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Grozījums Nr.  1 

Marta Andreasen 

EFD grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0303/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Daudzgadu finanšu shēma un pašu resursi 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. uzsver, ka ES budžets ir ieguldījumu 
budžets ar izteiktu sviras efektu, Ħemot 
vērā to, ka 94 % tā apropriāciju ir 
paredzētas ekonomiskās izaugsmes un 
darbavietu izveides stimulēšanai un ES 
ietekmes palielināšanai pasaules mērogā; 
uzsver, ka, neraugoties uz ES budžeta 
nelielo apjomu — tikai 2 % no ES 
kopējiem publiskajiem izdevumiem, tas 
apvieno līdzekĜus, darbojas kā katalizators 
un nodrošina apjomradītus ietaupījumus 
un pozitīvu pārrobežu ietekmi, kas 
nepieciešami ES kopīgi izvirzīto politikas 
mērėu sasniegšanai; pauž stingru 
pārliecību, ka ES budžets ir Ĝoti iedarbīgs 
instruments, lai palielinātu stratēăiskos 
ieguldījumus ar Eiropas pievienoto 
vērtību un ievirzītu Eiropas ekonomiku 
atpakaĜ pareizajās sliedēs, veicinot 
izaugsmi un darbavietu izveidi un 
vienlaikus atbalstot ekonomisko un 
sociālo kohēziju visā ES; tādēĜ uzsver, ka 
paralēli budžeta konsolidācijas 
pasākumiem, kas pašlaik tiek piemēroti 
dalībvalstu budžetiem, ES budžetam jābūt 
stratēăiskai lomai; 

1. norāda, ka ES budžets nekalpo tam 
paredzētajam mērėim, proti, tas nav 
ieguldījumu budžets ar izteiktu sviras 
efektu; 1. izdevumu kategorijā (ilgtspējīga 
izaugsme) ir iekĜauti mazāk nekā 45 % 
budžeta izdevumu, bet pārējie līdzekĜi ir 
piešėirti citiem mērėiem, kuriem ir maz 
kopīga ar stratēăiskiem ieguldījumiem 
Eiropā; 

Or. en 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. atgādina, ka Parlaments ar pārliecinošu 
balsu vairākumu pieĦēma Īpašās 
komitejas ilgtspējīgas Eiropas Savienības 
politisko uzdevumu un budžeta resursu 
plānošanai laikposmam pēc 2013. gada 
ziĦojumu, kas iekĜauts tā 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijā, kuras saturs joprojām 
ir pilnībā spēkā un kura jāuzskata par 
Parlamenta sarunu nostāju attiecībā uz DFS 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam; 
atkārtoti apgalvo, ka ES politikas mērėus 
nebūs iespējams sasniegt bez atbilstoša 
finansējuma no stabila Eiropas budžeta; 
uzsver, ka visu 27 dalībvalstu atbalstītajai 
stratēăijai „Eiropa 2020” būtu jāpalīdz 
Eiropai atgūties no krīzes un kĜūt 
stiprākai, radot darbavietas un nodrošinot 
viedu, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi; 
atkārtoti apstiprina savu nostāju pret 
jebkādiem priekšlikumiem, kas Savienībai 
neĜautu pildīt savus uzdevumus un 
politiskās saistībās, kuras tā jau ir 
uzĦēmusies, vai uzĦemties jaunus 
pienākumus; 

2. norāda, ka Parlaments pieĦēma Īpašās 
komitejas ilgtspējīgas Eiropas Savienības 
politisko uzdevumu un budžeta resursu 
plānošanai laikposmam pēc 2013. gada 
ziĦojumu, kurš iekĜauts tā 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijā un kurš jāuzskata par 
Parlamenta sarunu nostāju attiecībā uz DFS 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam; 
norāda, ka stratēăija „Eiropa 2020”, kuras 
mērėis ir palīdzēt Eiropai atgūties no 
krīzes, balstās uz Lisabonas stratēăiju, 
kuras neveiksmīgā īstenošana atstāj maz 
cerību attiecībā uz jaunās stratēăijas 
īstenošanu; 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. uzstāj, ka ES budžetā saskaĦā ar Līguma 
prasībām būtu jānodrošina atbilstošs 
līdzsvars starp ieĦēmumiem, kas gūti no 
patiesiem pašu resursiem, un izdevumiem; 
apgalvo, ka Parlaments nav gatavs dot 
piekrišanu nākamajai DFS regulai, ja 
pirms tam netiks panākta politiska 
vienošanās par pašu resursu sistēmas 
reformu, kas atceltu pašreizējās atlaides 
un citus korekcijas mehānismus un 
ieviestu pārredzamību, godīgumu un 
ilgtspējību; atzinīgi vērtē Komisijas 
2011. gada 29. jūnija likumdošanas 
priekšlikumus attiecībā uz pašu resursu 
sistēmas reformu, tai skaitā priekšlikumus 
par finanšu darījumu nodokli un jaunu ES 
PVN kā pašu resursu veidu, kuru mērėis ir 

līdz 2020. gadam samazināt uz dalībvalstu 
NKI balstīto pašu resursu īpatsvaru ES 
budžetā līdz 40 %, tādējādi atbalstot 
dalībvalstu apvienotos centienus; 

3. atzīst, ka ES budžetā saskaĦā ar Līguma 
prasībām būtu jānodrošina atbilstošs 
līdzsvars starp ieĦēmumiem, kas gūti no 
patiesiem pašu resursiem, un izdevumiem; 
noraida Komisijas 2011. gada 29. jūnija 
likumdošanas priekšlikumus attiecībā uz 
pašu resursu sistēmas reformu, tai skaitā 
priekšlikumus par finanšu darījumu 
nodokli (FDN) un jaunu ES PVN kā pašu 
resursu veidu; pauž nožēlu par to, ka FDN 
varētu radīt netaisnīgu slogu dažām 
dalībvalstīm, kuras no šā nodokĜa negūs 
nekādu labumu; 

Or. en 
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4. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. Ħemot vērā makroekonomisko vidi un 
mainīgās pasaules izaicinājumus, kā arī 
nepieciešamību labāk un efektīvāk 
izmantot ES budžeta līdzekĜus, mudina 
panākt lielāku budžeta elastīgumu 
daudzgadu finanšu shēmā 2014.–
2020. gadam gan vienas izdevumu 
kategorijas ietvaros, gan starp izdevumu 
kategorijām, kā arī starp finanšu gadiem 
vienas DFS ietvaros, lai nodrošinātu to, ka 
budžeta līdzekĜi atbilst jaunajiem 
apstākĜiem un prioritātēm; uzstāj, ka ES 
budžetā ir jāievēro vienotības princips un 
uzsver — iekĜaujot daudzgadu finanšu 
shēmā ES politikas virzienus un 
programmas, tiem jāparedz pienācīgs 
finansējums, tādējādi veicinot 
pārredzamību, prognozējamību un 
pārskatatbildību; 

4. uzskata, ka, Ħemot vērā pašreizējo 
makroekonomisko vidi un mainīgās 
pasaules izaicinājumus, vēl lielāka budžeta 
elastīguma pieĜaušana daudzgadu finanšu 
shēmā 2014.–2020. gadam gan vienas 
izdevumu kategorijas ietvaros, gan starp 
izdevumu kategorijām, kā arī starp finanšu 
gadiem vienas DFS ietvaros ir 
neprasmīgas budžeta sagatvošanas 
pazīme; 

Or. en 
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5. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. pieprasa, lai pirms Padomes 
priekšlikumu oficiālas iesniegšanas 
Parlamenta piekrišanas saĦemšanai par 
DFS regulu saskaĦā ar Līguma 
312. pantu Eiropadomes politiskās 
nostājas apspriestu Parlaments un 
Padome, ko pārstāvētu Vispārējo lietu 
padome; uzsver, ka sarunas par 
likumdošanas priekšlikumiem attiecībā uz 
daudzgadu programmām notiks saskaĦā 
ar parasto likumdošanas procedūru un 
tiks pabeigtas, tiklīdz būs panākta 
vienošanās par to finansējumu; pauž 
apĦemšanos pilnībā izmantot savas 
piekrišanas un parastās likumdošanas 
pilnvaras, kā to paredz Līgums; 

svītrots 
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6. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. uzsver, ka pirms konkrētu skaitĜu 
ierakstīšanas ir jāvienojas par pašiem DFS 
mērėiem un politikas virzieniem un ka 
Parlamentam un Padomei pirms konkrētu 
skaitĜu ierakstīšanas un visas DFS tiesību 
aktu paketes galīgās pielāgošanas ir jārīko 
visaptverošas sarunas par visiem ar DFS 
saistītajiem aspektiem; kā atbilstošu darba 
metodi atbalsta principu „nav panākta 
vienošanās ne par ko, kamēr nav panākta 
vienošanās par visu”; 

6. uzskata — kamēr konkrētus skaitĜus 
varēs ierakstīt tikai pēc vienošanās par 
pašiem DFS mērėiem un politikas 
virzieniem un kamēr Parlamentam un 
Padomei pirms konkrētu skaitĜu 
ierakstīšanas un visas DFS tiesību aktu 
paketes galīgās pielāgošanas būs jārīko 
visaptverošas sarunas par visiem ar DFS 
saistītajiem aspektiem, principa „nav 
panākta vienošanās ne par ko, kamēr nav 
panākta vienošanās par visu” izmantošana 
ir nerāla; 

Or. en 

 
 


