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IEROSINĀJUMI

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

1. uzskata, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešams ilgtspējīgāks izaugsmes modelis, lai ar 
efektīvas ilgtermiņa stratēģijas palīdzību reaģētu uz ekonomikas, sociālās, vides, 
digitālās un demogrāfiskās jomas problēmām, ar kurām pašlaik saskaras dalībvalstis; 
atzinīgi vērtē Eiropas zaļo kursu un ar to cieši saistīto Ilgtspējīgas Eiropas investīciju 
plānu kā jauno Eiropas zaļas izaugsmes stratēģiju, kuras pamatā ir ilgtspēja, kohēzija, 
iedzīvotāju labbūtība, sociālais taisnīgums un makroekonomiskā stabilitāte; uzsver, ka 
šai jaunajai stratēģijai būtu jābalstās uz investīcijām un sociāli taisnīgu pāreju, lai 
nākotnē nodrošinātu konverģenci, darbvietu radīšanu, nevienlīdzības mazināšanu un 
ilgstošu labbūtību, vienlaikus ievērojot dabas resursu ierobežojumus; atzīmē, ka 
Komisijas gada izaugsmes stratēģija ir pārdēvēta par gada ilgtspējīgas izaugsmes 
stratēģiju, un sagaida būtiskas politikas izmaiņas, lai sasniegtu minēto mērķi;

2. uzsver, ka minētās problēmas cilvēkus var ietekmēt gan labvēlīgi, gan nelabvēlīgi un ka 
tām var būt negatīvas sekas sadales ziņā; tādēļ uzskata — lai risinātu tādas problēmas, 
kā bezdarbs, nodarbinātu personu nabadzība, nodarbinātības nestabilitāte, dzimumu 
nevienlīdzība un vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība, ir izšķiroši svarīgi 
nodrošināt solidaritātes un Eiropas sociālo tiesību pīlāra principu īstenošanu; uzsver — 
ir izšķiroši svarīgi nodrošināt to, ka jauns iekļaujošs Eiropas izaugsmes modelis neatstāj 
novārtā tos, kuri nespēj pilnībā izmantot tā radītās iespējas; uzskata, ka to var panākt, 
cita starpā veicot ievērojamas investīcijas infrastruktūrā, prasmju izkopšanā un izglītībā, 
veselības aprūpē, pētniecībā un inovācijā;

3. uzsver, ka Eiropas pusgads ir nozīmīgs instruments makroekonomikas un fiskālās 
politikas koordinācijas un saskaņotības nodrošināšanai, lai radītu sinerģiju un veicinātu 
makroekonomisko stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību; atzinīgi vērtē to, ka ziņojumos par 
valstīm pastiprināta uzmanība ir veltīta klimata un vides ilgtspējai un ilgtspējīgas 
attīstības mērķu (IAM) īstenošanai, kā arī no Parīzes nolīguma izrietošajām saistībām; 
uzskata, ka izšķiroši svarīgi ir saglabāt Eiropas pusgada sākotnējo mērķi un funkciju, jo 
tas tika izveidots, lai nodrošinātu satvaru ekonomikas politikas koordinēšanai Eiropas 
Savienībā, un ka ilgtspējīgas izaugsmes veicināšana noturīgā veidā nozīmē atbildīgas 
fiskālās politikas, strukturālo reformu un investīciju veicināšanu;

4. atzinīgi vērtē jaunās Komisijas apņemšanos pārskatīt pašreizējos Stabilitātes un 
izaugsmes pakta noteikumus, ņemot vērā Eiropas Fiskālās padomes ieteikumus;

5. uzskata, ka būtu jāparedz papildu elastība, lai ņemtu vērā dalībvalstu centienus atbalstīt 
taisnīgu, iekļaujošu pāreju uz konkurētspējīgu un zaļu ekonomiku un pārvaldīt klimata 
pārmaiņu radītos riskus, tostarp to izraisīto reģionālo atšķirību palielināšanos, cita starpā 
veicinot ilgtspējīgas investīcijas, lai panāktu lielāku konverģenci; uzsver, ka ir svarīgi 
pieņemt Eiropas bezdarbnieka pabalstu pārapdrošināšanas sistēmu, lai pārvarētu sociālo 
un ekonomisko nelīdzsvarotību;

6. atzinīgi vērtē ziņojumus par vienotā tirgus darbības rezultātiem, kuri, sniedzot skaitļus, 
kas uzskatāmi parāda dalībvalstu ieguvumus no piekļuves vienotajam tirgum un no 
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dalībvalstu ekonomiskās solidaritātes, kliedēs mītus, kuri apvij “neto ieguldītāju un neto 
saņēmēju” pieeju ES budžetam; uzsver, ka izmantojot “neto ieguldītāju un neto 
saņēmēju” pieeju, it īpaši netiek atzīts ieguvums, ko nodrošina brīva preču, kapitāla un 
pakalpojumu aprite un brīva personu pārvietošanās starp ES valstīm; uzskata, ka 
minētos mītus palīdzēs kliedēt arī ES pašu resursu sistēmas reforma un uzlabošana;

7. uzsver, ka savlaicīgi, pienācīgi un pietiekami finansēti ES budžets un daudzgadu 
finanšu shēma ir ļoti svarīgi, lai risinātu kopīgas problēmas un attaisnotu iedzīvotāju 
cerības, vienlaikus nodrošinot politikas saskaņotību, kā arī lai būtiski veicinātu 
ilgtspējīgu izaugsmi ES dalībvalstīs; atgādina Parlamenta nostāju, kurā kā nosacījums tā 
piekrišanas sniegšanai pieprasīts pietiekami liels un uzticams ES budžets, kurā nav 
samazināts Līgumos iekļauto ES ilgtermiņa politiku līmenis, un vienošanās par ES pašu 
resursu reformu; prasa Komisijai pieņemt taisnīgāku, pārredzamāku, stingrāku un 
visaptverošāku metodiku klimata un bioloģiskās daudzveidības aspektu integrēšanai; 
uzskata, ka tai būtu jāietver pārveidoti snieguma rādītāji ar klimatu un bioloģisko 
daudzveidību saistītu izdevumu noteikšanai un izsekošanai, finansiālā atbalsta 
sniegšanas kaitējošiem pasākumiem novēršana, pamatnostādnes, lai nodrošinātu, ka 
izdevumi ir saderīgi ar Parīzes nolīgumā paredzēto apņemšanos saglabāt globālo 
sasilšanu zemāku par 1,5 grādiem, un klimata politikas aspektu integrēšanas ietekmes 
uz klimata pārmaiņu mazināšanos un pielāgošanos tām vidēja un ilgtermiņa uzraudzība, 
šajā procesā iesaistot Parlamentu; atgādina, ka nākamajam ES budžetam būtu jāveicina 
klimata un bioloģiskās daudzveidības aspektu integrēšana, pārsniedzot konkrētiem 
mērķiem paredzēto izdevumu īpatsvaru, šajā nolūkā integrējot klimata un sociālo 
dimensiju lēmumu pieņemšanā par visām svarīgākajām programmām un visā politikas 
ciklā;

8. uzskata, ka saistībā ar minēto pāreju dalībvalstīm un reģioniem ir atšķirīgas starta 
pozīcijas un prasības un ka līdz ar to daži no tiem savas ekonomiskās, ģeogrāfiskās un 
sociālās dimensijas dēļ būs pakļauti atšķirīgas pakāpes riskam; uzsver, ka nedrīkst 
ignorēt šajā jomā jau īstenotos centienus; uzskata, ka Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānismam būtu jānodrošina atbilstoša, iekļaujoša un taisnīga pārkārtošanās visiem 
reģioniem, kurus skar pāreja uz oglekļa ziņā neitrālu ekonomiku;

9. atgādina, ka ir svarīgi pabeigt ekonomiskās un monetārās savienības izveidi, to 
nodrošinot ar centralizētu fiskālo kapacitāti, lai tā spētu pārvarēt makroekonomiskos 
satricinājumus, izmantojot tādus instrumentus kā Eiropas bezdarbnieka pabalstu 
pārapdrošināšanas sistēma un Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcija; pieņem 
zināšanai priekšlikumus izveidot eurozonai paredzētu budžeta instrumentu 
konverģencei un konkurētspējai, kā arī reformu atbalsta programmu; uzskata, ka 
iepriekš minētā budžeta instrumenta pārvaldības struktūra būtu jāpakļauj demokrātiskai 
kontrolei, un pauž bažas par to, ka pārāk mazs budžeta instruments var nebūt 
makroekonomiski nozīmīgs;

10. uzsver, ka attiecībā uz ES un tās dalībvalstu budžeta līdzekļiem ļoti svarīgi ir apkarot 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nodokļu apiešanu un agresīvu nodokļu plānošanu, 
šajā nolūkā veicot Eiropas līmenī saskaņotus centienus; atgādina, ka investēšana šajā 
cīņā atjauno dalībvalstu finansēšanas kapacitāti daudz vienkāršāk un sistemātiskāk nekā 
jebkādi ES budžeta līdzekļu ietaupījumi; uzskata, ka digitālās tehnoloģijas ietekmēs 
pievienotās vērtības radīšanas veidu ekonomikā un ka būtu jāreformē Eiropas nodokļu 
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sistēma, lai tiktu galā ar minēto pārveidi; uzsver, ka jebkuras nodokļu reformas, kuras 
mērķis ir padarīt valstu budžetu videi nekaitīgāku, rezultātā nodokļu slogam, kas gulstas 
uz nodokļu maksātājiem, vajadzētu būt sociāli līdzsvarotam;

11. atzīmē, ka ir iespējams vēl vairāk uzlabot Eiropas pusgada pārskatatbildību, tostarp tā 
prioritāšu noteikšanas posmā; mudina Komisiju strādāt pie Parlamenta lomas 
pastiprināšanas Eiropas pusgada pārvaldībā; aicina Komisiju un dalībvalstis palielināt 
valstu parlamentu, sociālo partneru un citu attiecīgo ieinteresēto personu lomu Eiropas 
pusgadā.
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