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Grozījums Nr. 1
Geoffrey Van Orden

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka 2007.–2013. gada 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
īstenošanas laikā Savienības budžeta 
4. izdevumu kategorijā nācās veikt pārāk 
daudzus pielāgojumus gan tāpēc, ka 
budžetā paredzētais finansējums bija 
pārāk mazs, gan tāpēc, ka trūka 
elastīguma krīzes situācijās; atkārtoti 
norāda uz savu pieeju, saskaņā ar kuru 
jauno ar Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību ieviesto pienākumu pildīšanai 
nepieciešams pienācīgs papildu 
finansējums, lai Savienība varētu aktīvi 
darboties starptautiskā mērogā, vienlaikus 
pildot saistības, kuras tā bija uzņēmusies 
pirms tam;

1. atgādina, ka 2007.–2013. gada 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
īstenošanas laikā ES budžeta 4. izdevumu 
kategorijā (ES — globālo procesu 
dalībniece) netika veikti pietiekami 
pielāgojumi; mudina Parlamentu un 
Padomi paturēt prātā nepieciešamību 
samazināt ES vispārējos izdevumus, 
ņemot vērā daudzu dalībvalstu grūto 
finansiālo un ekonomisko stāvokli un uz 
publiskajiem izdevumiem izdarīto 
spiedienu, tostarp iemaksas ES budžetā;

Or. en

Grozījums Nr. 2
María Muñiz De Urquiza

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka 2007.–2013. gada 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
īstenošanas laikā Savienības budžeta 
4. izdevumu kategorijā nācās veikt pārāk 
daudzus pielāgojumus gan tāpēc, ka 
budžetā paredzētais finansējums bija pārāk 
mazs, gan tāpēc, ka trūka elastīguma krīzes 
situācijās; atkārtoti norāda uz savu pieeju, 
saskaņā ar kuru jauno ar Līgumu par 
Eiropas Savienības darbību ieviesto 

1. atgādina, ka 2007.–2013. gada 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
īstenošanas laikā Savienības budžeta 
4. izdevumu kategorijā nācās veikt daudzus 
pielāgojumus gan tāpēc, ka budžetā 
paredzētais daudzgadu finansējums bija 
pārāk mazs, gan tāpēc, ka 4. izdevumu 
kategorijā trūka elastīguma krīzes 
situācijās; atkārtoti norāda uz savu pieeju, 
saskaņā ar kuru Eiropas Savienībai ar 
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pienākumu pildīšanai nepieciešams 
pienācīgs papildu finansējums, lai 
Savienība varētu aktīvi darboties 
starptautiskā mērogā, vienlaikus pildot 
saistības, kuras tā bija uzņēmusies pirms 
tam;

Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
uzticēto jauno pienākumu pildīšanai 
nepieciešams pienācīgs papildu 
finansējums salīdzinājumā ar 2007.–
2013. gada DFS, lai Savienība varētu 
aktīvi darboties starptautiskā mērogā, 
vienlaikus pildot saistības, kuras tā bija 
uzņēmusies pirms tam; uzsver, ka daudzās 
jomās ES finansējums ne tikai papildina 
dalībvalstu piešķirto finansējumu, bet tam 
ir arī katalizatora efekts, mudinot 
dalībvalstis iesaistīties reģionos, kurus tās 
citādi nebūtu spējīgas atbalstīt; jo īpaši 
atbalsta EK ierosinātās procedūras, lai 
stiprinātu dalībvalstu un ES darbību 
kopīgu plānošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Sabine Lösing

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka 2007.–2013. gada 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
īstenošanas laikā Savienības budžeta 
4. izdevumu kategorijā nācās veikt pārāk 
daudzus pielāgojumus gan tāpēc, ka 
budžetā paredzētais finansējums bija 
pārāk mazs, gan tāpēc, ka trūka 
elastīguma krīzes situācijās; atkārtoti 
norāda uz savu pieeju, saskaņā ar kuru 
jauno ar Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību ieviesto pienākumu pildīšanai 
nepieciešams pienācīgs papildu 
finansējums, lai Savienība varētu aktīvi
darboties starptautiskā mērogā, vienlaikus 
pildot saistības, kuras tā bija uzņēmusies 
pirms tam;

1. atgādina, ka 2007.–2013. gada 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
īstenošanas laikā Savienības budžeta 4. 
izdevumu kategorijā nācās veikt pārāk 
daudzus pielāgojumus; atkārtoti norāda uz 
savu pieeju, ka šos līdzekļus ir jāpiešķir 
miermīlīgai un civilai ārpolitikai, lai 
nodrošinātu, ka Eiropas Savienība kļūst 
par nevardarbīgu pasaules dalībnieku un 
darbojas kā vidutājs, cenšoties atrisināt 
konfliktus tikai civilā un miermīlīgā ceļā; 
ar šiem līdzekļiem ir jānodrošina tas, lai 
Savienība varētu miermīlīgi darboties 
starptautiskā mērogā, vienlaikus pildot 
saistības, kuras tā bija uzņēmusies pirms 
tam, piemēram, nabadzības izskaušanu, 
ilgtspējīgu attīstību un Tūkstošgades 
attīstības mērķus, bruņojuma kontroli, 
Kodolieroču neizplatīšanas līguma 
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īstenošanu un kodolatbruņošanos, 
konfliktu miermīlīgu risināšanu, 
līdzsvarotu ekonomisko sakaru 
veicināšanu, taisnīgu tirdzniecību un 
pasaules resursu un bagātības taisnīgu 
sadalījumu, lai nodrošinātu stabilitāti un 
labklājību Eiropas Savienībā un visā 
pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Anneli Jäätteenmäki

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka 2007.–2013. gada 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
īstenošanas laikā Savienības budžeta 
4. izdevumu kategorijā nācās veikt pārāk 
daudzus pielāgojumus gan tāpēc, ka 
budžetā paredzētais finansējums bija pārāk 
mazs, gan tāpēc, ka trūka elastīguma krīzes 
situācijās; atkārtoti norāda uz savu pieeju, 
saskaņā ar kuru jauno ar Līgumu par 
Eiropas Savienības darbību ieviesto 
pienākumu pildīšanai nepieciešams 
pienācīgs papildu finansējums, lai 
Savienība varētu aktīvi darboties 
starptautiskā mērogā, vienlaikus pildot 
saistības, kuras tā bija uzņēmusies pirms 
tam;

1. atgādina, ka 2007.–2013. gada 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
īstenošanas laikā Savienības budžeta 
4. izdevumu kategorijā nācās veikt pārāk 
daudzus pielāgojumus gan tāpēc, ka 
budžetā paredzētais finansējums bija pārāk 
mazs, gan tāpēc, ka trūka elastīguma 
negaidītās situācijās; atkārtoti norāda uz 
savu pieeju, saskaņā ar kuru jauno ar 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
ieviesto pienākumu pildīšanai 
nepieciešams pienācīgs finansējums, lai 
Savienība varētu darboties globālā mērogā, 
vienlaikus pildot saistības, kuras tā bija 
uzņēmusies pirms tam;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Geoffrey Van Orden

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. šajā sakarībā uzskata, ka Komisijas 
priekšlikums par 4. izdevumu kategorijas 
apropriāciju kopsummu atspoguļo 
Eiropas Parlamenta bažas, ko tas paudis 
2011. gada 8. jūnija rezolūcijā, un 
Savienības ārējās darbības finansējuma 
faktiskās vajadzības; atzinīgi vērtē 
signālu, kas ar šo priekšlikumu tiek 
raidīts visiem Savienības partneriem —
gan tās sniegtās palīdzības saņēmējiem, 
gan citām līdzekļu devējām valstīm;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 6
María Muñiz De Urquiza

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. šajā sakarībā uzskata, ka Komisijas 
priekšlikums par 4. izdevumu kategorijas 
apropriāciju kopsummu atspoguļo Eiropas 
Parlamenta bažas, ko tas paudis 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijā, un Savienības ārējās 
darbības finansējuma faktiskās vajadzības; 
atzinīgi vērtē signālu, kas ar šo 
priekšlikumu tiek raidīts visiem 
Savienības partneriem — gan tās sniegtās 
palīdzības saņēmējiem, gan citām līdzekļu 
devējām valstīm;

2. šajā sakarībā uzskata, ka Komisijas 
priekšlikums par 4. izdevumu kategorijas 
apropriāciju kopsummu atspoguļo Eiropas 
Parlamenta bažas, ko tas paudis 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijā1, un Savienības ārējās 
darbības finansējuma faktiskās vajadzības; 
tomēr norāda, ka Komisijas priekšlikums 
ir minimālās prasības, lai varētu īstenot 
ES mērķus, kurus ir apstiprinājuši visu 
valstu un valdību vadītāji un kuri ir 
iekļauti Lisabonas līgumā; prasa 
Padomei, ja tā nevar pilnībā apstiprināt 
Komisijas priekšlikumus, skaidri norādīt, 
no kurām politikas prioritātēm vai 
projektiem būtu iespējams atteikties, 
neraugoties uz to apliecināto Eiropas 
pievienoto vērtību;

                                               
1 Šajā dienā pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266, Rezolūcija par ieguldījumu nākotnē — jaunu daudzgadu 
finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un integrējošai Eiropai.
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Or. en

Grozījums Nr. 7
María Muñiz De Urquiza

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. tomēr atkārto savu stingro pārliecību, ka 
elastīgums, ko par nepieciešamu uzskata 
visas puses, īpaši svarīgs ir 4. izdevumu 
kategorijā; aicina Komisiju, ja ir 
nepieciešamība, ierosināt šai izdevumu 
kategorijai specifiskus noteikumus, lai 
garantētu spēju reaģēt krīzes situācijās un 
apmierinātu vajadzības, ko nav iespējams 
ieplānot, šajā procesā pienācīgi 
līdzdarbojoties budžeta lēmējinstitūcijai;

3. tomēr atkārto savu stingro pārliecību, ka 
visas DFS lielāks budžeta elastīgums, ko 
par nepieciešamu uzskata visas puses, īpaši 
svarīgs ir 4. izdevumu kategorijā;  turklāt 
pieņem zināšanai, ka Komisija ir katrā 
daudzgadu programmā ierosinājusi 
uzlabotus mehānismus, lai ES varētu 
pielāgot savu finansējumu politiskajām 
vajadzībām un ierobežojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 8
María Muñiz De Urquiza

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ierosina arī ieviest piemērotu 
procedūru 4. izdevumu kategorijas 
neizlietoto līdzekļu automātiskai pārdalei 
finanšu gada beigās; turklāt uzskata, ka 
Parlamenta piekrišanas sniegšanai 
attiecībā uz Padomes regulu par 2014.–
2020. gada DFS jābūt atkarīgai no 
vairākiem nosacījumiem, cita starpā no 
Padomes piekrišanas attiecībā uz 
Komisijas priekšlikumu par finanšu 
instrumentu radīto ieņēmumu un 
atmaksājumu atkārtotu izmantošanu;

4. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
vairāk izmantot inovatīvus finansēšanas 
instrumentus ārējo attiecību jomā, 
iekļaujot vairāk attiecīgo organizāciju un 
finanšu iestāžu; pieņem zināšanai 
jaunākos sasniegumus finanšu regulas 
pārskatīšanas jomā attiecībā uz finanšu 
instrumentu radīto ienākumu un atmaksu 
atkārtotu izmantošanu; pauž stingru 
pārliecību, ka tam ir jābūt noteikumam 
un ka atkāpēm no šā noteikuma ir 
jāsniedz pamatojums;
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Or. en

Grozījums Nr. 9
Anneli Jäätteenmäki

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ierosina arī ieviest piemērotu procedūru 
4. izdevumu kategorijas neizlietoto 
līdzekļu automātiskai pārdalei finanšu 
gada beigās; turklāt uzskata, ka 
Parlamenta piekrišanas sniegšanai 
attiecībā uz Padomes regulu par 2014.–
2020. gada DFS jābūt atkarīgai no 
vairākiem nosacījumiem, cita starpā no 
Padomes piekrišanas attiecībā uz 
Komisijas priekšlikumu par finanšu 
instrumentu radīto ieņēmumu un 
atmaksājumu atkārtotu izmantošanu;

4. ierosina arī ieviest piemērotu procedūru 
4. izdevumu kategorijas neizlietoto 
līdzekļu pārdalei finanšu gada beigās; 

Or. en

Grozījums Nr. 10
Geoffrey Van Orden

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ierosina arī ieviest piemērotu procedūru 
4. izdevumu kategorijas neizlietoto 
līdzekļu automātiskai pārdalei finanšu gada 
beigās; turklāt uzskata, ka Parlamenta 
piekrišanas sniegšanai attiecībā uz 
Padomes regulu par 2014.–2020. gada 
DFS jābūt atkarīgai no vairākiem 
nosacījumiem, cita starpā no Padomes 
piekrišanas attiecībā uz Komisijas 
priekšlikumu par finanšu instrumentu 
radīto ieņēmumu un atmaksājumu 

4. ierosina arī ieviest piemērotu procedūru 
4. izdevumu kategorijas neizlietoto 
līdzekļu automātiskai pārdalei finanšu gada 
beigās tām dalībvalstīm, kas ir galvenās 
iemaksu veicējas ES budžetā;
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atkārtotu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Sabine Lösing

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atkārtoti pauž atbalstu visiem 
Savienības ārējās darbības 
instrumentiem, kas ierosināti attiecībā uz 
2014.–2020. gadu, un it īpaši partnerības 
instrumentam, kurš paredzēts, lai aizsāktu 
jauna veida sadarbību ar valstīm, 
attiecībā uz kurām Savienībai ir 
stratēģiskas intereses;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 12
Franziska Katharina Brantner
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atkārtoti pauž atbalstu visiem Savienības 
ārējās darbības instrumentiem, kas 
ierosināti attiecībā uz 2014.–2020. gadu, 
un it īpaši partnerības instrumentam, kurš 
paredzēts, lai aizsāktu jauna veida 
sadarbību ar valstīm, attiecībā uz kurām 
Savienībai ir stratēģiskas intereses;

5. atkārtoti pauž atbalstu visiem Savienības 
ārējās darbības instrumentiem, kas 
ierosināti attiecībā uz 2014.–2020. gadu1;

                                               
1 Eiropas kaimiņattiecību instruments, pirmspievienošanās palīdzības instruments, stabilitātes instruments, 
partnerības instruments, attīstības sadarbības instruments, Eiropas instruments demokrātijas un cilvēktiesību 
veicināšanai, kopējā ārpolitika un drošības politika, humānās palīdzības instruments, Eiropas civilās aizsardzības 
instruments, makroekonomiskā palīdzība, Eiropas garantiju fonds ārējai darbībai.
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Or. en

Grozījums Nr. 13
Anneli Jäätteenmäki

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atkārtoti pauž atbalstu visiem Savienības 
ārējās darbības instrumentiem, kas 
ierosināti attiecībā uz 2014.–2020. gadu, 
un it īpaši partnerības instrumentam, kurš 
paredzēts, lai aizsāktu jauna veida 
sadarbību ar valstīm, attiecībā uz kurām 
Savienībai ir stratēģiskas intereses;

5. atkārtoti pauž atbalstu visiem Savienības 
ārējās darbības instrumentiem, kas 
ierosināti attiecībā uz 2014.–2020. gadu1, 
un it īpaši kaimiņattiecību instrumentam;
uzsver, ka ir jāuztur pienācīgā līdzsvarā 
Austrumu un Dienvidu kaimiņvalstīm 
sniegtās palīdzības apjoms, vienlaikus 
ņemot vērā to, kā saņemējvalstis izpilda 
nosacījumus; atzinīgi vērtē jauno 
partnerības instrumentu, kurš paredzēts, 
lai aizsāktu jauna veida sadarbību ar 
valstīm, attiecībā uz kurām Savienībai ir 
stratēģiskas intereses;

Or. en

Grozījums Nr. 14
María Muñiz De Urquiza

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atkārtoti pauž atbalstu visiem Savienības 
ārējās darbības instrumentiem, kas 
ierosināti attiecībā uz 2014.–2020. gadu, 
un it īpaši partnerības instrumentam, kurš 
paredzēts, lai aizsāktu jauna veida 

5. atkārtoti pauž atbalstu visiem Savienības 
ārējās darbības instrumentiem, kas 
ierosināti attiecībā uz 2014.–2020. gadu, 
un it īpaši partnerības instrumentam, kurš 
paredzēts, lai aizsāktu jauna veida 

                                               
1 Eiropas kaimiņattiecību instruments, pirmspievienošanās palīdzības instruments, stabilitātes instruments, 
partnerības instruments, attīstības sadarbības instruments, Eiropas instruments demokrātijas un cilvēktiesību 
veicināšanai, kopējā ārpolitika un drošības politika, humānās palīdzības instruments, Eiropas civilās aizsardzības 
instruments, makroekonomiskā palīdzība, Eiropas garantiju fonds ārējai darbībai.
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sadarbību ar valstīm, attiecībā uz kurām 
Savienībai ir stratēģiskas intereses;

sadarbību ar visām trešām valstīm, 
attiecībā uz kurām Savienībai ir svarīgas
intereses;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Carmen Romero López

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atkārtoti pauž atbalstu visiem Savienības 
ārējās darbības instrumentiem, kas 
ierosināti attiecībā uz 2014.–2020. gadu, 
un it īpaši partnerības instrumentam, kurš 
paredzēts, lai aizsāktu jauna veida 
sadarbību ar valstīm, attiecībā uz kurām 
Savienībai ir stratēģiskas intereses;

5. atkārtoti pauž atbalstu visiem Savienības 
ārējās darbības instrumentiem, kas 
ierosināti attiecībā uz 2014.–2020. gadu1, 
un it īpaši partnerības instrumentam, kurš 
paredzēts, lai aizsāktu jauna veida 
sadarbību ar valstīm, attiecībā uz kurām 
Savienībai ir stratēģiskas intereses; turklāt 
atkārtoti pauž atbalstu Eiropas Investīciju 
bankai un Eiropas Rekonstrukcijas un 
attīstības bankai, kas var būt drošas, ka 
ES nodrošinās finansiālo sadarbību ar 
Vidusjūras reģiona valstīm, jo īpaši 
attiecībā uz MVU un mikrokredītu 
finansēšanu;

Or. es

Grozījums Nr. 16
Franziska Katharina Brantner
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

                                               
1 Eiropas kaimiņattiecību instruments, pirmspievienošanās palīdzības instruments, stabilitātes instruments, 
partnerības instruments, attīstības sadarbības instruments, Eiropas instruments demokrātijas un cilvēktiesību 
veicināšanai, kopējā ārpolitika un drošības politika, humānās palīdzības instruments, Eiropas civilās aizsardzības 
instruments, makroekonomiskā palīdzība, Eiropas garantiju fonds ārējai darbībai.



PE492.844v01-00 12/15 AM\908475LV.doc

LV

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka ir jāpalielina kandidātvalstīm 
un potenciālajām kandidātvalstīm sniegtās 
finanšu palīdzības elastīgums; pauž stingru 
pārliecību, ka Savienības centieniem 
budžeta jomā jāatbilst pievienošanās 
sarunu faktiskajam ritmam un tajās 
sasniegtajam progresam, vadoties pēc 
principa „vairāk tam, kurš vairāk 
sasniedzis” un vienlaikus ņemot vērā 
Savienības spēju izmantot līdzekļus; 

6. uzskata, ka ir jāpalielina kandidātvalstīm 
un potenciālajām kandidātvalstīm sniegtās 
finanšu palīdzības elastīgums; pauž stingru 
pārliecību, ka Savienības centieniem 
budžeta jomā jāatbilst pievienošanās 
sarunu faktiskajam ritmam un tajās 
sasniegtajam progresam, vadoties pēc 
principa „vairāk tam, kurš vairāk 
sasniedzis”;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Anneli Jäätteenmäki

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka ir jāpalielina kandidātvalstīm 
un potenciālajām kandidātvalstīm sniegtās 
finanšu palīdzības elastīgums; pauž stingru 
pārliecību, ka Savienības centieniem 
budžeta jomā jāatbilst pievienošanās 
sarunu faktiskajam ritmam un tajās 
sasniegtajam progresam, vadoties pēc 
principa „vairāk tam, kurš vairāk 
sasniedzis” un vienlaikus ņemot vērā 
Savienības spēju izmantot līdzekļus; 

6. uzskata, ka ir jāpalielina kandidātvalstīm 
un potenciālajām kandidātvalstīm sniegtās 
finanšu palīdzības elastīgums; pauž stingru 
pārliecību, ka Savienības centieniem 
budžeta jomā jāatbilst pievienošanās 
sarunu faktiskajam ritmam un tajās 
sasniegtajam progresam, vadoties pēc 
principa „vairāk tam, kurš vairāk 
sasniedzis” un vienlaikus ņemot vērā 
Savienības spēju izmantot līdzekļus; 
uzsver, ka princips „vairāk tam, kurš 
vairāk sasniedzis” arī nozīmē „mazāk 
valstīm, kas nepilda savas saistības”;

Or. en

Grozījums Nr. 18
María Muñiz De Urquiza

Atzinuma projekts
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6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, ka ir jāpadara elastīgāka arī 
trešām valstīm sniegtā finansiālā 
palīdzība; turklāt uzskata, ka Eiropas 
Savienības centieniem budžeta jomā ir 
jāatbilst partnerībā ar saņēmējvalstīm 
apstiprināto mērķu īstenošanas ritmam 
un sasniegtajam progresam, vadoties pēc 
principa „vairāk tam, kurš vairāk 
sasniedzis”;

Or. en

Grozījums Nr. 19
María Muñiz De Urquiza

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atgādina par ES pienākumu pasaules 
drošības, demokrātijas, tiesiskuma 
ievērošanas un ilgtspējīgas un iekļaujošas 
ekonomikas attīstības veicināšanā; šajā 
sakarībā stingri uzsver ES pievienoto 
vērtību tādās daudzgadu programmās kā 
stabilitātes un cilvēktiesību instruments;
turklāt uzsver, ka visas ES ārējās darbības 
programmas būtu jādara pieejamākas 
civilajai sabiedrībai, sociālajiem 
partneriem un vietējam un reģionālajām 
pašvaldībām, lai tos mudinātu iesaistīties 
un uzņemties atbildību;

Or. en

Grozījums Nr. 20
María Muñiz De Urquiza

Atzinuma projekts
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7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a pauž stingru uzskatu, ka ir jāsaglabā 
ārkārtas palīdzības rezerve, kas īpaši 
lietderīga izrādījusies tās pašreizējā veidā, 
kā nevienai konkrētai programmai 
neparedzēta rezerve ārpus 2014.–
2020. gada DFS maksimālajām summām, 
un ka tai jānodrošina būtisks reālistisks 
līdzekļu piešķīrums, kurš Savienībai ļautu 
ātri reaģēt uz neparedzētām vajadzībām 
un negaidītām krīzēm, nepieciešamības 
gadījumā veicot īpašu līdzekļu 
mobilizāciju; atzinīgi vērtē Komisijas 
ierosinājumu palielināt tai paredzēto 
finansējumu līdz EUR 350 miljoniem 
(2011. gada cenās) un atļaut izmantot to 
līdz n+1 gadam, atzīstot, ka tas ir ļoti 
pozitīvs solis pareizā virzienā; uzsver, ka 
dažu dalībvalstu ierosinājums par 
ārkārtas palīdzības rezerves iekļaušanu 
4. izdevumu kategorijā var izraisīt ES 
ārējai darbībai pieejamā vispārējā 
finansējuma samazināšanos; 

Or. en

Grozījums Nr. 21
Franziska Katharina Brantner
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzskata, ka efektīvas ES ārpolitikas 
īstenošanas nolūkos Eiropas Ārējās 
darbības dienestam ir jāpiešķir pietiekami 
resursi, lai tas varētu pildīt savus aizvien 
lielākos pienākumus; tomēr šajā sakarībā 
uzsver, ka šie resursi ir jāizlieto 
visefektīvākajā veidā un ka pašlaik EĀDD 
personāla struktūra ir nelīdzsvarota un ar 
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pārāk lielu uzsvaru uz augstākajām AD 
amata pakāpēm;

Or. en


