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IEROSINĀJUMI 

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. prasa 2019. gada budžetā galveno uzmanību pievērst Eiropas pusgadā un Eiropas 

Parlamenta rezolūcijās noteiktajām prioritātēm un to jautājumu risināšanai, kas ES 

iedzīvotājiem ir vissvarīgākie un pilnībā vai daļēji ir ES kompetencē, kā norādīts, piemēram, 

Eirobarometra 2018. gada aptaujā, saskaņā ar kuru vissteidzamāk risināmās problēmas ir īpaši 

saistītas ar drošības un aizsardzības jomu; 

2. uzsver, ka sociāli līdzsvarotas un ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības un izaugsmes 

stimulēšana, vienlaikus veicot strukturālas reformas, lai modernizētu Eiropas ekonomiku, 

paātrinātu ES reģionu konverģenci un novērstu jauniešu bezdarbu, ir viens no steidzami 

risināmiem jautājumiem — tāpat kā klimata pārmaiņu palēnināšana, vides saudzēšana un 

bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, nevienlīdzības mazināšana un migrācijas, patvēruma 

un bēgļu politikas finansēšana; uzsver ilgtspējīgas attīstības mērķu nozīmi šo problēmu 

pārvarēšanā; 

3. atgādina, ka Savienības budžets būtībā ir investīciju budžets; 

4. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt pietiekamus resursus makroekonomikas politikas 

koordinēšanai un uzraudzībai; īpaši uzsver, ka būtu jāturpina pārredzama komunikācija un 

saiknes veidošana ar iedzīvotājiem un ieinteresētajām personām saistībā ar EMS un tostarp 

euro nākotni; 

5. uzsver, ka Eiropas uzraudzības iestādēm (EUI) ir būtiska loma, lai sekmētu patiesu 

Eiropas pieeju finanšu uzraudzībai, veicinātu uzraudzības konverģenci, Savienības tiesību 

aktu konsekventu piemērošanu un valstu iestāžu labāku savstarpējo koordināciju, nodrošinātu 

finanšu stabilitāti, veicinātu finanšu tirgu labāku darbību un nodrošinātu individuālo 

ieguldītāju un patērētāju aizsardzību; aicina Budžeta komiteju nodrošināt, ka tiek piešķirti 

atbilstoši resursi, kas, pilnībā racionāli izmantoti, ļaus nodrošināt EUI pietiekamu darbinieku 

skaitu un drošas un efektīvas IT sistēmas, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā tām uzticēto 

uzdevumu apjoma pakāpenisku palielināšanos; 

6. uzsver, ka Brexit un Eiropas Banku iestādes (EBI) pārcelšanai nevajadzētu traucēt EBI 

darbību; uzsver, ka ir svarīgi steidzami pabeigt darbu ar attiecīgajiem tiesību aktiem, lai būtu 

pietiekami daudz laika izmaksu ziņā efektīvas pārcelšanās īstenošanai; uzsver, ka attiecīgajos 

nākamajos tiesību aktos būtu pilnībā jāņem vērā Eiropas Parlamenta loma procedūrās, ar 

kurām turpmāk varētu tikt izveidotas vai pārvietotas Eiropas aģentūras; 

7. pieņem zināšanai EUI 2019. gada budžeta tāmes, iespējams, ievērojamo 

palielinājumu, kuru galvenokārt izraisa jauni uzdevumi, kas ierosināti pārskatītajā EUI regulā 

un citos patlaban izskatītajos tiesību aktos, tomēr uzstāj uz pilnīgu pārredzamību attiecībā uz 

šo papildu finanšu resursu sadali; uzskata, ka izdevumu par jaunajiem uzdevumiem segšanai 

būtu jāievieš ar nosacījumiem saistītas budžeta pozīcijas, kuras sāktu darboties tikai pēc 

attiecīgo tiesību aktu pieņemšanas; atzīst, ka šāds finansējums būtu spēkā līdz jauna 

finansēšanas mehānisma pieņemšanai un ieviešanai; 
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8. uzsver, cik svarīgi ir pabeigt EUI izveides regulas pārskatīšanu pirms Eiropas 

Parlamenta 8. sasaukuma beigām, lai, ņemot vērā iestādēm piemērotās uzraudzības darbības 

jomas izmaiņas, ieviestu iespēju noteikt atbilstošas un samērīgas papildu maksas, kas tiktu 

iekasētas no tirgus dalībniekiem, tādējādi daļēji aizstājot valsts kompetento iestāžu iemaksas, 

bet neietekmējot EUI neatkarīgumu; 

9. uzsver, ka EUI būtu pastāvīgi jācenšas palielināt savu efektivitāti, neapdraudot darba 

kvalitāti un galveno uzmanību pievēršot darba metožu pastāvīgai novērtēšanai, zinātības 

nodošanai un citiem EUI savstarpējas palīdzības veidiem, kā arī cilvēkresursu un finanšu 

resursu efektīvai izmantošanai; atgādina, ka EUI ir jādarbojas tikai un vienīgi Savienības 

likumdevēja uzticēto pilnvaru robežās un tās nedrīkst censties de facto paplašināt savas 

pilnvaras; 

10. uzskata, ka 2019. gada budžetā būtu jāpiešķir vairāk resursu bēgļu un migrantu 

uzņemšanai un atbalstam, jo īpaši dalībvalstīm pie ES dienvidu un austrumu robežas un tām 

dalībvalstīm, kas pilda savas saistības šajā sakarā; 

11. uzsver, ka ir jānodrošina atbilstoši resursi, lai atbalstītu Savienības darbību cīņā pret 

agresīvu nodokļu plānošanu, krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. 
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