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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pauž nožēlu par Parlamenta noteikto stratēģiju, proti, risināt sarunas par tiesību aktu 
priekšlikumiem, neskarot DFS skaitļus; uzskata, ka Parlamentam jāizvērtē šīs stratēģijas 
rezultāti;

2. pauž nožēlu par to, ka 2011. gada skaitļi salīdzināmajās cenās, ko Komisija bija 
ierosinājusi kā pamatu sarunām, neļāva pilnībā ņemt vērā dalībvalstu patiesās 
vajadzības, jo īpaši attiecībā uz nodarbinātību un sociālās regresijas mazināšanu; uzsver, 
ka nepietiekami dati, jo īpaši nepietiekami statistikas dati, nelabvēlīgi ietekmēs politiku, 
kā arī, iespējams, veicinās negatīva viedokļa veidošanos par ES budžetu;

3. pauž nožēlu par to, ka Eiropadome ir apspriedusi un pieņēmusi ar tiesību aktu 
priekšlikumiem saistītos elementus tā vietā, lai par tiem risinātu sarunas un vienotos 
atbilstošajā Padomes sastāvā un atbildīgajā komitejā; uzsver, ka Padome nav ņēmusi 
vērā Parlamenta kā likumdevēja lomu, jo īpaši attiecībā uz Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvu; atgādina Eiropadomei, ka saskaņā ar Līguma noteikumiem tai nav 
likumdošanas pilnvaru; tāpēc piekodina, ka abiem likumdevējiem turpmāk ir jānovērš 
likumdošanas pilnvaru nodošana Eiropadomei;

4. norāda, ka Eiropadomes secinājumi ir jāuzskata par Padomes sarunu norādījumiem; 
pauž lielu nožēlu par to, ka ar to saistīta problēma bija vērojama sarunās par ES 
daudzgadu programmām, proti, par Eiropas Sociālo fondu un Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fondu; 

5. pauž nožēlu par to, ka, lai gan likumdevēji vienojās par ierosināto finansiālo programmu 
piemērošanas jomas paplašināšanu, nebija iespējams atbilstīgi palielināt finanšu 
piešķīrumu un novērst līdzekļu samazinājumu; īpaši pauž nožēlu par to, ka kopš ESF 
izveides ir pastāvīgi samazināts tam piešķirto līdzekļu apmērs, lai gan fonda 
piemērošanas joma laika gaitā ir paplašinājusies; pauž nožēlu par to, ka sarunās 
attiecībā uz 2014.–2020. gadu nebija iespējams saglabāt ESF finansējumu 25 % apmērā 
no kohēzijas politikas fondiem; pauž nožēlu arī par to, ka salīdzinājumā ar citiem 
finanšu instrumentiem ir nesamērīgi samazināts EGF paredzētais ikgadējais līdzekļu 
maksimālais apmērs; pauž nožēlu par to, ka attiecībā uz visām ar DFS saistītām lietām 
tiek izdarīta atsauce uz Parlamenta Reglamenta 20. pantu, tādējādi ierobežojot deputātu 
demokrātiskās tiesības paust viedokli, piemēram, par ESF paredzētā finansējuma 
minimumu;

6. uzsver, ka viens no Lisabonas līguma reformas mērķiem bija padarīt Savienības finanšu 
shēmas veidošanas procesu demokrātiskāku, un pauž nožēlu, ka šajā sakarībā un 
saistībā ar tiesību aktu priekšlikumiem 2014.–2020. gada laikposmam nav pienācīgi 
izmantota iespēja rīkoties pilnīgā saskaņā ar Līgumu;

7. pauž nožēlu par to, ka par spīti acīmredzamajam laika trūkumam, tuvojoties DFS 
termiņa beigām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām, ar saturu nesaistītu iemeslu dēļ ir 
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būtiski aizkavējušās sarunas par EGF un EVPAF, un tā rezultātā savlaicīgai vienošanās 
panākšanai ir atvēlēts nepieņemami ierobežots laiks; pauž nožēlu par to, ka Komisijas 
priekšlikums par EVPAF tika iesniegts ar lielu novēlošanos;

8. norāda, ka par sarunu nostājas maiņu attiecīgie Parlamenta deputāti ne vienmēr tika 
pilnībā un laikus informēti, tādēļ Parlamenta pieeja reizēm bija nekonsekventa;

9. norāda, ka, ņemot vērā pieredzi ar EaSI, ir sarežģīti vienoties par atsevišķiem 
horizontālajiem elementiem, kas ir līdzīgi vairākām daudzgadu programmām dažādās 
politikas jomās, tādēļ tiek gūti dažādi rezultāti un nav vienotas pieejas, un Parlamenta 
pozīcija sarunās vēl vairāk tiek vājināta; uzskata, ka, izmantojot sistemātiskāku pieeju, 
tiktu gūti labāki rezultāti;

10. uzsver problēmu saistībā ar to, ka sarunas par tiesību aktu priekšlikumiem, jo īpaši 
attiecībā uz ESF, ir atkarīgas no virzības, kas panākta sarunās par DFS vispārējo 
satvaru;

11. pauž nožēlu par to, ka pretēji Līguma noteikumiem Padome bija nolēmusi risināt 
sarunas par tiesību aktu priekšlikumiem, tikai pamatojoties uz daļējām vispārējām 
pieejām vai vispārējām pieejām, kurās netiek ņemti vērā Parlamenta ierosinātie 
grozījumi, tādēļ sarunas kavējās un ierosinājumi tika bloķēti, jo īpaši attiecībā uz ESF, 
EGF un EVPAF;

12. pauž nožēlu par to, ka sarunās ar Padomi par juridisko pamatu Parlaments ir nolēmis 
neizmantot visas parastās likumdošanas procedūras nodrošinātās iespējas; šajā sakarībā 
uzskata, ka būtu jāpievērš īpaša uzmanība gadījumiem, kuros tiek atzīts, ka tiesību akta 
priekšlikums ir vairāku komiteju kompetencē; uzskata, ka šajos īpašajos gadījumos 
pilnvaras sarunām ar Padomi būtu jānosaka plenārsēdē, lai nodrošinātu plašu atbalstu, 
stiprinātu Parlamenta nostāju sarunās un nodrošinātu pārredzamību;

13. uzskata, ka, lai gan būtu jāsniedz iespēja ar Padomi panāktās vienošanās bez kavēšanās 
pieņemt plenārsēdē, to nedrīkst censties panākt, liedzot jebkādu iespēju plenārsēdē 
grozīt tekstus, par kuriem panākta vienošanās; uzskata, ka šādas procedūras būtu 
jāpiemēro tikai tad, ja par tekstu, par kuru panākta vienošanās, politiķu vidū valda plaša 
vienprātība; tādēļ aicina kompetento komiteju izvērtēt, vai ir iespējams piemērot 
Parlamenta Reglamenta 138. panta noteikumus tekstiem, par kuriem panākta vienošanās 
pirmajā un otrajā lasījumā;

14. atgādina, ka rezerves, kas ir atstātas pieejamas līdz DFS noteiktajam maksimālajam 
apjomam saistību apropriācijām 2014.–2017. gadam, ir vispārējā DFS rezerve 
saistībām, kas jāaprēķina Komisijai un jādara pieejama, pārsniedzot DFS noteiktos 
maksimālos apmērus 2016.–2020. gadam, politikas mērķiem, kas saistīti ar izaugsmi un 
nodarbinātību, jo īpaši Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai;

15. aicina nākamo Komisiju un Parlamentu rūpīgi pārbaudīt, kā sasniegti stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķi, jo īpaši ar nodarbinātību saistītie mērķi, un izmantot pārskatīšanas 
klauzulu, lai piešķirtu papildu finanšu līdzekļus nolūkā sekmēt stratēģijas īstenošanu, 
ņemot vērā to, ka pašreizējās krīzes nelabvēlīgā ietekme to ir apdraudējusi;
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16. atgādina, ka gaidāmās DFS pārskatīšanas rezultātā nedrīkst samazināt nevienu valstīm 
iepriekš piešķirtu finansējumu, kas paredzēts kohēzijas politikai, jo īpaši ESF 
piešķīrumus;

17. aicina nākamo Komisiju risināt jaunatnes bezdarba problēmu, ierosinot DFS 
pārskatīšanas procesa satvarā būtiski palielināt Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas 
budžetu;

18. vērš nākamās Komisijas un Parlamenta uzmanību uz to, ka Eiropas Sociālā fonda regulā 
paredzēta ne vien DFS pārskatīšana, bet arī tas, ka „JNI paredzētos līdzekļus 2016.–
2020. gadam var palielināt, īstenojot budžeta procedūru saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1311/2013 14. pantu”;

19. pauž lielas bažas par to, ka daudzus gadus visas debates par budžetu Padomē bijušas 
saistītas ar „taisnīgas peļņas” principu, un uzsver, ka šīs situācijas galvenais cēlonis ir 
pašreizējā ES finansēšanas sistēma, kurā aptuveni 85 % ienākumu veido valstu 
iemaksas, nevis patiesi pašu resursi, kā paredzēts Romas līgumā;

20. norāda, ka Eiropadome, pieņemot lēmumu par 2014.−2020. gada DFS kopējo apmēru, 
izmantojusi lejupēju pieeju, kas savukārt liecina par uztraucošu neatbilstību starp ES 
politiskajām saistībām, kuras Eiropadome ir uzņēmusies, un tās nevēlēšanos šo saistību 
izpildei piešķirt pienācīgu finansējumu; uzsver, ka Parlaments nav pietiekami novērtējis 
Eiropadomes spējas novērtēt Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekmi uz Parlamenta 
pilnvarām saistībā ar DFS pieņemšanu un saglabāt šo pieeju;

21. ir pārliecināts, ka, pirms tiek pieņemts jebkāds lēmums par finanšu shēmu, vispirms ir 
jāsarīko patiesas politiskas debates par ES budžeta nozīmi, darbību un pievienoto 
vērtību, kā arī tā atbilstību Savienības pieņemtajai politiskajai stratēģijai un Savienībai 
noteiktajiem darbības mērķiem, un lēmuma pieņemšanā jāpamatojas uz šo debašu 
iznākumu.
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