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Godātais priekšsēdētāj!

Saistībā ar minēto procedūru Budžeta komitejai tika uzdots sniegt atzinumu Jūsu vadītajai 
komitejai.

No 2020. gada 27. augusta līdz 2020. gada 10. novembrim, pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumiem un Parlamenta un Padomes paustajām nostājām, Budžeta komitejas sarunu 
grupa DFS un pašu resursu jautājumos ar Padomes un Komisijas pārstāvjiem risināja sarunas 
par jaunu iestāžu nolīgumu budžeta jomā, kurš būtu daļa no paketes, kas aptver daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam, pašu resursus un ES Atveseļošanas instrumentu — Next 
Generation EU. Šis iestāžu nolīgums tagad tiek iesniegts Jums apstiprināšanai Parlamentā.

Ņemot vērā jautājuma steidzamību, BUDG komitejas koordinatori pirmdien, 16. novembrī, 
izmantojot rakstisko procedūru, nolēma nosūtīt atzinumu vēstules veidā.
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Budžeta komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja 2020. gada 19. novembra balsošanas 
laikā. Šajā balsošanas laikā1 tā nolēma aicināt par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo 
jautājumu komiteju apstiprināt minētā iestāžu nolīguma noslēgšanu un rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut turpmāk minētos ierosinājumus.

Ar cieņu

Johan Van Overtveldt

KOPIJA
Sarunu grupas DFS un pašu resursu jautājumos locekļiem:
Jan OLBRYCHT, līdzreferentam par DFS
Margarida MARQUES, līdzreferentei par DFS
José Manuel FERNANDES, līdzreferentam par PR
Valérie HAYER, līdzreferentei par PR
Rasmus ANDRESEN, deputātam

1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Janusz Lewandowski (priekšsēdētāja vietnieks), Olivier Chastel (priekšsēdētāja 
vietnieks), Niclas Herbst (priekšsēdētāja vietnieks), Margarida Marques (priekšsēdētāja vietniece / atzinuma 
līdzsagatavotāja), Jan Olbrycht (atzinuma līdzsagatavotājs), Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, 
Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, 
Gheorghe Vlad, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, 
Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, 
Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, 
Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig.
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IEROSINĀJUMI

A. tā kā 2020. gada 10. novembrī Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas pārstāvji 
panāca vispārēju politisku vienošanos par daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2021.–
2027. gadam, pašu resursiem un Atveseļošanas instrumentu; tā kā šāda politiska 
vienošanās ietver atjauninātu iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību 
budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, 
tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai (“Iestāžu nolīgums”);

B. tā kā Iestāžu nolīgumā pirmo reizi ir iekļauti noteikumi par pašu resursiem, proti, jauns 
pielikums, kurā izklāstīts ceļvedis tādu jaunu pašu resursu ieviešanai daudzgadu finanšu 
shēmas 2021.–2027. gadam darbības laikā, kuri ir pietiekami, lai segtu Atveseļošanas 
instrumenta (Next Generation EU) procentus un atmaksas izmaksas, un no kuriem gūtie 
ieņēmumi, kas pārsniedz atmaksāšanas vajadzības, turpina finansēt Savienības budžetu 
kā vispārēji ieņēmumi saskaņā ar universāluma principu;

C. tā kā Iestāžu nolīgumā ir iekļauta jauna daļa par sadarbību saistībā ar Atveseļošanas 
instrumentu / Next Generation EU (NGEU), kuras mērķis ir nodrošināt budžeta 
lēmējinstitūcijas pienācīgu iesaistīšanos ārējo piešķirto ieņēmumu pārvaldībā NGEU 
ietvaros; tā kā šajā daļā ir atsauce uz jaunu kopīgu deklarāciju par budžeta rūpīgu 
pārbaudi attiecībā uz jauniem priekšlikumiem, kuru pamatā ir LESD 122. pants un 
kuriem var būt ievērojama ietekme uz Savienības budžetu;

D. tā kā Iestāžu nolīgumā ir ietverti būtiski uzlabojumi attiecībā uz metodikas izstrādi un 
īstenošanu, lai izsekotu mērķim 30 % izdevumu paredzēt klimata jomai, izstrādātu 
jaunu DFS izdevumu mērķi bioloģiskās daudzveidības jomā, kas būtu 7,5 % no 
2024. gada un 10 % 2026. un 2027. gadā, un novērtētu izdevumus dzimumu līdztiesības 
jomā, tostarp dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas veicināšanu;

E. tā kā Iestāžu nolīgumā ir iekļauta jauna daļa par datu par labuma guvējiem kvalitāti un 
salīdzināmību, kuras mērķis ir ieviest standartizētus pasākumus, lai vāktu, salīdzinātu 
un apkopotu informāciju un skaitļus par Savienības finansējuma galīgajiem 
saņēmējiem;

F. tā kā Iestāžu nolīgumu uzskata par horizontālu piemērošanas jomā un tas neliedz 
likumdevējiem konkrētas regulas darbības jomā vienoties par turpmākiem pasākumiem, 
lai uzlabotu datu kvalitāti un salīdzināmību, jo īpaši attiecībā uz tiešās pārvaldības 
programmām, vai vēl vairāk uzlabot budžeta lēmējinstitūcijas iesaistīšanu ārējo 
piešķirto ieņēmumu pārvaldībā;

G. tā kā Iestāžu nolīgumā pirmo reizi ir iekļauti noteikumi par sadarbību un dialogu 
sarunās par DFS, kuru mērķis ir īstenot Līguma prasības veikt visus pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai atvieglotu DFS pieņemšanu un veicinātu apspriešanos un nostāju 
saskaņošanu budžeta jautājumos;

H. tā kā ar jauno Iestāžu nolīgumu, visbeidzot, tiek nodrošināti spēkā esošie noteikumi par 
īpašo instrumentu izmantošanu un turpmākiem mērķtiecīgiem pielāgojumiem attiecībā 
uz plānošanas un prognožu pārredzamību,
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1. apstiprina nolīguma noslēgšanu.


