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IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē nolīgumus saistībā ar tieslietu un iekšlietu (TI) fondiem; atzīst, ka 
Parlamenta sarunu grupas veica nozīmīgu ieguldījumu TI fondu galīgajā saturā, īpaši 
saistībā ar vispārējiem un konkrētiem mērķiem, minimālo procentu likmi mērķu 
realizācijai paredzētiem izdevumiem, rādītājiem fondu panākumu noteikšanai, kā arī 
konsekvenci ES iekšējā un ārējā darbībā;

2. pauž dziļu nožēlu par to, ka Eiropadomes 2013. gada 7. un 8. februāra secinājumos par 
DFS 3. izdevumu kategorijai norādīta par 16,6 % mazāka summa nekā Komisijas 
priekšlikumā, līdz ar to paredzot lielu līdzekļu samazinājumu — Iekšējās drošības fondam 
par 23 % un Patvēruma, integrācijas un migrācijas fondam par 20 %; norāda, ka DFS 
skaitļu un politikas jomām paredzēto maksimālo apjomu novēlota paziņošana traucēja 
atsevišķiem referentiem izstrādāt stratēģisku pieeju sarunām ar Padomi; mudina Komisiju 
turpmāk Padomei un Parlamentam visus atjauninātos DFS skaitļus iesniegt vienlaicīgi;

3. novērtē rotējošo prezidentūru un Komisijas konstruktīvo lomu sarunās par tieslietu jomu; 
norāda, ka to rezultātā tika ātri un apmierinoši atrisināti būtiski jautājumi;

4. pauž nožēlu par to, ka iekšlietu jomā Padome ar Komisijas atbalstu šķita vairāk 
ieinteresēta izmantot fondus, lai papildinātu dalībvalstu budžetus, nevis lai veicinātu 
Eiropas pievienoto vērtību un solidaritāti; atzīstot īpaši sarežģīto situāciju ekonomikas un 
finanšu jomā, tomēr uzsver, ka TI fondiem pirmām kārtām un galvenokārt jākalpo Eiropas 
interesēm un jāatbalsta darbības ar nepārprotamu Eiropas pievienoto vērtību, piemēram, 
Savienības Pārvietošanas programma un citas uz Savienību vērstas darbības; pauž nožēlu 
par to, ka nav saskaņā ar LESD 290. pantu saņēmis deleģētus aktus attiecībā uz 
plānošanas lēmumiem, jo šie lēmumi nepārprotami atbilst Līgumā izklāstītajiem deleģētu 
aktu pieņemšanas nosacījumiem; pauž nožēlu par to, ka Komisija un Padome ieteica 
izmantot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Iekšējās drošības fondu, lai 
finansētu rīcību trešās valstīs, nenorādot šādas rīcības juridisko pamatu un neatstājot 
Parlamentam iespēju apstrīdēt šādu rīcību;

5. turklāt norāda, ka attiecībā uz iekšlietu fondiem parastā likumdošanas procedūra neparedz 
iespēju Komisijai un Padomei risināt savstarpējas sarunas par vienotu nostāju, neiesaistot 
tajās Parlamentu, un tad par šo nostāju paziņot Parlamentam kā par jau notikušu faktu; 
norāda, ka, ja Komisija nevēlas aizstāvēt savu sākotnējo priekšlikumu, tad tai ir jāiesniedz 
grozīts priekšlikums; iesaka pieņemt jaunu praktisku kārtību finanšu sarunām, cita starpā 
ietverot visu trīs iestāžu agrīnas viedokļu apmaiņas rīkošanu par ES budžeta lomu, 
funkciju un pievienoto vērtību; uzsver, ka Komisijai ir jāuzņemas tai paredzētā godīgā 
starpnieka loma turpmākajās iestāžu sarunās;

6. uzskata, ka Parlamentam noteikti arī turpmāk ir jāpieprasa uz rezultātiem orientēta pieeja 
ES finansējumam un ka tas būtu ne tikai jāattiecina uz veikto pasākumu kvantitāti, bet 
jāizvērtē arī šo pasākumu kvalitāte; iesaka turpināt atbalstīt un turpmākos TI fondos 
ietvert kvalitātes rādītājus, kam jābūt ES finansējuma lietderības galīgajai mērauklai;
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7. aicina Komisiju nodrošināt jauno fondu ātru īstenošanu, pilnīgu un lietderīgu pieejamo 
summu izlietošanu, taisnīgu ģeogrāfisko sadalījumu un palīdzību vājas veiktspējas 
reģioniem;

8. ņemot vērā, ka samazinājumi Parlamentam tika uzspiesti bez argumentēta pamatojuma, 
uzskata, ka Parlamentam starpposma pārskata apspriešanā īpaša uzmanība ir jāpievērš tām 
jomām, kur samazinājumi bijuši visnozīmīgākie;

9. uzskata, ka starpposma pārskatā Parlamentam būtu jāizmanto visas koplēmumā paredzētās 
sarunu iespējas un Eiropadomei nebūtu tam jāuzspiež lēmumi un skaitļi;

10. uzskata, ka ir svarīgi, lai Parlaments atbilstoši pārrauga Komisijas un vajadzības gadījumā 
arī dalībvalstu darbu fondu īstenošanā; iesaka attiecīgajām komitejām izvērtēt savas 
prioritātes pirms 2016. gada pārskata, lai varētu sniegt politiskas norādes; norāda, ka 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja, kura atbildīga par tieslietu un iekšlietu 
jomu, apņemas izveidot attiecīgu pārbaudes mehānismu.
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