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Budžeta grozījuma Nr. 4/2015 projekts — ES Solidaritātes fonda 

izmantošana attiecībā uz Rumāniju, Bulgāriju un Itāliju  

Eiropas Parlamenta 2015. gada 7. jūlija rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz 

Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2015 projektu, kas 

pievienots priekšlikumam izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu Rumānijai, 

Bulgārijai un Itālijai (09767/2015 – C8-0162/2015 – 2015/2078(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 2015. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā 

variantā pieņēma 2014. gada 17. decembrī2, 

– ņemot vērā budžeta grozījumu Nr. 1/2015, ko galīgajā variantā pieņēma 2015. gada 

28. aprīlī3, 

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

ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam4 (DFS regula), 

– ņemot vērā Padomes 2015. gada 21. aprīļa Regulu (ES, Euratom) 2015/623, ar kuru 

groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 

2014.–2020. gadam5, 

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

nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu 
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pārvaldību1, 

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

Kopienu pašu resursu sistēmu2, 

– ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 4/2015 projektu, ko Komisija pieņēma 2015. gada 

15. aprīlī (COM(2015)0161), 

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES 

Solidaritātes fonda izmantošanu (plūdi Rumānijā, Bulgārijā un Itālijā), ko Komisija 

pieņēma 2015. gada 15. aprīlī (COM(2015)0162), 

– ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 4/2015 projektu, ko Padome 

pieņēma 2015. gada 19. jūnijā un tajā pašā dienā nosūtīja Eiropas Parlamentam 

(09767/2015), 

– ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu, 

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0220/2015), 

A. tā kā budžeta grozījuma Nr. 4/2015 projekts attiecas uz ES Solidaritātes fonda 

izmantošanu (ESSF) EUR 66 505 850 apmērā saistību un maksājumu apropriācijās 

saistībā ar diviem plūdiem Rumānijā 2014. gada pavasarī un vasarā, par kuriem kopējā 

pieprasītā atbalsta summa ir EUR 8 495 950, plūdiem Bulgārijā 2014. gada jūlijā un 

augustā, par kuriem kopējā pieprasītā atbalsta summa ir EUR 1 983 600, un plūdiem 

Itālijā 2014. gada oktobrī un novembrī, par kuriem kopējā pieprasītā atbalsta summa ir 

EUR 56 026 300; 

B. tā kā budžeta grozījuma Nr. 4/2015 projekta mērķis ir minētā budžeta pielāgojuma 

oficiāla iekļaušana 2015. gada budžetā, 

1. pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 4/2015 projektu un 

Padomes nostāju attiecībā uz to; 

2. uzsver, ka steidzami jāpiešķir finansiāls atbalsts no ESSF minēto dabas katastrofu 

skartajām valstīm, ņemot vērā to, ka ar ESSF būtu jāpauž solidaritāte ar katastrofu 

skarto reģionu iedzīvotājiem; 

3. atgādina, ka Padome sarunās par 2015. gada budžetu uzstāja uz to, lai maksājumi 

kopsummā par EUR 126,7 miljoniem saistībā ar ESSF izmantošanu ar budžeta 

grozījuma Nr. 5/2014 un Nr. 7/2014 projektu tiktu pārnesti uz 2015. gada budžetu; 

4. uzskata — ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 3/2015 projektā norādīto pārpalikumu, 

minētie abi 2014. gada budžeta grozījumu projekti, kas attiecas uz 7 ESSF 

pieteikumiem, noteikti varētu būt tikuši segti no 2014. gada budžeta, ņemot vērā to, ka 

ESSF mērķis ir ātri, efektīvi un elastīgi reaģēt uz šādām ārkārtas situācijām; 

5. kopumā pauž nožēlu par Padomes tendenci nepildīt savus solījumus valstīm, kas ir 

piedzīvojušas lielu katastrofu un kas līdz ar to atbilst nosacījumiem par ESSF 

izmantošanu, papildu līdzekļus neņemot  no īpašajiem instrumentiem, kā paredzēts, bet 
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gan atņemot tos citām programmām; tomēr atzinīgi vērtē to, ka Padome neizmantoja 

šādu pieeju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 4/2015 projektu; 

6. īpaši uzsver, ka pašreizējā kritiskā situācija maksājumu jomā izslēdz iespēju izmantot 

citus finansējuma avotus — var izmantot tikai Komisijas ierosināto variantu, kas ir 

izklāstīts budžeta grozījuma Nr. 4/2015 projektā; atgādina, ka ESSF ir īpašs 

instruments, kam budžetā ir jāparedz atbilstīgas apropriācijas, uz kurām neattiektos 

attiecīgie Daudzgadu finanšu shēmas maksimālie apjomi; 

7. atgādina, ka, pieņemot budžeta grozījuma Nr. 3/2015 projektu, par 

EUR 1435 miljoniem samazinātos uz NKI balstītās dalībvalstu iemaksas Savienības 

budžetā un tādējādi tiktu dāsni kompensēts to ieguldījums budžeta grozījuma 

Nr. 4/2015 projekta finansēšanā; tādēļ uzsver, ka šos abus dokumentus ir paredzēts 

pieņemt vienlaicīgi, jo no politiskā viedokļa tie savstarpēji ir cieši saistīti; 

8. uzsver, ka Parlaments ir gatavs iespējami drīz pieņemt abus budžeta grozījumu 

projektus, kā Komisija tos iesniegusi; 

9. apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 4/2015 projektu; 

10. uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 4/2015 ir pieņemts galīgajā 

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

11. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un 

dalībvalstu parlamentiem. 

 

 


