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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta 
grozījuma Nr. 6/2014 projektu, III iedaļa — Komisija
(00000/2014 – C8-0000/2014 – 2014/0000(BUD))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu1 un jo īpaši 
tās 41. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā 
variantā pieņēma 2013. gada 20. novembrī2,

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar 
ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu 
nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu 
pārvaldību4,

– ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projektu, ko Komisija pieņēma 2014. gada 
17. oktobrī (COM(2014)0649),

– ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projektu, ko Padome 
pieņēma ... gada ... un nosūtīja Eiropas Parlamentam ... (00000/2014 – C8-0000/2014),

– ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0000/2014),

A. tā kā budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projekts attiecas uz tradicionālo pašu resursu, PVN 
un NKI iemaksu prognožu pārskatīšanu, budžeta apropriāciju samazinājumu Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fondam un rezervi ilgtspējīgas zivsaimniecības 
partnerattiecību nolīgumiem, kā arī budžeta apropriāciju palielinājumu Eiropas 
Ombudam;

B. tā kā izdevumu ziņā ar budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projektu vispārēji tiek veikts 

                                               
1 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
2 OV L 51, 20.2.2014., 1. lpp.
3 OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
4 OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
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EUR 76,2 miljonu samazinājums saistību apropriācijās un EUR 93 500 palielinājums 
maksājumu apropriācijās;

C. tā kā šī budžeta grozījuma vispārējā ietekme uz ieņēmumiem izpaužas kā pašu resursu 
pieprasījuma samazinājums par kopējo summu EUR 9528 miljoni, tostarp dalībvalstu 
NKI iemaksu samazinājums EUR 9948 miljonu apmērā, un tradicionālo pašu resursu 
palielinājums EUR 420 miljonu apmērā;

D. tā kā budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projekta mērķis ir oficiāli iekļaut minētās budžeta 
korekcijas 2014. gada budžetā, 

1. pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projektu;

2. ņem vērā, ka ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu saistītais budžeta apropriāciju 
samazinājums un rezerve ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumiem kopā 
veido samazinājumu EUR 76,3 miljonu apmērā saistību apropriācijās un 
EUR 6,2 miljonu apmērā maksājumu apropriācijās, kas galvenokārt radies sakarā ar 
fonda juridiskā pamata vēlīnu pieņemšanu un atjauninātu sarunu statusu novērtējumu 
saistībā ar iepriekš minētajiem zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumiem;

3. atzinīgi vērtē priekšlikumu par to, lai ietaupījumi EUR 6,1 miljona apmērā tiktu 
izmantoti iepriekš 2. punktā minētajām maksājumu apropriācijām un palīdzētu līdz gada 
beigām finansēt iespējamās humānās palīdzības krīzes, izmantojot rezervi palīdzībai 
ārkārtas gadījumos;

4. ņem vērā budžeta līdzekļu palielinājumu Eiropas Ombudam par kopējo summu 
EUR 93 500 saistību un maksājumu apropriācijām, kas bija nepieciešams, lai budžetā 
paredzētu algu korekciju no 2012. gada 1. jūlija, par kuru 2014. gada aprīlī beidzot tika 
panākta vienošanās;

5. vērš uzmanību uz to, ka Komisija ierosina iekļaut negatīvu summu EUR 285 miljonu 
apmērā PVN atlikumiem un pozitīvu summu EUR 9813 miljonu apmērā NKI 
atlikumiem par iepriekšējiem gadiem, kuras kopumā veidotu EUR 9528 miljonus, un 
tādējādi tiktu automātiski samazināta summa ar dalībvalstu NKI iemaksām saistītajā 
budžeta postenī;

6. uzsver, ka budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projekta vispārējā ietekme uz NKI iemaksām 
izpaužas kā samazinājums EUR 9948 miljonu apmērā un palielinājums 
EUR 420 miljonu apmērā tradicionālo pašu resursu prognozēs;

7. atgādina, ka šī budžeta grozījuma Nr. 6/2014 pieņemšana par EUR 9948 miljoniem 
samazinās nepieciešamību veikt uz NKI balstīto dalībvalstu iemaksu Savienības budžetā 
un ka līdz ar to kopā ar samazinājumiem uz NKI balstītajās dalībvalstu iemaksās 
Savienības budžetā, kuri izriet no budžeta grozījuma Nr. 2/2014 un Nr. 4/2014, pilnībā 
kompensēs maksājumiem nepieciešamās papildu summas, kas prasītas budžeta 
grozījuma Nr. 3/2014 projektā (papildu EUR 4738 miljoni maksājumiem), budžeta 
grozījuma Nr. 5/2014 projektā (papildu EUR 47 miljoni, kas nepieciešami ESSF 
izmantošanai Itālijā, Grieķijā, Slovēnijā un Horvātijā) un budžeta grozījuma Nr. 7/2014 
projektā (papildu EUR 80 miljoni, kas nepieciešami ESSF izmantošanai Horvātijā, 
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Bulgārijā un Serbijā); 

8. tādēļ uzsver savu nodomu vienlaikus ar sarunām par budžeta grozījumu Nr. 2/2014, 
Nr. 3/2014, Nr. 4/2014, Nr. 5/2014 un Nr. 7/2014 projektiem īstenot procedūru budžeta 
grozījuma Nr. 6/2014 pieņemšanai; 

9. norāda — ja budžeta grozījumu Nr. 2/2014, Nr. 3/2014, Nr. 4/2014, Nr. 5/2014, 
Nr. 6/2014 un Nr. 7/2014 projekti tiktu pieņemti bez izmaiņām, tas nozīmētu kopumā 
pozitīvu budžeta saldo un uz NKI balstītās dalībvalstu iemaksas vispārēju 
samazināšanos, 2014. gadā nodrošinot pietiekamas maksājumu apropriācijas Savienības 
esošo juridisko saistību izpildei; 

10. pauž gatavību apstiprināt Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 6/2014 
projektu ar nosacījumu, ka Padome pieņem pamatā esošo Komisijas priekšlikumu bez 
izmaiņām, kā arī budžeta grozījumu Nr. 2/2014, Nr. 3/2014, Nr. 4/2014, Nr. 5/2014 un 
Nr. 7/2014 projektus bez izmaiņām;

11. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu
parlamentiem.


