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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā 
budžeta projektu — visas iedaļas (12699/2010 – C7 0202/2010 – 2010/2001(BUD)) un 
grozījumu vēstulēm Nr. 1/2011 (SEC(2010)1064), Nr. 2/2011 (SEC(2010)xxxx) un 
Nr. 3/2010 (SEC(2010)xxxx) attiecībā uz Eiropas Savienības 2011. finanšu gada 
vispārējā budžeta projektu

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

– ņemot vērā Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par 
Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu1, 

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam2,

– ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu 
finanšu pārvaldību3,

– ņemot vērā 2010. gada 25. marta rezolūciju par 2011. gada budžeta prioritātēm, 
III iedaļa — Komisija4,

– ņemot vērā 2010. gada 15. jūnija rezolūciju par pilnvarojumu trialogam par 
2011. finanšu gada budžeta projektu5,

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta provizorisko 
projektu, kuru Komisija iesniedza 2010. gada 27. aprīlī (COM(2010)0300),

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 12. augustā pieņemto nostāju attiecībā uz Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta projektu (12699/2010 – C7-0202/2010),

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta grozījumu 
vēstuli Nr. 1/2011, kuru Komisija iesniedza 2010. gada 15. septembrī,

– ņemot vērā Reglamenta 75.b pantu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu un citu attiecīgo komiteju atzinumus (A7-
0000/2010),

III IEDAĻA

                                                       
1  OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.
2 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
3 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA (2010) 0086.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0205.
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Ar 2011. gada budžetu saistītie galvenie jautājumi un prioritātes

1. ir cieši pārliecināts, ka ar jauno Līgumu noteiktā jaunā budžeta procedūra prasa visu 
iesaistīto iestāžu pilnīgu augsta līmeņa politisku līdzdalību, jo īpaši finansiālu grūtību 
laikā, kad ir jāsaskaņo dažādas budžeta prioritātes;

2. uzskata, ka Padomes nostājas pieņemšanai paredzētā rakstiskā procedūra ir pirmajai 
budžeta procedūrai īpaši nepiemērota un apšaubāma, ja Padome ministru līmenī nav 
publiski un skaidri paudusi politisku atbalstu tik nozīmīgam ES tiesību aktam;

3. turklāt ir diezgan nobažījies par to, kā vērtēt Padomes nostāju attiecībā uz 2011. gada 
budžeta projektu (BP), jo tās apstiprinātie samazinājumi neatbilst skaidri noteiktiem 
mērķiem, bet, gluži pretēji, šķiet nejauši izdalīti pa visu budžetu, to krasi mainot;

4. izprot dažu delegāciju Padomē paustās bažas, ka spiediens uz dalībvalstu budžetiem 
2011. gadā būs īpaši smags un vēl jo vairāk ir nepieciešams ietaupīt, bet tomēr 
uzskata, ka patvaļīga apropriāciju samazināšana neatbilst pareizas budžeta 
pārvaldības principam;

5. vēlreiz atgādina, ka ES budžetu nevajadzētu uztvert un vērtēt kā finanšu posteni, kas 
kā slogs pievienots dalībvalsts budžetam, bet, gluži pretēji, tas jāuztver kā iespēja 
pastiprināt iniciatīvas un ieguldījumus, par ko lemj valsts līmenī, un kā iespēja radīt 
Eiropas mēroga pievienoto vērtību;

6. atkārtoti norāda, ka ES budžets papildina dalībvalstu budžetus un ka tā radītos 
stimulus nevajag traucēt un mazināt, veicot patvaļīgus samazinājumus, kas ir tikai 
ārkārtīgi neliela daļa no 27 dalībvalstu budžetu kopējā apjoma;

7. atgādina, ka ar jaunatni, izglītību un mobilitāti saistītu politiku Parlaments ir noteicis 
par 2011. gada budžeta prioritāti, jo šie politikas virzieni ir ES ekonomikas 
atveseļošanas stratēģijas un stratēģijas „Eiropa 2020” nozīmīgi un nepieciešami 
elementi; uzsver, ka ierosinātie apropriāciju palielinājumi atsevišķās budžeta 
pozīcijās atbalsta ES nākotnei nozīmīgas īstermiņa un ilgtermiņa stratēģijas;

8. atkārtoti pauž stingru pārliecību, ka, ņemot vērā pieticīgos līdzekļus un vispārējo 
ekonomikas attīstības palēninājumu, ir cieši jāuzrauga ES politikas virzienu 
finansēšana, lai izvairītos no jebkādiem liekiem izdevumiem, kuru pamatā nav 
skaidrs un konstatējams mērķis;

9. norāda, ka rezerves, kas izriet no daudzgadu finanšu shēmas (DFS), faktiski 
nenodrošina rīcības brīvības iespējas, jo īpaši 1.a un 3.b izdevumu apakškategorijā 
un 4. izdevumu kategorijā, un mazina ES spēju reaģēt uz politikas izmaiņām un 
neparedzētām vajadzībām, vienlaikus saglabājot prioritātes; šajā sakarībā atgādina, 
ka noteikti ir nepieciešama pamatīga budžeta pārskatīšana un ka dažādās grūtības, ar 
ko nācies saskarties, un jaunās prioritātes padara neizbēgamu pašreizējās DFS 
pārskatīšanu;



PR\832873LV.doc 5/17 PE448.942v02-00

LV

10. atgādina, ka Parlamenta prioritātes un jaunos politikas virzienus, ko nosaka Līguma 
stāšanās spēkā, nebūtu iespējams finansēt ievērojot DFS noteiktos maksimālos 
apjomus; uzsver, ka, lai atvieglotu sarunas Samierināšanas komitejā, Parlaments, 
piekrītot nopietniem kompromisiem, ir ierosinājis finansēt šos politikas virzienus, 
nepārsniedzot maksimālos apjomus; tomēr norāda, ka tas iespējams vienīgi tad, ja 
tiek samazinātas apropriācijas atsevišķās citās rūpīgi izraudzītās budžeta pozīcijās;

11. attiecībā uz maksājumu apropriācijām atsakās par galīgo mērķi uzskatīt Padomes 
nostājā norādīto kopējo summu, kas veidojusies, dažādās pozīcijās samazinot vai 
palielinot izdevumus, bet neveicot padziļinātu faktisko vajadzību novērtējumu; 

12. atgādina, ka šāda Padomes rīcība var ietekmēt attiecīgā gada saistību izpildes līmeni, 
samazinot jaunu līgumu parakstīšanas apjomu, jo īpaši gada pēdējā ceturksnī, un 
tādējādi traucējot ES programmu daudzgadu darbības ciklu;

13. principā uzskata, ka administratīvos izdevumus ES programmu atbalstam 
nevajadzētu samazināt, lai nodrošinātu minēto programmu ātru un kvalitatīvu 
īstenošanu, kā arī pienācīgu uzraudzību; tādēļ atjauno visus samazinājumus, ko 
Padome veikusi šo programmu administratīvās pārvaldības izdevumos;

Par 1.a izdevumu apakškategoriju

14. atgādina, ka EP noteiktās 2011. gada budžeta vispārējās prioritātes, proti, jaunatne, 
izglītība un mobilitāte, prasa dažādos politikas virzienos iekļaut starpnozaru 
mērķieguldījumus, lai veicinātu ES izaugsmi un attīstību; tādēļ apliecina vēlmi 
palielināt apropriācijas visām ar šīm prioritātēm saistītajām programmām, proti, 
Mūžizglītības programmai, programmai „Cilvēki” un „Erasmus Mundus”;

15. jo īpaši uzskata, ka mobilitāte jaunatnes nodarbinātības jomā ir viens no galvenajiem 
instrumentiem konkurētspējīga un dinamiska darba tirgus nodrošināšanai Eiropā un 
tādēļ tā ir jāveicina; tādēļ atbalsta apropriāciju palielināšanu Eiropas Nodarbinātības 
dienestiem un šajā sakarībā kā pirmo soli īpašas jaunatnes mobilitātei veltītas un ar 
izglītību nesaistītas programmas izveides virzienā stingri atbalsta sagatavošanas 
darbības „Pirmā EURES darbavieta” uzsākšanu ar mērķi palīdzēt jauniešiem iekļūt 
darba tirgū vai piekļūt specializētām darba vietām citā dalībvalstī;

16. atzīst ES finansētās pētniecības pievienoto vērtību, jo tādējādi tiek pastiprināti 
atsevišķu dalībvalstu centieni un ieguldījumi pētniecībā, jo īpaši ar enerģētiku saistītā 
pētniecībā, kā arī atzīst MVU vadošo lomu Eiropas izaugsmes un nodarbinātības 
līmeņa veicināšanā; tādēļ atkārtoti pauž atbalstu Konkurētspējas un jauninājumu 
pamatprogrammai un jo īpaši Uzņēmējdarbības un jauninājumu programmai un 
programmai „Saprātīga enerģija Eiropai”, atsevišķās budžeta pozīcijās palielinot 
saistību un maksājumu apropriācijas;

17. ir ārkārtīgi nobažījies par resursu nepietiekamību to politikas virzienu finansēšanai, 
kas ir būtiski svarīgi saistībā ar konkurētspēju izaugsmei un nodarbinātībai 
(pētniecība, jauninājumi, izglītība u. c.), un par šīs situācijas pasliktināšanos 
stratēģijai „Eiropa 2020” turpmāk nepieciešamā finansējuma dēļ;
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18. pauž pārliecību, ka jautājums par Euratom — Eiropas kopuzņēmuma ITER
finansēšanu jāizskata vēlreiz, ņemot vērā Komisijas priekšlikumu par ITER
finansēšanu 2012. un 2013. gadā; atkārtoti pauž bažas par ierosināto finansējumu un 
aizvien lielākajām finansējuma vajadzībām, kas vairs neatbilst sākotnējam 
priekšlikumam; tādēļ uzskata, ka, ņemot vērā īstenošanas aizkavēšanos un lai varētu 
apstiprināt kopējo summu šajā izdevumu apakškategorijā, nepārsniedzot DFS 
maksimālo apjomu, vispiemērotākais risinājums ir saistību un maksājumu 
apropriāciju samazināšana budžeta 08 20 02. pozīcijā par EUR XX miljoniem;

Par 1.b izdevumu apakškategoriju

19. norāda, ka Padomes nostājā nav mainīts Komisijas priekšlikums attiecībā uz 
saistībām, un uzsver, ka šāda nostāja attiecībā uz saistību apropriācijām pilnībā 
atbilst DFS iekļautajiem piešķīrumiem, ierēķinot tehnisko korekciju attiecībā uz 
2011. gada finanšu shēmu, kā noteikts 2006. gada 17. jūnija Iestāžu nolīguma 
17. punktā;

20. pauž nožēlu par Padomes restriktīvo pieeju maksājumiem, kuri tika samazināti par 
EUR 1075 miljoniem (puse šīs summas bija paredzēta 2006.–2010. gada plānošanas 
perioda noslēgšanai) salīdzinājumā ar Komisijas prognozēm par 2011. gadā 
nepieciešamajiem maksājumiem; uzsver, ka Eiropas Parlaments šīs vajadzības jau 
bija novērtējis kā, iespējams, pārāk pieticīgi aplēstas un ka Padomes pieeja var 
apdraudēt programmu paātrinātu īstenošanu, kas nepieciešama pēc to lēnās 
uzsākšanas 2007.–2013. gada plānošanas perioda sākumā; 

21. tādēļ atjauno Padomes veiktos maksājumu apropriāciju samazinājumus līdz BP 
paredzētajam apjomam, saglabājot savu sākotnējo nostāju, proti, ka Komisijai un 
Padomei nekavējoties jāiesniedz un jāpieņem budžeta grozījumi gadījumos, kad 
maksājumu apropriācijas nav pietiekamas vajadzību segšanai; atzinīgi vērtē Padomes 
šajā sakarībā sniegto paziņojumu;

22. ievērojot savas prioritātes, atbalsta izmēģinājuma projekta uzsākšanu saistībā ar 
t. s. izcilības platformu Donavas makroreģionā ar mērķi uzsvērt kopīgo reģionālo 
identitāti, izmantojot jauniešiem paredzētas mācību programmas un seminārus;

Par 2. izdevumu kategoriju

23. norāda, ka KLP galvenais mērķis ir nodrošināt tirgus stabilitāti, nodrošinātību ar 
pārtiku un vides ainavas aizsardzību, tādēļ aicina Komisiju 2011. gada budžetā 
paredzēt nepieciešamo līdzekļu rezervi, lai bez sarežģījumiem būtu pieejams 
finansējums, ja 2011. gadā tirgū sāktos svārstības;

24. mudina Komisiju cieši uzraudzīt lauksaimniecības tirgus, lai risinātu neparedzētas 
situācijas, piemēram, spēcīgas cenu svārstības; atgādina, ka ir nepieciešama vismaz 
prasītā rezerve ne mazāk kā EUR 300 miljonu apmērā;

25. atzīst ieguvumus, ko nodrošināja 2010. gada budžetā iekļautais EUR 300 miljonu 
papildu finansējums piensaimniecības nozarei; atbalsta jaunas budžeta pozīcijas 
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izveidi, ko varētu izmantot kā „Piena fondu”, lai atbalstītu modernizāciju, darbības 
dažādošanu un pārstrukturēšanu un uzlabotu tirgvedību; norāda, ka Komisija Piena 
fondu jau ir apstiprinājusi; 

26. uzskata, ka ir jāsaglabā valsts atbalsta programma vīnkopības nozarē, lai gan 
jāsamazina tās apmērs; norāda, ka vīna tirgus noteikumu reformas laikā Komisija 
nepārprotami norādīja, ka šī reforma nedrīkst ietekmēt budžetu;

27. atzīst, ka programmu skolu apgādei ar augļiem un skolām paredzētā piena 
programma ir nozīmīgi instrumenti, kas bērnus mudina ievērot veselīgus ēšanas 
paradumus; atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto līdzekļu palielinājumu abām šīm 
programmām un nolemj vēl vairāk palielināt tām paredzēto finansējumu; uzsver, ka 
šī programma ir nozīmīga mazāk nodrošinātām personām, un nolemj palielināt tās 
finansējumu, bet atgādina, ka tā jāīsteno, ņemot vērā tiesvedību Vispārējā tiesā;

28. ievērojot savas prioritātes, atbalsta izmēģinājuma projekta izveidi ar mērķi veicināt 
jauno lauksaimnieku iespējas apmainīties ar paraugpraksi, it īpaši ņemot vērā 
grūtības, ar kādām saskaras Eiropas lauksaimniecības nozare;

29. ir pārliecināts, ka „LIFE+” (Finanšu instruments videi, 2007.–2013. gads) ir 
jāstiprina vēl vairāk, lai ņemtu vērā papildu pasākumus; uzsver, ka problemātiski 
vides jautājumi ir vides un lauksaimniecības politikas prioritāte un ka finansējuma 
palielinājums ir ļoti nozīmīgs dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai;

Par 3.a izdevumu apakškategoriju

30. uzskata, ka vairākām programmām, tādām kā „Terora aktu un citu ar drošību saistītu 
risku profilakse, gatavība tiem un to seku pārvarēšana”, ir būtiska nozīme 
Stokholmas programmas īstenošanā, un atkārtoti pauž atbalstu programmai 
„Daphne” (cīņa pret vardarbību), kuras ietvaros apropriāciju trūkuma dēļ nav 
iespējams rast līdzekļus finansējuma cienīgām programmām, kā arī programmai 
„Narkomānijas novēršana un informēšana par narkomāniju”;

31. tā kā Parlamentam ir iesniegts ļoti maz informācijas par turpmākajiem SIS II projektā 
veicamajiem pasākumiem, uzskata, ka apropriāciju iekļaušana rezervē ir 
piemērotākais veids prasītās informācijas saņemšanai;

Par 3.b izdevumu apakškategoriju

32. atgādina, ka 3.b izdevumu kategorija ietver politikas virzienus, kas tieši ietekmē ES 
pilsoņu ikdienas dzīvi, un pauž pilnīgu pārliecību, ka šīs izdevumu kategorijas 
faktiskās iespējas nav iespējams pilnībā izmantot, ņemot vērā ierobežoto rezervi, kas 
noteikta pašreizējā DFS; uzsver, ka finansējums, ko Padome ierosinājusi šiem 
instrumentiem, ir nepietiekams šajā izdevumu kategorijā iekļautajām 
pamatprioritātēm, un īpaši uzsver, ka jaunatnei veltīto programmu līdz šim ārkārtīgi 
augstais izpildes līmenis apliecina, ka tās ir pelnījušas daudz lielākus ieguldījumus; 

33. atkārtoti apliecina nodomu palielināt apropriācijas programmai „Jaunatne darbībā”, 
Pasaules Īpašajām vasaras olimpiskajām spēlēm, informācijas izplatīšanas tīkliem un 
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pašreiz īstenotajai sagatavošanas darbībai sporta jomā; pieņem zināšanai Padomes 
iniciatīvu sākt jaunu sagatavošanas darbību saistībā ar piemiņas vietām Eiropā un 
uzskata, ka šī sagatavošanas darbība varētu veicināt ES pilsonības apziņu, saglabājot 
vēsturiskas visai Eiropai nozīmīgas piemiņas vietas un veicinot to pieejamību;

34. uzskata, ka Komisijai jāiesniedz visaptveroša stratēģija labākai saziņai ar ES 
pilsoņiem un par t. s. Eiropas publiskās telpas izveidi atbilstoši iestāžu 2008. gada 
oktobra kopīgajai deklarācijai „Partnerība informācijas sniegšanā par Eiropu”; 

Par 4. izdevumu kategoriju

35. pauž pilnīgu pārliecību, ka ES līdzdalību pasaules procesos nevar pienācīgi finansēt 
ar DFS paredzētajiem līdzekļiem, un ka šis līdzekļu trūkums abām budžeta 
lēmējiestādēm nebūtu jārisina, pēdējā brīdī panākot kompromisus un kārtīgi 
neapsverot vidējā termiņā gaidāmās vajadzības; atgādina, ka DFS pārskatīšana un 
4. izdevumu kategorijas maksimālā apjoma korekcija, ņemot vērā vajadzības, kuras 
radušās un kuras nebija iespējams paredzēt 2006. gadā, ir obligāts priekšnoteikums 
šīs izdevumu kategorijas pārvaldībai un ilgtspējībai;

36. uzskata, ka, ņemot vērā ļoti ierobežoto rīcības brīvību šajā izdevumu kategorijā un 
turpinot Padomes aizsāktos centienus ietaupīt, prioritātēm nepieciešamo finansējumu 
iespējams nodrošināt vienīgi tad, ja atsevišķās budžeta pozīcijās tiek veikti zināmi 
samazinājumi; uzskata, ka Afganistānas atjaunošanai un makrofinansiālajai 
palīdzībai paredzētās apropriācijas daļēji varētu samazināt, pārāk nelabvēlīgi 
neietekmējot minētās darbības; ievērojot šādu pieeju, nolemj atjaunot kopējai 
ārpolitikai un drošības politikai paredzētās apropriācijas 2010. gada budžeta apjomā, 
kā atļauts Iestāžu nolīguma 42. punktā;

37. atkārtoti pauž apņemšanos patvaļīgi nesamazināt apropriācijas, kas paredzētas 
palīdzībai Palestīnai, miera procesam un ANO Palīdzības un darba aģentūrai 
Palestīnas bēgļiem (UNRWA); tomēr atkārtoti pauž ciešu pārliecību, ka pretruna starp 
ES kopumā sniegto finansiālo palīdzību — ES kā vienota struktūra ir lielākais 
līdzekļu devējs — un diezgan ierobežoto ietekmi uz miera procesu nav nedz 
pamatota, nedz saprotama un tai jāpievērš pastiprināta uzmanība, jo īpaši ņemot vērā 
jaunizveidoto Ārējās darbības dienestu;

38. atkārtoti noraida ierosināto apropriāciju pārvietojumu no vairākiem instrumentiem un 
programmām par labu papildu pasākumiem banānu ražošanas nozarē un 
instrumentam sadarbībai ar industrializētām valstīm (ICI+), kam pašreizējās DFS 
pieņemšanas laikā netika paredzēts finansējums, tomēr atkārtoti pauž atbalstu šiem 
instrumentiem; uzsver, ka attīstības sadarbības instrumentu nevar uzskatīt par fondu, 
pie kura vērsties, lai finansētu jebkuras attīstības sadarbības jomā radušās jaunas 
vajadzības, bet tas ticis izveidots un finansēts īpašiem mērķiem, ko ES vairākkārt ir 
apņēmusies sasniegt;

39. sāk īstenot vienotu pieeju ES atbalsta taisnīgai tirdzniecībai integrēšanā visās 
attiecīgajās budžeta pozīcijās;
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40. uzskata, ka, pamatojoties uz četrpusējām sarunām par Eiropas Ārējās darbības 
dienesta izveidi, jācenšas konkretizēt KĀDP un KDAP uzdevumus, lai palielinātu 
pārredzamību un veicinātu budžeta pārskatāmību; tādēļ nolemj sadalīt 19 03 01., 19 
03 03 un 19 03 07. pozīciju, izveidojot atsevišķas budžeta pozīcijas ES Uzraudzības 
misijai Gruzijā (EUMM Georgia), ES Tiesiskuma misiju Kosovā (EULEX Kosovo) 
un ES Policijas misijai Afganistānā (EUPOL Afghanistan), kas ir svarīgākās misijas, 
kuras 2011. gadā tiks īstenotas KĀDP/KDAP ietvaros;

41. atbilstoši savām rezolūcijām par transatlantiskajām attiecībām uzskata, ka ES un 
ASV stratēģiskā partnerība ir jākonkretizē, izveidojot īpašu budžeta pozīciju 
„Sadarbība ar Amerikas Savienotajām Valstīm”; 

Par 5. izdevumu kategoriju

42. noraida Padomes vispārējo nostāju attiecībā uz 5. izdevumu kategorijas izdevumiem, 
tos samazinot par vairāk nekā EUR 115 miljoniem, proti, summu, ko veido algu un 
pensiju korekcijas par 1,85 % neiekļaušana budžetā un līdzekļu samazinājums visās 
Eiropas skolu budžeta pozīcijās, kas ir pretrunā Parlamenta prioritātēm jaunatnes, 
izglītības un mobilitātes jomā; 

43. uzsver, ka šāda restriktīva pieeja, lai arī no ES budžeta un dalībvalstu viedokļa rada 
īstermiņa ietaupījumus, tomēr apdraud ES politikas nostādņu un programmu 
īstenošanu; turklāt uzsver, ka iestādēm būtu jāpiešķir pietiekami daudz līdzekļu, lai 
tās varētu veikt savus uzdevumus, jo sevišķi pēc Līguma par Eiropas Savienības 
darbību spēkā stāšanās;

44. tāpēc atjauno summas pirms Padomes veiktajiem samazinājumiem, tomēr algu 
korekcijai par 1,85 % paredzētos līdzekļus iekļauj rezervē, kamēr Tiesa nav 
pieņēmusi spriedumu šajā jautājumā; uzskata, ka šādu izdevumu iekļaušana budžetā 
apliecina pareizu un piesardzīgu budžeta pārvaldību;

45. atjauno Komisijas sagatavoto budžeta projektu attiecībā uz visiem iepriekš 
minētajiem samazinājumiem, izņemot līdzekļu samazinājumu konferencēm, 
sanāksmēm un komitejām; uzskata, ka Eiropas skolu budžeta samazinājumi ir 
nepieņemami; turklāt pauž neizpratni, ka Padome spēj precīzāk nekā pati Komisija 
izvērtēt paredzamo aizpildīto amata vietu īpatsvaru Komisijas dienestos;

46. prasa Padomei ātri pieņemt grozījumu vēstuli Nr. 1/2011, lai Eiropas Ārējās darbības 
dienests 2011. gada pašā sākumā varētu sākt darboties un lai tam būtu pietiekams 
līdzekļu apjoms, taču nolemj apropriācijas iekļaut rezervē, kamēr Parlamenta 
attiecīgās struktūrvienības turpinās apspriesties ar Komisijas priekšsēdētāja vietnieci 
un Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos par 
prioritātēm, kuras finansēt no līdzekļiem, kas ietaupīti, apvienojot Komisijas un 
Padomes šā brīža struktūras;

47. atsevišķās administratīvās pozīcijās līdzekļus iekļauj rezervē, līdz tiek veiktas 
konkrētas darbības, turpmāki pasākumi vai Komisija iesniedz priekšlikumus, vai arī 
tādēļ, lai saņemtu papildu informāciju no Komisijas;
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Par aģentūrām

48. principā atbalsta Komisijas sagatavoto aģentūru budžeta tāmi un noraida principus, 
kas pamato Padomes nostāju attiecībā uz ES decentralizēto aģentūru budžetiem 
(salīdzinājumā ar 2010. gadu), proti:

 palielinājuma ierobežošana līdz 1,5 % pilnībā funkcionējošām aģentūrām,

 palielinājuma ierobežošana līdz 3  % tām aģentūrām, kam uzticēti jauni 
pienākumi, piešķirot tikai pusi no prasītajām amata vietām,

 nekādu izmaiņu Komisijas priekšlikumā attiecībā uz jaunajām aģentūrām.

49. tomēr uzskata, ka ES subsīdijas tām aģentūrām, kuras iekasē maksas, nevajadzētu 
samazināt, atrēķinot piešķirto ieņēmumu summu, lai šādi tām nodrošinātu 
nepieciešamo budžeta elastību, ņemot vērā iekasēto maksu apjoma svārstīgumu;

50. turklāt nolemj palielināt 2011. gada budžeta piešķīrumu trim jaunajām finanšu 
uzraudzības aģentūrām atbilstoši aplēsēm par ietekmi uz budžetu, kas tapušas pēc 
sarunām ar Padomi, iekļaut rezervē Eiropas Policijas akadēmijai paredzētās 
apropriācijas, gaidot 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras 
iznākumu, un palielināt ES finansējumu Eiropas Izglītības fondam, ievērojot 
Parlamenta prioritātes, kā arī palielināt budžeta piešķīrumu Zivsaimniecības 
kontroles aģentūrai, lai tā spētu pildīt tai uzticētos inspekcijas pienākumus 
starptautiskajos ūdeņos;

Par izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām

51. uzsver, ka ir apstiprināts ierobežots skaits izmēģinājuma projektu un sagatavošanas 
darbību, tās rūpīgi apsverot un izvērtējot un ņemot vērā arī lietderīgo un konstruktīvo 
pirmo novērtējumu, ko Komisija veikusi 2010. gada jūlijā, lai novērstu dublēšanos ar 
darbībām, ko jau tiek veiktas pašreizējo ES programmu ietvaros; atgādina, ka 
izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību mērķis ir formulēt politiskas 
prioritātes un īstenot jaunas iniciatīvas, kas pēc tam varētu kļūt par ES pasākumiem 
un programmām;

***
I, II, IV, V, VI, VII, VIII un IX IEDAĻA

Vispārēji jautājumi

52. atgādina, ka iestādēm budžets jāizstrādā, pamatojoties uz pareizu un efektīvu 
pārvaldību, un, ņemot vērā pašreizējās ekonomikas krīzes ietekmi, tām jāveic resursu 
efektīvai izmantošanai nepieciešami pasākumi, kas ļautu tām pildīt Lisabonas līgumā 
noteiktos pienākumus un vienlaikus ietaupīt, kur tas iespējams;

53. vērš uzmanību uz algu korekciju lietu, ko Komisija iesniegusi izskatīšanai Tiesā, un, 
ievērojot piesardzības principu, ir nolēmis iekļaut rezervē apropriācijas, kas segtu 
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2011. gadā nepieciešamo summu, ja Tiesas spriedums jautājumā par algu korekciju 
1,85 % apmērā būtu Komisijai labvēlīgs; 

54. norāda, ka Padome ir samazinājusi Horvātijai paredzētās apropriācijas, izmantojot 
citu pieņēmumu par Horvātijas pievienošanās datumu nekā Komisija; nolemj 
atbalstīt Komisijas pieeju, jo šobrīd nav jaunas informācijas, kas pamatotu izmaiņas;

55. izvērtējot katras iestādes pieprasījumu, nolemj daļēji atjaunot iestādēm paredzētos, 
taču Padomes samazinātos budžeta līdzekļus gadījumos, kad attiecīgās iestādes 
konkrētās prasības ir uzskatāmas par pilnībā pamatotām;

56. uzsver, ka tas, ka Padome līdz šim nav pieņēmusi nostāju attiecībā uz budžeta 
grozījumu Nr. 2/2010, kas skar Reģionu komiteju un Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteju, neatstāj izvēles iespējas un liek izskatīt šī budžeta grozījuma saturu 
diskusijā par 2011. gada budžetu; 

I iedaļa — Eiropas Parlaments

Vispārēji jautājumi

57. uzsver, ka divās iepriekšējas saskaņošanas sanāksmēs 2010. gada martā un aprīlī 
notika sarunas un ka daudzos jautājumos konkrēti rezultāti tika panākti tāmju 
sagatavošanas stadijā; atzinīgi vērtē šajās sanāksmēs parādīto labo gribu un 
konstruktīvo pieeju; atzinīgi vērtē to, ka 2010. gada septembrī Prezidija pieņemtā 
grozījumu vēstule būtiski negroza tāmi; 

58. apzinās, ka ir jāpanāk grūti sasniedzams, bet pienācīgs līdzsvars starp vajadzību 
pilnībā īstenot Lisabonas līgumā noteiktos Parlamenta uzdevumus, kas prasa līdzekļu 
palielināšanu, un pareizas budžeta pārvaldības principa piemērošanu un mērenības 
ievērošanu finanšu krīzes laikā; tādēļ ir detalizēti izskatījis dažādas budžeta pozīcijas 
un nedaudz koriģējis tāmē iekļautās apropriācijas;

59. norāda, ka Parlamenta kopējais budžeta apjoms, proti, EUR 1 700 349 283, ir 
20,21 % no daudzgadu finanšu shēmas 5. izdevumu kategorijas (administratīvās 
apropriācijas) izdevumiem, t. i., tas atbilst iepriekš pieņemtajās rezolūcijās paustajai 
nostādnei izdevumus noteikt aptuveni 20 % robežās; 

60. šajā sakarībā uzsver, ka minētajā summā ir ņemts vērā arī Lisabonas līgumā 
noteiktais kompetences jomu ievērojamais pieaugums un no tā izrietošās vajadzības 
pēc personāla un citiem resursiem;

61.  norāda, ka budžeta lēmējinstitūcijas apstiprinātā galīgā summa nozīmē neto 
samazinājumu EUR 6 198 071 apmērā salīdzinājumā ar budžeta projektu un 
EUR 25 029 014 — salīdzinājumā ar sākotnējiem budžeta priekšlikumiem pirms 
saskaņošanas ar Prezidiju;
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62. joprojām uzskata, ka jebkurā gadījumā visu iespējamo taupīšanas iespēju noteikšana 
un pieejamo resursu reorganizācijas un pārdales turpināšana ir nozīmīgi budžeta 
politikas elementi, jo īpaši šajos ekonomikas krīzes laikos;

Cilvēkresursi

63. norāda uz Prezidija pieprasīto un Budžeta komitejas apstiprināto koncentrēšanos uz 
netiešu palīdzību deputātiem, nepārprotami stiprinot tādas jomas kā Parlamenta spēja 
veikt izpēti un analizēt politikas nostādnes, bibliotēkas pakalpojumi, politikas 
departamenti un līdzīgas jomas; atgādina, ka tas, ņemot vērā Parlamenta jauno un 
ietekmīgāko lomu, atbilstīgi papildina tiešos palīdzības pasākumus, kas jau tika 
pastiprināti 2010. gada budžetā un pieņemot budžeta grozījumu Nr. 1/2010;

64. atgādina 2010. gada 18. maija rezolūciju par 2011. gada tāmi un tai pievienoto amatu 
sarakstu; tagad nolemj izdarīt dažas korekcijas, kas norādītas turpmākajos punktos; 

65. atgādina lēmumu stiprināt bibliotēkas spēju sniegt pakalpojumus, 2011. gadam 
apstiprinot 15 jaunas amata vietas un pārveidojot 13 līgumdarbinieku vietas 
pastāvīgās amata vietās šī procesa ietvaros; nolemj samazināt apropriācijas, kas 
saistītas ar 8 no šīm amata vietām, lai darbā pieņemšanas process notiktu pakāpeniski 
divu gadu laikā; 

66. ir nolēmis paturēt rezervē apropriācijas saistībā ar „citām jomām” paredzētām 
30 amata vietām (6 AD 5 un 24 AST 1), līdz tiks iesniegta prasītā informācija;

67. nolemj apstiprināt akreditācijas dienesta pārveidi par iekšēju dienestu, kā ierosināts 
budžeta grozījumos, un tādēļ amatu sarakstā izveido 16 jaunas amata vietas (1 AD 5 
un 15 AST 1), kā arī nodrošina attiecīgas apropriācijas;

68. ņemot vērā budžeta grozījumus, apstiprina šādus pasākumus, kas neatstāj ietekmi uz 
budžetu:

 5 pašreizējo pagaidu amata vietu pārveide par pastāvīgām amata (1 AD 9T par 1 
AD 5P, 1 AD 8T par 1 AD 5P, 1 AD 5T par 1 AD 5P un 2 AST 3T par 2 
AST 1P),

 divu pagaidu AD 11 pakāpes vietu pārveide par AD 12 pakāpes vietām,

 15 AST xx amata vietu pārveide par 15 AD 5 amata vietām;

69. ir izņēmis no rezerves Horvātijai paredzētās apropriācijas EUR 3 miljonu apmērā 
atbilstoši iepriekš pieņemtajam lēmumam par apropriāciju pārvietojumu C1/2010 un 
ir pārvietojis šīs apropriācijas uz līgumdarbinieku pieņemšanai paredzēto budžeta 
pozīciju;

Tieša palīdzība deputātiem
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70. ņemot vērā iepriekšējās ar budžeta grozījumu Nr. 1/2010 saistītās padziļinātās 
debates par parlamentāro piemaksu un Prezidija priekšlikumus 2011. gadam attiecībā 
uz līdzekļu palielināšanas otro kārtu, nolemj paturēt šīs apropriācijas rezervē; pieņem 
zināšanai administrācijas saņemtās atbildes, bet neuzskata, ka tās pārliecinoši 
pamatotu līdzekļu turpmāku palielināšanu šajā posmā;

71. noraida Prezidija prasību kvestoru palīgu amata pakāpi paaugstināt no AST 4 uz 
AST 8;

Ēku politika

72. ir izdarījis grozījumus budžeta 2 0 0 8. posteņa nosaukumā, lai palielinātu dažādu ar 
ēkām saistītu projektu pārredzamību;

73. vēlas regulāri saņemt informāciju par to ar ēkām saistīto projektu attīstību, kuri 
ievērojami ietekmē budžetu (piemēram, KAD ēka), un gaida atbildes par to, kā 
budžetu varētu finansiāli ietekmēt iespējamie vienlaikus īstenotie ēku projekti 
Briselē;

Komunikācijas un informācijas politika

74. ņem vērā atbildi, kas sniegta par pašreizējo stāvokli attiecībā uz zināšanu pārvaldības 
sistēmu, kaut gan šajā projekta posmā vēl nav iespējams noteikt, vai projekts 
attaisnos uz to liktās cerības;

75. norāda, ka diezgan daudzi deputāti ir uzdevuši jautājumus par IT mobilitātes projekta 
saturu un pašreizējo stāvokli, tādēļ, iespējams, būs vajadzīga pamatīgāka analīze un 
apspriešana; ir nolēmis ar šo projektu saistītās apropriācijas pagaidām iekļaut 
rezervē, lai šo projektu varētu pamatīgāk apspriest un analizēt;

76. prasa to pastāvīgi informēt par norisēm saistībā ar Parlamenta interneta televīzijas 
kanālu Web TV un nolemj EUR 1 miljonu iekļaut rezervē;

Ar vidi saistīti jautājumi

77. atkārtoti pauž atbalstu konkrētu stimulu un pasākumu efektīvai īstenošanai, lai plašāk 
un veiksmīgāk izmantotu transportlīdzekļus, kas rada mazāk piesārņojuma nekā 
lidmašīnas un automobiļi, piemēram, sabiedrisko transportu un divriteņus, jo tas, 
iespējams, arī palīdzētu noteikt nākotnē iespējamos ietaupījumus transportlīdzekļiem 
paredzētās budžeta pozīcijās;

78. ievērojot līdzīgu pieeju, uzsver, ka jāturpina izstrādāt pasākumus ar mērķi uzlabot 
resursu efektīvu izmantošanu gan budžeta, gan ietekmes uz vidi izteiksmē, 
piemēram, izskatot iespējas optimizēt Parlamenta darba organizāciju un grafiku;

79. ir gandarīts par iespēju ietaupīt vēl vairāk līdzekļu (kopumā EUR 4 miljonus) 
budžeta pozīcijās, kas paredzētas deputātu komandējumu izdevumiem un enerģijas 
patēriņam;
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Daudzgadu projekti un citi izdevumu posteņi

80. attiecībā uz Eiropas vēstures namu nolemj turpmākiem pētījumiem pieprasītos 
EUR 2,5 miljonus iekļaut rezervē; norāda — kamēr nav izvērtēti arhitektu 
priekšlikumi, nav iespējams gūt priekšstatu par ierosinātā projekta kopējām 
izmaksām; turklāt norāda arī uz pārējām dažādās Parlamenta rezolūcijās paustajām 
prasībām — piemēram, par iespējamo sadarbību ar citām iestādēm un potenciālajiem 
ieinteresētajiem partneriem —, kas joprojām ir palikušas bez atbildes;

81. ir nolēmis koriģēt apropriācijas vēl vairākās budžeta pozīcijās un izveidot rezerves 
saistībā ar dažām budžeta pozīcijām, kurām precīzu nepieciešamo apropriāciju 
apjomu ir grūti prognozēt un kurās gada laikā, iespējams, būs vajadzīgi papildu 
līdzekļi vai, gluži pretēji, var veidoties ietaupījumi;

82. uzsver, ka jo īpaši ekonomikas krīzes laikā ir apdomīgi jāizskata pieteikumi 
komandējumiem uz kādu no Parlamenta darba vietām vai citviet un jāierobežo 
reprezentācijas izdevumi;

IV iedaļa — Tiesa

83. nolemj no pieprasītajām 39 izveidot 29 jaunas amata vietas, galvenokārt tādēļ, ka ir 
ievērojami palielinājies izskatāmo lietu skaits un ar to saistītais darba apjoms, kā 
rezultātā ir vajadzīgs vairāk juristu lingvistu un tulkošanas pakalpojumu (šim 
nolūkam ir paredzētas 24 no jaunajām amata vietām), kā arī dažu citu pamatotu 
palielinājumu dēļ;

84. norāda, ka tas, kā Padome savā lasījumā ir samazinājusi šajā budžeta pozīcijā 
iekļautās apropriācijas, pienācīgi neatspoguļo amata vietu augsto aizpildīšanas 
līmeni, ko Tiesai izdevās sasniegt 2009. gadā un 2010. gada pirmajā pusē; tādēļ ir 
nolēmis, ka 3 % samazinājums, ko noteikusi Padome (un kas līdzvērtīgs standarta 
samazinājuma likmes palielināšanai no 2,5 % līdz 5,5 %), ir jāsamazina līdz 1 %, lai 
varētu īstenot Tiesas amatu sarakstā iekļautās vajadzības un ļautu Tiesai pienācīgi 
pildīt savas funkcijas;

85. ieņem kompromisa nostāju attiecībā uz dažām atbalsta izdevumu pozīcijām, piešķirot 
tām vairāk līdzekļu, nekā noteikusi Padome, bet mazāk, nekā ierosināts budžeta 
projektā; izņēmums ir daži ar IT saistīti izdevumi, kuriem, ņemot vērā ārējās 
revīzijas ieteikumus, divās budžeta pozīcijās līdzekļi tiek piešķirti pilnā apmērā;

V iedaļa — Revīzijas palāta

86. norāda, ka Padome ir tikai minimāli grozījusi Revīzijas palātas budžeta projektu un 
ka tādējādi noteiktie apjomi kopumā varētu būt pieņemami; atzīmē, ka, pēdējos divos 
gados par 32 amata vietām palielinot revidenta amata vietu skaitu, papildu personālu 
Revīzijas palāta, ierobežojot savas vajadzības, vairs nav pieprasījusi, lai gan 
sākotnēji bija plānojusi to darīt;
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87. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas sistemātisko apņemšanos samazināt savas 
administratīvā atbalsta izmaksas un veikt iekšējās budžeta revīzijas; vēlas pamatīgāk 
izpētīt to, cik lielā mērā Revīzijas palātas šajā jomā gūto pieredzi varētu izmantot 
citas iestādes;

VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

88. atbilstoši tam, ko vasarā jau ierosināja prezidentvalsts Spānija, nolemj piedāvāt 
kompromisa risinājumu attiecībā uz jaunām amata vietām, kas pieprasītas, ņemot 
vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā, proti, plašāku pilnvaru un lielāka darba 
apjoma vajadzībām izveidot šādas 11 jaunas amata vietas: 6 AD5, 3 pagaidu AD9 un 
2 AST3 amata vietas; 

89. norāda, ka šīs amata vietas cita starpā ir paredzētas arī šīs komitejas veiktspējas 
palielināšanai jomās, kas saistītas ar konsultatīvo darbu, programmu izstrādi un 
attiecībām ar pilsonisko sabiedrību, un ka šāds risinājums ir pieņemams kompromiss, 
apsverot gan šīs komitejas sākotnējos pieprasījumus, gan Padomes apstiprināto 
budžeta projektu; 

90. ņemot vērā pašlaik brīvo amata vietu skaitu un uzklausījis komitejas viedokli šajā 
jautājumā, nolemj algām piemērot nevis Padomes ierosināto 5,5 %, bet gan 4,5 % 
samazinājuma likmi, lai komiteja bez grūtībām varētu efektīvi īstenot darbā 
pieņemšanas procedūras, aizpildot brīvās amata vietas;

91. uzsver, ka komitejai ir nevilcinoties jāīsteno principiālais lēmums atmaksāt saviem 
locekļiem izdevumus par transporta biļetēm, pamatojoties uz reālajām izmaksām, un 
likvidēt pašlaik iespējamo vienotas likmes sistēmu; atzinīgi vērtē šo principiālo 
lēmumu, ir piešķīris šai sistēmas maiņai vajadzīgās apropriācijas un arī turpmāk 
sekos tam, kā šis jautājums tiek risināts; 

92. piekrīt dažās atbalsta izdevumu pozīcijās līdzekļu apjomu salīdzinājumā ar Padomes 
lasījumā noteikto palielināt, tomēr mazāk, nekā ierosināts budžeta projektā; 

VII iedaļa — Reģionu komiteja

93. atbilstoši tam, ko vasarā jau ierosināja prezidentvalsts Spānija, nolemj piedāvāt 
kompromisa risinājumu attiecībā uz jaunām amata vietām, kas pieprasītas, ņemot 
vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā, proti, plašāku pilnvaru un lielāka darba 
apjoma vajadzībām izveidot šādas 18 jaunas amata vietas: 2 AD9, 5 AD7, 7 AD5, 
2 AST3 un 2 AST1 amata vietas;

94. norāda, ka šīs amata vietas cita starpā ir paredzētas arī šīs komitejas veiktspējas 
palielināšanai jomās, kas saistītas ar subsidiaritāti, teritoriālo kohēziju, ietekmes 
novērtējumiem, konsultatīvo darbu un plašākiem reģionu sadarbības pasākumiem;  

95. uzklausījis šīs komitejas argumentus attiecībā uz darbā pieņemtā personāla un brīvo 
amata vietu skaitu, nolemj noteikt vispārēju 5 % samazinājuma likmi; 
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96. apsverot gan šīs komitejas pieprasījumus, gan Padomes noteiktos samazinājumus 
attiecībā uz dažādām atbalsta izdevumu pozīcijām, ieņem kompromisa nostāju; 

VIII iedaļa — Eiropas Ombuds

97. uzskata, ka šīs iestādes budžeta projekts ir ļoti labi sagatavots, turklāt norāda, ka 
Padome tajā ir ierosinājusi tikai dažas izmaiņas; 

98. tomēr uzsver, ka nepiekrīt Padomes viedoklim jautājumā par 1 pagaidu amata vietas 
izveidi — tas neietekmētu budžetu, jo šie paši izdevumi pašlaik tiek maksāti saskaņā 
ar līgumiem, un tādēļ nolemj to apstiprināt;

IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

99. ņemot vērā šīs iestādes kombinēto darba apjomu, pildot gan iepriekš spēkā esošos, 
gan ar Lisabonas līgumu noteiktos jaunos pienākumus, kā rezultātā ir biežāk jāsniedz 
konsultācijas, pirms tiek pieņemts tiesību akts, kas ietekmē datu aizsardzību, ir 
nolēmis izveidot 2 jaunas amata vietas (1 AD6 un 1 AD9) 2011. gadam;

100. ir noteicis ierobežojumus attiecībā uz citās pozīcijās pieprasītajiem palielinājumiem 
un prasa Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam šīs vajadzības īstenot ar pašas 
iestādes resursiem, izmantojot jau esošos budžeta līdzekļus;

***

101. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī citām 
attiecīgajām iestādēm un struktūrām.
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