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IEROSINĀJUMI 

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. ņem vērā Komisijas budžeta grozījuma Nr. 1/2015 projekta priekšlikumu, kurā ierosinātas 

garantiju fonda rezerves un iespējama ES garantijas izmantošana, kā arī apropriāciju 

iekļaušana budžetā konsultatīvā atbalsta sniegšanai atbilstīgi leģislatīvajam priekšlikumam 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF); 

tomēr pauž stingru pārliecību, ka būtu jārod citi avoti (saistību apropriācijās), nevis tie, ko 

Komisija ierosinājusi priekšlikumā budžeta grozījuma Nr. 1/2015 projektam ES garantijas 

finansēšanai; stingri iebilst pret saistību apropriāciju pārdalīšanu no programmas 

„Apvārsnis 2020” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta Savienības 2015. 

gada budžetā; atgādina, ka budžeta grozījuma Nr. 1/2015 projekta pieņemšanai nav 

jānotiek vienlaicīgi ar EFSI regulas pieņemšanu;  

2. atgādina par Savienības budžeta uzdevumu pievienotās vērtības radīšanā, apvienojot 

līdzekļus un sekmējot Savienības izdevumu pastiprinošo ietekmi; atbalsta privātā un 

publiskā finansējuma papildu avotu izmantošanu, lai finansētu ieguldījumus Eiropas 

līmeņa mērķu īstenošanai, jo īpaši pievēršoties pārrobežu mēroga problēmām tādās jomās 

kā enerģētika, vide un transporta infrastruktūra; 

3. šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi, lai finanšu instrumenti tiktu izmantoti faktisku 

vajadzību nodrošināšanai un papildu finansējuma piesaistīšanai, jo īpaši no privātiem 

avotiem; 

4. tomēr uzsver nepieciešamību nodrošināt pārredzamību, pārskatatbildību un kontroli 

attiecībā uz finanšu instrumentiem vai jebkādiem citiem mehānismiem, kas ir saistīti ar 

Savienības budžetu, un jo īpaši ESIF; atgādina, ka ir rūpīgi un regulāri jāizvērtē šādu 

instrumentu darbība un tas, kā tie ietekmē jaunu darbvietu radīšanu un Savienības 

stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei sasniegšanu; 

5. turklāt uzstāj, ka ir svarīgi novērst izdevumu dublēšanos vai pārklāšanos; tādēļ prasa 

palielināt sinerģiju un koordināciju starp visiem finansējuma avotiem, kuru mērķis ir 

veicināt jaunu darbvietu radīšanu, izaugsmi un ekonomikas attīstību; uzskata, ka 

konsultāciju pakalpojumu sniegšanai saistībā ar ESIF nevajadzētu apdraudēt esošo 

struktūru sniegtā atbalsta specifiku, jo īpaši kohēzijas politikas jomā; 

6. uzsver, ka Parlamentam ir jāīsteno sava pilnvērtīgas budžeta lēmējiestādes un otra 

līdztiesīga likumdevēja loma, saistībā ar ierosināto ESIF nodrošinot pārredzamību un 

pārskatatbildību, no vienas puses, un koordināciju un sinerģiju, no otras puses. 

7. uzsver, ka būtu jāuzlabo sinerģija starp ESIF, ESI fondiem un izdevumiem pētniecības un 

inovācijas un transporta jomā, vienmēr nodrošinot programmu un projektu kvalitāti. 



 

PE549.360v02-00 4/4 AD\1055373LV.doc 

LV 

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS 

Pieņemšanas datums 26.3.2015    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

30 

5 

4 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, 

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela 

Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze 

Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra 

Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, 

Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, 

Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Isabella Adinolfi, Martina Anderson, Enrique Calvet Chambon, 

Salvatore Cicu, Andor Deli, Elena Gentile, Ivana Maletić, James 

Nicholson, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Julie Ward, Milan Zver 

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

Daniela Aiuto 

 
 


