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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā ikgadējā izaugsmes pētījumā, ar ko Komisija iepazīstināja 2014. gada 28. novembrī, 
attiecībā uz 2015. gadu ir noteiktas trīs galvenās prioritātes, proti, privāto investīciju 
saskaņota stimulēšana, atjaunotu saistību uzņemšanās strukturālo reformu jomā un 
pasākumu īstenošana atbildības palielināšanai budžeta jomā, un pirmoreiz ir uzsvērta ES 
budžeta finansējuma nozīme šo prioritāšu īstenošanā;

B. tā kā līdz ar regulas par Eiropas Stratēģisko investīciju fonda izveidi pieņemšanu, tādu 
darbības programmu īstenošanu, kuras saistītas ar kohēzijai paredzētajiem līdzekļiem, 
2014. gadā neizlietoto 2007.–2013. gada laikposma DFS saistību apropriāciju pārnešanu 
uz 2015., 2016. un 2017. gadu, kā arī līdz ar Eiropas iniciatīvai jaunatnei paredzētā 
priekšfinansējuma palielināšanu pagājušais pusgads budžeta izpildes ziņā bija ļoti 
piesātināts, īstenojot ikgadējā izaugsmes pētījumā nospraustos mērķus;

C. tā kā ES budžets līdz ar to ir pierādījis savu pievienoto vērtību, kā arī Eiropas līmeņa 
politiskās darbības robežas, ko nosaka budžets, kura lielāko daļu neveido patiesi pašu 
resursi, kurš joprojām ir mazāks par 1 % no IKP un kuru ierobežo daudzgadu (7 gadu) 
shēma,

1. atzinīgi vērtē piecu priekšsēdētāju ziņojumu „Eiropas ekonomiskās un monetārās 
savienības izveides pabeigšana”, taču pauž nožēlu par neatbilstību starp tā īstenošanai 
paredzēto maksāšanas grafiku un Grieķijas krīzes akūtumu;

2. atzinīgi vērtē Eiropas pusgada vienkāršošanas un pastiprināšanas nolūkā veiktos 
pasākumus — uzmanības koncentrēšanu uz jaunajām prioritātēm, mazāk dokumentu un 
vairāk laika to apspriešanai, pastiprinātu politisko dimensiju un valstu iestāžu lielāku 
līdzdalību;

3. atzinīgi vērtē priekšlikumus parlamentārās uzraudzības pastiprināšanai, it īpaši 
ierosinājumu Eiropas Parlamenta struktūras pielāgot vienotās valūtas īpatnībām;

4. atbalsta aicinājumu Savienības primārajos tiesību aktos iekļaut starpvaldību instrumentus, 
tādus kā Līgums par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību un Eiropas Stabilizācijas 
mehānisms, tādējādi izbeidzot demokrātiskās leģitimitātes trūkumu;

5. atzinīgi vērtē pārdomu uzsākšanu par eurozonas budžeta stabilizācijas mehānismu, 
tādējādi ieskicējot Eiropas kases aprises; atzīmē, ka 2017. gada pavasarī paredzētā baltās 
grāmatas publicēšana par šo tematu sakrīt ar DFS vidusposma pārskatīšanu; šajā sakarībā 
atgādina savu prasību, ka šāda veida papildu finansējumam vai instrumentam jābūt 
pakļautam Parlamenta īstenotajai budžeta kontrolei un ka tas ir jāfinansē papildus 2014.–
2020. gada FDS noteiktajām maksimālajām summām; atkārtoti uzsver arī nozīmi, ko tas 
piešķir jaunas pašu resursu sistēmas ieviešanai, kā rezultātā būtu jāveic patiesa Savienības 
finansējuma reforma, nepalielinot fiskālo slogu iedzīvotājiem;

6. atzinīgi vērtē Eiropas Stratēģisko investīciju fonda izveides regulas pieņemšanu un uzsver 
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Parlamenta lomu līdzekļu pārdales no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” un Eiropas 
Infrastruktūras savienošanas instrumenta minimizēšanā;

7. uzskata par izšķiroši svarīgu šī investīciju plāna veiksmīgu īstenošanu un tāpēc apņemas 
ar vislielāko uzmanību sekot līdzi tā īstenošanai, it īpaši, lai novērstu investīciju izdevumu 
un publiskā parāda jebkāda veida dekonsolidāciju.


