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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. konstatē, ka Eiropas Savienības pašreizējā pašu resursu sistēma pilsoņiem nav pārredzama 
un tā arī nekalpo Līgumos iekļauto mērķu sasniegšanai, jo īpaši attiecībā uz Eiropas 
Savienības finansiālo autonomiju;

2. norāda, ka pašreizējā sistēma nevis nodrošina Eiropas Savienības politikas virzienu 
īstenošanai pietiekamus pašu resursus, bet gan padara Kopienas finansējumu Eiropas 
pilsoņiem nesaprotamu un izraisa sarunas starp dalībvalstīm – vai tās būtu maksātājas vai 
tikai līdzekļu saņēmējas – par šo resursu samazināšanu saskaņā ar tā saukto „taisnīgas 
atdošanas” principu, aizmirstot par daudzajām priekšrocībām, ko visiem Kopienas 
partneriem sniedz piederība Eiropas Savienībai, un nonākot pilnīgā pretrunā ar kohēzijas 
loģiku;

3. tādēļ atbalsta Eiropas Savienības finansēšanas sistēmas (gan izdevumu, gan ieņēmumu) 
pamatīgu pārskatīšanu, ko Komisija ir apņēmusies uzsākt 2008.–2009. gadā saskaņā ar 
2005. gada decembra Eiropadomes secinājumiem un saskaņā ar Deklarāciju par
daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšanu, kas ir pievienota 2006. gada 17. maija
Iestāžu nolīgumam par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu vadību;

4. uzskata, ka ir nepieciešams radīt jaunu Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu,

– kuras resursi patiešām būtu pašas Kopienas resursi, nevis dalībvalstu iemaksas Eiropas 
budžetā,

– kas nodrošinātu Eiropas Savienībai pietiekamus resursus tās politikas jomu atbilstīgai 
finansēšanai, īpaši ņemot vērā turpmāko paplašināšanos,

– kas būtu pārredzama un saprotama,

– kuru noteiktu pilnīgi demokrātiska lēmumu pieņemšana un kontrole,

– kas būtu taisnīga;

5. uzskata, ka šajā nolūkā ir lietderīgi pakāpeniski ieviest īstus Eiropas Savienības pašu 
resursus nodokļu veidā, kas radītu tiešu saikni starp pilsoņiem un Kopienas līdzekļiem un 
kas būtu efektīvi un taisnīgi, kā arī nepalielinātu kopējo nodokļu apjomu to maksātājiem;

6. attiecībā uz lēmumu pieņemšanas mehānismiem pašu resursu jomā:

– atkārtoti apliecina atbalstu Eiropas Konstitūcijā paredzētajiem mehānismam –
pirmkārt, pamatnoteikumus formulē Padomes eirolikumā, ko pieņem pēc apspriešanās 
ar Eiropas Parlamentu un apstiprina visās dalībvalstīs saskaņā ar attiecīgajiem 
konstitucionālajiem noteikumiem, un, otrkārt, īstenošanas pasākumus nosaka ar 
Padomes likumu, ko pēc tā apstiprināšanas Parlamentā pieņem ar kvalificētu balsu 
vairākumu;
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– atgādina, ka šādi noteikumi ir nesaraujami saistīti ar vispārējo vienošanos Eiropas 
Savienības finanšu jomā, un šī vienošanās ir iekļauta Eiropas Konstitūcijā un balstīta 
uz šādiem elementiem:

● pašu resursu jomā galavārds ir jāatstāj dalībvalstīm;

● pašreizējais finanšu plāns ir jāiekļauj Līgumā ar likumu, kas nosaka daudzgadu 
finanšu shēmu, par kuru ir jāpanāk Padomes un Eiropas Parlamenta vienošanās;

● gada budžetā ir jāatceļ izdevumu dalīšana obligātajos un neobligātajos izdevumos;

● Parlamentam ir jāpiešķir pilnvaras lemt par visu gada budžetu;

7. uzsver, ka Eiropas integrācijas politikas turpmāka padziļināšana radīs nepieciešamību 
vienkāršot lēmumu pieņemšanas procedūru attiecībā uz pašu resursiem, lai padarītu to 
efektīvāku, kā arī vajadzēs Eiropas Parlamentam piešķirt tiesības kopā ar dalībvalstu 
parlamentiem apstiprināt šos resursus, lai šī procedūra nonāktu pilnīgā Kopienas pārziņā;

8. uzskata, ka šīs pārskatīšanas veiksmes nodrošināšanas nolūkā ir nepieciešams paralēli 
pašu resursu sistēmas reformai no jauna definēt Eiropas Savienības izdevumu mērķus, lai 
konsolidētu visas politikas jomas, ņemot vērā Eiropas veidošanas gaitu un pamatojoties uz 
kopīgu Eiropas Parlamenta, Komisijas, Padomes un dalībvalstu parlamentu domu 
apmaiņu;

9. atzinīgi vērtē referenta izvēlēto metodi attiecībā uz dialogu starp dalībvalstu 
parlamentiem, kā arī parlamentārajos forumos līdz šim notikušās auglīgās debates par 
Eiropas nākotni.


	642524lv.doc

