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Pamatnostādnes attiecībā uz 2013. gada budžetu - citas iedaļas, kas 

neattiecas uz Komisiju 

Eiropas Parlamenta 2012. gada 16. februāra rezolūcija par 2013. gada budžeta 

procedūras pamatnostādnēm, I iedaļa — Eiropas Parlaments, II iedaļa — Padome, 

IV iedaļa — Tiesa, V iedaļa — Revīzijas palāta, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un 

sociālo lietu komiteja, VII iedaļa — Reģionu komiteja, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds, 

IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības 

dienests (2012/2001(BUD)) 

 

 

Eiropas Parlaments, 

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

– ņemot vērā Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas 

Kopienu pašu resursu sistēmu1, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Lēmumu 2012/5/ES, 

ar ko groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu 

pārvaldību attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu, lai segtu ITER projekta papildu finanšu 

vajadzības2,  

– ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par budžeta izpildi 2010. finanšu gadā ar iestāžu 

atbildēm3, 

– ņemot vērā Reglamenta 23. un 79. pantu, 

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0030/2012), 

A. tā kā daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 5. izdevumu kategorijas maksimālais apjoms 

attiecībā uz 2013. gada budžetu ir EUR 9 181 miljons faktiskajās cenās4;  

B. tā kā 2013. gada budžetu ietekmēs Horvātijas pievienošanās, proti, būs nepieciešami 

līdzekļi jaunajiem Parlamenta deputātiem un ES iestāžu darbinieku pieņemšanai; 

C. tā kā saistībā ar valsts parāda smago slogu un izdevumu ierobežojumiem laikā, kad 

dalībvalstis cenšas konsolidēt budžetu, Eiropas Parlamentam un pārējām iestādēm būtu 

jādemonstrē atbildība budžeta jomā un jāierobežo savi izdevumi; ņemot vērā komisāra 

J. Lewandowski 2012. gada 23. janvāra vēstuli Eiropas iestāžu priekšsēdētājiem; 

D. tā kā šajā ikgadējās budžeta procedūras posmā Parlaments gaida pārējo iestāžu tāmes un 

sava Prezidija priekšlikumus attiecībā uz 2013. gada budžetu, 

                                                 
1  OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp. 
2  OV L 4, 7.1.2012., 12. lpp. 
3  OV C 326, 10.11.2011., 1. lpp. 
4  5. izdevumu kategorijas maksimālajā apjomā iekļautas darbinieku iemaksas pensiju shēmā. 



2013. gada budžeta vispārējais satvars un prioritātes 

1. uzskata — ņemot vērā joprojām sarežģītos ekonomiskos apstākļus, iestādēm būtu jāiesaldē 

administratīvie izdevumi; tomēr uzsver nepieciešamību ievērot juridiski saistošos 

pienākumus un no tiem izrietošo izdevumu iespējamo palielināšanos; 

2. aicina iestādes pastiprināt sadarbību ar citām iestādēm, lai dalītos paraugpraksē, meklētu 

iespējas ietaupīt līdzekļus un tādējādi modernizētu cilvēkresursu, organizācijas, tehnoloģiju 

un ēku politiku; 

3. uzsver iestāžu sadarbības nozīmi, lai Horvātijas pievienošanās notiktu pēc iespējas 

netraucēti; 

4. uzsver nediskriminēšanas politikas pastiprināšanas nozīmi, jo tā personām ar invaliditāti 

atvieglo piekļuvi, kā arī atvieglo šo personu pieņemšanu darbā un integrāciju; 

5. uzsver efektīvas vides politikas nepieciešamību visās iestādēs;  

Parlaments 

6. atgādina par būtiskajiem ietaupījumiem, kas tika panākti 2012. gada budžetā, veicot 

strukturālas pārmaiņas un reorganizāciju; mudina arī turpmāk veikt strukturālas un 

organizatoriskas reformas un atbalsta jauninājumus citās jomās; uzskata, ka patiesus 

līdzekļu ietaupījumus var panākt, identificējot budžeta pozīciju pārklāšanos un līdzekļu 

neefektīvu izmantošanu; tādēļ prasa, lai ģenerālsekretārs iesniegtu Budžeta komitejai 

detalizētu ziņojumu, kas ietvertu skaidru pārskatu par tām budžeta pozīcijām, kurās budžeta 

izpilde 2011. gadā bija nepietiekama, un šīs nepietiekamās izpildes iemeslu objektīvu 

analīzi; 

7. uzskata, ka reālākais un lielākais ietaupījums būtu pāreja uz vienu Eiropas Parlamenta darba 

vietu; tādēļ mudina nekavējoties izvērtēt šo jautājumu; 

8. uzskata — lai ilgtermiņā panāktu būtiskus ietaupījumus, jāapsver iespēja veikt neatkarīgu 

EP budžeta novērtēšanu; uzskata, ka ir jāapsver iespēja izveidot darba grupu; aicina 

ģenerālsekretāru un Prezidiju pēc iespējas ātrāk nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem 

par šādas darba grupas izveidi un līdz 2012. gada beigām ierosināt iespējamos ietaupīšanas 

veidus; prasa arī nekavējoties īstenot jebkādus šīs darba grupas secinājumus; 

9. atzinīgi vērtē pastiprināto sadarbību ar Budžeta komiteju un Prezidiju ikgadējās budžeta 

procedūras laikā; mudina vēl vairāk pastiprināt ģenerālsekretāra, Prezidija un Budžeta 

komitejas sadarbību visa gada garumā, lai nodrošinātu netraucētu budžeta procedūras norisi 

un efektīvu budžeta izpildi; sagaida, ka Prezidijs iesniegs uz taupību orientētu un uz 

vajadzībām balstītu tāmi, ņemot vērā iespējamus līdzekļu palielinājumus, kas izriet no 

juridiski saistošiem pienākumiem; uzskata, ka jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu to, ka 

jebkurš paredzētais līdzekļu palielinājums tiek līdzsvarots ar līdzekļu ietaupījumu citās 

jomās; 

10. prasa iesaldēt budžeta pozīcijas, kas saistītas ar visiem 2013. gadā paredzētajiem 

braucieniem, un līdz šī sasaukuma beigām neveikt deputātu individuālo pabalstu 

indeksēšanu; ar interesi gaida ģenerālsekretāra ziņojumu par komandējumiem, kas 

jāiesniedz Prezidijam un Budžeta komitejai līdz 2012. gada 31. martam; 



11. uzskata, ka ietaupījumiem nevajadzētu apdraudēt EP likumdošanas darbību; ir pārliecināts, 

ka deputātu likumdošanas darbības var veicināt, pabeidzot zināšanu pārvaldības sistēmas 

(ZPS) ieviešanu; atzinīgi vērtē administrācijas sniegto informāciju, prasa sniegt atjauninātu 

informāciju par projekta stāvokli un sagaida, ka minētā sistēma pilnībā darbosies un būs 

pieejama ES iedzīvotājiem; prasa pastiprināt centienus, lai paātrinātu šī projekta īstenošanu; 

atgādina prasību sniegt informāciju par to, kā var panākt ietaupījumus, sākot izmantot ZPS; 

12. atgādina Parlamenta rezolūcijas par budžetu, tai skaitā visjaunāko, proti, 2011. gada 

26. oktobra rezolūciju1, kurā tas prasa nodrošināt savlaicīgu informēšanu, dialogu un 

lēmumu pieņemšanas procesa pārredzamību budžeta politikas jomā; prasa reizi sešos 

mēnešos sniegt precīzu informāciju par ēku projektu īstenošanā sasniegto progresu un to 

finansiālo ietekmi; norāda, ka līdz pašreizējā sasaukuma beigām nevajadzētu sākt nevienu 

neparedzētu celtniecības projektu; 

Pārējās iestādes 

13. mudina visas iestādes meklēt iespējas panākt turpmākus ietaupījumus, lai saglabātu budžeta 

disciplīnu, un iesaldēt budžetu, vienlaikus paturot prātā juridiski saistošos pienākumus un 

jaunas vajadzības pēc finansējuma, piemēram, saistībā ar Horvātijas pievienošanos; 

14. pieņem zināšanai Eiropas Savienības Tiesas (IV iedaļa) prasību grozīt tās nolikumu, kam 

būs tieša ietekme uz budžetu; uzskata, ka jānodrošina tam nepieciešamais finansējums, lai 

garantētu iestādes netraucētu darbu un līdz ar to ES iedzīvotāju pienācīgu tiesisko 

aizsardzību; 

15. apzinās problēmas, ar ko nācās saskarties EĀDD sava pirmā, proti, 2011. gada budžeta 

sagatavošanā; prasa, lai šīs jaunās institūcijas budžets tiktu pareizi sagatavots un lūdz 

EĀDD izpētīt iespējas, kā attiecīgā gadījumā varētu radīt lielāku budžeta sinerģiju ar 

dalībvalstu budžetiem; 

o 

o     o 

16. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Tiesai, Revīzijas palātai, 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai, Eiropas Ombudam, 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un EĀDD. 

 

 

                                                 
1  Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0461. 


