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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ieguldījumu nākotnē — jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai
(2010/2211(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu 
nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 1,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 312. pantu,

– ņemot vērā tā 2007. gada 29. marta rezolūciju par Eiropas Savienības pašu resursu 
nākotni 2,

– ņemot vērā Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas 
Kopienu pašu resursu sistēmu 3 un tā īstenošanas noteikumus,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par ES budžeta pārskatīšanu (COM(2010)0700),

– ņemot vērā tā 2010. gada 16. jūnija Lēmumu, ar ko izveido īpašu komiteju politikas 
uzdevumiem un budžeta līdzekļiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 2013. gada 4,

– ņemot vērā Austrijas Nationalrat, Čehijas Palātas, Dānijas Folkentinget, Igaunijas 
Riigikogu, Īrijas Oireachtas, Lietuvas Seimas, Latvijas Saeimas, Nīderlandes Tweede 
Kamer un Zviedrijas Riksdagen ieguldījumu,

– ņemot vērā Reglamenta 184. pantu,

– ņemot vērā īpašās komitejas politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem ilgtspējīgai 
Eiropas Savienībai pēc 2013. gada ziņojumu un Attīstības komitejas, Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas un Kultūras un izglītības komitejas 
atzinumus (A7-0000/2011),

A. tā kā Parlaments nolēma izveidot īpašu komiteju ar šādām pilnvarām:

a) noteikt Parlamenta politiskās prioritātes DFS pēc 2013. gada gan likumdošanas, gan 
budžeta jomā,

b) aprēķināt Savienībai vajadzīgos budžeta resursus tās mērķu sasniegšanai un 
politikas virzienu īstenošanai no 2014. gada 1. janvāra,

                                               
1 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
2 OV C 27 E, 31.1.2008., 214. lpp.
3 OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0225.
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c) noteikt nākamās DFS darbības ilgumu,

d) saskaņā ar šīm prioritātēm un mērķiem ierosināt struktūru nākamai DFS, norādot 
Savienības galvenās darbības jomas,

e) iesniegt pamatnostādnes orientējošam resursu sadalījumam starp dažādām DFS 
izdevumu kategorijām un šajās kategorijās atbilstīgi prioritātēm un ierosinātajai 
struktūrai,

f) precizēt saikni starp ES budžeta finanšu sistēmas reformu un izdevumu 
pārskatīšanu, lai nodrošinātu Budžeta komitejai stabilu pamatu sarunās par jauno 
DFS,

B. tā kā īpašai komitejai ir jāiesniedz tās gala ziņojums pirms Komisija iesniedz savus 
priekšlikumus nākamai DFS,

C. tā kā Lisabonas līguma stāšanās spēkā nostiprina Savienības politikas un rada jaunas 
kompetences jomas, kuras vajadzētu atspoguļot nākamajā DFS,

D. tā kā ir vajadzīga stingra Savienības un tās dalībvalstu reakcija uz tādām Savienībai un 
tās pilsoņiem risināmām problēmām, kā pasaules ekonomikas krīze, jauno ekonomiku 
strauja attīstība, pāreja uz zemas oglekļa emisijas sabiedrību, iedzīvotāju novecošanās, 
apdraudot tās sociālā modeļa ilgtspējību, pasaules ražošanas un uzkrājumu novirzīšanās 
uz jaunajām ekonomikām, kā arī terorisma un organizētās noziedzības draudi,

E. tā kā ES pilsoņi ir kļuvuši prasīgāki pret Savienību un arī kritiskāki pret tās darbību; un 
tā kā sabiedrība tikai tad atkārtoti uzņemsies atbildību par ES, kad tās pilsoņi būs 
pārliecināti, ka Savienība labāk kalpo viņu vērtībām un interesēm,

F. tā kā stratēģijai „Eiropa 2020” būtu jāpalīdz Eiropai atgūties no krīzes un kļūt stiprākai, 
nodrošinot darba vietas un gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi; tā kā šī stratēģija 
ir balstīta uz pieciem galvenajiem Savienības mērķiem — veicināt nodarbinātību, 
uzlabot nosacījumus jauninājumu, pētniecības un attīstības jomā, sasniegt mērķus 
klimata pārmaiņu un enerģētikas jomā, paaugstināt izglītības līmeni un veicināt sociālo 
integrāciju, jo īpaši mazinot nabadzību,

G. tā kā Savienības budžets var būt efektīvs līdzeklis reformām; un tā kā tā ietekmi var 
pastiprināt, ja tajā mobilizē privātā finansējuma papildu avotus, lai atbalstītu 
ieguldījumu, tādējādi kalpojot par katalizatoru Savienības izdevumu pieaugošai 
ietekmei, 

H. tā kā pareizas finanšu pārvaldības princips ir viens no Savienības budžeta īstenošanas 
pamatprincipiem; un tā kā daudzas dalībvalstis veic sarežģītas fiskālās korekcijas to 
budžetos; un tā kā pareiza finanšu pārvaldība — efektivitāte, iedarbīgums, 
ekonomija — ir kļuvusi arvien svarīgāka publisko izdevumu jomā gan Savienības, gan 
dalībvalstu līmenī,

I. tā kā noteikumi par izdevumu programmu pielāgošanu mainīgajām vajadzībām un 
apstākļiem nav bijuši pietiekami; un tā kā normu un noteikumu sarežģītais raksturs ir 
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bijis viens no iemesliem nepilnībām pārvaldības un kontroles sistēmās,

J. tā kā pašreizējās 2007.–2013. gada DFS pirmie četri gadi ir skaidri atspoguļojuši 
robežas, kādās finanšu shēma spēj pielāgot jaunus pilnveidojumus un prioritātes, 
neierobežojot esošos; un tā kā pašreizējā DFS nav spējusi ātri reaģēt uz tādām jaunām 
saistībām, kā Galileo, ITER, Pārtikas mehānisms vai Eiropas ekonomikas atveseļošanās 
plāns,

K. tā kā pašreizējā pašu resursu sistēma, kas balstīta uz dalībvalstu ieguldījumu, ir 
pārmērīgi sarežģīta un neskaidra, ar nepietiekamu saikni ar pastāvošām Savienības 
politikām un tai trūkst objektivitātes, jo īpaši attiecībā uz korekcijas mehānismiem, 
kuriem vairs nepastāv loģisks pamatojums,

I daļa. Galvenās problēmas

1. uzskata, ka problēmas, kas mūs sagaida — vai nu tās ir demogrāfiska rakstura, klimata 
pārmaiņas vai enerģijas trūkums — ir pārāk lielas, lai ikviena dalībvalsts tās risinātu 
viena pati; ir pārliecināts, ka tieši tā Savienība var pierādīt savu vērtību kā struktūra, kas 
ir daudz vairāk nekā vienkārši tās dalībvalstu apvienojums; 

2. atzīmē, ka krīze un stingri publisko izdevumu ierobežojumi ir vēl vairāk sarežģījuši 
dalībvalstu turpmāko progresu, sekojot ekonomiskajai un sociālajai konverģencei, kā arī 
to pilnīgu dalību iekšējā tirgū; uzskata, ka Savienībai ir iespējas domāt un rīkoties ES 
pilsoņu ilgtermiņa interesēs un tās darbības mazāk ierobežo ikdienas politiskā realitāte, 
kas kavē ilgtermiņa plānošanu;

Uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošana

3. norāda, ka krīze ir izcēlusi strukturālās problēmas, kas ir jārisina vairumā dalībvalstu 
ekonomiku: nepietiekama produktivitāte, strukturāls bezdarbs, neadekvāts darba tirgus 
elastīgums, novecojušas prasmes un zema izaugsmes pakāpe; 

4. atgādina, ka, turpinoties pašreizējām investīciju tendencēm, Āzija līdz 2025. gadam var 
izvirzīties zinātnes un tehnoloģiju attīstības priekšgalā, apsteidzot Savienību un ASV; 
atzīmē, ka Savienība atpaliek arī augstākā līmeņa izglītībā, jo tikai aptuveni 30 Eiropas 
universitātes ierindojas starp pasaules 100 labākajām; uzsver, ka Eiropa atpaliek arī 
prasmju sacensībā un vērš uzmanību uz faktu, ka līdz 2020. gadam vēl papildu 
16 miljonos darba vietu būs vajadzīga augsta kvalifikācija, kamēr pieprasījums pēc 
zemas pakāpes prasmēm kritīsies 12 miljonos darba vietu;

Demogrāfiskā problēma

5. uzstāj, ka Savienībai ir jārisina tās demogrāfiskā problēma; atzīmē, ka mazāks 
strādājošo iedzīvotāju skaits apvienojumā ar lielāku pensijas vecuma iedzīvotāju daļu
radīs papildu grūtības tās labklājības sistēmās un ekonomiskajā konkurētspējā; 

Klimata un resursu problēmas

6. brīdina, ka pasaules iedzīvotāju skaita palielināšanās no 6 līdz 9 miljardiem pastiprinās 
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pasaules sāncensību pēc dabas resursiem un radīs papildu spiedienu uz vidi; atzīmē, ka 
pieprasījums pēc pārtikas līdz 2050. gadam, visticamāk, pieaugs par 70 % un ka 
neefektīva izejvielu izmantošana rada pilsoņiem satraucošus un dārgus cenu šokus, 
apdraudot ekonomisko drošību un veicinot klimata pārmaiņas;

7. vērš uzmanību uz pieaugošo globālo enerģijas patēriņu un uz faktu, ka atkarība no 
enerģijas importa pieaugs, kamēr Savienība līdz 2050. gadam importēs aptuveni divas 
trešdaļas no savām vajadzībām; brīdina, ka cenu svārstīgumu un piegādes nepastāvību 
saasinās arī politikas svārstīgums ar enerģiju bagātajās valstīs;

Iekšējā un ārējā drošība un personiskā brīvība

8. uzskata, ka globalizācija ir palielinājusi neaizsargātības apziņu, likvidējot robežas starp 
iekšējiem un ārējiem drošības veidiem; ir pārliecināts, ka, lai risinātu 21. gadsimta 
drošības problēmas, vienlaicīgi nodrošinot personu brīvību, jau iepriekš ir vajadzīgas 
vispārējas atbildes, ko var nodrošināt tikai Savienības lieluma dalībnieks;

Eiropa pasaulē — kļūstot par pašpārliecinātu spēlētāju

9. ir pārliecināts, ka Savienībai, kā galvenajam politiskajam, ekonomiskajam un 
tirdzniecības spēkam, ir pilnībā jāveic sava loma starptautiskā sfērā; atgādina, ka 
Lisabonas līgums nodrošina jaunus rīkus, lai labāk izvirzītu Eiropas intereses visā 
pasaulē; uzsver, ka Savienība sniegs pievienoto vērtību globālajā arēnā un ietekmēs 
globālās politikas lēmumus tikai tad, ja tā rīkosies kopīgi; uzstāj, ka stingrākai ārējai 
pārstāvībai jāiet roku rokā ar stingrāku iekšējo koordināciju;

Labas pārvaldības nodrošināšana

10. ir pārliecināts, ka apziņas stiprināšanai par sabiedrības atbildību par Savienību ir jākļūst 
par kopīgas rīcības virzītājspēku; uzskata, ka „labas pārvaldības” nodrošināšana noteikti 
ir pats stiprākais Savienības līdzeklis, ar ko tās pilsoņiem nodrošināt konsekventu 
saistību izpildi un viņu iesaisti; 

II daļa. Piegādes optimizēšana — ES budžeta loma

Eiropas pievienotā vērtība un Eiropai nepiederošās daļas izdevumi

11. uzsver, ka ES izdevumi, apvienojot resursus un piedāvājot ekonomiju mēroga ziņā, var 
radīt Eiropas pievienoto vērtību (EAV), tādējādi veicinot saskaņotās politikas mērķu 
efektīvāku sasniegšanu un samazinot valstu izdevumus;

12. uzskata, ka katram tiesību akta priekšlikumam ar ietekmi uz budžetu līdzās 
subsidiaritātes pārbaudei nacionālajos parlamentos, kas paredzēta Lisabonas līgumā, 
būtu jāveic arī EAV izvērtējums; tomēr uzstāj, ka EAV izvērtējumam vajadzīgs kas 
vairāk par „elektronisko tabulu pieeju” un ka politiskajā izvērtējumā jākonstatē, vai 
plānotā darbība efektīvi veicinās ES kopīgo mērķu sasniegšanu un vai tā radīs ES 
sabiedriskos labumus; 

13. uzsver, ka EAV var radīt ne tikai ar izdevumiem, bet arī ar Eiropas likumdošanu un 
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nacionālo politiku koordināciju; uzsver, ka katrā intervencē jāizvērtē pareizā politiku 
kombinācija starp likumdošanu, koordināciju un izdevumiem;

14. atzīmē Komisijas apņemšanos veikt visaptverošu analīzi par „Eiropai nepiederošās 
daļas izmaksām” attiecībā uz dalībvalstīm un nacionālajiem budžetiem; mudina 
Komisiju savlaicīgi publicēt šo ziņojumu, lai dotu iespēju to ņemt vērā nākamās DFS 
apspriešanas procesā;

15. atkārto, ka ir vajadzīga labāka koordinēšana starp Eiropas un nacionālajiem budžetiem; 
uzskata, ka jauni ekonomikas un budžeta politikas saskaņošanas mehānismi (tā sauktie 
„Eiropas semestri”) būs būtiski, lai panāktu vēlamo sinerģiju ES un nacionālo budžetu 
starpā;

Efektīvs budžets

16. uzskata, ka EAV princips būtu jāizmanto, lai vadītu turpmākos lēmumus par prioritāšu 
noteikšanu izdevumiem, bet dažādu politikas jomu un darbību īstenošanā jāvadās pēc 
efektīva un iedarbīga līdzekļu izlietojuma; 

17. uzsver, ka, lai sasniegtu optimālus izaugsmes un attīstības rezultātus, prioritāte jāpiešķir 
sinerģijas uzlabošanai un integrētai pieejai starp dažādiem sektoriem, uz rezultātiem 
balstītu politiku sagatavošanai, nosacītības izmantošanai un, vajadzības gadījumā, 
panākumu faktoriem un rezultātu indikatoriem;

Budžeta izlietošana, lai veicinātu investīcijas

18. uzskata, ka, lai sasniegtu ievērojamos vajadzīgo investīciju apmērus, kas nepieciešami 
politikas „Eiropa 2020” mērķu izpildei, publisko līdzekļu smago ierobežojumu 
kontekstā izšķiroša loma būs papildu kapitāla piesaistīšanai; jo īpaši uzsver 
nepieciešamību maksimāli palielināt ES finansējuma ietekmi, mobilizējot, apvienojot un 
veicinot publiskos un privātos finanšu resursus infrastruktūrām un lieliem projektiem ar 
Eiropas līdzdalību;

19. ņem vērā attīstību kopš 1990. gadu institucionalizētajām publiskā un privātā sektora 
partnerībām (PPP) Savienībā, cita starpā transporta sektorā, publisko ēku, aprīkojuma 
un vides jomā, sadarbojoties valsts iestādēm un privātajam sektoram, kā mērķis bija 
uzlabot infrastruktūras un stratēģisko publisko pakalpojumu nodrošināšanu; tomēr pauž 
bažas par problēmu attiecībā uz neparedzētu izdevumu saistībām un ekonomiskām un 
sociālām izmaksām, kas rodas neizdevušos PPP rezultātā;

20. ņem vērā iepriekšējo kopumā pozitīvo pieredzi konkrēta politikas mērķa sasniegšanā, 
pielietojot inovatīvus finanšu instrumentus, tostarp dotāciju un aizdevumu apkopošanu 
un riska dalīšanas mehānismus, kā, piemēram, aizdevuma garantijas instrumentu 
Eiropas transporta tīkla projektiem (LGTT), riska dalīšanas finanšu mehānismu (RSFF) 
un kohēzijas politikas instrumentus (JEREMIE, JESSICA, JASPERS un JASMINE); 
uzskata, ka Savienībai būtu jārīkojas, lai paplašinātu inovatīvā finansējuma sistēmu, 
sekojot publisko un privāto investīciju vajadzību precīzam novērtējumam; tādēļ aicina 
patstāvīgi stiprināt šādu mehānismu tiesisko, budžeta un operatīvo sistēmu, lai 
nodrošinātu to efektivitāti investīciju veicināšanā un ES resursu pienācīgā izlietošanā, 
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kā arī adekvātu uzraudzību, atskaitīšanos un uzskaitāmību;

21. atzīst, ka finanšu krīze privātos investorus ir padarījusi atturīgākus ES projektu 
finansēšanā un ir atklājusi nepieciešamību atjaunot pietiekamu uzticību, kas dotu 
iespēju lieliem investīciju projektiem piesaistīt vajadzīgo atbalstu; uzsver, ka būs 
vajadzīgs ES budžeta atbalsts, lai piesaistītu un mobilizētu privātos līdzekļus projektiem 
ar ES līdzdalību, jo īpaši tiem projektiem, kas netiek uzskatīti par rentabliem;

22. tādēļ atzinīgi vērtē „ES 2020” projekta obligāciju iniciatīvu kā riska dalīšanas 
mehānismu ar Eiropas Investīciju banku (EIB), kas nodrošina no ES budžeta nosegtu 
atbalstu uzņēmumiem, kuri izdod obligācijas, lai finansētu liela apjoma projektus un 
infrastruktūras shēmas; aicina Komisiju iesniegt vispusīgu priekšlikumu par ES projektu 
obligācijām, kas balstīts uz pastāvošo pieredzi ar kopīgajiem ES un EIB instrumentiem 
un kas ietver skaidrus un pārredzamus kritērijus par projektu pieņemamību un atlasi; 

Pareizas finanšu pārvaldības nodrošināšana

23. uzskata, ka projektu īstenošanas uzlabošanai un kvalitatīvai līdzekļu izlietošanai 
vajadzētu būt pamatprincipiem, lai panāktu ES budžeta optimālu izlietojumu un lai 
izveidotu un pārvaldītu programmas un darbības pēc 2013. gada;

24. turklāt uzsver, ka, veidojot izdevumu programmas, galvenā uzmanība jāvelta tādiem 
principiem, kā mērķu skaidrība, instrumentu un darbību saskaņotība un papildināmība, 
pieņemamības un īstenošanas noteikumu harmonizācija un vienkāršošana, pārredzamība 
un pilnīga un saskaņota uzskaitāmība; 

25. īpaši uzsver, ka noteikumu un procedūras vienkāršošanai jābūt galvenajai horizontālai 
prioritātei un ir pārliecināts, ka Finanšu regulas pārskatīšanai būtu izšķiroša loma šai 
ziņā;

26. uzsver, ka uzlabojumi Savienības finanšu pārvaldībā jāatbalsta, cieši uzraugot 
sasniegumus Komisijā un dalībvalstīs; uzstāj, ka dalībvalstīm jāuzņemas atbildība par 
ES līdzekļu pārvaldību;

27. viennozīmīgi uzskata, ka ir jāizvērtē katras dalībvalsts pārvaldības un kontroles sistēmu 
stiprās un vājās puses katrā atsevišķā politikas jomā, lai uzlabotu kvalitāti, kādā 
dalībvalstis pārvalda un kontrolē ES līdzekļus; tāpat uzskata, ka, lai palielinātu ES 
līdzekļu efektivitāti un lietderību, ir vajadzīga labāka pārvaldība un labāka kontrole, 
nevis vairāk kontroles;

28. uzsver, ka institucionālā spēja ir viens no Savienības politiku veiksmīgas sagatavošanas, 
īstenošanas un uzraudzības galvenajiem elementiem; attiecīgi uzskata, ka institucionālās 
un administratīvās spējas stiprināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī var likt 
pamatus strukturālām izmaiņām un veicināt ES resursu vienmērīgu un veiksmīgu 
apgūšanu;

III daļa. Politiskās prioritātes

29. atgādina, ka Lisabonas līguma stāšanās spēkā nostiprina Savienības politikas un sniedz 
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Savienībai nozīmīgas jaunas priekšrocības, galvenokārt tādās jomās, kā ārējā darbība, 
sports, kosmoss, klimata pārmaiņas, enerģētika, tūrisms un civilā aizsardzība; uzsver, ka 
tam vajadzīgi pietiekami finanšu resursi;

Budžets „Eiropa 2020” mērķu atbalstīšanai

30. uzskata, ka stratēģijai „Eiropa 2020” jābūt politikas atsauces dokumentam nākamajā 
DFS; tai pat laikā uztur viedokli, ka „Eiropa 2020” nav visaptveroša stratēģija, kas 
ietver visas Savienības politikas jomas; uzsver, ka nākamajā DFS būs pienācīgi 
jāatspoguļo arī citas uz Līgumu balstītas politikas dažādu mērķu sasniegšanai; 

31. tomēr uzsver, ka pašreizējais stratēģijas „Eiropa 2020” saturs — galvenie mērķi, 
ierosinājumi par pamatiniciatīvām, vājās vietas un rādītāji — joprojām ir ļoti vispārīgs; 
uzsver, ka šo iniciatīvu kopumu var īstenot vienīgi tad, ja dalībvalstis savās nacionālajās 
reformu programmās ietvertu noteiktas saistības un ja tiktu izstrādāti konkrēti un 
saskaņoti tiesību aktu priekšlikumi; 

32. turklāt uzsver, ka stratēģija „Eiropa 2020” var būt uzticama tikai tad, ja tā tiek adekvāti 
finansēta; aicina nākamajā DFS atspoguļot stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus un 
pieprasa Komisijai un dalībvalstīm radīt uzticamu finansējuma sistēmu, kas nodrošinātu 
adekvātu finansējumu īpaši tās pamatiniciatīvām; šai sakarībā apgalvo, ka uzdevumi, 
resursi un pienākumi ir skaidri jānosaka un labi jāsaskaņo starp Savienību un tās 
dalībvalstīm; aicina Komisiju precizēt pamatiniciatīvu budžeta aspektu, jo šie prioritārie 
rīcības plāni attiecas uz visām politikām, kuras finansē no ES budžeta;

33. brīdina, ka desmit gadu stratēģijas „Eiropa 2020” izstrādei vajadzīga pietiekama 
budžeta elastība, lai nodrošinātu to, ka budžeta līdzekļus var pieskaņot, attīstoties 
apstākļiem un prioritātēm; 

Budžets ekonomiskās pārvaldības atbalstīšanai

34. uzsver faktu, ka saskaņā ar pašreizējo Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismu līdz pat 
EUR 60 miljardiem aizdevuma garantijas ir jāsedz ar starpību starp pašu resursu 
griestiem un gada budžetētajiem izdevumiem; norāda uz papildu pienākumiem, kas 
saskaņoti saistībā ar vidēja termiņa finanšu palīdzību euro zonā neietilpstošām 
dalībvalstīm, un kas jāsedz ar šo pašu starpību; 

35. aicina Eiropas semestri nodrošināt uzlabotu budžeta koordināciju un sinerģiju starp 
Savienību un dalībvalstīm, tādējādi palielinot EAV; aicina Eiropas semestri palielināt arī 
ekonomisko koordināciju starp dalībvalstīm un nodrošināt uzlabotu ekonomisko 
pārvaldību euro zonai, tādējādi samazinot vajadzību izmantot finanšu stabilizācijas 
mehānismu;

36. nepiekrīt, ka Eiropas stabilizācijas mehānisms pēc 2013. gada būtu jāorganizē vienīgi 
starpvaldību veidā; uzsver demokrātiskas kontroles un uzskaitāmības trūkumu 
starpvaldību pieejā; uzskata, ka ir jāizveido saikne iespējamai Savienības budžeta 
starpniecībai garantiju sistēmā un uzsver priekšrocības, kas rodas, ņemot vērā 
Savienības metodi; uzskata, ka tas varētu būt saistīts ar lēmuma grozīšanu par pašu 
resursiem;
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Zināšanas izaugsmei un nodarbinātībai

Pētniecība un jauninājumi

37. uzskata, ka Eiropā ir vajadzīgas saskaņotas darbības, lai sasniegtu „Eiropa 2020” 
mērķi — piešķirt 3 % no iekšzemes kopprodukta (IKP) izdevumiem pētniecībai un 
izstrādei, lai panāktu to, ka tiktu izveidota Eiropas Pētniecības telpa un „Inovatīva 
Savienība”; 

38. uzsver nepieciešamību uzlabot, stimulēt un nodrošināt pētniecības un izstrādes 
finansēšanu Savienībā, būtiski palielinot attiecīgos izdevumus no 2013. gada, proti, 
izdevumus Astotai Pētniecības pamatprogrammai; uzsver, ka līdz ar šo līdzekļu 
pieaugumu jāievieš vairāk uz rezultātu sasniegšanu un darbības rādītājiem vērsta pieeja 
un radikāli jāvienkāršo finansēšanas procedūra;

39. uzskata, ka inovatīviem Eiropas uzņēmumiem nav nepieciešamas tikai subsīdijas, bet arī 
vairāk brīvības un labāka piekļuve finansējumam; šai sakarībā uzsver EIB iesaistīšanas 
nepieciešamību, un jo īpaši uzskata, ka ir jāpaplašina pastāvīgie riska dalīšanas 
produkti, ko EIB piedāvā ar riska dalīšanas finanšu mehānisma (RSFF) starpniecību;

40. atzīst, ka Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts ir viens no ES ilgtspējīgas 
izaugsmes un konkurētspējas galvenajiem dzinējspēkiem, jo veicina pasaules mērogā 
nozīmīgus jauninājumus, un aicina paplašināt un pienācīgi finansēt zinību un inovāciju 
apvienības; uzsver, cik svarīgi ir, lai Eiropas Pētniecības padome nodrošinātu 
topošajiem novatoriem progresīvākās zināšanas; 

Rūpniecība un MVU

41. atgādina, ka MVU ir galvenais dzinējspēks ekonomikas izaugsmē, konkurētspējā, 
jauninājumu un nodarbinātības jomā un atzīst to svarīgo lomu, lai nodrošinātu ES 
ekonomikas atveseļošanos un uzplaukumu; tādēļ atzinīgi vērtē stratēģijā „Eiropa 2020” 
likto uzsvaru uz rūpniecības politiku, īpaši ar pamatiniciatīvu „Integrēta rūpniecības 
politika globalizācijas laikmetā” un uzsver nepieciešamību uzlabot ar MVU saistītas 
darbības citās pamatiniciatīvās;

42. aicina stratēģijas „ES 2020” centrālajā daļā ietvert MVU un uzņēmējus; attiecīgi 
pieprasa nākamajā DFS paredzēt palielinātu atbalstu visām programmām un 
instrumentiem, kas vērsti uz MVU veicināšanu, īpaši Konkurētspējas un jauninājumu 
programmai (CIP); turklāt uzsver, ka ir nepieciešama vieglāka pieejamība finanšu 
instrumentiem un to pielāgošana MVU vajadzībām, cita starpā paplašinot un izvēršot 
CIP garantiju instrumentus un riska dalīšanas finanšu mehānismu (RSFF) Pētniecības 
pamatprogrammas ietvaros;

Digitalizācijas programma

43. uzskata, ka ES jāuzņemas vadošā loma informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) 
izveidē un izmantošanā; uzsver nepieciešamību pilnveidot tā saukto „piekto brīvību”, 
t. i., satura un zināšanu brīvu apriti; uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt ātru Savienības 
Digitālās programmas izpildi un turpināt centienus, kas vērsti uz visuresošas un liela 
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ātruma piekļuves nodrošināšanu fiksētiem un mobiliem liela ātruma platjoslas sakariem, 
kas būtu pieejama visiem pilsoņiem līdz 2020. gadam, jo īpaši mazāk attīstītajos 
reģionos; 

Gaisa telpa un kosmoss

44. uzsver šādu lielo šīs jomas projektu stratēģisko nozīmīgumu: Eiropas Globālās satelīta 
navigācijas sistēmas (Galileo un Eiropas Ģeostacionālās navigācijas pārklājuma 
dienests), Globālā vides un drošības novērošana un Eiropas vienotā gaisa telpa; uzstāj, 
ka, ņemot vērā šo projektu ilgstošo sagatavošanu un šiem projektiem jau piešķirto 
kapitālieguldījumu apjomu, visā finanšu plānošanas laikposmā ir vajadzīga pietiekama 
un konsekventa finansiāla apņemšanās;

Pareizās prasmes rītdienas darbaspēkam

45. norāda uz to, cik svarīgi ir adekvāti finansēt izglītību, mobilitāti un mūžizglītības 
programmas, jo tas būtiski veicinātu cīņu ar bezdarbu un veicinātu „Eiropa 2020” 
pamatmērķi nodrošināt 75 % nodarbinātības pakāpi;

46. uzskata, ka pamatiniciatīvā par jaunām prasmēm un darba vietām vajadzētu dot iespēju 
vairāk koncentrēties uz jaunatni, uz tiem, kas priekšlaicīgi pamet skolu, kā arī uz gados 
vecākiem iedzīvotājiem, trūcīgiem iedzīvotājiem, iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām 
un migrantiem; uzsver, ka Eiropas Sociālajam fondam (ESF) ir jānodrošina adekvāti 
resursi darbībām, kas vērstas uz piekļuves darba tirgum uzlabošanu, bezdarba 
apkarošanu un sociālās atstumtības problēmas risināšanu; 

Ilgtspējīga attīstība

Kopējā lauksaimniecības politika

47. apstiprina, ka kopējai lauksaimniecības politikai (KLP) jābūt virzītai uz stratēģijas 
„Eiropa 2020” panākumu atbalstīšanu un ka abi KLP pīlāri papildinošā veidā var sniegt 
tajā vērtīgu ieguldījumu; uzsver, ka KLP ir stingri nostiprināta Lisabonas līgumā, kurā 
noteikti tās mērķi un uzdevumi; 

48. uzsver, ka KLP ir daudzfunkcionāla loma, papildus lauksaimniecības tirgum nodrošinot 
tādus sabiedriskos labumus, kā, piemēram, Savienības pārtikas drošības garantēšana, 
saglabājot ražošanu lauksaimniecībā izmantojamā zemē visā Eiropā, ainavu 
daudzveidības radīšana, bioloģiskās daudzveidības un dzīvnieku labturības uzlabošana, 
cīņa pret lauku teritoriju apdzīvotības samazināšanos;

49. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumus pārskatītai KLP, kas būtu vērsta uz efektīvāku 
un lietderīgāku KLP budžeta piešķiršanu un izlietojumu, cita starpā ar taisnīgāku tiešo 
maksājumu sadalījumu palīdzību nostiprinot nosacītību tāda sabiedriskā labuma 
sniegšanas virzienā, ko sagaida sabiedrība, un ar mērķtiecīgāku maksājumu palīdzību 
nodrošinot labāku atdevi par valsts naudu;

50. uzstāj, ka, ņemot vērā plašo uzdevumu un mērķu loku, ko paredzēts īstenot KLP 
ietvaros, 2013. gada budžetā KLP piešķirtie līdzekļi ir vismaz jāsaglabā arī nākamajā 
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finanšu programmas periodā; 

51. lai stiprinātu teritoriālo pieeju, aicina palielināt koordināciju starp Eiropas 
lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ALFLA), Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF) un citiem kohēzijas un struktūrfondiem; aicina Komisiju izpētīt, līdz kādai 
pakāpei ALFLA un citos attiecīgos instrumentos var panākt labāku sinerģiju attiecībā uz 
darbībām, kas nav saistītas ar lauksaimniecību;

Zivsaimniecība

52. norāda uz faktu, ka zivsaimniecības sektors un tajā veiktās darbības bieži ir vienīgais 
izdzīvošanas un nodarbinātības avots, jo īpaši piekrastes, salu un attālos reģionos; 
uzskata, ka kopējai zivsaimniecības politikai (KZP) būs vajadzīgi adekvāti finanšu 
resursi pēc 2013. gada, lai sasniegtu tās vidējā un ilgtermiņa mērķus, kas vērsti uz 
stabilu un ilgtspējīgu zivsaimniecības sektoru, un lai veicinātu atgūt tās zivju krājumus 
un risinātu sociālos aspektus, kuri saistīti ar nepieciešamību samazināt zvejošanu; 
uzsver nepieciešamību novirzīt atbalstu ilgtspējīgākas zvejniecības prakses virzienā, 
sagaida, ka nākamās DFS periodā palielināsies izdevumi, kas saistīti ar ekonomisko 
diversifikāciju reģionos, kuros zivsaimniecība pasliktinās, kā arī izdevumi, kas saistīti ar 
kontroles koordināciju; 

Klimata pārmaiņas un resursu efektivitāte

53. uzsver, ka Savienībai būtu jāvada pārveidošana uz ilgtspējīgu ekonomiku un jāveicina 
pāreja uz zemas oglekļa emisijas sabiedrību, lai uzturētu Eiropas rūpniecību 
konkurētspējīgu un lai nodrošinātu tīru un veselīgu dzīves vidi; uzsver, ka to cita starpā 
vajadzētu panākt, samazinot enerģijas patēriņu, decentralizējot energoapgādi, vairāk 
izmantojot atjaunojamo enerģiju un nodrošinot ekosistēmu noturību; 

54. uzsver tādas horizontālas pieejas nepieciešamību, kas apvieno darbības, lai cīnītos ar 
klimata pārmaiņām un samazinātu siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas visās 
attiecīgo politiku jomās, ieskaitot ārējās politikas; ir pārliecināts, ka tiesību akti un 
nosacījumi par ES izdevumiem ir galvenie elementi, lai sasniegtu „Eiropa 2020” mērķus 
šai jomā; rezultātā uzskata, ka klimata darbībām jānosaka galvenie virzieni visās 
attiecīgajās izdevumu sadaļās;

55. uzskata, ka, lai cīnītos ar klimata pārmaiņām, ilgstpējības problēmas risināšana, ieviešot 
vides kritērijus un palielinot resursu un enerģijas efektivitāti, ir viens no stratēģijas 
„Eiropa 2020” galvenajiem uzdevumiem; 

56. attiecīgi atbalsta Komisijas budžeta pārskatīšanā izteikto priekšlikumu ietvert 
pienākumu pārredzamā veidā identificēt, kad sektoru programmas ir veicinājušas 
klimata un enerģētikas jomā izvirzītos 20/20/20 mērķus, kas ietverti stratēģijā 
„Eiropa 2020” un ir veicinājuši sasniegt pamatiniciatīvas „Resursu ziņā efektīva Eiropa” 
mērķus; 

Enerģija

57. ir pārliecināts, ka enerģijas sadaļa nākamajā DFS ir jāpalielina; uzskata, ka jaunas un 
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atjaunojamas enerģijas tehnoloģiju politikai, kā arī energoefektivitātes un enerģijas 
taupīšanas politikai jāpaliek galvenajām prioritātēm; aicina Komisiju izstrādāt konkrētus 
kritērijus un nodrošināt noteikto mērķu izpildi, kā arī iespēju tos uzraudzīt politikas 
koordinēšanas Eiropas semestra ietvaros; 

58. uzsver, ka jāpalielina finansējums pētniecībai, tehnoloģiju izstrādei un 
demonstrējumiem enerģētikas jomā, lai nodrošinātu visiem pieejamu enerģiju; uzsver 
finansējuma trūkumu jau pieņemtajam Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskajam 
plānam (SET plāns) un aicina to pilnībā īstenot nākamās DFS laikā; 

Savienota Eiropa

Eiropas enerģētikas tīkli

59. uzsver, ka steidzami jāmodernizē un jāuzlabo Eiropas enerģētikas infrastruktūra, 
jāizstrādā enerģētikas viedtīkli un jāveido nepieciešamie starpsavienojumi, lai īstenotu 
enerģijas iekšējo tirgu, uzlabotu piegādes drošību un sasniegtu Eiropas mērķus 
enerģētikas un klimata jomā; uzskata, ka šai jomā ir vajadzīgi būtiski ieguldījumi 
aptuveni EUR 1000 miljardu apmērā; uzsver nepieciešamību maksimāli palielināt 
Eiropas finansējumu un iespēju, ko piedāvā inovatīvie finanšu instrumenti, lai finansētu 
galvenos Eiropas prioritāros enerģētikas infrastruktūras projektus; 

Eiropas transporta tīkls

60. uzskata, ka Eiropas transporta tīkls (TEN-T) nodrošina svarīgu EAV, jo palīdz novērst 
vājās vietas un nodrošina tādu pārrobežu infrastruktūru, kurā dalībvalstis pa vienai 
nespētu ieguldīt; uzskata, ka TEN-T vajadzētu attiecīgi būt galvenajai prioritātei 
nākamajā DFS;

61. uzskata, ka ir vajadzīgs TEN-T finansējuma pieaugums, kā arī lielāka koordinācija starp 
TEN-T pieejamiem līdzekļiem un kohēzijas finansējumu transporta projektiem; uzskata, 
ka kohēzijas fonda līdzekļi jālieto, ievērojot Eiropas transporta politikas vispārīgos 
principus;

62. aicina Komisiju ņemt vērā jo īpaši nepieciešamību novirzīt kravu un pasažieru 
pārvadājumu plūsmu uz ilgtspējīgākām transporta plūsmām, nodrošinot efektīvu pāreju 
no viena transporta veida uz otru; uzskata, ka gaidāmās TEN-T vadlīniju pārskatīšanas 
laikā jāpievērš uzmanība dzelzceļa sistēmu savietojamībai un jāievieš nosacījums ES 
izdevumu izmantošanai, lai sasniegtu īstu vienota Eiropas dzelzceļa politiku;

Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai

63. uzsver, ka kohēzijas politika EAV nav apstrīdama, jo šī politika atbilst labi izveidotam 
mehānismam, ar ko nodrošina izaugsmi un darba vietas, un vairākas desmitgades ir 
bijusi viena no Savienības nozīmīgākajām, saskatāmākajām un veiksmīgākajām 
politikām; tomēr uzsver, ka jaunajā kohēzijas politikā jāveic vairākas strukturālas 
reformas, tai jārisina jaunas problēmas, kas radušās Savienībai, un jāveicina sinerģija ar 
citām pastāvošām politikām un instrumentiem; 
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64. uzsver kohēzijas politikas dominējošo lomu „Eiropas 2020” mērķu sasniegšanā un 
uzskata, ka pareiza, autonoma kohēzijas politika ir priekšnosacījums šīs stratēģijas 
veiksmīgai īstenošanai; uzsver, ka tās horizontālā rakstura dēļ kohēzijas politika sniedz 
būtisku ieguldījumu visās trīs stratēģijas „Eiropa 2020” prioritātēs, proti, inteliģenta, 
ilgtspējīga un integrējoša izaugsme; 

65. uzsver, ka veiksmīgai un pastiprinātai kohēzijas politikai ir vajadzīgs atbilstīgs 
finansējums, kuram nevajadzētu būt mazākam par finansējumu pašreizējā finanšu 
plānošanas periodā; šai kontekstā atkārto savu stingro pieprasījumu nodrošināt, lai 
nākamajā DFS neiztērētie vai neieguldītie kohēzijas fondu resursi paliktu kohēzijas 
budžetā un netiktu atgriezti dalībvalstīm; 

66. pieprasa, lai Komisija izstrādātu konkrētus priekšlikumus kohēzijas finansējuma 
stingrākai tematiskai koncentrēšanai uz „Eiropas 2020” prioritātēm, un uzskata, ka ir 
jāievieš vairāk uz rezultātu orientēta sistēma, salīdzinot ar pašreizējo „iezīmēšanas” 
[„earmarking”] sistēmu; šai sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas nodomu attīstības un 
ieguldījumu partnerības līgumu un rīcības programmu kontekstā vienoties ar katru 
dalībvalsti vai reģionu par konkrētiem noteikumiem un nosacījumiem noteikto mērķu 
sasniegšanā; 

67. uzskata, ka ir īpaši svarīgi izmantot resursus visefektīvākajā un lietderīgākajā veidā, 
uzlabojot koordināciju un radot lielāku sinerģiju starp ERAF, ESF, kohēzijas fondu, 
ALFLA un Eiropas Zivsaimniecības fondu (EZS); attiecīgi uzskata, ka tāda kopēja 
stratēģiska plāna izstrāde, kurā noteiktas kopējās ieguldījumu prioritātes visiem šiem 
fondiem, ir nozīmīgs solis šai virzienā; ir pārliecināts, ka ESF jāpaliek par kohēzijas 
politikas neatņemamu sastāvdaļu; 

68. uzskata, ka pilsētām var būt nozīmīga loma reģionālajā attīstībā un tās var palīdzēt 
risināt tur pastāvošās ekonomiskās un sociālās atšķirības; attiecīgi uzsver pastiprinātas 
un vairāk koncentrētas pieejas nepieciešamību kohēzijas politikas pilsētu dimensijai; 

69. atgādina, ka viena no galvenajām kritiskajām piezīmēm par kohēzijas politiku attiecas 
uz tās sarežģītajiem noteikumiem; uzstāj uz to, ka ir svarīgi vienkāršot šīs politikas 
noteikumus un procedūras, ir jāmazina sarežģītība un administratīvais slogs un jāpanāk 
pārredzamāka un efektīvāka līdzekļu piešķiršana pilsētām, pašvaldībām un reģioniem; 
uzsver, ka saskaņā ar proporcionalitātes principu pārbaužu biežumam jābūt samērīgam 
ar pārkāpumu risku; 

70. uzsver, ka ir vajadzīga vairāk uz gūtajiem rezultātiem vērsta pieeja kohēzijas politikai 
un aicina uzlabot tās īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas sistēmas; uzskata, ka 
konkrētu un izmērāmu rezultāta rādītāju izstrādei būtu jābūt priekšnoteikumam, lai 
izmērītu faktiski sasniegto progresu saskaņoto mērķu virzienā; atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumus katras rīcības programmas iepriekšējam, pašreizējam un ietekmes 
novērtējumam;

71. brīdina, lai kohēzijas fondiem netiktu noteikti nekādi makroekonomiski nosacījumi, kas 
saistīti ar Stabilitātes un izaugsmes paktu, jo tas būtu pretrunā uzdevumam, ka kohēzijas 
politikai ir jāturpinās; 
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72. ir īpaši satraukts par rīcības programmu lēno darbības sākumu katra plānošanas perioda 
sākumā, cita starpā tās fāzes dēļ, kurā tās pārklājas ar iepriekšējo plānošanas periodu 
pabeigšanu; vērš uzmanību uz faktu, ka šī problēma ir jārisina savlaicīgi, pievēršoties 
faktoriem, kas izraisa šādu kavēšanos; 

73. aicina vietējās un reģionālās varas iestādes cik vien iespējams izmantot inovatīvos 
finanšu instrumentus;

Pilsonība

Eiropas kultūras un daudzveidības sekmēšana

74. uzsver, ka Savienības pilsonības veicināšanai ir tieša ietekme uz eiropiešu ikdienas dzīvi 
un tā palīdz labāk saprast Savienības politiku sniegtās iespējas;

75. uzsver, ka ar jaunatni un kultūru saistītās politikas ir būtiskas prioritātes, jo īpaši 
stratēģijas „Eiropa 2020” kontekstā; stingri uzsver, ka šo politiku pilnu potenciālu var 
realizēt vienīgi tad, ja tām nodrošina adekvātu finansējuma apjomu; 

Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

76. atzīmē, ka Savienības ekonomiskā, kultūras un sociālā izaugsme var turpināties tikai 
stabilā, likumīgā un drošā vidē, kas nodrošina pilsoņu brīvības; attiecīgi uzskata, ka 
efektīvas iekšlietu politikas ir ekonomikas atveseļošanās priekšnoteikums un būtisks 
elements plašākā politiskā un stratēģiskā kontekstā; uzsver iekšlietu politiku nozīmīgo 
lomu Savienības ārējā dimensijā; 

77. uzsver, ka risināmajiem imigrācijas un patvēruma jautājumiem, kā arī Savienības ārējo 
robežu pārvaldībai vajadzīga integrēta pieeja ar pietiekamu finansējumu un solidaritātes 
garu visu dalībvalstu starpā; 

78. atzīmē, ka brīvības, drošības un tiesiskuma telpai finansējuma daļa Savienības budžetā ir 
salīdzinoši maza un uzsver, ka nākamajā DFS šīm politikām jābūt piešķirtam atbilstīgam 
un objektīvi attaisnojamam finansējumam, lai radītu Savienībai iespēju veikt savas 
darbības, jo īpaši tās, kas saistītas ar jauniem uzdevumiem, kuri identificēti Stokholmas 
programmā un Lisabonas līgumā;

Globālā Eiropa

79. atkārtoti pauž savas dziļās bažas par hroniski nepietiekamo finansējumu un īpaši akūtām 
elastīguma problēmām Savienības ārējo darbību īstenošanā, ārējo notikumu 
neparedzamās nākotnes, ciklisko starptautisko krīžu un neparedzētu gadījumu dēļ; 
attiecīgi uzsver, ka ir jānosedz plaisa starp tās mērķiem un resursiem ārlietu politikā, 
nodrošinot adekvātus finanšu resursus un efektīvus elastīguma mehānismus, lai radītu 
iespēju Savienībai reaģēt uz globālām problēmām un neparedzētiem gadījumiem; 
atkārtoti pauž savu pieprasījumu, ka sakarā no jaunajām saistībām un uzdevumiem, ko 
uzņēmusies Savienība, lai izvairītos no pastāvošo prioritāšu apdraudēšanas, 
nepieciešama budžeta līdzdalība papildus plānotajiem apmēriem; 
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80. norāda uz neatbilstību starp Savienības globālās finanšu palīdzības pakāpi un tās bieži 
ierobežoto ietekmi ar šo palīdzību saistītās sarunās un uzsver, ka ir jāpalielina 
Savienības politiskā loma un ietekme starptautiskās iestādēs un forumos; 

Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD)

81. atzīmē, ka EĀDD ir tā „attīstības” fāzē; uzsver, ka atbilstīgi Padomes 2010. gada 
20. jūlija lēmumam „EĀDD izveides vadmotīvam vajadzētu būt rentabilitātes 
principam, lai nepalielinātu pašreizējo budžeta izdevumu līmeni” 1; attiecīgi uzsver, ka 
ir vajadzīgs jauns dienests, kas pilnībā izmantotu efektivitātes ieguvumus, kuri rodas no 
resursu apkopošanas Savienības līmenī, kā arī sinerģiju ar dalībvalstīm, lai demonstrētu 
Savienības diplomātijas patieso pievienoto vērtību;

Nabadzības izskaušana

82. atgādina, ka nākamais DFS periods ietver 2015. gadu, kas noteikts kā termiņš, lai 
sasniegtu Tūkstošgades attīstības mērķus (TAM) un oficiālās attīstības palīdzības 
(OAP) kopīgo mērķi 0,7 % apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP); attiecīgi uzsver, 
ka, lai Savienība varētu izpildīt savas starptautiskās attīstības saistības, ir vajadzīgs 
atbilstīgs attīstības palīdzības un finansējuma vispārējais līmenis;

83. atkārtoti aicina budžetēt Eiropas Attīstības fondu (EAF); tomēr uzstāj, ka EAF 
iekļaušana ES budžetā nedrīkst izraisīt attīstībai paredzēto līdzekļu vispārēju 
samazinājumu un tai jāgarantē paredzamība; 

ES vērtību un interešu globāla plānošana

84. uzsver, ka ES ārpolitika būtu jābalsta uz Savienības dibināšanas principiem un 
vērtībām, proti, demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu un tiesiskumu; atkārtoti pauž savu 
nostāju, ka, lai veicinātu šīs vērtības globāli, Savienība ir jāapgādā ar atbilstošiem šim 
mērķim paredzētiem līdzekļiem;

85. uzskata, ka ciešu un efektīvu attiecību veidošanai ar kaimiņvalstīm jāpaliek prioritātei 
Savienības ārējā darba kārtībā; uzsver, ka Savienībai ir jāuzņemas palielinātas finanšu 
saistības, lai tā varētu risināt galvenās problēmas — atbalsts demokrātiskai pārejai un 
konsolidācijai, laba pārvaldība, cilvēktiesības, un attaisnotu augstās cerības, kas izriet 
no tās morālās atbildības attiecībā pret kaimiņvalstīm; 

86. uzsver, ka Savienībai ir ātri jāpielāgo tās politika jaunattīstības pasaules spēkiem un 
jāattīsta jaunas stratēģiskas partnerattiecības ar tiem; tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu par finanšu instrumentu sadarbībai ar industrializētām valstīm (ICI+), 
uzsverot, ka jaunā instrumenta vispārējam mērķim vajadzētu būt šīm valstīm piešķirtā 
OAP samazināšana, tā vietā veicinot citas darbības ar savstarpēju līdzdalību;

Reaģējot uz krīzes situācijām

                                               
1 Padomes Lēmums Nr. 11665/1/10 (2010. gada 20. jūlijs), ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības 
dienesta organizatorisko struktūru un darbību. 
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87. atkārto, ka krīžu novēršana un pārvarēšana ir galvenā ES prioritāte; tādēļ uzsver, ka šai 
sakarībā ir jānodrošina efektīvi un adekvāti finansēti instrumenti; uzskata, ka 
pašreizējais stabilitātes instruments joprojām paliek svarīgs līdzeklis Savienības tūlītējai 
reakcijai uz krīzes situācijām, bet vairāk būtu jāuzsver ilgāka termiņa aizsardzības 
darbības, proti, ar atbilstošākām ģeogrāfiskām programmām;

88. uzskata, ka humānajai palīdzībai ir galvenā lomā ES ārējās attiecībās; uzsver, ka ir 
jānodrošina atbilstīgi budžeta asignējumi humānās palīdzības instrumentam un ārkārtas 
gadījumiem paredzētajai rezervei; 

Pārvalde

89. uzskata, ka augstas kvalitātes valsts pārvalde gan Savienības, gan nacionālā līmenī ir 
būtisks elements, lai sasniegtu stratēģiskos mērķus, kas noteikti stratēģijā 
„Eiropa 2020”; aicina Komisiju iesniegt skaidru analīzi par administratīvajiem 
izdevumiem pēc 2013. gada, pienācīgi ņemot vērā publisko līdzekļu konsolidācijas 
pasākumus, jaunos uzdevumus un kompetenci, ko Savienībai piešķir Lisabonas līgums, 
kā arī efektivitātes ieguvumus, kādiem jārodas, optimāli izmantojot cilvēkresursus, 
proti, veicot to pārvietošanu;

IV daļa. Finanšu sistēmas organizācija un struktūra

Struktūra prioritāšu atspoguļošanai

90. uzskata, ka nākamās DFS struktūrai jābūt reālai, jāveicina plānošanas nepārtrauktība un 
tajā jāizvairās no pašreizējās DFS trūkumiem; šai sakarībā uzstāj, ka ir jāizvairās no 
neattaisnotām radikālām izmaiņām un jākonsolidē un jāuzlabo pašreizējā struktūra;

91. uzskata, ka stratēģijai „Eiropa 2020” jābūt politikas atsauces dokumentam nākamajā 
DFS; rezultātā uzskata, ka struktūrai būtu jāatspoguļo „Eiropa 2020” inteliģentas, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes aspekti un jāsniedz to politiskā saskatāmība; tādēļ 
piedāvā visas saistītās „Eiropa 2020” politikas grupēt zem viena nosaukuma; 

92. tomēr apzinās, ka izdevumiem ir jāattīstās sakārtoti un ka galvenās finansējuma 
politikas ietver stabilu finanšu plānošanas sistēmu; tādēļ ierosina zem nosaukuma 
„Eiropa 2020” izveidot trīs kategorijas, tajās ietverot saistītās politikas, kam vajadzētu 
arī veicināt labāku koordināciju un īstenošanas sinerģiju to starpā; tādējādi ierosina 
vienu kategoriju, kas ietver uz zināšanām balstītas politikas; otru kategoriju, kas ietver 
ar ilgtspējīgumu un resursu efektīvu izmantošanu saistītas politikas; un trešo kategoriju, 
kas veltīta kohēzijas politikai, atspoguļojot tās horizontālo raksturu un ieguldījumu visu 
„Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā;

93. uzskata, ka, ņemot vērā stratēģijas „Eiropa 2020” integrēto raksturu, lai nodrošinātu, ka 
budžeta līdzekļi tiktu atbilstīgi saskaņoti ar stratēģijas progresīvo attīstību, ir būtiski, lai 
šo „Eiropa 2020” trīs kategoriju starpā tiktu nodrošināta augstāka elastības pakāpe;

94. atgādina par sarežģījumiem, kas rodas, kad vairākas diezgan nelielas programmas 
apvieno kopā zem maza apakšvirsraksta; tādēļ ierosina apvienot 2007.–2013. gada DFS 
apakškategoriju 3.a (pilsonība) un 3.b (brīvības, drošības un tiesiskuma politika) vienā 
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kategorijā;

95. uzskata, ka būtu jāiekļauj jauna finanšu pārvaldības kategorija, lai radītu saikni 
iespējamai ES budžeta iesaistīšanai Eiropas stabilizācijas mehānismā pēc 2013. gada; ir 
stingri pārliecināts, ka tikai un vienīgi starpvaldību pieeja nav pietiekama un varētu 
apdraudēt kopējās solidaritātes principu;

96. aicina saglabāt kategoriju ārējām politikām;

97. aicina saglabāt kategoriju pārvaldībai; 

98. tādēļ nākamai DFS ierosina šādu struktūru:

1. Inteliģenta, ilgtspējīga un integrējoša izaugsme („Eiropa 2020”)
1.a Zināšanas izaugsmei un nodarbinātībai
Ietverot pētniecības un izstrādes, izglītības un mūžizglītības, iekšējā tirgus 
un sociālo politiku.
1.b Ilgtspējīga attīstība
Ietverot lauksaimniecības, zivsaimniecības, vides, klimata pārmaiņu, 
enerģētikas un transporta politiku.
1.c Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai
Ietverot kohēzijas politiku (ekonomisko, sociālo un teritoriālo).

2. Pilsonība
Ietverot kultūras, jaunatnes, komunikāciju un brīvības, drošības un tiesiskuma 
politiku.

3. Globālā Eiropa
Ietverot ārējās darbības, kaimiņattiecību un attīstības politiku.

4. Finanšu pārvaldība
Ietverot saiti uz Eiropas stabilitātes mehānismu.

5. Pārvalde

Pieskaņošanās mainīgiem apstākļiem: elastīgums

99. atkārtoti pauž savu nostāju, kas ietverta tā 2009. gada 25. marta rezolūcijā par 2007.–
2013. gada finanšu shēmas termiņa vidusposma pārskatīšanu 1, ka lielāka elastība katrā 
kategorijā un to starpā ir absolūti nepieciešama, lai Savienība spētu funkcionēt, ne tikai 
risinot jaunas problēmas, bet arī vienkāršojot lēmumu pieņemšanas procesu iestādēs;

Vidusposma pārskats

100. uzsver, ka ir vajadzīgs vidusposma pārskats, kas dotu iespēju veikt formālu analīzi un 
inventarizāciju par DFS darbību; uzsver, ka turpmāk vidusposma pārskatam vajadzētu 

                                               
1 OV C 117 E, 6.5.2010., 95. lpp.
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kļūt par juridiski saistošu pienākumu, kas ietverts DFS tiesiskajā regulējumā, norādot 
konkrētu procedūru, kura nodrošinātu pilnīgu Parlamenta iesaisti savā likumdošanas un 
budžeta lēmējiestādes lomā; uzsver, ka gadījumā, ja šai pārskatā tiktu konstatēta 
atlikušā perioda maksimālās summas neatbilstība, tiktu garantēta reāla iespēja to 
pārskatīt;

Maksimālo summu pārskatīšana

101. uzstāj, ka pārskatīšanas mehānisma faktiski nodrošinātā elastības pakāpe ir atkarīga no 
procedūras, kādā to izmanto, un ir vērojama Padomes vispārēja nevēlēšanās to izmantot; 
uzskata, ka, ja izdevumu maksimālās summas izmaiņa ir reāla izvēle, ir būtiski, lai
turpmākos pārskatīšanas mehānismos tiktu paredzēta vienkāršota procedūra izmaiņu 
veikšanai, nepārsniedzot saskaņoto slieksni; papildus aicina saglabāt iespēju palielināt 
vispārējo DFS maksimālo summu;

Pietiekamu robežu un elastības nodrošināšana maksimālās summas ietvaros

102. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt pietiekamas rezerves katrai kategorijai; ar interesi 
norāda uz Komisijas priekšlikumu ieviest rezervju fiksētu procentuālo attiecību; tomēr 
uzskata, ka šāda izvēle varētu nodrošināt labāku elastību tikai tad, ja turpmākā 
maksimālā summa būtu noteikta pietiekami augsta, atstājot iespēju šādai papildu 
manevrēšanai;

103. uzsver, ka elastība maksimālās summas ietvaros ir jāveicina visos iespējamos veidos, un 
atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus, kas iesniegti budžeta pārskatīšanā, proti:

- pārdalīšanas elastība, pārvietojot no vienas kategorijas uz otru attiecīgā gadā, 
nepārsniedzot konkrētu limitu;

- iespēja pārcelt neizmantotās rezerves uz citu gadu — atkal, nepārsniedzot 
saskaņotos limitus;

- brīvība attiecīgai kategorijai paredzētā daudzgadu finansējuma ietvaros piešķirt 
finansējumu gan avansā, gan atlīdzinot iztērēto, pieļaujot pretcikliskas darbības 
un jēgpilnu reakciju uz nozīmīgām krīzēm;

tomēr uzstāj, ka šie priekšlikumi ir jāpapildina ar lielāku elastību starp 
apakškategorijām;

104. atkārto, ka lēmumu pieņemšanas process ir jāveido tā, lai varētu efektīvi izmantot šos 
instrumentus;

Elastīgi mehānismi

105. uzskata, ka ir būtiski saglabāt un uzlabot elastīgo mehānismu pašreizējo sistēmu 
(elastības fonds, Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds, Eiropas Savienības 
Solidaritātes fonds, ārkārtas gadījumiem paredzētā rezerve), kuru var mobilizēt uz ad-
hoc pamata, vairāk vienkāršojot šo mehānismu pielietojumu un nodrošinot tos ar 
pietiekamu finansējumu, kā arī varbūt radot jaunus instrumentus nākotnē; uzsver, ka 
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šādu papildu finansējuma avotu mobilizēšana jāveic pēc Komisijas metodes;

106. uzskata, ka elastības fonds, kurš no elastīgiem mehānismiem ir visvairāk izmantotais, ir 
bijis pietiekams, lai nodrošinātu papildu elastību; ierosina būtiski palielināt elastības 
fonda sākotnējo apjomu, to secīgi palielinot katru gadu DFS perioda laikā, un saglabāt 
iespēju pārcelt neizmantoto ikgadējo apjomu līdz n+2 gadiem;

107. atzīmē, ka pēdējos gados steidzamu dabas un humanitāro katastrofu risināšanai 
pieejamais finansējums nav bijis pietiekams; tādēļ aicina būtiski palielināt finansējumu 
ārkārtas gadījumiem paredzētajai rezervei, kā arī radīt iespēju šā instrumenta daudzgadu 
mobilizēšanai;

DFS ilgums

108. uzsver, ka, izvēloties nākamās DFS ilgumu, no vienas puses, būtu pienācīgi jāņem vērā 
tās ietekme uz plānošanas cikliem un atsevišķu politiku īstenošanu, bet, no otras puses, 
būtu pienācīgi jāņem vērā arī elastības un pārskatīšanas mehānismu adekvātums, lai 
noteiktu pareizo līdzsvaru starp stabilitāti, vidēja termiņa paredzamību un elastību; 

109. atgādina, ka tas vēlas pēc iespējas vairāk saskaņot DFS ilgumu ar iestādes politisko 
ciklu ilgumu demokrātiskas ziņošanas un atbildības iemeslu dēļ; tomēr uzsver, ka piecu 
gadu cikls varētu būt pārāk īss tādām politikām, kas jāplāno ilgākam laikam (piemēram, 
kohēzijas, lauksaimniecības, TEN), un tas pilnībā neatbilstu šo politiku plānošanas un 
īstenošanas dzīves cikla prasībām;

110. atzīmē, ka 10 gadu DFS, kādu ierosina Komisija budžeta pārskatīšanā, varētu nodrošināt 
būtisku stabilitāti un paredzamību finanšu plānošanas periodā, bet, tā kā vispārējā 
maksimālā summa un galvenie tiesību akti būtu fiksēti uz 10 gadiem, tas palielinātu 
DFS nelokāmību un padarītu īpaši sarežģītu pielāgojumu veikšanu jaunām situācijām; 
tādēļ uzskata, ka desmit gadu ciklu varētu paredzēt vienīgi tad, ja ar Padomi tiktu 
panākta vienošanās par maksimālu elastības pakāpi, kas saistīta ar garāku periodu un 
kas tiktu ietverta DFS noteikumos;

111. uzskata, ka vēlamā izvēle būtu jauna 7 gadu DFS, kas noteikta līdz 2020. gadam, jo tā 
varētu nodrošināt vairāk stabilitātes, nodrošinot programmu nepārtrauktību ilgākam 
laikam un veidojot skaidru saikni ar stratēģiju „Eiropa 2020”; tomēr uzsver, ka šāda 
izvēle ir atkarīga no tā, vai būs pietiekama vispārējā maksimālā summa un adekvāta un 
labi resursiem nodrošināta elastība šīs sistēmas ietvaros un ārpus tās, lai izvairītos no 
problēmām, kas pieredzētas 2007.–2013. gada periodā; 

V daļa. Mērķu saskaņošana ar resursiem — saikne starp izdevumiem un ES finansējuma 
reformu

Pietiekami budžeta resursi

112 ir stingri pārliecināts, ka ES budžeta iesaldēšana, kā to pieprasījušas dažas dalībvalstis, 
nebūtu jāizskata par dzīvotspējīgu iespēju, jo tā apdraudētu Savienības saskaņoto mērķu 
sasniegšanu un varētu izraisīt mazāk efektīvu finansējumu katrai atsevišķai dalībvalstij;
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113. atkārto, ka bez pietiekamiem papildu resursiem DFS pēc 2013. gada Savienība nespēs 
pildīt esošās politikas prioritātes, proti, tās, kas saistītas ar stratēģiju „Eiropa 2020”, kā 
arī jaunos uzdevumus, kuri noteikti Lisabonas līgumā, nemaz nerunājot par reaģēšanu 
neparedzētās situācijās;

114. uzskata, ka pašu resursu maksimālā summa maksājumu asignējumos, ko Padome 
vienprātīgi noteikusi 1,23 % apmērā no dalībvalstu IKP, nodrošina pietiekamu budžeta 
rezervi, lai risinātu šīs problēmas un atbilstīgi noteiktu maksimālo summu nākamai 
DFS;

Pietiekama, vienkāršāka un taisnīgāka finansēšanas sistēma

115. atgādina, ka saskaņā ar Lisabonas līgumu „neietekmējot citus ieņēmumus, budžetu 
pilnībā finansē no pašu resursiem”; uzsver, ka veids, kādā ir attīstīta pašu resursu 
sistēma, pakāpeniski aizstājot patiesos pašu resursus ar valstu iemaksām, rada 
neproporcionālu uzsvaru uz bilancēm dalībvalstu starpā, tādējādi mazinot Eiropas 
kopējās intereses; uzsver, ka ir vajadzīga ieņēmumu reforma, lai tos pakāpeniski 
pieskaņotu Līguma garam;

116. uzskata, ka galvenais reformas mērķis ir panākt taisnīgāku, pārredzamāku un 
vienkāršāku sistēmu; uzsver, ka pastāvošo izņēmumu un koriģēšanas mehānismu 
pakāpeniska mazināšana un viena vai vairāku patiesi savu resursu ieviešana Savienībai 
ir obligāti soļi šai virzienā; uzskata, ka Savienības ilgtermiņa mērķim vajadzētu būt 
apkopot tieši pašu resursus, tādējādi panākot vairāk autonomu un pārredzamu 
finansēšanas sistēmu;

117. uzsver, ka pašu resursu sistēmas pārstrukturēšana neattiecas uz ES budžeta lielumu, bet 
gan uz efektīvākas resursu kombinācijas atrašanu, lai finansētu saskaņotās ES politikas 
un mērķus; ir pārliecināts, ka jaunā sistēma nedrīkst palielināt nodokļu slogu pilsoņiem 
un ka tā samazinās slogu uz nacionālajiem budžetiem;

118. atzīmē iespējamos jaunos pašu resursus, ko ierosina Komisija savā Paziņojumā par 
budžeta pārskatīšanu; gaida secinājumus pēc šo variantu ietekmes analīzes, kurā 
vajadzētu izpētīt arī attiecīgos iekasēšanas mehānismus, ņemot vērā gaidāmo Komisijas 
priekšlikuma tiesību aktam iesniegšanu līdz 2011. gada 1. jūlijam;

VI daļa. Pretī vienmērīgam un efektīvam starpinstitucionālo sarunu procesam

119. atgādina, ka saskaņā ar Lisabonas līgumu Parlamenta piekrišana ar tā locekļu balsu 
vairākumu ir obligāta, lai Padome vienprātīgi varētu pieņemt DFS;

120. uzsver saistošos vairākuma noteikumus gan Parlamentam, gan Padomei un norāda uz 
Līguma pilnīgas izmantošanas svarīgumu, kas prasa Parlamentam, Padomei un 
Komisijai procedūras laikā līdz DFS pieņemšanai veikt visas nepieciešamās darbības šā 
mērķa sasniegšanai; šai sakarībā atzinīgi vērtē Padomes Prezidentūru apņemšanos1 vadīt 
šo procedūru, lai DFS tiktu izstrādāta atklātības garā, konstruktīvi sadarbojoties ar 

                                               
1 Ministru Prezidenta Yves Leterme 2010. gada 8. decembra vēstule priekšsēdētājam Jerzy
Buzek.
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Parlamentu;

121. līdz ar to mudina Padomi un Komisiju ievērot Līgumu un darīt visu nepieciešamo, lai 
ātri panāktu vienošanos ar Parlamentu par praktiskā darba metodi DFS apspriešanas 
procesā; atkārtoti norāda uz saikni starp ieņēmumu reformu un attiecīgi izdevumu un 
vajadzību reformu, kā arī uz stingro Padomes apņemšanos apspriest priekšlikumus par 
jaunajiem pašu resursiem kontekstā ar DFS;

°

°         °

122. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un pārējām 
attiecīgajām iestādēm un organizācijām, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Referents ar šo ziņojuma projektu ir mēģinājis izkristalizēt un izdarīt secinājumus no 
diskusijām, kas līdz šim notikušas Politikas uzdevumu komitejā (SURE), ar mērķi sniegt 
pirmās atbildes un politisko ievirzi saistībā ar vairākiem jautājumiem, kuri iekļauti komitejas 
mandātā. Tā kā komiteja vēl nav pabeigusi visu šo aspektu izpēti, šā ziņojuma projekta saturs 
nav vērsts uz galīgās nostājas formulēšanu, bet gan piedāvā līdzsvarotu pamatu, no kura 
Parlamentā varētu veidot vienprātību. 

Ievads
Nekad nelieciet eiropiešiem kļūt prasīgākiem pret ES un arī kritiskākiem par tās darbību! 
Sabiedrība tikai tad atkārtoti uzņemsies atbildību par ES, kad mūsu pilsoņi būs pārliecināti, ka 
Savienība labāk atbilst viņu vērtībām un interesēm. Nākamai daudzgadu finanšu shēmai 
(DFS) jābūt noderīgai, parādot Eiropas pilsoņiem, ka Savienība spēj domāt un rīkoties viņu 
ilgtermiņa interesēs un radīt efektīvus rezultātus, nodrošinot stabilu izaugsmi un iekšējo 
kohēziju.

Krīze un smagie publisko izdevumu ierobežojumi dažām dalībvalstīm ir vairāk apgrūtinājuši 
iespēju nodrošināt pietiekamu finansējumu ne tikai savu ekonomiku attīstībai, bet arī, lai 
palīdzētu tām pilnībā piedalīties iekšējā tirgū. Šis ir viens no iemesliem, kādēļ ES rīcība 
šodien ir vajadzīga vairāk kā jebkad. ES, kuras darbība ir mazāk ierobežota ar ikdienas 
ekonomisko, finanšu un politisko realitāti, ir vispiemērotākā, lai veiktu ilgtermiņa plānošanu 
un mobilizētu vajadzīgos izdevumus.

ES budžeta loma
Kontekstā, kur daudzas dalībvalstis uzņemas sarežģītas fiskālas korekcijas, situācija ar ES 
budžetu ir jāpamato labāk nekā jebkad. ES budžetam ir jānodrošina visaugstākā Eiropas 
pievienotās vērtības (EAV) pakāpe, tam jābūt pareizi pārvaldītam un jāpiesaista tik daudz 
publisko un privāto resursu, cik iespējams.

Problēmas un politiskās prioritātes
Neatkarīgi no tā, vai aplūkojam relatīvu demogrāfisku un saimniecisku pagrimumu, klimata 
pārmaiņas vai enerģijas trūkumu, šīs problēmas var pareizi izprast un atrisināt tikai tad, ja tās 
aplūko reģionu un pasaules mērogā. Tieši tā ES var pierādīt, ka kā struktūra ir daudz vairāk 
vērta nekā vienkārši tās dalībvalstu summa. Panākumi ir iespējami vienīgi tad, ja mēs 
strādājam kopā. Priekšā stāvošās problēmas ir pārāk lielas, lai kāda Eiropas valsts tās risinātu 
viena pati. 

ES atbilde šīm problēmām ir stratēģija „ES 2020”. Tā ir stratēģija, kurai būtu jāpalīdz Eiropai 
atgūties no krīzes un kļūt stiprākai, nodrošinot darba vietas un gudru, ilgtspējīgu un 
integrējošu izaugsmi; Tādēļ referents uzskata, ka stratēģijai „Eiropa 2020” jābūt politikas 
atsauces dokumentam nākamajā DFS un ka tajā būtu jāatspoguļo stratēģijas mērķi. DFS būtu 
papildus jāatspoguļo Lisabonas līguma stāšanās spēkā, ar ko nostiprina ES politikas un rada 
jaunas kompetences jomas.

Ņemot vērā minēto, referents izvirza vairākas galvenās prioritātes nākamai DFS, kas 
apkopotas šādos tematos: zināšanas izaugsmei un nodarbinātībai; ilgtspējīga attīstība; 
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kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai; pilsonība un globālā Eiropa. Katrai prioritātei referents 
sniedz budžeta un likumdošanas ievirzes. Viņš īpaši apgalvo, ka kopējai lauksaimniecības 
politikai (KLP) un kohēzijas politikai atvēlēto līdzekļu apjoms nākamajā DFS nedrīkst būt 
mazāks, nekā tas ir pašreizējā finanšu plānošanas periodā.

Struktūra
Nākamās DFS struktūrai jābūt reālai, tai jāveicina plānošanas nepārtrauktība un jāizvairās no 
pašreizējās DFS trūkumiem, jo īpaši no elastības trūkuma kategoriju starpā. Kā norādīts 
iepriekš, tai būtu jāatspoguļo „Eiropas 2020” inteliģentas, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes aspekti. Ņemot vērā šīs prasības, referents ierosina:

- visas saistītās „Eiropas 2020” politikas grupēt zem viena nosaukuma;
- zem nosaukuma „Eiropa 2020” izveidot trīs kategorijas, tajās ietverot saistītās politikas; 

lai galvenās finansējuma politikas nodrošinātu ar stabilu finanšu plānošanas sistēmu, viņš 
ierosina trim kategorijām piešķirt vairāk elastības, lai nodrošinātu to, ka budžeta līdzekļi ir 
piemēroti pieskaņoti stratēģijas 2020 progresīvai attīstībai;

- saglabāt kategoriju pilsonība (bez apakškategorijām), ārējā darbība un pārvaldība;

- izveidot jaunu kategoriju, lai nodrošinātu iespējamo ES budžeta iesaistīšanu Eiropas 
stabilizācijas mehānismā pēc 2013. gada.

Elastība un ilgums
Referents uzskata, ka lielāka elastība katrā kategorijā un to starpā ir absolūti nepieciešama, lai 
Savienība saglabātu funkcionēšanas spēju. Vidusposma pārskatam vajadzētu kļūt par juridiski 
saistošu pienākumu ar reālu iespēju pārskatīt maksimālās summas atbilstīgi pašu resursu 
lēmumam. Pārskatīšanas mehānismiem vajadzētu paredzēt vienkāršotu procedūru izmaiņu 
veikšanai, nepārsniedzot saskaņoto slieksni. Turpmāk visos iespējamos veidos ir jāveicina 
elastība maksimālās summas ietvaros. Visbeidzot, ir būtiski saglabāt un uzlabot ārpusbudžeta 
elastīgo instrumentu pašreizējo sistēmu, vairāk vienkāršojot šo instrumentu pielietojumu un 
nodrošinot tos ar pietiekamu finansējumu. 

Nākamajā DFS jāievieš līdzsvars starp stabilitāti, vidēja termiņa paredzamību un elastību. 
Elastība tādējādi ir cieši saistīta ar ilgumu. 

Atgādinot par Parlamenta seno vēlmi pēc iespējas vairāk saskaņot DFS ilgumu ar iestādes 
politisko ciklu ilgumu demokrātiskas ziņošanas un atbildības iemeslu dēļ, referents uzskata, 
ka piecu gadu cikls varētu būt pārāk īss tādām politikām, kuras jāplāno ilgākam laikam un 
ilgāka īstenošanas dzīves cikla prasībām. No otras puses, desmit gadu DFS varētu paredzēt 
vienīgi tad, ja ar Padomi tiktu panākta vienošanās par maksimālu elastības pakāpi. Tādēļ 
referents uzskata, ka vēlamā izvēle būtu jauna 7 gadu DFS, kas būtu noteikta līdz 
2020. gadam, jo ar to varētu paredzēt vairāk stabilitātes, nodrošinot programmu 
nepārtrauktību ilgākam laikam, un tā veidotu arī skaidru saikni ar stratēģiju „Eiropa 2020”. 
Referents tomēr uzsver, ka šāda izvēle ir atkarīga no tā, vai būs pieejama pietiekama vispārējā 
maksimālā summa un adekvāta, labi resursiem nodrošināta elastība šīs sistēmas ietvaros un 
ārpus tās, lai izvairītos no problēmām, kas pieredzētas 2007.–2013. gada periodā.

Mērķu saskaņošana ar resursiem
Bez pietiekamiem papildu resursiem DFS pēc 2013. gada Savienība nespēs pildīt ne 



PR\859160LV.doc 25/25 PE458.649v02-00

                               Ārējais tulkojums LV

pastāvošās politikas prioritātes, ne jaunos uzdevumus, kas noteikti Lisabonas līgumā.
Referents noraida dažu dalībvalstu priekšlikumu iesaldēt ES budžetu. Tas apdraudētu 
Savienības saskaņoto mērķu sasniegšanu, varētu izraisīt mazāk efektīvu finansējumu katrai 
atsevišķai dalībvalstij, un tas nerisinātu arī kopīgās problēmas, kādas ES pilsoņiem ir radušās 
vai vēl radīsies.

Pašu resursu reforma
Veids, kādā ir attīstīta ES pašu resursu sistēma, tos pakāpeniski aizstājot ar valstu iemaksām 
un rezultātā tos uztverot kā pārmērīgu slogu nacionālajam publiskajam finansējumam, padara 
šīs sistēmas reformu vairāk nepieciešamu kā jebkad. Tā rada neproporcionālu uzsvaru uz 
naudas plūsmu uz dalībvalstīm un no tām, tādējādi mazinot Eiropas kopējās intereses.

Referents piekrīt, ka uzlabota sistēma, kas nodrošinātu taisnīgumu, pārredzamību un 
pietiekamus budžeta ieņēmumus, ļautu budžeta lēmumu pieņemšanas procesu koncentrēt uz 
galvenajām ES prioritātēm ar patiesu pievienoto vērtību, nevis uz naudas plūsmas apmaiņu 
starp dalībvalstīm. Viņš jo īpaši uzskata, ka pastāvošie izņēmumi un koriģēšanas mehānismi ir 
progresīvi jāizskauž, kas būtu obligāts solis, padarot ES budžetu taisnīgāku un pārredzamāku.

Sarunu process
Nākamā DFS ir pirmā, kuru pieņems saskaņā ar jauno Lisabonas līgumu, kas padara juridiski 
saistošu Parlamenta piekrišanu (ar tā locekļu balsu vairākumu), pirms Padome varētu to 
(vienprātīgi) pieņemt. Paredzot panākumus šai prasīgajā procedūrā un atbilstīgi LESD 
312. panta 5. punktam referents mudina Padomi un Komisiju darīt visu nepieciešamo, lai ātri 
panāktu vienošanos ar Parlamentu par praktiskā darba metodi DFS apspriešanas procesā, kam 
vajadzētu ietvert arī stingru Padomes apņemšanos apspriest priekšlikumus par jauniem pašu 
resursiem.


