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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. izsaka nožēlu par to, ka Komisija nav izteikusi jaunus priekšlikumus par Eiropas pusgada 
norises lielāku demokratizāciju, kas neapšaubāmi vēl joprojām ir nepieciešama un kas 
būtu jānosaka par prioritāru uzdevumu; ņem vērā Komisijas paziņojumu „Plāns 
padziļinātas un patiesas EMS izveidei — Eiropas debašu sākums”; atkārtoti aicina 
izveidot piemērotu „pārbaužu un līdzsvara” sistēmu, izmantojot aktīvāku Eiropas 
Parlamenta un valstu parlamentu dalību un pastiprinātu to darbību saskaņošanu visos 
Eiropas pusgada posmos (pamatojoties uz Līguma par stabilitāti, koordināciju un 
pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā 13. pantu), lai pārveidotu pašreizējo ļoti 
formālo Eiropas pusgada īstenošanu par patiesu sadarbību ekonomikas un budžeta jomā;

2. pauž nožēlu, ka Komisija paziņojumā „2013. gada izaugsmes pētījums” 
(COM(2012)0750) nepievērsa pienācīgu uzmanību ES budžeta nozīmei Eiropas pusgada 
norisē; izsaka nožēlu īpaši par to, ka, lai gan EK ierosināja galvenās prioritātes, tā 
nesniedza faktiskus un konkrētus datus par ES budžeta iespējamo rosinošo, katalītisko, 
sinerģisko un papildinošo nozīmi attiecībā uz vietējiem, reģionāliem un valsts politikas 
virzieniem un ieguldījumiem šo prioritāšu īstenošanā;

3. šajā saistībā atgādina, ka vienā no starpparlamentārajām sanāksmēm, kas tiks organizētas 
saistībā ar Eiropas parlamentāro nedēļu par Eiropas Ekonomiskās koordinēšanas pusgadu, 
tiks aplūkota tēma „ES budžeta nozīme, atbalstot dalībvalstis to ekonomisko mērķu 
sasniegšanā saskaņā ar vienošanos Eiropas pusgada ietvaros — inovācijas, izpētes un 
attīstības piemērs”; prasa Komisijai sniegt Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu 
deputātiem konkrētus un faktiskus pierādījumus, lai nodrošinātu šai diskusijai 
nepieciešamo informāciju;

4. uzskata, ka finansējums ES līmenī var radīt ietaupījumus visu dalībvalstu budžetos un ka 
šis fakts būtu jāuzsver; uzskata, ka ES budžetam ir ļoti svarīga nozīme izaugsmes 
veicināšanā, darba vietu radīšanā un sekmīgā makroekonomikas nelīdzsvarotības 
mazināšanā visā Savienībā, kā arī palīdzot sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus; 
atkārtoti izsaka nožēlu par to, ka Komisija nepievērš uzmanību šim jautājumam ziņojumā 
par gada izaugsmes pētījumu;

5. stingri nosoda sarunās par 2013. gada budžetu Padomes atkārtoti atbalstīto nostāju 
mākslīgi samazināt ES budžetā pieejamo maksājumu apropriāciju līmeni; uzsver, ka 
budžeta ministru nostāja mazina uzticību Eiropas budžeta lēmējiestādēm, apdraudot 
Eiropadomes 2012. gada jūnija sanāksmē pieņemtā Izaugsmes un nodarbinātības pakta 
īstenošanu; atkārtoti aicina Padomi vienoties ar Parlamentu un Komisiju par vienotu reālo 
maksājumu vajadzību novērtēšanas metodi, lai īstenotu Izaugsmes un nodarbinātības 
paktu; uzsver, ka situācija jārisina ļoti steidzami, jo īpaši attiecībā uz programmām, kas ir 
Izaugsmes un nodarbinātības pakta pamatā un kas ir iekļautas 1.A un 1.B izdevumu 
kategorijā (Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai / Kohēzija izaugsmei un 
nodarbinātībai), kā arī attiecībā uz lauku attīstību;
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6. prasa Komisijai nodrošināt atjauninātu informāciju par dalībvalstu pašreiz īstenotajiem 
pasākumiem, kas vērsti uz ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda izmantošanas 
pārplānošanu un paātrināšanu ar mērķi veicināt izaugsmi un sociālo kohēziju, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, un cīnīties pret jaunatnes bezdarbu;

7. aicina dalībvalstis pilnībā izmantot papildu finansēšanas iespējas, ko nodrošina Eiropas 
Investīciju banka un jaunais projektu obligāciju instruments; prasa Komisijai nodrošināt 
atjauninātu informāciju par līdzšinējiem panākumiem šajā saistībā, kas gūti kopš 
Izaugsmes un nodarbinātības pakta pieņemšanas;

8. piekrīt Komisijas novērtējumam, ka publisko un privāto dalībnieku uzkrāto parādu līmenis 
ierobežo jaunu darbību un ieguldījumu apjomu dalībvalstīs; tomēr aicina dalībvalstis 
neuzskatīt valsts NKI ieguldījumu ES budžetā par pielāgošanas mainīgo lielumu to 
veiktajā konsolidācijā, kā arī necensties mākslīgi samazināt to ES budžeta izdevumu 
apjomu, kas veicina izaugsmi, pretēji to augstākajā līmenī paustajām politiskajām 
saistībām; tomēr pilnībā izprot ekonomisko spriedzi starp nepieciešamību īsā laikposmā 
konsolidēt publiskās finanses un to, ka dažām dalībvalstīm var būt jāpalielina , kuru 
sekmētu palielinātās iemaksas ES budžetā; tāpēc atkārtoti stingri aicina veikt reformas ES 
budžeta finansēšanas kārtībā (par ko jāvienojas sarunās par daudzgadu finanšu shēmu 
2014.–2020. gadam), līdz 2020. gadam samazinot uz dalībvalstu NKI balstīto pašu resursu 
īpatsvaru ES budžetā līdz 40 %, tādējādi atbalstot dalībvalstu konsolidācijas centienus1;

9. mudina Eiropadomi vienoties par vērienīgu daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam, ar kuras palīdzību ES varēs atjaunot izaugsmi, sekmēt nodarbinātību un 
veicināt konkurētspēju visā Eiropā un tādējādi sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus, 
kā uzsvērts Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūcijā2;

10. atgādina, ka Eiropas budžets pirmām kārtām ir ieguldījumu budžets, no kura 94 % tiek 
ieguldīti atpakaļ dalībvalstīs;

11. uzskata, ka, ja papildus divu tiesību aktu kopuma tiesību aktos apspriestajām sankcijām 
tiks noteiktas vēl citas sankcijas, ieviešot makroekonomiskos nosacījumus struktūrfondu, 
Kohēzijas fonda, lauku attīstības, zivsaimniecības un jūrlietu fondu izmantošanā, var tikai 
saasināties to dalībvalstu problēmas, kas jau saskaras ar makroekonomiskām grūtībām; 
atkārtoti uzsver, ka makroekonomiskie nosacījumi nav pieņemami.

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0245.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0360.
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