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IEROSINĀJUMI 

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka stratēģijā “Eiropa 2020” minētās problēmas joprojām pastāv un, iespējams, 

turpmākajos gados tās vēl saasināsies; it īpaši norāda uz to, ka galvenā prioritāte jāpiešķir 

gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei un nodarbinātības, inovācijas, izglītības, 

sociālās iekļaušanas un klimata/enerģētikas jomā izvirzītajiem mērķiem; 

2. uzskata — lai Savienība varētu sasniegt stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus un efektīvi 

risināt pašreizējos un jaunos uzdevumus, tā ir jānodrošina ar budžetu, kas ir proporcionāls 

tās veicamajiem uzdevumiem; uzskata, ka pašreizējais ES budžets, kas atbilst 1 % no 28 

ES dalībvalstu IKP, nav pietiekams šo mērķu sasniegšanai; 

3. pauž pārliecību, ka ES budžets ir jāpapildina ar patiesu pašu resursu sistēmu, kuras 

pamatprincipi būtu vienkāršība, godīgums un pārredzamība; par ļoti svarīgu uzskata 

darbu, ko veic Augsta līmeņa grupa pašu resursu jautājumos, un sagaida no tās 

savlaicīgus, efektīvus un vērienīgus priekšlikumus; uzskata, ka ar šādu sistēmu varētu 

samazināt NKI iemaksu daļu ES budžetā, lai atteiktos no dalībvalstu piekoptās t. s. 

“taisnīgās atdeves” (juste retour) pieejas; šajā sakarībā prasa pakāpeniski atteikties no 

jebkāda veida atlaidēm; 

4. uzsver, ka ES budžetam jābūt vienkāršam, skaidram un viegli saprotamam ES 

iedzīvotājiem, turklāt tam jābūt saskaņotam ar valstu budžetiem; uzskata, ka šiem 

vajadzētu būt pamatprincipiem attiecībā uz gan ES budžeta izdevumu, gan ieņēmumu 

daļu; 

5. aicina rīkot informācijas kampaņu, lai nodrošinātu, ka iedzīvotāji visā Eiropā ir labāk 

informēti par ES budžetu, tādējādi labāk izprotot līdzekļu izlietojumu un budžeta 

izmaiņas, kas varētu viņus ietekmēt; 

6. atgādina daudzos paziņojumus par Eiropas Parlamenta vienu darba vietu, ņemot vērā šāda 

lēmuma simbolisko nozīmi un faktiskos ietaupījumus, ko šādi varētu gūt; 

7. uzskata, ka ar daudzgadu finanšu shēmu (DFS) būtu jānodrošina maksimāla elastība, lai 

reaģētu uz krīzēm un mainīgajām politiskajām prioritātēm; šajā sakarībā uzsver, ka ir 

pilnīgi nepieciešama vērienīga 2014.–2020. gada DFS vidusposma novērtēšana; saistībā ar 

to uzsver nepieciešamību budžetā darīt pieejamus visus ārkārtas ieņēmumus, kas rodas no 

saistību atcelšanas saskaņā ar ES budžetu vai no konkurences jomā uzliktajiem sodiem; 

8. norāda, ka ES budžetu nereti izmanto tam, lai finansētu ārkārtas vajadzības vai jaunas 

politikas prioritātes, kuras nevarēja paredzēt DFS pieņemšanas brīdī; uzsver, ka ES 

saistības tomēr būtu pilnībā jāievēro un ka jebkādas jaunas iniciatīvas un vajadzības 

nevajadzētu finansēt uz esošo ES programmu un politikas virzienu rēķina; uzskata, ka šajā 

nolūkā atbilstoši jāizmanto DFS speciālie instrumenti un tie gan saistību, gan maksājumu 

apropriāciju ziņā jārēķina ārpus DFS maksimālajiem apjomiem; 

9. uzsver nepieciešamību saglabāt budžeta vienotības principu un pauž bažas par pēdējā 

laikā vērojamo pāreju no Kopienas metodes uz starpvaldību lēmumu pieņemšanu, kā tas 
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bijis gadījumā ar ad hoc pavadošo instrumentu izveidi ārpus ES budžeta, piemēram, trasta 

fondiem; uzsver nepieciešamību nodrošināt parlamentāro pārraudzību pār visiem ES 

izdevumiem; 

10. uzsver nepieciešamību piemērot parasto likumdošanas procedūru DFS regulas 

pieņemšanai, lai to saskaņotu ar lēmumu pieņemšanas procedūru attiecībā uz praktiski 

visām citām ES daudzgadu programmām, tostarp finanšu piešķīrumiem tām, kā arī 

attiecībā uz ES budžetu; uzskata, ka piekrišanas procedūra liedz Parlamentam lemšanas 

pilnvaras, kādas tam ir attiecībā uz gada budžetu pieņemšanu, bet vienprātības noteikums 

Padomē nozīmē, ka vienošanās ir mazākais iespējamais iznākums, kas balstīts uz 

nepieciešamību nepieļaut kādas dalībvalsts noteiktu veto. 
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