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IEROSINĀJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atgādina, ka attiecībā uz ES izdevumiem būtu jānodrošina atbilstīga elastība un tie būtu 

jāpakļauj pienācīgai demokrātiskai kontrolei un pārskatatbildībai, tādēļ Parlamentam ir 

jābūt pilnībā iesaistītam ar daudzgadu finanšu shēmas (DFS) regulu saistīto lēmumu 

pieņemšanā; tādēļ aicina uz ciešāku dialogu starp Padomi un Parlamentu, apspriežot 

nākamo DFS, un iebilst pret Eiropadomes ierasto lejupējo pieeju, nosakot vispārēju 

maksimālo apjomu katrai izdevumu kategorijai, nevis pirmām kārtām izvērtējot 

programmu faktiskās vajadzības; 

2. tā kā pašreizējā DFS būtiski ierobežo Savienības finanšu autonomiju, jo lielāko daļu 

ieņēmumu veido dalībvalstu iemaksas un attiecībā uz lielu daļu izdevumu jau ir 

paredzēts, ka tos atmaksājumu veidā saņems tās pašas dalībvalstis; 

3. uzsver, ka ES budžets ir instruments, kas palīdz sasniegt LES 3. pantā noteiktos 

Savienības kopīgos mērķus, un uzskata, ka iepriekš tas ir labi kalpojis šim mērķim; 

4. norāda, ka DFS pēc 2020. gada ir jāļauj Savienībai reaģēt gan uz pastāvošajām, gan 

jaunām problēmām, kuru risināšanai vajadzīga Eiropas mēroga pieeja; 

5. norāda uz iespēju nākamās DFS regulas pieņemšanā pāriet no vienprātīga balsojuma uz 

balsojumu ar kvalificētu balsu vairākumu, izmantojot LESD 312. panta 2. punkta 

noteikumus; šādi DFS sarunas tiktu vairāk pieskaņotas Savienības gada budžeta 

pieņemšanas procedūrai; 

6. prasa saskaņot nākamo DFS ar Parlamenta sasaukuma un Komisijas pilnvaru laiku, 

tādējādi samazinot DFS darbības ilgumu no septiņiem uz pieciem gadiem attiecībā uz 

dažām programmām, savukārt attiecībā uz citām, jo īpaši tām, kas saistītas ar 

programmām, kurām nepieciešama ilgāka termiņa plānošana, un/vai politikas jomām, 

kas paredz sarežģītas procedūras īstenošanas sistēmu izveidei, piemēram, kohēzijas 

politiku vai lauku attīstību, būtu jāvienojas par 5+5 gadu ilgu laikposmu, paredzot 

obligātu vidusposma pārskatīšanu; 

7. atgādina, ka Eiropadomes piekoptā prakse censties paplašināt savas funkcijas un 

iesaistīties likumdošanas procesā, DFS sarunās pieņemot lēmumus par normatīviem 

noteikumiem, neatbilst Līgumiem, kas skaidri izslēdz šādas Eiropadomes funkcijas; 

8. norāda, ka DFS ir svarīga kā daudzgadu budžets, kas galvenokārt vērsts uz 

ieguldījumiem; 

9. uzsver, ka Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (Brexit) būtiski ietekmēs nākamo 

DFS, jo īpaši ieņēmumu ziņā; tādēļ uzsver, ka pienācīgi jāapsver īstenu pašu resursu 

ieviešana; atbalsta Augsta līmeņa grupas pašu resursu jautājumos ieteikumus attiecībā 

uz ES budžeta ieņēmumu dažādošanu, arī jauniem pašu resursiem, lai samazinātu NKI 

iemaksu daļu ES budžetā nolūkā atteikties no dalībvalstu piekoptās t. s. “taisnīgās 

atdeves” (juste retour) pieejas; 
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10. uzskata, ka Eiropas Savienība nevar gaidīt Brexit iznākumu, lai sāktu gatavoties 

sarunām par DFS pēc 2020. gada, un ka Komisijai būtu pēc iespējas ātrāk jāiesniedz 

priekšlikums par šo jautājumu, vislabāk — līdz 2018. gada pirmajam ceturksnim; 

11. atgādina, ka jaunas ES prioritātes un iniciatīvas būtu jāfinansē ar jauniem finanšu 

līdzekļiem, neapdraudot pastāvošās programmas un politikas jomas; šajā sakarībā prasa 

padziļināti reformēt Savienības finansēšanas sistēmu, izveidojot īstenu pašu resursu 

sistēmu, lai ES budžetu padarītu stabilāku, ilgtspējīgāku un paredzamāku, vienlaikus 

uzlabojot iedzīvotāju iespēju to pārredzēt; uzskata, ka jāpievēršas budžeta vienotībai un 

lielākai budžeta elastībai; 

12. uzskata, ka Eiropas iedzīvotāji aizvien vairāk pieprasa, lai Savienība reaģētu uz 

nozīmīgām pārrobežu problēmām, ko nav iespējams efektīvi atrisināt dalībvalstu 

līmenī; brīdina dalībvalstis, ka Savienība nevar pienācīgi risināt šīs problēmas, ja vien 

tās budžeta līdzekļi netiek attiecīgi palielināti; 

13. prasa uzlabot valstu budžetu un ES budžeta papildināmību; 

14. uzskata, ka jaunas izdevumu kategorijas ieviešana Eiropas aizsardzības savienības 

īstenošanai, ko, vēlams, finansētu ar jauniem pašu resursiem, atbilstu ES Līgumiem; 

15. uzsver, ka nākamajā DFS būtu pilnībā jāņem vērā saistības, ko ES uzņēmusies COP 21 

sakarā. 
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