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Grozījums Nr. 1
Alda Sousa, Jürgen Klute, Paul Murphy

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē 2013. gada 27. jūnijā 
augstākajā politiskajā līmenī panākto 
Parlamenta, Īrijas prezidentūras un 
Komisijas vienošanos par 2014.–
2020. gada laikposma daudzgadu finanšu 
shēmas (DFS) tiesību aktu paketi (DFS 
regulu un Iestāžu nolīgumu) kā maksimālo 
iespējamo rezultātu, ņemot vērā 
pašreizējos apstākļus un procedūras; pauž 
apņēmību turpmākajās budžeta 
procedūrās pilnībā izmantot 
jaunizveidotos instrumentus, it īpaši 
attiecībā uz elastību;

1. izturas noraidoši pret 2013. gada 
27. jūnijā augstākajā politiskajā līmenī 
panākto Parlamenta, Īrijas prezidentūras un 
Komisijas vienošanos par 2014.–
2020. gada laikposma daudzgadu finanšu 
shēmas (DFS) tiesību aktu kopumu (DFS 
regulu un Iestāžu nolīgumu), jo šī 
vienošanās neatspoguļo prioritātes un 
jautājumus, kas varētu palīdzēt novērst 
pašreizējo sociālo, ekonomikas un finanšu 
krīzi un ārkārtas situāciju sociālajā jomā, 
kas vērojama tik daudzās ES dalībvalstīs;
uzsver, ka šī vienošanās, kas Savienībai 
būs saistoša nākamos septiņus gadus, un 
Eiropadomes, Eiropas Komisijas, Eiropas 
Centrālās bankas un Starptautiskā 
Valūtas fonda pasākumi cīņai pret 
sociālo, ekonomikas un finanšu krīzi tikai 
vēl krasāk palielinās bezdarbu, liks vēl 
vairāk samazināt algas, vēl vairāk 
palielinās pensionēšanās vecumu un vēl 
vairāk samazinās publiskos izdevumus 
tādās jomās kā pētniecība, inovācijas, 
izglītība un veselība;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē 2013. gada 27. jūnijā 1. izturas noraidoši pret 2013. gada 
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augstākajā politiskajā līmenī panākto 
Parlamenta, Īrijas prezidentūras un 
Komisijas vienošanos par 2014.–
2020. gada laikposma daudzgadu finanšu 
shēmas (DFS) tiesību aktu paketi (DFS 
regulu un Iestāžu nolīgumu) kā maksimālo 
iespējamo rezultātu, ņemot vērā pašreizējos 
apstākļus un procedūras; pauž apņēmību 
turpmākajās budžeta procedūrās pilnībā 
izmantot jaunizveidotos instrumentus, it 
īpaši attiecībā uz elastību;

27. jūnijā augstākajā politiskajā līmenī 
panākto Parlamenta, Īrijas prezidentūras un 
Komisijas vienošanos par 2014.–
2020. gada laikposma daudzgadu finanšu 
shēmas (DFS) tiesību aktu kopumu (DFS 
regulu un Iestāžu nolīgumu), ņemot vērā 
to, ka iznākums ne tuvu neatbilst 
sākotnējai EP sarunu pozīcijai un 
neizpilda nevienu no EP pamatprasībām, 
kas tika iekļautas ar pārliecinošu 
vairākumu pieņemtajā 2013. gada 
13. marta rezolūcijā, piemēram, prasību 
ievērojami palielināt uz nākotni vērstu 
politikas nostādņu skaitu, paredzēt 
obligātu un vispusīgu pārskatīšanu un 
maksimālu vispārējo elastīgumu, kā arī 
panākt vienošanos par pašu resursiem;
tādēļ aicina Padomi un Komisiju turpināt 
sarunas par DFS, lai panāktu 
līdzsvarotāku rezultātu;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē 2013. gada 27. jūnijā 
augstākajā politiskajā līmenī panākto 
Parlamenta, Īrijas prezidentūras un 
Komisijas vienošanos par 2014.–
2020. gada laikposma daudzgadu finanšu 
shēmas (DFS) tiesību aktu paketi (DFS 
regulu un Iestāžu nolīgumu) kā maksimālo 
iespējamo rezultātu, ņemot vērā 
pašreizējos apstākļus un procedūras; pauž 
apņēmību turpmākajās budžeta 
procedūrās pilnībā izmantot jaunizveidotos 
instrumentus, it īpaši attiecībā uz elastību;

1. atzinīgi vērtē 2013. gada 27. jūnijā 
augstākajā politiskajā līmenī panākto 
Parlamenta, Īrijas prezidentūras un 
Komisijas vienošanos par 2014.–
2020. gada laikposma daudzgadu finanšu 
shēmas (DFS) tiesību aktu kopumu (DFS 
regulu un Iestāžu nolīgumu), bet atgādina, 
ka ir jāpanāk atbilstība virknei 
noteikumu, pirms šo tiesību aktu kopumu 
var nodot balsošanai; pauž apņēmību 
pašreiz notiekošajās sarunās par jauno 
programmu juridisko pamatu pilnībā 
izmantot savas likumdošanas pilnvaras, 
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kā arī turpmākajās budžeta procedūrās 
pilnībā izmantot jaunizveidotos 
instrumentus, it īpaši attiecībā uz elastību;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Eider Gardiazábal Rubial

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē 2013. gada 27. jūnijā 
augstākajā politiskajā līmenī panākto 
Parlamenta, Īrijas prezidentūras un 
Komisijas vienošanos par 2014.–
2020. gada laikposma daudzgadu finanšu 
shēmas (DFS) tiesību aktu paketi (DFS 
regulu un Iestāžu nolīgumu) kā maksimālo 
iespējamo rezultātu, ņemot vērā 
pašreizējos apstākļus un procedūras; pauž 
apņēmību turpmākajās budžeta procedūrās 
pilnībā izmantot jaunizveidotos 
instrumentus, it īpaši attiecībā uz elastību;

1. ņem vērā 2013. gada 27. jūnijā 
augstākajā politiskajā līmenī panākto 
Parlamenta, Īrijas prezidentūras un 
Komisijas vienošanos par 2014.–2020. 
gada laikposma daudzgadu finanšu shēmas 
(DFS) tiesību aktu kopumu (DFS regulu 
un Iestāžu nolīgumu); pauž apņēmību 
turpmākajās budžeta procedūrās pilnībā 
izmantot jaunizveidotos instrumentus, it 
īpaši attiecībā uz elastību;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ilgās un saspringtās sarunas 
gan Padomē, gan iestāžu līmenī un šo 
sarunu iznākums nav apmierinoša jauno 
LESD noteikumu DFS jomā īstenošana —
kas notika pirmoreiz —, it īpaši attiecībā 
uz Parlamenta lomu un prerogatīvām;

2. uzsver, ka ilgās un saspringtās sarunas 
gan Padomē, gan iestāžu līmenī ļāva 
konstatēt, ka Padome ir izdarījusi 
pārkāpumus jauno LESD noteikumu DFS 
jomā īstenošanā — kas notika 
pirmoreiz —, it īpaši attiecībā uz
Parlamenta lomu un prerogatīvām;
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Or. en

Grozījums Nr. 6
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ilgās un saspringtās sarunas 
gan Padomē, gan iestāžu līmenī un šo 
sarunu iznākums nav apmierinoša jauno 
LESD noteikumu DFS jomā īstenošana —
kas notika pirmoreiz —, it īpaši attiecībā 
uz Parlamenta lomu un prerogatīvām;

2. ir pārliecināts, ka ilgās un saspringtās 
sarunas gan Padomē, gan iestāžu līmenī un 
šo sarunu iznākums ir neapmierinoša
jauno LESD noteikumu DFS jomā 
īstenošana — kas notika pirmoreiz —, it 
īpaši attiecībā uz Parlamenta lomu un 
prerogatīvām;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Alda Sousa, Jürgen Klute

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a pauž patiesu nožēlu par to, ka šāda 
vienošanās ir panākta, un izturas absolūti 
noraidoši pret slepenu, nedemokrātisku 
procedūru, kas tika izmantota politiskās 
vienošanās panākšanai, iepriekš 
neapspriežoties ar visām Eiropas 
Parlamenta politiskajām grupām; pauž 
nožēlu par to, ka Eiropadome neņem vērā 
Lisabonas līgumā noteikto Parlamenta 
lomu un kompetences jomu;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Alda Sousa, Jürgen Klute

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver piedzīvoto neveiksmi sarunās 
ar Padomi par visiem noteikumiem DFS 
regulā un Iestāžu nolīgumā, ar kuriem 
bija paredzēts nodrošināt Savienībai 
modernu, progresīvu, elastīgu un 
pārredzamu ES budžetu, kas radītu 
izaugsmi un pienācīgu nodarbinātību un 
likvidētu atšķirības, kas pastāv starp ES 
politiskajām saistībām un finansiālajām 
iespējām;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu, ka Padome uzskatīja
Eiropadomes 2013. gada 8. februāra 
secinājumus par saistošiem saviem sarunu 
vedējiem; uzsver, ka Eiropadomes 
secinājumi ietvēra arī elementus, uz 
kuriem attiecas parastā likumdošanas 
procedūra, piemēram, detalizētus 
piešķiršanas kritērijus, finansējuma 
kopsummas pēc programmas vai saņēmēja, 
kā arī diskrecionārus finanšu piešķīrumus, 
ar ko pielāgo summas, kuras dalībvalstis 
saņem no Savienības budžeta;

3. pauž nosodījumu par to, ka Padome 
uzskata Eiropadomes 2013. gada 
8. februāra secinājumus par saistošiem 
saviem sarunu vedējiem uzsver, ka 
Eiropadomes secinājumi ietver arī 
elementus, uz kuriem attiecas parastā 
likumdošanas procedūra, piemēram, 
detalizētus piešķiršanas kritērijus, 
finansējuma kopsummas pēc programmas 
vai saņēmēja, kā arī diskrecionārus finanšu 
piešķīrumus, ar ko pielāgo summas, kuras 
dalībvalstis saņem no Savienības budžeta; 
norāda, ka šī vienošanās ir radījusi 
situāciju, kurā Eiropadomei de facto ir 
likumdošanas pilnvaras, kas ir pretrunā 
Lisabonas līguma noteikumiem un 
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garam;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu, ka Padome uzskatīja
Eiropadomes 2013. gada 8. februāra 
secinājumus par saistošiem saviem sarunu 
vedējiem; uzsver, ka Eiropadomes 
secinājumi ietvēra arī elementus, uz kuriem 
attiecas parastā likumdošanas procedūra, 
piemēram, detalizētus piešķiršanas 
kritērijus, finansējuma kopsummas pēc 
programmas vai saņēmēja, kā arī 
diskrecionārus finanšu piešķīrumus, ar ko 
pielāgo summas, kuras dalībvalstis saņem 
no Savienības budžeta;

3. pauž nosodījumu par to, ka Padome 
uzskata Eiropadomes 2013. gada 8. 
februāra secinājumus par saistošiem 
saviem sarunu vedējiem uzsver, ka 
Eiropadomes secinājumi ietvēra arī 
elementus, uz kuriem attiecas parastā 
likumdošanas procedūra, piemēram, 
detalizētus piešķiršanas kritērijus, 
finansējuma kopsummas pēc programmas 
vai saņēmēja, kā arī diskrecionārus finanšu 
piešķīrumus, ar ko pielāgo summas, kuras 
dalībvalstis saņem no Savienības budžeta;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a ir stingri apņēmies pilnībā izmantot 
savas Lisabonas līgumā noteiktās
likumdošanas prerogatīvas; vēlreiz 
norāda, ka Eiropadome, pieņemot 
secinājumus par DFS, nevar noteikt 
iznākumu sarunām par elementiem, 
kuriem piemēro parasto likumdošanas 
procedūru, — šos secinājumus nedrīkst 
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uzskatīt par neko vairāk kā vien 
politiskiem ieteikumiem Padomei; iesaka 
Padomei atturēties no jebkādiem 
mēģinājumiem samazināt Eiropas 
Parlamenta likumdošanas pilnvaras, jo 
īpaši saistībā ar kohēzijas politikas un 
kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) 
reformu;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. turklāt pauž nožēlu, ka pāris pēdējos 
gados notikusī biežā saziņa starp tā 
delegāciju un secīgajām Padomes 
prezidentūrām un daudzās šajā sakarībā 
rīkotās sanāksmes nav ietekmējušas ne 
sarunu garu, grafiku vai saturu, ne 
Padomes nostāju, tostarp nepieciešamību 
nošķirt ar vienošanos par DFS saistītos 
likumdošanas aspektus no budžeta 
aspektiem;

4. turklāt pauž spēcīgu nožēlu, ka pāris 
pēdējos gados notikusī biežā saziņa starp tā 
delegāciju un secīgajām Padomes 
prezidentūrām un daudzās šajā sakarībā 
rīkotās sanāksmes nav ietekmējušas ne 
sarunu garu, grafiku vai saturu, ne 
Padomes nostāju, tostarp nepieciešamību 
līdz šim nošķirt ar vienošanos par DFS 
saistītos likumdošanas aspektus no budžeta 
aspektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a pauž patiesu nožēlu par to, ka Eiropas 
Komisijai trūkst ambīciju un 
konstruktīvas pieejas un ka tā nav 
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pildījusi savu izšķirīgo lomu lēmumu 
pieņemšanas procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Alda Sousa, Jürgen Klute

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atkārtoti norāda, ka ir nepieciešams 
palielināt pārredzamību un nodrošināt 
demokrātisku procedūru, kas rada iespēju 
un garantē, ka visos sarunu posmos 
piedalās visu EP politisko grupu pārstāvji; 
uzstāj, ka Parlamentam ir jāsaņem visa 
atbilstīgā Komisijas rīcībā esošā 
informācija par kohēzijas un 
lauksaimniecības politikas nostādnēs
apstiprināto valsts piešķīrumu apmēru, 
tostarp par izņēmumiem un katrai 
dalībvalstij piešķirtajiem īpašajiem 
līdzekļiem; prasa sniegt arī visu atbilstīgo 
informāciju par to, kā katru dalībvalsti 
ietekmē lēmumi, kas pieņemti attiecībā uz 
DFS ieņēmumu sadaļu;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa Budžeta komitejai sadarbībā ar 
Konstitucionālo jautājumu komiteju labu 
laiku pirms 2016. gada pārskatīšanas 
priekšlikumu iesniegšanas izdarīt 

6. prasa Budžeta komitejai sadarbībā ar 
Konstitucionālo jautājumu komiteju labu 
laiku pirms 2016. gada pēcvēlēšanu
pārskatīšanas izdarīt nepieciešamos 



AM\1002223LV.doc 11/11 PE516.960v01-00

LV

nepieciešamos secinājumus un nākt klajā ar 
jauniem priekšlikumiem par šādu sarunu 
kārtību, lai nodrošinātu demokrātisku un 
pārredzamu visu budžeta sagatavošanas 
procesu.

secinājumus un nākt klajā ar jauniem 
priekšlikumiem par šādu sarunu kārtību, lai 
nodrošinātu demokrātisku un pārredzamu 
visu budžeta sagatavošanas procesu.

Or. en


