
AD\1194455LV.docx PE642.907v03-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Konstitucionālo jautājumu komiteja

2019/2057(DEC)

5.12.2019

ATZINUMS
Sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes 
apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome
(2019/2057(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Pascal Durand



PE642.907v03-00 2/7 AD\1194455LV.docx

LV

PA_NonLeg



AD\1194455LV.docx 3/7 PE642.907v03-00

LV

IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 319. pantu Eiropas 
Parlaments ir vienīgā iestāde, kas sniedz apstiprinājumu par Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta izpildi, un tā kā Padomes budžets ir viena no Savienības budžeta 
iedaļām;

B. tā kā saskaņā ar LESD 319. pantu Parlaments sniedz budžeta izpildes apstiprinājumu 
Komisijai;

C. tā kā budžeta izpildes apstiprināšana katrai Savienības iestādei un struktūrai atsevišķi ir 
ilglaicīga prakse, ko pieņēmušas visas pārējās iestādes, izņemot Padomi, un tā kā šī 
procedūra ir izstrādāta, lai nodrošinātu pārredzamību un demokrātisku pārskatatbildību 
Savienības pilsoņu acīs un īstenotu nepieciešamo cīņu pret krāpšanu;

D. tā kā saskaņā ar LESD 319. panta 2. punktu Komisijai pēc Eiropas Parlamenta 
pieprasījuma ir jāsniedz tam visa nepieciešamā informācija par faktiskajiem 
izdevumiem un finanšu kontroles sistēmu darbību;

E. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 100. pantu “Citas budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūras” noteikumi, kas reglamentē procedūru, ar kuru atbilstoši 
LESD 319. pantam apstiprinājumu par budžeta izpildi sniedz Komisijai, attiecas arī uz 
procedūru, ar kuru apstiprinājumu par budžeta izpildi sniedz Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētājam, personām, kas atbildīgas par Padomes, Eiropas Savienības Tiesas, 
Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas 
budžeta izpildi, Komisijai par Eiropas Attīstības fonda budžeta izpildi, un struktūrām, 
kas atbildīgas par neatkarīgu juridisko personu, kuras veic Savienības uzdevumus, 
budžeta pārvaldību;

F. tā kā visām iestādēm ir pienākums sadarboties, lai nodrošinātu budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūras raitu norisi, pilnībā ievērojot attiecīgos LESD un attiecīgo 
sekundāro tiesību aktu noteikumus; tā kā Padome budžeta izpildes apstiprināšanas 
procedūrā nav sadarbojusies un šī iemesla dēļ Parlaments kopš 2009. gada nav sniedzis 
Padomes ģenerālsekretāram apstiprinājumu par budžeta izpildi; tā kā Padomes ilgstoša 
atteikšanās sadarboties liedz Parlamentam iespēju pieņemt informētu lēmumu par 
budžeta izpildes apstiprināšanu un tas atstāj paliekošu negatīvu iespaidu uz to, vai 
iedzīvotāji ES iestādes uztver kā uzticamas un ES līdzekļu izmantošanu uzskata par 
pārredzamu; tā kā šī atteikšanās sadarboties nelabvēlīgi ietekmē arī iestāžu darbību un 
grauj Līgumos paredzēto budžeta pārvaldības politiskās kontroles procedūru;

G. tā kā, ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumus, budžeta izpildes apstiprināšanas 
procedūra tiek izmantota attiecīgās iestādes pārskatu pārbaudei, lai pārliecinātos, vai 
izpilde ir likumīga un pareiza un atbilst pareizas finanšu pārvaldības principiem,

1. uzsver Parlamenta lomu budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā, kā noteikts Līgumā 
par Eiropas Savienības darbību un Finanšu regulā, un, pilnībā atzīstot Padomes kā 
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iestādes, kura sniedz ieteikumus budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā, lomu, 
uzsver, ka ir jāturpina nošķirt Parlamenta un Padomes dažādās funkcijas, lai nodrošinātu 
atbilstību Līgumos un Finanšu regulā noteiktajam institucionālajam satvaram;

2. atgādina, ka Parlaments katras iestādes, struktūras un aģentūras budžeta izpildi 
apstiprina atsevišķi, kad ir izskatījis iesniegtos dokumentus, izvērtējis uz Parlamenta 
jautājumiem sniegtās atbildes un uzklausījis citu iestāžu ģenerālsekretārus; uzskata, ka 
saistībā ar Līgumos paredzēto budžeta izpildes apstiprinājumu, ko Parlaments sniedz 
Komisijai, tiek vēl vairāk stiprināta arī citu Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru 
demokrātiskā leģitimitāte, pārredzamība un pārskatatbildība;

3. uzskata, ka atbildes uz vairākiem atkārtoti uzdotiem jautājumiem anketās dažādām 
iestādēm, struktūrām un aģentūrām, piemēram, par dzimumu un ģeogrāfisko līdzsvaru, 
interešu konfliktiem, lobēšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību, varētu iekļaut saskaņā 
ar LESD 318. pantu sagatavotajā Savienības finanšu novērtējuma ziņojumā, ciktāl šie 
jautājumi ir saistīti ar budžeta izpildi; atgādina, ka LESD 318. pantā minētais ziņojums 
ir skaidri minēts LESD 319. panta 1. punktā kā viens no dokumentiem, kas jāizskata 
saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru;

4. atgādina, ka saskaņā ar Finanšu regulu katrai iestādei un struktūrai ir jāveic atbilstīgi 
pasākumi, lai reaģētu uz konstatējumiem, kas pievienoti Eiropas Parlamenta lēmumam 
par budžeta izpildes apstiprināšanu, un jāziņo par pasākumiem, kas veikti, ņemot vērā 
šos konstatējumus; norāda, ka iestādes atteikšanās izpildīt šo prasību pēc tam, kad tā ir 
aicināta rīkoties, var būt pamats prasībai sakarā ar bezdarbību saskaņā ar LESD 
265. pantu;

5. norāda uz Padomes nesadarbošanās radītajām grūtībām, kuras Eiropas Parlaments 
uzsvēris saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru un kuru dēļ Parlaments ir 
atteicies sniegt Padomes ģenerālsekretāram apstiprinājumu par budžeta izpildi attiecībā 
uz 2009.–2017. finanšu gadu; atkārtoti norāda, ka Padomei ir pilnībā un godprātīgi 
jāpiedalās ikgadējā budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā tāpat kā citām iestādēm, 
lai tā būtu pārredzama un pilnībā atbildīga Savienības pilsoņu priekšā par līdzekļiem, 
kas tai uzticēti kā Savienības iestādei; uzsver, ka ir steidzami nepieciešams Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas saprašanās memorands par tās informācijas 
sniegšanu, kura Parlamentam ir nepieciešama, lai tas varētu pieņemt uz informāciju 
balstītu lēmumu par budžeta izpildes apstiprināšanu, pienācīgi ievērojot funkcijas, kas 
katrai iestādei piešķirtas budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā; atzinīgi vērtē 
progresu, kas līdz šim panākts Parlamenta un Padomes sarunās par neoficiālo 
dokumentu par Eiropas Parlamenta un Padomes sadarbību ikgadējās budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūras laikā, un aicina abas iestādes pastiprināt centienus, lai bez 
liekas kavēšanās panāktu vienošanos; uzskata — ja minētās sarunas ar Padomi nav 
veiksmīgas, tās būtu jāpaplašina, iesaistot arī Komisiju, lai nodrošinātu, ka Parlamentam 
vai nu tieši, vai ar Komisijas starpniecību tiek sniegta nepieciešamā informācija par to, 
kā Padome pilda savu budžetu;

6. atzinīgi vērtē priekšsēdētāja vietnieces amata kandidātes Věra Jourová un komisāra 
amata kandidāta Johannes Hahn uzklausīšanā Parlamentā paustos paziņojumus, ka viņi 
ir gatavi iesaistīties šī jautājuma risināšanā, lai panāktu lielāku Padomes budžeta 
izpildes pārredzamību; norāda uz Tiesas judikatūru par nodokļu maksātāju un 
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sabiedrības tiesībām tikt informētiem par publisko ieņēmumu izlietojumu;

7. uzskata, ka komisāra amata kandidātu apņemšanaš ir vērtējamas kā pozitīvas attieksmes 
izmaiņas salīdzinājumā ar Komisijas līdzšinējo nostāju, kas pausta tās 2014. gada 
23. janvāra vēstulē, kurā tā norādīja, ka no Komisijas nevajadzētu sagaidīt, ka tā 
pārraudzīs citu iestāžu budžetu izpildi;

8. ierosina — gadījumā, ja sarunas par saprašanās memorandu netiks ātri atsāktas, — 
Parlamentam saistībā ar sarunām par nākamo DFS uzstāt, ka priekšlikumā par iestāžu 
nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu, 
sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību ir jāiekļauj pārskatīšanas 
klauzula, ar kuru visas trīs iestādes apņemtos kopīgi noteikt praktisko kārtību, kādā 
notiek informācijas apmaiņa un sniegšana Eiropas Parlamentam saistībā ar budžeta 
izpildes apstiprināšanas procedūru, kā arī nekavējoties sākt šajā nolūkā nepieciešamās 
sarunas;

9. uzskata — lai gan pašreizējo situāciju varētu uzlabot, Savienības iestādēm veidojot 
labāku sadarbību Līgumu satvarā, galu galā varētu nākties apsvērt iespēju pārskatīt 
Līgumus, lai budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru padarītu skaidrāku tādā ziņā, ka 
Parlamentam tiek nepārprotami uzticēta kompetence apstiprināt visu iestāžu un 
struktūru budžeta izpildi, to darot atsevišķi par katru no šīm iestādēm un struktūrām; 
uzsver, ka šādu izmaiņu ietekme uz Līgumos noteikto līdzsvaru starp iestādēm būtu 
rūpīgi jāpārbauda Parlamenta kompetentajai komitejai.
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