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PIEŅEMTIE TEKSTI 
 

P8_TA(2014)0092 

Budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projekts — plūdi Itālijā (Sardīnijā) 2013. 

gadā, zemestrīces Grieķijā, ledus Slovēnijā, ledus un plūdi Horvātijā 2014. 

gadā  

Eiropas Parlamenta 2014. gada 17. decembra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā 

uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projektu, 

III iedaļa — Komisija (16742/2014 – C8-0291/2014 – 2014/2073(BUD)) 

 

Eiropas Parlaments, 

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

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 

budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu1 un jo īpaši 

tās 41. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā 

variantā pieņēma 2013. gada 20. novembrī2,  

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar 

ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam3, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu 

nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu 

pārvaldību4, 

– ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projektu, ko Komisija pieņēma 2014. gada 

                                                 
1  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp. 
2  OV L 51, 20.2.2014., 1. lpp. 
3  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp. 
4  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp. 



 

 

8. septembrī (COM(2014)0564), 

– ņemot vērā kopīgos secinājumus, par kuriem Parlaments un Padome vienojās 

2014. gada 8. decembrī; 

– ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projektu, ko Padome 

pieņēma 2014. gada 12. decembrī un nosūtīja Eiropas Parlamentam tajā pašā dienā 

(16742/2014 – C8-0291/2014), 

– ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu, 

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0078/2014), 

A. tā kā budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projekts attiecas uz ES Solidaritātes fonda 

izmantošanu EUR 46 998 528 apmērā saistību un maksājumu apropriācijās sakarā ar 

2013. gada novembrī Itālijā (Sardīnijā) notikušajiem plūdiem, kā arī 2014. gada janvāra 

beigās un februāra sākumā notikušo zemestrīci Grieķijā (Kefalonijā), sniega vētru 

Slovēnijā un to pašu sniega vētru un tās izraisītajiem plūdiem Horvātijā; 

B. tā kā budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projekts ir paredzēts, lai šo korekciju oficiāli 

iekļautu 2014. gada budžetā,  

1. pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projektu; 

2. uzsver, ka steidzami jāpiešķir finansiāls atbalsts no ES Solidaritātes fonda minēto dabas 

katastrofu skartajām valstīm;  

3. uzsver, ka 2014. gadam paredzēto maksājumu apropriāciju trūkums, kas bija galvenais 

iemesls, kādēļ tika iesniegts budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projekts līdz ar Komisijas 

priekšlikumu izmantot neparedzēto izdevumu rezervi, a priori liedz iespēju nodrošināt 

līdzekļus budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projektam ar pārdalīšanas palīdzību;  

4. atbalsta kopīgos secinājumus, par kuriem Parlaments un Padome vienojās 2014. gada 

8. decembrī nolūkā apstiprināt EUR 47 miljonu lielas papildu saistību apropriācijas 

2014. gada budžetā un pārcelt tām atbilstīgās vajadzības pēc maksājumiem uz 

2015. gada budžetu;  

5. apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projektu; 

6. uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 4/2014 ir pieņemts galīgajā 

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

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

parlamentiem. 

 


