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Grozījums Nr. 1
Cristian Silviu Buşoi

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. ar gandarījumu konstatē, ka ir 
uzlabojusies maksājumu apropriāciju 
izpilde 12. sadaļā; pauž bažas par zemo 
izpildes līmeni patērētāju aizsardzības 
politikas jomā un aicina Komisiju veikt
attiecīgos pasākumus, lai uzlabotu 
prognožu ticamību attiecībā uz 
vajadzīgajiem maksājumiem;

1. ar gandarījumu konstatē, ka ir 
uzlabojusies maksājumu apropriāciju 
izpilde 12. sadaļā; tomēr norāda uz 
17 02 04. budžeta pozīcijas zemo izpildes 
līmeni, kas negatīvi ietekmē vidējo izpildes 
līmeni patērētāju aizsardzības politikas 
jomā; uzsver, ka Komisijai, lai uzlabotu
budžeta izpildi, ir jābalstās uz 
efektīvākiem mehānismiem, prognozējot 
vajadzīgos maksājumus; atzinīgi vērtē 
Komisijas paveikto šajā jomā 2011. gadā;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Cristian Silviu Buşoi

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ir jāsekmē patērētāju 
izglītošana finanšu jomā, lai uzlabotu 
viņu zināšanas par finanšu 
pakalpojumiem; tādēļ, neraugoties uz 
iepriekš norādītajiem izpildes trūkumiem 
un ņemot vērā nesenos uzlabojumus šajā 
sakarā, atkārtoti pauž atbalstu 
izmēģinājuma projektam „Finanšu tirgu 
pārredzamība un stabilitāte”, kas 
apstiprināts 2010. gadā; mudina Komisiju 
noskaidrot labākus veidus piešķirto 
līdzekļu izlietošanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu 
organizēt darbseminārus dalībvalstīs, lai
aplūkotu problēmas, kas jārisina valsts 
pārvaldes iestādēm, īstenojot tiesību aktus 
iekšējā tirgus jomā un uzraugot to izpildi; 
uzskata, ka tas labvēlīgi ietekmēs 
īstenošanas rādītājus;

2. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu 
organizēt darbseminārus dalībvalstīs, lai 
aplūkotu problēmas, kas jārisina valsts 
pārvaldes iestādēm, īstenojot tiesību aktus 
iekšējā tirgus jomā un uzraugot to izpildi; 
tomēr konstatē, ka darbsemināri sniedz 
pienācīgus rezultātus tad, ja regulāri tiek 
pārbaudītas gūtās zināšanas un izpratne 
par attiecīgo jautājumu;

Or. de

Grozījums Nr. 4
Iliana Ivanova

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atkārtoti aicina Komisiju izvērtēt 
pašreizējo MVU finansēšanas programmu 
efektivitāti un apsvērt iespēju izveidot 
jaunus kopīgus finanšu instrumentus;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Anna Hedh

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē to, ka Komisija lielu 
nozīmi piešķir tādiem alternatīviem 
problēmu risināšanas mehānismiem kā 
SOLVIT un EU Pilot, un aicina Komisiju 
pielikt papildu pūles šajā virzienā; atkārtoti 
pauž savu atbalstu atsevišķas budžeta 
pozīcijas izveidošanai, kura būtu paredzēta 
SOLVIT; atzinīgi vērtē pilnveidoto portālu 
„Tava Eiropa” — centralizētas piekļuves 
tīmekļa vietni, kas nodrošina piekļuvi 
informācijai par tiesībām dažādās jomās un 
palīdzības dienestiem;

3. atzinīgi vērtē to, ka Komisija lielu 
nozīmi piešķir tādiem alternatīviem 
problēmu risināšanas mehānismiem kā 
SOLVIT un EU Pilot, un aicina Komisiju 
pielikt papildu pūles šajā virzienā; uzsver, 
ka SOLVIT efektivitāte ir pierādīta, 
risinot iedzīvotāju problēmas, piemēram, 
saistībā ar profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu un darba tiesībām; atkārtoti pauž 
savu atbalstu atsevišķas budžeta pozīcijas 
izveidošanai, kura būtu paredzēta SOLVIT; 
atzinīgi vērtē pilnveidoto portālu „Tava 
Eiropa” — centralizētas piekļuves tīmekļa 
vietni, kas nodrošina piekļuvi informācijai 
par tiesībām dažādās jomās un palīdzības 
dienestiem;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē to, ka Komisija lielu 
nozīmi piešķir tādiem alternatīviem 
problēmu risināšanas mehānismiem kā 
SOLVIT un EU Pilot, un aicina Komisiju 
pielikt papildu pūles šajā virzienā; atkārtoti 
pauž savu atbalstu atsevišķas budžeta 
pozīcijas izveidošanai, kura būtu paredzēta 
SOLVIT; atzinīgi vērtē pilnveidoto portālu 
„Tava Eiropa” — centralizētas piekļuves 
tīmekļa vietni, kas nodrošina piekļuvi 
informācijai par tiesībām dažādās jomās un 
palīdzības dienestiem;

3. atzinīgi vērtē to, ka Komisija lielu 
nozīmi piešķir tādiem alternatīviem 
problēmu risināšanas mehānismiem kā 
SOLVIT un EU Pilot, un aicina Komisiju 
pielikt papildu pūles šajā virzienā; atkārtoti 
pauž savu atbalstu atsevišķas budžeta 
pozīcijas izveidošanai, kura būtu paredzēta 
SOLVIT; atzinīgi vērtē pilnveidoto portālu 
„Tava Eiropa” — centralizētas piekļuves 
tīmekļa vietni, kas nodrošina piekļuvi 
informācijai par tiesībām dažādās jomās un 
palīdzības dienestiem; uzskata, ka ir 
jāturpina minētie pasākumi un jāpalielina 
sabiedrībai pieejamās informācijas 
apjoms portālā „Tava Eiropa”;
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Or. pl

Grozījums Nr. 7
Cristian Silviu Buşoi

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē to, ka Komisija lielu 
nozīmi piešķir tādiem alternatīviem 
problēmu risināšanas mehānismiem kā 
SOLVIT un EU Pilot, un aicina Komisiju 
pielikt papildu pūles šajā virzienā; atkārtoti 
pauž savu atbalstu atsevišķas budžeta 
pozīcijas izveidošanai, kura būtu paredzēta 
SOLVIT; atzinīgi vērtē pilnveidoto portālu 
„Tava Eiropa” — centralizētas piekļuves 
tīmekļa vietni, kas nodrošina piekļuvi 
informācijai par tiesībām dažādās jomās un 
palīdzības dienestiem;

3. atzinīgi vērtē to, ka Komisija lielu 
nozīmi piešķir tādiem alternatīviem 
problēmu risināšanas mehānismiem kā 
SOLVIT un EU Pilot, un aicina Komisiju 
pielikt papildu pūles šajā virzienā; atkārtoti 
pauž savu atbalstu atsevišķas budžeta 
pozīcijas izveidošanai, kura būtu paredzēta 
SOLVIT, portālam „Tava Eiropa” un 
pārējiem palīglīdzekļiem, ko izmanto, lai 
pietuvinātu iekšējo tirgu iedzīvotājiem, un 
pienācīga finansējuma nodrošināšanai; 
atzinīgi vērtē pilnveidoto portālu „Tava 
Eiropa” — centralizētas piekļuves tīmekļa 
vietni, kas nodrošina piekļuvi informācijai 
par tiesībām dažādās jomās un palīdzības 
dienestiem;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Iliana Ivanova

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē to, ka Komisija lielu 
nozīmi piešķir tādiem alternatīviem 
problēmu risināšanas mehānismiem kā 
SOLVIT un EU Pilot, un aicina Komisiju 
pielikt papildu pūles šajā virzienā; atkārtoti 
pauž savu atbalstu atsevišķas budžeta 
pozīcijas izveidošanai, kura būtu paredzēta 

3. atzinīgi vērtē to, ka Komisija lielu 
nozīmi piešķir tādiem alternatīviem 
problēmu risināšanas mehānismiem kā 
SOLVIT un EU Pilot, un aicina Komisiju 
pielikt papildu pūles šajā virzienā; atkārtoti 
pauž savu atbalstu atsevišķas budžeta 
pozīcijas izveidošanai, kura būtu paredzēta 
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SOLVIT; atzinīgi vērtē pilnveidoto portālu 
„Tava Eiropa” — centralizētas piekļuves 
tīmekļa vietni, kas nodrošina piekļuvi 
informācijai par tiesībām dažādās jomās un 
palīdzības dienestiem;

SOLVIT; atzinīgi vērtē pilnveidoto portālu 
„Tava Eiropa” — centralizētas piekļuves 
tīmekļa vietni, kas nodrošina piekļuvi 
informācijai par tiesībām dažādās jomās un 
palīdzības dienestiem; aicina Komisiju 
veikt papildu pasākumus, lai popularizētu 
portālu „Tava Eiropa”, kuram joprojām 
trūkst publicitātes;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Cristian Silviu Buşoi

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē turpmāko finansiālo 
atbalstu ECC tīklam, kā arī iecerēto 
pētījumu ar mērķi izvērtēt tā efektivitāti; 
aicina Komisiju likt lietā minētajā pētījumā 
izdarītos secinājumus un attiecīgi rīkoties, 
lai ne tikai uzlabotu sniedzamo 
pakalpojumu kvalitāti, bet arī plašāk
informētu patērētājus par ECC tīklu;

4. atzinīgi vērtē turpmāko finansiālo 
atbalstu ECC tīklam, kā arī iecerēto 
pētījumu ar mērķi izvērtēt tā efektivitāti; 
aicina Komisiju likt lietā minētajā pētījumā 
izdarītos secinājumus un attiecīgi rīkoties, 
lai ne tikai uzlabotu sniedzamo 
pakalpojumu kvalitāti, bet arī nodrošinātu 
šim tīklam stabilu finansējumu; uzsver, 
ka ir svarīgi plašāk informēt patērētājus 
par ECC tīklu; ļoti atzinīgi vērtē Komisijas 
darbību šajā sakarā, piemēram, 
kampaņas plašsaziņas līdzekļos un 
meklētājprogrammu optimizēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē turpmāko finansiālo 4. atzinīgi vērtē turpmāko finansiālo 
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atbalstu ECC tīklam, kā arī iecerēto 
pētījumu ar mērķi izvērtēt tā efektivitāti; 
aicina Komisiju likt lietā minētajā pētījumā 
izdarītos secinājumus un attiecīgi rīkoties, 
lai ne tikai uzlabotu sniedzamo 
pakalpojumu kvalitāti, bet arī plašāk 
informētu patērētājus par ECC tīklu;

atbalstu ECC tīklam, kā arī iecerēto 
pētījumu ar mērķi izvērtēt tā efektivitāti; 
aicina Komisiju likt lietā minētajā pētījumā 
izdarītos secinājumus un attiecīgi rīkoties, 
lai ne tikai uzlabotu sniedzamo 
pakalpojumu kvalitāti, bet arī plašāk 
informētu patērētājus par ECC tīklā 
piedāvātajiem pakalpojumiem;

Or. pl

Grozījums Nr. 11
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē turpmāko finansiālo 
atbalstu ECC tīklam, kā arī iecerēto 
pētījumu ar mērķi izvērtēt tā efektivitāti; 
aicina Komisiju likt lietā minētajā pētījumā 
izdarītos secinājumus un attiecīgi rīkoties, 
lai ne tikai uzlabotu sniedzamo 
pakalpojumu kvalitāti, bet arī plašāk 
informētu patērētājus par ECC tīklu;

4. atzinīgi vērtē turpmāko finansiālo 
atbalstu ECC tīklam, kā arī iecerēto 
pētījumu ar mērķi izvērtēt tā efektivitāti; 
aicina Komisiju likt lietā minētajā pētījumā 
izdarītos secinājumus un attiecīgi rīkoties, 
lai uzlabotu sniedzamo pakalpojumu 
kvalitāti;

Or. de

Grozījums Nr. 12
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a konstatē, ka iedzīvotāji joprojām ļoti 
maz zina par SOLVIT, portālu „Tava 
Eiropa” un ECC tīklu, kas tādēļ mazina 
tās informācijas lietderību, ko sniedz par 
iekšējo tirgu un tā sniegtajām iespējām; 
attiecīgi aicina Komisiju gan veikt 
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vispārējas informēšanas pasākumus, 
piemēram, skolas nodarbību ietvaros, gan 
sniegt informāciju par konkrētām precēm 
un pakalpojumiem, piemēram, par 
automobiļiem dalībvalstu automobilistu 
asociācijās un autoskolās;

Or. de

Grozījums Nr. 13
Ildikó Gáll-Pelcz

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju pielikt papildu pūles, lai 
panāktu, ka dalībvalstis sniedz precīzus 
datus par tradicionālajiem pašu resursiem, 
un uzlabot dalībvalstu muitas uzraudzību, 
lai novērstu kļūdas, nosakot iegūto 
tradicionālo pašu resursu apmērus, kā tas 
norādīts Revīzijas palātas ieteikumā 
(2.21. punkts).

5. aicina Komisiju pielikt papildu pūles, lai 
panāktu, ka dalībvalstis sniedz precīzus 
datus par tradicionālajiem pašu resursiem, 
un uzlabot dalībvalstu muitas uzraudzību, 
lai novērstu kļūdas, nosakot iegūto 
tradicionālo pašu resursu apmērus, kā tas 
norādīts Revīzijas palātas ieteikumā 
(2.21. punkts); tādēļ mudina Komisiju 
turpināt darbu pie tiesiskā regulējuma 
vienkāršošanas, jo īpaši lai novērstu vēl 
neatrisinātās problēmas dažās kontroles 
sistēmās;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Iliana Ivanova

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka sarežģītie noteikumu ir 
nozīmīgs kļūdu avots nodaļā „Pētniecība 
un citas politikas jomas”; prasa Komisijai 
apsvērt dažādas iespējas, kā samērot 
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vienkāršošanu un kontroli, lai mazinātu 
administratīvo slogu maziem un vidējiem 
uzņēmumiem; uzsver, ka publiskā 
iepirkuma noteikumi ir ļoti sarežģīti, un 
tādēļ iesaka tos vienkāršot, lai samazinātu 
kļūdu biežumu;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Iliana Ivanova

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b pauž bažas par to, ka Komisijas 
pārraudzības un kontroles sistēmas nav 
pilnībā efektīvas; norāda, ka Komisija 
nebija pamanījusi dažas no Revīzijas 
palātas atklātajām kļūdām, un tādēļ 
uzsver, ka ir jāpieliek pūles, lai uzlabotu 
pašreizējās kontroles sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Ildikó Gáll-Pelcz

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atkārtoti prasa Komisijai katru gadu 
Parlamentam un Padomei nosūtīt 
izdevumu sīkāku aprakstu par katru 
budžeta pozīciju, ņemot vērā piezīmes par 
attiecīgo pozīciju;

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a neraugoties uz pamatotu Revīzijas 
palātas kritiku1, uzskata, ka MVU 
garantiju mehānisms ir ļoti svarīgs 
finanšu instruments, lai vēl vairāk 
stiprinātu amatniecības uzņēmumu un 
mazumtirgotāju potenciālu; mudina 
Komisiju, cik vien iespējams, kāpināt 
MVU garantiju mehānisma pievienoto 
vērtību un turpināt plašā mērogā sekmēt 
inovācijas un uzņēmējdarbību Savienībā;
_______________
1 Revīzijas palātas Īpašais 
ziņojums Nr. 4/2011 „Mazo un vidējo 
uzņēmumu garantiju mehānisma 
revīzija”.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b pieņem zināšanai Revīzijas palātas 
Īpašo ziņojumu Nr. 13/2011 „Vai ar 
42. muitas procedūras kontroli tiek 
novērsta un atklāta PVN nemaksāšana”; 
aicina Komisiju izdarīt turpmākas 
izmaiņas Savienības tiesiskajā 
regulējumā, lai nepieļautu, ka PVN 
nemaksāšana rada lielus zaudējumus 
dalībvalstu budžetam; turklāt, lai panāktu 
muitas iestāžu vienādu pieeju, pārvaldot 
atbrīvojumus no PVN, aicina dalībvalstis 
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efektīvāk uzlabot sadarbību un 
informācijas apmaiņu;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c atzinīgi vērtē to, ka Komisija, reaģējot 
uz steidzamiem finanšu krīzes 
gadījumiem, ir pieņēmusi īpašus 
norādījumus attiecībā uz valsts atbalstu 
finanšu sektoram; ņem vērā Revīzijas 
palātas secinājumu, ka Komisija ir ātri un 
efektīvi reaģējusi uz finanšu krīzi; mudina 
Komisiju arī turpmāk garantēt, ka 
dalībvalstu sniegtais atbalsts ir saderīgs ar 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību 
noteiktajiem mērķiem, un reālistiski 
raudzīties uz konkurences traucējumiem 
un ietekmi uz tirdzniecību; aicina 
Komisiju paplašināt ex post pārbaudes, lai 
izvērtētu valsts atbalsta un tā kontroles 
ietekmi uz uzņēmumiem, tirgu un 
ekonomiku kopumā; uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt juridisko noteiktību visām 
iesaistītajām personām, paātrinot sūdzību 
izskatīšanas procedūras un padarot tās 
efektīvākas;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Atzinuma projekts
6.d punkts (jauns)



AM\890858LV.doc 13/14 PE480.760v01-00

LV

Atzinuma projekts Grozījums

6.d atgādina par dalībvalstu atbildību 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 317. pantu un to 
pienākumu uzlabot kontroles sistēmas 
saistībā ar pārvaldības pārbaudēm, kuras 
veic, pirms dalībvalstis apliecina 
Komisijai izdevumus saskaņa ar 
pamatnostādnēm par gada 
kopsavilkumiem, kas ir vērtīgs drošuma 
apliecinājums;

Or. en
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6.e attiecībā uz stratēģijas „Eiropa 2020” 
budžetu aicina Komisiju turpināt strādāt 
kopā ar Eiropas Parlamentu un Padomi 
un panākt, ka turpmākajā plānošanā 
Savienībā tiek ievēroti vienkāršošanas, 
pareizas finanšu pārvaldības un atbildības 
principi; aicina dalībvalstis un Komisiju, 
plānojot Savienības izdevumu 
programmas, galveno uzmanību pievērst 
mērķiem, kuri atbilst SMART kritērijiem, 
proti, ir konkrēti, izvērtējami, 
sasniedzami, atbilstīgi un ar noteiktu 
termiņu, un vienlaikus ņemt vērā 
iespējamo ar īstenošanu saistīto risku;

Or. en
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6.f ņemot vērā avansa maksājumu 
(priekšfinansējuma) īpatsvara 
palielināšanos Savienības vispārējā 
budžetā, aicina Komisiju attiecīgi pielāgot 
grāmatvedības noteikumus un 
uzraudzību, lai nepieļautu nodokļu 
maksātāju naudas izšķērdēšanu; konstatē, 
ka nepietiekami tiek izvērtētas atšķirības 
starp plānotajiem mērķiem un paveikto, 
kā arī ņem vērā konstatējumu, ka 
ziņojumi par efektivitāti neparedz 
informāciju par ietaupītiem līdzekļiem un 
izdevumu lietderību;

Or. en


