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IEROSINĀJUMI 

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā un tam pievienotajā 2. protokolā ir noteikti 

subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanas noteikumi;  

B. tā kā šie principi ir svarīgi līdzekļi tādu politikas virzienu veidošanai, no kuriem labumu 

gūst ES iedzīvotāji, un tādējādi tie ir arī instrumenti, ar kuriem novērtē tiesību aktu 

finansiālo ietekmi,  

1. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir sākusi ietekmes novērtēšanas pamatnostādņu 

pārskatīšanas un ieinteresēto personu apspriešanās pamatnostādņu1 sabiedrisko 

apspriešanu, ievērojot Parlamenta 2011. gada 14. septembra rezolūcijā par tiesību aktu 

labāku izstrādi, subsidiaritāti un proporcionalitāti un lietpratīgu regulējumu2 pausto 

prasību uzlabot saziņu ar pilsonisko sabiedrību; 

2. ņem vērā jaunos Komisijas politikas mērķus, kas saistīti ar iniciatīvām un ES tiesību aktu 

priekšlikumiem, un tie ir šādi: minimālas izmaksas; labums iedzīvotājiem, uzņēmumiem 

un darba ņēmējiem un nevajadzīga regulatīvā sloga novēršana; 

3. uzsver, ka subsidiaritātes un proporcionalitāte principu attīstība ir neatņemama ES 

politikas veidošanas daļa; aicina Komisiju veicināt ES pievienotās vērtības un ES rīcības 

lietderības un nepieciešamības pienācīgu novērtēšanu; 

4. norāda, ka Komisijas atbalstīto politikas virzienu sniegto rezultātu pilnīgs novērtējums 

tiks izmantots budžeta iestāžu veiktajā ES budžeta sagatavošanā; 

5. uzskata, ka ar daudzgadu finanšu shēmas programmu palīdzību būtu jānovērtē un 

jāpierāda atbilstība subsidiaritātes principam, uzskatāmi parādot pievienoto vērtību 

saņēmējās dalībvalstīs; 

6. pauž bažas par to, ka ES budžeta līdzekļi dažos gadījumos tiek izmantoti projektiem, kas 

nesniedz efektīvus rezultātus; tādēļ mudina Komisiju apsvērt iespēju ieviest in loco 

novērtējumus tiem projektiem, kuriem ir nozīmīga un vietēja finansiāla ietekme; 

7. atkārto iepriekš minētajā 2011. gada 14. septembra rezolūcijā pausto aicinājumu izmantot 

valstu veiktos ietekmes novērtējumus, kas papildinātu tos, kurus Komisija veikusi, 

atbalstot ierosināto tiesību aktu, — tā ir reforma, kas tiek apspriesta; uzskata, ka 

Parlamenta nesen izveidotās ietekmes novērtējuma nodaļas spēs pozitīvi papildināt 

Komisijas darbu; 

8. aicina Komisiju ierosināt Revīzijas palātai attiecīgos gadījumos iekļaut savos īpašajos 

ziņojumos par dalītu pārvaldību subsidiaritātes un proporcionalitātes pārbaudi par ES 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/budget/explained/management/managt_who/who_en.cfm 
2 OV C 51 E, 22.2.2013., 87. lpp.; http://ec.europa.eu/smart-

regulation/impact/planned_ia/consultation_2014/index_en.htm 
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instrumentiem; 

9. aicina Komisiju saskaņā ar proporcionalitātes un subsidiaritātes principiem vienkāršot ES 

līdzekļu saņemšanas pieteikumu iesniegšanas procedūru, lai pieteikumu iesniegšanas 

procedūra būtu efektīvāka un vairāk vērsta uz rezultātiem; 

10. atgādina Komisijai par Parlamenta atbildību pārbaudīt ES budžeta īstenošanu un prasīt 

Komisijai atskaitīties par tā pārvaldību; norāda, ka parlamentārā pārbaude ietver izmaksu 

aspektu, un ka, to veicot, uzmanība būtu jāpievērš tam, kā novērst izdarītos pārkāpumus 

un nepieļaut kļūdas; 

11. sagaida no Komisijas, ka tā pilnveidos sinerģijas starp ES, valstu un vietēja līmeņa 

budžetiem un novērtēs tos subsidiaritātes principa ziņā. 
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