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IEROSINĀJUMI 

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā 

iekļaut šādus ierosinājumus: 

Ar ES trasta fondu Āfrikai saistītie budžeta aspekti 

1. atzinīgi vērtē apņemšanos ārkārtas situācijā līdzekļus piešķirt ātrāk un elastīgāk un 

apvienot finansējumu no vairākiem avotiem, lai risinātu migrācijas un bēgļu krīzes 

daudzveidīgās izpausmes; kritizē to, ka Komisija ir novirzījusi apropriācijas, kas 

paredzētas pamataktu mērķu un principu īstenošanai, tās piešķirot trasta fondam, jo tas ir 

finanšu noteikumu pārkāpums un turklāt apdraud Savienības ilgtermiņa politiku 

veiksmīgu īstenošanu; uzskata, ka šādam fondam būtu jāpievieno pievienotā vērtība 

esošajiem finansējuma avotiem; tādēļ prasa vajadzības gadījumā izmantot jaunas 

apropriācijas un nodrošināt pilnīgu pārredzamību attiecībā uz līdzekļu izcelsmi un 

galamērķi; 

2. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt labāku finansējuma līdzsvaru saņēmējvalstu valdībām un 

jo īpaši uzticamiem pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem, kuri parasti labāk apzinās 

sabiedrības jomas, kurām nepieciešams atbalsts; 

3. atzīst pievienoto vērtību daudzu valstu iemaksu apvienošanai Savienības līmenī papildus 

ievērojamajām iemaksām no arējiem finansēšanas instrumentiem un Eiropas Attīstības 

fonda (EAF); pauž nožēlu par to, ka līdz šim dalībvalstu finansiālie solījumi ir sasnieguši 

tikai mazu daļu no Savienības ieguldījuma, kopumā 2016. gada aprīlī veidojot tikai 

EUR 81,71 miljonu (vai 4,5 % no plānotajiem EUR 1,8 miljardiem); uzsver, ka 

brīvprātīgo iemaksu svārstīgums liecina par to, ka finansēšanas instrumentu izmantošana 

ārpus ES budžeta nav dzīvotspējīgs papildu finansējuma avots; mudina dalībvalstis pildīt 

savas saistības un ātri un efektīvi pielīdzināt savas iemaksas Savienības ieguldījumam, 

nevis dot minimālo summu, kas ir nepieciešama balsošanas tiesību iegūšanai stratēģijas 

padomē, un tādējādi palīdzēt pilnībā attīstīt trasta fonda potenciālu; 

4. norāda, ka trasta fondi ir viens no ad hoc risinājumiem, kas liecina par to, ka Savienības 

budžetā un daudzgadu finanšu shēmā trūkst resursu un elastības, kas ir vajadzīgi, lai ātri 

un visaptveroši risinātu smagas krīzes situācijas; pauž nožēlu par faktu, ka šādi risinājumi 

apiet budžeta lēmējinstitūciju un apdraud budžeta vienotību; atzīmē, ka ar minētā ad hoc 

instrumenta izveidi tiek atzīta 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas 

nepietiekamība; atgādina, ka 85 % no Savienības budžeta veido dalībvalstu iemaksas; 

uzskata, ka līdz ar šī trasta fonda izveidi būtu jāpārskata pašreizējās daudzgadu finanšu 

shēmas maksimālie apjomi, palielinot dalībvalstu iemaksas; tādēļ uzsver, ka finansēšanas 

instrumentu izveidei ārpus ES budžeta arī turpmāk jābūt ārkārtas pasākumam, jo tie apiet 

budžeta lēmējinstitūciju un apdraud budžeta vienotību; pauž nožēlu par to, ka Parlaments 

nav pārstāvēts stratēģijas padomē, neraugoties uz to, ka no Savienības budžeta tiek 

piešķirti ievērojami līdzekļi; prasa stratēģijas padomē aicināt piedalīties budžeta 

lēmējinstitūciju; 

 

5. stingri uzskata, ka DFS izvērtēšanā/pārskatīšanā būtu jārod vispusīgāks risinājums 
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ārkārtas finansēšanai; jo īpaši prasa pienācīgi pārskatīt maksimālo robežvērtību, lai DFS 

varētu iekļaut krīzes mehānismus ar mērķi atjaunot budžeta vienotību; uzskata, ka 

daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšana sniegtu lielāku budžeta, demokrātisko un 

juridisko drošību; turklāt uzsver nepieciešamību novērtēt finanšu noteikumus ar mērķi 

sekmēt ES budžeta līdzekļu pārvaldību un, kā daļu no integrētās pieejas, panākt lielāku 

sinerģiju starp Savienības budžetu, EF un divpusējo sadarbību, lai palielinātu attīstības 

finansējuma ietekmi un izveidotu pamatu 2021. gadā paredzētajai EAF iekļaušanai 

budžetā, vienlaikus saglabājot pašreizējo resursu līmeni; mudina Komisiju nekavējoties 

rīkoties, lai uzlabotu budžeta lēmējinstitūcijas iesaisti un labāk pieskaņotu trasta fondus un 

citus mehānismus budžeta izstrādes noteikumiem, jo īpaši iekļaujot tos Savienības 

budžetā; 

6. norāda, ka Eiropas Parlaments ir īstenojis budžeta lēmējiestādes pienākumu, sniedzot 

piekrišanu steidzamai līdzekļu piešķiršanai; tomēr pauž nožēlu, ka ārkārtas instrumenti 

tiek palielināti, neievērojot Kopienas metodiku; apstiprina apņemšanos saglabāt 

Savienības budžeta pamatprincipus, jo īpaši budžeta vienotību un koplēmuma procedūru; 

uzskata, ka steidzamāks pasākums būtu pārskatīt Eiropas Savienības spēju reaģēt uz 

lielām krīzēm, jo īpaši no budžeta aspekta; norāda, ka tas sniegs piekrišanu turpmākiem 

priekšlikumiem par krīzes instrumentiem tad, ja šie aspekti tiks iekļauti daudzgadu 

finanšu shēmas vidusposma izvērtēšanā, ko paredzēts veikt līdz 2016. gada beigām; 

7. norāda, ka Trasta fonds Āfrikai tika izveidots Valletas samitā par migrāciju, kurā 

piedalījās Āfrikas un Eiropas valstu vai valdību vadītāji; aicina Komisiju sniegt Eiropas 

Parlamentam pārskatu par konkrētiem pasākumiem pēc šī samita, jo īpaši attiecībā uz 

attīstību, cīņu pret cilvēku kontrabandistiem un atgriešanas, atpakaļuzņemšanas un 

reintegrācijas nolīgumu parakstīšanu; aicina Padomi piešķirt Komisijai nepieciešamās 

pilnvaras šādu nolīgumu slēgšanai ar valstīm, kas saistītas ar šo trasta fondu. 
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