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GROZĪJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Starpposma ziņojuma projekts
Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Budžeta komitejas
Rezolūcijas priekšlikums

(ziņojuma projekts PE 496.558v01-00)

Grozījums

D. tā kā Savienībai saskaņā ar LESD 
311. pantu ir jānodrošina līdzekļi, kas 
vajadzīgi, lai tā sasniegtu savus mērķus un 
īstenotu savu politiku, un šie līdzekļi 
pilnībā jāgūst no pašas resursiem;

D. tā kā Savienībai saskaņā ar LESD 
311. pantu ir jānodrošina līdzekļi, kas 
vajadzīgi, lai tā sasniegtu savus mērķus un 
īstenotu savu politiku, un šie līdzekļi 
pilnībā jāgūst no pašas resursiem, turklāt 
Padomei, pirms tā pieņem jaunu lēmumu 
par pašu resursu reformu, ir jāapspriežas 
ar Parlamentu un arī jāsaņem 
Parlamenta piekrišana, lai pieņemtu 
noteikumus par pašu resursu sistēmas 
īstenošanu;

Grozījums Nr. 2
Starpposma ziņojuma projekts
Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Budžeta komitejas
Rezolūcijas priekšlikums

(ziņojuma projekts PE 496.558v01-00)

Grozījums

J. tā kā ES ir vajadzīgs budžets un budžeta 
procedūra, kas pilnībā atbilst parlamenta 
lēmumu pieņemšanas un uzraudzības 
procesa būtībai, t. i., pārredzamībai un 
demokrātijai, ievērojot vienotības un 
vispārīguma principus, kuri paredz, ka 
visus ieņēmumus un izdevumus iekļauj 
pilnībā, bez savstarpējas pielāgošanas un 
rīko publiskas debates un balsošanu gan 
par ieņēmumiem, gan izdevumiem,

J. tā kā ES ir vajadzīgs budžets un budžeta 
procedūra, kas pilnībā atbilst parlamenta 
lēmumu pieņemšanas un uzraudzības 
procesa būtībai, t. i., pārredzamībai un 
demokrātijai, ievērojot vienotības un 
vispārīguma principus, kuri paredz, ka 
visus ieņēmumus un izdevumus iekļauj 
pilnībā, bez savstarpējas pielāgošanas un 
rīko publiskas debates un balsošanu 
Parlamentā gan par ieņēmumiem, gan 
izdevumiem,
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Grozījums Nr. 3
Starpposma ziņojuma projekts
Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Budžeta komitejas
Rezolūcijas priekšlikums

(ziņojuma projekts PE 496.558v01-00)

Grozījums

7. atgādina, ka saskaņā ar LESD 310. pantu 
budžetā ietvertajiem ieņēmumiem un 
izdevumiem jābūt līdzsvarotiem, tātad 
budžetā nedrīkst pieļaut publiskā parāda
pieaugumu;

7. atgādina, ka saskaņā ar LESD 310. pantu 
budžetā ietvertajiem ieņēmumiem un 
izdevumiem jābūt līdzsvarotiem, tātad 
nedrīkst pieļaut budžeta deficīta
pieaugumu;

Grozījums Nr. 4
Starpposma ziņojuma projekts
Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Budžeta komitejas
Rezolūcijas priekšlikums

(ziņojuma projekts PE 496.558v01-00)

Grozījums

8. uzsver, ka ES budžets ir investīciju 
budžets un ka 94 % kopējo ieņēmumu tiek 
ieguldīti pašās dalībvalstīs vai izmantoti 
Savienības ārējo prioritāšu vajadzībām; 
uzsver, ka bez iemaksām no ES budžeta 
valsts investīcijas dalībvalstu reģionos būtu 
minimālas vai neiespējamas; uzskata, ka 
ikviens ES budžeta samazinājums jebkurā 
gadījumā negatīvi ietekmēs ekonomikas 
izaugsmi un konkurētspēju visā Savienībā;

8. uzsver, ka ES budžets pirmām kārtām ir 
investīciju budžets un ka 94 % kopējo 
ieņēmumu tiek ieguldīti pašās dalībvalstīs 
vai izmantoti Savienības ārējo prioritāšu 
vajadzībām; uzsver, ka bez iemaksām no 
ES budžeta valsts investīcijas dalībvalstu 
reģionos būtu minimālas vai neiespējamas; 
uzskata, ka ikviens ES budžeta 
samazinājums jebkurā gadījumā negatīvi 
ietekmēs ekonomikas izaugsmi un 
konkurētspēju visā Savienībā;

Grozījums Nr. 5
Starpposma ziņojuma projekts
Rezolūcijas priekšlikums
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22. punkts

Budžeta komitejas
Rezolūcijas priekšlikums

(ziņojuma projekts PE 496.558v01-00)

Grozījums

22. atsaucas uz savu nostāju, ka, ņemot 
vērā KLP plašo uzdevumu, problēmu un 
mērķu loku, 2013. budžeta gadā KLP 
piešķirtie līdzekļi būtu jāsaglabā vismaz 
tādā pašā apmērā arī nākamajā finanšu 
plānošanas periodā; šajā sakarībā uzsver, 
ka otrajam KLP pīlāram ir nozīmīga loma, 
jo tas būtiski veicina investīcijas un darba 
vietu radīšanu lauku reģionos un uzlabo 
lauksaimniecības nozares efektivitāti un 
konkurētspēju;

atsaucas uz savu nostāju, ka, ņemot vērā 
KLP plašo uzdevumu, problēmu un mērķu 
loku, 2013. budžeta gadā KLP piešķirtie 
līdzekļi būtu jāsaglabā vismaz tādā pašā 
apmērā arī nākamajā finanšu plānošanas 
periodā; šajā sakarībā uzsver 
lauksaimniecības nozīmi, lai visas 
dalībvalstis nodrošinātu ar pārtiku, un to, 
ka otrajam KLP pīlāram ir nozīmīga loma, 
jo tas būtiski veicina investīcijas un darba 
vietu radīšanu lauku reģionos un uzlabo 
lauksaimniecības nozares efektivitāti un 
konkurētspēju;

Grozījums Nr. 6
Starpposma ziņojuma projekts
Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Budžeta komitejas
Rezolūcijas priekšlikums

(ziņojuma projekts PE 496.558v01-00)

Grozījums

24. pauž uzskatu, ka brīvības, drošības un 
tiesiskuma jomā Komisijas noteiktais 
kopējais līdzekļu apjoms pienācīgi 
neatspoguļo šīs jomas pieaugušo lomu 
saskaņā ar Lisabonas līgumu un tās 
uzdevumu un mērķu paplašināšanu;

24. pauž uzskatu, ka Komisijas noteiktais 
kopējais līdzekļu apjoms brīvības, drošības 
un tiesiskuma jomā pienācīgi neatspoguļo 
tās pieaugušo lomu saskaņā ar Lisabonas 
līgumu un tās uzdevumu un mērķu 
paplašināšanu, jo īpaši cīņā pret 
noziedzību un imigrācijas un patvēruma 
politikas jomā;

Grozījums Nr. 7
Starpposma ziņojuma projekts
Rezolūcijas priekšlikums
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26. punkts

Budžeta komitejas
Rezolūcijas priekšlikums

(ziņojuma projekts PE 496.558v01-00)

Grozījums

26. atkārtoti pauž nostāju, ka jauno 
pienākumu pildīšanai, kuri ES uzticēti 
Līgumos, vajadzīgs atbilstošs papildu 
finansējums salīdzinājumā ar 2007.–
2013. gada DFS, lai Savienība varētu aktīvi 
darboties starptautiskā mērogā, vienlaikus 
pildot saistības, kuras tā bija uzņēmusies 
pirms tam, proti, līdz 2015. gadam sasniegt 
Tūkstošgades attīstības mērķus; uzsver, ka 
ES atbalsts papildina dalībvalstu 
nodrošināto finansējumu un tam ir arī 
katalizatora efekts, sniedzot palīdzību 
reģionos, kuros nav pieejama divpusējā 
palīdzība; pauž īpašu atbalstu dalībvalstu 
un ES darbību kopīgai plānošanai;

26. atkārtoti pauž nostāju, ka jauno 
pienākumu pildīšanai, kuri ES uzticēti 
Līgumos, vajadzīgs atbilstošs papildu 
finansējums salīdzinājumā ar 2007.–
2013. gada DFS, lai Savienība varētu aktīvi 
darboties starptautiskā mērogā un īstenot 
savus centienus demokrātijas, miera, 
solidaritātes un stabilitātes veicināšanā, 
kā arī nabadzības mazināšanā 
kaimiņvalstīs un partnervalstīs, vienlaikus 
pildot saistības, kuras tā bija uzņēmusies 
pirms tam, proti, līdz 2015. gadam sasniegt 
Tūkstošgades attīstības mērķus; uzsver, ka 
ES atbalsts papildina dalībvalstu 
nodrošināto finansējumu un tam ir arī 
katalizatora efekts, sniedzot palīdzību 
reģionos, kuros nav pieejama divpusējā 
palīdzība; pauž īpašu atbalstu dalībvalstu 
un ES darbību kopīgai plānošanai; uzsver 
Savienības arvien plašākos starptautiskos 
pienākumus un jaunu instrumentu, 
tostarp Ārējās darbības dienesta 
instrumentu, izveidi; uzsver 
nepieciešamību samērot ar rezultātiem 
Savienības centienus veidot kopējo 
ārpolitiku, drošības un aizsardzības 
politiku;

Grozījums Nr. 8
Starpposma ziņojuma projekts
Rezolūcijas priekšlikums
62. punkts

Budžeta komitejas
Rezolūcijas priekšlikums

(ziņojuma projekts PE 496.558v01-00)

Grozījums

62. pauž gatavību sākt nozīmīgas sarunas 
ar Padomi gan par DFS regulu, gan Iestāžu 
nolīgumu un prasa Padomei nodibināt 
ciešākus kontaktus visos līmeņos, ņemot 

62. pauž gatavību sākt nozīmīgas sarunas 
ar Padomi gan par DFS regulu, gan Iestāžu 
nolīgumu un prasa Padomei nodibināt 
ciešākus kontaktus visos līmeņos, ņemot 
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vērā 22. un 23. novembrī gaidāmo 
Eiropadomes sanāksmi;

vērā 22. un 23. novembrī gaidāmo 
Eiropadomes sanāksmi; uzsver 
nepieciešamību iespējami drīz panākt 
galīgo vienošanos par DFS, jo jebkura 
vilcināšanās var nelabvēlīgi ietekmēt ES 
budžeta līdzekļu izmantošanas efektivitāti, 
ņemot vērā Eiropas ekonomikas 
pašreizējās problēmas, ko radījusi finanšu 
krīze;
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KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 9.10.2012
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Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, 
Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald 
Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten 
Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, 
Rafał Trzaskowski, Manfred Weber

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Marietta Giannakou, 
Anneli Jäätteenmäki, Vital Moreira, Helmut Scholz, György Schöpflin


