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28.11.2016 0346/1 

Grozījums Nr.  1 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums 0346/2016 

Jens Geier 

Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2017. gadā 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.a atsauce (jauna) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 – ņemot vērā Komisijas 2016. gada 

30. jūnija paziņojumu Padomei un 

Eiropas Parlamentam par tehniskajām 

korekcijām 2017. gada finanšu shēmā 

atbilstoši NKI izmaiņām un kohēzijas 

politikas finansējuma korekcijām 

(COM(2016)0311); 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/2 

Grozījums Nr.  2 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0346/2016 

Jens Geier 

Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2017. gadā 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

A apsvērums 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

A. tā kā pēc tam, kad bija izskatītas 

visas iespējas, lai finansētu papildu un 

neparedzētas saistības, Komisija savā 

budžeta projekta priekšlikumā ierosināja 

izmantot neparedzēto izdevumu rezervi 

EUR 1164,4 miljonu apmērā, lai 

papildinātu saistību apropriācijas, kas 

attiecas uz izdevumiem, kuri radušies 

3. izdevumu kategorijā Eiropas Savienības 

2017. finanšu gada vispārējā budžetā, 

pārsniedzot saistību maksimālo apjomu 

EUR 2578 miljonu apmērā faktiskajās 

cenās; 

A. tā kā pēc tam, kad bija izskatītas 

gandrīz visas iespējas, lai finansētu papildu 

un neparedzētas saistības, Komisija savā 

budžeta projekta priekšlikumā ierosināja 

izmantot EUR 1164,4 miljonus no 

neparedzēto izdevumu rezerves, kuras 

kopsumma 2017. gadam ir aplēsta 

EUR 4496,8 miljonu apmērā, lai 

papildinātu saistību apropriācijas, kas 

attiecas uz izdevumiem, kuri radušies 

3. izdevumu kategorijā Eiropas Savienības 

2017. finanšu gada vispārējā budžetā, 

pārsniedzot saistību maksimālo apjomu 

EUR 2578 miljonu apmērā faktiskajās 

cenās; 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/3 

Grozījums Nr.  3 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0346/2016 

Jens Geier 

Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2017. gadā 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Aa apsvērums (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Aa. tā kā neparedzēto izdevumu 

rezerve ir galējas nepieciešamības 

gadījumā izmantojams instruments un tā 

ir jāizmanto pēc iespējas drīzāk, lai 

izpildītu aplēstās vajadzības pēc jaunām 

apropriācijām, jo īpaši 1.a un 

1.b izdevumu apakškategorijā; pauž īpaši 

nopietnas bažas par kavēšanos to ES 

programmu īstenošanā, kurās tiek 

izmantota dalīta pārvaldība un kuras ir 

par pamatu būtiskam maksājumu 

pieprasījumu uzkrājumam pašreizējās 

DFS gada beigās; tā kā Komisija ir 

secinājusi, ka, pamatojoties uz 

pašreizējām prognozēm, atjauninātās 

maksājumu vajadzības līdz 2020. gadam, 

izmantojot pašreizējās maksimālās 

summas, var nodrošināt tikai tad, ja tiek 

pilnībā izmantota maksājumu vispārējā 

rezerve (un kā aizsardzības pasākums tā 

tiek atbrīvota no gada maksimālā apjoma) 

un ja maksājumi konkrētajiem 

instrumentiem tiek aprēķināti ārpus un 

papildus maksimālajam apjomam; tā kā 

tādēļ saistībā ar DFS pārskatīšanu būtu 

galīgi un nepārprotami jāatrisina šis 

jautājums; 

Or. en 
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