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Budžeta grozījuma Nr. 3/2012 projekts — pēc 2011. finanšu gada budžeta 

izpildes atlikušais pārpalikums  

Eiropas Parlamenta 2012. gada 5. jūlija rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz 

Eiropas Savienības 2012. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2012 projektu, III iedaļa 

— Komisija (11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD)) 

 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, jo īpaši tā 310. un 314. pantu, un 

Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 106.a pantu, 

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 

Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam1, (Finanšu regula) un jo 

īpaši tās 15., 37. un 38. pantu, 

– ņemot vērā 2011. gada 1. decembrī galīgajā variantā pieņemto Eiropas Savienības 

2012. finanšu gada vispārējo budžetu2, 

– ņemot vērā Padomes nostāju attiecībā uz 2012. gada 7. jūnijā pieņemto apropriāciju 

pārvietojuma pieprasījumu DEC 9/2012, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu 

nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību3, 

– ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 3/2012 projektu, ko Komisija iesniedza 2012. gada 16. 

aprīlī (COM(2012)0181), 

– ņemot vērā Padomes 2012. gada 11. jūnijā pieņemto nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma 

Nr. 3/2012 projektu (11113/2012 – C7-0147/2012), 

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 22. decembra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 

Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības gada budžetam 

(COM(2010)0815), 

– ņemot vērā Reglamenta 75.b un 75.e pantu, 

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0206/2012), 

A. tā kā budžeta grozījuma Nr. 3/2012 projekta mērķis ir 2012. gada budžetā iegrāmatot 

2011. finanšu gada budžeta pārpalikumu EUR 1 496 968 014 apmērā; 

B. tā kā šo pārpalikumu galvenokārt veido neiztērētās izdevumiem paredzētās summas 

                                                 
1  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. 
2  OV L 56, 29.2.2012. 
3  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp. 



EUR 0,73 miljardu apmērā, plānoto ieņēmumu pārsniegums vairāk nekā EUR 0,67 miljardu 

apmērā un pozitīva valūtas maiņas kursa starpība EUR 0,1 miljarda apmērā; 

C. tā kā lielāko daļu ieņēmumu (EUR 0,45 miljardus no EUR 0,67 miljardiem) veido naudas 

sodi un novēlotu maksājumu soda procenti; 

D. tā kā iemesls neizlietotām 2011. gada budžeta apropriācijām EUR 0,56 miljardu apmērā un 

no 2010. gada budžeta pārnestām apropriācijām EUR 0,17 miljardu apmērā ir nevis līdzekļu 

apguves problēma vai nesaimnieciska rīcība, bet gan spēkā esošie noteikumi par maksājumu 

pārdali atbilstīgi vajadzībām, jo īpaši finanšu gada pēdējās nedēļās; 

E. tā kā — tieši pretēji — visi pieejamie rādītāji šogad liecina par maksājumu apropriāciju 

deficītu daudzās ES intervences jomās, īpaši tādēļ, ka 2011. gadā salīdzinājumā ar 

Komisijas sākotnējām aplēsēm budžeta lēmējinstitūcija ir samazinājusi maksājumu 

apropriāciju līmeni Savienības 2012. gada budžetā par vairāk nekā EUR 3 miljardiem, tai 

skaitā pētniecības un kohēzijas politikas jomā, un šāds samazinājums tiek veikts jau otro 

gadu pēc kārtas; 

F. tā kā savā nostājā par apropriāciju pārvietojuma pieprasījumu DEC 9/2012 Padome krasi 

samazināja maksājumu apropriācijas, kas paredzētas pētniecības jomai, kurā saskaņā ar 

ziņojumiem ir steidzami nepieciešami līdzekļi, lai ievērotu iepriekšējās saistības, tomēr 

beidzot Padome pārskata savu nostāju saistībā ar apropriāciju pārvietojuma pieprasījumu 

DEC 19/2012; 

G. tā kā Finanšu regulas 15. pantā ir paredzēts, ka visas neatbilstības tāmēm iegrāmato 

Savienības budžetā kā budžeta grozījumus, kas paredzēti vienīgi šāda veida neatbilstībai, 

1. pieņem zināšanai budžeta grozījuma Nr. 3/2012 projektu, kas attiecas tikai uz 2011. gada 

budžeta pārpalikuma iegrāmatošanu saskaņā ar Finanšu regulas 15. pantu; uzsver, ka 

Finanšu regulā ir paredzēta zināma rīcības brīvība attiecībā uz to, kurām budžeta pozīcijām 

tiek novirzīts pārpalikums; 

2. pieņem zināšanai to, ka šo pārpalikumu galvenokārt veido neizlietotās izdevumiem 

paredzētās summas EUR 0,73 miljardu apmērā, plānoto ieņēmumu pārsniegums vairāk nekā 

EUR 0,67 miljardu apmērā un pozitīva valūtas maiņas kursa starpība EUR 0,1 miljarda 

apmērā; 

3. uzsver to, ka iemesls neizlietotiem izdevumiem EUR 0,73 miljardu apmērā ir nevis līdzekļu 

apguves problēma vai nesaimnieciska rīcība, bet spēkā esošie noteikumi par maksājumu 

pārdali atbilstīgi vajadzībām; attiecīgi uzskata, ka šādi līdzekļi būtu jāapstrādā atšķirīgi nekā 

tā pārpalikuma daļa, kas radusies ieņēmumu izmaiņu dēļ; turklāt uzsver, ka liela daļa no šī 

pārpalikuma radusies tādēļ, ka Padome nolēma nepieņemt algu un pensiju korekciju saskaņā 

ar Civildienesta noteikumiem; 

4. pauž nožēlu par to, ka, neņemot vērā LESD 310. panta 5. punkta noteikumus par pareizu 

finanšu pārvaldību un kopīgo paziņojumu par maksājumu apropriācijām, par kuru visas trīs 

iestādes vienojās saistībā ar 2012. gada budžeta procedūru, Padome sākotnēji izlēma par 

divām trešdaļām samazināt apropriāciju pārvietojuma pieprasījumā DEC 9/2012 paredzēto 

apropriāciju pārvietojumu EUR 485 miljonu apmērā no enerģētikas projektos neiztērētajiem 

līdzekļiem, lai veicinātu ekonomikas atlabšanu, pārvietojot līdzekļus uz trim budžeta 

pozīcijām Septītās pamatprogrammas Sadarbības programmā; 



5. uzsver, ka tādējādi tiktu mākslīgi palielināts 2012. gadā maksājumiem paredzēto un 

neiztērēto līdzekļu apmērs un attiecīgi arī pārpalikums 2012. gada budžetā, lai gan visi 

pieejamie rādītāji liecina par to, ka šogad gaidāms maksājumu apropriāciju deficīts 

pētniecības jomā un citās ES intervences jomās; tādēļ atzinīgi vērtē to, ka Padome pārskata 

savu nostāju, pieņemot apropriāciju pārvietojuma pieprasījumu DEC 19/2012; 

6. apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2012 projektu bez 

grozījumiem: 

7. uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 3/2012 ir pieņemts galīgajā 

variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 

8. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 

parlamentiem. 


