentūras (GSA) būtiskos uzdevumus attiecībā uz Galileo un 

EGNOS un atzīst GSA ieguldījumu Savienības konkurētspējā un tehnoloģiskajā inovācijā; 

pauž bažas par to, ka GSA nav piešķirti pietiekami resursi, lai tā varētu īstenot savas 

pilnvaras un uzskata, ka GSA ir pienācīgi jānodrošina ar darbiniekiem, tostarp ar augsti 

specializētiem ekspertiem, nolūkā saglabāt Eiropas GNSS programmu netraucētu darbību 

un izmantošanu; tāpat uzsver nozīmīgo ieguldījumu, ko Eiropas Aviācijas drošības 

aģentūra (EASA) sniedz kā EGNOS pakalpojumu sertifikācijas iestāde un piedaloties 

sagatavošanās darbībās, kuras nepieciešamas Galileo snieguma uzraudzībai; 

11. uzsver Eiropas transporta aģentūru nozīmību Eiropas transporta telpas pienācīgas darbības 

nodrošināšanā; uzskata, ka tām būtu jāpiešķir pietiekami budžeta līdzekļi atbilstoši nesen 

veiktajām vai paredzamajām izmaiņām to pienākumos; 

12. uzsver, ka ir svarīgi efektīvi un galīgi atrisināt gan pa jūru, gan sauszemi nākošo 

migrācijas plūsmu jautājumu; pauž cerību, ka Eiropas Jūras drošības aģentūrai, Eiropas 

Robežu un krasta apsardzes aģentūrai un Frontex tiks nodrošināts pienācīgs finansējums 

patrulēšanai gar Savienības ārējām robežām; 

13. norāda uz drošības un drošuma problēmām aviācijā un EASA ieguldījuma nozīmību šajā 

jomā, īpaši ņemot vērā draudus, kas saistīti ar kiberdrošību un kosmiskajiem 

laikapstākļiem, kā arī to pasažieru drošību, kuri lido ārpus Savienības gaisa telpas; uzsver, 

ka ir svarīgi EASA piešķirt pietiekamu finansējumu, lai nodrošinātu jauno pienākumu 

veiksmīgu ieviešanu saskaņā ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par 
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kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 

izveidi, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/20081; 

14. vēlreiz uzsver, ka piecos gados EASA jau samazināja amata vietu skaitu par 5 %, kā tas 

paredzēts Iestāžu nolīgumā; tādēļ uzskata, ka jebkādi Padomes ierosināti turpmāki 

samazinājumi varētu apdraudēt EASA pienācīgu darbību un neļaut tai pildīt uzdevumus, 

ko likumdevējs tai jau ir uzticējis un uzticēs turpmāk; turklāt uzsver, ka jaunās EASA štata 

vietas, kas ir vajadzīgas papildu uzdevumu izpildei saistībā ar jaunām politikas attīstības 

tendencēm un jauniem tiesību aktiem, ir jāuzskaita ārpus jebkādiem samazināšanas 

mērķiem; 

15. uzsver, ka EASA amata vietas (ieskaitot saistītās pensijas), ko pilnīgi finansē nozare un kas 

tāpēc neietekmē ES budžetu, nevajadzētu samazināt, tostarp saskaņā ar Iestāžu nolīgumu; 

16. uzsver, ka EASA ziņā būtu jāatstāj to amata vietu skaita palielināšana finanšu gadā, ko 

pilnīgi finansē nozare, atbilstoši mainīgajai darba slodzei, t. i., nozares pieprasījumam; 

uzsver, ka šim nolūkam budžeta lēmējinstitūcijai papildus to štata vietu skaitam, ko 

finansē no maksājumiem un nodevām, kuri jau ir apstiprināti, pieņemot EASA budžetu, 

būtu jānorāda štata vietu papildu procentuālā daļa (nepārsniedzot 10 %), ko pēc EASA 

priekšlikuma varētu atļaut tās Valde, lai reaģētu uz neparedzētu tirgus pieprasījuma 

pieaugumu; turklāt uzsver, ka Valdes lēmuma pamatā vajadzētu būt neparedzētas darba 

slodzes un efektivitātes kritēriju dokumentētam novērtējumam; 

17. uzsver pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” nozīmīgumu to projektu veicināšanā un 

atbalstīšanā, kas saistīti ar pētniecību un inovāciju tādās jomās kā viedā transporta 

loģistika un mobilitātes pārvaldība, tostarp autonomā transportlīdzekļu vadīšana, publiskā 

un dalītā mobilitāte, kā arī transporta drošība; pauž nožēlu par pētniecībai un inovācijai 

transporta jomā paredzētā finansējuma samazināšanu pamatprogrammā „Apvārsnis 2020“; 

uzskata, ka drošam un nevainojami strādājošam viedam un integrētam transportam ir 

ievērojama Savienības pievienotā vērtība Eiropas transporta sistēmas uzlabošanā; uzsver, 

ka ir jāpalielina „Apvārsnis 2020“ un EISI, kā arī citu attiecīgu Savienības finansējuma 

avotu ieguldījums drošības, drošuma, inovācijas un digitalizācijas projektos aviācijas 

jomā, to iepirkumā un īstenošanā cieši iesaistot EASA; 

18. atkārtoti norāda, ka ir svarīgi nodrošināt pienācīgu finansējumu kopuzņēmumiem, cita 

starpā SESAR, SHIFT2RAIL un CLEAN SKY; uzskata, ka kopuzņēmumam SHIFT2RAIL 

būtu jāierāda prioritāra vieta sadarbspējas projektiem un maksimāli jāveicina sadarbspēja 

vienotajā Eiropas dzelzceļa telpā; uzskata, ka ir svarīgi turpināt piešķirt finansējumu, kas 

ļaus uzturēt infrastruktūru un ievērot kvalitātes kritērijus, lai garantētu lielāku patērētāju 

aizsardzību un drošību;  

19. uzsver, ka SESAR komponentu īstenošanai ir jāpiešķir precīzi atbilstošs finansējums, lai 

nodrošinātu to gaisa satiksmes pārvaldības (ATM) funkciju ieviešanu, kuras uzskata par 

būtiskām Savienības ATM sistēmas darbības uzlabošanai; 

20. aicina Komisiju iepazīstināt ar rezultātiem, kuri panākti veiksmīgos izmēģinājuma 

projektos un sagatavošanas darbībās, kuras iepriekšējo gadu laikā tika finansētas no 

Savienības vispārējā budžeta. īpaši aicina Komisiju sniegt informāciju par pašreizējo 
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stāvokli izmēģinājuma projektā par tīrāku kosmosu ar deorbitēšanas palīdzību un 

inovatīviem kosmosa iekārtām paredzētiem materiāliem, lai palielinātu tās kopīgās 

tehnoloģiju ierosmes efektivitāti, ko plānots piemērot kosmosa nozarē; 

21. mudina Komisiju turpināt piešķirt prioritāti finansējumam, kas paredzēts visu 

transportlīdzekļu drošības un drošuma pasākumiem, kuri ietekmēs pasažieru plūsmas 

dažādos transporta veidos; mudina Komisiju koncentrēties uz neaizsargātu satiksmes 

dalībnieku, tādu kā gājēju, riteņbraucēju un motociklistu, drošību; mudina Komisiju 

atbalstīt iniciatīvas, kas varētu uzlabot ceļu drošību un tādējādi palīdzēt sasniegt 

stratēģisko mērķi līdz 2020. gadam uz pusi samazināt nāves gadījumu skaitu uz Eiropas 

ceļiem, kā arī samazināt nopietnu traumu skaitu; aicina Komisiju ņemt vērā ievērojamo 

infrastruktūras kvalitātes atšķirību atpalikušajos reģionos un pārējā Eiropā un lūdz tai 

pastiprināt investīcijas minētajos reģionos; 

22. uzsver, ka ir svarīgi atbalstīt ilgtspējīgu tūrismu, vienlaikus aizsargājot tā avotus dabas, 

kultūras, vēsturiskajā un industriālajā mantojumā; uzsver, ka ir svarīgi pāriet uz ilgtspējīgu 

tūrismu un šajā nolūkā ir nepieciešama labāka koordinācija starp tūrisma un 

infrastruktūras projektiem; visbeidzot, uzsver, ka EuroVelo tīkla popularizēšana 

apvienojumā ar TEN-T dzelzceļa tīklu nodrošina interesantus ieguvumus vides un 

ekonomiskā ziņā, tostarp arī maziem un vidējiem uzņēmumiem; uzsver, ka transporta un 

tūrisma nozarē strādājošiem MVU ir grūti pielāgoties pārejai uz digitalizāciju un tiem ir 

nepieciešams atbalsts; prasa palielināt finansējumu tūrisma nozarei un jo īpaši MVU un to 

digitalizācijai; uzskata, ka būtu jāpiešķir līdzekļi kalnu, lauku, piekrastes, salu un 

attālajiem reģioniem, lai vēl vairāk attīstītu tūrismu šajos apgabalos; 

23. pauž pārliecību arī par to, ka personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām netraucēta 

piekļuve tūrisma pakalpojumiem būtu jāattīsta vēl vairāk; aicina Komisiju atbalstīt 

dažādas iespējas finansēt pasākumus, lai nodrošinātu transporta pakalpojumu, 

transportlīdzekļu, infrastruktūras un intermodālu transporta mezglu pieejamību, kā arī vēl 

citus pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot transporta pieejamību personām ar invaliditāti; 

24. atzinīgi vērtē jauno ierosmi InterRail un uzskata, ka tā jaunajai paaudzei pavērtu iespēju 

izpētīt iespēju brīvi pārvietoties, ceļojot videi nekaitīgā veidā, un aicina šo projektu, tāpat 

kā citus tūrisma jomā, iekļaut tiešā un īpašā budžeta pozīcijā neatkarīgi no 1.a izdevumu 

kategorijas, kas saistīts ar transporta nozari un citām nozarēm, kuras ir svarīgas Savienības 

konkurētspējai un izaugsmei; atkārto savu iepriekš pausto aicinājumu Komisijai iesniegt 

attiecīgus priekšlikumus šajā sakarā; 

25. mudina Komisiju veicināt ērtu Eiropas nakts vilcienu atdzimšanu, kas būtu ilgtspējīga 

alternatīva īsiem lidojumiem un gariem braucieniem ar automašīnu. 
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 REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS 

Budžeta komitejai 

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu 

(2017/2044(BUD)) 

Atzinuma sagatavotāja: Iskra Mihaylova 

 

IEROSINĀJUMI 

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver kohēzijas politikas nozīmi, raugoties uz to kā galveno Savienības publisko 

investīciju politiku, kuras pamatā ir solidaritātes princips un ar kuru tiek īstenots 

Līgumā noteiktais mērķis izlīdzināt ekonomiskās, sociālās un teritoriālās atšķirības 

visos Eiropas reģionos un starp tiem; atzīst Savienības budžeta īpaši nozīmīgo devumu, 

jo tas ir ārkārtīgi svarīgs instruments, kas nodrošina resursus kohēzijas politikas 

prioritāšu un mērķu sasniegšanai, un atgādina, ka tam būtu jāsniedz finansiāls 

ieguldījums stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā; šajā kontekstā uzsver 

kohēzijas politikas lomu izaugsmes panākšanā un darbvietu radīšanā visā Savienībā, kā 

arī Savienības galveno mērķu un prioritāšu sasniegšanā, tostarp klimata, enerģētikas un 

sociālajā jomā, un uzsver nepieciešamību saglabāt, uzlabot un vienkāršot kohēzijas 

politiku, lai Savienība varētu no jauna uzņemt virzību uz konverģenci un turpmāku 

integrāciju; izprot pašreizējo nepieciešamību palielināt drošības izdevumus, kas ir 

priekšnoteikums kohēzijas politikas un citu Savienības politikas jomu mērķu 

sasniegšanai; 

2. norāda, ka 2014.–2020. gada perioda pirmajos gados dažu kavējumu ietekmē kohēzijas 

politikas izpilde ir bijusi nepilnīga un ka saskaņā ar Komisijas Budžeta 

ģenerāldirektorāta sniegtajiem datiem līdz 2017. gada 30. jūnijam akumulēto 

maksājumu summa visiem Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem („ESI fondi”) 

Savienībā bija tikai aptuveni EUR 60 miljardi un vidējais akumulēto maksājumu 

līmenis — 23,72 % (un mazāk attīstītos reģionos — 19,76 %);  norāda uz nepieņemamo 

kavēšanos pašreizējo programmu īstenošanā, kas līdz šim apdraudējusi to efektivitāti un 

pakļāvusi spiedienam vadošās iestādes un finansējuma saņēmējus, līdz ar to palielinot 

kļūdu un nepietiekama snieguma risku; tādēļ mudina visas ieinteresētās personas, kas 

iesaistītas šajā procesā, pastiprināt sadarbību, lai novērstu kavēšanos pašreizējo 

programmu īstenošanā; aicina Komisiju pastāvīgi sniegt padomus dalībvalstīm, tiecoties 
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novērst kavēšanos attiecīgo vadošo, sertifikācijas un revīzijas iestāžu izraudzīšanās 

procesā un to izraudzīšanos pabeigt cik vien iespējams drīz, un aktīvi sadarboties, lai 

paātrinātu īstenošanu un nepieļautu automātisku saistību atcelšanu; aicina Komisiju un 

dalībvalstis kopīgi sadarboties, reāllaikā uzraugot 2014.–2020. gada programmu 

īstenošanu, lai nodrošinātu, ka maksājumi atbilst apstiprinātajām saistību apropriācijām, 

un tādējādi nepieļautu nesamaksātu rēķinu uzkrāšanos; turklāt mudina dalībvalstis 

pilnībā izmantot pašreizējā finanšu periodā pieejamos plānošanas instrumentus un 

turpināt nodrošināt darbības programmu raitu izpildi; 

3. atgādina Komisijai, ka darba grupai, kas 2014. gadā tika izveidota attiecībā uz 2007.–

2013. gada periodu, jāturpina strādāt ar 2014.–2020. gada programmām, lai atbalstītu un 

paātrinātu to izpildi; 

4. atzīst Komisijas centienus pakāpeniski samazināt nenokārtotu maksājumu pieprasījumu 

uzkrāšanos; pauž bažas par to, ka attiecībā uz 2014.–2020. gada programmām tiek 

iesniegts maz maksājumu pieprasījumu, kā rezultātā atkal varētu uzkrāties nesamaksāti 

rēķini; šajā sakarībā mudina Komisiju paturēt prātā varbūtību, ka tam varētu sekot 

maksājumu pieprasījumu uzkrāšanās, kas izraisītu papildu kavēšanos; atzinīgi vērtē 

daudzgadu finanšu shēmas vidusposma pārskatīšanas kontekstā sniegto maksājumu 

prognozi laikposmam līdz 2020. gadam un aicina ik gadu to regulāri atjaunināt; uzsver 

nepieciešamību samazināt reālistisko prognožu atšķirības starp dalībvalstīm, ieviešot 

standartizētu IT sistēmu prognozēšanas vajadzībām; 

5. norāda, ka 2018. gada budžeta projektā maksājumu apropriāciju līmenis 1.b izdevumu 

kategorijā salīdzinājumā ar 2017. gada budžetu ir palielināts par 25,7 % un kopējais 

saistību apropriāciju līmenis — par 2,4 %; šaubās, vai ar šīm summām pietiks, lai 

apmierinātu visas maksājumu vajadzības minētajā izdevumu kategorijā, ņemot vērā to, 

ka darbību atlase progresē un ir gaidāms, ka īstenošana 2018. gadā sasniegs optimālo 

tempu; uzsver, ka Savienības budžetā ir jāparedz pienācīgs apropriāciju apmērs, lai 

varētu segt kohēzijas politikas maksājumus un tādējādi apliecināt Savienības spēju 

izpildīt savas saistības un stiprināt ticamību; 

6. prasa vairot sinerģiju starp ESI fondu programmām un pārējām Savienības 

programmām; uzskata, ka kohēzijas politikas finansēšanas pamatā būtu jāpaliek 

dotācijām; norāda, ka dotācijas var papildināt arī finanšu instrumenti, taču tie būtu 

jāizmanto tikai tad, ja tikusi uzskatāmi apliecināta to pievienotā vērtība, pamatojoties uz 

ex ante novērtējumiem, kuros analizēts ne tikai minēto instrumentu sviras efekts, bet arī 

to ieguldījums politikas principos un mērķos; uzskata, ka finansēšanas instrumentu 

apvienošana būtu atbilstoši jāuzrauga, galveno uzmanību pievēršot gūtajiem rezultātiem 

un sasniegtajiem mērķiem; uzskata, ka pati labākā pieeja, kā panākt sinerģiju, ir sadalīt 

projektus posmos un dažādus posmus finansēt, izmantojot dažādus instrumentus, nevis 

šos instrumentus apvienot; brīdina, ka Eiropas stratēģisko investīciju fonda (ESIF) vai 

citu finanšu instrumentu izmantošana nedrīkst kaitēt ESI fondiem; 

7. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gada budžeta projektā ir iekļauti vidusposma pārskatīšanas 

paketes elementi, kas ļaus nodrošināt lielāku elastīgumu; aicina Komisiju neierosināt 

turpmāku līdzekļu pārdali vai samazināšanu 2014.–2020. gada DFS 1.b izdevumu 

kategorijā; aicina Komisiju Savienības budžeta izpildē turpināt koncentrēties uz 

rezultātu gūšanu un atbalsta visus pasākumus, kas tiek veikti, lai ieviestu uz sniegumu 
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balstītu pieeju; norāda, ka 2018. gada budžeta izpilde būtu jāveic atbilstoši 

palielinātajam potenciālam, ko nodrošinās „Omnibus” paketes ietvaros ierosinātā 

vienkāršošana un elastīgums; uzsver, ka ir nepieciešams rīkoties, lai vairotu iedzīvotāju 

izpratni par Savienības budžeta nodrošinātajām priekšrocībām un par gūtajiem 

rezultātiem, un ka ir jāīsteno pasākumi komunikācijas uzlabošanai par Savienības 

fondiem, kā arī to atpazīstamības palielināšanai; 

8. atzinīgi vērtē jauno finansējumu EUR 140 miljonu apmērā, kas atvēlēts strukturālo 

reformu atbalsta programmas (SRAP) īstenošanas sekmēšanai laikposmā no 2017. līdz 

2020. gadam; atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai SRAP un tehniskās palīdzības 

programmas darbotos kā papildinoši risinājumi; norāda, ka SRAP finansējums tiks 

ņemts no neizlietotā piešķīruma tehniskajai palīdzībai, un tādēļ aicina Komisiju 

nemazināt vērienīgo pieeju attiecībā uz specifiskiem mērķiem paredzētu palīdzību ar 

spēcīgu tematisko ievirzi; 

9. aicina Komisiju sadarboties ar dalībvalstīm, lai vairotu sabiedrības izpratni par 

Savienības prioritātēm, un nodrošināt, ka Savienības resursi tiek izlietoti pārredzami, 

godīgi un atbildīgi, raugoties uz to kā vispārīgu principu, kura mērķis ir tuvināt Eiropas 

projektu ES iedzīvotājiem; 

10. norāda, ka laikā, kad tika veikta vidusposma pārskatīšana, Komisija, secinājusi, ka 

pastāvošās elastīguma iespējas ir pietiekamas, neuzskatīja par vajadzīgu palielināt 

maksājumu vispārējos maksimālos apjomus; uzskata, ka, turpinoties ESI fondu 

programmu īstenošanas uzraudzībai, Komisijai būtu jāturpina nodrošināt atklātu dialogu 

ar Eiropas Parlamentu šajā jautājumā; 

11. norāda uz Komisijas viedokli, ka automātiskas saistību atcelšanas risks attiecībā uz 

2014.–2020. gada plānošanas periodu patlaban ir zems; turklāt norāda, ka noteikums par 

saistību automātisko atcelšanu (n+3) 2014.–2020. gada plānošanas periodā pirmo reizi 

tiks piemērots 2017. gada beigās; ņemot vērā lēno īstenošanas tempu, aicina Komisiju 

nodrošināt, lai Eiropas Parlamentam tiktu laikus sniegta pienācīga informācija par 

saistību atcelšanas riska palielināšanos, it sevišķi dalībvalstīm sniedzot pamatojumus 

par saistību daļām 2018. gada beigās. 
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 LAUKSAIMNIECĪBAS UN LAUKU ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS 
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par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu 
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Atzinuma sagatavotājs: Tibor Szanyi 

 

 

IEROSINĀJUMI 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda, ka 2018. gada budžeta projektā 2. izdevumu kategorijā ir ierosināts piešķirt 

EUR 59,5 miljardus saistību apropriācijās, kas ir par 1,7 % vairāk nekā 2017. gadā, un 

maksājumu apropriācijas palielināt par 2,6 %, sasniedzot EUR 56,3 miljardus; tomēr 

norāda, ka šis palielinājums ir galvenokārt saistīts ar aplēsēm, ka 2018. gada budžeta 

projektā ELGF būs pieejama mazāka piešķirto ieņēmumu summa nekā 2017. gada 

budžetā, cita starpā tāpēc, ka pēdējie maksājumi saistībā ar iepriekš pieņemtiem 

nozīmīgiem grāmatojumu noskaidrošanas lēmumiem ir jāveic 2017. gadā; 

2. atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai saistību 

apropriācijas būtībā saglabātas tādā pašā līmenī kā 2017. gada budžetā, savukārt prasītās 

maksājumu apropriācijas faktiski ir palielinājušās; 

3. norāda, ka galvenais iemesls tam, ka 2018. gada budžeta projektā nav nozīmīgu izmaiņu 

salīdzinājumā ar 2017. gada budžetu, ir tas, ka lielākā daļa kopējās lauksaimniecības 

politikas (KLP) izdevumu ir saistīti ar tām dalībvalstīm iepriekš piešķirtu finansējumu, 

kuru atbalsta apguves līmenis gadu gaitā ir bijis salīdzinoši stabils; 

4. norāda, ka 2017. gada budžetā ir iekļauts finansējums piena un citām lopkopības 

nozarēm paredzētajai EUR 500 miljonus vērtajai solidaritātes paketei, bet minētā tirgus 

pasākuma atbalsta samazinājums neietekmēs 2018. gada budžetu; 

5. uzsver, ka ir svarīgi attīstīt jaunus tirgus, lai saglabātu konkurētspēju un palielinātu 

Savienības lauksaimniecības noturību pret tirgus krīzēm, piemēram, Krievijas noteiktā 

embargo gadījumā; tāpēc prasa finansiāli atbalstīt tirgus attīstību; 
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6. uzstāj, ka visiem Savienības budžeta ieņēmumiem, kas gūti no piešķirtajiem 

ieņēmumiem vai atmaksājumiem saistībā ar pārkāpumiem lauksaimniecības jomā 

iepriekšējos gados, būtu jāpaliek 2. izdevumu kategorijā, ņemot vērā neskaidros 

apstākļus lauksaimniecības nozarē; šajā sakarībā atgādina, ka Krievijas piemērotais 

embargo nav atcelts un tam ir būtiska negatīva ietekme, jo īpaši uz augļu un dārzeņu 

nozari, kā arī piena nozari;  tādēļ aicina Komisiju sniegt efektīvu atbalstu nozarēm, ko 

ietekmē minētās krīzes, un izveidot jaunu krīzes rezervi, kuras finansējums nebūtu 

atkarīgs no ikgadējā finanšu disciplīnas mehānisma, lai varētu savlaicīgi reaģēt uz 

krīzes situācijām, kad tās rodas; 

7. uzsver, ka ir jānodrošina KLP administratīvo izmaksu segšana, jo īpaši lai garantētu 

savlaicīgus maksājumus un uzturētu atbilstīgu efektīvas kontroles līmeni; uzstāj, ka 

turpmāki administrācijas personāla samazinājumi var izraisīt lielākus kavējumus un 

palielināt kļūdu risku un var apdraudēt KLP īstenošanu un mērķus; uzskata, ka KLP 

īstenošana jāvienkāršo vēl vairāk, jāievieš pārredzama un efektīva pārvaldības sistēma 

un jāsamazina birokrātija; uzsver, ka administratīvo izmaksu budžeta samazinājumi 

nekādā ziņā nedrīkst izraisīt administratīvā sloga pārcelšanu uz lauksaimniekiem; 

8. aicina Komisiju nodrošināt aktīvo lauksaimnieku klauzulas kritēriju vienādu 

piemērošanu, lai vienkāršākā, bet uzticamākā veidā identificētu minētos 

lauksaimniekus; 

9. uzsver saistību un izdevumu nozīmīgumu lauku attīstības jomā un to potenciālu 

ekonomiskās aktivitātes un darbvietu izveidē, īpaši nomaļos apvidos ar augstāku 

bezdarba līmeni, jo īpaši attiecībā uz jaunākām paaudzēm; uzstāj, ka būtu jāsaglabā 

gados jauniem lauksaimniekiem paredzētās iniciatīvas, tostarp konkrētiem reģioniem 

sagatavotas programmas, tādējādi atbalstot inovāciju un nepieciešamo paaudžu 

atjaunotni; uzskata, ka, sniedzot atbalstu jauniešiem, būtu jākoncentrējas uz viņu 

pašreizējām vajadzībām, vienlaikus nemudinot viņus uzņemties pārmērīgas 

parādsaistības; uzsver Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz gados jauno 

lauksaimnieku atbalsta shēmu, kas iekļauta ierosinātajā kopotajā regulā, tiecoties dot 

iespēju minēto shēmu pilnībā izmantot; 

10. atzinīgi vērtē programmas skolu apgādei ar pienu un augļiem, uzskatot to par veiksmīgu 

pasākumu, un uzsver, ka šīs programmas veicina bērnu veselīgu uzturu un tādēļ tām 

būtu jānodrošina ilgtermiņa finansējums; 

11. aicina Komisiju un dalībvalstis savlaicīgi uzraudzīt lauksaimniecības produktu cenu 

svārstības, kas negatīvi ietekmē lauksaimnieku ienākumus, un vajadzības gadījumā ātri 

un efektīvi reaģēt; 

12. uzsver pēdējos gados īstenoto izmēģinājuma projektu nozīmīgumu lauksaimniecības un 

lauku attīstības jomā; tādēļ prasa turpināt sniegt atbalstu šobrīd īstenotajiem un jauniem 

izmēģinājuma projektiem; aicina Komisiju veikt ex post novērtējumu par izmēģinājuma 

projektu un sagatavošanas darbību efektivitāti un sniegto labumu; uzstāj, lai Komisija 

izsludinātu uzaicinājumus iesniegt projektus, tiklīdz tiek pabeigta budžeta procedūra; 

13. uzsver, ka ir svarīgi noteikt atbalsta pasākumus lauksaimnieku lomas stiprināšanai 

piegādes ķēdē, kā arī veidus, kā veicināt lauksaimnieku organizācijas; 
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14. aicina Komisiju ņemt vērā Eiropas Parlamenta ierosinātos kopotās regulas priekšlikuma 

grozījumus, kuru mērķis ir modernizēt un vienkāršot KLP, un lauksaimniecības kopienu 

interesēs (tostarp mazo un vidējo ģimenes lauku saimniecību un gados jauno 

lauksaimnieku interesēs) paredzēt tiem finansējumu 2018. gada budžetā; 

15. uzsver, ka ir būtiski, lai līdzekļi, kas piešķirti pētniecībai lauksaimniecības pārtikas 

produktu nozarē, jo īpaši no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžeta, paliek 

pilnībā pieejami šim nolūkam, lai stimulētu un veicinātu inovāciju un viedus 

risinājumus lauksaimniecības un lauku attīstības nozarē, tāpat kā Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumenta (EISI) līdzekļi, kuri paredzēti platjoslas ierīkošanai lauku 

apvidos; uzsver to, ka ir svarīga rezultātu praktiska piemērojamība lauku saimniecības 

līmenī un lauksaimniecības pakalpojumu nozīme; norāda, ka integrēti viedie risinājumi, 

piemēram, viedie ciemati, precīzā lauksaimniecība, digitalizācija, sadarbīgā un aprites 

ekonomika, kā arī sociālās iniciatīvas var veicināt lauksaimniecību un vispārējo 

labklājību lauku apvidos; mudina Komisiju plānot finansējumu viedajām pieejām, 

ņemot vērā KLP reformu un Korkas 2.0. deklarāciju; uzsver to, ka šiem viedajiem 

risinājumiem arī turpmāk vajadzētu būt saskaņotiem ar vides, klimata un bioloģiskās 

daudzveidības politikas mērķiem un tiem būtu jānodrošina cieša sadarbība ar 

attiecīgajām ieinteresētajām personām no visām dalībvalstīm; uzsver, ka ir svarīgi 

investēt līdzekļus precīzajā lauksaimniecībā, lai racionalizētu ražošanas metodes un 

samazinātu zaudējumus, kā arī stimulēt un atbalstīt iniciatīvas, kas pielāgotas mazo 

lauku saimniecību vajadzībām, kuras nevar gūt apjomradītus ietaupījumus, lai arī tās 

varētu izmantot jauno tehnoloģiju sniegtās priekšrocības; 

16. atzinīgi vērtē, to ka līdz EUR 40 miljoniem palielinātas apropriācijas, kas paredzētas 

dzīvnieku slimību un augu kaitēkļu apkarošanai, jo Savienība saskaras ar nozīmīgiem 

riskiem un aizvien biežākiem tādu slimību uzliesmojumiem kā Xylella fastidiosa, 

nodulārais dermatīts, Āfrikas cūku mēris, infekciozais katarālais drudzis un putnu gripa; 

uzskata, ka Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei būtu jāsaņem papildu finansējums 

plašu neatkarīgu pētījumu veikšanai, cita starpā par pesticīdu ietekmi; prasa paredzēt 

papildu finansējumu lauksaimniekiem olīvu audzēšanas un olīveļļas ražošanas nozarē, 

kuri cietuši no Xylella fastidiosa uzliesmojuma, pastiprināt preventīvos pasākumus 

Eiropā, pārstrukturēt nozari un nostiprināt patogēna un tā pārnēsātāja zinātnisko izpēti; 

17. uzstāj uz nepieciešamību nodrošināt līdzekļus, lai lauksaimniekiem kompensētu 

ekonomiskos zaudējumus, kas viņiem radušies tirgus un sanitāro vai fitosanitāro krīžu 

dēļ, piemēram, saistībā ar Xylella fastidiosa, un atkārtoti norāda uz nepieciešamību šim 

nolūkam izmantot 2. izdevumu kategorijā pieejamās rezerves, piesaistot arī 3. izdevumu 

kategorijas līdzekļus; uzstāj, ka kompensācijai par izskaušanu būtu jāaptver arī 

agroekosistēmu, cita starpā augsnes, atjaunošana, kā arī noturīgas bioloģiskās 

daudzveidības izveide, jo īpaši nodrošinot stādāmā materiāla ģenētisko daudzveidību, 

kas ideālā gadījumā ietvertu noturību vai neuzņēmību pret slimību vai kaitēkli; uzskata, 

ka par vienu no jebkāda piešķirtā atbalsta mērķiem būtu jānosaka tādu līdzsvarotu, 

bioloģiski daudzveidīgu agroekosistēmu un ainavu nodrošināšana, kas ir mazāk 

uzņēmīgas pret turpmākiem uzbrukumiem; 

18. uzsver, ka uzglabāšanas programmas ir apliecinājušas savu lietderību krīzes situācijās 

un ka tām plānošanas procesā atvēlēto finanšu resursu samazināšana nebūtu produktīva; 
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19. norāda, ka Brexit tieši neietekmē 2018. gada budžeta projektu; tomēr pauž nožēlu par 

to, ka Pārdomu dokumentā par ES finanšu nākotni1 ir izklāstīti daži kritiski 

lauksaimniecības un lauku attīstības scenāriji, kurus daļēji nosaka Apvienotās Karalistes 

izstāšanās no Savienības; tāpēc aicina Komisiju un dalībvalstis patlaban notiekošajās 

diskusijās atbildīgi izturēties pret KLP budžetu, neaizmirstot arī par iespējamiem 

tirdzniecības plūsmu traucējumiem; uzsver, ka EP stingri iebilst pret jebkādiem 

lauksaimniecības finansējuma samazinājumiem; tāpēc aicina Komisiju nākt klajā ar 

priekšlikumu par lauksaimniecībai paredzētā Savienības finansējuma saglabāšanu 

nākamajā DFS, ņemot vērā nozares ievērojamo spēju saglabāt un radīt darbvietas, un 

nekavējoties sākt meklēt jaunus finanšu resursus Savienības budžetam, kā to 

ierosinājusi Mario Monti vadītā augsta līmeņa grupa; 

20. īpaši norāda, ka lauksaimniecības politika ir kopēja politika un jebkādi KLP budžeta 

samazinājumi radītu nesamērīgu ietekmi, jo valsts atbalsta noteikumu dēļ tos nevar 

aizstāt ar valsts līdzekļiem. 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_lv 

 

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_lv


 

RR\1136723LV.docx 81/105 PE610.722v02-00 

 LV 

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ 

Pieņemšanas datums 30.8.2017    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

35 

1 

6 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Daniel Buda, Matt 

Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot, Albert 

Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, 

Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan 

Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew 

Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike 

Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu 

Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão 

Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco 

Zullo 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Bas Belder, Franc Bogovič, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Gabriel 

Mato, Momchil Nekov, Massimo Paolucci, Estefanía Torres Martínez, 

Tom Vandenkendelaere 

 



 

PE610.722v02-00 82/105 RR\1136723LV.docx 

LV 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA 

35 + 

ALDE Ivan Jakovčić, Ulrike Müller 

ECR Bas Belder, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson 

EFDD Giulia Moi, Marco Zullo 

ENF Laurenţiu Rebega 

GUE/NGL Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Estefanía Torres Martínez 

PPE Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert 

Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, 

Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Tom Vandenkendelaere 

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, 

Momchil Nekov, Maria Noichl, Massimo Paolucci, Ricardo Serrão Santos, Tibor 

Szanyi, Marc Tarabella 

 

1 - 

EFDD John Stuart Agnew 

 

6 0 

ALDE Jan Huitema 

GUE/NGL Maria Lidia Senra Rodríguez 

NI Diane Dodds 

Verts/ALE Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums: 

+ : par 

- : pret 

0 : atturas 

 

 

 



 

RR\1136723LV.docx 83/105 PE610.722v02-00 

 LV 

 

4.9.2017 

 ZIVSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS 

Budžeta komitejai 

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējo budžetu 

(2017/2044(BUD)) 

Atzinuma sagatavotājs: Alain Cadec 

 

 

 

IEROSINĀJUMI 

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzskata, ka Savienības budžetā 2018. gadam ir jāparedz pienācīgs maksājumu un 

saistību apropriāciju līmenis, lai apmierinātu kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) 

finansējuma vajadzības; 

2. uzsver zvejniecības sociālo un ekonomisko nozīmību vietējām kopienām un atsevišķiem 

jūras un piekrastes reģioniem; atzīst, ka ir jāsaglabā pietiekami finansiāli nosacījumi, lai 

piekrastes, nerūpnieciskās un mazapjoma flotes zvejas nozares varētu iegūt 

finansējumu; 

3. uzsver, ka prioritāte ir jāpiešķir projektiem, kas paredzēti darbvietu veidošanai un 

vietējo ekonomiku dažādošanai, lai panāktu to zvejniecības pasākumu lielāku 

pievienoto vērtību, kā arī zivju krājumu un jūras ekosistēmu atjaunošanu un 

aizsardzību; 

4. uzskata, ka Savienības budžetā būtu jāparedz pienācīgs maksājumu apropriāciju un 

saistību apropriāciju apmērs, lai novērstu maksājumu problēmas un finansējuma 

pārtraukumus zivsaimniecības pasākumiem; 

5. uzsver, ka nepieciešams sekmēt jauniešu piekļuvi darbam zivsaimniecības nozarē, 

izmantojot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) un citus Savienības 

līdzekļus;  

6. uzstāj, ka EJZF ir jāpiešķir pietiekams maksājumu apropriāciju līmenis, lai tas varētu 

veikt ieguldījumus zvejas flotes ilgtspējīgumā, selektivitātē un konkurētspējā;  
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7. konstatē, ka dalībvalstis ir pieņēmušas EJZF darbības programmas, taču tās visas vēl 

nav izraudzījušās regulatīvās iestādes, tādēļ līdzekļu izmantošana ir aizkavēta; 

8. norāda, ka ir jāgarantē pietiekams finansiālais atbalsts zvejniecības pasākumu kontrolei 

kuģos un ostās, lai nodrošinātu un atvieglotu pienācīgu izkraušanas pienākuma izpildi; 

šajā sakarībā aicina dalībvalstis izmantot līdzekļus, kas pieejami saskaņā ar EJZF 

kontroles un noteikumu izpildes pasākumiem, kas ir būtiski, lai sasniegtu KZP mērķus; 

9. atkārto cik svarīgi ir sagatavot stingrus un neatkarīgus zinātniskus atzinumus 

zivsaimniecības resursu stāvokļa novērtēšanai, lai pieņemtu tādus lēmumus par 

pārvaldību, kas ļautu sasniegt maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu; mudina 

dalībvalstis izmantot EJZF finansējumu zinātnisko datu vākšanu, kas ir būtiski, lai 

pieņemtu racionālus un zinātniski pamatotus lēmumus zivsaimniecības politikas 

jautājumos; 

10. pauž nožēlu par to, ka Komisija nevarēja tieši pārvaldīt kontroles darbībām paredzēto 

EJZF finansējumu, jo daļa dalībvalstu nevēlējās iesniegt kopīgus projektus, neraugoties 

uz mazāku dalībvalstu līdzfinansējuma līmeni; 

11. uzsver Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (EFCA) lomas nozīmi attiecībā uz 

zivju flošu pārvaldību un pārraudzības procedūru kontroli; aicina nodrošināt pietiekamu 

finansējumu šiem uzdevumiem;  

12. uzskata, ka KZP ārējā dimensija pieprasa reālistiskas budžeta prognozes, lai finansētu 

ilgtspējīgus partnerību nolīgumus ar trešām valstīm; 

13. norāda, ka ilgtspējīgu zivsaimniecības nolīgumu ar trešām valstīm mērķis ir arī cīņa pret 

nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju. 
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 KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS 

Budžeta komitejai 

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu 

(2017/2044(BUD)) 

Atzinuma sagatavotājs: Morten Løkkegaard 

 

 

IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1.  pauž dziļu nožēlu par to, ka budžeta projektā nav iekļauti papildu EUR 50 miljoni, kuri 

ir daudzgadu finanšu shēmas (DFS) pārskatīšanā 2018.–2020. gada laikposmam 

iezīmēti programmai „Erasmus+“; aicina 2018. gadā darīt pieejamu visu 

EUR 50 miljonu summu un sadalīt to starp „Erasmus+“ programmas „izglītības un 

apmācības“ (EUR 12 miljoni) un „jaunatnes“ (EUR 38 miljoni) budžeta pozīcijām, lai 

varētu pilnībā īstenot šo programmu, kas ir stratēģisks ieguldījums Eiropas jaunatnē; 

2. uzsver, ka kopējām ES problēmām ir nepieciešama kopīga Eiropas rīcība; šajā sakarībā 

uzsver vajadzību atbalstīt liela mēroga inovāciju projektus izglītības, apmācības un 

jaunatnes jomā, ko īsteno Eiropas pilsoniskās sabiedrības tīkli; vēlreiz aicina Komisiju 

atvēlēt daļu no kopējā „Erasmus+“ finansējuma 2. pamatdarbībai (KA2) “sadarbība 

inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” centralizētajām darbībām; norāda, ka 

ir nepieciešams uzlabot operatīvo atbalstu Eiropas tīklu darbībai 3. pamatdarbības 

„atbalsts politikas reformām” ietvaros, lai maksimāli palielinātu „Erasmus+” piedāvāto 

iespēju popularizēšanu un izplatīšanu; 

3. atgādina, ka Garantija jauniešiem un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva ir svarīgi 

instrumenti, ar kuriem tiek risināta pastāvīgā augsta jauniešu bezdarba līmeņa problēma, 

un prasa turpināt šo instrumentu uzlabošanu, kā arī ievērojami palielināt to budžetu; 

norāda — lai sniegtu ilgtspējīgu atbalstu kvalitatīvai jauniešu pārejai uz darba tirgu, ir 

nepieciešama politika, kas atbalsta  pieprasījumu un investīcijas, izaugsmi veicinošas 

strukturālas reformas un sociālās politikas nostādņu koordinācija; 

4. pauž bažas par to, ka finansējums Eiropas Solidaritātes korpusam (ESC) lielā mērā 
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pamatojas uz „Erasmus +“ un — mazākā mērā — uz citām programmām, jo īpaši 

Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu; aicina Komisiju izstrādāt detalizētu 

budžeta saikni starp jauno korpusu un Eiropas Brīvprātīgo dienestu (EVS) un precizēt, 

kāda ir atšķirība starp brīvprātīgo darbu un profesionālā darba virzieniem, lai garantētu, 

ka nenotiks potenciāli kvalitatīvu darbvietu aizstāšana ar neapmaksāto brīvprātīgo 

darbu; atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā Solidaritātes korpusam ir atvēlēti 

EUR 18,4 miljoni no jauniem budžeta līdzekļiem; uzstāj, ka finansējums jaunām 

iniciatīvām nedrīkst veidot papildu spiedienu uz „Erasmus +“ programmas līdzekļiem 

un ka no „Erasmus +“ uz Solidaritātes korpusu tiks pārvietoti tikai tie līdzekļi, kurus ES 

apņēmusies piešķirt EVS ; uzstāj, ka finansējumam, kas veltīts brīvprātīgajām darbībām 

saskaņā ar ESC, jābūt vismaz līdzvērtīgam budžetam, kas atņemts EVS; 

5. uzsver, ka programmai “Eiropa pilsoņiem” pastāvīgi ir nepietiekams finansējums; pauž 

nožēlu, ka minētajai programmai 2018. gada budžetā ir par EUR 740 000 samazināti 

līdzekļi salīdzinājumā ar finanšu plānojumā paredzēto skaitli; atgādina, ka tas veido 

aptuveni 3% no programmas „Eiropa pilsoņiem“ un tas ietekmēs jau šobrīd zemos 

projektu panākumu rādītājus; aicina paredzēt papildu līdzekļus darbību dotācijām, kuras 

paredzētas programmas „Eiropa pilsoņiem“ 2018. gada budžetā; 

6. aicina apņemties ieguldīt papildu EUR 14 miljonus programmas “Radošā Eiropa” 

2018. gada budžetā, lai attaisnotu Eiropas pilsoņu cerības, kā arī attiecīgo 

apakšprogrammu tālejošos mērķus; jo īpaši pauž bažas par to, ka ievērojami trūkst 

finansējuma apakšprogrammai “Kultūra”, un līdz ar to šajā programmā ir grūtības 

panākt apmierinošus panākumu rādītājus; uzsver, ka arī apakšprogramma „MEDIA” un 

garantiju mehānisms gūtu labumu no stabilas un konsekventas budžeta dotācijas, kas 

uzlabotu to panākumu rādītājus; 

7. atzinīgi vērtē ES iestāžu pēdējos gados īstenotos centienus risināt ar neizpildīto 

maksājumu uzkrājumu saistīto problēmu; norāda, ka kavēšanās saistībā ar līgumu 

noslēgšanu starp attiecīgajām struktūrām un līdzekļu saņēmējiem, kā arī novēloti 

maksājumi rada risku, ka Komisija nevarēs pilnībā īstenot programmas; 

8.  uzsver, ka kultūras un izglītības darbs ir svarīgs, lai sekmīgi integrētu bēgļus Eiropas 

uzņēmējvalsts sabiedrībās, un tādēļ prasa pastāvīgāk ieviest bēgļu integrācijas projektus 

kā vienu no mērķiem „Erasmus +” un “Radošā Eiropa” programmās, pamatojoties uz 

darbu, kas ir sākts saskaņā ar 2016. gada īpašiem uzaicinājumiem iesniegt 

priekšlikumus; 

9.  uzsver nepieciešamību arī turpmāk stiprināt starptautisko dimensiju programmās 

“Erasmus +”, “Radošā Eiropa”, “Eiropa Pilsoņiem” un “Apvārsnis 2020” saskaņā ar 

EĀDD budžeta iedaļu, kas ir būtiski, lai turpinātu attīstīt cilvēku savstarpējo kontaktu 

pieeju ES ārējās attiecības kultūras jomā; 

10.  atzinīgi vērtē papildu EUR 4 miljonus programmas „Radošā Eiropa“ budžeta pozīcijā, 

lai finansētu Eiropas Kultūras mantojuma gadu (2018); tomēr pauž nožēlu par to, ka nav 

paredzēta atsevišķa budžeta pozīcija saskaņā ar Parlamenta un Padomes apņemšanos 

padarīt redzamus budžeta pozīcijā EUR 7 miljonus Eiropas Kultūras mantojuma gadam;  

11. aicina dalībvalstis un EIB pilnībā izmantot ESIF iespējas atbalstīt kultūras un radošās 

nozares un tādējādi veicināt izaugsmi, lielāku daļu šo resursu iedalot ESIF 
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finansējumam kultūras un radošajām nozarēm; turklāt mudina Komisiju un EIB veicināt 

mijiedarbību starp kultūras un radošo nozaru garantiju mehānismu un ESIF, lai 

nodrošinātu nolūkam piemērotus aizdevumus kultūras un radošajām nozarēm; 

12.  aicina Komisiju pārskatīt iniciatīvas, kuras ir paredzētas budžeta pozīcijā “Rīcība 

saistībā ar multividi”, lai nodrošinātu, ka budžets efektīvi atbalsta kvalitatīvu un 

neatkarīgu ES lietu atspoguļošanu; atkārto atbalstu ilgtspējīgai daudzgadu finansēšanas 

kārtībai attiecībā uz „Euranet+“; pauž bažas par salīdzinoši nelielo piešķīrumu „Euranet 

+“ 2018. gadā; aicina Eiropas Komisiju nodrošināt ilgtspējīgu ilgtermiņa risinājumu, 

saskaņā ar kuru „Euranet +“ kļūst par neatņemamu ES gada budžeta sastāvdaļu, 

nodrošinot tādu finansējuma līmeni, saskaņā ar kuru var turpmāk paplašināt tā 

auditorijas tvērumu un klausītāju skaitu; 

13. uzsver, ka izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām ir liela nozīme, 

veidojot turpmākās ES politikas iniciatīvas; norāda, ka ir bijusi veiksmīga 

sagatavošanas darbība „Jauns vēstījums par Eiropu”, kas efektīvi sekmēja jauniešu 

debates un jauna veida domāšanu par ES problēmām; aicina Komisiju izvērtēt, kā šo 

iniciatīvu varētu turpināt programmas „Erasmus+” sadaļā „Jaunatne”; uzskata, ka 

ilgtermiņa iniciatīvas turpināšanu vislabāk varētu nodrošināt, izveidojot juridisko 

pamatu un nodrošinot īpašus līdzekļus no jauniem budžeta līdzekļiem; 

14. atzinīgi vērtē īpašu ikgadējo pasākumu budžeta pozīcijas iekļaušanu Eiropas Savienības 

2018. finanšu gada budžetā, kas ļaus izveidot Eiropas piederības sajūtu iedzīvotāju vidū; 

norāda, ka īpašā ikgadējā pasākuma mērķim būtu uzskatāmi jānodrošina pievienotā 

vērtība visu ES dalībvalstu Eiropas iedzīvotājiem; 

15.  uzsver, ka ir svarīgi radīt labākos apstākļus, lai nodrošinātu, ka iedzīvotāji var saprast 

Savienības darbību, politiku un procesus un piedalīties tajos; šajā sakarībā uzsver, ka 

Eiropas Savienībai ir jāuzlabo komunikācijas politika; 

16.  uzsver, ka statistikas pētījumi un salīdzināmu datu pieejamība ir svarīgi, jo dod iespēju 

efektīvi uzraudzīt un analizēt kultūras un izglītības jomas politikas ietekmi uz kultūru, 

ekonomiku un sabiedrību; tādēļ atgādina, ka šim mērķim ir jāpiešķir pietiekami resursi; 

17. uzsver — lai risinātu problēmu attiecībā uz to, ka nepietiekama finansējuma dēļ dažu 

ES programmu rezultātu rādītāji pastāvīgi ir vāji, un nodrošinātu, ka ES budžets 

darbojas pretcikliski, DFS vajadzībām pēc 2020. gada ir jāievieš patiesu un konsekventu 

pašu resursu sistēma. 
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 PILSOŅU BRĪVĪBU, TIESLIETU UN IEKŠLIETU KOMITEJAS ATZINUMS 

Budžeta komitejai 

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu 

(2017/2044(BUD)) 

Atzinuma sagatavotājs: Petr Ježek 

 

 

IEROSINĀJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. ņem vērā 2018. gada budžeta projektu (BP 2018); pauž nožēlu par to, ka salīdzinājumā 

ar 2017. gadu 3. izdevumu kategorijā samazinātas gan saistību apropriācijas (SA), gan 

maksājumu apropriācijas (MA); uzsver, ka šos samazinājumus nevar pamatot ar 

saskaņoto pasākumu īstenošanas kavēšanos; atzinīgi vērtē papildinājumu 3. izdevumu 

kategorijā, par papildu EUR 817,1 miljonu pārsniedzot tās maksimālo apjomu, 

izmantojot elastības instrumentu; uzsver, ka ierosinātais izdevumu līmenis nebūs 

pietiekams, lai segtu Savienības vajadzības attiecīgi migrācijas un drošības jomā;  

2. uzskata, ka ievērojamais budžeta samazinājums (par 49,7 % MA) Patvēruma, migrācijas 

un integrācijas fondam (AMIF) apdraud AMIF politikas mērķu nozīmīgumu un 

īstenošanas steidzamību; apstrīd BP 2018 minētos Komisijas apgalvojumus, kas pamato 

tās ierosināto samazinājumu AMIF finansējumam; atzinīgi vērtē Komisijas 

priekšlikumu pastiprināt prioritārās darbības, iekļaujot budžeta piešķīrumus, lai 

uzlabotu sadarbību ar trešām valstīm atgriešanas/atpakaļuzņemšanas jomā; pauž bažas 

par to, ka Komisija ar patvēruma meklētāju uzņemšanu, aprūpi un integrāciju saistītās 

vajadzības varētu novērtēt par zemu; uzsver, ka budžeta samazinājumiem nevajadzētu 

negatīvi ietekmēt to personu drošību, kuras meklē aizsardzību Savienībā; 

3. uzskata — tā kā nav panākta vienošanās par Dublinas regulas1 pārskatīšanu, pārcelšanu 

būtu jāturpina īstenot vēl pēc 2017. gada septembra un uzskata, ka tas ir nepieciešams, 

                                                           
1  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko 

paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts 

valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas 

iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV L 180, 29.6.2013., 31. lpp.). 
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ņemot vērā taisnīgu atbildības sadalījumu starp dalībvalstīm un dalībvalstu solidaritāti; 

4. aicina Komisiju iesniegt grozījumu vēstuli, līdzko ir pieņemti ar Eiropas programmu 

migrācijas jomā saistītie juridiskie pamati, jo īpaši Dublinas sistēmas reformas, 

ieceļošanas/izceļošanas sistēmas, ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas un 

Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) juridiskais pamats, pilnībā ņemot vērā to 

finansiālo ietekmi, lai nodrošinātu pienācīgu un ātri pieejamu finansējumu efektīvai 

Eiropas patvēruma un migrācijas politikai; 

5. atgādina, ka sarunās, kuru rezultātā tika izveidots AMIF, Eiropas Parlamenta prioritāte 

bija panākt taisnīgu un pārredzamu finansējuma sadali minētā fonda dažādo mērķu 

sasniegšanai; aicina Komisiju attiecīgi palielināt ar AMIF saistīto budžeta pozīciju 

skaitu, lai panāktu lielāku skaidrību un pārredzamību attiecībā uz to, kā tiks izlietoti 

dažādiem mērķiem un tātad minētajām budžeta pozīcijām atvēlētie līdzekļi; īpaši aicina 

Komisiju visos turpmākajos budžeta projektos nošķirt izdevumus godīgu atgriešanas 

stratēģiju veicināšanai no izdevumiem, kas saistīti ar legālo migrāciju un trešo valstu 

valstspiederīgo efektīvas integrācijas sekmēšanu, kā ierosināts Pilsoņu brīvību, tieslietu 

un iekšlietu komitejas atzinumos par 2015. un 2016. gada budžetu; 

6. atkārtoti norāda, ka ir svarīgi darīt pieejamu mērķtiecīgu finansējumu, lai risinātu 

migrācijas un bēgļu krīzes pamatcēloņus; šajā nolūkā uzsver, ka no Savienības budžeta 

būtu jāfinansē pasākumi migrantu izcelsmes valstīs, kā arī bēgļus uzņemošajās valstīs, 

tostarp pasākumi, ar kuriem tiek risināti nabadzības, bezdarba, izglītības un ekonomisko 

iespēju, kā arī nestabilitātes, konfliktu un klimata pārmaiņu jautājumi, kā arī citi 

pasākumi; 

7. uzsver pilsoniskās sabiedrības organizāciju nozīmīgo lomu, glābjot migrantu un 

patvēruma meklētāju dzīvības pie ārējām robežām, kā arī aizsargājot, veicinot un 

īstenojot viņu tiesības; prasa sniegt lielāku finansiālo atbalstu, lai stiprinātu pilsoniskās 

sabiedrības darbības; 

8. pauž nožēlu par ievērojamo budžeta samazinājumu Iekšējās drošības fondam (ISF) 

(35,6 % MA); uzsver, ka, ņemot vērā pastāvīgo drošības apdraudējumu Savienībā, ISF 

finansējumam vajadzētu būt pietiekamam, lai palīdzētu dalībvalstīm risināt problēmas 

saistībā ar iekšējās drošības draudiem, jo īpaši pārrobežu mēroga organizēto noziedzību 

un smagiem noziegumiem, terorismu un kibernoziedzību; uzsver nepieciešamību 

pietiekami finansēt centienus, lai uzlabotu informācijas apmaiņu un cīnītos pret 

kibernoziedzību;  

9. atzinīgi vērtē to instrumentu finansēšanu, kas paredzēti ārkārtas palīdzībai AMIF 

(EMAS) un ārkārtas humānajai palīdzībai Savienībā (ESI) attiecīgi EUR 50 miljonu un 

EUR 200 miljonu apmērā;  

10. norāda uz ierosinātajiem palielinājumiem BP 2018 visu to tieslietu un iekšlietu nozares 

aģentūru izdevumiem un štatu sarakstiem, kuras klasificētas kā ieguvušas “jaunus 

uzdevumus”; tomēr pauž nožēlu par to, ka ierosinātie palielinājumi ir zemāki nekā to 

pieprasījušas vairums aģentūru; uzsver, cik svarīgi ir palielināt darbinieku skaitu eu-

LISA, Eurojust, CEPOL un Eiropolā; prasa palielināt Eurojust budžetu, ņemot vērā 

augušās prasības saistībā ar Savienības tiesu iestāžu sadarbību, jo īpaši ņemot vērā 

Eiropas Prokuratūras izveidošanu; turklāt prasa — neietekmējot budžeta piešķīrumu 
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citām tieslietu un iekšlietu jomas aģentūrām, nodrošināt papildu finansējumu 

Eiropolam, ņemot vērā tā pieaugošo darba slodzi; uzsver, ka Eiropola un Eurojust 

papildu finanšu līdzekļus būtu jāiegulda kopējo izmeklēšanas grupu finansēšanā; 

atzinīgi vērtē budžeta palielinājumu Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, ņemot 

vērā Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 īstenošanu; prasa piešķirt EASO papildu 

cilvēkresursus, lai atbalstītu palielinātās pilnvaras, tā pārveidojot EASO pilnvērtīgā 

aģentūrā, kas spēj dalībvalstīm sniegt nepieciešamo operatīvo un tehnisko palīdzību; 

prasa piešķirt papildu cilvēkresursus Pamattiesību aģentūrai; pauž nožēlu par to, ka 

Pamattiesību aģentūras pilnvaras joprojām ierobežo tās lomu pamattiesību atbalstīšanā; 

uzsver, ka Pamattiesību aģentūrai vajadzētu būt iespējai pēc savas iniciatīvas sniegt 

atzinumus par tiesību aktu priekšlikumiem un ka tās kompetences jomai būtu jāaptver 

visas tiesību jomas, kuru aizsardzība paredzēta Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 

tostarp, piemēram, policijas un tiesu iestāžu sadarbības jautājumus; 

11. norāda, ka Komisijas priekšlikums jau trešo gadu pēc kārtas neparedz atstāt rezervi 

3. izdevumu kategorijas maksimālajā apmērā, kas liecina par to, ka vismazākās DFS 

izdevumu kategorijas apmērs vairs nav atbilstošs, kā Eiropas Parlaments norādīja 

vidusposma pārskatīšanas procesā; 

12. norāda, ka Eurojust patlaban saskaras ar nozīmīgu darba slodzes pieaugumu, kā arī 

palielinājusies lietu sarežģītība un skaits, kas pēdējo piecu gadu laikā pieaudzis par 

100 %; tādēļ pauž nožēlu par Eurojust darbības finansējuma un darbinieku skaita 

samazinājumu; uzsver, ka Eurojust ir vajadzīgs atbilstīgs finansējums, lai aģentūra 

pildītu savu galveno uzdevumu, veicinot tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās; mudina 

palielināt kopējām izmeklēšanas grupām piešķirto finansējumu, ņemot vērā, ka būtiski 

pieaudzis pārrobežu krimināllietu skaits, kā arī vienkāršot un padarīt elastīgāku 

finansējuma izmantošanu; 

13. prasa palielināt finansējumu, lai apkarotu radikalizācijas fenomenu, kas ved pie 

vardarbīga ekstrēmisma Savienībā; uzskata, ka to var panākt, sekmējot integrāciju un 

cīnoties pret diskrimināciju, rasismu un ksenofobiju. 

                                                           
1  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par 

fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 

un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 

4.5.2016., 1. lpp.). 
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 KONSTITUCIONĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS ATZINUMS 

Budžeta komitejai 

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējo budžetu — visas iedaļas 

(2017/2044(BUD)) 

Atzinuma sagatavotāja: Danuta Maria Hübner 

 

IEROSINĀJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. ņem vērā to, ka salīdzinājumā ar 2017. gada budžetu Komisija ir ierosinājusi par 18,9 % 

samazināt saistību apropriācijas un par 21,7 % — maksājumu apropriācijas 3. izdevumu 

kategorijā, kas tomēr joprojām mazliet pārsniedz šim gadam sākotnēji paredzēto summu; 

norāda, ka Komisija 3. izdevumu kategorijā nav paredzējusi rezervi, un ierosina izmantot 

elastības instrumentu EUR 817,1 miljona apmērā, lai 2018. gadā saglabātu pietiekamu 

finansējumu migrācijas un drošības vajadzībām; 

2. jo īpaši atzinīgi vērtē ierosināto saistību apropriāciju palielinājumu 4,2 % apmērā un 

maksājumu apropriāciju palielinājumu 8,6 % apmērā programmai “Eiropa pilsoņiem”, kā 

arī saistību apropriāciju palielinājumu 1,2 % apmērā programmai "Tiesības, vienlīdzība un 

pilsonība” salīdzinājumā ar 2017. gada budžetu, jo šīs programmas veicina lielāku 

vispārējo pilsonisko līdzdalību Savienības politikā un no Savienības pilsonības izrietošo 

tiesību īstenošanu; šajā sakarībā apņemas kopā ar Komisiju stiprināt strukturālo dialogu 

starp ES iestādēm un organizācijām, kuras pārstāv Eiropas pilsonisko sabiedrību; 

3. atzīmē EUR 100000 samazinājumu saistību apropriācijās Eiropas pilsoņu iniciatīvai (EPI) 

un norāda, ka ir nepieciešams pietiekams finansējums, lai veicinātu šā instrumenta 

izmantošanu, jo tas ir vērtīgs līdzdalības demokrātijas rīks; 

4. atzīmē komunikācijas darbībām paredzēto finansējuma palielinājumu 0,2 % apmērā 

saistību apropriācijās un 2,1 % apmērā maksājumu apropriācijās un pauž nožēlu, ka 

minētais palielinājums nav būtiskāks, jo īpaši ņemot vērā 2018. gada nozīmīgumu saziņai 

ar pilsoņiem, gatavojoties Eiropas vēlēšanām 2019. gadā un ņemot vērā saikni starp šādu 

finansējumu un to, lai nodrošinātu plašas publiskas debates un pilsoņu iesaistīšanu sarunās 

par Eiropas nākotni, reaģējot uz balto grāmatu, kuru Komisija iesniedza šā gada sākumā; 
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5. aicina Prezidiju un Komisiju ierosināt to, lai tiktu būtiski palielināti Eiropas Parlamenta 

Pārredzamības nodaļas un Pārredzamības reģistra kopīgā sekretariāta resursi; 

6. pauž nožēlu par to, ka Komisija joprojām izmanto naudu no esošajām budžeta pozīcijām, 

lai finansētu jaunizveidotos fondus, kas nav Savienības budžetā un kuriem tādējādi 

nepiemēro parlamentāro uzraudzību; 

7. uzsver, ka ir vajadzīga vienota budžeta stratēģija informācijas sniegšanai par Eiropas 

Parlamenta vēlēšanu nozīmīgumu; tādēļ prasa rīkot kampaņu pilsoņu informēšanai par 

lomu, ko īsteno Parlaments kā iestāde, kas tos tieši pārstāv Eiropas līmenī, par viņu 

vēlēšanu tiesībām, viņu balsojuma Savienības dimensiju un saistību starp viņu balsojumu 

un Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu. 
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 SIEVIEŠU TIESĪBU UN DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS 

Budžeta komitejai 

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu 

(2017/2044(BUD)) 

Atzinuma sagatavotāja: Barbara Matera 

 

 

IEROSINĀJUMI 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viena no vērtībām, uz kurām Savienība ir balstīta 

un kuras Savienība veicina; 

B. tā kā Eiropas Parlaments ir vairākkārt aicinājis piešķirt pietiekamu finansējumu 

programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” īpašajam mērķim “Daphne” un pēc 

iespējas veicināt tā pamanāmību, lai sievietes un meitenes aizsargātu pret vardarbību; 

C. tā kā viens no Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projekta 

galvenajiem mērķiem ir stratēģiskas investīcijas un ilgtspējīga izaugsme nolūkā atbalstīt 

ekonomikas kohēziju un radītu darbvietas, īpaši jauniešiem; tā kā šajā sakarībā ir svarīgi 

koncentrēties arī uz sieviešu potenciāla stiprināšanu visās ekonomikas nozarēs, tostarp 

digitalizētajā ekonomikā, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā un 

zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomā (STEM); tā kā, īpašu 

uzmanību pievēršot ar dzimumu saistītiem jautājumiem šajās jomās, ir jācenšas novērst 

visai Savienībai raksturīgā ievērojamā plaisa starp dzimumiem un prasmju trūkums IKT 

un STEM nozarēs;  

D. tā kā piekļuve sabiedriskajiem pakalpojumiem ir izšķiroši svarīga sieviešu 

ekonomiskajai neatkarībai un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanai, jo sabiedriskie 

pakalpojumi joprojām ir nozīmīga sieviešu nodarbinātības nozare, 

1. atkārtoti prasa budžeta procedūrā ievērot dzimumu līdztiesības principu un izmantot 

budžeta izdevumus kā efektīvu instrumentu sieviešu un vīriešu līdztiesības veicināšanai; 

atgādina, ka dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta plānošanā ir metodika, 

kas jāattiecina uz visām Savienības budžeta pozīcijām, nevis tikai uz programmām, 
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kurās ietekme uz dzimumu līdztiesību šķiet visiespējamākā; 

2. iesaka izstrādāt budžeta plānu, lai īstenotu integrētu pieeju dzimumu līdztiesības 

nodrošināšanai Savienības iestādēs; atgādina, ka dzimumu līdztiesības aspekta 

integrēšana ir juridisks pienākums, kas tieši izriet no Līgumiem; 

3. uzsver, ka ir jāpalielina resursi īpašajam mērķim “Daphne” atbilstoši iepriekšējā 

plānošanas periodā piešķirtajam finansējumam un nākamās daudzgadu finanšu shēmas 

sagatavošanas nolūkos ir jāizveido atsevišķa budžeta pozīcija šim īpašajam mērķim, jo 

dzimumu līdztiesības mērķu prioritāti bieži vien pazemina citi politikas mērķi, kuri ir 

iekļauti tajā pašā budžeta pozīcijā; 

4. uzsver, ka ir nepieciešams finansējums, lai īpaši atbalstītu sievietes un meitenes, kas 

mūsu sabiedrībā ir visneaizsargātākās — īpaši sievietes ar invaliditāti, bēgles un cilvēku 

tirdzniecības un vardarbības upurus; 

5. prasa piešķirt finansējumu sieviešu uzņēmējdarbības atbalstam, kā arī nodrošināt un 

veicināt sieviešu piekļuvi aizdevumiem un pašu kapitāla finansējumam, izmantojot 

Savienības programmas un fondus, piemēram, COSME, “Apvārsnis 2020” un Eiropas 

Sociālo fondu; 

6. atzinīgi vērtē Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas turpmāku finansēšanu; prasa 

nodrošināt meiteņu un jaunu sieviešu līdzvērtīgu dalību minētās iniciatīvas pasākumos 

un pievērst īpašu uzmanību viņām paredzētiem kvalitatīviem apmācības un 

nodarbinātības piedāvājumiem, tostarp tādās jomās kā digitalizētā ekonomika, IKT un 

STEM; 

7. pieņem zināšanai ierosināto nelielo budžeta palielinājumu Eiropas Dzimumu 

līdztiesības institūtam (EIGE); uzsver, ka jebkāds eventuāls Eiropas novērošanas centrs 

feminicīda vai vardarbības pret sievietēm jautājumos būtu jāveido EIGE ietvaros, lai 

varētu efektīvi un sinerģiski izmantot tā speciālās zināšanas un pieejamos resursus; 

prasa minēto jauno uzdevumu izpildes nolūkā palielināt tā budžetu un darbinieku štatu 

sarakstu; 

8. pauž nožēlu par to, ka Eiropas Stratēģisko investīciju fondā nav ietverta dzimumu 

perspektīva, un uzsver, ka nav iespējams panākt veiksmīgu atlabšanas procesu, nerisinot 

krīžu radīto ietekmi uz sievietēm. 
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