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Grozījums Nr. 1
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž dziļu nožēlu, ka Padome par 
EUR 38 miljardiem ir samazinājusi 
līdzekļus 1.a izdevumu kategorijā, kurā 
paredzēts finansējums tādām politikas 
pamatjomām kā inovācija, pētniecība, 
infrastruktūra, MVU, jaunatne un izglītība, 
kas vajadzīgs, lai novērstu pašreizējo 
ekonomikas krīzi un risinātu svarīgas 
problēmas sabiedrībā; uzskata, ka KLP 
maksājumu pienācīga ierobežošana ļautu 
atbrīvot papildu budžeta līdzekļus 
1.a izdevumu kategorijai;

2. pauž dziļu nožēlu, ka Padome par 
EUR 38 miljardiem ir samazinājusi 
līdzekļus 1.a izdevumu kategorijā, kurā 
paredzēts finansējums tādām politikas 
pamatjomām kā inovācija, pētniecība, 
infrastruktūra, MVU, jaunatne un izglītība, 
kas vajadzīgs, lai novērstu pašreizējo 
ekonomikas krīzi un risinātu svarīgas 
problēmas sabiedrībā; uzsver, ka 
apropriācijas 1.a izdevumu kategorijā 
varētu palīdzēt īstenot ES prioritātes tādās 
politikas jomās kā cīņa pret bezdarbu, ES 
rūpniecības politika, pētniecība un 
inovācija un enerģētika;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Paul Rübig

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž dziļu nožēlu, ka Padome par 
EUR 38 miljardiem ir samazinājusi 
līdzekļus 1.a izdevumu kategorijā, kurā 
paredzēts finansējums tādām politikas 
pamatjomām kā inovācija, pētniecība, 
infrastruktūra, MVU, jaunatne un izglītība, 
kas vajadzīgs, lai novērstu pašreizējo 
ekonomikas krīzi un risinātu svarīgas 
problēmas sabiedrībā; uzskata, ka KLP 
maksājumu pienācīga ierobežošana ļautu
atbrīvot papildu budžeta līdzekļus 

2. pauž dziļu nožēlu, ka Padome par 
EUR 38 miljardiem ir samazinājusi 
līdzekļus 1.a izdevumu kategorijā, kurā 
paredzēts finansējums tādām politikas 
pamatjomām kā inovācija, pētniecība, 
infrastruktūra, MVU, jaunatne un izglītība, 
kas vajadzīgs, lai novērstu pašreizējo 
ekonomikas krīzi un risinātu svarīgas 
problēmas sabiedrībā; uzskata, ka 
vajadzētu ļaut atbrīvot papildu budžeta 
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1.a izdevumu kategorijai; līdzekļus 1.a izdevumu kategorijai;

Or. de

Grozījums Nr. 3
Jean-Pierre Audy

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a vēlas kaut aptuveni noskaidrot, cik 
lielu daļu 2007.–2013. gada laikposmā un 
jo īpaši tā pēdējā, 2013. gadā, veido 
neizmantotas maksājumu apropriācijas, 
un šim nolūkam prasa Komisijai 
sagatavot finanšu pārskatu par 
maksājumu apropriāciju izlietojumu 
pašreizējā 2007.–2012. gada finanšu 
plānā, norādot summas, kas paredzētas 
un atvēlētas 2007.–2012. gada 
laikposmam, izlietojuma deficītu, 
summas, par kurām vēl jāuzņemas 
saistības, un visu finanšu jomas 
informāciju, kas attiecas uz maksājumu 
apropriāciju izmantošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina budžeta lēmējinstitūciju 
nodrošināt, cik vien iespējams, lielāku 
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elastīgumu, atvēlot neizmantotas gada 
apropriācijas 1.a izdevumu kategorijas 
programmām, jo īpaši programmai 
„Apvārsnis 2020”, COSME un Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentam;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Edit Herczog

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a stingri iebilst pret jebkādiem 
mēģinājumiem nodrošināt vajadzīgos 
resursus, pārvietojot līdzekļus no 
1.a izdevumu kategorijas, nolūkā nākotnē 
novērst eventuālo nespēju apmierināt 
visus nenokārtotus maksājuma 
pieprasījumus, kas faktiski attiecas uz 
nākamās DFS finanšu gadu;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. prasa atvēlēt apjomīgus līdzekļus 
programmai „Apvārsnis 2020”; stingri 
iebilst pret jebkādiem priekšlikumiem 
2014. gadam noteikt maksimālās 
robežvērtības, kas būtu mazākas nekā 
2013. gadā; aicina Komisiju izveidot 
atsevišķas budžeta līnijas tādām 

3. atgādina Padomei par tās paziņojumu, 
kurā teikts, ka programmas 
„Apvārsnis 2020” finansējumam ir 
jāuzrāda reāls pieaugums salīdzinājumā 
ar 2013. gada līmeni; tādēļ prasa atvēlēt 
apjomīgus līdzekļus programmai 
„Apvārsnis 2020” un stingri iebilst pret 
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programmām kā „MVU instruments”, 
„Zinātne sabiedrībā” un „Plašāka dalība”, 
kā arī Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammas programmu 
„Ekoinovācija” un „Saprātīga enerģija 
Eiropai” pārraudzībai;

jebkādiem priekšlikumiem 2014. gadam 
noteikt maksimālās robežvērtības, kas būtu 
mazākas nekā 2013. gadā; aicina Komisiju 
izveidot atsevišķas budžeta līnijas tādām 
programmām kā „MVU instruments”, 
„Zinātne sabiedrībā” un „Plašāka dalība”, 
kā arī Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammas programmu 
„Ekoinovācija” un „Saprātīga enerģija 
Eiropai” pārraudzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Kent Johansson

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. prasa atvēlēt apjomīgus līdzekļus 
programmai „Apvārsnis 2020”; stingri 
iebilst pret jebkādiem priekšlikumiem 
2014. gadam noteikt maksimālās 
robežvērtības, kas būtu mazākas nekā 
2013. gadā; aicina Komisiju izveidot 
atsevišķas budžeta līnijas tādām 
programmām kā „MVU instruments”, 
„Zinātne sabiedrībā” un „Plašāka dalība”,
kā arī Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammas programmu 
„Ekoinovācija” un „Saprātīga enerģija 
Eiropai” pārraudzībai;

3. prasa atvēlēt apjomīgus līdzekļus 
programmai „Apvārsnis 2020”; stingri 
iebilst pret jebkādiem priekšlikumiem 
2014. gadam noteikt maksimālās 
robežvērtības, kas būtu mazākas nekā 
2013. gadā; aicina Komisiju budžetā 
atvēlēt līdzekļus „MVU instrumentam” un 
izveidot atsevišķas budžeta līnijas tādām 
programmām kā „Zinātne sabiedrībā” un 
„Plašāka dalība”, kā arī Konkurētspējas un 
inovāciju pamatprogrammas programmu 
„Ekoinovācija” un „Saprātīga enerģija 
Eiropai” pārraudzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Kent Johansson

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3.a prasa noteikt atsevišķu budžeta 
dotāciju Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtam, lai zināšanu un inovāciju 
kopienu dalībniekiem nodrošinātu stabilu 
un paredzamu sistēmu ieguldījumu 
veikšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Kent Johansson

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b prasa atvēlēt apjomīgus līdzekļus 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtam, lai sasniegtu vajadzīgo kritisko 
masu jaunu zināšanu un inovāciju 
kopienu paredzamajai izveidei;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Paul Rübig

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir jārisina MVU problēmas, 
kas tiem rodas saistībā ar vērienīgo 
Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un 
vidējo uzņēmumu programmu (COSME); 
ņemot vērā īpaši lielās grūtības saņemt 
finansējumu, prasa vismaz 60 % COSME 
budžeta atvēlēt finanšu instrumentiem;

5. uzsver, ka ir jārisina MVU problēmas, 
kas tiem rodas saistībā ar vērienīgo 
Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un 
vidējo uzņēmumu programmu (COSME); 
ņemot vērā īpaši lielās grūtības saņemt 
finansējumu, prasa vismaz 60 % COSME 
budžeta atvēlēt finanšu instrumentiem; 
uzstāj, ka DFS vajadzētu arī turpmāk 
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nodrošināt mikrofinansēšanas 
programmas, piemēram, Eiropas 
mikrofinansēšanas instrumentu 
nodarbinātībai un sociālajai integrācijai 
un programmu JASMINE; vienlaikus 
prasa veidot ciešāku saikni starp tādiem 
pašreiz pieejamiem un turpmāk 
izveidojamiem instrumentiem 
uzņēmējdarbības atbalstam kā Eiropas 
Sociālais fonds, Globalizācijas 
pielāgošanās fonds, garantija jauniešiem 
un programma „Erasmus jaunajiem 
uzņēmējiem”, lai dalībvalstu un vietējā 
līmenī radītu stimulus un sinerģiju;

Or. de

Grozījums Nr. 11
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir jārisina MVU problēmas, 
kas tiem rodas saistībā ar vērienīgo 
Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un 
vidējo uzņēmumu programmu (COSME); 
ņemot vērā īpaši lielās grūtības saņemt 
finansējumu, prasa vismaz 60 % COSME 
budžeta atvēlēt finanšu instrumentiem;

5. uzsver, ka ir jārisina MVU problēmas, 
kas tiem rodas saistībā ar vērienīgo 
Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un 
vidējo uzņēmumu programmu (COSME); 
uzskata, ka patlaban piedāvātais 
finansējuma līmenis ir nepietiekams, un 
atkārtoti pauž Parlamenta nostāju, ka 
daudzgadu finanšu shēmā šai 
programmai atvēlētie līdzekļi ir 
jādivkāršo; ņemot vērā īpaši lielās grūtības 
saņemt finansējumu, prasa vismaz 60 % 
COSME budžeta atvēlēt finanšu 
instrumentiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Edit Herczog

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir jārisina MVU problēmas, 
kas tiem rodas saistībā ar vērienīgo 
Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un 
vidējo uzņēmumu programmu (COSME); 
ņemot vērā īpaši lielās grūtības saņemt 
finansējumu, prasa vismaz 60 % COSME 
budžeta atvēlēt finanšu instrumentiem;

5. uzsver, ka ir jārisina MVU problēmas, 
kas tiem rodas saistībā ar vērienīgo 
Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un 
vidējo uzņēmumu programmu (COSME); 
ņemot vērā īpaši lielās grūtības saņemt 
finansējumu, prasa vismaz 60 % COSME
budžeta atvēlēt visefektīvākajiem finanšu 
instrumentiem;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Edit Herczog

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzstāj, ka lielie ES infrastruktūras 
projekti (piemēram, Galileo un 
Copernicus) ir jāfinansē ārpus un papildus
DFS līdzekļiem, kā arī uzstāj, ka ES 
līdzekļi ir jāizmanto, lai segtu papildu 
izmaksas, kuras pārsniedz paredzēto 
budžetu, vai ITER projekta izmaksas;

6. uzstāj, ka lielie ES infrastruktūras 
projekti (piemēram, Galileo un 
Copernicus) un ITER projekts ir jāfinansē, 
pārsniedzot DFS noteiktās maksimālās 
robežvērtības, lai nodrošinātu, ka 
iespējamais izdevumu pārsniegums 
neapdraud citu Savienības politikas 
virzienu finansēšanu un veiksmīgu 
īstenošanu, jo īpaši pētniecības jomā, 
vienlaikus pilnībā saglabājot abu budžeta 
lēmējiestāžu pilnvaras; ņemot vērā 
kopējās izmaksas, par kurām jāvienojas, 
DFS regulā finansējums būtu īpaši 
jāparedz saistību apropriācijās, lai 
garantētu minēto projektu finansējumu, 
neapdraudot citas ES prioritātes, 
piemēram, „Apvārsnis 2020” vai 
programmu Erasmus;
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Or. en

Grozījums Nr. 14
Paul Rübig

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzstāj, ka lielie ES infrastruktūras 
projekti (piemēram, Galileo un
Copernicus) ir jāfinansē ārpus un 
papildus DFS līdzekļiem, kā arī uzstāj, ka
ES līdzekļi ir jāizmanto, lai segtu papildu 
izmaksas, kuras pārsniedz paredzēto 
budžetu, vai ITER projekta izmaksas;

6. uzstāj, ka lieliem ES infrastruktūras 
projektiem (piemēram, Galileo, Copernicus 
un ITER) atvēlētais finansējums ir 
jānodrošina, pārsniedzot DFS noteiktās 
maksimālās robežvērtības, un vajadzības 
gadījumā papildu apropriācijas var 
piešķirt dalībvalstis;

Or. de

Grozījums Nr. 15
Jean-Pierre Audy

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzstāj, ka lielie ES infrastruktūras 
projekti (piemēram, Galileo un 
Copernicus) ir jāfinansē ārpus un papildus 
DFS līdzekļiem, kā arī uzstāj, ka ES 
līdzekļi ir jāizmanto, lai segtu papildu 
izmaksas, kuras pārsniedz paredzēto 
budžetu, vai ITER projekta izmaksas;

6. uzstāj, ka lielie ES infrastruktūras 
projekti (piemēram, Galileo, ITER un 
Copernicus) ir jāfinansē, pārsniedzot DFS
noteiktās maksimālās robežvērtības, kā arī 
uzstāj, ka citu ES programmu finansēšanu 
un veiksmīgu īstenošanu nedrīkst 
apdraudēt iespējamais izdevumu 
pārsniegums, īstenojot šos lielmēroga 
projektus;

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Jens Rohde, Kent Johansson

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzstāj, ka lielie ES infrastruktūras 
projekti (piemēram, Galileo un 
Copernicus) ir jāfinansē ārpus un papildus 
DFS līdzekļiem, kā arī uzstāj, ka ES 
līdzekļi ir jāizmanto, lai segtu papildu 
izmaksas, kuras pārsniedz paredzēto 
budžetu, vai ITER projekta izmaksas;

6. uzstāj, ka lielie ES infrastruktūras 
projekti (piemēram, Galileo, ITER un 
Copernicus) ir jāfinansē, pārsniedzot DFS
noteiktās maksimālās robežvērtības, kā arī 
uzstāj, ka citu ES programmu finansēšanu 
un veiksmīgu īstenošanu nedrīkst 
apdraudēt iespējamais izdevumu 
pārsniegums, īstenojot šos lielmēroga 
projektus;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzstāj, ka lielie ES infrastruktūras 
projekti (piemēram, Galileo un 
Copernicus) ir jāfinansē ārpus un papildus 
DFS līdzekļiem, kā arī uzstāj, ka ES 
līdzekļi ir jāizmanto, lai segtu papildu 
izmaksas, kuras pārsniedz paredzēto 
budžetu, vai ITER projekta izmaksas;

6. uzstāj, ka lielie ES infrastruktūras 
projekti (piemēram, Galileo un 
Copernicus) ir jāfinansē papildus DFS 
līdzekļiem, kā arī uzstāj, ka ES līdzekļi ir 
jāizmanto, lai segtu papildu izmaksas, 
kuras pārsniedz paredzēto budžetu, vai 
ITER projekta izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Edit Herczog

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka, īstenojot stratēģiju 
„Eiropa 2020”, ir jāuzlabo ES un 
dalībvalstu izdevumu pārvaldība un 
koordinācija; prasa optimāli izmantot esošo 
ES finansējumu, galvenokārt rūpējoties par 
ES pievienoto vērtību, efektīvi 
racionalizējot un panākot līdzsvarojošu 
iedarbību; prasa Eiropas pusgada gaitā 
pārraudzīt investīcijas pētniecībā, 
inovācijā, rūpniecības politikā un MVU.

7. uzskata, ka, īstenojot stratēģiju 
„Eiropa 2020”, ir jāuzlabo ES un 
dalībvalstu izdevumu pārvaldība un 
koordinācija; prasa optimāli izmantot esošo 
ES finansējumu, galvenokārt rūpējoties par 
ES pievienoto vērtību, efektīvi 
racionalizējot un panākot līdzsvarojošu 
iedarbību, vienlaikus nodrošinot 
pienācīgu un steidzamu īstenošanu 
dalībvalstīs; prasa Eiropas pusgada gaitā 
pārraudzīt investīcijas pētniecībā, 
inovācijā, rūpniecības politikā, MVU, 
enerģētikas un IKT infrastruktūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Jean-Pierre Audy

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka, īstenojot stratēģiju 
„Eiropa 2020”, ir jāuzlabo ES un 
dalībvalstu izdevumu pārvaldība un 
koordinācija; prasa optimāli izmantot esošo 
ES finansējumu, galvenokārt rūpējoties par 
ES pievienoto vērtību, efektīvi 
racionalizējot un panākot līdzsvarojošu 
iedarbību; prasa Eiropas pusgada gaitā 
pārraudzīt investīcijas pētniecībā, 
inovācijā, rūpniecības politikā un MVU.

7. uzskata, ka, īstenojot stratēģiju 
„Eiropa 2020”, ir jāuzlabo ES, dalībvalstu 
un reģionu izdevumu pārvaldība un 
koordinācija; prasa optimāli izmantot esošo 
ES finansējumu, galvenokārt rūpējoties par 
ES pievienoto vērtību, efektīvi 
racionalizējot un panākot līdzsvarojošu 
iedarbību; prasa Eiropas pusgada gaitā 
pārraudzīt investīcijas pētniecībā, 
inovācijā, rūpniecības politikā un MVU.

Or. fr


