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1.7.2015 A8-0217/38 

Grozījums Nr.  38 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

2015/2074(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Ħem vērā, ka ES 2016. gada budžeta 

projektā ir paredzēti EUR 153,5 miljardi 

saistību apropriācijās (tostarp pārplānotie 

EUR 4,5 miljardi no 2014. gada) un 

EUR 143,5 miljardi maksājumu 

apropriācijās; norāda, ka, neĦemot vērā 

2015. gada un 2016. gada budžeta 

pārplānošanas sekas, salīdzinājumā ar 

2015. gada budžetu saistību apropriāciju 

apmērs tiek palielināts par +2,4 % un 

maksājumu apropriāciju apmērs — par 

+1,6 %; uzsver, ka šis kopumā nelielais 
pieaugums, kas atbilst DFS noteiktajai 
virzībai un inflācijas līmenim, reālajā 
izteiksmē nozīmē, ka summas nav 
palielinātas gandrīz nemaz, un tas 
uzsvērti apliecina to, cik svarīgi ir 
līdzekĜus tērēt lietderīgi un efektīvi; 

Ħem vērā, ka ES 2016. gada budžeta 

projektā ir paredzēti EUR 153,5 miljardi 

saistību apropriācijās (tostarp pārplānotie 

EUR 4,5 miljardi no 2014. gada) un 

EUR 143,5 miljardi maksājumu 

apropriācijās; norāda, ka, neĦemot vērā 

2015. gada un 2016. gada budžeta 

pārplānošanas sekas, salīdzinājumā ar 

2015. gada budžetu saistību apropriāciju 

apmērs tiek palielināts par +2,4 % un 

maksājumu apropriāciju apmērs — par 

+1,6 %; tomēr uzsver, ka vajadzētu uzturēt 
tādu pašu saistību un maksājumu 
apropriāciju līmeni vai samazināt saistību 
apropriācijas, lai izvairītos no tā, ka 
palielinās neizpildīto maksājumu apmērs; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/39 

Grozījums Nr.  39 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

2015/2074(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

40.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 40.a uzsver, ka saistībā ar DFS 
pēcvēlēšanu pārskatīšanu jāpārskata 
kopējā summa, kas paredzēta 
Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumentam (IPA II), Ħemot vērā to, ka 
[Komisijas] priekšsēdētājs Junkers pats ir 
norādījis, ka viĦa pilnvaru termiĦa laikā 
jaunu dalībvalstu pievienošanās ES nav 
plānota;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/40 

Grozījums Nr.  40 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

2015/2074(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

41. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

41. Ħem vērā to, ka izdevumi 5. izdevumu 

kategorijā ir palielinājušies par 2,9 % 

salīdzinājumā ar 2015. gada budžetu līdz 

EUR 8 908,7 miljoniem un ka šī summa 

attiecas kopumā uz iestāžu 

administratīvajiem izdevumiem (+2,2 %), 

kā arī pensijām un Eiropas skolām 

(+5,4 %); Ħem vērā to, ka maksimālajā 

apjomā ir iekĜauta rezerve 
EUR 574,3 miljonu apmērā; uzsver, ka 
5. izdevumu kategorijas īpatsvars ES 
budžetā ir palicis nemainīgs — 5,8 %; 

tomēr atgādina, ka šajā summā nav ietverta 

tehniskā palīdzība, kas tiek uzskaitīta kā 

darbības izdevumu daĜa; 

41. pauž nožēlu par to, ka izdevumi 

5. izdevumu kategorijā ir palielinājušies 

par 2,9 % salīdzinājumā ar 2015. gada 

budžetu līdz EUR 8 908,7 miljoniem un ka 

šī summa attiecas kopumā uz iestāžu 

administratīvajiem izdevumiem (+2,2 %), 

kā arī pensijām un Eiropas skolām 

(+5,4 %); uzsver nepieciešamību iesaldēt 

ES iestāžu administratīvo izdevumu 
palielinājumu; turklāt atgādina, ka šajā 
summā nav ietverta tehniskā palīdzība, kas 

tiek uzskaitīta kā darbības izdevumu daĜa; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/41 

Grozījums Nr.  41 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

2015/2074(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

44. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

44. uzsver to, ka decentralizētajām 
aăentūrām ir būtiska nozīme ES politikas 
veidošanā, un apĦemas izvērtēt katras 
aăentūras vajadzības budžeta un 
personāla jomā, lai nodrošinātu 
atbilstīgas apropriācijas un personālu 
visām aăentūrām, jo īpaši tām, kurām 
nesen ir uzticēti jauni pienākumi vai kuru 
darba slodze ir palielinājusies noteikto 
politisko prioritāšu vai citu iemeslu dēĜ; 
pauž īpašu apĦēmību aăentūrām tieslietu 
un iekšlietu jomā nodrošināt resursus, kas 
tām nepieciešami, lai risinātu pašreiz 
aktuālos ar migrāciju saistītos 
jautājumus; vēlreiz uzsver to, ka ir pret 
pārdales fonda veidošanu, un sagaida, ka 
budžeta procedūrā tiks rasts risinājums, 
lai pārtrauktu to, ka decentralizētajās 
aăentūrās vēl vairāk tiek samazināts 
darbinieku skaits; turklāt atkārtoti pauž 
savu nodomu izmantot starpiestāžu darba 
grupu decentralizēto aăentūru 
jautājumos, lai veidotu vienotu iestāžu 
nostāju attiecībā uz aăentūru budžetu, arī 
saistībā ar samierināšanu par 2016. gada 
budžetu; 

44. uzsver nepieciešamību analizēt 
decentralizēto aăentūru lomu, lai 
novērtētu patieso pievienoto vērtību ES 
politikas veidošanā; prasa izvērtēt 
aăentūru budžeta un personāla 
vajadzības, katru gadījumu izskatot 
atsevišėi, lai nodrošinātu pietiekamas 
apropriācijas un personālu tikai tad, ja tas 
ir faktiski nepieciešams; 

Or. en 


