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21.10.2015 A8-0298/12 

Grozījums Nr.  12 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. nolemj arī rīkoties saistībā ar krīzi, kura 

patlaban skar Eiropas lauksaimniekus, īpaši 

piensaimniecības nozari, un jau nostājā 

attiecībā uz 2016. gada budžetu iekļaut 

EUR 500 miljonus ārkārtas atbalsta 

pasākumiem, par kuriem paziņojusi 

Komisija; paļaujas, ka Komisijas 

grozījumu vēstule Nr. 2/2016 ļaus noteikt 

konkrētās budžeta pozīcijas, kuras šajā 

sakarībā tiks palielinātas; atzinīgi vērtē 

Komisijas lēmumu pārnest neizlietotās 

apropriācijas no 2015. gada budžeta 

krīzes rezerves uz 2016. gada budžetu un 

norāda, ka šie neizlietotie līdzekļi tiks 

izmantoti, lai segtu atmaksājumus tiešo 

maksājumu saņēmējiem, kā to paredz 

Regula (ES) Nr. 1306/2013; 

6. nolemj arī rīkoties saistībā ar krīzi, kura 

patlaban skar Eiropas lauksaimniekus, īpaši 

piensaimniecības nozari, un jau nostājā 

attiecībā uz 2016. gada budžetu iekļaut 

papildu līdzekļus, kuri veidotu daļu no 
EUR 500 miljoniem ārkārtas atbalsta 

pasākumiem, par kuriem paziņojusi 

Komisija; paļaujas, ka Komisijas 

grozījumu vēstule Nr. 2/2016 ļaus noteikt 

konkrētās budžeta pozīcijas, kuras šajā 

sakarībā tiks palielinātas un cik lielā mērā; 

atgādina, ka, neveicot tādus pasākumus 

kā piedāvājuma pārvaldība, ārkārtas 

palīdzība izrādīsies neefektīva pašreizējās 

nestabilās situācijas lauksaimniecības 

tirgos novēršanā, turklāt paļaušanās uz 

novecojušiem instrumentiem, lai efektīvi 

eksportētu mūsu strukturālo 

pārpalikumu, jau ir apliecinājusi negatīvu 

ietekmi uz tirgiem un lauksaimniekiem 

jaunattīstības valstīs; tādēļ uzskata, ka 

šim papildu finansējumam nevajadzētu 

izraisīt lielāku ES eksportu uz 

jaunattīstības valstīm par cenām, kas 

negatīvi ietekmē šo valstu tirgus un iztikas 

iespējas; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/13 

Grozījums Nr.  13 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 10.a pauž nožēlu, ka Komisijas ekspertu 

grupu sastāvs joprojām nav līdzsvarots, jo 

tajās pārmērīgi dominē korporatīvās 

intereses; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/14 

Grozījums Nr.  14 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

20. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

20. apstiprina atbalstu ITER programmai 

un pauž apņemšanos nodrošināt tai 

atbilstīgu finansējumu; tomēr pauž bažas 

par šīs programmas iespējamu turpmāku 

aizkavēšanos un papildu izmaksām, kā arī 

ar to saistīto iespējamo ietekmi uz 

Savienības budžetu; tādēļ pauž nožēlu par 

to, ka nebija spējis novērtēt 2016. gadā 
ITER paredzētās apropriācijas, ņemot vērā 

atjaunināto maksājumu plānu un grafiku, 

kurš tiks iesniegts ITER padomē tikai 

2015. gada novembrī; tomēr sagaida, ka 

šis pārskatītais plāns sniegs pietiekamu 

apliecinājumu tam, ka Parlamenta 

ieteikumi, kas norādīti attiecīgajā 

rezolūcijā par 2013. finanšu gada budžeta 

izpildes apstiprināšanu, ir pienācīgi ņemti 

vērā un ka tiks nodrošināti finansiāli 

saprātīgi risinājumi un izdevumu 

efektivitāte; plāno šim jautājumam 

pievērsties 2016. gada budžeta 

samierināšanas procedūrā; turklāt uzstāj, ka 

ir vajadzīga pilnīga pārredzamība attiecībā 

uz kopuzņēmuma ―Fusion for Energy‖ 

iemaksu ITER programmā izlietojumu; 

prasa izveidot pienācīgu atbildīguma 

nodrošināšanas mehānismu, kas sniegtu 

skaidru pārskatu par starptautiskajam 

projektam nodrošinātā finansējuma apmēru 

un novērtētu šo līdzekļu izlietojuma 

efektivitāti; 

20. pauž bažas par ITER programmas ļoti 

iespējamo turpmāko aizkavēšanos un 

papildu izmaksām, kā arī ar to saistīto 

iespējamo ietekmi uz Savienības budžetu; 

tādēļ pauž nožēlu par to, ka nebija spējis 

novērtēt 2016. gadā ITER paredzētās 

apropriācijas, ņemot vērā atjaunināto 

maksājumu plānu un grafiku, kurš tiks 

iesniegts ITER padomē tikai 2015. gada 

novembrī; pauž bažas, ka šis pārskatītais 

plāns nesniegs pietiekamu apliecinājumu 

tam, ka Parlamenta ieteikumi, kas norādīti 

attiecīgajā rezolūcijā par budžeta izpildes 

apstiprināšanu, ir pienācīgi ņemti vērā un 

ka tiks nodrošināti finansiāli saprātīgi 

risinājumi un izdevumu efektivitāte; plāno 

šim jautājumam pievērsties 2016. gada 

budžeta samierināšanas procedūrā; turklāt 

uzstāj, ka ir vajadzīga pilnīga pārredzamība 

attiecībā uz kopuzņēmuma ―Fusion for 

Energy‖ iemaksu ITER programmā 

izlietojumu; prasa izveidot pienācīgu 

atbildīguma nodrošināšanas mehānismu, 

kas sniegtu skaidru pārskatu par 

starptautiskajam projektam nodrošinātā 

finansējuma apmēru un novērtētu šo 

līdzekļu izlietojuma efektivitāti; 
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8
 Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa 

rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir 

neatņemama daļa no lēmuma par ITER un 

kodolsintēzes enerģētikas attīstības 

vajadzībām izveidotā Eiropas 

kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta 

izpildes apstiprināšanu (pieņemtie teksti, 

P8_TA(2015)0168). 

8
 Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa 

rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir 

neatņemama daļa no lēmuma par ITER un 

kodolsintēzes enerģētikas attīstības 

vajadzībām izveidotā Eiropas 

kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta 

izpildes apstiprināšanu (pieņemtie teksti, 

P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/15 

Grozījums Nr.  15 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

20. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

20. apstiprina atbalstu ITER programmai 

un pauž apņemšanos nodrošināt tai 

atbilstīgu finansējumu; tomēr pauž bažas 

par šīs programmas iespējamu turpmāku 

aizkavēšanos un papildu izmaksām, kā arī 

ar to saistīto iespējamo ietekmi uz 

Savienības budžetu; tādēļ pauž nožēlu par 

to, ka nebija spējis novērtēt 2016. gadā 
ITER paredzētās apropriācijas, ņemot vērā 

atjaunināto maksājumu plānu un grafiku, 

kurš tiks iesniegts ITER padomē tikai 

2015. gada novembrī; tomēr sagaida, ka šis 

pārskatītais plāns sniegs pietiekamu 

apliecinājumu tam, ka Parlamenta 

ieteikumi, kas norādīti attiecīgajā 

rezolūcijā par 2013. finanšu gada budžeta 

izpildes apstiprināšanu
8
, ir pienācīgi ņemti 

vērā un ka tiks nodrošināti finansiāli 

saprātīgi risinājumi un izdevumu 

efektivitāte; plāno šim jautājumam 

pievērsties 2016. gada budžeta 

samierināšanas procedūrā; turklāt uzstāj, ka 

ir vajadzīga pilnīga pārredzamība attiecībā 

uz kopuzņēmuma ―Fusion for Energy‖ 

iemaksu ITER programmā izlietojumu; 

prasa izveidot pienācīgu atbildīguma 

nodrošināšanas mehānismu, kas sniegtu 

skaidru pārskatu par starptautiskajam 

projektam nodrošinātā finansējuma apmēru 

un novērtētu šo līdzekļu izlietojuma 

efektivitāti; 

20. apstiprina atbalstu ITER programmai 

un pauž apņemšanos nodrošināt tai 

atbilstīgu finansējumu; tomēr pauž bažas 

par šīs programmas iespējamu turpmāku 

aizkavēšanos un papildu izmaksām, kā arī 

ar to saistīto iespējamo ietekmi uz 

Savienības budžetu; tādēļ pauž nožēlu par 

to, ka nebija spējis novērtēt 2016. gadā 
ITER paredzētās apropriācijas, ņemot vērā 

atjaunināto maksājumu plānu un grafiku, 

kurš tiks iesniegts ITER padomē tikai 

2015. gada novembrī; tomēr sagaida, ka šis 

pārskatītais plāns sniegs pietiekamu 

apliecinājumu tam, ka Parlamenta 

ieteikumi, kas norādīti attiecīgajā 

rezolūcijā par 2013. finanšu gada budžeta 

izpildes apstiprināšanu
8
, ir pienācīgi ņemti 

vērā un ka tiks nodrošināti finansiāli 

saprātīgi risinājumi un izdevumu 

efektivitāte; plāno šim jautājumam 

pievērsties 2016. gada budžeta 

samierināšanas procedūrā; turklāt uzstāj, ka 

ir vajadzīga pilnīga pārredzamība attiecībā 

uz kopuzņēmuma ―Fusion for Energy‖ 

iemaksu ITER programmā izlietojumu; 

prasa izveidot pienācīgu atbildīguma 

nodrošināšanas mehānismu, kas sniegtu 

skaidru pārskatu par starptautiskajam 

projektam nodrošinātā finansējuma apmēru 

un novērtētu šo līdzekļu izlietojuma 

efektivitāti; ierosina iekļaut apropriācijas 
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rezervē, no kuras tās varētu izņemt tikai 

tad, ja atjauninātajā projekta plānā, kurš 

jāiesniedz 2015. gada novembrī, būs 

sniegti pietiekami apliecinājumi tam, ka 

Parlamenta ieteikumi ir pienācīgi ņemti 

vērā; 

8
 Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa 

rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir 

neatņemama daļa no lēmuma par ITER un 

kodolsintēzes enerģētikas attīstības 

vajadzībām izveidotā Eiropas 

kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta 

izpildes apstiprināšanu (pieņemtie teksti, 

P8_TA(2015)0168). 

8
 Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa 

rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir 

neatņemama daļa no lēmuma par ITER un 

kodolsintēzes enerģētikas attīstības 

vajadzībām izveidotā Eiropas 

kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta 

izpildes apstiprināšanu (pieņemtie teksti, 

P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/16 

Grozījums Nr.  16 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

20.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 20.a pauž satraukumu par to, ka Vācijas 

valdība nesen ir apstiprinājusi, ka ne 

ITER grafiku, ne tā izdevumu plānu, kurš 

jau ir pārskatīts un palielināts, nebūs 

iespējams ievērot; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/17 

Grozījums Nr.  17 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

20.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 20.b uzsver milzīgo neatbilstību starp 

kodolpasākumiem paredzēto finansējumu 

ES budžetā un atbalstu uz nākotni 

orientētiem atjaunojamo energoresursu 

pasākumiem; tādēļ uzskata, ka 

atteikšanās no ITER projekta atbrīvotu tik 

nepieciešamos līdzekļus, kurus varētu 

izmantot ieguldīšanai tādās atjaunojamās 

enerģijas tehnoloģijās, kuras jau 

darbojas; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/18 

Grozījums Nr.  18 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

20.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 20.c uzskata, ka Euratom budžeta pozīciju 

par kodola skaldīšanu un aizsardzību pret 

radiāciju vajadzētu pārorientēt uz 

kodolelektrostaciju ekspluatācijas 

pārtraukšanu, un tāpat arī apropriācijas, 

kuras paredzētas Kopīgā pētniecības 

centra darbībām, kas ir saistītas ar 

kodolenerģētiku, būtu jāizmanto tikai 

darbībām, kuras ir nepieciešamas 

aizsardzības pasākumu īstenošanai; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/19 

Grozījums Nr.  19 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

21. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. rezervē daļu apropriāciju finanšu 

pārskatu un revīziju standartizācijai un 

prasa īstenot P. Maystadt ziņojuma 

ieteikumus par Eiropas Finanšu pārskatu 

padomdevējas grupas (EFRAG) 

uzdevumiem un atbildību, tādējādi stiprinot 

arī Savienības ietekmi starptautisko 

grāmatvedības standartu noteikšanā; 

21. rezervē daļu apropriāciju finanšu 

pārskatu un revīziju standartizācijai un 

prasa īstenot P. Maystadt ziņojuma 

ieteikumus par Eiropas Finanšu pārskatu 

padomdevējas grupas (EFRAG) 

uzdevumiem un atbildību, tādējādi stiprinot 

arī Savienības ietekmi starptautisko 

grāmatvedības standartu noteikšanā; pauž 

bažas arī par to, ka nozīmīgajam 

finansējumam, kuru ES nodrošina IFRS 

fondam, nav sekojuši vajadzīgie 

uzlabojumi pārskatatbildības, 

pārredzamības un demokrātijas jomā; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/20 

Grozījums Nr.  20 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

28. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

28. atzinīgi vērtē Komisijas iesniegto 

EUR 500 miljonus vērto visaptverošo 

ārkārtas pasākumu paketi Eiropas 

lauksaimnieku atbalstam, īpaši 

piensaimniecības nozarē, laikā, kad krīt 

izejvielu cenas un palielinās piena 

ražošanas apmērs; uzsver, ka vissmagāk 

tiek skarti attāli apgabali, kur 

piensaimniecības nozares 

sociālekonomiskā ietekme nav apšaubāma; 

iekļauj šo summu savā lasījumā, tādējādi 

izrādot atbalstu Komisijas paziņojumam, 
un ar nepacietību gaida tās pilnīgu 

iekļaušanu samierināšanas procedūras 

laikā, pamatojoties uz grozījumu vēstuli; 

uzsver, ka šai paketei būtu jāpapildina to 

pasākumu virkne, kuri paredzēti, lai 

novērstu zaudējumus un ilgtermiņa 

ietekmi, ko Eiropas lauksaimniekiem rada 

Krievijas piemērotais lauksaimniecības 

produktu embargo, jo Krievija joprojām ir 

otrais nozīmīgākais Savienības 

lauksaimniecības produktu eksporta 

galamērķis; 

28. pieņem zināšanai Komisijas iesniegto 

EUR 500 miljonus vērto visaptverošo 

ārkārtas pasākumu paketi Eiropas 

lauksaimnieku atbalstam, īpaši 

piensaimniecības nozarē, laikā, kad krīt 

izejvielu cenas un palielinās piena 

ražošanas apmērs; uzsver, ka vissmagāk 

tiek skarti attāli apgabali, kur 

piensaimniecības nozares 

sociālekonomiskā ietekme nav apšaubāma; 

iekļauj šo summu savā lasījumā un ar 

nepacietību gaida tās pilnīgu iekļaušanu 

samierināšanas procedūras laikā, 

pamatojoties uz grozījumu vēstuli; 

atgādina, ka, neveicot tādus pasākumus 

kā piedāvājuma pārvaldība, ārkārtas 

palīdzība izrādīsies neefektīva pašreizējās 

nestabilās situācijas lauksaimniecības 

tirgos novēršanā un var radīt risku, ka 

turpināsies ES lauksaimniecības produktu 

dempings jaunattīstības valstīs; uzsver, ka 

šai paketei būtu jāpapildina to pasākumu 

virkne, kuri paredzēti, lai novērstu 

zaudējumus un ilgtermiņa ietekmi, ko 

Eiropas lauksaimniekiem rada Krievijas 

piemērotais lauksaimniecības produktu 

embargo, jo Krievija joprojām ir otrais 

nozīmīgākais Savienības lauksaimniecības 

produktu eksporta galamērķis; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/21 

Grozījums Nr.  21 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

28.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 28.a uzskata, ka eksporta kompensācijas 

izkropļo tirdzniecību un ir pretrunā ES 

mērķiem attīstības jomā; tādēļ atbalsta to 

pilnīgu atcelšanu; 

Or. en 

 

 


