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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju, 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 8. pantu ES ir 
apņēmusies veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību un visās tās darbībās īstenot integrētu 
pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai,

1. uzskata, ka ieņēmumu daļas reformai būtu jānotiek līdztekus izdevumu, atlaižu un 
korekciju reformai, lai palielinātu ES izdevumu Eiropas pievienoto vērtību, nodrošinot 
redzamu saikni starp izdevumiem un ES politiku un prioritātēm un atbalstot ES politiku 
ES kompetences galvenajās jomās ar augstu Eiropas pievienotās vērtības potenciālu, 
piemēram, pamattiesību aizsardzības, vienotā tirgus, migrācijas un patvēruma politikas, 
reģionālās un sociālās kohēzijas politikas, kopējās lauksaimniecības politikas un vides 
aizsardzības jomā un attiecībā uz rīcību klimata politikas jomā, enerģētikas savienību, 
kopējo drošības un aizsardzības politiku, dzimumu līdztiesības veicināšanu, pētniecību, 
tehnoloģisko attīstību un fiskālo “dažādību” samazināšanu vienotajā tirgū, kā ieteikts 
Monti ziņojumā1;

Daudzgadu finanšu shēma

2. atgādina, ka attiecībā uz ES izdevumiem būtu jānodrošina atbilstīgs elastīgums un 
pienācīga demokrātiskā kontrole un pārskatatbildība, un tādēļ ir nepieciešama pilnīga 
Parlamenta iesaiste ikvienā Daudzgadu finanšu shēmas (DSF) regulas lēmumu 
pieņemšanas posmā, ievērojot prerogatīvas, kas tam piešķirtas kā vienam no 
likumdevējiem; ņemot vērā to, ka lielāko daļu ES programmu nosaka nozaru tiesību akti, 
prasa pāriet uz kvalificētu vairākuma balsošanu Padomē un veidot ciešāku dialogu starp 
Padomi un Parlamentu, apspriežot nākamo DFS, pirms Padome oficiāli iesniegs savu DFS 
regulas priekšlikumu Parlamenta akcepta saņemšanai, un iebilst pret Eiropadomes ierasto 
lejupējo pieeju, nosakot vispārēju maksimālo apjomu katrai izdevumu kategorijai, nevis 
pirmām kārtām izvērtējot programmu faktiskās vajadzības;

3. uzsver, ka, pārskatot DFS, ikreiz būtu jānodrošina Parlamenta pilnīga iesaistīšana un 
jāaizsargā tā kā līdzvērtīgas budžeta lēmējiestādes prerogatīvas; atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu par vidusposma novērtējuma iesniegšanu līdz 2024. gada 1. janvārim, tomēr 
pauž nožēlu par to, ka tā nav ierosinājusi juridiski saistošu un obligātu vidusposma 
pārskatīšanu, paredzot īpašu procedūru, tostarp saistošu grafiku, un nodrošinot Parlamenta 
pilnīgu līdzdalību; prasa attiecībā uz DFS vidusposma pārskatīšanu rīkot pilnvērtīgas 
sarunas starp Parlamentu un Padomi;

4. atgādina, ka Parlaments ir daudzkārt prasījis nākamo DFS pielāgot sava sasaukuma 
ilgumam un Komisijas pilnvaru laikam; pauž nožēlu par to, ka Komisija nav izstrādājusi 
skaidru priekšlikumu, kurā būtu izklāstītas metodes 5+5 gadus ilgas finanšu shēmas 
praktiskai īstenošanai nākotnē;

                                               
1 Augsta līmeņa grupas pašu resursu jautājumos 2016. gada decembrī pieņemtais galīgais ziņojums un ieteikumi 
par ES turpmāko finansēšanu.
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5. uzsver, ka nākamā DFS dod Savienībai iespēju parādīt, ka tā ir vienota un spēj risināt 
tādus politiskos pavērsienus kā Brexit, populistisko un nacionālistisko kustību augošā 
popularitāte un izmaiņas pasaules līderpozīcijās; uzsver, ka šķelšanās ES nav atbilde uz 
globāliem izaicinājumiem un uz iedzīvotāju bažām; uzskata, ka it īpaši Brexit sarunas 
liecina par to, ka priekšrocības, ko nodrošina atrašanās Savienības sastāvā, ir ievērojami 
lielākas nekā izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumu tās budžetā;

6. uzskata, ka prasība pēc vienprātīga lēmuma, lai pieņemtu DFS regulu, būtiski kavē šo 
procesu; šajā sakarībā aicina Eiropadomi izmantot LESD 312. panta 2. punktā paredzēto 
pārejas klauzulu, kas ļauj pieņemt DFS regulu ar kvalificētu balsu vairākumu; turklāt 
atgādina, ka var izmantot arī Līguma par Eiropas Savienību(LES) 48. panta 7. punktā 
paredzēto vispārējo pārejas klauzulu, kas ļauj piemērot parasto likumdošanas procedūru; 
uzsver, ka pāreja uz DFS regulas pieņemšanu ar kvalificētu balsu vairākumu atbilstu 
lēmumu pieņemšanas procesam, kāds tiek izmantots gandrīz visu ES daudzgadu 
programmu pieņemšanā, kā arī ikgadējā ES budžeta pieņemšanas procedūrā;

7. atzinīgi vērtē iespējas, kas izriet no Komisijas pieejas, kura paredz maksājumus no ES 
budžeta sasaistīt ar tiesiskuma kā Eiropas Savienības pamatvērtības ievērošanu, uzskata, 
ka ES finansējuma apturēšanu dalībvalstī vajadzētu izmantot tikai kā galējo līdzekli, un 
atgādina savu nodomu rūpīgi izskatīt visus priekšlikuma elementus attiecībā uz tiesiskuma 
nosacījuma klauzulu un ieviest nepieciešamos noteikumus, lai garantētu to, ka Savienības 
budžeta galīgos saņēmējus nekādā veidā neietekmē noteikumu pārkāpumi, par kuriem tie 
nav atbildīgi;

8. atgādina, ka dzimumu līdztiesība ir paredzēta Līgumos un, lai līdztiesību nodrošinātu 
praksē, tā būtu jāiekļauj visās ES darbībās; uzsver, ka dzimumu līdztiesības principa 
ievērošanai budžeta plānošanā ir jākļūst par DFS neatņemamu sastāvdaļu, iekļaujot DFS 
regulā skaidru apņemšanos;

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

10. aicina Komisiju izpētīt iespēju izstrādāt nosacījumu klauzulu, ar kuru saskaņā ar 
Savienības līdzekļiem saistītās budžeta saistības un maksājumi tiktu apturēti, ja 
dalībvalstis nepildītu ES tiesību aktos paredzētās saistības, kas balstītas uz solidaritātes 
principu starp dalībvalstīm Eiropas patvēruma politikas jomā un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu; prasa ieviest nepieciešamos noteikumus, lai garantētu, ka noteikumu 
pārkāpumi nekādā gadījumā neietekmē Savienības budžeta līdzekļu galīgos saņēmējus, kuri 
par šiem pārkāpumiem nav atbildīgi;

Pašu resursi

11. atgādina — lai gan LESD 311. panta trešajā daļā ir paredzēts, ka, pieņemot lēmumu par 
Savienības pašu resursu sistēmu, ar Parlamentu ir tikai jāapspriežas, procedūra šai 
sistēmai paredzētu īstenošanas pasākumu pieņemšanai paredz, ka Parlamentam ir jādod 
piekrišana, kā noteikts minētā panta ceturtajā daļā; aicina Padomi cieši iesaistīt 
Parlamentu visos procedūras posmos attiecībā uz pašu resursu pieņemšanu;

12. atgādina, ka LESD 311. pantā noteikts: “Savienība nodrošina līdzekļus, kas vajadzīgi, lai 
tā sasniegtu savus mērķus un īstenotu savu politiku. Neskarot citus ieņēmumus, budžetu 
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pilnībā finansē no pašas resursiem.”; tādēļ uzsver, ka tiesiskā prasība nodrošināt ES 
budžetu ar īstiem pašu resursiem tieši izriet no Līguma;

13. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas ierosinātās jaunās pašu resursu kategorijas ir saistītas ar 
politikas jomām, kurām ir augsta Eiropas pievienotā vērtība, lai, nevis palielinātu 
iedzīvotāju vispārējo nodokļu slogu, bet samazinātu slogu valstu kasēm un veidotu 
iedzīvotāju izpratni par neatkarīgu ES budžetu, kas apliecina Eiropas integrācijas 
pievienoto vērtību; pauž nožēlu par to, ka šie priekšlikumi nav vērienīgi un tādēļ nav 
iespējams sasniegt noteikto mērķi — palielināt patiesu pašu resursu daļu, un aicina 
Komisiju pabeigt savus priekšlikumus, ieviešot dažādus pašu resursus tādās jomās kā 
taisnīga nodokļu politika un cīņa pret nodokļu apiešanu;

14. ņemot vērā Augsta līmeņa grupas pašu resursu jautājumos secinājumus, atgādina, ka pēc 
Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības tai piemērojamā korekcija vairs 
nebūs spēkā; atgādina, ka tādējādi visas korekcijas, kas ir saistītas ar Apvienotās 
Karalistes korekcijas finansēšanu, būtu nekavējoties jāizbeidz pēc Apvienotās Karalistes 
izstāšanās no Savienības;

15. uzskata, ka Brexit situācija sniedz arī izdevību apsvērt visu pārējo korekcijas mehānismu 
apturēšanu, kuri tika piešķirti dažām dalībvalstīm, bet no jaunās ES daudzgadu finanšu 
shēmas sākuma vairs nav pamatoti, un uzskata, ka tas ļaus pilnībā atjaunot vienlīdzīgas 
attieksmes principa piemērošanu dalībvalstīm saistībā ar to iemaksām Savienības budžetā.
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Labojumi

Labojums Nr. 1

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. 
gadam
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Labojums

(1) Ņemot vērā nepieciešamību panākt 
pietiekamu paredzamību, 
sagatavojot un īstenojot 
ieguldījumus vidējā termiņā, 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
noteiktajam ilgumam vajadzētu būt 
septiņi gadi, skaitot no 2021. gada 
1. janvāra.

(1) Ņemot vērā nepieciešamību panākt 
pietiekamu paredzamību, 
sagatavojot un īstenojot 
ieguldījumus vidējā termiņā, 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
noteiktajam ilgumam vajadzētu būt 
septiņi gadi, skaitot no 2021. gada 
1. janvāra; savukārt Komisijai 
pienācīgā laikposmā būtu 
jāizstrādā skaidrs priekšlikums, 
kurā būtu izklāstītas metodes 
5+5 gadus ilgas finanšu shēmas 
praktiskai īstenošanai nākotnē.

Labojums Nr. 2

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. 
gadam
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Labojums

(9a) LESD 8. pantā ir noteikts princips, 
kas paredz visās ES darbībās 
īstenot integrētu pieeju dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanai, un 
tādēļ ir jāpiešķir pietiekami resursi 
un jānodrošina pārredzamība 
attiecībā uz budžeta piešķīrumiem, 
kas paredzēti dzimumu līdztiesības 
veicināšanai un cīņai pret 
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diskrimināciju dzimuma dēļ.

Labojums Nr. 3

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. 
gadam
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Labojums

(10a) Komisijai ne vēlāk kā 2023. gada 
1. janvārī būtu jāiesniedz DFS 
īstenošanas novērtējums, kā arī 
priekšlikumi obligātai 
pārskatīšanai, paredzot īpašu 
procedūru, kas ietver saistošu 
grafiku, un nodrošinot Parlamenta 
pilnīgu līdzdalību.

Labojums Nr. 4

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. 
gadam
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Labojums

(14) Jāparedz vispārīgi noteikumi 
iestāžu sadarbībai budžeta 
procedūras laikā.

(14) Jāparedz vispārīgi noteikumi 
iestāžu sadarbībai budžeta 
procedūras laikā, ievērojot iestāžu 
budžeta pilnvaras, kā paredzēts 
Līgumos.

Labojums Nr. 5

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. 
gadam
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Labojums

3.a pants (jauns)
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Dzimumu līdztiesības principa ievērošana 
budžeta plānošanā

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija 
katra attiecīgā gada budžeta procedūras 
līmeņos integrē dzimumperspektīvu un 
pārstrukturē ieņēmumus un izdevumus, 
lai veicinātu dzimumu līdztiesību.

Labojums Nr. 6

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. 
gadam
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Labojums

16. pants –
DFS vidusposma novērtēšana

Komisija līdz 2024. gada 1. janvārim 
iesniedz novērtējumu par DFS darbību. 
Vajadzības gadījumā novērtējumam 
pievieno attiecīgus priekšlikumus.

16. pants –
DFS vidusposma pārskatīšana

Komisija ne vēlāk kā 2023. gada 
1. janvārī iesniedz DFS īstenošanas 
novērtējumu, kā arī priekšlikumus 
obligātai pārskatīšanai.

Padome, rīkojoties saskaņā ar LESD 
312. pantā paredzēto likumdošanas 
procedūru, un ar Eiropas Parlamenta 
piekrišanu pārskata šo regulu.
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