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Budžeta disciplīna  

Eiropas Parlamenta rezolūcija par iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta 

procedūras uzlabošanu (2005/2237(INI)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā EK līgumu un it īpaši tā 272. pantu, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumus Padomei un Eiropas Parlamentam - 2004. gada 

26. februāra "Mūsu kopīgās nākotnes veidošana: Paplašinātās Eiropas Savienības politiski 

risināmie jautājumi un budžeta līdzekļi 2007.-2013. gadā" (KOM(2004)0101), 2004. gada 

14. jūlija "Finanšu plāns laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam" (KOM(2004)0487) un 

Komisijas 2005. gada 12. aprīļa darba dokuments "Tehniskie pielāgojumi Komisijas 

priekšlikumam par daudzgadu finanšu plānu laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam" 

(SEK(2005)0494), 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 1999. gada 6. maija Iestāžu 

nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu un jo īpaši tā 

26. punktu1, 

– ņemot vērā tā 2005. gada 8. jūnija rezolūciju par paplašinātās Eiropas Savienības politikas 

uzdevumiem un budžeta līdzekļiem 2007.-2013. gadam2, 

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu, 

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6–0356/2005), 

A. tā kā pašreizējais finanšu plāns būs spēkā tikai līdz 2006. gadam; 

B. tā kā, sākot ar 2007. gadu, jāatjauno lielākā daļa no Kopienas tiesību aktiem attiecībā uz 

daudzgadu programmām ar finansiālu ietekmi; 

C. tā kā pašreizējais finanšu plāns ir daļa no iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un 

budžeta procedūras uzlabošanu, kuru var noslēgt tikai, pamatojoties uz abu budžeta 

lēmējiestāžu kopīgu vienošanos; 

D. tā kā gadījumā, ja nav apstiprināts finanšu plāns, EK līguma 272. pants paredz gada 

budžetu izmantošanu; 

E. tā kā tas ir pieņēmis sarunu nostāju, kas nosaka tā politiskās prioritātes attiecībā uz nākamo 

finanšu plānu, kā arī ierosinājumu pārstrukturēt ES budžetu un paaugstināt izpildes 

kvalitāti, uzlabojot procedūras, 

1. atkārtoti apstiprina savu 2005. gada 8. jūnija rezolūcijā pausto nostāju; 

2. apstiprina vēlmi īstenot visus iespējamos centienus, lai panāktu vienošanos par nākamo 

finanšu plānu un iestāžu nolīgumu, kuri būtu pieņemami attiecībā uz Eiropas Savienības 

pienākumu un mērķu saglabāšanu jaunajā daudzgadu periodā; 

                                                 
1 OV C 172, 18.6.1999., 1. lpp. Nolīgumā pēdējie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Lēmumu 2005/708/EK (OV L 269, 14.10.2005., 24. lpp.). 
2  Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0224.  



 

3. piekrīt Komisijas bažām attiecībā uz spēju laikus vienoties, lai nodrošinātu programmu 

nepārtrauktību un reformu, kā arī lai savlaicīgi sagatavotos 2007. gada budžeta procedūras 

sākumam (2007. gada aprīlī); 

4. ņem vērā Komisijas priekšsēdētaja Ž. Barozu 2005. gada 20. oktobra vēstuli, kur dažus no 

šiem aspektiem uzskata par lietderīgiem, bet atgādina Komisijai un Padomei visu savā 

2005. gada 8. jūnija rezolūcijā norādīto kvalitatīvo elementu nozīmi 2007.–2013. gada 

finanšu plāna izstrādes pabeigšanā, kā arī to integrēšanu iestāžu nolīgumā uzskata par 

būtiski svarīgu saistībā ar jauno finanšu plānu;  

5. aicina Komisiju iesniegt oficiālu pārskatītu priekšlikumu iestāžu nolīgumam, kurā būtu 

ietverti tā ierosinājumi par rezervēm, elastību un citiem tā 2005. gada 8. jūnija rezolūcijā 

iekļautajiem kvalitatīvajiem elementiem; 

6. uzsver, ka bez vienošanās par iestāžu nolīgumu nebūs iespējams pieņemt finanšu plānu; 

atgādina, ka Parlaments šajā sakarā ir pieņēmis neapspriežamus punktus, tādus kā 

pārskatīšanas panta ieviešana, elastības rezerves, izpildes kvalitātes uzlabošana ar Finanšu 

regulas pārskatīšanas palīdzību, administratīvā sloga mazināšana, dalībvalstu apliecinājuma 

sniegšana, kā arī Parlamenta tiesību ievērošana ārējās programmās; 

7. konstatē, ka uzskatu nesaskaņa, kas aizkavējusi Eiropadomes 2005. gada 17. jūnija 

vienošanos, vairāk attiecas uz izdevumu finansēšanas veidu, nevis izdevumu apjomu un to 

sadali, kas apstiprina to, ka, lai panāktu vispārēju vienošanos par finanšu plānu, jāvienojas 

par pašreizējās pašu resursu sistēmas reformas koncepciju; 

8. aicina Padomi tās kopējā nostājā un sarunu mandātā, sekojot Parlamenta sarunu nostājas 

piemēram, paust nopietnu vēlmi apspriest ne tikai priekšlikumu finanšu plānam, bet arī 

budžeta struktūras un izpildes kvalitātes uzlabošanas un Lisabonas stratēģijas pielāgošanas 

elementus;  

9. atgādina Padomei, ka finanšu plānu un iestāžu nolīgumu nebūs iespējams pieņemt bez 

Eiropas Parlamenta un Padomes vienošanās; atgādina arī, ka tas noraidīs jebkādus 

mēģinājumus uzvelt tam atbildību par vienošanās novilcināšanu, jo tas savu sarunu nostāju 

pieņēma savlaicīgi — 2005. gada 8. jūnijā; 

10. atgādina Padomei, ka gadījumā, ja finanšu plāns 2007.–2013. gadam un jaunu iestāžu 

nolīgumu neapstiprina, Eiropas Savienības finansējumu, tostarp daudzgadu programmām, 

var nodrošināt saskaņā ar EK līguma 272. pantu vai arī ar 1999. gada 6. maija Iestāžu 

nolīguma pielāgota 26. panta palīdzību; 

11. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai. 


