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Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016), 

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

ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam1, un jo īpaši tās 13. 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 14. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko 

Komisija pieņēma 2016. gada 18. jūlijā (COM(2016)0300) un kas grozīts ar grozījumu 

vēstuli Nr. 1/2017 (COM(2016)0679), 

– ņemot vērā nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta 

projektu, ko Padome pieņēma 2016. gada 12. septembrī un nosūtīja Parlamentam 

2016. gada 14. septembrī (11900/2016 – C8-0373/2016), 

– ņemot vērā 2016. gada 26. oktobra nostāju par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas 

Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu3, 

– ņemot vērā Samierināšanas komitejas 2016. gada 17. novembrī apstiprināto kopīgo 

dokumentu (14635/2016 – C8-0470/2016), 

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu, kā arī Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 

komitejas atzinumu (A8-0346/2016), 

                                                 
1  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp. 
2  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp. 
3  Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0411. 



 

 

A. tā kā pēc tam, kad bija izskatītas visas iespējas, lai finansētu papildu un neparedzētas 

saistības, Komisija savā budžeta projekta priekšlikumā ierosināja izmantot neparedzēto 

izdevumu rezervi EUR 1164,4 miljonu apmērā, lai papildinātu saistību apropriācijas, 

kas attiecas uz izdevumiem, kuri radušies 3. izdevumu kategorijā Eiropas Savienības 

2017. finanšu gada vispārējā budžetā, pārsniedzot saistību maksimālo apjomu 

EUR 2578 miljonu apmērā faktiskajās cenās; 

B. tā kā 2017. gadā, visticamāk, radīsies papildu finanšu vajadzības saistībā ar iekšējās 

drošības krīzēm un pašreizējām humanitārajām, migrācijas un bēgļu izraisītajām 

problēmām; atzīst, ka šīs vajadzības varētu ievērojami pārsniegt 3. izdevumu kategorijā 

pieejamo finansējumu; atgādina, ka 3. izdevumu kategorijas maksimālā apjoma robežās 

brīvu līdzekļu rezerve vairs nav pieejama; tādēļ prasa Komisijai paskaidrot, vai un kā 

būtu iespējams piesaistīt papildu līdzekļus, izmantojot neparedzēto izdevumu rezervi, 

lai reaģētu uz iespējamām papildu finansējuma vajadzībām 3. izdevumu kategorijā 

2017. gada laikā; 

C. tā kā Komisija pārskatīja savu priekšlikumu par neparedzēto izdevumu rezerves 

izmantošanu grozījumu vēstulē Nr. 1/2017, lai attiecinātu priekšlikumu arī uz 

izdevumiem 4. izdevumu kategorijā; 

D. tā kā Samierināšanas komiteja, kas tika sasaukta saistībā ar 2016. finanšu gada budžetu, 

vienojās par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu EUR 1906,2 miljonu apmērā 

3. un 4. izdevumu kategorijā un par EUR 575,0 miljonu izmantošanu 2016. gadā, lai 

kompensētu nepiešķirto rezervi 2. izdevumu kategorijā Ilgtspējīga izaugsme: dabas 

resursi, un par EUR 507,3 miljonu izmantošanu 2017. gadā, EUR 570,0 miljonu 

izmantošanu 2018. gadā un EUR 253,9 miljonu izmantošanu 2019. gadā, lai 

kompensētu nepiešķirtās rezerves 5. izdevumu kategorijā Administrācija, 

1. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu; 

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

nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 

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



 

 

PIELIKUMS 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS 

par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2017. gadā 

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

(ES) 2017/344.) 

 


