
PA\774260LV.doc PE421.343v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Budžeta komiteja

2009/0010(COD)

19.3.2009

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Budžeta komiteja

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido 
programmu ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo 
palīdzību projektiem enerģētikas jomā
(COM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))

Atzinumu sagatavoja: Mario Mauro



PE421.343v01-00 2/7 PA\774260LV.doc

LV

PA_Legam



PA\774260LV.doc 3/7 PE421.343v01-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikums Programmai ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo 
atbalstu projektiem enerģētikas jomā, ir daļa no ekonomikas atveseļošanas plāna, kurā 
paredzēts EUR 30 miljardu piešķīrums (EUR 30 000 000 000).

Šis priekšlikums ir saistīts ar priekšlikumu regulai par lauku attīstības veicināšanu un 
platjoslas sakaru ieviešanu lauku reģionos. Kopējā piešķīruma summa ir EUR 5 miljardi, no 
kuriem EUR 3,5 miljardi paredzēti enerģētikas nozarei un EUR 1,5 miljardi — lauku 
attīstībai.  

Komisija savā priekšlikumā paziņoja, ka tā „ir iesniegusi priekšlikumu pārskatīt daudzgadu 
finanšu shēmu (MFF) 2007.-2013. gadam, lai 1.A kategorijas ietvaros atrastu 
papildlīdzekļus, ievērojot kopējo summu, kas noteikta 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā 
par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību1 (..).” Komisija „ierosina tos līdzekļus, 
kas nav nepieciešami 2. kategorijas ietvaros attiecībā uz 2008. gadu, pārvietot uz 
1.A kategoriju, šādi iegūstot līdzekļus EUR 3,5 miljardu apmērā, kas nepieciešami projektiem 
enerģētikas jomā (EUR 1,5 miljardi 2009. gadā un EUR 2,0 miljardi 2010. gadā).” 

EUR miljonos

Atzinuma sagatavotājs norāda, ka bāzes finansējumā nav iekļauti papildu EUR 18 miljoni par 
administratīvajiem izdevumiem, un vēlētos, lai Komisija precizē šā priekšlikuma 
izstrādāšanai nepieciešamos administratīvos izdevumus. 

                                               
1 COM(2008)0859, 10.12.2008.

Izdevumu veids
Iedaļas 

Nr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kopā

Darbības izdevumi

Saistību apropriācijas 
(CA) 8.1 A 1498,8 1998,8 3497,6

Maksājumu apropriācijas 
(PA) B 75 1012 750 1024 362 212 62,6 3497,6

Administratīvie izdevumi bāzes finansējuma ietvaros

Tehniskā un 
administratīvā palīdzība 
(NDA)

8.2.4 C 1,2 1,2 2,4

KKOOPPĒĒJJAAIISS BBĀĀZZEESS FFIINNAANNSSĒĒJJUUMMSS

Saistību apropriācijas a+c 1500 2000 3500

Maksājumu 
apropriācijas b+c 76,2 1013,2 750 1024 362 212 62,6 3500
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Lai gan Eiropadome 2008. gada decembrī atbalstīja šo iniciatīvu, Padome līdz šim vēl nav 
panākusi nekādu vienošanos. Budžeta komiteja atkārtoti apstiprinājusi nepieciešamību 
pārskatīt daudzgadu finanšu shēmu vairāku iemeslu dēļ.   

Priekšlikums regulai paredz izveidot Programmu enerģētikas nozares projektu finansēšanai, 
atbalstot projektus, kam ir nozīmīga loma ekonomikas atjaunošanā, energoapgādes drošības 
veicināšanā un siltumnīcas efektu izraisošu izplūdes gāzu samazināšanā. 

Padome ir pārskatījusi Komisijas iesniegto atbilstīgo projektu sarakstu, lai apmierinātu to 
dalībvalstu prasības, kuras lūdza visaptverošāku projektu sarakstu. 

Referents atbalsta Komisijas priekšlikumu.  Kaut arī ES budžetam tiek uzlikts liels 
finansiālais slogs, šim projektam ir tik liela nozīme ekonomikas atveseļošanā, ka tas jāīsteno 
jebkādā iespējamā veidā.

Ņemot vērā veiktās izmaiņas Komisijas priekšlikuma pielikumā, kas tika izsniegts Padomes 
Budžeta komitejas sanāksmē 2009. gada 19. februārī, referents nevar nosaukt precīzu 
piešķīruma summu, kas nepieciešama programmas finansēšanai.

Attiecībā uz piešķīrumu izcelsmi 2009.–2010. gada enerģētikas nozares projektiem, referents 
vēlas noskaidrot, kā savienot šo avotu ar iespējamo risku, ko radītu strauja lauksaimniecības 
produkcijas cenu (t. i., piena cenu) samazināšanās un kā rezultātā būtu nepieciešams 
piešķīrums lauksaimniecības nozares īstermiņa veicināšanai.

Atzinuma sagatavošanas laikā referents vēl nebija informēts par jebkādu noteiktu vienošanos, 
kas panākta Padomē attiecībā uz programmai piešķirto galīgo summu. Šobrīd ir zināms, ka 
lēmumu pieņems Eiropadome 2009. gada 19.–20. martā. 

Daži grozījumi tomēr vēl nav pietiekami izstrādāti, lai tos jau varētu iekļaut Komisijas 
priekšlikumā, ņemot vērā, ka pārrunu priekšmets var mainīties dažu dienu laikā. 

Ierosinātie grozījumi attiecas uz bāzes finansējuma un MFF savienojamību.  Referents tāpat 
kā Komisija uzskata, ka nepieciešams pārskatīt MFF, lai atrastu finansējumu kredītiem 
EUR 3,5 miljardu apjomā, kas paredzēti enerģētikas nozares projektu kreditēšanai. 

Referents arī uzsver nepieciešamību neatņemt 2. kategorijai visus iespējamos ierobežojumus, 
ņemot vērā nestabilo situāciju lauksaimniecības tirgos. Enerģētikas nozarē īstenotie projekti 
nedrīkst radīt kaitējumu nevienai no citām ES īstenotajām politikām, kam arī jāsniedz 
atbilstošs finansējums. 

Turklāt referents uzsver, ka Padomē notikušo sarunu rezultātā nepieciešams sniegt skaidru, 
visaptverošu un detalizētu finansēšanas priekšlikumu un informāciju par jebkādu šī 
priekšlikuma ietekmi uz gada budžetu.  Tādēļ viņš iesniedz grozījumu, norādot uz 
nepieciešamību attiecībā uz budžeta procedūras izstrādi ņemt vērā 2006. gada 17. maija 
Iestāžu nolīguma 38. punktu.
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Cits referenta iesniegtais grozījums attiecas uz Komisijas pienākumu informēt Parlamentu par 
novērtējumu, ko tā veic katra finanšu gada sākumā, lai prognozētu, vai anulētās saistības, kas 
attiecas uz prognozētajiem kredītiem, varētu kļūt par programmai pieejamām apropriācijām. 

Visbeidzot, referents iesniedz grozījumu, kurā viņš lūdz Komisiju informēt Parlamentu par 
kontroles, pārvaldības un uzraudzības sistēmām, ko izveidojušas dalībvalstis un par ko 
informēta tikai Komisija. 

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a uzskata, ka likumdošanas 
priekšlikumā norādītās atsauces summas 
atbilstību daudzgadu finanšu shēmai var 
nodrošināt, tikai pārskatot daudzgadu 
finanšu shēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b atkārtoti pauž vēlmi veikt pārrunas ar 
Padomi, lai rastu risinājumu attiecībā uz 
atsauces summu; atgādina, ka jāizvairās 
no jebkādas līdzekļu pārvietošanas, kura 
negatīvi ietekmētu citas ES politikas, 
samazinot tām paredzētos līdzekļus;

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c atgādina, ka gada apjoms tiks noteikts 
ikgadējā budžeta procedūrā saskaņā ar 
2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 
38. panta noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistību apropriācijas, kas atbilst tādam 
saistību apjomam, kurš atcelts tāpēc, ka 
projekti, kuriem šāds apjoms bija 
paredzēts, netika īstenoti vai tos īstenoja 
tikai daļēji, izņēmuma gadījumos un kad 
tas ir pietiekami pamatoti, ir no jauna 
pieejamas 2010. un 2011. gadā, ja tas ir 
svarīgi EEPEA mērķu sasniegšanai.

Saistību apropriācijas, kas atbilst tādam 
saistību apjomam, kurš atcelts tāpēc, ka 
projekti, kuriem šāds apjoms bija 
paredzēts, netika īstenoti vai tos īstenoja 
tikai daļēji, izņēmuma gadījumos un kad 
tas ir pietiekami pamatoti, ir no jauna 
pieejamas nākamajā — attiecīgi 2010. un 
2011. — gadā, ja tas ir svarīgi EEPEA 
mērķu sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 2. punkta nolūkā Komisija katra Šā panta 2. punkta nolūkā Komisija katra 
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finanšu gada sākumā pārbauda visus 
atbrīvojumus no saistībām, kas izdarīti 
iepriekšējā finanšu gadā, un, ņemot vērā 
pieprasījumus, novērtē, vai vajadzīgs 
apropriācijas no jauna darīt pieejamas. 
Pamatojoties uz minēto novērtējumu, 
Komisija var iesniegt attiecīgus 
priekšlikumus budžeta lēmējinstitūcijai līdz 
katra finanšu gada 15. februārim, norādot 
katram budžeta postenim iemeslus, kāpēc 
apropriācijas ir no jauna darītas pieejamas.

finanšu gada sākumā pārbauda visus 
atbrīvojumus no saistībām, kas izdarīti 
iepriekšējā finanšu gadā, un, ņemot vērā 
pieprasījumus, novērtē, vai vajadzīgs 
apropriācijas no jauna darīt pieejamas. 
Pamatojoties uz minēto novērtējumu, kuru 
iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai,
Komisija var iesniegt attiecīgus 
priekšlikumus budžeta lēmējinstitūcijai līdz 
katra finanšu gada 15. februārim, norādot 
katram budžeta postenim iemeslus, kāpēc 
apropriācijas ir no jauna darītas pieejamas.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
12. pants – 2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija informē Eiropas Parlamentu 
par dalībvalstu izveidotajām kontroles, 
pārvaldības un uzraudzības sistēmām.

Or. en


