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GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju un Pilsoņu brīvību, 
tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.a atgādina par Eiropas Parlamenta 
2018. gada 14. marta rezolūciju par 
nākamo DFS: Parlamenta nostājas 
sagatavošana attiecībā uz DFS 
laikposmam pēc 2020. gada1a; atkārtoti 
pauž atbalstu tādām kultūras, izglītības, 
mediju, jaunatnes, sporta, demokrātijas, 
pilsoniskuma un pilsoniskās sabiedrības 
jomas programmām, kuras jau ir 
uzskatāmi apliecinājušas savu Eiropas 
pievienoto vērtību un ir noturīgi 
populāras atbalsta saņēmēju vidū; 
atkārtoti norāda, ka Savienība spēcīgāka 
un vērienīgāka var kļūt tikai tad, ja šim 
mērķim paredz lielākus finanšu līdzekļus; 
tādēļ prasa sniegt pastāvīgu atbalstu 
pašreizējiem politikas virzieniem, 
palielināt resursus Savienības 
pamatprogrammām un saskaņot papildu 
pienākumus ar papildu finanšu 
līdzekļiem;

_____________

1a Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0075.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Ir svarīgi nodrošināt šīs 
programmas pareizu finanšu pārvaldību 
un īstenošanu iespējami efektīvākā un 
lietotājam draudzīgākā veidā, vienlaikus 
nodrošinot arī juridisko noteiktību un 
programmas pieejamību visiem 
dalībniekiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
19.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19b) Īstenošanas un līdzekļu 
izlietošanas kvalitātes uzlabošanai 
vajadzētu būt pamatprincipiem, lai 
sasniegtu programmas mērķus, vienlaikus 
nodrošinot finanšu resursu optimālu 
izlietojumu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Priekšlikums Eiropas Savienības 
regulai par Savienības budžeta 
aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā 
saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs ir 
sagatavots ar mērķi, lai Savienība varētu 
labāk aizsargāt savu budžetu gadījumos, 
kad tiesiskuma nepilnības traucē vai var 
apdraudēt Savienības finanšu interešu 
pareizu finanšu pārvaldību. Regulai būtu 
jāpapildina programma “Tiesiskums”, 
kuras loma ir atšķirīga, proti, tai 
jāturpina atbalstīt Eiropas tiesiskuma 
telpas attīstību, pamatojoties uz
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tiesiskumu un savstarpēju uzticēšanos, un 
jānodrošina, ka cilvēki var izmantot savas 
tiesības.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansējums programmas 
īstenošanai laikposmā no 2021. gada līdz 
2027. gadam ir [305 000 000] EUR 
pašreizējās cenās.

1. [Norāde ir pienācīgi jāaktualizē 
saskaņā ar iestāžu nolīgumu — Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 
2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 
par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību 
17. punkta] nozīmē finansējums 
programmas īstenošanai laikposmā no 
2021. gada līdz 2027. gadam, atspoguļojot 
galveno atsauci budžeta iestādei ikgadējās 
budžeta procedūras gaitā, 2018. gada 
cenās ir EUR 316 000 000
(EUR 356 000 000 pašreizējās cenās).

Pamatojums

Tiek ierosināts, ka finansējums ir jāgroza saskaņā ar Eiropas Parlamenta 14. marta un 
30. maija rezolūcijām par nākamo DFS, pamatojoties uz provizorisku tehnisko sadalījumu pa 
programmām, ko vēlāk varētu koriģēt, vienlaikus ievērojot kopējo Parlamenta nostāju, kas 
izklāstīta minētajās rezolūcijās, un vispārējo līmeni — 1,3 % no ES-27 valstu NKI.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbība, kurai šajā programmā 
piešķirts finansējums, var saņemt 
finansējumu arī no jebkuras citas 
Savienības programmas, tostarp no dalītas 
pārvaldības fondiem, ar noteikumu, ka 

1. Darbība, kurai šajā programmā 
piešķirts finansējums, var saņemt 
finansējumu arī no jebkuras citas 
Savienības programmas, tostarp no dalītas 
pārvaldības fondiem, ar noteikumu, ka 
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finansējums neattiecas uz tām pašām 
izmaksām. [Kumulatīvais finansējums 
nepārsniedz darbības kopējās attiecināmās 
izmaksas, un atbalstu no dažādām 
Savienības programmām var aprēķināt 
proporcionāli.]

finansējums neattiecas uz tām pašām 
izmaksām un ka ir novērsta dubulta 
finansējuma iegūšana no fondiem, skaidri 
norādot finansējuma avotus katrai 
izdevumu kategorijai saskaņā ar pareizas 
finanšu pārvaldības principu. 
[Kumulatīvais finansējums nepārsniedz 
darbības kopējās attiecināmās izmaksas, un 
atbalstu no dažādām Savienības 
programmām var aprēķināt proporcionāli.]

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansējuma saņēmēji 
atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un 
to rezultātu popularizēšanā), sniedzot 
dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 
līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu 
informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga 
un samērīga.

1. Savienības finansējuma saņēmēji 
atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un 
to rezultātu popularizēšanā), sniedzot 
dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 
līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu 
informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga 
un samērīga, tādējādi parādot Savienības 
pievienoto vērtību un palīdzot Komisijai 
tās īstenotajos datu vākšanas centienos, 
lai uzlabotu budžeta pārredzamību.
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Programma “Tiesiskums”

Atsauces COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD)

Atbildīgās komitejas
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI
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14.6.2018

Atzinumu sniedza
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BUDG
14.6.2018

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Esteban González Pons
28.6.2018

55. pants – kopīgā komiteju procedūra
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

       
5.7.2018

Izskatīšana komitejā 25.9.2018
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