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IEROSINĀJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzstāj uz to, ka Eiropas Parlamentam saskaņā ar plenārsēdē pieņemtu pilnvarojumu būtu 

pilnvērtīgi un jēgpilni jāiesaistās iestāžu debatēs par daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 

nozīmi, struktūru, mērķiem, prioritātēm un rezultātiem; 

2. prasa veikt visaptverošu, plaša mēroga un patiesu DFS darbības novērtēšanu, kuras 

rezultātā saskaņā ar Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 tiktu veikta obligāta 

leģislatīva pārskatīšana DFS regulai un ar to saistītajam Iestāžu nolīgumam, kurā 

paredzēti pašreizējā shēmā pieejamie finanšu līdzekļi; 

3. ņem vērā to, ka, reaģējot uz ārkārtas un neparedzētiem apstākļiem, ar kuriem Savienībai 

šobrīd nākas saskarties, tiek izmantoti īpaši un elastīgi instrumenti; sevišķi vērš uzmanību 

uz ārkārtas stāvokli migrācijas jomā un grūtībām, ko ekonomikas krīzes rezultātā piedzīvo 

Eiropas iedzīvotāji; tādēļ uzsver nepieciešamību, pārskatot DFS, vairāk resursu piešķirt 

atbilstošai izdevumu kategorijai, lai ļautu ES strukturētāk reaģēt uz pašreizējo humanitāro 

un ekonomikas krīzi; prasa panākt vēl lielāku elastīgumu, lai atbilstīgāk vērstos pret šiem 

apstākļiem; tomēr uzsver, ka, risinot aktuālos jautājumus, ES nedrīkst kavēt līdzekļu 

piešķiršanu kohēzijas mērķiem; uzsver to, ka vienlaikus ar lielāku elastīgumu būtu 

jānodrošina arī stingrāka parlamentārā uzraudzība; 

4. atgādina, ka saskaņā ar LESD 311. panta pirmo daļu „Savienība nodrošina līdzekļus, kas 

vajadzīgi, lai tā sasniegtu savus mērķus un īstenotu savu politiku”; šajā sakarībā uzskata, 

ka iepriekšējo Eiropas budžetu neapmaksāto rēķinu uzkrāšana un tas, ka trūkst līdzekļu, 

lai novērstu krīzi un atrisinātu pašreizējās vai turpmākās problēmas, tostarp tās, kas 

saistītas ar bēgļu pārvietošanu, migrācijas plūsmām, cīņas pret terorismu koordināciju, ES 

iedzīvotāju drošības pastiprināšanu, atbalstu enerģētikas un transporta nozarei un tās 

koordināciju, un atbalstu pasākumiem cīņā pret klimata pārmaiņām, apliecina steidzamu 

nepieciešamību pēc aktīvākas Eiropas darbības un lielākiem līdzekļiem; 

5. uzskata, ka ir jāreformē DFS finansēšanas sistēma, jo īpaši radot ES budžetā jaunus un 

patiesus pašu resursus, piemēram, nodokli par finanšu darījumiem un citus Eiropas līmeņa 

nodokļu ieņēmumus, lai panāktu virzību uz budžetu, ko pilnībā finansē no pašu resursiem, 

kā norādīts LESD 311. pantā, un attiecīgi mudina Padomi apņemties atspoguļot šo 

jautājumu, neskarot Augsta līmeņa grupas pašu resursu jautājumos galīgo ziņojumu; 

turklāt mudina Padomi apsvērt iespēju izveidot eurozonā fiskālo un budžeta kapacitāti; 

uzsver, ka visi jaunie instrumenti būtu jāietver ES budžetā, taču ārpus DFS 

maksimālajiem apjomiem, un būtu jāfinansē no patiesiem pašu resursiem; 

6.  uzsver nepieciešamību ievērot budžeta vienotības principu, pamatojoties uz demokrātisku 

pārskatatbildību un pārredzamību; 

7. prasa kopā ar Padomi un Komisiju sarīkot pārredzamas debates, kas būtu balstītas uz 

informāciju un pierādījumiem, par to, kāds būtu vispiemērotākais ilgums finanšu shēmām 

pēc 2020. gada, pielāgojot DFS ilgumu Eiropas Parlamenta un Komisijas politiskajam 

ciklam, saskaņā ar LESD 312. panta pirmo daļu, kā primāro aspektu ņemot vērā shēmu 
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ietekmi uz plānošanas cikliem un atsevišķu politikas nostādņu īstenošanu no vienas puses 

un nepieciešamību pēc elastīguma un novērtēšanas mehānismiem no otras puses, lai 

sasniegtu vislabāko iespējamo līdzsvaru starp stabilitāti, paredzamību un elastīgumu; 

8. prasa aktivizēt pieejamās pārejas klauzulas gan DFS jautājumā, kā noteikts LESD 

312. panta 2. punktā, gan attiecībā uz lēmumu pieņemšanas procedūrām pašu resursu 

jautājumā, kā noteikts LES 48. panta 7. punktā, iekļaujot iespēju pāriet no vienprātības uz 

kvalificētā vairākuma panākšanu balsojumā; 

9. uzskata, ka DFS un attiecīgo finanšu instrumentu īstenošanas regulas varētu vēl vairāk 

racionalizēt un vienkāršot saskaņā ar mērķiem, kas noteikti Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu. 
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