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Elastības instrumenta izmantošana struktūrfondu programmu finansēšanai 

Kiprā  

Eiropas Parlamenta 2014. gada 17. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu saskaņā ar 

12. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu 

nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu 

pārvaldību  (COM(2014)0349 – C8-0022/2014 – 2014/2039(BUD)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2014)0349 – C8-0022/2014), 

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

ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam1 (DFS regula), un jo īpaši tās 

11. pantu, 

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

nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu 

pārvaldību2 un jo īpaši tā 12. punktu, 

– ņemot vērā jauno Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko 

Komisija pieņēma 2014. gada 28. novembrī (COM(2014)0723), 

– ņemot vērā Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada 

vispārējā budžeta projektu, ko Padome pieņēma 2014. gada 12. decembrī un tajā pašā 

dienā nosūtīja Parlamentam (16739/2014 – C8-0287/2014), 

– ņemot vērā 2014. gada 17. decembrī pieņemto nostāju attiecībā uz 2015. finanšu gada 

vispārējā budžeta projektu3, 

                                                 
1  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp. 
2  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp. 
3  Pieņemtie teksti, P8_TA(2014)0100. 



 

 

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0071/2014), 

A. tā kā, izvērtējot visas iespējas pārdalīt saistību apropriācijas 1.b izdevumu 

apakškategorijā, tiek atzīts par nepieciešamu izmantot elastības instrumentu attiecībā uz 

saistību apropriācijām; 

B. tā kā Komisija ir ierosinājusi izmantot elastības instrumentu, pārsniedzot DFS noteikto 

maksimālo apjomu, lai papildinātu finansējumu Eiropas Savienības 2015. finanšu gada 

vispārējā budžetā par EUR 79,8 miljoniem saistību apropriācijās sakarā ar papildu 

finansējuma piešķiršanu Kiprai no struktūrfondiem par kopējo summu 

EUR 100 miljonu lielu kopējo summu 2015. gadā, 

1. norāda — kaut arī noteiktā skaitā budžeta pozīciju ir paredzēti nelieli saistību 

apropriāciju palielinājumi, tomēr, ievērojot 1.b izdevumu apakškategorijai 2015. gadā 

noteikto maksimālo apjomu, nav iespējams pienācīgi finansēt Savienībai svarīgas un 

steidzami risināmas politiskās prioritātes; 

2. tādēļ piekrīt elastības instrumenta izmantošanai un izdara grozījumus Komisijas 

priekšlikumā, lai piešķirtu papildu finansējumu Kipras struktūrfondu programmām 

1.b izdevumu apakškategorijā līdz pat EUR 83,26 miljonu apmērā; 

3. atkārtoti norāda, ka DFS regulas 11. pantā paredzētā elastības instrumenta izmantošana 

vēlreiz pierāda, cik būtiski ir Savienības budžetā nodrošināt elastīgumu; 

4. atkārtoti pauž savu jau izsenis pausto nostāju, ka, neskarot iespēju maksājumu 

apropriācijas caur elastības instrumentu izmantot konkrētām budžeta pozīcijām bez 

iepriekšējas saistību apropriāciju noteikšanas, maksājumi, kas izriet no iepriekš caur 

elastības instrumentu uzņemtām saistībām, var tikt iegrāmatoti tikai papildus 

maksimālajam apjomam; 

5. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu; 

6. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un 

nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 

7. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai. 



 

 

PIELIKUMS 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS 

 

par elastības instrumenta izmantošanu 

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 

2015/421.) 

 


