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IEROSINĀJUMI 

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver — lai nodrošinātu konverģenci un stabilitāti Eiropas Savienībā, dalībvalstu budžetu 

un Eiropas Savienības budžeta sagatavošanas pamatā ir jābūt budžeta precizitātes 

principam publiskajos kontos; pauž pārliecību, ka šāda precizitāte ir viens no elementiem, 

kas jāizmanto, reaģējot uz pašreizējo uzticības krīzi starp dalībvalstīm, kā arī starp 

dalībvalstīm un Eiropas Savienības iedzīvotājiem, — uzticības zudumu, kas kopš nesenās 

finanšu krīzes ir vēl vairāk padziļinājies; 

2. tādēļ aicina saskaņot dalībvalstu budžetu sagatavošanā izmantotos ekonomiskos 

pieņēmumus; it īpaši uzskata, ka kopīgi būtu jāizvērtē starptautiskās konjunktūras faktori; 

3. lai atvieglotu salīdzināšanu un nepieļautu pārmērīgu makroekonomisko nelīdzsvarotību, 

prasa nodrošināt lielāku vienveidību publisko kontu izklāstā; it īpaši prasa dalībvalstīm 

standartizēt savu Eiropas Savienības budžetā veicamo iemaksu atspoguļošanu savos 

kontos;  

4. aicina Komisiju saistībā ar Ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanas pasākumu 

kopumu, kas tika izsludināts attiecībā uz 2015. gadu, mazināt jebkādu pusgada 

demokrātisko deficītu; atkārto savu prasību, ka ikvienam papildu finansējumam un 

instrumentam, piemēram, solidaritātes mehānismam, vajadzētu būt pakļautam Parlamenta 

īstenotajai budžeta kontrolei un finansētam, pārsniedzot 2014.–2020. gada DFS 

maksimālo apjomu; 

5. uzskata par būtiski svarīgu Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu ciešāku 

sadarbību Eiropas ekonomikas un budžeta pārvaldības pusgada ietvaros; apņemas 

padziļināt savas attiecības ar dalībvalstu parlamentiem konstruktīvā partnerības garā, lai 

pastiprinātu parlamentāro kontroli pār Komisiju un Padomi, no vienas puses, un 

dalībvalstu valdībām un valsts administrācijām, no otras puses; cer, ka 2015. gada Eiropas 

Parlamenta nedēļa un Līguma par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību 13. pantā 

paredzētā konference veicinās šā mērķa sasniegšanu; 

6. atgādina, ka budžeta precizitātes principu piemēro arī Savienības budžetam, un uzstāj, ka 

apstiprinātajām saistībām ir jāparedz pietiekams finansējums; pauž nožēlu par to, ka, 

neraugoties uz Parlamenta brīdinājumiem, šā principa ievērošana ir apdraudēta, ņemot 

vērā pašreizējo nenokārtoto maksājumu līmeni un aizvien pieaugošo starpību starp 

maksājumiem un saistībām, kā rezultātā līdz vēl nebijušam apmēram ir palielinājies 

nesamaksāto rēķinu skaits, parādsaistību summai 2014. gada beigās veidojot 

EUR 24,7 miljardus; atgādina, ka pašreizējā DFS paredzētais maksājumu apropriāciju 

vispārējais maksimālais apjoms ir sasniedzis vēsturiski zemu līmeni; pauž nožēlu, ka šis 

pakāpeniski un nemanāmi pieaugošais parāds apdraud ES uzticamību un ir pretrunā 

visaugstākajā politiskajā līmenī noteiktajiem mērķiem izaugsmes un nodarbinātības, it 

īpaši jauniešu nodarbinātības, kā arī MVU atbalsta jomā, un pauž bažas, ka tas varētu 

palielināt plaisu starp Savienību un tās iedzīvotājiem; 
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7. atkārto savu prasību veikt DFS termiņa vidusposma pēcvēlēšanu pārskatīšanu, lai, 

balstoties uz 2014.–2020. gada DFS regulas 3. apsvērumu un saskaņā ar tai pielikumā 

pievienoto Komisijas deklarāciju sagatavotu pamatu DFS vispiemērotākajam ilgumam 

laikposmā pēc 2020. gada nolūkā panākt pareizo līdzsvaru starp attiecīgajiem Parlamenta 

un Komisijas pilnvaru laika ilgumiem, tādējādi nodrošinot demokrātisko leģitimitāti 

lēmumiem par Savienības finanšu plāniem un vienlaikus veicot pasākumus, lai 

apmierinātu vajadzību pēc plānošanas ciklu stabilitātes un investīciju paredzamības; 

8. prasa veikt DFS pēcvēlēšanu pārskatīšanu, lai analizētu un līdz ar to palielinātu pievienoto 

vērtību, ko Savienības noteiktajiem konkurētspējas, izaugsmes, nodarbinātības un 

enerģētiskās pārejas mērķiem sniedz ES finansējums; lai uzlabotu ietekmes novērtēšanu, 

prasa Komisijai pieņemt skaidrāku metodoloģiju ar stratēģiju "Eiropa 2020" saistīto ES 

līdzekļu un izdevumu labākai izsekošanai; 

9. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos racionalizēt Eiropas pusgadu, izmantojot katrai 

dalībvalstij atsevišķu visaptverošu vienotu ekonomikas novērtējumu un racionalizētu 

ziņojumu iesniegšanu; prasa minētajā novērtējumā uzsvērt nepieciešamību izmantot ES 

budžeta līdzekļus, lai īstenotu konkrētām valstīm adresētos ieteikumus, un uzsver, ka ir 

jāpalielina dalībvalstu līdzatbildība par Eiropas pusgadu; 

10. norāda, ka Padome sistemātiski pārāk zemu novērtē patiesās vajadzības pēc 

maksājumiem, tādējādi radot pirmo posmu maksājumu krīzes procesā; atkārtoti prasa 

Padomei kopā ar Parlamentu un Komisiju vienoties par kopēju metodi patieso vajadzību 

segšanai nepieciešamo maksājumu apmēra aprēķināšanai, lai izpildītu saistības, ko 

uzņēmušās abas budžeta lēmējiestādes; turklāt aicina Komisiju ziņot par kavēto 

maksājumu iespējamo negatīvo ietekmi uz saistībām, ko dalībvalstis uzņēmušās Eiropas 

pusgada ietvaros; uzsver, ka ar apropriāciju atcelšanu nav iespējams atrisināt maksājumu 

krīzi; 

11. atzīmē, ka daudzās dalībvalstīs joprojām nav palielināta valsts administrācijas efektivitāte, 

lai gan uzlabojumi šajā jomā palīdzētu nodrošināt ietaupījumus, racionalizējot 

organizāciju un mazinot birokrātiju, ar ko nākas saskarties uzņēmumiem un iedzīvotājiem;  

12. aicina Padomi un Komisiju kopā ar Parlamentu sagatavot projektu pašreizējās budžeta 

procedūras pārskatīšanai un atbilstoši pielāgot abu budžeta lēmējiestāžu lomu un 

Komisijas kā izpildinstitūcijas lomu;  

13. atzīmē, ka DFS ir izstrādāta, paredzot vairāku maksimālo apjomu sistēmu, lai tai 

nodrošinātu stabilitāti un paredzamību visā plānošanas periodā; atkārtoti pauž nožēlu, ka 

dalībvalstis savas iemaksas ES budžetā joprojām uzskata par kaut ko tādu, ko var izmantot 

kā pielāgošanas mainīgo lielumu to konsolidācijas centienos, kā rezultātā mākslīgi 

samazinās ES budžetā pieejamo maksājumu apjoms; tādēļ ierosina, lai, pārbaudot 

dalībvalstu budžetu, tiktu pieņemti īpaši noteikumi, kas paredz uzrādīt katras valsts 

nesamaksāto rēķinu īpatsvaru nolūkā vērst uzmanību uz lietu patieso stāvokli katrai 

dalībvalstij piedēvējamo saistību jomā; uzsver, ka tas atbilstu elastīgumam, kas atbalstīts 

Komisijas 2015. gada 13. janvāra paziņojumā "Elastīguma vislabākā izmantošana saskaņā 

ar Stabilitātes un izaugsmes pakta esošajiem noteikumiem" (COM(2015)0012), kurā 

piedāvāts labvēlīgs režīms attiecībā uz dalībvalstu iemaksām Stratēģiskajā investīciju 

fondā; norāda, ka šā fonda uzticamība pamatojas uz ES budžeta uzticamību un līdz ar to 



 

AD\1051029LV.doc 5/7 PE546.556v03-00 

 LV 

uz nesamaksāto rēķinu skaita samazināšanu; 

14. atzinīgi vērtē to, ka Komisija savā 2015. gada izaugsmes pētījumā uzsvēra Eiropas 

strukturālo un investīciju fondu (tostarp jauniešu nodarbinātības iniciatīvas) ekonomisko 

nozīmi; atgādina, ka minētie fondi Eiropas Savienībā veido vidēji 10 % no kopējām 

publiskajām investīcijām, taču katrā valstī situācija šajā jomā ir atšķirīga un dažās 

dalībvalstīs tie var sasniegt pat 80 % no publiskajām investīcijām; uzsver, ka strukturālie 

un investīciju fondi ir labs piemērs Eiropas budžeta un dalībvalstu budžetu sinerģijai, 

pamatojoties uz kopīgi noteiktiem mērķiem, kas iekļauti partnerības nolīgumos par 

izaugsmi un investīcijām saskaņā ar stratēģiju "Eiropa 2020"; atbalsta visus centienus 

gudri apvienot Eiropas un dalībvalstu budžetu līdzekļus, lai, izmantojot resursu kopīgas 

izmantošanas labvēlīgo ietekmi, uzlabotu efektivitāti, nodrošinātu ekonomisko 

stimulēšanu un samazinātu dalībvalstu budžeta deficītu; 

15. uzsver steidzamo nepieciešamību efektīvi risināt krāpšanas nodokļu jomā jautājumu, jo tā 

var atņemt ES budžetam būtiskus līdzekļus; 

16. atzinīgi vērtē Komisijas priekšsēdētāja Ž. K. Junkera iesniegto investīciju plānu 

EUR 315 miljardu apmērā, kura mērķis ir, no vienas puses, samazināt publisko un privāto 

investīciju deficītu, ko izraisīja publisko izdevumu samazināšana saistībā ar 

ekonomiskajām krīzēm, un, no otras puses, stimulēt izaugsmi un darbvietu izveidi; aicina 

Komisiju iesniegt analīzi par ietekmi, ko var atstāt ES programmu, tādu kā "Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instruments" un "Apvārsnis 2020", līdzekļu pārdalīšana; 

17. apliecina gatavību ar vislielāko modrību izpētīt to, kā ES un EIB finansiālās saistības 

attiecībā uz Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) izveidi tiek iekļautas ES budžetā, 

it īpaši 2015. gada budžetā; šajā sakarībā vērš uzmanību uz to, ka no ESIF būtu jāfinansē 

projekti, kuru vērtība ir vienāda vai lielāka par vērtību, kas izrietētu no šo projektu 

finansēšanas, izmantojot ES programmas, no kurām pašlaik tiek pārvietoti līdzekļi, lai 

izveidotu ESIF nepieciešamo ES garantiju; apstiprina savu nodomu cieši uzraudzīt to, kā 

EIB piedalīsies ESIF ar saviem līdzekļiem; 

18. aicina dalībvalstis papildināt šo fondu, kura mērķis ir pēc iespējas palielināt publisko 

izdevumu ietekmi un piesaistīt privātās investīcijas, un atzinīgi vērtē Komisijas 

priekšlikumu demonstrēt elastīgumu attiecībā uz dalībvalstu iemaksām ESIF, ja tās 

izraisītu pieļaujamā valsts budžeta deficīta līmeņa (3 %) nelielu un īslaicīgu pārkāpšanu; 

noraida jebkādus mēģinājumus no jauna nacionalizēt fondu vai polemizēšanu par taisnīgas 

atdeves principu, kas varētu izrietēt no dalībvalstu iemaksām; vēlas, lai tiktu atlasīti 

transeiropeiski un pārnacionāli projekti, lai iedzīvotāji tādējādi varētu šo projektu sniegtos 

labumus saistīt ar Eiropas Savienības darbību; 

19. atgādina, ka pašreizējā pašu resursu sistēma ir sarežģīta, negodīga un iedzīvotājiem 

nesaprotama; uzsver, ka dalībvalstu fiskālo situāciju var atvieglot, izmantojot jaunu pašu 

resursu sistēmu, kas samazinātu ar NKI saistīto iemaksu, tādējādi ļaujot dalībvalstīm veikt 

konsolidāciju, neapdraudot ES finansējumu; tādēļ atgādina to, cik lielu nozīmi tas piešķir 

augsta līmeņa darba grupai pašu resursu jautājumos, un atbalsta debates par jaunu pašu 

resursu sistēmu, kam būtu jānoved pie patiesas ES finansēšanas reformas, vienlaikus 

nepalielinot nodokļu slogu iedzīvotājiem; pauž cerību, ka trīs iestādes pienācīgi rīkosies, 

reaģējot uz minētās darba grupas galīgo ziņojumu, lai ātrāk ieviestu patiesu pašu resursu 
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sistēmu; norāda, ka piekrišana nodokļu uzlikšanai ir pašos Eiropas parlamentārās 

demokrātijas pamatos. 
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