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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Eiropas Parlaments

1. atzinīgi vērtē 2013. gada 27. jūnijā augstākajā politiskajā līmenī panākto Parlamenta, 
Īrijas prezidentūras un Komisijas vienošanos par 2014.–2020. gada laikposma daudzgadu 
finanšu shēmas (DFS) tiesību aktu paketi (DFS regulu un Iestāžu nolīgumu) kā maksimālo 
iespējamo rezultātu, ņemot vērā pašreizējos apstākļus un procedūras; pauž apņēmību 
turpmākajās budžeta procedūrās pilnībā izmantot jaunizveidotos instrumentus, it īpaši 
attiecībā uz elastību;

2. uzskata, ka ilgās un saspringtās sarunas gan Padomē, gan iestāžu līmenī un šo sarunu 
iznākums nav apmierinoša jauno LESD noteikumu DFS jomā īstenošana — kas notika 
pirmoreiz —, it īpaši attiecībā uz Parlamenta lomu un prerogatīvām;

3. pauž nožēlu, ka Padome uzskatīja Eiropadomes 2013. gada 8. februāra secinājumus par 
saistošiem saviem sarunu vedējiem; uzsver, ka Eiropadomes secinājumi ietvēra arī 
elementus, uz kuriem attiecas parastā likumdošanas procedūra, piemēram, detalizētus 
piešķiršanas kritērijus, finansējuma kopsummas pēc programmas vai saņēmēja, kā arī 
diskrecionārus finanšu piešķīrumus, ar ko pielāgo summas, kuras dalībvalstis saņem no 
Savienības budžeta;

4. turklāt pauž nožēlu, ka pāris pēdējos gados notikusī biežā saziņa starp tā delegāciju un 
secīgajām Padomes prezidentūrām un daudzās šajā sakarībā rīkotās sanāksmes nav 
ietekmējušas ne sarunu garu, grafiku vai saturu, ne Padomes nostāju, tostarp 
nepieciešamību nošķirt ar vienošanos par DFS saistītos likumdošanas aspektus no budžeta 
aspektiem;

5. secina — lai atvieglotu DFS pieņemšanu, nākotnē saskaņā ar LESD 312. panta 5. punktu 
būtu jānosaka alternatīva darba procedūra, nodrošinot to, ka pilnībā tiek ievērotas LESD 
noteiktās Parlamenta likumdošanas un budžeta pilnvaras, ka Padome faktiski ved sarunas 
arī par jebkādām ar DFS saistītām juridiskā pamata daļām un ka Eiropadome atturas no 
darbošanās likumdevēja statusā, tādējādi pārkāpjot LESD noteikumus;

6. prasa Budžeta komitejai sadarbībā ar Konstitucionālo jautājumu komiteju labu laiku pirms 
2016. gada pārskatīšanas priekšlikumu iesniegšanas izdarīt nepieciešamos secinājumus un 
nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem par šādu sarunu kārtību, lai nodrošinātu 
demokrātisku un pārredzamu visu budžeta sagatavošanas procesu.


