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Grozījums Nr. 1
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a konstatē, ka patlaban, kad Eiropas 
ekonomika piedzīvo grūtus laikus, 
dalībvalstīm un ES iestādēm ir kopīgi 
jāapsver „Izaugsmes programmas” 
izstrāde, lai piešķirtu liekāku jēgu budžeta 
konsolidācijas politikai un palielinātu tās 
ticamību; šajā sakarībā norāda, ka minētā 
mērķa īstenošanā būtisku ieguldījumu var 
dot ES instrumentu — gan struktūrfondu, 
gan Eiropas Investīciju bankas piedāvāto 
iespēju — izmantošana;

Or. es

Grozījums Nr. 2
Dimitar Stoyanov

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka kohēzijas politika jau sen ir 
apliecinājusi savu pievienoto vērtību kā 
investīciju instruments, kas nepieciešams, 
lai efektīvi veicinātu izaugsmi un darba 
vietu radīšanu, jo tā ļauj nodrošināt tieši 
konkrētiem reģioniem vajadzīgās 
investīcijas, tā palīdzot ne vien mazināt 
reģionu savstarpējās atšķirības, bet arī 
veicinot ekonomikas atveseļošanos un 
visas Savienības attīstību;

2. uzsver, ka kohēzijas politika jau sen ir 
apliecinājusi savu nozīmi kā investīciju 
instruments, kas nepieciešams, lai efektīvi 
veicinātu izaugsmi un darba vietu radīšanu, 
jo tā ļauj nodrošināt tieši konkrētiem 
reģioniem vajadzīgās investīcijas, tā 
palīdzot ne vien mazināt reģionu 
savstarpējās atšķirības, bet arī veicinot 
ekonomikas atveseļošanos un visas 
Savienības attīstību;

Or. bg
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Grozījums Nr. 3
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. turklāt ir nobažījies, ka šis trūkums, 
visticamāk, kļūs vēl aktuālāks 2013. gadā, 
jo ir sagaidāms, ka 1.b izdevumu 
kategorijas programmas tiks īstenotas vēl 
straujāk; aicina Padomi un Komisiju kopīgi 
ar Parlamentu nekavējoties analizēt un 
izvērtēt attiecīgās summas un prasības, tā 
nepieļaujot, ka tiek apdraudēta programmu 
īstenošana 2013. gadā; norāda, ka 
maksājumu apropriāciju trūkums varētu 
apdraudēt patlaban labi funkcionējošu 
programmu turpmāko darbību;

4. turklāt ir nobažījies, ka šis trūkums, 
visticamāk, kļūs vēl aktuālāks 2013. gadā, 
jo ir sagaidāms, ka 1.b izdevumu 
kategorijas programmas tiks īstenotas vēl 
straujāk; aicina Padomi un Komisiju kopīgi 
ar Parlamentu nekavējoties analizēt un 
izvērtēt attiecīgās summas un prasības, tā 
nepieļaujot, ka tiek apdraudēta programmu 
īstenošana 2013. gadā; norāda, ka 
maksājumu apropriāciju trūkums varētu 
apdraudēt patlaban labi funkcionējošu 
programmu turpmāko darbību un kavēt 
šajās programmās izvirzīto mērķu 
īstenošanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 4
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Padomi un Komisiju arī rūpīgi 
izvērtēt reālās vajadzības pēc 
maksājumiem 1.b izdevumu kategorijā 
2013. gadā, lai nebūtu jāsamazina līdzekļu 
apjoms (kas nav reāli izdarāms vai kam 
nav pietiekama pamatojuma) un nebūtu 
jāpieņem lēmumi, kas ir pretrunā pašu 
dalībvalstu iesniegtajām prognozēm, uz 
kuru pamata Komisija sagatavo budžeta 
projektu; šajā sakarībā uzsver, ka iebildīs 
pret ikvienu ierosinājumu samazināt 
maksājumu apjomu salīdzinājumā ar to, 
ko uz attiecīgo prognožu pamata kā 

5. aicina Padomi un Komisiju arī rūpīgi 
izvērtēt reālās vajadzības pēc 
maksājumiem 1.b izdevumu kategorijā 
2013. gadā, līdzekļu apjomu samazināt 
tikai tad, ja tam ir faktisks pamatojums, 
un nepieņemt lēmumus, kas ir pretrunā 
pašu dalībvalstu iesniegtajām prognozēm, 
uz kuru pamata Komisija sagatavo budžeta 
projektu;
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vajadzīgu ir aprēķinājusi Komisija.

Or. de


