
PR\611538LV.doc PE 372.062v02-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Budžeta komiteja

PAGAIDU
2004/2099(ACI)

11.4.2006

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu atjaunot Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta 
procedūras uzlabošanu
(2004/2099(ACI))

Budžeta komiteja

Referents: Reimer Böge



PE 372.062v02-00 2/6 PR\611538LV.doc

LV

PR_ACI_art120

SATURS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS.....................................................3



PR\611538LV.doc 3/6 PE 372.062v02-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu atjaunot Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta 
procedūras uzlabošanu
(2004/2099(ACI))

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 1999. gada 6. maija Iestāžu 
nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu1 un jo īpaši tā 
26. punktu,

– ņemot vērā 2005. gada 8. jūnija rezolūciju par paplašinātās Eiropas Savienības politikas 
uzdevumiem un budžeta līdzekļiem 2007.–2013. gadam2 ,

– ņemot vērā 2005. gada 1. decembra rezolūciju par Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu 
un budžeta procedūras uzlabošanu3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2006. gada 18. janvāra rezolūciju par Eiropadomes kopējo 
nostāju attiecībā uz finanšu plānu un Iestāžu nolīguma atjaunošanu 2007.–2013. gadam4,

– ņemot vērā Komisijas darba dokumentu „Priekšlikums atjaunot Iestāžu nolīgumu par 
budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu” (KOM(2004)0498),

– ņemot vērā Komisijas darba dokumentu „Ieguldījums iestāžu sarunās par priekšlikumu 
atjaunot Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu” 
(KOM(2006)0075),

– ņemot vērā Komisijas darba dokumentu „Pārskatīts priekšlikums atjaunot Iestāžu 
nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu” (KOM(2006)0036),

– ņemot vērā Komisijas 2004. gada 26. februāra paziņojumu Padomei un Eiropas 
Parlamentam „Mūsu kopīgās nākotnes veidošana. Paplašinātās Eiropas Savienības 
politiski risināmie jautājumi un budžeta līdzekļi 2007.–2013. gadā” (KOM(2004)0101) 
un 2004. gada 14. jūlija paziņojumu „Finanšu plāns laikposmam no 2007. līdz 
2013. gadam”(KOM(2004)0487), un Komisijas 2005. gada 12. aprīļa darba dokumentu 
„Tehniski pielāgojumi Komisijas priekšlikumam par vairākgadu finanšu plānu 2007.–
2013. gadam” (SEC(2005)0494),

– ņemot vērā kopīgo deklarāciju par vadlīnijām likumdošanas priekšlikumu izstrādei 
saistībā ar 2007.–2013. gada vairākgadu finanšu plānu, par ko vienojās 2005. gada 
18. oktobrī,

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

Lēmumu 2005/708/EK (OV L 269, 14.10.2005., 24. lpp.)
2 Pieņemtie teksti, 8.6.2005., P6_TA(2005)0224.
3 Pieņemtie teksti, 1.12.2005., P6_TA(2005)0453.
4 Pieņemtie teksti, 18.1.2006., P6_TA(2006)0010.
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– ņemot vērā Eiropadomes 2005. gada 15. un 16. decembra secinājumus 
(CADREFIN 268),

– ņemot vērā 2006. gada 23. janvāra, 21. februāra, 21. marta un 4. aprīļa trialogus,

– ņemot vērā Reglamenta 120. panta 1. punktu un VI pielikuma IV punkta 2. ievilkumu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu un xxx atzinumus (A6-0000/2006),

A. tā kā saskaņā ar 1999. gada 6. maija Iestāžu nolīguma 26. punktu Komisija ir ierosinājusi 
jaunā finanšu plāna un jaunā Iestāžu nolīguma gatavošanas procedūru, iesniedzot 
priekšlikumus attiecīgi 2004. gada 10. februārī un 14. jūlijā;

B. tā kā pēc Parlamenta 2005. gada 8. jūnija sarunu nostājas un dalībvalstu 2005. gada 
decembrī panāktās vienošanās Komisija ir iesniegusi pārskatītu priekšlikumu par jauno 
Iestāžu nolīgumu un tehniskos dokumentus par Eiropadomes secinājumu ietekmi, tādējādi 
ļaujot sākt vienlīdzīgas sarunas;

C. tā kā Parlaments bija apņēmies nodrošināt ilgtspējīgu vairākgadu finanšu shēmu, paredzot 
atbilstīgus līdzekļus turpmāko gadu politikām, kā arī atbilstīgus instrumentus un reformas 
šīs shēmas īstenošanas uzlabošanai;

D. tā kā Parlaments bija vienīgā iestāde, kas izstrādāja vispārēju stratēģiju un veica vajadzību 
pilnīgu un dziļu analīzi, lai noteiktu politiskās prioritātes pretstatā Padomes pieejai, kurā ir 
noteikti griesti un procenti;

1. atgādina, ka šoreiz, tā kā ir panākta vienošanās par finanšu plānu, Parlaments ilgāk kā 
astoņus mēnešus ir apspriedies pagaidu komitejā, kas izveidota tieši šim mērķim, un 
pieņēmis vispārēju sarunu nostāju, kura ir balstīta uz trim pīlāriem, kas paredzēti, lai:

- saskaņotu politiskās prioritātes un finansiālās vajadzības,

- modernizētu budžeta struktūru,

- uzlabotu ES budžeta īstenošanas kvalitāti;

2. atgādina, ka ir noraidījis Eiropadomes 2005. gada decembra secinājumus to pašreizējā 
formā, uzskatot, ka tie nenodrošinās ES ar kvantitatīviem un kvalitatīviem līdzekļiem 
nākotnes problēmu risināšanai, un ka ir aicinājis Padomi nodrošināt patiesas pilnvaras 
sarunām ar Parlamentu;

3. norāda, ka daudzos gadījumos ir paudis vēlmi uzsākt konstruktīvas sarunas ar Padomi, 
balstoties uz attiecīgajām nostājām, lai panāktu vienošanos, kas būtu balstīta uz 
pieņemamiem kvantitatīviem un kvalitatīviem uzlabojumiem reālos termiņos;

4. uzskata, ka trīs iestāžu 2006. gada 4. aprīlī panāktā vienošanās, ņemot vērā attiecīgo 
sarunu iespējas, bija Parlamenta vienīgais iespējamais kompromiss attiecībā uz 
vairākgadu budžetu, lai nodrošinātu ES likumdošanas nepārtrauktību, pareizu ES finanšu 
vadību un Parlamenta likumdošanas un budžeta pilnvaru saglabāšanu nākamajā 
laikposmā;
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5. atzinīgi vērtē panākto vienošanos un it īpaši sasniegtos rezultātus sarunās trīs pīlāru 
jomās:

politisko prioritāšu un finansiālo vajadzību saskaņošana:

- palielinājums par EUR 4 miljardiem politikas jomām, par kurām Padome 
piekrita 2005. gada decembrī, tieši piešķirot finansējumu programmām 1.a, 
1.b, 2., 3.b un 4. izdevumu kategorijā,

- būtisks palielinājums EIB rezervēm EUR 2,5 miljardu apmērā, ko dalībvalstis 
nodrošinās saskaņā ar jaunu EIB un ES budžeta līdzfinansēšanas sistēmu, lai 
paaugstinātu ES budžeta izmantošanas efektivitāti pētniecības un attīstības 
jomā, Eiropas komunikāciju tīkliem, kā arī maziem un vidējiem uzņēmumiem,

- ārpusprogrammu vajadzību finansēšana, piemēram, Ārkārtas palīdzības 
rezervei (EUR 1,5 miljardi) un ES Solidaritātes fondam (līdz EUR 7 
miljardiem) papildus finanšu shēmai, no dalībvalstīm vajadzības gadījumā 
pieprasot papildu resursus,

- ārpus finanšu shēmas finansējums Eiropas Pielāgošanās globalizācijai fondam 
(līdz EUR 3,5 miljardiem), piešķirot iepriekš atsauktās apropriācijas;

budžeta struktūras uzlabošana, palielinot elastīgumu:

- kopējā summa EUR 1,4 miljardi elastīgumam visā laikposmā, ko pieprasa 
dalībvalstis un ko izmantošanas gadījumā finansē no papildu resursiem ar 
iespēju pārnest gada summu (EUR 200 miljoni) neizmantošanas gadījumā un 
iespēju instrumentu izmantot tām pašām vajadzībām ilgāk nekā gadu,

- iespēja jaunajam ievēlētajam Parlamentam novērtēt Iestāžu nolīguma un 
finanšu plāna darbību 2009. gada beigās, balstoties uz Komisijas ziņojumu un 
iespējamiem pievienotajiem priekšlikumiem;

ES finansēšanas kvalitātes uzlabošana un Parlamenta izņēmuma tiesību 
saglabāšana:

- pārskatītajā Finanšu regulā noteiktie principi, dalībvalstu atbildība dalītas 
pārvaldības darbībās labākai ES finansējuma iekšējai kontrolei, vajadzība 
ieviest līdzfinansēšanas mehānismu ar EIB, lai nodrošinātu ES politiku lielāku 
efektivitāti, Parlamenta iesaistīšana finanšu plānošanā un jaunu aģentūru 
finansēšanā, neaizmirstot darbības programmas,

- Parlamenta iesaistīšana plašā pārskatīšanā, lielāka Parlamenta dalība KĀDP 
lēmumu pieņemšanas procesā un vairāk demokrātiskas pārraudzības ārējās 
darbībās;

6. tomēr apzinās, ka sarunu rezultātā daudzu trūkumi joprojām nav novērsti; uzskata, ka tie 
jānovērš ikgadējo budžeta procedūru gaitā, kā arī 2008.–2009. gada pārskatā;  

7. uzskata, ka tā nostājai, kā noteikts iepriekšminētajā 2005. gada 8. jūnija rezolūcijā, 
jāpaliek kā mērķim, lai nodrošinātu atbilstīgu finansējuma līmeni un turpmākās reformas 
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Eiropas Savienības mērķu sasniegšanai;

8. sagaida, ka jaunajā Iestāžu nolīgumā noteiktajām reformām būs strauja ietekme uz 
budžeta kvalitatīvo īstenošanu, tostarp uz administratīvā sloga samazinājumu, kā arī 
redzama ietekme attiecībā uz Eiropas pilsoņiem, atvieglinot viņiem piekļuvi ES 
finansējumam;

9. atbalsta, ciktāl tas attiecas uz budžetu, attiecīgo komiteju, kas strādā pie jaunā Iestāžu 
nolīguma;

10. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai informēšanas nolūkos.


