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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju ziņojumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

Tiesiskums

1. uzskata par absolūtu prioritāti izstrādāt vienkāršus, skaidrus un viegli saprotamus tiesību 
aktus, lai nodrošinātu Eiropas tiesību aktu augsta līmeņa pārredzamību un efektīvu 
īstenošanu; šajā sakarā uzsver nepieciešamību atbalstīt Eiropas tiesiskuma telpas 
turpmāko attīstību, piešķirot pienācīgus finanšu resursus, ar mērķi nodrošināt 
iedzīvotājiem vienotas ES normas, tiesiskuma pamatus, nediskriminējošu attieksmi un 
iespējas pilnībā īstenot savas tiesības visā Eiropā;

2. uzskata, ka ES ir ļoti svarīgi piešķirt vērā ņemamu finansējumu šim nolūkam 
paredzētajām finanšu programmām, kas sniedz atbalstu likumdošanai un politikai 
tiesiskuma jomā, īpašu uzmanību pievēršot pārrobežu jautājumiem, kurus pienācīgi risināt 
var tikai ar koordinētu rīcību ES līmenī;

3. uzsver, ka pilnīgu tiesiskuma pieejamību, tiesnešu rūpīgu apmācību un tiesu efektīvu 
sadarbību civillietās un krimināllietās vēl vairāk var uzlabot, palielinot jau paredzēto 
finansējumu Tiesiskuma programmai 2014.–2020. gadam, un aicina par 5 % palielināt šo 
finansējumu;

Administrācija

4. piekrīt Komisijas paustajam, ka ir jāracionalizē administratīvie izdevumi; tomēr uzsver, ka 
ir ļoti svarīgi atrast līdzsvaru starp līdzekļu papildu taupīšanu un nepieciešamību panākt, 
ka iestādes veic savus uzdevumus un pienākumus saskaņā ar Līgumos noteiktajām 
saistībām un pilnvarām, ņemot vērā sarežģītās problēmas, ko radījusi pasreizējā 
ekonomikas krīze;

5. šajā sakarībā norāda, ka 80 % no Komisijas iecerētajiem ietaupījumiem tiks panākti, 
īstenojot paredzēto personāla samazinājumu par 5 %; kategoriski iebilst pret vienādu 
personāla samazinājumu visās iestādēs, struktūrās un aģentūrās, jo tām Līgumos noteiktā 
loma un pienākumi ļoti atšķiras; uzsver, ka tām pašām jālemj par to, kur un kādus 
samazinājumus tās īstenos, lai netraucētu to pienācīgu darbību;

6. atgādina, ka 2004. gadā Eiropas Savienības civildienestu skāra dziļa reforma, kas jau ir 
nodrošinājusi ietaupījumus EUR 3 miljardu apmērā un arī turpmāk ļaus ES budžetā līdz 
2020. gadam vēl papildus ietaupīt EUR 5 miljardus; norāda, ka ES administratīvie 
izdevumi veido tikai 5,8 % no daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2007.–2013. gadam, kas 
savukārt ir aptuveni 1 % no ES NKI;

7. apzinās, ka budžeta lēmējiestādēm būs jāņem vērā mainīgie ekonomiskie un sociālie 
apstākļi nākamās DFS laikā, taču vienlaikus uzsver, ka ES vairāk nekā jebkad agrāk būs 
vajadzīgs efektīvs civildienests, kuru veido augsti kvalificēts un daudzvalodīgs personāls, 
kas izraudzīts no dalībvalstu pilsoņiem, piemērojot visplašāko iespējamo ģeogrāfisko 
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principu un pienācīgi ievērojot dzimumu līdzsvaru; norāda, ka personālam ir jābūt 
neatkarīgam, jāievēro visaugstākie profesionālie standarti un jābūt gatavam strādāt ārpus 
savas izcelsmes valsts; turklāt norāda, ka personāls ir jānodrošina ar vajadzīgajiem 
līdzekļiem, kas ļautu tam pēc iespējas efektīvāk un uzticamāk pildīt savus pienākumus;

8. stingri vērsīsies pret jebkādu pasākumu, kas ir pretrunā ierēdņu juridiskajam statusam 
saistībā ar pamattiesībām, Savienības tiesību vispārējiem principiem un sociālā taisnīguma 
principu un kas var apdraudēt ES administrācijas pienācīgu darbību, pildot savu 
uzdevumu kalpot Savienības pilsoņiem.
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