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IEROSINĀJUMI 

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:  

Daudzgadu finanšu shēmas (DFS) mērķi 

1. norāda, ka DFS būtu jāplāno, pamatojoties uz summām, kuras var nodrošināt stratēģisku 

izaugsmi, piesaistot ES pievienoto vērtību, padarot ES ekonomiku spēcīgāku un sekmējot 

labvēlīgāku sabiedrības noskaņojumu pret Eiropu; uzsver, ka ES budžetam vajadzētu būt 

lasāmam un pārredzamam; 

Budžeta un stratēģiskā cikla saskaņošana 

2. norāda, ka DFS ilgums — septiņi gadi — nav saskaņots ar Parlamenta un Komisijas piecu 

gadu pilnvarām, kā arī ar Savienības 10 gadu stratēģiskās plānošanas ciklu un stratēģiju 

“Eiropa 2020”; uzskata, ka šāds saskaņotības trūkums varētu apdraudēt Savienības 

demokrātisko leģitimitāti un politiskās pārvaldības efektivitāti, ņemot vērā to, ka var 

rasties situācijas, kad Parlamentam un Komisijai ir saistošas vienošanās par politiskajiem 

mērķiem un finansēm, kas panāktas iepriekšējās shēmas darbības laikā; uzsver — tas 

varētu radīt iespaidu, ka Eiropas Parlamenta vēlēšanām nav lielas nozīmes saistībā ar 

ilgtermiņa budžeta un stratēģisko plānošanu; 

3. atkārtoti pauž viedokli, ka DFS darbības ilgums būtu jāsamazina no septiņiem līdz 

pieciem gadiem, saskaņojot to ar Parlamenta un Komisijas politisko pilnvaru laiku1, 

neapdraudot pašreizējo programmu īstenošanu vai pārvaldību, vienlaikus nodrošinot 

ilgtermiņa programmas stratēģiju uz 5 + 5 gadiem ar obligātu vidusposma pārskatīšanu; 

norāda, ka 2020. gadā būs iespēja saskaņot ilgtermiņa stratēģisko ciklu ar budžeta ciklu, 

un stingri iesaka izmantot šo iespēju; uzskata, ka Komisijai būtu jāizskata arī iespēja 

ieviest caurviju programmu, kur katra DFS, kuras ilgums būtu tāds pats kā tagad, daļēji 

pārklātos ar iepriekšējo, pamatojoties uz pieņēmumu, ka pārklāšanās palīdzētu mazināt 

dabīgi esošos kāpumus un kritumus; 

Vispārējs pārskats par ES izdevumiem 

4. norāda, ka Eiropas Revīzijas palāta gada pārskatā un īpašajos ziņojumos2 ir izcēlusi 

daudzus gadījumus, kad ES finansējums varētu būt plānots stratēģiskāk un panākti labāki 

rezultāti; šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka resursi, kas bija piešķirti galvenajām izdevumu 

programmām un shēmām, bieži vien nebija saskaņoti ar politiskajiem mērķiem, kuri 

izklāstīti 10 gadu stratēģiskās plānošanas ciklā, kas tādējādi var radīt pretrunīgus 

rezultātus; 

5. aicina Komisiju, iesniedzot priekšlikumu par DFS pēc 2020. gada, tam pievienot 

                                                 
1  Sk. 73. punktu Parlamenta 2016. gada 6. jūlija rezolūcijā par gatavošanos DFS 2014.–2020. gadam 

pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes (pieņemtie teksti, 

P8_TA(2017)0309) un 5. punktu Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa rezolūcijā ar konstatējumiem, kas ir 

neatņemama daļa no lēmumiem par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes 

apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras (pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0143)). 
2  Sk., piemēram, Eiropas Revīzijas palātas 2016. gada īpašos ziņojumus Nr. 4, 8, 19 un 23. 
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detalizētu izklāstu par stratēģiskajām prioritātēm, saskaņā ar kurām ir veidots DFS 

projekts; uzsver, ka šīs prioritātes būtu jāņem vērā, izstrādājot visaptverošu stratēģiju 

“Eiropa 2030”, kas Parlamentam ir padziļināti jāizvērtē, pirms DFS tiesību aktu kopums 

laikposmam pēc 2020. gada tiek pieņemts Padomē; 

6. aicina Komisiju, pirms tā izstrādā priekšlikumu par jauno DFS, veikt rūpīgu un 

visaptverošu izdevumu pārskatīšanu, lai novērtētu, cik lielā mērā: 

– resursu piešķiršana ES budžetā atspoguļo ES stratēģiskās prioritātes un iespējas radīt 

pievienoto vērtību, jo īpaši politikas jomās, kurās tiek tērēti lieli resursi, vienlaikus 

pildot vienīgi pārdales funkcijas, piemēram, kohēzijas politikā un kopējā 

lauksaimniecības politikā (KLP), kā arī nesenās prioritārās politikas jomās, kur ir 

pierādījies, ka budžeta līdzekļu apjoms ir nepietiekams mainīgiem apstākļiem, 

piemēram, imigrācijas politikā un Savienības ārējā darbībā; 

– ES programmas un shēmas palīdz sasniegt stratēģiskās prioritātes, nodrošina ieguldīto 

līdzekļu atdevi un kontrolē pārkāpumu risku, kā ierosināts Eiropas Revīzijas palātas 

2016. gada 3. novembra informatīvajā paziņojumā par daudzgadu finanšu shēmas 

2014.–2020. gadam vidusposma pārskatu1; 

– dažādas ES programmas un shēmas kopīgi darbojas saskaņotā veidā, jo īpaši jomās, 

kurās neskaidri mērķi vai īstenošana var izraisīt pretrunīgus rezultātus un neefektīvu 

līdzekļu izlietojumu; 

– atsevišķas programmas nav izrādījušās vispār efektīvas vai ir bez pievienotās vērtības, 

tāpēc var paredzēt atteikšanos no tām, lai veicinātu programmas, par kurām ir 

pierādīts, ka tām ir reāla pievienotā vērtība; 

7. turklāt aicina Komisiju, pirms tā izstrādā savu priekšlikumu par jauno DFS, veikt 

salīdzinošu analīzi par dotāciju un atmaksājama finansiālā atbalsta īstenošanas izmaksām, 

galvenokārt izmantojot finanšu instrumentus, par 2014.–2020. gada periodu, lai noteiktu 

šādu izmaksu faktisko apmēru, kā ieteikts Eiropas Revīzijas palātas īpašajā ziņojumā 

Nr. 19/20162; 

8. aicina Komisiju, sagatavojot DFS priekšlikumu un visaptverošu stratēģiju “Eiropa 2030”, 

rūpīgi ņemt vērā izdevumu pārskatīšanas rezultātus; šajā sakarā uzstāj, ka Komisijai ir 

jānodrošina, lai administratīvie un kontroles mehānismi būtu uzticami visos ES budžeta 

satvara līmeņos un posmos un varētu konstatēt un efektīvi novērst krāpšanu un 

pārkāpumus; aicina Komisiju virzīties uz izvērtēšanu, pamatojoties uz risku, kontroles 

resursus vairāk vēršot uz tiem reģioniem un politikas jomām, kur pārkāpumu risks ir 

izrādījies ievērojami lielāks; 

Elastīgums attiecībā uz mērķiem un jaunām prioritātēm 

9. norāda, ka Savienības politiskajām nostādnēm var būt dažādi īstermiņa, vidēja termiņa un 

ilgtermiņa mērķi, kuru sasniegšanu ne vienmēr var noteikt vienā DSF; uzskata, ka ir 

                                                 
1 Sk. 55. punktu. 
2  Eiropas Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 19/2016 “ES budžeta izpilde, izmantojot finanšu 

instrumentus, — gūtā pieredze 2007.–2013. gada plānošanas periodā”.  
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nepieciešams apsvērt jautājumu par jaunu līdzsvaru starp politiskās darba kārtības 

noteikšanu, politikas nostādņu īstenošanu un finanšu pamatnosacījumiem; 

10. aicina Komisiju izpētīt iespēju ieviest patiesu budžeta elastīgumu attiecībā uz 

politiskajiem mērķiem, jo īpaši izveidojot caurviju budžeta plānošanas programmu ar 

piecu gadu plānošanas perspektīvu, pārskatīšanas klauzulu(-ām) attiecībā uz mērķiem un 

politikas jomām, kā arī caurviju novērtēšanas programmu; paredz lielāku iekšējo 

elastīgumu starp kategorijām un gadiem, lai varētu pilnībā izmantot jaunās DFS 

maksimālos apjomus; 

11. norāda, ka DFS darbības laikā ES var saskarties ar daudziem jauniem izaicinājumiem; 

aicina Komisiju nodrošināt elastīgumu budžeta plānošanā, lai tā varētu efektīvāk risināt 

negaidītas apstākļu izmaiņas; šajā sakarā uzskata, ka piemēroti ārkārtas pasākumi vēl ir 

jāīsteno, saskaņojot tos ar citām darbībām, lai mazinātu krīzes Eiropā, jo īpaši 

lauksaimniecības un migrācijas jomā, kā arī jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka 

Parlamenta loma DFS īstenošanā un pieņemšanā tiek pilnībā respektēta un Padome 

nerīkojas bez Parlamenta piekrišanas; 

12. atgādina Parlamenta paustās bažas par to, ka finansiālā sarežģītība, kas rodas, 

mijiedarbojoties vairāk nekā tūkstoš finansēšanas vadības instrumentiem un trasta 

fondiem un no daudziem Savienības politikas nostādņu atbalstam izveidotiem finanšu 

mehānismiem, kas neparādās Savienības bilancē, ir galvenais iemesls, kāpēc var būt 

neiespējami panākt budžeta līkloču demokrātisko pārskatatbildību; aicina ne tikai 

vienkāršot budžeta līkločus, bet arī panākt lielāku elastību dažādu finanšu instrumentu 

starpnozaru izmantojumā, lai pārvarētu ierobežojošus noteikumus, kas neļauj saņēmējiem 

gūt labumu no vairākām programmām attiecībā uz projektiem ar tādiem pašiem mērķiem; 

13. atkārtoti pauž aicinājumu Eiropas Attīstības fondu iekļaut ES budžetā, lai pārmērīgas 

migrācijas pamatcēloņus varētu kontrolēt un novērst labāk un tā, lai tas būtu saskaņā ar 

Savienības politiskajām un stratēģiskajām nostādnēm, izmantojot instrumentus un 

metodes, kas izriet no Savienības budžeta kompetences; uzskata, ka kopīgus Eiropas 

izaicinājumus attīstības politikas jomā varētu labāk pārvaldīt, izmantojot kopīgu 

pārvaldību no ES budžeta; 

Labi pamatotas vajadzības un Eiropas pievienotā vērtība 

14. atzinīgi vērtē ierosinājumu, kas pausts Eiropas Revīzijas palātas 2016. gada 3. novembra 

informatīvajā paziņojumā par daudzgadu finanšu shēmas 2014.–2020. gadam vidusposma 

pārskatu, ka ir labāk programmu un shēmu ilgumu noteikt, pamatojoties uz politikas un 

pilsoņu vajadzībām, nevis finanšu plānošanas perioda ilgumu1; 

15. norāda, ka dalībvalstīm un Komisijai būtu jāspēj formulēt labi pamatotas vajadzības pēc 

Savienības finansējuma un definēt mērķus un sasniedzamos rezultātus pirms izdevumu 

noteikšanas, un uzsver, ka ir svarīgi ievērot pilsoņu faktiskās vajadzības, izmantojot 

integrētu teritoriālo pieeju; aicina Komisiju skaidri definēt ES pievienotās vērtības 

kritērijus, lai novērstu jebkādu iespējamo neskaidrību lēmumos par ES izdevumiem; 

turklāt norāda, ka pirms katra budžeta lēmuma pieņemšanas būtu jāievēro principi par 

efektivitāti, lietderību un pareizu finanšu pārvaldību; 

                                                 
1  Sk. 39. un 40. punktu. 
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16. uzskata, ka ES pārredzamības prasības nevainojami izpilda reģioni, kuri savus pārskatus 

sagatavo saskaņā ar Eiropas publiskā sektora grāmatvedības standartiem; turklāt norāda, 

ka dubultā ieraksta grāmatvedība būtu ideāls veids, kā atvieglot reģioniem un attīstību 

veicinošām iestādēm uzliktos pienākumus ziņot Komisijai; aicina ES līdzfinansēt publiskā 

sektora grāmatvedības standartu īstenošanu un pastāvīgu pielāgošanu, kas būtu vēl viens 

stimuls; 

17. mudina Komisiju vēl vairāk nostiprināt un optimizēt ES kohēzijas politikas izdevumu 

struktūru un sastāvu, lai sekmīgi pārvarētu atšķirības un šķelšanos starp pilsētu un lauku 

teritorijām, kā arī dažādās dalībvalstīs, novērstu atšķirību padziļināšanos, pārvarētu 

sadrumstalotību un nodrošinātu turpmāku stabilu ES kā demokrātiskas, spēcīgas un 

solidāras kopienas attīstību; atkārtoti pauž nostāju, ka papildu politiskās prioritātes būtu 

jāapvieno ar papildu finanšu līdzekļiem un tās nevar finansēt, atņemot līdzekļus jau 

esošām ES politikas jomām; uzskata, ka ar Savienības ekonomiskās, sociālās un 

teritoriālās kohēzijas politikas pasākumiem joprojām varētu sniegt atbalstu mazāk 

attīstītajiem reģioniem un uzlabot pārrobežu sadarbību, tomēr mudina Komisiju ne tikai 

sniegt pārdalošu finansiālu atbalstu, bet, paturot prātā reālās pilsoņu vajadzības, vēl vairāk 

koncentrēties uz izaugsmes sekmēšanu un modernizēšanu, inovāciju, mobilitāti, klimata 

pārmaiņām, aizsardzību pret dabas un cilvēka izraisītām katastrofām, enerģētikas un vides 

politikas pārkārtošanu, kā arī ES politikas pasākumu teritoriālo ietekmi, vienlaikus 

piemērojot tādus pašus kritērijus visā ES; norāda arī uz to, ka pieeja, kas balstās uz vietu, 

rada Eiropas pievienoto vērtību, kā arī vērtību ES pilsoņiem un ir būtiska, lai sasniegtu 

mērķi panākt pārdomātu, ilgtspējīgu un integrējošu Eiropu, jo tā nodrošina elastību, 

izstrādājot integrētu atbildes reakciju uz dažādām teritoriālajām vajadzībām, nezaudējot 

ES politisko nostādņu tematisko ievirzi; 

18. atkārtoti pauž aicinājumu vienkāršot kohēzijas politikas pārvaldības sistēmu visos 

pārvaldības līmeņos un kontroles sistēmu, kurai vajadzētu būt vairāk balstītai uz 

savstarpēju paļaušanos un sadarbību starp dažādām revīzijas iestādēm, lai samazinātu 

administratīvo slogu; uzskata, ka Savienības ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 

kohēzijas politikai būtu vairāk jākoncentrējas uz attiecīgo reģionu īpašajām vajadzībām, 

lai risinātu to faktiskās nepilnības un sekmētu to priekšrocības; 

19. norāda, ka ES līdzekļu sadalē būtu labāk jāņem vērā kohēzijas atbalsta saņēmēju 

iepriekšējā attīstība; aicina Komisiju iesniegt pārskatītu sistēmu attiecībā uz kohēzijas 

projektu līdzfinansējuma likmēm, ar kuru tiktu atzīta iepriekšējā attīstība un samazināta 

ES finansējuma daļa jomās, kurās progress jau ir panākts; 

20. norāda, ka ir nepieciešams jauns līdzsvars starp KLP un kohēzijas politikas pasākumiem, 

no vienas puses, un pārējām ES iekšpolitikas jomām un lielāku Savienības ārējo spēju, 

tostarp drošības un aizsardzības elementiem, no otras puses; mudina Komisiju, 

sagatavojot priekšlikumu par DFS pēc 2020. gada un reformējot un īstenojot tādus ES 

finanšu instrumentus kā Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF), uzsvērt sadarbību 

drošības un aizsardzības jomā; atbalsta domu par turpmāku Eiropas integrāciju un 

konkrētām iniciatīvām drošības un aizsardzības jomā; 

21. atgādina par savām piezīmēm1 par ilgtspējīgu KLP izdevumu struktūru; ar bažām norāda, 

                                                 
1  Skatīt 207. punktu Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa rezolūcijā ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no 

lēmumiem par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — 
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ka 44,7 % no visām Savienības lauku saimniecībām gada ienākumi nepārsniedz 

EUR 4000; ar vēl lielākām bažām norāda, ka vidēji 80 % no KLP tiešā atbalsta 

saņēmējiem saņēma aptuveni 20 % maksājumu, un iesaka Komisijai pilnvarot KLP 

maksājumiem noteikt maksimālo apmēru, lai šo anomāliju novērstu; uzskata, ka 

nestabilitātes vai krīzes laikā lielākām lauku saimniecībām ne vienmēr ir nepieciešams 

tāds pats atbalsta līmenis saimniecības ienākumu stabilizēšanai kā mazākām lauku 

saimniecībām, jo lielās lauku saimniecības bieži gūst labumu no apjomradītiem 

ietaupījumiem, kas visticamāk palielina to noturību; uzskata, ka KLP finansēšanas shēmas 

varētu būt vairāk vērstas uz lauksaimniekiem, kuri saskaras ar īpašiem ierobežojumiem: 

mazās lauku saimniecībās, klimatiski un ģeogrāfiski problemātiskākos reģionos un 

mazapdzīvotos reģionos; 

22. aicina Komisiju, kad tā pārdomās jautājumu par vienkāršotu un modernizētu KLP, 

pilnvarot izstrādāt citāda veida politiku vai tiešo maksājumu sadales modeli, lai publiskos 

līdzekļus varētu mērķtiecīgi izmantot agrovides un klimata pārmaiņu mērķiem; tomēr 

uzsver nepieciešamību nodrošināt līdzsvarojošu finansiālu kompensāciju, lai segtu 

izmaksas saistībā ar augstu veselības un vides standartu saglabāšanu pārtikas ražošanā, un 

augstās ražošanas izmaksas, kas saistītas ar sarežģītiem klimatiskajiem apstākļiem dažos 

ģeogrāfiskajos apgabalos, jo Eiropas lauksaimniekiem globālās konkurences iespaidā 

bieži vien rodas grūtības; 

Kā beigt radīt neizpildītās saistības: patiesa novērtējuma neesamības un efektīvas budžeta 

kapacitātes trūkuma izraisītās sekas 

23. pauž dziļu nožēlu par to, ka joprojām ir augsts neizpildīto saistību līmenis, kas ir radies, 

no vienas puses, tādēļ, ka dalībvalstis kavējas ar maksājumu pieprasījumu iesniegšanu, un, 

no otras puses, tādēļ, ka Komisija ievērojami kavējās ar programmu ierosināšanu; norāda, 

ka šie apstākļi efektīvu novērtējumu un pārskatu par budžeta īstenošanu padara 

neiespējamu gan plānošanas perioda vidusposmā, gan tā beigās; pauž nožēlu par to, ka tas 

pasliktina budžeta lēmējinstitūcijas prognozēšanas spēju; pauž nožēlu jo īpaši par to, ka 

neizpildītās saistības līdz 2016. gada beigām ievērojami pieauga, sasniedzot 

EUR 238 miljardus, un ka palielinājums salīdzinājumā ar 2015. gadu — vairāk nekā 

EUR 21 miljarda apmērā — bija divreiz lielāks, nekā sākotnēji prognozēts; 

24. norāda — šī situācija lielā mērā izriet no tā, ka dalībvalstis ir iesniegušas ļoti maz 

maksājumu pieprasījumu par 2014.–2020. gadu, un uzsver, ka tas varētu apdraudēt 

Eiropas strukturālo un investīciju fondu efektivitāti; aicina Komisiju analizēt galvenos 

cēloņus, kāpēc notiek kavēšanās ar dalībvalstu maksājumu pieprasījumu iesniegšanu, un 

jo īpaši pārskatīt struktūrfondu globālo arhitektūru, lai paātrinātu procesu, kurš ietver ES 

plānošanu, Komisijas uzraudzību un dalībvalstu iestāžu īstenošanu; 

25. aicina Komisiju apšaubīt n+2 un n+3 noteikumu pievienoto vērtību attiecībā uz 

struktūrfondu maksājumiem un iesniegt priekšlikumu, nosakot, ka līdz plānošanas perioda 

beigām dalībvalstīm ir pienākums atmaksāt neizmantotos struktūrfondus ES budžetā; 

Uz sniegumu pamatots budžets: satvars samazinājumu noteikšanai 

26. aicina Komisiju un dalībvalstis būtiski modernizēt un pārstrukturēt ES budžetu, ievērojot 

                                                                                                                                                         
Komisija un izpildaģentūras (pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0143). 
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uz sniegumu pamatota budžeta principus, turklāt novērtējot un vienmēr ņemot vērā šādas 

budžeta plānošanas sociālo ietekmi, lai iekļautu jaunās prioritātes, par kurām ir panākta 

vienošanās 27 ES dalībvalstu līmenī, un atbalstītu fiskālās stabilizācijas funkciju 

eurozonā, izmantojot pašu resursus; 

27. uzskata, ka gadījumā, ja tiks ierosināta jebkāda iespējama jauna budžeta kapacitāte īpaši 

eurozonas dalībvalstīm, tā būtu jāizstrādā Savienības sistēmā un uz to būtu jāattiecina 

pienācīga demokrātiska kontrole un prasības par pārskatatbildību, izmantojot esošās 

institūcijas, un finansiālas palīdzības piešķiršanai no šīs kapacitātes vajadzētu būt atkarīgai 

no saskaņoto strukturālo reformu īstenošanas; 

28. uzstāj, ka ES budžeta mērķim vajadzētu būt sasniegt ES politiskajā stratēģijā definētos un 

DFS izdevumu kategorijās atspoguļotos politiskos mērķus un budžeta pozīcijas būtu 

jāpasniedz šajā satvarā un jāsagrupē zem programmu paziņojumiem par šo mērķu 

sasniegšanu, nevis jāuzskaita pa darbībām; mudina Komisiju izstrādāt integrētāku pieeju 

dažādu budžeta pozīciju un fondu izmantošanai, lai spētu risināt reālas problēmas 

reģionālā, valsts un Eiropas līmenī; turklāt uzsver, ka ES budžetā būtu jāiekļauj izdevumi 

par ciešāku sadarbību; 

29. atgādina, ka rezolūcijā, kas pievienota ziņojumam par 2015. gada budžeta izpildes 

apstiprināšanu, Parlaments aicināja Komisiju ierosināt atjauninājumus Eiropas strukturālo 

un investīciju fondu koncepcijā un darbības mehānismā, ņemot vērā arī augsta līmeņa 

grupas vienkāršošanas jautājumos ierosinājumus, lai nostiprinātu kohēzijas politikas 

ieguldījumu atšķirību un nevienlīdzības mazināšanā starp Savienības reģioniem un 

dalībvalstīm, un nākamajam plānošanas periodam paredzēt labāk pārvaldāmus un 

izmērāmus snieguma rādītājus, tostarp šādu programmu sociālo ietekmi; uzstāj, ka visiem 

turpmākajiem izdevumiem būtu jākoncentrējas uz programmām un instrumentiem ar 

pierādītu ES pievienoto vērtību un visu nākamās paaudzes programmu un shēmu centrā 

vajadzētu būt sniegumam, kā arī labākam ģeogrāfiskajam līdzsvaram, kas nodrošinātu 

taisnīgu finansējuma sadalījumu Eiropā; 

30. norāda, ka ES finansēm, kopumā ņemot, vajadzētu atbilst finansējuma vajadzībām, kādas 

ir jaunām prioritātēm, piemēram, terorisma apkarošana, migrācijas pārvaldība, labāk 

risinot pamatcēloņus un uzlabojot integrāciju, cita starpā izmantojot robežkontroles, un 

iespējamā finanšu iztrūkuma seku mazināšana saistībā ar Breksitu; 

31. aicina Komisiju uzlabot tās stratēģiju attiecībā uz pilsoņu informēšanu par ES fondu 

pievienoto vērtību; 

Kā aizpildīt iztrūkumu pēc Breksita: budžeta racionalizēšana un jaunu resursu ieviešana  

32. uzskata, ka, lai gan Apvienotās Karalistes lēmums izstāties no Savienības ir nevēlams 

notikums, kam būs negatīva ietekme uz pilsoņu turpmāko dzīvi Apvienotajā Karalistē un 

atlikušajās dalībvalstīs, tas rada arī iespēju pārskatīt un reformēt 27 ES dalībvalstu 

politiskos mērķus un vajadzīgos budžeta līdzekļus un metodes; uzskata, ka 27 ES 

dalībvalstīm vajadzētu paredzēt vērienīgu budžeta reformu un centies ikgadējo ES 

budžetu saglabāt līdzīgā apjomā, kāds tas bija 28 ES dalībvalstīm; 

33. uzskata, ka tās politikas jomas, kuras, visticamāk, visvairāk cietīs no budžeta iztrūkuma 

Breksita dēļ, būtu jāpasargā no nopietnas situācijas pasliktināšanās, lai novērstu 
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pašreizējās ekonomiskās, sociālās un administratīvās sistēmas destabilizāciju; jo īpaši 

norāda uz nepieciešamību nodrošināt Savienības resursus izaugsmes, nodarbinātības, 

sociālās kohēzijas, pētniecības, izstrādes un inovācijas jomā, lai uzlabotu Savienības 

vadošo lomu pasaulē; šajā sakarā aicina Komisiju, gatavojot DFS priekšlikumu un tās 

ietekmes novērtējumu, rūpīgi izvērtēt dažādu Breksita scenāriju sekas; 

34. tomēr norāda, ka attiecībā uz budžeta iztrūkuma novēršanu galvenajam mērķim 

nevajadzētu būt palielināt publiskā finansējuma daļu, bet gan nodrošināt ilgtspējīgāku 

finansiālo pamatu visām politikas jomām un maksimāli izmantot privātos resursus; šajā 

sakarā aicina panākt paradigmas maiņu ES izdevumos no subsidēšanas ar dotācijām uz 

vairāk finansiālu un uz instrumentiem orientētu sistēmu, kurā tomēr būtu rūpīgi izvērtētas 

arī dažādu saņēmēju spējas un finansiālās vajadzības; tomēr uzsver, ka šai pārejai 

vajadzētu notikt tā, ka tas neapdraud budžeta pārredzamu pārvaldību un budžeta kontroles 

pasākumus; 

35. atgādina, ka finanšu instrumenti nav piemēroti visu veidu pasākumiem tādās politikas 

jomās kā kohēzijas politika; norāda, ka aizdevumiem, kapitāla instrumentiem un 

garantijām var būt papildinoša loma, bet tie būtu jāizmanto piesardzīgi, pamatojoties uz 

pienācīgu ex ante novērtējumu, un dotācijas būtu jāpapildina tikai tad, ja šādi finanšu 

instrumenti uzskatāmi sniedz pievienoto vērtību un var radīt sviras efektu, piesaistot 

papildu finansiālo atbalstu; 

36. īpaši uzsver nepieciešamību atteikties no nevajadzīgas koncentrēšanās uz maksimālo 

apjomu 1 % apmērā no ES NKI, kas tika ieviests praksē pašreizējā 2014.–2020. gada 

DFS, jo šis maksimālais apjoms bieži vien ierobežo izdevumus un padara ievērojami 

grūtāk līdzsvarot budžetu mainīgos apstākļos; mudina dalībvalstis, apspriežot budžetu, 

apsvērt elastīgumu; 

37. mudina Komisiju iesniegt konkrētus priekšlikumus par jauniem resursiem, kas samazinātu 

tikai uz NKI balstītu dalībvalstu iemaksu daļu ES budžetā; norāda — jaunā sistēma varētu 

izbeigt Eiropai kaitējošo uzskatu, ka ir jāgūst “taisnīga peļņa”, kas liek neproporcionālu 

uzsvaru uz dalībvalstu neto bilancēm un kas diemžēl jau daudzus gadus ir dominējis 

Padomes debatēs par budžetu; 

38. uzskata, ka iespēja iekasēt CO2 nodevu ar oglekļa cenu noteikšanu (izmantojot vai nu 

nodokļus, vai uz tirgu balstītus instrumentus), ar ko Augsta līmeņa grupa pašu resursu 

jautājumos iepazīstināja sagatavotajā ziņojumā par ES turpmāko finansēšanu1, Komisijai 

būtu jāizskata vispirms kā veids, kā papildināt 27 ES dalībvalstu budžetu; uzskata, ka šāds 

instruments varētu nodrošināt arī papildu pievienoto vērtību Eiropā, jo nodeva varētu 

kalpot kā stimuls mainīt patērētāju un ražotāju rīcību par labu mazākām oglekļa emisijām 

nākotnē; tomēr uzskata, ka jebkuram ES risinājumam, kurā pamatā ir nodokļi, vajadzētu 

būt pēc iespējas neitrālākam attiecībā uz konkrētas dalībvalsts kopējo nodokļu slogu un tā 

vietā būtu jāpaļaujas uz lielākām iemaksām no riska dalībniekiem; norāda, ka attiecībā uz 

šādu CO2 nodevu būtu jāņem vērā pašreizējās emisijas kvotu tirdzniecības shēmas, lai 

novērstu pārklāšanos un pretrunas starp līdzekļiem un mērķiem; 

39. mudina Komisiju un dalībvalstis apsvērt arī citus uz nodokļiem balstītus resursus, kas 

                                                 
1  Eiropas Komisija, “ES turpmākā finansēšana — Augsta līmeņa grupas pašu resursu jautājumos nobeiguma 

ziņojums un ieteikumi”, 2017. gada 4. janvāris, 41.–43. lpp. 
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pieejami 27 ES dalībvalstīm un kas varētu sniegt lielāku Eiropas pievienoto vērtību dažās 

ar risku saistītās politikas jomās, vienlaikus stiprinot ES budžetu;  

40. aicina Komisiju izmantot iespēju reformēt ES budžetu un atteikties no visiem atlaižu 

mehānismiem, jo tas visām dalībvalstīm varētu nodrošināt objektīvāku, taisnīgāku un 

veicinošāku struktūru. 
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