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Grozījums Nr. 1
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā vienošanās par DFS 
2014.−2020. gadam tika panākta ilgās un 
grūtās sarunās, kas risinājās divarpus 
gadu garumā; tā kā galīgo politisko 
vienošanos varēja panākt tikai augstākajā 
politiskajā līmenī starp Parlamentu,
Padomes prezidentvalsti un Komisiju;

A. tā kā vienošanās par DFS 
2014.−2020. gadam, kas tika panākta ilgās 
un grūtās divarpus gadu garumā notikušās
sarunās, ir konservatīva un tajā nav 
ņemtas vērā jaunākās tendences; tā kā 
galīgo politisko vienošanos varēja panākt 
tikai augstākajā politiskajā līmenī starp 
trim augstākajām amatpersonām 
(Parlamenta un Komisijas 
priekšsēdētājiem un Padomes 
prezidentvalsts vadītāju) saskaņā ar 
LESD 324. pantu, tādējādi izvairoties no 
apspriešanās ar politiskajām grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Elena Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā vienošanās par DFS 
2014.−2020. gadam tika panākta ilgās un 
grūtās sarunās, kas risinājās divarpus gadu 
garumā; tā kā galīgo politisko vienošanos 
varēja panākt tikai augstākajā politiskajā 
līmenī starp Parlamentu, Padomes 
prezidentvalsti un Komisiju;

A. tā kā vienošanās par DFS 
2014.−2020. gadam tika panākta ilgās, 
visaptverošās un grūtās sarunās, kas 
risinājās divarpus gadu garumā; tā kā 
galīgo politisko vienošanos varēja panākt 
tikai augstākajā politiskajā līmenī starp 
Parlamentu, Padomes prezidentvalsti un 
Komisiju;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Eiropadomes nolemtais un 
Parlamenta galu galā atbalstītais nākamās 
DFS apmērs (EUR 960 mljrd. saistību 
apropriācijās un 
EUR 908 mljrd. maksājumu apropriācijās 
2011. gada cenās) salīdzinājumā ar DFS 
2007.−2013. gadam ir samazinājies 
(saistību apropriācijas — par 3,5 % un 
maksājumu apropriācijas — par 3,7 %), lai 
gan ES kompetences pēc Lisabonas 
līguma ir pieaugušas un Savienība ir 
paplašinājusies, tagad aptverot 
28 dalībvalstis; tā kā ar šādu līdzekļu 
apmēru nepietiek, lai sasniegtu ES 
politiskos mērķus un izpildītu saistības, jo 
īpaši tās, kas paredzētas stratēģijā 
„Eiropa 2020”;

B. tā kā Eiropadomes nolemtais un 
Parlamenta galu galā atbalstītais nākamās 
DFS apmērs (EUR 960 mljrd. saistību 
apropriācijās un 
EUR 908 mljrd. maksājumu apropriācijās 
2011. gada cenās) salīdzinājumā ar DFS 
2007.−2013. gadam ir samazinājies 
(saistību apropriācijas — par 3,5 % un 
maksājumu apropriācijas — par 3,7 %);

Or. nl

Grozījums Nr. 4
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Eiropadomes nolemtais un 
Parlamenta galu galā atbalstītais nākamās 
DFS apmērs (EUR 960 mljrd. saistību 
apropriācijās un 
EUR 908 mljrd. maksājumu apropriācijās 
2011. gada cenās) salīdzinājumā ar DFS 
2007.−2013. gadam ir samazinājies 
(saistību apropriācijas — par 3,5 % un 
maksājumu apropriācijas — par 3,7 %), lai 

B. tā kā Eiropadomes nolemtais un 
Parlamenta galu galā atbalstītais nākamās 
DFS apmērs (EUR 960 mljrd. saistību 
apropriācijās un 
EUR 908 mljrd. maksājumu apropriācijās 
2011. gada cenās) salīdzinājumā ar DFS 
2007.−2013. gadam ir samazinājies, proti,
saistību apropriācijas ir samazinājušās par 
3,5 % un maksājumu apropriācijas — par 
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gan ES kompetences pēc Lisabonas līguma 
ir pieaugušas un Savienība ir 
paplašinājusies, tagad aptverot 
28 dalībvalstis; tā kā ar šādu līdzekļu 
apmēru nepietiek, lai sasniegtu ES 
politiskos mērķus un izpildītu saistības, jo 
īpaši tās, kas paredzētas stratēģijā 
„Eiropa 2020”;

3,7 %, un tādējādi salīdzinājumā ar 
Eiropas Komisijas sākotnējo 
priekšlikumu, kas balstījās uz ES budžeta 
iesaldēšanu 2013. gada līmenī, saistību 
apropriācijas tika samazinātas par 8,8 % 
un maksājumu apropriācijas — par 10 %,
lai gan ES kompetences pēc Lisabonas 
līguma ir pieaugušas un Savienība ir 
paplašinājusies, tagad aptverot 
28 dalībvalstis; tā kā ar šādu līdzekļu 
apmēru nepietiek, lai sasniegtu ES 
politiskos mērķus un izpildītu saistības, jo 
īpaši tās, kas paredzētas stratēģijā 
„Eiropa 2020”;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā ES gada budžets turpmākajos 
gados joprojām būs aptuveni 1 % no ES 
NKI, ievērojami atpaliekot no 1992. gadā 
noteiktā pašu resursu maksimālā apjoma 
1,29 % apmērā no ES NKI saistību 
apropriācijām un 1,23 % apmērā no ES 
NKI maksājumu apropriācijām;

C. tā kā ES gada budžets turpmākajos 
gados tiks samazināts līdz aptuveni 1 % no 
ES NKI, kas atbilst ES budžeta līmenim 
19. gadsimta 80.-to gadu beigās un
ievērojami atpaliek no 1992. gadā noteiktā 
pašu resursu maksimālā apjoma 1,29 % 
apmērā no ES NKI saistību apropriācijām 
un 1,23 % apmērā no ES NKI maksājumu
apropriācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Reimer Böge

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā ES gada budžets turpmākajos 
gados joprojām būs aptuveni 1 % no ES 
NKI, ievērojami atpaliekot no 1992. gadā
noteiktā pašu resursu maksimālā apjoma 
1,29 % apmērā no ES NKI saistību 
apropriācijām un 1,23 % apmērā no ES 
NKI maksājumu apropriācijām;

C. tā kā ES gada budžets turpmākajos 
gados joprojām būs aptuveni 1 % no ES 
NKI, ievērojami atpaliekot no 2010. gadā
noteiktā pašu resursu maksimālā apjoma 
1,29 % apmērā no ES NKI saistību 
apropriācijām un 1,23 % apmērā no ES 
NKI maksājumu apropriācijām1 a;

__________________
1 a Pašu resursu maksimālā apjoma 
samazināšana līdz attiecīgi 1,31 % un 
1,24 % no ES NKI saskaņā ar 
Eiropadomes 2007. gada lēmumu 
(OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) pēc 
lēmuma par finanšu starpniecības 
pakalpojumu netiešu novērtēšanu 
(FISIM) piemērošanu pašu resursu 
nolūkos (OV C 121, 19.4.2011., 41. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 7
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā, nespējot mainīt Eiropadomes 
noteiktāss DFS kopsummas, 
Parlamentam sarunās izdevās panākt to, 
ka tiek iekļauti vairāki svarīgi jauni 
noteikumi, kas palīdzēs nodrošināt to, ka 
jaunā finanšu shēma un jaunais ES gada 
budžets ir vairāk vērsts uz darbību, 
saskaņotāks, pārredzamāks un ar tiem ir 
iespējams labāk reaģēt uz ES pilsoņu 
vajadzībām, kā arī to, ka pilnībā tiek 
izmantots DFS paredzētais maksimālais 
apjoms; tā kā šie noteikumi jo īpaši attiecas 
uz jauno kārtību, kas saistīta ar DFS 

D. tā kā Eiropas Parlaments, neizmantojot 
visas savas likumdošanas pilnvaras, 
tostarp piekrišanas nedošanu, atņēma sev 
iespēju apstrīdēt Eiropadomes uzspiestās
DFS kopsummas, turklāt Parlaments 
panāca daļēju vienošanos par to, ka tiek 
iekļauti jauni ar budžetu nesaistīti
noteikumi, kas palīdzēs nodrošināt to, ka 
jaunā finanšu shēma un jaunais ES gada 
budžets ir vairāk vērsts uz darbību, 
pārredzamāks un ar tiem ir iespējams labāk 
reaģēt uz ES pilsoņu vajadzībām, kā arī to, 
ka gandrīz pilnībā tiek izmantots DFS 
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pārskatīšanu, elastību, pašu resursiem un 
ES budžeta vienotību un pārredzamību;

paredzētais maksimālais apjoms; tā kā šie 
noteikumi jo īpaši attiecas uz jauno kārtību, 
kas saistīta ar DFS pārskatīšanu, elastību, 
pašu resursiem un ES budžeta vienotību un 
pārredzamību;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā, nespējot mainīt Eiropadomes 
noteiktāss DFS kopsummas, Parlamentam 
sarunās izdevās panākt to, ka tiek iekļauti 
vairāki svarīgi jauni noteikumi, kas 
palīdzēs nodrošināt to, ka jaunā finanšu 
shēma un jaunais ES gada budžets ir vairāk 
vērsts uz darbību, saskaņotāks, 
pārredzamāks un ar tiem ir iespējams labāk 
reaģēt uz ES pilsoņu vajadzībām, kā arī to, 
ka pilnībā tiek izmantots DFS paredzētais 
maksimālais apjoms; tā kā šie noteikumi jo 
īpaši attiecas uz jauno kārtību, kas saistīta 
ar DFS pārskatīšanu, elastību, pašu 
resursiem un ES budžeta vienotību un 
pārredzamību;

D. tā kā, nespējot mainīt Eiropadomes 
noteiktās DFS kopsummas, Parlamentam 
sarunās izdevās panākt to, ka tiek iekļauti 
jauni noteikumi, kas palīdzēs nodrošināt to, 
ka jaunā finanšu shēma un jaunais ES gada 
budžets ir vairāk vērsts uz darbību, 
saskaņotāks, pārredzamāks un ar tiem ir 
iespējams labāk reaģēt uz ES pilsoņu 
vajadzībām, kā arī to, ka pilnībā tiek 
izmantots DFS paredzētais maksimālais 
apjoms; tā kā šie noteikumi jo īpaši attiecas 
uz jauno kārtību, kas saistīta ar DFS 
pārskatīšanu, elastību un ES budžeta 
vienotību un pārredzamību;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Elena Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā, nespējot mainīt Eiropadomes 
noteiktāss DFS kopsummas, Parlamentam 

D. tā kā, nespējot mainīt Eiropadomes 
noteiktās DFS kopsummas, Parlaments 
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sarunās izdevās panākt to, ka tiek iekļauti 
vairāki svarīgi jauni noteikumi, kas 
palīdzēs nodrošināt to, ka jaunā finanšu 
shēma un jaunais ES gada budžets ir vairāk 
vērsts uz darbību, saskaņotāks, 
pārredzamāks un ar tiem ir iespējams labāk 
reaģēt uz ES pilsoņu vajadzībām, kā arī to, 
ka pilnībā tiek izmantots DFS paredzētais 
maksimālais apjoms; tā kā šie noteikumi jo 
īpaši attiecas uz jauno kārtību, kas saistīta 
ar DFS pārskatīšanu, elastību, pašu 
resursiem un ES budžeta vienotību un 
pārredzamību;

koncentrējās uz DFS izpildes uzlabošanu, 
sarunās veiksmīgi panākot to, ka tiek 
iekļauti vairāki svarīgi jauni noteikumi, kas 
palīdzēs nodrošināt to, ka jaunā finanšu 
shēma un jaunais ES gada budžets ir vairāk 
vērsts uz darbību, saskaņotāks, 
pārredzamāks un ar tiem ir iespējams labāk 
reaģēt uz ES pilsoņu vajadzībām, kā arī to, 
ka pilnībā tiek izmantots DFS paredzētais 
maksimālais apjoms; tā kā šie noteikumi jo 
īpaši attiecas uz jauno kārtību, kas saistīta 
ar DFS pārskatīšanu, elastību, pašu 
resursiem un ES budžeta vienotību un 
pārredzamību;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Emer Costello

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā, nespējot mainīt Eiropadomes 
noteiktāss DFS kopsummas, Parlamentam
sarunās izdevās panākt to, ka tiek iekļauti 
vairāki svarīgi jauni noteikumi, kas 
palīdzēs nodrošināt to, ka jaunā finanšu 
shēma un jaunais ES gada budžets ir vairāk 
vērsts uz darbību, saskaņotāks, 
pārredzamāks un ar tiem ir iespējams labāk 
reaģēt uz ES pilsoņu vajadzībām, kā arī to, 
ka pilnībā tiek izmantots DFS paredzētais 
maksimālais apjoms; tā kā šie noteikumi jo 
īpaši attiecas uz jauno kārtību, kas saistīta 
ar DFS pārskatīšanu, elastību, pašu 
resursiem un ES budžeta vienotību un 
pārredzamību;

D. tā kā Parlaments nespēja politiski 
mainīt DFS kopsummas, par kurām bija 
vienojusies Eiropadome, tam sarunās 
izdevās panākt to, ka tiek iekļauti vairāki 
svarīgi jauni noteikumi, kas palīdzēs 
nodrošināt to, ka jaunā finanšu shēma un 
jaunais ES gada budžets ir vairāk vērsts uz 
darbību, saskaņotāks, pārredzamāks un ar 
tiem ir iespējams labāk reaģēt uz ES 
pilsoņu vajadzībām, kā arī to, ka pilnībā 
tiek izmantots DFS paredzētais 
maksimālais apjoms; tā kā šie noteikumi jo 
īpaši attiecas uz jauno kārtību, kas saistīta 
ar DFS pārskatīšanu, elastību, pašu 
resursiem un ES budžeta vienotību un 
pārredzamību;

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā Parlaments 2013. gada 
19. novembrī sniedza piekrišanu jaunajai 
DFS regulai un apstiprināja jauno Iestāžu 
nolīgumu pēc tam, kad Padome bija 
izpildījusi Parlamenta 2013. gada 3. jūlija 
rezolūcijā iekļautos nosacījumus, tostarp 
par papildu EUR 11,2 mljrd. pieņemšanu 
maksājumu apropriācijās 2013. gadam;

E. tā kā Parlaments 2013. gada 
19. novembrī sniedza piekrišanu jaunajai 
DFS regulai un apstiprināja jauno Iestāžu 
nolīgumu pēc tam, kad Padome bija daļēji
izpildījusi Parlamenta 2013. gada 3. jūlija 
rezolūcijā iekļautos nosacījumus, tostarp 
par papildu EUR 11,2 mljrd. pieņemšanu 
maksājumu apropriācijās 2013. gadam; tā 
kā līdz šim vēl joprojām nav notikusi 
augsta līmeņa grupas pašu resursu 
jautājumos izveides sanāksme, lai gan to 
būtu bijis jāsarīko laikā, kad tika oficiāli 
pieņemta DFS regula, piešķirot tai 
pilnvaras izvērtēt visus pašu resursu 
sistēmas reformas aspektus;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Reimer Böge

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā Parlaments 2013. gada 
19. novembrī sniedza piekrišanu jaunajai 
DFS regulai un apstiprināja jauno Iestāžu 
nolīgumu pēc tam, kad Padome bija 
izpildījusi Parlamenta 2013. gada 3. jūlija 
rezolūcijā iekļautos nosacījumus, tostarp 
par papildu EUR 11,2 mljrd. pieņemšanu 
maksājumu apropriācijās 2013. gadam;

E. tā kā saskaņā ar pamatprincipu 
„vienošanās nav panākta ne par ko, 
kamēr nav panākta vienošanās par visu”
Parlaments 2013. gada 19. novembrī 
sniedza piekrišanu jaunajai DFS regulai un 
apstiprināja jauno Iestāžu nolīgumu pēc 
tam, kad Padome bija izpildījusi 
Parlamenta 2013. gada 3. jūlija rezolūcijā 
iekļautos nosacījumus, tostarp par papildu 
EUR 11,2 mljrd. pieņemšanu maksājumu 
apropriācijās 2013. gadam;
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Or. en

Grozījums Nr. 13
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ea. tā kā neizpildītie maksājuma 
pieprasījumi, kas tika saņemti pēc 
2013. gada 31. oktobra un tika pārnesti uz 
2014. gadu, struktūrpolitikas un kohēzijas 
politikas jomā vien sasniedz 
EUR 23 miljardus un tas radīs ievērojamu 
spiedienu attiecībā uz jau ļoti zemo 
maksājumu apropriāciju maksimālo 
apjomu;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
F. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā Padome nav guvusi nekādus 
panākumus attiecībā uz ļoti nepieciešamo 
reformu pašreizējā ES budžeta 
finansēšanas sistēmā, lai gan Komisija bija 
nākusi klajā ar vērienīgiem 
priekšlikumiem, kuru mērķis bija izkļūt no 
strupceļa, ko radījis patiesas pašu resursu 
sistēmas trūkums,

F. tā kā Padome nav guvusi nekādus 
panākumus attiecībā uz ļoti nepieciešamo 
reformu pašreizējā ES budžeta 
finansēšanas sistēmā, tādējādi neņemot 
vērā Lisabonas līguma garu, lai gan 
Komisija bija nākusi klajā ar vērienīgiem 
priekšlikumiem, kuru mērķis bija izkļūt no 
strupceļa, ko radījis patiesas pašu resursu 
sistēmas trūkums,

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Rezolūcijas priekšlikums
F. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā Padome nav guvusi nekādus 
panākumus attiecībā uz ļoti nepieciešamo 
reformu pašreizējā ES budžeta 
finansēšanas sistēmā, lai gan Komisija bija 
nākusi klajā ar vērienīgiem 
priekšlikumiem, kuru mērķis bija izkļūt no 
strupceļa, ko radījis patiesas pašu resursu 
sistēmas trūkums,

F. tā kā Padome nav guvusi nekādus 
panākumus attiecībā uz ļoti nepieciešamo 
reformu pašreizējā ES budžeta 
finansēšanas sistēmā, lai gan Komisija bija 
nākusi klajā ar vērienīgiem 
priekšlikumiem, kuru mērķis bija ne tikai
izkļūt no strupceļa, ko radījis patiesas pašu 
resursu sistēmas trūkums, bet arī padarīt 
ES budžeta finansēšanas sistēmu 
vienkāršāku, taisnīgāku un ES 
iedzīvotājiem pārredzamāku;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. pauž dziļu nožēlu par to, ka gan 
procedūra, kuras rezultātā tika panākta 
vienošanās par DFS 2014.−2020. gadam, 
gan politiskās debates saistībā ar 
minētajām sarunām skaidri parādīja to, ka 
trūkst kopīga skatījuma par ES budžetu, un 
tajās netika ievērota Lisabonas līgumā 
paredzētā Parlamenta palielinātā loma un 
prerogatīvas; tādēļ uzskata — ir ārkārtīgi 
svarīgi, ka šajā ziņojumā tiek izmantota 
vajadzīgā politiskā un institucionālā 
pieredze, kas var kalpot par pamatu 
turpmāku sarunu sagatavošanai, jo īpaši 
saistībā ar pēcvēlēšanu periodā plānoto 
DFS pārskatīšanu, ko Komisija sāks līdz 

1. pauž dziļu nožēlu par to, ka gan 
procedūra, kuras rezultātā tika panākta 
vienošanās par DFS 2014.−2020. gadam, 
gan politiskās debates saistībā ar 
minētajām sarunām skaidri parādīja to, ka 
trūkst kopīga skatījuma par ES budžetu;
uzsver, ka Parlaments nevēlējās izmantot 
visas Lisabonas līgumā paredzētās 
pilnvaras, tostarp iespēju nesniegt 
piekrišanu, un ar pārliecinošu balsu 
vairākumu pieņēma gan DFS regulu, gan 
Iestāžu nolīgumu, necenšoties grozīt 
punktus, par kuriem Eiropadomē jau bija 
panākta vienošanās; tādēļ uzskata, ka 
Padomei un Parlamentam kā 
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2016. gada beigām; likumdevējām iestādēm jāuzņemas 
atbildība gan par politiskajām, gan 
institucionālajām galīgās vienošanās 
sekām; tādēļ uzskata — ir ārkārtīgi svarīgi, 
ka šajā ziņojumā tiek izmantota vajadzīgā 
politiskā un institucionālā pieredze, kas var 
kalpot par pamatu turpmāku sarunu 
sagatavošanai, jo īpaši saistībā ar 
pēcvēlēšanu periodā plānoto DFS 
pārskatīšanu, ko Komisija sāks līdz 
2016. gada beigām;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Ingeborg Gräßle

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. pauž dziļu nožēlu par to, ka gan 
procedūra, kuras rezultātā tika panākta 
vienošanās par DFS 2014.−2020. gadam, 
gan politiskās debates saistībā ar 
minētajām sarunām skaidri parādīja to, ka 
trūkst kopīga skatījuma par ES budžetu, 
un tajās netika ievērota Lisabonas līgumā 
paredzētā Parlamenta palielinātā loma un 
prerogatīvas; tādēļ uzskata — ir ārkārtīgi 
svarīgi, ka šajā ziņojumā tiek izmantota 
vajadzīgā politiskā un institucionālā 
pieredze, kas var kalpot par pamatu 
turpmāku sarunu sagatavošanai, jo īpaši 
saistībā ar pēcvēlēšanu periodā plānoto 
DFS pārskatīšanu, ko Komisija sāks līdz 
2016. gada beigām;

1. uzskata, ka gan procedūra, kuras 
rezultātā tika panākta vienošanās par DFS 
2014.−2020. gadam, gan politiskās debates 
saistībā ar minētajām sarunām parādīja to, 
ka pastāv ļoti atšķirīgas nostājas attiecībā 
uz ES budžetu, kā arī Lisabonas līgumā 
paredzēto Parlamenta palielināto lomu un 
prerogatīvām; tādēļ uzskata — ir ārkārtīgi 
svarīgi, ka šajā ziņojumā tiek izmantota 
vajadzīgā politiskā un institucionālā 
pieredze, kas var kalpot par pamatu 
turpmāku sarunu sagatavošanai, jo īpaši 
saistībā ar pēcvēlēšanu periodā plānoto 
DFS pārskatīšanu, ko Komisija sāks līdz 
2016. gada beigām;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Elena Băsescu
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Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. pauž dziļu nožēlu par to, ka gan 
procedūra, kuras rezultātā tika panākta 
vienošanās par DFS 2014.−2020. gadam, 
gan politiskās debates saistībā ar 
minētajām sarunām skaidri parādīja to, ka 
trūkst kopīga skatījuma par ES budžetu, un 
tajās netika ievērota Lisabonas līgumā 
paredzētā Parlamenta palielinātā loma un 
prerogatīvas; tādēļ uzskata — ir ārkārtīgi 
svarīgi, ka šajā ziņojumā tiek izmantota 
vajadzīgā politiskā un institucionālā 
pieredze, kas var kalpot par pamatu 
turpmāku sarunu sagatavošanai, jo īpaši 
saistībā ar pēcvēlēšanu periodā plānoto 
DFS pārskatīšanu, ko Komisija sāks līdz 
2016. gada beigām;

1. pauž dziļu nožēlu par to, ka gan 
procedūra, kuras rezultātā tika panākta 
vienošanās par DFS 2014.−2020. gadam, 
gan politiskās debates saistībā ar 
minētajām sarunām skaidri parādīja to, ka 
trūkst kopīga skatījuma par ES budžetu un 
prioritātēm, un tajās netika ievērota 
Lisabonas līgumā paredzētā Parlamenta 
palielinātā loma un prerogatīvas; tādēļ 
uzskata — ir ārkārtīgi svarīgi, ka šajā 
ziņojumā tiek izmantota vajadzīgā politiskā 
un institucionālā pieredze, kas var kalpot 
par pamatu turpmāku sarunu 
sagatavošanai, jo īpaši saistībā ar 
pēcvēlēšanu periodā plānoto DFS 
pārskatīšanu, ko Komisija sāks līdz 
2016. gada beigām;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Reimer Böge

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. pauž dziļu nožēlu par to, ka gan 
procedūra, kuras rezultātā tika panākta 
vienošanās par DFS 2014.−2020. gadam, 
gan politiskās debates saistībā ar 
minētajām sarunām skaidri parādīja to, ka 
trūkst kopīga skatījuma par ES budžetu, un 
tajās netika ievērota Lisabonas līgumā 
paredzētā Parlamenta palielinātā loma un 
prerogatīvas; tādēļ uzskata — ir ārkārtīgi 
svarīgi, ka šajā ziņojumā tiek izmantota 
vajadzīgā politiskā un institucionālā 
pieredze, kas var kalpot par pamatu 
turpmāku sarunu sagatavošanai, jo īpaši 

1. pauž dziļu nožēlu par to, ka gan 
procedūra, kuras rezultātā tika panākta 
vienošanās par DFS 2014.−2020. gadam, 
gan politiskās debates saistībā ar 
minētajām sarunām skaidri parādīja to, ka 
ES iestādēm nav kopīga skatījuma par ES 
budžetu, un sarunās netika ievērota 
Lisabonas līgumā paredzētā Parlamenta 
palielinātā loma un prerogatīvas; tādēļ 
uzskata — ir ārkārtīgi svarīgi, ka šajā 
ziņojumā tiek izmantota vajadzīgā politiskā 
un institucionālā pieredze, kas var kalpot 
par pamatu turpmāku sarunu 
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saistībā ar pēcvēlēšanu periodā plānoto 
DFS pārskatīšanu, ko Komisija sāks līdz 
2016. gada beigām;

sagatavošanai, jo īpaši saistībā ar 
pēcvēlēšanu periodā plānoto DFS 
pārskatīšanu, ko Komisija sāks līdz 
2016. gada beigām;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Ingeborg Gräßle

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzīst, ka fiskālā konsolidācija, ar ko 
pašlaik saskaras dalībvalstis, neveicināja 
vērienīgāku vienošanos par DFS 
2014.−2020. gadam; pauž dziļu nožēlu par 
to, ka šo sarunu rezultātā lielākoties nav 
ņemta vērā ES budžeta kā svarīga kopīga 
politikas instrumenta nozīme pašreizējās 
ekonomikas un sociālās krīzes 
pārvarēšanā un valstu centienu 
saskaņošanā un stiprināšanā, lai 
atjaunotu izaugsmi un radītu 
nodarbinātību visā Eiropas Savienībā;

2. atzīst, ka fiskālā konsolidācija, ar ko 
pašlaik saskaras dalībvalstis, neveicināja 
vērienīgāku vienošanos par DFS 
2014.−2020. gadam; norāda, ka sarunās 
tika konstatēta liela atšķirība starp 
valstīm, kas ir neto līdzekļu devējas, un 
valstīm, kuras ir neto līdzekļu saņēmējas;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzīst, ka fiskālā konsolidācija, ar ko 
pašlaik saskaras dalībvalstis, neveicināja 
vērienīgāku vienošanos par DFS 
2014.−2020. gadam; pauž dziļu nožēlu par 
to, ka šo sarunu rezultātā lielākoties nav 

2. atzīst, ka fiskālā konsolidācija, ar ko 
pašlaik saskaras dalībvalstis, neveicināja 
pozitīvu un progresīvu apspriešanos par 
DFS 2014.−2020. gadam, lai gan tā varēja 
būt iespēja pareizajā politiskajā līmenī 
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ņemta vērā ES budžeta kā svarīga kopīga 
politikas instrumenta nozīme pašreizējās 
ekonomikas un sociālās krīzes pārvarēšanā 
un valstu centienu saskaņošanā un 
stiprināšanā, lai atjaunotu izaugsmi un 
radītu nodarbinātību visā Eiropas 
Savienībā;

apkopot ierobežotos publiskos resursus un 
palielināt publisko izdevumu efektivitāti; 
pauž dziļu nožēlu par to, ka šo sarunu 
rezultātā lielākoties nav ņemta vērā ES 
budžeta kā svarīga kopīga politikas 
instrumenta nozīme pašreizējās 
ekonomikas un sociālās krīzes pārvarēšanā 
un valstu centienu saskaņošanā un 
stiprināšanā, lai atjaunotu izaugsmi un 
radītu nodarbinātību visā Eiropas 
Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Reimer Böge

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzīst, ka fiskālā konsolidācija, ar ko 
pašlaik saskaras dalībvalstis, neveicināja
vērienīgāku vienošanos par DFS 
2014.−2020. gadam; pauž dziļu nožēlu par 
to, ka šo sarunu rezultātā lielākoties nav 
ņemta vērā ES budžeta kā svarīga kopīga 
politikas instrumenta nozīme pašreizējās 
ekonomikas un sociālās krīzes pārvarēšanā 
un valstu centienu saskaņošanā un 
stiprināšanā, lai atjaunotu izaugsmi un 
radītu nodarbinātību visā Eiropas 
Savienībā;

2. atzīst, ka fiskālā konsolidācija, ar ko 
pašlaik saskaras dalībvalstis, kavēja panākt
vērienīgāku vienošanos par DFS 
2014.−2020. gadam; pauž dziļu nožēlu par 
to, ka šo sarunu rezultātā lielākoties nav 
ņemta vērā ES budžeta kā svarīga kopīga 
politikas instrumenta nozīme pašreizējās 
ekonomikas un sociālās krīzes pārvarēšanā 
un valstu centienu saskaņošanā un 
stiprināšanā, lai atjaunotu izaugsmi un 
radītu nodarbinātību visā Eiropas 
Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzīst, ka fiskālā konsolidācija, ar ko 
pašlaik saskaras dalībvalstis, neveicināja 
vērienīgāku vienošanos par DFS 
2014.−2020. gadam; pauž dziļu nožēlu par 
to, ka šo sarunu rezultātā lielākoties nav 
ņemta vērā ES budžeta kā svarīga kopīga 
politikas instrumenta nozīme pašreizējās 
ekonomikas un sociālās krīzes pārvarēšanā 
un valstu centienu saskaņošanā un 
stiprināšanā, lai atjaunotu izaugsmi un 
radītu nodarbinātību visā Eiropas 
Savienībā;

2. atzīst, ka fiskālā konsolidācija, ar ko 
pašlaik saskaras dalībvalstis, neveicināja 
vērienīgāku vienošanos par DFS 
2014.−2020. gadam; norāda, ka šo sarunu 
rezultātā lielākoties nav ņemta vērā ES 
budžeta kā svarīga kopīga politikas 
instrumenta nozīme pašreizējās 
ekonomikas un sociālās krīzes pārvarēšanā 
un valstu centienu saskaņošanā un 
stiprināšanā, lai atjaunotu izaugsmi un 
radītu nodarbinātību visā Eiropas 
Savienībā;

Or. nl

Grozījums Nr. 24
Dominique Riquet

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzīst, ka fiskālā konsolidācija, ar ko 
pašlaik saskaras dalībvalstis, neveicināja 
vērienīgāku vienošanos par DFS 
2014.−2020. gadam; pauž dziļu nožēlu par 
to, ka šo sarunu rezultātā lielākoties nav 
ņemta vērā ES budžeta kā svarīga kopīga 
politikas instrumenta nozīme pašreizējās 
ekonomikas un sociālās krīzes pārvarēšanā 
un valstu centienu saskaņošanā un 
stiprināšanā, lai atjaunotu izaugsmi un 
radītu nodarbinātību visā Eiropas 
Savienībā;

2. atzīst, ka fiskālā konsolidācija, ar ko 
pašlaik saskaras dalībvalstis, neveicināja 
vērienīgāku vienošanos par DFS 
2014.−2020. gadam; pauž dziļu nožēlu par 
to, ka nav atzīta ES budžeta kā svarīga 
kopīga politikas instrumenta nozīme 
pašreizējās ekonomikas un sociālās krīzes 
pārvarēšanā; norāda, ka Eiropas budžets 
galvenokārt tiek izmantots ieguldījumiem 
un nodrošina vienotu satvaru to valstu 
centienu koordinēšanai un stiprināšanai, 
kuri ir vērsti uz izaugsmes atjaunošanu, 
konkurētspējas uzlabošanu un 
nodarbinātības radīšanu visā Eiropas 
Savienībā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 25
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a norāda, ka ES budžeta veidošanā būtu 
jāņem vērā dzimumu līdztiesības 
perspektīva, lai budžets varētu kļūt par 
efektīvu politikas instrumentu ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes un 
nodarbinātības radīšanai, jo īpaši 
sarežģītā finansiālā un ekonomiskā 
situācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. ir patiesi noraizējies par to, ka 
„taisnīgas peļņas” arguments gadiem ilgi 
kaitē jebkādām Padomē notiekošām 
debatēm par budžetu; uzsver, ka šī 
situācija ir izveidojusies galvenokārt ES 
pašreizējās finansēšanas sistēmas dēļ, jo 
saskaņā ar to 85 % ieņēmumu veido 
valstu iemaksas, nevis patiesi pašu 
resursi; uzskata, ka šādā sistēmā 
nesamērīgs uzsvars tiek likts uz 
dalībvalstu neto bilancēm un tās dēļ ES 
budžeta finansēšanā ir pakāpeniski 
ieviestas sarežģītas un nepārredzamas 
atlaides un citi korekcijas mehānismi;

svītrots

Or. nl
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Grozījums Nr. 27
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. ir patiesi noraizējies par to, ka „taisnīgas 
peļņas” arguments gadiem ilgi kaitē 
jebkādām Padomē notiekošām debatēm par 
budžetu; uzsver, ka šī situācija ir 
izveidojusies galvenokārt ES pašreizējās 
finansēšanas sistēmas dēļ, jo saskaņā ar 
to 85 % ieņēmumu veido valstu iemaksas, 
nevis patiesi pašu resursi; uzskata, ka 
šādā sistēmā nesamērīgs uzsvars tiek likts 
uz dalībvalstu neto bilancēm un tās dēļ ES 
budžeta finansēšanā ir pakāpeniski 
ieviestas sarežģītas un nepārredzamas 
atlaides un citi korekcijas mehānismi;

3. ir patiesi noraizējies par to, ka „taisnīgas 
peļņas” arguments gadiem ilgi kaitē 
jebkādām Padomē notiekošām debatēm par 
budžetu; uzskata, ka šīs debates tika 
risinātas, vēl pirms tika ieviests uz NKI 
balstītu resursu jēdziens, bet ka šie resursi 
pastiprināja debašu asumu un ka to dēļ 
ES budžeta finansēšanā ir pakāpeniski 
ieviestas sarežģītas un nepārredzamas 
atlaides un citi korekcijas mehānismi;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Ingeborg Gräßle

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. ir patiesi noraizējies par to, ka
„taisnīgas peļņas” arguments gadiem ilgi 
kaitē jebkādām Padomē notiekošām 
debatēm par budžetu; uzsver, ka šī 
situācija ir izveidojusies galvenokārt ES 
pašreizējās finansēšanas sistēmas dēļ, jo 
saskaņā ar to 85 % ieņēmumu veido valstu 
iemaksas, nevis patiesi pašu resursi; 
uzskata, ka šādā sistēmā nesamērīgs 
uzsvars tiek likts uz dalībvalstu neto 
bilancēm un tās dēļ ES budžeta finansēšanā 
ir pakāpeniski ieviestas sarežģītas un 

3. norāda, ka Padomē notiekošās debates 
par budžetu mēdz ietekmēt „taisnīgas
peļņas” arguments; uzsver, ka šī situācija ir 
izveidojusies galvenokārt ES pašreizējās 
finansēšanas sistēmas dēļ, jo saskaņā ar to 
85 % ieņēmumu veido valstu iemaksas, 
nevis patiesi pašu resursi; uzskata, ka šādā 
sistēmā nesamērīgs uzsvars tiek likts uz 
dalībvalstu neto bilancēm un tās dēļ ES 
budžeta finansēšanā ir pakāpeniski 
ieviestas sarežģītas un nepārredzamas 
atlaides un citi korekcijas mehānismi;
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nepārredzamas atlaides un citi korekcijas 
mehānismi;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. ir patiesi noraizējies par to, ka „taisnīgas
peļņas” arguments gadiem ilgi kaitē 
jebkādām Padomē notiekošām debatēm par 
budžetu; uzsver, ka šī situācija ir 
izveidojusies galvenokārt ES pašreizējās 
finansēšanas sistēmas dēļ, jo saskaņā ar to 
85 % ieņēmumu veido valstu iemaksas, 
nevis patiesi pašu resursi; uzskata, ka šādā 
sistēmā nesamērīgs uzsvars tiek likts uz 
dalībvalstu neto bilancēm un tās dēļ ES 
budžeta finansēšanā ir pakāpeniski 
ieviestas sarežģītas un nepārredzamas 
atlaides un citi korekcijas mehānismi;

3. ir patiesi noraizējies par to, ka „taisnīgas 
peļņas” arguments gadiem ilgi kaitē 
jebkādām Padomē notiekošām debatēm par 
budžetu un ka netiek ņemts vērā 
arguments par Eiropas pievienoto vērtību; 
uzsver, ka šī situācija ir izveidojusies 
galvenokārt ES pašreizējās finansēšanas 
sistēmas dēļ, jo saskaņā ar to 85 % 
ieņēmumu veido valstu iemaksas, nevis 
patiesi pašu resursi; uzskata, ka šādā 
sistēmā nesamērīgs uzsvars tiek likts uz 
dalībvalstu neto bilancēm un tās dēļ ES 
budžeta finansēšanā ir pakāpeniski 
ieviestas sarežģītas un nepārredzamas 
atlaides un citi korekcijas mehānismi;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Reimer Böge

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. ir patiesi noraizējies par to, ka „taisnīgas 
peļņas” arguments gadiem ilgi kaitē 
jebkādām Padomē notiekošām debatēm par 
budžetu; uzsver, ka šī situācija ir 

3. ir patiesi noraizējies par to, ka „taisnīgas 
peļņas” arguments gadiem ilgi kaitē 
jebkādām Padomē notiekošām debatēm par 
budžetu; uzsver, ka šī situācija ir 
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izveidojusies galvenokārt ES pašreizējās 
finansēšanas sistēmas dēļ, jo saskaņā ar to 
85 % ieņēmumu veido valstu iemaksas, 
nevis patiesi pašu resursi; uzskata, ka šādā 
sistēmā nesamērīgs uzsvars tiek likts uz 
dalībvalstu neto bilancēm un tās dēļ ES 
budžeta finansēšanā ir pakāpeniski 
ieviestas sarežģītas un nepārredzamas 
atlaides un citi korekcijas mehānismi;

izveidojusies galvenokārt ES pašreizējās 
finansēšanas sistēmas dēļ, jo saskaņā ar to 
74 % ieņēmumu veido uz NKI balstītas
valstu iemaksas, nevis patiesi pašu resursi; 
uzskata, ka šādā sistēmā nesamērīgs 
uzsvars tiek likts uz dalībvalstu neto 
bilancēm un tās dēļ ES budžeta finansēšanā 
ir pakāpeniski ieviestas sarežģītas un 
nepārredzamas atlaides un citi korekcijas 
mehānismi;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. ir patiesi noraizējies par to, ka „taisnīgas 
peļņas” arguments gadiem ilgi kaitē 
jebkādām Padomē notiekošām debatēm par 
budžetu; uzsver, ka šī situācija ir 
izveidojusies galvenokārt ES pašreizējās 
finansēšanas sistēmas dēļ, jo saskaņā ar to 
85 % ieņēmumu veido valstu iemaksas, 
nevis patiesi pašu resursi; uzskata, ka šādā 
sistēmā nesamērīgs uzsvars tiek likts uz 
dalībvalstu neto bilancēm un tās dēļ ES 
budžeta finansēšanā ir pakāpeniski 
ieviestas sarežģītas un nepārredzamas 
atlaides un citi korekcijas mehānismi;

3. ir patiesi noraizējies par to, ka „taisnīgas 
peļņas” arguments gadiem ilgi kaitē 
jebkādām Padomē notiekošām debatēm par 
budžetu; uzsver, ka šī situācija ir 
izveidojusies galvenokārt ES pašreizējās 
finansēšanas sistēmas dēļ, jo saskaņā ar to 
85 % ieņēmumu veido valstu iemaksas, 
nevis patiesi pašu resursi, kā bija paredzēts 
Romas līgumā; uzskata, ka šādā sistēmā 
nesamērīgs uzsvars tiek likts uz dalībvalstu 
neto bilancēm un tās dēļ ES budžeta 
finansēšanā ir pakāpeniski ieviestas 
sarežģītas un nepārredzamas atlaides un 
citi korekcijas mehānismi;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzskata, ka šāda loģika guva virsroku 
arī, 2013. gada 8. februārī Eiropadomē 
panākot vienošanos par DFS; pauž nožēlu 
par to, ka tajā brīdī tika noteikts arī 
valstīm piešķiramo līdzekļu apmērs, jo 
īpaši lauksaimniecības un kohēzijas 
politikas jomā; īpaši pauž nožēlu par to, 
ka valstu un valdību vadītāju sarunu laikā 
tika apstiprināts īpašu piešķīrumu un 
„dāvanu” saraksts, kura pamatā nebija 
objektīvi un pārbaudāmi kritēriji, bet kurš 
drīzāk atspoguļo dalībvalstu ietekmīgumu, 
sarunās cenšoties aizstāvēt savas 
nacionālās intereses un nodrošināt neto 
peļņas maksimālu apmēru; nosoda 
pārredzamības trūkumu šīs vienošanās 
panākšanā;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 33
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzskata, ka šāda loģika guva virsroku 
arī, 2013. gada 8. februārī Eiropadomē 
panākot vienošanos par DFS; pauž nožēlu 
par to, ka tajā brīdī tika noteikts arī valstīm 
piešķiramo līdzekļu apmērs, jo īpaši 
lauksaimniecības un kohēzijas politikas 
jomā; īpaši pauž nožēlu par to, ka valstu un 
valdību vadītāju sarunu laikā tika 
apstiprināts īpašu piešķīrumu un „dāvanu” 
saraksts, kura pamatā nebija objektīvi un 
pārbaudāmi kritēriji, bet kurš drīzāk 
atspoguļo dalībvalstu ietekmīgumu, 
sarunās cenšoties aizstāvēt savas 
nacionālās intereses un nodrošināt neto 

4. ir pārliecināts, ka šāda loģika guva 
virsroku arī, 2013. gada 8. februārī 
Eiropadomē panākot vienošanos par DFS; 
uzskata — Eiropas projektam kaitē arī 
tas, ka tajā brīdī tika noteikts arī valstīm 
piešķiramo līdzekļu apmērs, jo īpaši 
lauksaimniecības un kohēzijas politikas 
jomā, lai gan, kā paredzēts Lisabonas 
līgumā, Eiropadomei nav likumdošanas 
pilnvaru; turklāt pauž nožēlu par to, ka 
valstu un valdību vadītāju sarunu laikā tika 
apstiprināts īpašu piešķīrumu un „dāvanu” 
saraksts, kura pamatā nebija objektīvi un 
pārbaudāmi kritēriji, bet kurš drīzāk 
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peļņas maksimālu apmēru; nosoda 
pārredzamības trūkumu šīs vienošanās 
panākšanā;

atspoguļo dalībvalstu ietekmīgumu, 
sarunās cenšoties aizstāvēt savas 
nacionālās intereses un nodrošināt neto 
peļņas maksimālu apmēru; nosoda 
pārredzamības trūkumu šīs vienošanās 
panākšanā; tomēr norāda, ka Parlaments 
sarunu laikā nekad nav izteicis 
iebildumus pret šādām dāvanām;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Reimer Böge

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzskata, ka šāda loģika guva virsroku 
arī, 2013. gada 8. februārī Eiropadomē 
panākot vienošanos par DFS; pauž nožēlu 
par to, ka tajā brīdī tika noteikts arī valstīm 
piešķiramo līdzekļu apmērs, jo īpaši 
lauksaimniecības un kohēzijas politikas 
jomā; īpaši pauž nožēlu par to, ka valstu un 
valdību vadītāju sarunu laikā tika 
apstiprināts īpašu piešķīrumu un „dāvanu” 
saraksts, kura pamatā nebija objektīvi un 
pārbaudāmi kritēriji, bet kurš drīzāk 
atspoguļo dalībvalstu ietekmīgumu, 
sarunās cenšoties aizstāvēt savas 
nacionālās intereses un nodrošināt neto 
peļņas maksimālu apmēru; nosoda 
pārredzamības trūkumu šīs vienošanās 
panākšanā;

4. uzskata, ka šāda loģika guva virsroku 
arī, 2013. gada 8. februārī Eiropadomē 
panākot vienošanos par DFS; pauž nožēlu 
par to, ka tajā brīdī tika noteikts arī valstīm 
piešķiramo līdzekļu apmērs, jo īpaši no 
diviem lielajiem politikas blokiem —
lauksaimniecības un kohēzijas politikas; 
īpaši pauž nožēlu par to, ka valstu un 
valdību vadītāju sarunu laikā tika 
apstiprināts īpašu piešķīrumu un „dāvanu” 
saraksts, kura pamatā nebija objektīvi un 
pārbaudāmi kritēriji, bet kurš drīzāk 
atspoguļo dalībvalstu ietekmīgumu, 
sarunās cenšoties aizstāvēt savas 
nacionālās intereses un nodrošināt neto 
peļņas maksimālu apmēru; nosoda 
pārredzamības trūkumu šīs vienošanās 
panākšanā un Padomes un Komisijas 
nevēlēšanos nodrošināt Parlamentam 
visus atbilstīgos dokumentus;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Jan Mulder, Anne E. Jensen
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Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzskata, ka šāda loģika guva virsroku 
arī, 2013. gada 8. februārī Eiropadomē 
panākot vienošanos par DFS; pauž nožēlu 
par to, ka tajā brīdī tika noteikts arī valstīm 
piešķiramo līdzekļu apmērs, jo īpaši 
lauksaimniecības un kohēzijas politikas 
jomā; īpaši pauž nožēlu par to, ka valstu un 
valdību vadītāju sarunu laikā tika 
apstiprināts īpašu piešķīrumu un „dāvanu” 
saraksts, kura pamatā nebija objektīvi un 
pārbaudāmi kritēriji, bet kurš drīzāk 
atspoguļo dalībvalstu ietekmīgumu, 
sarunās cenšoties aizstāvēt savas 
nacionālās intereses un nodrošināt neto 
peļņas maksimālu apmēru; nosoda 
pārredzamības trūkumu šīs vienošanās 
panākšanā;

4. uzskata, ka šāda loģika guva virsroku 
arī, 2013. gada 8. februārī Eiropadomē 
panākot vienošanos par DFS; pauž nožēlu 
par to, ka tajā brīdī tika noteikts arī valstīm 
piešķiramo līdzekļu apmērs, jo īpaši 
lauksaimniecības un kohēzijas politikas 
jomā; īpaši pauž nožēlu par to, ka valstu un 
valdību vadītāju sarunu laikā tika 
apstiprināts īpašu piešķīrumu un „dāvanu” 
saraksts, kurā minēto piešķīrumu un 
dāvanu skaits sasniedza maksimumu 
Eiropadomes 2013. gada 8. februāra 
secinājumos un kura pamatā nebija 
objektīvi un pārbaudāmi kritēriji, bet kurš 
drīzāk atspoguļo dalībvalstu ietekmīgumu, 
sarunās cenšoties aizstāvēt savas 
nacionālās intereses un nodrošināt neto 
peļņas maksimālu apmēru; nosoda to, ka
šīs vienošanās panākšana bija 
nepārredzama; uzsver to, ka 27 valstu 
atsevišķu uzvaru kopsumma nebūt 
nenozīmē uzvaru Eiropai;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Sandra Kalniete

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzskata, ka šāda loģika guva virsroku 
arī, 2013. gada 8. februārī Eiropadomē 
panākot vienošanos par DFS; pauž nožēlu 
par to, ka tajā brīdī tika noteikts arī valstīm 
piešķiramo līdzekļu apmērs, jo īpaši 
lauksaimniecības un kohēzijas politikas 
jomā; īpaši pauž nožēlu par to, ka valstu un 

4. uzskata, ka šāda loģika guva virsroku 
arī, 2013. gada 8. februārī Eiropadomē 
panākot vienošanos par DFS; pauž nožēlu 
par to, ka tajā brīdī tika noteikts arī valstīm 
piešķiramo līdzekļu apmērs, jo īpaši no 
līdzekļiem, kas paredzēti lauksaimniecības 
un kohēzijas politikai — svarīgam 
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valdību vadītāju sarunu laikā tika 
apstiprināts īpašu piešķīrumu un „dāvanu” 
saraksts, kura pamatā nebija objektīvi un 
pārbaudāmi kritēriji, bet kurš drīzāk 
atspoguļo dalībvalstu ietekmīgumu, 
sarunās cenšoties aizstāvēt savas 
nacionālās intereses un nodrošināt neto 
peļņas maksimālu apmēru; nosoda 
pārredzamības trūkumu šīs vienošanās 
panākšanā;

reģionālās attīstības un nodarbinātības 
instrumentam; īpaši pauž nožēlu par to, ka 
valstu un valdību vadītāju sarunu laikā tika 
apstiprināts īpašu piešķīrumu un „dāvanu” 
saraksts, kura pamatā nebija objektīvi un 
pārbaudāmi kritēriji, bet kurš drīzāk 
atspoguļo dalībvalstu ietekmīgumu, 
sarunās cenšoties aizstāvēt savas 
nacionālās intereses un nodrošināt neto 
peļņas maksimālu apmēru; nosoda 
pārredzamības trūkumu šīs vienošanās 
panākšanā;

Or. lv

Grozījums Nr. 37
Ingeborg Gräßle

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzskata, ka šāda loģika guva virsroku 
arī, 2013. gada 8. februārī Eiropadomē 
panākot vienošanos par DFS; pauž nožēlu 
par to, ka tajā brīdī tika noteikts arī valstīm 
piešķiramo līdzekļu apmērs, jo īpaši 
lauksaimniecības un kohēzijas politikas 
jomā; īpaši pauž nožēlu par to, ka valstu un 
valdību vadītāju sarunu laikā tika 
apstiprināts īpašu piešķīrumu un „dāvanu” 
saraksts, kura pamatā nebija objektīvi un 
pārbaudāmi kritēriji, bet kurš drīzāk 
atspoguļo dalībvalstu ietekmīgumu, 
sarunās cenšoties aizstāvēt savas 
nacionālās intereses un nodrošināt neto 
peļņas maksimālu apmēru; nosoda 
pārredzamības trūkumu šīs vienošanās 
panākšanā;

4. uzskata, ka šāda loģika guva virsroku 
arī, 2013. gada 8. februārī Eiropadomē 
panākot vienošanos par DFS; pauž nožēlu 
par to, ka tajā brīdī tika noteikts arī valstīm 
piešķiramo līdzekļu apmērs, jo īpaši 
lauksaimniecības un kohēzijas politikas 
jomā; īpaši pauž kritiku par to, ka valstu un 
valdību vadītāju sarunu laikā tika 
apstiprināts īpašu piešķīrumu un „dāvanu” 
saraksts, kura pamatā nebija objektīvi un 
pārbaudāmi kritēriji, bet kurš drīzāk 
atspoguļo dalībvalstu ietekmīgumu, 
sarunās cenšoties aizstāvēt savas 
nacionālās intereses un nodrošināt neto 
peļņas maksimālu apmēru; nosoda 
pārredzamības trūkumu šīs vienošanās 
panākšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Philip Claeys
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Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. stingri noraida šādu tīri grāmatvedisku 
skatījumu uz ES budžetu, kurā netiek 
ņemta vērā Eiropas pievienotā vērtība, ES 
solidaritātes princips un netiek novērtēta 
ES budžeta pašreizējā un iespējamā 
nozīme ekonomikas pārvaldības 
stiprināšanā; uzsver, ka ES budžets ir 
galvenokārt ieguldījumu budžets, kam ir 
spēcīgs sviras efekts un katalizatora 
ietekme uz izaugsmi un nodarbinātību 
visā Savienībā; tādēļ pauž nožēlu par to, 
ka dažas dalībvalstis, šķiet, uzskata valsts 
iemaksas ES budžetā tikai, kā izmaksas, 
kas būtu jāsamazina līdz minimumam;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 39
Ingeborg Gräßle

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. stingri noraida šādu tīri grāmatvedisku 
skatījumu uz ES budžetu, kurā netiek 
ņemta vērā Eiropas pievienotā vērtība, ES 
solidaritātes princips un netiek novērtēta 
ES budžeta pašreizējā un iespējamā 
nozīme ekonomikas pārvaldības 
stiprināšanā; uzsver, ka ES budžets ir 
galvenokārt ieguldījumu budžets, kam ir 
spēcīgs sviras efekts un katalizatora 
ietekme uz izaugsmi un nodarbinātību visā 
Savienībā; tādēļ pauž nožēlu par to, ka 
dažas dalībvalstis, šķiet, uzskata valsts 
iemaksas ES budžetā tikai, kā izmaksas, 
kas būtu jāsamazina līdz minimumam;

5. uzsver, ka ES budžets ir galvenokārt 
ieguldījumu budžets, kam ir spēcīgs sviras 
efekts un katalizatora ietekme uz izaugsmi 
un nodarbinātību visā Savienībā; tādēļ pauž 
nožēlu par to, ka dažas dalībvalstis, šķiet, 
uzskata valsts iemaksas ES budžetā tikai, 
kā izmaksas, kas būtu jāsamazina līdz 
minimumam, un no ES budžeta saņemtos 
līdzekļus kā papildu ienākumu avotu, ar 
kuru tās var brīvi rīkoties;
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Or. en

Grozījums Nr. 40
Dominique Riquet

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. stingri noraida šādu tīri grāmatvedisku 
skatījumu uz ES budžetu, kurā netiek 
ņemta vērā Eiropas pievienotā vērtība, ES 
solidaritātes princips un netiek novērtēta 
ES budžeta pašreizējā un iespējamā nozīme 
ekonomikas pārvaldības stiprināšanā; 
uzsver, ka ES budžets ir galvenokārt 
ieguldījumu budžets, kam ir spēcīgs sviras 
efekts un katalizatora ietekme uz izaugsmi 
un nodarbinātību visā Savienībā; tādēļ pauž 
nožēlu par to, ka dažas dalībvalstis, šķiet, 
uzskata valsts iemaksas ES budžetā tikai, 
kā izmaksas, kas būtu jāsamazina līdz 
minimumam;

5. stingri noraida šādu tīri grāmatvedisku 
skatījumu uz ES budžetu, kurā netiek 
ņemta vērā Eiropas pievienotā vērtība, ES 
solidaritātes princips un netiek novērtēta 
ES budžeta pašreizējā un iespējamā nozīme 
ekonomikas pārvaldības stiprināšanā; 
uzsver, ka ES budžets ir galvenokārt 
ieguldījumu budžets, kam ir spēcīgs sviras 
efekts, proti, tas veicina tādu projektu 
īstenošanu, kas netiktu vai nevarētu tikt 
īstenoti, nesaņemot budžeta atbalstu, un 
kas darbojas kā katalizators attiecībā uz 
izaugsmi, konkurētspēju un nodarbinātību 
visā Savienībā; tādēļ pauž nožēlu par to, ka 
dažas dalībvalstis, šķiet, uzskata valsts 
iemaksas ES budžetā tikai, kā izmaksas, 
kas būtu jāsamazina līdz minimumam;

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. stingri noraida šādu tīri grāmatvedisku 
skatījumu uz ES budžetu, kurā netiek 
ņemta vērā Eiropas pievienotā vērtība, ES 
solidaritātes princips un netiek novērtēta 
ES budžeta pašreizējā un iespējamā nozīme 
ekonomikas pārvaldības stiprināšanā; 

5. stingri noraida šādu tīri grāmatvedisku 
skatījumu uz ES budžetu, kurā netiek 
ņemta vērā Eiropas pievienotā vērtība, ES 
solidaritātes princips un netiek novērtēta 
ES budžeta pašreizējā un iespējamā nozīme 
ekonomikas pārvaldības stiprināšanā; 
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uzsver, ka ES budžets ir galvenokārt 
ieguldījumu budžets, kam ir spēcīgs sviras 
efekts un katalizatora ietekme uz izaugsmi
un nodarbinātību visā Savienībā; tādēļ 
pauž nožēlu par to, ka dažas dalībvalstis, 
šķiet, uzskata valsts iemaksas ES budžetā 
tikai, kā izmaksas, kas būtu jāsamazina līdz 
minimumam;

uzsver, ka ES budžets ir galvenokārt 
ieguldījumu budžets, kam ir spēcīgs sviras 
efekts un katalizatora ietekme uz izaugsmi 
un nodarbinātību visā Savienībā; tādēļ 
nosoda to, ka dažas dalībvalstis, šķiet, 
uzskata valsts iemaksas ES budžetā tikai, 
kā izmaksas, kas būtu jāsamazina līdz 
minimumam;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. norāda, ka Eiropadome, pieņemot 
lēmumu par DFS 2014.−2020. gadam 
kopējo apmēru, izmantoja lejupēju pieeju, 
kas savukārt liecina par uztraucošu 
neatbilstību ES politiskajām saistībām, 
kuras Eiropadome ir uzņēmusies, un tās 
nevēlēšanos šo saistību izpildei piešķirt 
pienācīgu finansējumu; tieši pretēji, 
uzskata, ka šis lēmums būtu jāpieņem, 
pamatojoties uz augšupēju pieeju un rūpīgi 
izvērtējot ES finansiālās vajadzības un 
politiskos mērķus, kas iekļauti ES 
daudzgadu programmās un politikas 
nostādnēs, kuras definējušas likumdevējas 
iestādes;

6. pauž dziļu nožēlu par to, ka 
Eiropadome, pieņemot lēmumu par DFS 
2014.−2020. gadam kopējo apmēru, 
izmantoja lejupēju pieeju, kas savukārt 
liecina par uztraucošu neatbilstību ES 
politiskajām saistībām, kuras Eiropadome 
ir uzņēmusies, un tās nevēlēšanos šo 
saistību izpildei piešķirt pienācīgu 
finansējumu; tieši pretēji, uzskata, ka šis 
lēmums būtu jāpieņem, pamatojoties uz 
augšupēju pieeju un rūpīgi izvērtējot ES 
finansiālās vajadzības un politiskos 
mērķus, kas iekļauti ES daudzgadu 
programmās un politikas nostādnēs, kuras 
definējušas likumdevējas iestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. norāda, ka Eiropadome, pieņemot 
lēmumu par DFS 2014.−2020. gadam 
kopējo apmēru, izmantoja lejupēju pieeju, 
kas savukārt liecina par uztraucošu 
neatbilstību ES politiskajām saistībām, 
kuras Eiropadome ir uzņēmusies, un tās 
nevēlēšanos šo saistību izpildei piešķirt 
pienācīgu finansējumu; tieši pretēji, 
uzskata, ka šis lēmums būtu jāpieņem, 
pamatojoties uz augšupēju pieeju un rūpīgi 
izvērtējot ES finansiālās vajadzības un 
politiskos mērķus, kas iekļauti ES 
daudzgadu programmās un politikas 
nostādnēs, kuras definējušas likumdevējas 
iestādes;

6. norāda, ka Eiropadome, pieņemot 
lēmumu par DFS 2014.−2020. gadam 
kopējo apmēru, izmantoja lejupēju pieeju, 
kas savukārt liecina par uztraucošu 
neatbilstību ES politiskajām saistībām, 
kuras Eiropadome ir uzņēmusies, un tās 
nevēlēšanos šo saistību izpildei piešķirt 
pienācīgu finansējumu; tieši pretēji, 
uzskata, ka šis lēmums būtu jāpieņem, 
pamatojoties uz augšupēju pieeju un rūpīgi 
izvērtējot ES finansiālās vajadzības un 
politiskos mērķus, kas iekļauti ES 
daudzgadu programmās un politikas 
nostādnēs, kuras definējušas likumdevējas 
iestādes; uzsver, ka Eiropas Parlaments 
nav pietiekami novērtējis Eiropadomes 
spējas ņemt vērā Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā ietekmi uz EP pilnvarām 
saistībā ar DSF pieņemšanu un saglabāt 
šo pieeju;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. norāda, ka Eiropadome, pieņemot 
lēmumu par DFS 2014.−2020. gadam 
kopējo apmēru, izmantoja lejupēju pieeju,
kas savukārt liecina par uztraucošu 
neatbilstību ES politiskajām saistībām, 
kuras Eiropadome ir uzņēmusies, un tās 
nevēlēšanos šo saistību izpildei piešķirt 
pienācīgu finansējumu; tieši pretēji, 
uzskata, ka šis lēmums būtu jāpieņem, 
pamatojoties uz augšupēju pieeju un rūpīgi 
izvērtējot ES finansiālās vajadzības un 

6. norāda, ka Eiropadome, pieņemot 
lēmumu par DFS 2014.−2020. gadam 
kopējo apmēru, izmantoja lejupēju pieeju, 
kas savukārt liecina par uztraucošu 
neatbilstību ES politiskajām saistībām, 
kuras Eiropadome ir uzņēmusies, un tās 
nevēlēšanos šo saistību izpildei piešķirt 
pienācīgu finansējumu; tieši pretēji, 
uzskata, ka šis lēmums būtu jāpieņem, 
pamatojoties uz augšupēju pieeju un rūpīgi 
izvērtējot ES finansiālās vajadzības un 
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politiskos mērķus, kas iekļauti ES 
daudzgadu programmās un politikas 
nostādnēs, kuras definējušas likumdevējas 
iestādes;

politiskos mērķus, kas iekļauti ES 
daudzgadu programmās un politikas 
nostādnēs, kuras definējušas abas
likumdevējas iestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Elena Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. tādēļ ir pārliecināts, ka, pirms tiek 
pieņemts jebkāds lēmums par finanšu 
shēmu, vispirms ir jāsarīko patiesas 
politiskas debates par ES budžeta nozīmi, 
darbību un pievienoto vērtību, kā arī tā 
atbilstību Savienībai noteiktajiem 
politiskajiem un darbības mērķiem, par 
pamatu minētā lēmuma pieņemšanai 
izmantojot šo debašu iznākumu; uzskata —
lai apvienotu dažādos skatījumus par to, ko 
simbolizē ES budžets un ko ar to ir 
iespējams sasniegt, šīs debates būtu 
jāorganizē savlaicīgi un tajās būtu 
jāiesaista ne tikai trīs ES iestādes un visi 
valstu parlamenti, bet arī dalībvalstu 
augstākā politiskā līmeņa pārstāvji;

7. tādēļ ir pārliecināts, ka, pirms tiek 
pieņemts jebkāds lēmums par finanšu 
shēmu, vispirms ir jāsarīko patiesas 
politiskas debates par ES budžeta nozīmi, 
darbību un pievienoto vērtību, kā arī tā 
atbilstību Savienībai noteiktajām 
politiskajām un darbības prioritātēm un
mērķiem, par pamatu minētā lēmuma 
pieņemšanai izmantojot šo debašu 
iznākumu; uzskata — lai apvienotu 
dažādos skatījumus par to, ko simbolizē ES 
budžets un ko ar to ir iespējams sasniegt, 
vienlaikus uzsverot to, ka DFS ir viens no 
spēcīgākajiem instrumentiem reformu 
īstenošanai, šīs debates būtu jāorganizē 
savlaicīgi un tajās būtu jāiesaista ne tikai 
trīs ES iestādes un visi valstu parlamenti, 
bet arī dalībvalstu augstākā politiskā 
līmeņa pārstāvji;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts



PE529.801v01-00 30/61 AM\1020127LV.doc

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. tādēļ ir pārliecināts, ka, pirms tiek 
pieņemts jebkāds lēmums par finanšu 
shēmu, vispirms ir jāsarīko patiesas 
politiskas debates par ES budžeta nozīmi, 
darbību un pievienoto vērtību, kā arī tā 
atbilstību Savienībai noteiktajiem 
politiskajiem un darbības mērķiem, par 
pamatu minētā lēmuma pieņemšanai 
izmantojot šo debašu iznākumu; uzskata —
lai apvienotu dažādos skatījumus par to, ko 
simbolizē ES budžets un ko ar to ir 
iespējams sasniegt, šīs debates būtu 
jāorganizē savlaicīgi un tajās būtu 
jāiesaista ne tikai trīs ES iestādes un visi 
valstu parlamenti, bet arī dalībvalstu 
augstākā politiskā līmeņa pārstāvji;

7. tādēļ ir pārliecināts, ka, pirms tiek 
pieņemts jebkāds lēmums par finanšu 
shēmu, vispirms ir jāsarīko patiesas 
politiskas debates par ES budžeta nozīmi, 
darbību un pievienoto vērtību, kā arī tā 
atbilstību Savienības pieņemtajai 
politiskajai stratēģijai un Savienībai 
noteiktajiem darbības mērķiem, un lēmuma 
pieņemšanā jāpamatojas uz šo debašu 
iznākumu; uzskata — lai apvienotu 
dažādos skatījumus par to, ko simbolizē ES 
budžets un ko ar to ir iespējams sasniegt, 
šīs debates būtu jāorganizē savlaicīgi un 
tajās būtu jāiesaista ne tikai trīs ES iestādes 
un visi valstu parlamenti, bet arī 
dalībvalstu augstākā politiskā līmeņa 
pārstāvji;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a aicina nākamo Eiropas Komisiju un 
nākamo Eiropas Parlamentu rūpīgi 
pārbaudīt, kā sasniegti stratēģijā 
„Eiropa 2020” noteiktie mērķi, jo īpaši ar 
nodarbinātību saistītie mērķi, un izmantot 
pārskatīšanas klauzulu, lai piešķirtu 
papildu finanšu resursus nolūkā sekmēt 
stratēģijas īstenošanu, ņemot vērā to, ka 
pašreizējās krīzes nelabvēlīgā ietekme to ir 
apdraudējusi;

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. turklāt ir pārliecināts, ka taustāmu 
progresu var sasniegt, tikai padziļināti 
reformējot ES budžeta finansēšanu, 
atgriežoties pie patiesas, skaidras, 
vienkāršas un taisnīgas pašu resursu 
sistēmas; uzsver, ka reformas rezultātā 
būtu jāievieš viens vai vairāki jauni pašu 
resursu veidi, ar kuriem ievērojami tiktu 
samazinātas uz NKI balstītas iemaksas ES 
budžetā un attiecīgi samazināts slogs 
valsts kasēm; atkārtoti pauž stingru 
apņemšanos iesaistīties jebkādos 
procesos, kuru rezultātā tiktu reformēta 
pašreizējā netaisnīgā, nepārredzamā un 
sarežģītā pašu resursu sistēma;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 49
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. turklāt ir pārliecināts, ka taustāmu 
progresu var sasniegt, tikai padziļināti 
reformējot ES budžeta finansēšanu, 
atgriežoties pie patiesas, skaidras, 
vienkāršas un taisnīgas pašu resursu 
sistēmas; uzsver, ka reformas rezultātā 
būtu jāievieš viens vai vairāki jauni pašu 
resursu veidi, ar kuriem ievērojami tiktu 
samazinātas uz NKI balstītas iemaksas ES 
budžetā un attiecīgi samazināts slogs valsts 
kasēm; atkārtoti pauž stingru apņemšanos 

8. turklāt ir pārliecināts, ka taustāmu 
progresu var sasniegt, tikai padziļināti 
reformējot ES budžeta finansēšanu, 
ievērojot Līguma būtību un jēgu un 
atgriežoties pie patiesas, skaidras, 
vienkāršas un taisnīgas pašu resursu 
sistēmas bez atlaidēm; uzsver, ka reformas 
rezultātā būtu jāievieš viens vai vairāki 
jauni pašu resursu veidi, ar kuriem 
ievērojami tiktu samazinātas uz NKI 
balstītas iemaksas ES budžetā un attiecīgi 
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iesaistīties jebkādos procesos, kuru 
rezultātā tiktu reformēta pašreizējā 
netaisnīgā, nepārredzamā un sarežģītā pašu 
resursu sistēma;

samazināts slogs valsts kasēm; atkārtoti 
pauž stingru apņemšanos iesaistīties 
jebkādos procesos, kuru rezultātā tiktu 
reformēta pašreizējā netaisnīgā, 
nepārredzamā un sarežģītā pašu resursu 
sistēma; uzsver, ka galīgā vienošanās par 
pašu resursu sistēmu ir vēl sarežģītāka, 
nepārredzamāka un netaisnīgāka nekā 
iepriekšējā sistēma un tajā ir paredzētas 
jaunas atlaides un izņēmumi;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Dominique Riquet

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. turklāt ir pārliecināts, ka taustāmu
progresu var sasniegt, tikai padziļināti 
reformējot ES budžeta finansēšanu, 
atgriežoties pie patiesas, skaidras, 
vienkāršas un taisnīgas pašu resursu 
sistēmas; uzsver, ka reformas rezultātā 
būtu jāievieš viens vai vairāki jauni pašu 
resursu veidi, ar kuriem ievērojami tiktu 
samazinātas uz NKI balstītas iemaksas ES 
budžetā un attiecīgi samazināts slogs valsts 
kasēm; atkārtoti pauž stingru apņemšanos 
iesaistīties jebkādos procesos, kuru 
rezultātā tiktu reformēta pašreizējā 
netaisnīgā, nepārredzamā un sarežģītā
pašu resursu sistēma;

8. turklāt ir pārliecināts, ka taustāmu 
progresu var sasniegt, tikai padziļināti 
reformējot ES budžeta finansēšanu, 
atgriežoties pie patiesas, skaidras, 
vienkāršas un taisnīgas pašu resursu 
sistēmas; uzsver, ka reformas rezultātā 
būtu, pirmkārt, jāievieš viens vai vairāki 
jauni pašu resursu veidi, ar kuriem 
ievērojami tiktu samazinātas uz NKI 
balstītas iemaksas ES budžetā un attiecīgi 
samazināts slogs valsts kasēm, un, otrkārt, 
jāļauj Parlamentam pārbaudīt šos 
resursus; atkārtoti pauž stingru 
apņemšanos iesaistīties jebkādos procesos, 
kuru rezultātā tiktu reformēta pašu resursu 
sistēma, kurai šobrīd ir raksturīga 
sarežģītība un pārredzamības trūkums un 
kuras darbības rezultāti ir vāji;

Or. fr

Grozījums Nr. 51
Jan Mulder, Anne E. Jensen



AM\1020127LV.doc 33/61 PE529.801v01-00

LV

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. turklāt ir pārliecināts, ka taustāmu 
progresu var sasniegt, tikai padziļināti 
reformējot ES budžeta finansēšanu, 
atgriežoties pie patiesas, skaidras, 
vienkāršas un taisnīgas pašu resursu 
sistēmas; uzsver, ka reformas rezultātā 
būtu jāievieš viens vai vairāki jauni pašu 
resursu veidi, ar kuriem ievērojami tiktu 
samazinātas uz NKI balstītas iemaksas ES 
budžetā un attiecīgi samazināts slogs valsts 
kasēm; atkārtoti pauž stingru apņemšanos 
iesaistīties jebkādos procesos, kuru 
rezultātā tiktu reformēta pašreizējā 
netaisnīgā, nepārredzamā un sarežģītā pašu 
resursu sistēma;

8. turklāt ir pārliecināts, ka taustāmu 
progresu var sasniegt, tikai padziļināti 
reformējot ES budžeta finansēšanu, 
atgriežoties pie patiesas, skaidras, 
vienkāršas un taisnīgas pašu resursu 
sistēmas; uzsver, ka reformas rezultātā 
būtu jāievieš viens vai vairāki jauni pašu 
resursu veidi, lai galu galā likvidētu uz 
NKI balstītas iemaksas ES budžetā un 
attiecīgi arī slogu, ko uz NKI balstītas 
iemaksas rada valsts kasēm; atkārtoti pauž 
stingru apņemšanos iesaistīties jebkādos 
procesos, kuru rezultātā tiktu reformēta 
pašreizējā netaisnīgā, nepārredzamā un 
sarežģītā pašu resursu sistēma;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Dominique Riquet

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a uzskata, ka dalībvalstu izmantotā 
nostāja nav konsekventa, proti, tās, 
atsaucoties uz pašreiz valstu līmenī 
notiekošo fiskālo konsolidāciju, cenšas 
panākt to, ka Eiropas budžeta kopējais 
apmērs tiek samazināts līdz minimumam, 
vienlaikus kavējot pasākumus, kas 
palīdzētu uzlabot pašreizējo situāciju, jo 
īpaši, jaunas pašu resursu sistēmas 
izveidošanu un inovatīvu finanšu 
instrumentu izmantošanu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 53
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a atgādina — stratēģijā vīriešu un 
sieviešu līdztiesībai 2010.–2015. gadam 
norādīts, ka daudzgadu finanšu shēmā 
būtu jānodrošina atbalsts stratēģijā 
paredzēto pasākumu īstenošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
8.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.b atzinīgi vērtē trīs iestāžu kopīgo 
deklarāciju attiecībā uz to, ka ikgadējās 
budžeta procedūrās, ko piemēro 2014.–
2020. gada daudzgadu finanšu shēmai, 
pienācīgi tiks iekļauti dzimumu 
līdztiesības elementi, ņemot vērā to, kā 
Savienības vispārējā finanšu shēma 
veicina dzimumu līdztiesības 
nostiprināšanu (un nodrošina integrētu 
pieeju dzimumu līdztiesībai);

Or. en

Grozījums Nr. 55
Salvador Garriga Polledo
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Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka, īpašajai SURE komitejai 
2011. gada jūnijā iesniedzot ziņojumu, 
Parlaments bija pirmā ES iestāde, kas nāca 
klajā ar savu skatījumu par DFS 
2014.−2020. gadam un norādīja uz 
nepieciešamību reformēt ES budžeta 
finansēšanu; uzskata, ka, Komisijai 
izstrādājot priekšlikumus par DFS un pašu 
resursiem, šis ziņojums noderēja kā 
efektīvas vadlīnijas, un atzinīgi vērtē 
regulāro politisko dialogu, kas izveidojās 
starp abām iestādēm visos šā ziņojuma 
sagatavošanas posmos; norāda uz 
acīmredzamajām priekšrocībām, ko 
Parlamentam sniedz agrīna sagatavošanās 
sarunām par DFS;

9. atgādina, ka, īpašajai SURE komitejai 
2011. gada jūnijā iesniedzot ziņojumu, 
Parlaments bija pirmā ES iestāde, kas nāca 
klajā ar savu skatījumu par DFS 
2014.−2020. gadam un norādīja uz 
nepieciešamību reformēt ES budžeta 
finansēšanu; uzskata, ka, Komisijai 
izstrādājot priekšlikumus par DFS un pašu 
resursiem, šis ziņojums noderēja kā 
efektīvas vadlīnijas; atzinīgi vērtē vairāku 
ES komisāru un Parlamenta regulāro 
politisko dialogu visos šā ziņojuma 
sagatavošanas posmos un uzskata, ka šāda 
prakse būtu jāpilnveido, radot abu iestāžu 
strukturētāku dialogu, pirms tiek iesniegti 
tiesību aktu priekšlikumi par DFS; norāda 
uz acīmredzamajām priekšrocībām, ko 
Parlamentam sniedz agrīna sagatavošanās 
sarunām par DFS;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Reimer Böge

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka, īpašajai SURE komitejai 
2011. gada jūnijā iesniedzot ziņojumu, 
Parlaments bija pirmā ES iestāde, kas nāca 
klajā ar savu skatījumu par DFS 
2014.−2020. gadam un norādīja uz
nepieciešamību reformēt ES budžeta 
finansēšanu; uzskata, ka, Komisijai 
izstrādājot priekšlikumus par DFS un pašu 
resursiem, šis ziņojums noderēja kā 
efektīvas vadlīnijas, un atzinīgi vērtē 
regulāro politisko dialogu, kas izveidojās 

9. atgādina, ka, īpašajai SURE komitejai 
2011. gada jūnijā iesniedzot ziņojumu, 
Parlaments bija pirmā ES iestāde, kas nāca 
klajā ar savu skatījumu par DFS 
2014.−2020. gadam un norādīja uz 
nepieciešamību reformēt ES budžeta 
finansēšanu; uzskata, ka, agri ieņemot 
konkrētu nostāju, tika veicināta 
Parlamenta vienotība visā turpmākajā 
sarunu procesā; uzskata, ka, Komisijai 
izstrādājot priekšlikumus par DFS un pašu 
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starp abām iestādēm visos šā ziņojuma 
sagatavošanas posmos; norāda uz 
acīmredzamajām priekšrocībām, ko 
Parlamentam sniedz agrīna sagatavošanās 
sarunām par DFS;

resursiem, šis ziņojums noderēja kā 
efektīvas vadlīnijas, un atzinīgi vērtē 
regulāro politisko dialogu, kas izveidojās 
starp abām iestādēm visos šā ziņojuma 
sagatavošanas posmos; norāda uz 
acīmredzamajām priekšrocībām, ko 
Parlamentam sniedz agrīna sagatavošanās 
sarunām par DFS;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka, īpašajai SURE komitejai 
2011. gada jūnijā iesniedzot ziņojumu, 
Parlaments bija pirmā ES iestāde, kas nāca 
klajā ar savu skatījumu par DFS 
2014.−2020. gadam un norādīja uz 
nepieciešamību reformēt ES budžeta 
finansēšanu; uzskata, ka, Komisijai 
izstrādājot priekšlikumus par DFS un pašu 
resursiem, šis ziņojums noderēja kā 
efektīvas vadlīnijas, un atzinīgi vērtē 
regulāro politisko dialogu, kas izveidojās 
starp abām iestādēm visos šā ziņojuma 
sagatavošanas posmos; norāda uz 
acīmredzamajām priekšrocībām, ko 
Parlamentam sniedz agrīna sagatavošanās 
sarunām par DFS;

9. atgādina, ka, īpašajai SURE komitejai 
2011. gada jūnijā iesniedzot ziņojumu, 
Parlaments bija pirmā ES iestāde, kas nāca 
klajā ar savu skatījumu par DFS 
2014.−2020. gadam, tostarp aicinājumu 
par vismaz 5 % palielināt nākamajai DFS 
paredzētos līdzekļus, vairākām pozitīvām 
prioritātēm, līdzekļu apmēra minimumu 
lielākajām budžeta pozīcijām un 
nepieciešamību reformēt ES budžeta 
finansēšanu; uzskata, ka, Komisijai 
izstrādājot priekšlikumus par DFS un pašu 
resursiem, šis ziņojums noderēja kā 
efektīvas vadlīnijas, un atzinīgi vērtē 
regulāro politisko dialogu, kas izveidojās 
starp abām iestādēm visos šā ziņojuma 
sagatavošanas posmos; norāda uz 
acīmredzamajām priekšrocībām, ko 
Parlamentam sniedz agrīna sagatavošanās 
sarunām par DFS;

Or. en
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Grozījums Nr. 58
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka, īpašajai SURE komitejai 
2011. gada jūnijā iesniedzot ziņojumu, 
Parlaments bija pirmā ES iestāde, kas nāca 
klajā ar savu skatījumu par DFS 
2014.−2020. gadam un norādīja uz 
nepieciešamību reformēt ES budžeta 
finansēšanu; uzskata, ka, Komisijai 
izstrādājot priekšlikumus par DFS un pašu 
resursiem, šis ziņojums noderēja kā 
efektīvas vadlīnijas, un atzinīgi vērtē 
regulāro politisko dialogu, kas izveidojās 
starp abām iestādēm visos šā ziņojuma 
sagatavošanas posmos; norāda uz 
acīmredzamajām priekšrocībām, ko 
Parlamentam sniedz agrīna sagatavošanās 
sarunām par DFS;

9. atgādina, ka, īpašajai SURE komitejai 
2011. gada jūnijā iesniedzot ziņojumu, 
Parlaments bija pirmā ES iestāde, kas nāca 
klajā ar savu skatījumu par DFS 
2014.−2020. gadam un norādīja uz 
nepieciešamību reformēt ES budžeta 
finansēšanu; uzskata, ka, Komisijai 
izstrādājot priekšlikumus par DFS un pašu 
resursiem, šis ziņojums noderēja kā 
vadlīnijas, un atzinīgi vērtē regulāro 
politisko dialogu, kas izveidojās starp 
abām iestādēm visos šā ziņojuma 
sagatavošanas posmos; norāda uz 
acīmredzamajām priekšrocībām, ko 
Parlamentam sniedz agrīna sagatavošanās 
sarunām par DFS;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a uzsver — lai gan Eiropas Komisija 
iesniedza savu priekšlikumu par DFS 
2011. gada 29. jūnijā un 2012. gada 
6. jūlijā nāca klajā ar šā priekšlikuma 
grozījumiem, tā par šo priekšlikumu 
efektīvi un proaktīvi neinformēja 
sabiedrību, apspriešanās rīkošanu atstājot 
valstu valdību un Eiropas Parlamenta 
ziņā; tādēļ uzskata, ka Eiropas Komisija 
kopā ar Eiropadomi, Padomi un 
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Parlamentu arī ir atbildīga par to, kā 
noritēja apspriešanās gan par DFS 
regulu, gan Iestāžu nolīgumu; uzsver, ka 
pēdējā sarunu posmā Eiropas Komisijai 
būtu jārīkojas proaktīvāk, pareizi pildot 
savu godīgā starpnieka lomu;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Ingeborg Gräßle

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. atgādina, ka saskaņā ar LESD 
312. pantu Padome pēc tam, kas saņēmusi 
Parlamenta piekrišanu, vienbalsīgi pieņem 
DFS regulu, bet visas trīs ES iestādes veic 
„visus vajadzīgos pasākumus, lai sekmētu 
tās pieņemšanu”; tādēļ norāda, ka Līgumā 
nav paredzēta konkrēta procedūra 
Parlamenta iesaistīšanai sarunās par DFS 
un ka šī kārtība pakāpeniski tika iedibināta, 
pēc Parlamenta iniciatīvas veicot virkni ad 
hoc pasākumu, par kuriem tika panākta 
vienošanās politiskā līmenī;

10. atgādina, ka saskaņā ar LESD 
312. pantu Padome pēc tam, kad saņēmusi 
Parlamenta piekrišanu, vienbalsīgi pieņem 
DFS regulu, bet visas trīs ES iestādes veic 
„visus vajadzīgos pasākumus, lai sekmētu 
tās pieņemšanu”; tādēļ norāda, ka Līgumā 
nav paredzēta konkrēta procedūra 
Parlamenta iesaistīšanai sarunās par DFS 
un ka šī kārtība pakāpeniski tika iedibināta, 
pēc Parlamenta iniciatīvas veicot virkni ad 
hoc pasākumu, par kuriem tika panākta 
vienošanās politiskā līmenī; uzsver 
nepieciešamību pārskatīt šo darba kārtību 
saistībā turpmāku grozījumu izdarīšanu 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. atgādina, ka saskaņā ar LESD 
312. pantu Padome pēc tam, kas saņēmusi 
Parlamenta piekrišanu, vienbalsīgi 
pieņem DFS regulu, bet visas trīs ES 
iestādes veic „visus vajadzīgos 
pasākumus, lai sekmētu tās pieņemšanu”; 
tādēļ norāda, ka Līgumā nav paredzēta 
konkrēta procedūra Parlamenta 
iesaistīšanai sarunās par DFS un ka šī 
kārtība pakāpeniski tika iedibināta, pēc 
Parlamenta iniciatīvas veicot virkni ad hoc 
pasākumu, par kuriem tika panākta 
vienošanās politiskā līmenī;

10. atgādina, ka saskaņā ar LESD 
312. pantu Eiropadome var vienbalsīgi 
lemt par Padomes pilnvarošanu pieņemt
DFS regulu ar kvalificētu balsu 
vairākumu; tādēļ pauž nožēlu par to, ka 
Eiropas Parlaments atteicās apstrīdēt 
Eiropadomes nostāju šajā jautājumā; 
pauž nožēlu par to, ka Eiropadome 
atteicās izmantot pārejas klauzulu un ļaut 
Padomei pēc Parlamenta piekrišanas 
saņemšanas vienbalsīgi pieņemt DFS 
regulu, kamēr visas trīs ES iestādes veic 
„visus vajadzīgos pasākumus, lai sekmētu 
tās pieņemšanu”; tādēļ norāda, ka Līgumā 
nav paredzēta konkrēta procedūra 
Parlamenta iesaistīšanai sarunās par DFS 
un ka šī kārtība pakāpeniski tika iedibināta, 
pēc Parlamenta iniciatīvas veicot virkni ad 
hoc pasākumu, par kuriem tika panākta 
vienošanās politiskā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. atgādina, ka saskaņā ar LESD 
312. pantu Padome pēc tam, kas saņēmusi 
Parlamenta piekrišanu, vienbalsīgi pieņem 
DFS regulu, bet visas trīs ES iestādes veic 
„visus vajadzīgos pasākumus, lai sekmētu 
tās pieņemšanu”; tādēļ norāda, ka Līgumā 
nav paredzēta konkrēta procedūra 
Parlamenta iesaistīšanai sarunās par DFS 
un ka šī kārtība pakāpeniski tika iedibināta, 
pēc Parlamenta iniciatīvas veicot virkni ad 
hoc pasākumu, par kuriem tika panākta 
vienošanās politiskā līmenī;

10. atgādina, ka saskaņā ar LESD 
312. pantu Padome pēc tam, kad saņēmusi 
Parlamenta piekrišanu, vienbalsīgi pieņem 
DFS regulu, bet visas trīs ES iestādes veic 
„visus vajadzīgos pasākumus, lai sekmētu 
tās pieņemšanu”; tādēļ norāda, ka Līgumā 
nav paredzēta konkrēta procedūra 
Parlamenta iesaistīšanai sarunās par DFS 
un ka šī kārtība pakāpeniski tika iedibināta, 
pēc Parlamenta iniciatīvas veicot virkni ad 
hoc pasākumu, par kuriem tika panākta 
vienošanās politiskā līmenī; norāda, ka 
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Eiropas Parlaments definēja arī savu 
lomu, un mudina to izmantot šajā procesā 
gūto pieredzi; uzsver to, ka Parlamenta 
sarunu grupai ir vajadzīgas skaidras un 
pārredzamas pilnvaras;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Ingeborg Gräßle

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. pauž nožēlu par to, ka, pirms 
Eiropadomē 2013. gada 8. februārī tika 
panākta vienošanās par DFS, nenotika 
jēgpilnas sarunas starp Parlamentu un 
Padomi; uzskata, ka vairākas Parlamenta 
sarunu grupas un secīgo Padomes 
prezidentvalstu pārstāvju sanāksmes, kas 
notika attiecīgo Vispārējo lietu padomes 
sanāksmju starplaikos, un Parlamenta 
piedalīšanās neformālajās Padomes 
sanāksmēs, kurās tika pārrunāti DFS 
jautājumi, tikai daļēji veicināja 
informācijas apmaiņu starp Padomi un 
Parlamentu un diemžēl nekādi 
neietekmēja Padomē notiekošo sarunu 
gaisotni, grafiku vai saturu; pauž nožēlu 
par to, ka Padomes delegācijas lielākoties 
neņēma vērā vai pārprata Parlamenta 
pausto nostāju;

11. pauž nožēlu par to, ka, pirms 
Eiropadomē 2013. gada 8. februārī tika 
panākta vienošanās par DFS, nenotika 
jēgpilnas sarunas starp Parlamentu un 
Padomi; uzskata, ka vairākas Parlamenta 
sarunu grupas un secīgo Padomes 
prezidentvalstu pārstāvju sanāksmes, kas 
notika attiecīgo Vispārējo lietu padomes 
sanāksmju starplaikos, un Parlamenta 
piedalīšanās neformālajās Padomes 
sanāksmēs, kurās tika pārrunāti DFS 
jautājumi, tikai daļēji veicināja 
informācijas apmaiņu starp Padomi un 
Parlamentu; tādēļ uzskata, ka 
Parlamentam ir kritiski jāizanalizē sava 
loma šajā procesā un jāapspriežas par to, 
kā palielināt savu ietekmi uz Padomē 
notiekošo sarunu gaisotni, grafiku un
saturu un kā panākt to, lai turpmākajās 
sarunās Padomes delegācijas ņemtu vērā 
Parlamenta nostāju;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Jan Mulder, Anne E. Jensen
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Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pauž nožēlu par to, ka, lai gan 
Parlaments pret to stingri iebilda, visās 
secīgajās sarunu paketēs, ar kurām nāca 
klajā dažādas Padomes prezidentvalstis, 
un, visbeidzot, 2013. gada 8. februārī 
pieņemtās Padomes vienošanās par DFS 
tekstā, bija iekļauta virkne leģislatīvu 
elementu, par kuriem lēmums būtu bijis 
jāpieņem saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru; uzsver, ka juridiski 
nepieciešamo Padomes vienprātību par 
DFS regulu varēja panākt tikai, neiekļaujot 
noteiktas lielas politikas izmaiņas ES 
nozaru politikā un tādējādi kavējot to, ka 
saskaņā ar koplēmuma procedūru tiek 
ņemtas vērā Parlamenta prerogatīvas, un 
tas ir skaidrā pretrunā Līgumiem;

12. atgādina, ka saskaņā ar Līgumu 
Eiropadomei nav likumdošanas pilnvaru 
un tādēļ nosoda to, ka, lai gan Parlaments 
pret to stingri iebilda, visās secīgajās 
sarunu paketēs, ar kurām nāca klajā 
dažādas Padomes prezidentvalstis, un, 
visbeidzot, 2013. gada 8. februārī 
pieņemtās Padomes vienošanās par DFS 
tekstā, bija iekļauta virkne leģislatīvu 
elementu, par kuriem lēmums būtu bijis 
jāpieņem saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru; uzsver, ka juridiski 
nepieciešamo Padomes vienprātību par 
DFS regulu varēja panākt tikai, neiekļaujot 
noteiktas lielas politikas izmaiņas ES 
nozaru politikā un tādējādi kavējot to, ka 
saskaņā ar koplēmuma procedūru tiek 
ņemtas vērā Parlamenta prerogatīvas, un 
tas ir skaidrā pretrunā Līgumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Dominique Riquet

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pauž nožēlu par to, ka, lai gan 
Parlaments pret to stingri iebilda, visās 
secīgajās sarunu paketēs, ar kurām nāca 
klajā dažādas Padomes prezidentvalstis, 
un, visbeidzot, 2013. gada 8. februārī 
pieņemtās Padomes vienošanās par DFS 
tekstā, bija iekļauta virkne leģislatīvu 
elementu, par kuriem lēmums būtu bijis 
jāpieņem saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru; uzsver, ka juridiski 
nepieciešamo Padomes vienprātību par 

12. pauž nožēlu par to, ka, lai gan 
Parlaments pret to stingri iebilda, visās 
secīgajās sarunu paketēs, ar kurām nāca 
klajā dažādas Padomes prezidentvalstis, 
un, visbeidzot, 2013. gada 8. februārī 
pieņemtās Padomes vienošanās par DFS 
tekstā, bija iekļauta virkne leģislatīvu 
elementu, par kuriem lēmums būtu bijis 
jāpieņem saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru; uzsver, ka juridiski 
nepieciešamo Padomes vienprātību par 
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DFS regulu varēja panākt tikai, neiekļaujot 
noteiktas lielas politikas izmaiņas ES 
nozaru politikā un tādējādi kavējot to, ka 
saskaņā ar koplēmuma procedūru tiek 
ņemtas vērā Parlamenta prerogatīvas, un 
tas ir skaidrā pretrunā Līgumiem;

DFS regulu varēja panākt tikai, neiekļaujot 
noteiktas lielas politikas izmaiņas ES 
nozaru politikā un tādējādi kavējot to, ka 
saskaņā ar koplēmuma procedūru tiek 
ņemtas vērā Parlamenta prerogatīvas, jo 
īpaši tiesības izdarīt grozījumus, un tas ir 
skaidrā pretrunā Līgumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 66
Reimer Böge

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. norāda, ka īstas sarunas par DFS regulu 
un Iestāžu nolīgumu tika sāktas tikai 
2013. gada martā un Padomes sarunu 
vadītāji uzskatīja, ka Eiropadomē panāktā 
vienošanās par DFS ir vienīgais atsauces 
punkts, kas nav apspriežams; uzsver, ka 
šāda attieksme noveda pie nepieņemama 
mēģinājuma neiekļaut sarunās konkrētus 
tematus, liekot Parlamentam cīnīties, 
tostarp augstākajā politiskajā līmenī, par to, 
lai koplēmuma procedūras veida sarunas 
notiktu par katru DFS regulas pantu un 
Iestāžu nolīguma punktu;

13. norāda, ka īstas sarunas par DFS regulu 
un Iestāžu nolīgumu tika sāktas tikai 
2013. gada maijā, kad Padomes sarunu 
vadītājiem vēl nebija piešķirts oficiāls 
sarunu mandāts, taču viņi uzskatīja, ka 
Eiropadomē panāktā vienošanās par DFS ir
vienīgais atsauces punkts, kas nav 
apspriežams; uzsver, ka šādas attieksmes 
dēļ tika nelietderīgi zaudēts laiks, turklāt 
tas bija arī nepieņemams Padomes 
mēģinājums neiekļaut sarunās konkrētus 
tematus, liekot Parlamentam cīnīties, 
tostarp augstākajā politiskajā līmenī, par to, 
lai sarunas notiktu par katru DFS regulas 
pantu un Iestāžu nolīguma punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. norāda, ka Eiropadomes secinājumi ir 
jāuzskata par sarunu vadlīnijām Padomei 
un ka tie nekādā gadījumā nav 
neapstrīdami ierobežojumi, kurus nedrīkst 
apspriest ar Parlamentu; prasa ieviest 
standarta formulējumu, ar kuru tiek 
atgādināts, ka Eiropadomes secinājumos 
ir jāņem vērā LESD 15. panta 1. punkta 
noteikumi;

14. uzskata par bīstamu situāciju, kad 
Eiropadome izmanto ES augstākā līmeņa 
tikšanos, lai uzspiestu Padomei savu 
viedokli un ierobežojumus, tādējādi de 
facto radot sev likumdošanas pilnvaras 
pretēji noteikumiem, kas paredzēti LES 
15. pantā un nosaka, ka Eiropadome 
neveic likumdošanas funkciju; tādēļ 
uzskata, ka, atsakoties apspriest 
Eiropadomes noteiktos ierobežojumus ar 
Parlamentu, Padome atteicās īstenot 
savas likumdošanas pilnvaras; tomēr 
uzsver, ka, dodot savu piekrišanu, Eiropas 
Parlaments demokrātiski leģitimizēja gan
Eiropadomes, gan Padomes rīcību;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. norāda, ka Eiropadomes secinājumi ir 
jāuzskata par sarunu vadlīnijām Padomei 
un ka tie nekādā gadījumā nav 
neapstrīdami ierobežojumi, kurus nedrīkst 
apspriest ar Parlamentu; prasa ieviest 
standarta formulējumu, ar kuru tiek 
atgādināts, ka Eiropadomes secinājumos ir 
jāņem vērā LESD 15. panta 1. punkta 
noteikumi;

14. norāda, ka Eiropadomes secinājumi ir 
jāuzskata par sarunu vadlīnijām Padomei 
un ka tie nekādā gadījumā nav 
neapstrīdami ierobežojumi, kurus nedrīkst
apspriest ar Parlamentu; pauž lielu nožēlu 
par to, ka ar to saistīta problēma bija 
vērojama sarunās par ES daudzgadu 
programmām, proti, par Eiropas Sociālo 
fondu un Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fondu; prasa ieviest standarta 
formulējumu, ar kuru tiek atgādināts, ka 
Eiropadomes secinājumos ir jāņem vērā 
LESD 15. panta 1. punkta noteikumi;

Or. en
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Grozījums Nr. 69
Salvador Garriga Polledo

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. norāda, ka Eiropadomes secinājumi ir 
jāuzskata par sarunu vadlīnijām Padomei 
un ka tie nekādā gadījumā nav 
neapstrīdami ierobežojumi, kurus nedrīkst 
apspriest ar Parlamentu; prasa ieviest 
standarta formulējumu, ar kuru tiek 
atgādināts, ka Eiropadomes secinājumos ir 
jāņem vērā LESD 15. panta 1. punkta 
noteikumi;

14. norāda, ka Eiropadomes secinājumi ir 
jāuzskata par sarunu vadlīnijām Padomei 
un ka tie nekādā gadījumā nav 
neapstrīdami ierobežojumi, kurus nedrīkst 
apspriest ar Parlamentu; prasa ieviest 
standarta formulējumu, ar kuru tiek 
atgādināts, ka Eiropadomes secinājumos ir 
jāņem vērā LESD 15. panta 1. punkta 
noteikumi, atgādinot, ka Eiropadome 
neveic likumdošanas funkciju; ir 
pārliecināts, ka neatkarīgi no 
Eiropadomes pieņemta politiska lēmuma, 
sarunas par DFS un ar to saistītām ES 
daudzgadu programmām būtu jārīko tikai 
starp Parlamentu un Padomi, kā tas 
paredzēts Līgumā;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Emer Costello

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. norāda, ka Eiropadomes secinājumi ir
jāuzskata par sarunu vadlīnijām Padomei 
un ka tie nekādā gadījumā nav 
neapstrīdami ierobežojumi, kurus nedrīkst 
apspriest ar Parlamentu; prasa ieviest 
standarta formulējumu, ar kuru tiek 
atgādināts, ka Eiropadomes secinājumos ir 

14. norāda, ka Eiropadomes secinājumi ir 
sarunu vadlīnijas Padomei un nekādā 
gadījumā nav neapstrīdami ierobežojumi, 
kurus nedrīkst apspriest ar Parlamentu; 
prasa ieviest standarta formulējumu, ar 
kuru tiek atgādināts, ka Eiropadomes 
secinājumos ir jāņem vērā LESD 15. panta 
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jāņem vērā LESD 15. panta 1. punkta 
noteikumi;

1. punkta noteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. norāda, ka Parlaments beigās 
neapstrīdēja DFS paredzētās summas 
(kopējo apmēru un sadalījumu pa 
kategorijām), par kurām Eiropadome bija 
pieņēmusi lēmumu, atzīstot, ka šā lēmuma 
pieņemšanas brīdī situācija ekonomikas un 
finanšu jomā bija īpaši sarežģīta; tomēr 
uzsver, ka to nebūt nevajadzētu uzskatīt par 
precedentu, un atkārtoti pauž savu 
nostāju — DFS paredzētās summas un 
ikviena cita Eiropadomes panāktās 
politiskās vienošanās daļa ir jāiekļauj 
sarunās ar Parlamentu;

16. norāda, ka Parlaments 2013. gada 
13. maija rezolūcijā apstrīdēja DFS 
paredzētās summas (kopējo apmēru un 
sadalījumu pa kategorijām), par kurām
Eiropadome bija pieņēmusi lēmumu, jo 
īpaši tādēļ, ka šā lēmuma pieņemšanas 
brīdī situācija ekonomikas un finanšu jomā 
bija sarežģīta; pauž nožēlu par to, ka beigu 
beigās Eiropas Parlaments pilnībā 
atbalstīja DFS paredzētās summas, 
sniedzot oficiālu piekrišanu; tomēr uzsver, 
ka to nebūt nevajadzētu uzskatīt par 
precedentu, un atkārtoti pauž savu 
nostāju — DFS paredzētās summas un 
ikviena cita Eiropadomes panāktās 
politiskās vienošanās daļa ir jāiekļauj 
sarunās ar Parlamentu;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzsver nepieciešamību ievērojami 17. uzsver nepieciešamību ievērojami 
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uzlabot kārtību, kādā notiks sarunas par 
turpmākajām DFS, lai izvairītos no 
strupceļa un sarunu laikā ietaupītu vērtīgo 
laiku un resursus; uzskata, ka šī kārtība 
būtu jāpadara oficiāla, augstākajā 
politiskajā līmenī noslēdzot vienošanos, 
kurā tiktu ņemti vērā nesenajās sarunās 
konstatētie trūkumi un pilnībā aizsargāta 
Parlamenta loma un prerogatīvas, kā 
noteikts Līgumā par Eiropas Savienību; 
uzskata, ka šī kārtība būtu vēlāk jāiekļauj 
Iestāžu nolīgumā, tāpat kā tas tika izdarīts 
ar budžeta procedūru;

uzlabot kārtību, kādā notiks sarunas par 
turpmākajām DFS, lai izvairītos no 
strupceļa un sarunu laikā ietaupītu vērtīgo 
laiku un resursus; uzskata, ka šī kārtība
būtu jāpadara oficiāla, augstākajā 
politiskajā līmenī noslēdzot vienošanos, 
kurā tiktu ņemti vērā nesenajās sarunās 
konstatētie trūkumi un pilnībā aizsargāta 
Parlamenta loma un prerogatīvas, tostarp 
iespēja nesniegt piekrišanu, kā noteikts 
Līgumā par Eiropas Savienību; uzskata, ka 
šī kārtība būtu vēlāk jāiekļauj Iestāžu 
nolīgumā, tāpat kā tas tika izdarīts ar 
budžeta procedūru;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. ir pārliecināts, ka, pamatojoties uz 
nepieciešamību izvairīties no kādas 
dalībvalsts veto, noteikums par vienprātību 
Padomē nozīmē, ka panāktā vienošanās ir 
mazākais kopsaucējs; uzsver, ka pāreja uz 
lēmumu pieņemšanu ar kvalificētu balsu 
vairākumu saistībā ar DFS regulu atbilstu 
ne tikai parastajai likumdošanas 
procedūrai, ko izmanto faktiski visu ES 
daudzgadu programmu pieņemšanai, bet 
arī ikgadējai ES budžeta pieņemšanas 
procedūrai; uzskata, ka to var panākt, 
izmantojot pārejas klauzulu saskaņā ar 
312. pantu, un ka šis jautājums būtu 
jāizskata, nākamajā reizē pārskatot 
Līgumus;

18. ir pārliecināts, ka, pamatojoties uz 
nepieciešamību izvairīties no kādas 
dalībvalsts veto, noteikums par vienprātību 
Padomē nozīmē, ka panāktā vienošanās ir 
mazākais kopsaucējs; uzsver, ka pāreja uz 
lēmumu pieņemšanu ar kvalificētu balsu 
vairākumu saistībā ar DFS regulu atbilstu 
ne tikai parastajai likumdošanas 
procedūrai, ko izmanto faktiski visu ES 
daudzgadu programmu pieņemšanai, bet 
arī ikgadējai ES budžeta pieņemšanas 
procedūrai; uzskata, ka to var panākt, 
izmantojot pārejas klauzulu saskaņā ar 
312. pantu, un ka šis punkts būtu 
jānostiprina, nākamajā reizē pārskatot 
Līgumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 74
Reimer Böge

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a norāda — lai nodrošinātu 
konsekvenci paralēli notiekošajās sarunās 
par DFS un vairāk nekā 60 daudzgadu 
programmu likumdošanas pamatiem, 
Parlamentā ir milzīgā apmērā jāveic 
informācijas apmaiņa un koordinācija; ir 
pārliecināts, ka Parlamentam būtu bijis 
izdevīgāk nošķirt procedūras, jo tādējādi 
attiecībā uz tiem Parlamenta pārstāvjiem, 
kas risina sarunas par DFS, samazinātos 
spiediens panākt vienošanos, lai 
nodrošinātu to, ka likumdošanas 
komitejām pietiek laika pabeigt savas 
sarunas; tādēļ uzskata — lai turpmāk 
samazinātu koordinācijas pasākumu 
apmēru, būtu jāizskata dažādas iespējas 
attiecībā uz DFS un daudzgadu 
programmu ilguma maiņu;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a pauž nožēlu par to, ka Eiropas 
Parlaments sarunās ar Padomi par 
likumdošanas pamatu nolēma neizmantot 
visas parastās likumdošanas procedūras 
nodrošinātās iespējas; šajā sakarībā 
uzskata, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
gadījumiem, kad atzīts, ka tiesību akta 
priekšlikums ir vairāku komiteju 
kompetencē; uzskata, ka šajos īpašajos 
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gadījumos pilnvaras sarunām ar Padomi 
būtu jānosaka plenārsēdē, lai nodrošinātu 
plašu atbalstu, stiprinātu EP nostāju 
sarunās un garantētu pārredzamību;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
18.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.b uzskata, ka, lai gan būtu jāsniedz 
iespēja ar Padomi panāktās vienošanās 
bez starpgadījumiem pieņemt plenārsēdē, 
to nedrīkst censties panākt, liedzot 
plenārsēdei jebkādu iespēju grozīt tekstus, 
par kuriem panākta vienošanās; uzskata, 
ka šādas procedūras būtu jāpiemēro tikai 
tad, ja par tekstu, par kuru panākta 
vienošanās, politiķu vidū valda plaša 
vienprātība; tādēļ aicina atbildīgo 
komiteju izvērtēt iespēju piemērot EP 
Reglamenta 138. panta noteikumus 
tekstiem, par kuriem panākta vienošanās 
pirmajā un otrajā lasījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
18.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.c ierosina, ka nākamajās sarunās par 
DFS Eiropas Parlamentam būtu jāizskata 
DSF regula un tiesību aktu priekšlikumi 
dažādajām daudzgadu programmām kā 
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vienots kopums, ja Līgums netiks mainīts, 
tāpat kā Parlaments to veiksmīgi darījis 
attiecībā uz uzraudzības sistēmas 
mehānismu;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Reimer Böge

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. paziņo par savu nodomu nodrošināt to, 
lai visi jaunie noteikumi, kas tika veiksmīgi 
iekļauti DFS regulā un Iestāžu nolīgumā, 
tiktu pilnībā izmantoti ikgadējā budžeta 
procedūrā; sagaida, ka Padome necentīsies 
uzspiest šiem noteikumiem, jo īpaši 
noteikumiem par visu īpašo instrumentu 
būtību un tvērumu, ierobežotu 
interpretāciju;

19. paziņo par savu nodomu nodrošināt to, 
lai visi jaunie noteikumi, kas tika veiksmīgi 
iekļauti DFS regulā un Iestāžu nolīgumā, 
tiktu pilnībā izmantoti ikgadējā budžeta 
procedūrā; sagaida, ka Padome necentīsies 
uzspiest šiem noteikumiem, jo īpaši 
noteikumiem par visu īpašo instrumentu 
būtību un tvērumu, ierobežotu 
interpretāciju, bet rīkosies atbildīgi un 
apstiprinās apropriācijas, kas 
nepieciešamas, lai segtu iepriekšējās 
saistības un neparedzētus izdevumus, pat 
ja rastos nepieredzēta situācija, kuras dēļ 
būtu jāpārsniedz DFS ikgadējais 
maksimālais apjoms;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. paziņo par savu nodomu nodrošināt to, 19. paziņo par savu nodomu nodrošināt to, 
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lai visi jaunie noteikumi, kas tika veiksmīgi 
iekļauti DFS regulā un Iestāžu nolīgumā, 
tiktu pilnībā izmantoti ikgadējā budžeta 
procedūrā; sagaida, ka Padome necentīsies 
uzspiest šiem noteikumiem, jo īpaši 
noteikumiem par visu īpašo instrumentu 
būtību un tvērumu, ierobežotu 
interpretāciju;

lai visi jaunie noteikumi, kas tika veiksmīgi 
iekļauti DFS regulā un Iestāžu nolīgumā, 
tiktu pilnībā izmantoti ikgadējā budžeta 
procedūrā; sagaida, ka Padome necentīsies 
uzspiest šiem noteikumiem, jo īpaši 
noteikumiem par visu īpašo instrumentu 
būtību un tvērumu, ierobežotu 
interpretāciju; tādēļ atgādina, ka DFS 
paredzētais maksimālais apjoms ir daudz 
mazāks nekā pašu resursu maksimālais 
apjoms;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Edit Herczog
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a atgādina, ka programmai 
„Apvārsnis 2020” būs galvenā nozīme 
stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei „Eiropa 2020” 
izpildē, un uzsver — Komisijai ir 
jānodrošina tas, ka tās budžets tiks 
izlietots pilnīgā saskaņā ar pieņemtajiem 
principiem — izcilības izplatīšanu un 
līdzdalības paplašināšanu —, pat pastāvot 
budžeta ierobežojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Edit Herczog
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas vārdā
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Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. īpaši uzsver jaunos noteikumus par 
elastību, kas ļautu pēc iespējas vairāk 
izmantot DFS attiecīgo maksimālo apjomu 
saistību un maksājumu apropriācijām; 
uzsver, ka vairs nevar izmantot iepriekšējās 
finanšu shēmās piemēroto praksi, proti, 
ikgadējā ES budžeta apmēru noteikt daudz 
mazāku nekā DFS paredzētais maksimālais 
apjoms, jo īpaši maksājumu apropriācijās;

20. īpaši uzsver jaunos noteikumus par 
elastību, kas ļautu pēc iespējas vairāk 
izmantot DFS attiecīgo maksimālo apjomu 
saistību un maksājumu apropriācijām; 
uzsver, ka vairs nevar izmantot iepriekšējās 
finanšu shēmās piemēroto praksi, proti, 
ikgadējā ES budžeta apmēru noteikt daudz 
mazāku nekā DFS paredzētais maksimālais 
apjoms, jo īpaši maksājumu apropriācijās; 
uzsver to, ka ir nepieciešams mazināt 
saspīlējumu budžeta jomā, līdzsvarot 
dažādās kategorijās paredzēto līdzekļu 
apmēru un atbilstīgi pielāgot budžeta 
līdzekļus mainīgajiem apstākļiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 82
Reimer Böge

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. īpaši uzsver jaunos noteikumus par 
elastību, kas ļautu pēc iespējas vairāk 
izmantot DFS attiecīgo maksimālo apjomu 
saistību un maksājumu apropriācijām; 
uzsver, ka vairs nevar izmantot iepriekšējās 
finanšu shēmās piemēroto praksi, proti, 
ikgadējā ES budžeta apmēru noteikt daudz 
mazāku nekā DFS paredzētais maksimālais 
apjoms, jo īpaši maksājumu apropriācijās;

20. īpaši uzsver jaunos noteikumus par 
elastību, kas ļautu pēc iespējas vairāk 
izmantot DFS attiecīgo maksimālo apjomu 
saistību un maksājumu apropriācijām; 
uzsver, ka vairs nevar izmantot iepriekšējās 
finanšu shēmās piemēroto praksi, proti, 
ikgadējā ES budžeta apmēru noteikt daudz 
mazāku nekā DFS paredzētais maksimālais 
apjoms, jo īpaši maksājumu apropriācijās, 
ņemot vērā to, ka uzkrāto nesamaksāto 
saistību apmērs ir sasniedzis kritisko 
robežu, kas var pakāpeniski radīt ES 
budžetā strukturālu deficītu, kurš 
nepārprotami būtu Līguma noteikumu 
(LESD 310. un 323. panta) pārkāpums;
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Or. en

Grozījums Nr. 83
Reimer Böge

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atgādina, ka nākamajai Komisijai, kas 
stāsies amatā pēc 2014. gada Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām, līdz 2016. gada 
beigām būs jāsāk DFS 2014.−2020. gadam 
obligātais pārskats/pārskatīšana; uzsver to, 
ka šī DFS pēcvēlēšanu 
pārskata/pārskatīšanas klauzula bija viena 
no Parlamenta pamatprasībām sarunās par 
DFS un tika pamatota ar nepieciešamību 
nākamajai Komisijai un Parlamenta 
sasaukumam pārvērtēt ES politiskās 
prioritātes, tādējādi nodrošinot to, ka tiek 
atjaunota DFS demokrātiskā leģitimitāte; 
uzsver to, ka nākamajam Parlamenta 
sasaukumam būs laikus jānosaka
politiskās prioritātes, kuru īstenošanai būs 
nepieciešami lielāki ieguldījumi nākamās 
DFS otrajā pusē;

21. atgādina, ka nākamajai Komisijai, kas 
stāsies amatā pēc 2014. gada Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām, līdz 2016. gada 
beigām būs jāsāk DFS 2014.−2020. gadam 
obligātais pārskats; uzsver to, ka šī DFS 
pēcvēlēšanu pārskata/pārskatīšanas 
klauzula bija viena no Parlamenta 
pamatprasībām sarunās par DFS un tika 
pamatota ar nepieciešamību nākamajai 
Komisijai un Parlamenta sasaukumam 
pārvērtēt ES politiskās prioritātes, tādējādi 
nodrošinot to, ka tiek atjaunota DFS 
demokrātiskā leģitimitāte; uzsver to, ka 
nākamajam Parlamenta sasaukumam būs 
laikus jāapsver savas politiskās prioritātes, 
lai noteiktu jomas, kuru īstenošanai būs 
nepieciešami lielāki ieguldījumi nākamās 
DFS otrajā pusē, kā arī jomas, kurām 
paredzētie līdzekļi var tikt pārdalīti, jo ES 
izdevumiem šajās jomās nav pierādītas 
pievienotās vērtības;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Gerben-Jan Gerbrandy

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atgādina, ka nākamajai Komisijai, kas 
stāsies amatā pēc 2014. gada Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām, līdz 2016. gada 
beigām būs jāsāk DFS 2014.−2020. gadam 
obligātais pārskats/pārskatīšana; uzsver to, 
ka šī DFS pēcvēlēšanu 
pārskata/pārskatīšanas klauzula bija viena 
no Parlamenta pamatprasībām sarunās par 
DFS un tika pamatota ar nepieciešamību 
nākamajai Komisijai un Parlamenta 
sasaukumam pārvērtēt ES politiskās 
prioritātes, tādējādi nodrošinot to, ka tiek 
atjaunota DFS demokrātiskā leģitimitāte; 
uzsver to, ka nākamajam Parlamenta 
sasaukumam būs laikus jānosaka politiskās 
prioritātes, kuru īstenošanai būs 
nepieciešami lielāki ieguldījumi nākamās 
DFS otrajā pusē;

21. atgādina, ka nākamajai Komisijai, kas 
stāsies amatā pēc 2014. gada Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām, līdz 2016. gada 
beigām būs jāsāk DFS 2014.−2020. gadam 
obligātais pārskats/pārskatīšana; uzsver to, 
ka šī DFS pēcvēlēšanu 
pārskata/pārskatīšanas klauzula bija viena 
no Parlamenta pamatprasībām sarunās par 
DFS un tika pamatota ar nepieciešamību 
nākamajai Komisijai un Parlamenta 
sasaukumam pārvērtēt ES politiskās 
prioritātes, tādējādi nodrošinot to, ka tiek 
atjaunota DFS demokrātiskā leģitimitāte; 
uzsver to, ka nākamajam Parlamenta 
sasaukumam būs laikus jānosaka politiskās 
prioritātes, kuru īstenošanai būs 
nepieciešami lielāki ieguldījumi nākamās 
DFS otrajā pusē; šajā sakarībā prasa 
Eiropas Revīzijas palātai savlaicīgi sniegt 
pārskatu, lai varētu tikt izstrādāts 
ziņojums par galveno DFS finanšu 
programmu efektivitāti un darbības 
rezultātiem un pēc tam vajadzības 
gadījumā tiktu veiktas korekcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Göran Färm

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atgādina, ka nākamajai Komisijai, kas 
stāsies amatā pēc 2014. gada Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām, līdz 2016. gada 
beigām būs jāsāk DFS 2014.−2020. gadam 
obligātais pārskats/pārskatīšana; uzsver to, 
ka šī DFS pēcvēlēšanu 
pārskata/pārskatīšanas klauzula bija viena 
no Parlamenta pamatprasībām sarunās par 

21. atgādina, ka nākamajai Komisijai, kas 
stāsies amatā pēc 2014. gada Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām, līdz 2016. gada 
beigām būs jāsāk DFS 2014.−2020. gadam 
obligātais pārskats/pārskatīšana; uzsver to, 
ka šī DFS pēcvēlēšanu 
pārskata/pārskatīšanas klauzula bija viena 
no Parlamenta pamatprasībām sarunās par 



PE529.801v01-00 54/61 AM\1020127LV.doc

LV

DFS un tika pamatota ar nepieciešamību 
nākamajai Komisijai un Parlamenta 
sasaukumam pārvērtēt ES politiskās 
prioritātes, tādējādi nodrošinot to, ka tiek 
atjaunota DFS demokrātiskā leģitimitāte; 
uzsver to, ka nākamajam Parlamenta 
sasaukumam būs laikus jānosaka politiskās 
prioritātes, kuru īstenošanai būs 
nepieciešami lielāki ieguldījumi nākamās 
DFS otrajā pusē;

DFS un tika pamatota ar nepieciešamību 
nākamajai Komisijai un Parlamenta 
sasaukumam pārvērtēt ES politiskās 
prioritātes, tādējādi nodrošinot to, ka tiek 
atjaunota DFS demokrātiskā leģitimitāte; 
uzsver to, ka nākamajam Parlamenta 
sasaukumam būs laikus jānosaka politiskās 
prioritātes, kuru īstenošanai būs 
nepieciešami lielāki ieguldījumi nākamās 
DFS otrajā pusē; uzsver, ka pēc 
ekonomikas krīzes ieguldījumu apmērs 
ievērojami samazinājās, un atgādina, ka 
saskaņā ar aplēsēm ieguldījumi, kas 
Eiropā netika veikti laikposmā no 
2008. gada līdz 2012. gadam, līdz 
2020. gadam zaudētas peļņas ziņā būs 
izmaksājuši kontinentam 
EUR 540 miljardus;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atgādina, ka nākamajai Komisijai, kas 
stāsies amatā pēc 2014. gada Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām, līdz 2016. gada 
beigām būs jāsāk DFS 2014.−2020. gadam 
obligātais pārskats/pārskatīšana; uzsver to, 
ka šī DFS pēcvēlēšanu 
pārskata/pārskatīšanas klauzula bija viena 
no Parlamenta pamatprasībām sarunās par 
DFS un tika pamatota ar nepieciešamību 
nākamajai Komisijai un Parlamenta 
sasaukumam pārvērtēt ES politiskās 
prioritātes, tādējādi nodrošinot to, ka tiek 
atjaunota DFS demokrātiskā leģitimitāte; 
uzsver to, ka nākamajam Parlamenta 
sasaukumam būs laikus jānosaka politiskās 
prioritātes, kuru īstenošanai būs 

21. atgādina, ka nākamajai Komisijai, kas 
stāsies amatā pēc 2014. gada Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām, līdz 2016. gada 
beigām būs jāsāk DFS 2014.−2020. gadam 
obligātais pārskats/pārskatīšana, kas rada 
iespēju palielināt DFS maksimālo 
apjomu; uzsver to, ka šī juridiski saistošā
DFS pēcvēlēšanu pārskata/pārskatīšanas 
klauzula, kas pieņemta ar kvalificētu 
balsu vairākumu, bija viena no Parlamenta 
pamatprasībām sarunās par DFS un tika 
pamatota ar nepieciešamību nākamajai 
Komisijai un Parlamenta sasaukumam 
pārvērtēt ES politiskās prioritātes, tādējādi 
nodrošinot to, ka tiek atjaunota DFS 
demokrātiskā leģitimitāte; uzsver to, ka 
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nepieciešami lielāki ieguldījumi nākamās 
DFS otrajā pusē;

nākamajam Parlamenta sasaukumam būs 
laikus jānosaka politiskās prioritātes, kuru 
īstenošanai būs nepieciešami lielāki 
ieguldījumi nākamās DFS otrajā pusē;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a stingri uzskata, ka DFS piecu gadu 
cikls stiprinātu demokrātisko leģitimitāti 
un uzlabotu prioritāšu noteikšanu 
attiecībā uz budžeta līdzekļiem, un to 
varētu uzskatīt par priekšnosacījumu 
turpmākām politiskām debatēm; mudina 
Komisiju saskaņā ar LESD 312. pantu, 
sākot ar 2020. gadu, izvēlēties piecu gadu 
budžeta ciklu;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a atgādina, ka paredzētās DFS 
pārskatīšanas dēļ netiks samazināts 
neviens valstīm iepriekš piešķirtais 
finansējums kohēzijas politikai un jo īpaši 
netiks samazināti ESF piešķīrumi;
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Or. en

Grozījums Nr. 89
Dominique Riquet

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a prasa, lai DFS pašreizējais septiņu 
gadu termiņš tiktu pārskatīts, ņemot vērā 
to, ka komisāru un EP deputātu pilnvaru 
laiks ir pieci gadi; uzskata, ka budžeta 
posms būtu jāpielāgo jaunu komisāru 
iecelšanai amatā un jauna Parlamenta 
sasaukuma ievēlēšanai — aspektam, kas 
neattiecas uz Padomi, jo tās sastāvs 
kopumā regulāri nemainās;

Or. fr

Grozījums Nr. 90
Reimer Böge

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver, ka Komisijas priekšlikumos par 
DFS pārskatīšanu būtu pilnībā jāņem vērā 
pēdējās makroekonomiskās prognozes un 
jāiekļauj visu īpašo instrumentu darbības, 
jo īpaši saistību un maksājumu apropriāciju 
vispārējo rezervju, rūpīgs novērtējums; 
atgādina, ka šis process neradīs negatīvas 
sekas attiecībā uz valstīm iepriekš piešķirto 
finansējumu;

22. uzsver, ka Komisijas priekšlikumos par 
DFS pārskatīšanu būtu pilnībā jāņem vērā 
pēdējās makroekonomiskās prognozes un 
jāiekļauj visu īpašo instrumentu darbības, 
jo īpaši saistību un maksājumu apropriāciju 
vispārējo rezervju, rūpīgs novērtējums; 
atgādina, ka šis process neradīs negatīvas 
sekas attiecībā uz valstīm iepriekš piešķirto 
finansējumu; šajā sakarībā sagaida, ka 
Komisija sniegs Parlamentam un 
Padomei identiskus un saskaņotus datus
par summām un aplēsēm, lai sarunās 
izvairītos no pārpratumiem saistībā ar 
diskusiju pamatu;
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Or. en

Grozījums Nr. 91
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a uzsver, ka Komisijai savos 
priekšlikumos par DFS 
2014.−2020. gadam pārskatīšanu būtu 
pilnībā jāiekļauj principi, kas noteikti trīs 
iestāžu kopīgajā deklarācijā par integrēto 
pieeju dzimumu līdztiesībai;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Ingeborg Gräßle

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a uzsver nepieciešamību sākt plašu un 
atklātu diskusiju par ES finansēšanas 
programmu sasniegtajiem rezultātiem un 
jo īpaši novērtēšanu par to, cik lielā mērā 
šīs programmas ir sasniegušas 
Parlamenta noteiktos mērķus, proti, 
ilgtspējīgas izaugsmes stimulēšanu un 
sociālās kohēzijas veicināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Göran Färm
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Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a uzsver, ka saistību apropriācijām 
noteiktās vispārējās rezerves mērķis ir 
atbalstīt ieguldījumus izaugsmē un 
nodarbinātībā Eiropā, un jo īpaši 
jauniešu nodarbinātībā; atgādina, ka šis 
instruments tika izveidots pēc Eiropas 
Parlamenta iniciatīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Göran Färm

Rezolūcijas priekšlikums
22.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.b uzsver to, cik nozīmīgi ir inovatīvi 
finanšu instrumenti, piemēram, Eiropas 
projektu obligācijas, kam, ja tie tiek 
pareizi izstrādāti, var būt ļoti svarīga loma 
ārkārtīgi vajadzīgo ieguldījumu 
stimulēšanā; šajā sakarībā mudina 
Komisiju optimāli izmantot šo 
instrumentu plānoto novērtēšanu arī 
saistībā ar DFS 2014.−2020. gadam 
pārskatu/pārskatīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. tādēļ aicina nākamo Eiropas 
Parlamenta sasaukumu par nosacījumu 
Komisijas priekšsēdētāja kandidāta 
iecelšanai izvirzīt spēcīgu un nepārprotamu 
apņemšanos īstenot šo 
pārskata/pārskatīšanas klauzulu un 
iesaistīties patiesā un detalizētā politiskajā 
dialogā par tās saturu;

23. atgādina par savu nodomu šo obligāto 
DFS pārskatīšanu noteikt par galveno 
prasību, ieceļot amatā jaunos Komisijas 
locekļus; tādēļ aicina nākamo Eiropas 
Parlamenta sasaukumu par nosacījumu 
Komisijas priekšsēdētāja kandidāta 
iecelšanai izvirzīt spēcīgu un nepārprotamu 
apņemšanos pēc vēlēšanām īstenot 
pārskatīšanas klauzulu un iesaistīties 
patiesā un detalizētā politiskajā dialogā par 
tās saturu;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. stingri uzskata, ka augsta līmeņa 
grupa pašu resursu jautājumos rada 
unikālu iespēju izkļūt no strupceļa, kas 
radies saistībā ar pašreizējās pašu resursu 
sistēmas reformu; sagaida, ka tā 
ievērojami palīdzēs izprast pašreizējās 
sistēmas nepilnības, kā arī ieguvumus, ko 
var sniegt padziļināta vispusīga reforma 
un jaunas un patiesas pašu resursu 
sistēmas ieviešana, kas var ievērojami 
samazināt uz NKI balstītās iemaksas daļu 
ES budžetā;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 97
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā
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Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. stingri uzskata, ka augsta līmeņa grupa 
pašu resursu jautājumos rada unikālu
iespēju izkļūt no strupceļa, kas radies 
saistībā ar pašreizējās pašu resursu 
sistēmas reformu; sagaida, ka tā ievērojami 
palīdzēs izprast pašreizējās sistēmas 
nepilnības, kā arī ieguvumus, ko var sniegt 
padziļināta vispusīga reforma un jaunas un 
patiesas pašu resursu sistēmas ieviešana, 
kas var ievērojami samazināt uz NKI 
balstītās iemaksas daļu ES budžetā;

24. stingri uzskata, ka augsta līmeņa grupa 
pašu resursu jautājumos rada vienu iespēju 
izkļūt no strupceļa, kas radies saistībā ar 
pašreizējās pašu resursu sistēmas reformu; 
sagaida, ka tā ievērojami palīdzēs izprast 
pašreizējās sistēmas nepilnības, kā arī 
ieguvumus, ko var sniegt padziļināta 
vispusīga reforma un jaunas un patiesas 
pašu resursu sistēmas ieviešana un atlaižu 
un korekciju sistēmas pakāpeniska 
pārtraukšana, kas var ievērojami 
samazināt uz NKI balstītās iemaksas daļu 
ES budžetā, ko sākotnēji bija ierosinājusi 
Eiropas Komisija un atbalstīja Eiropas 
Parlaments;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Ingeborg Gräßle

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. stingri uzskata, ka augsta līmeņa grupa 
pašu resursu jautājumos rada unikālu 
iespēju izkļūt no strupceļa, kas radies 
saistībā ar pašreizējās pašu resursu 
sistēmas reformu; sagaida, ka tā 
ievērojami palīdzēs izprast pašreizējās 
sistēmas nepilnības, kā arī ieguvumus, ko 
var sniegt padziļināta vispusīga reforma un 
jaunas un patiesas pašu resursu sistēmas 
ieviešana, kas var ievērojami samazināt uz 
NKI balstītās iemaksas daļu ES budžetā;

24. uzskata, ka augsta līmeņa grupa pašu 
resursu jautājumos rada unikālu iespēju 
izkļūt no strupceļa, kas radies saistībā ar 
pašreizējās pašu resursu sistēmas reformu; 
uzsver, ka tai ir jāizvērtē pašreizējās 
sistēmas nepilnības, kā arī ieguvumi, ko 
var sniegt padziļināta vispusīga reforma un 
jaunas un patiesas pašu resursu sistēmas 
ieviešana, kas var ievērojami samazināt uz 
NKI balstītās iemaksas daļu ES budžetā;

Or. en
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Grozījums Nr. 99
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a saistībā ar DFS pēcvēlēšanu 
pārskatīšanu atkārtoti aicina ievērot 
dzimumu līdztiesības principu budžeta 
plānošanā ikvienā ES budžeta procedūras 
posmā, sākot ar plānošanu un beidzot ar 
uzraudzību un novērtēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Reimer Böge

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a pauž stingru pārliecību par to, ka 
jebkādas jaunas fiskālās spējas vai 
budžets, kas tiek veidots īpaši eurozonas 
dalībvalstīm, kuru fiskālās funkcijas DFS 
nesedz, ir jāizstrādā Savienības līmeņa 
sistēmā, un tam jāpiemēro pienācīga 
demokrātiska kontrole un prasības par 
pārskatatbildību, izmantojot pastāvošās 
institūcijas;

Or. en


