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4.7.2016 A8-0224/3 

Grozījums Nr.  3 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Gatavošanās DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi 

pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes 

2015/2353(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

E.a apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 E.a tā kā Apvienotā Karaliste ir viena no 

valstīm, kas veic vislielākās neto iemaksas 

ES budžetā, un Lielbritānijas pilsoņu 

2016. gada 23. jūnija lēmums izstāties no 

Eiropas Savienības būtiski ietekmēs ES 

līdzekļus; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/4 

Grozījums Nr.  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Gatavošanās DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi 

pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes 

2015/2353(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. uzsver, ka šīs akūtās problēmas 

risināšanai jaunais 2014. gada Komisijas 

sastāvs ierosināja pieņemt Investīciju plānu 

Eiropai un izveidot Eiropas Stratēģisko 

investīciju fondu (ESIF) ar mērķi izmantot 

EUR 315 miljardus jaunām investīcijām 

reālajā ekonomikā; atkārtoti uzsver savu 

nelokāmo apņemšanos īstenot ESIF, kam 

būtu jāsniedz efektīvs un mērķtiecīgs 

stimuls ekonomikas nozarēm, kuras 

veicina izaugsmi un darbvietu izveidi; 

piezīmē, ka vairāki projekti jau ir 

apstiprināti un tiek īstenoti; norāda, ka 

Savienības sniegto garantiju ESIF sedz 

garantiju fonds EUR 8 miljardu apmērā, 

kas iekļauts ES budžetā; 

15. uzsver, ka šīs akūtās problēmas 

risināšanai jaunais 2014. gada Komisijas 

sastāvs ierosināja pieņemt Investīciju plānu 

Eiropai un izveidot Eiropas Stratēģisko 

investīciju fondu (ESIF) ar mērķi izmantot 

EUR 315 miljardus jaunām investīcijām 

reālajā ekonomikā; tomēr norāda, ka 

izvēlētie ESIF projekti neparedz nekādas 

jaunas investīcijas reālajā ekonomikā, bet 

drīzāk refinansē esošos projektus, kuru 

ekonomiskā, sociālā un vides ilgtspēja ir 

apšaubāma; uzsver arī, ka Savienības 

sniegto garantiju ESIF sedz garantiju fonds 

EUR 8 miljardu apmērā, kas iekļauts ES 

budžetā, no kā līdzekļi ir paredzēti tādām 

programmām kā, piemēram, „Apvārsnis 

2020” un Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instruments (EISI); 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/5 

Grozījums Nr.  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Gatavošanās DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi 

pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes 

2015/2353(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

43. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

43. stingri atbalsta YEI turpināšanu, kas 

ir veids, kā nodrošināt steidzamu reakciju 

cīņā pret jauniešu bezdarbu, pēc tam, kad 

veiktas vajadzīgās korekcijas saskaņā ar 

pašlaik notiekošo izvērtēšanu; uzskata, ka 

to var panākt tikai tad, ja YEI līdz 

pašreizējās DFS beigām saistību 

apropriācijas tiks nodrošinātas vismaz 

tāda pašā līmenī, kāds katru gadu 

programmai tika piešķirts minētā 

laikposma pirmajos divos gados (EUR 6 

miljardi piešķirti ātrākai izmantošanai 

2014.–2015. gadā), atkarībā no gaidāmā 

Komisijas novērtējuma; norāda, ka tādēļ 

būtu jāpārskata un jāpalielina 1.b 

izdevumu apakškategorijas (Ekonomiskā, 

sociālā un teritoriālā kohēzija) 

maksimālie apjomi, jo rezerves nav 

pieejamas; 

43. uzskata, ka Jaunatnes nodarbinātības 

(YEI) iniciatīvai, kas ir veids, kā 

nodrošināt steidzamu reakciju cīņā pret 

jauniešu bezdarbu, līdz šim nav izdevies 

sasniegt savus mērķus; uzskata, ka mērķi 

— veicināt jauniešu nodarbinātību — var 

sasniegt tikai tad, ja tiek atrisināta 

nelīdzsvarotības problēma, ko radījusi 

vienotās valūtas ieviešana, novēršot ES 

radītos sociāli ekonomiskos 

ierobežojumus un izmantojot liela apjoma 

publiskās investīcijas; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/6 

Grozījums Nr.  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Gatavošanās DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi 

pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes 

2015/2353(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 49.a uzsver, ka ir svarīgi risināt 

jautājumu par maksājumiem, izmantojot 

dažādas iespējas, tostarp, piemēram, 

iesaldējot nākotnes saistības mazākas 

prioritātes programmās, līdz tiek 

atrisinātas visas nenokārtotās saistības; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/7 

Grozījums Nr.  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Gatavošanās DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi 

pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes 

2015/2353(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

62.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 62.a aicina Komisiju un dalībvalstis 

novērtēt, kuras programmas var labāk 

finansēt un īstenot Eiropas līmenī un 

kurām daudz piemērotāka ir valsts 

dimensija, kas lielākā mērā ļauj īstenot 

subsidiaritātes principus; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/8 

Grozījums Nr.  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Gatavošanās DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi 

pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes 

2015/2353(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

75. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

75. uzsver, ka ir jāsamazina NKI iemaksu 

daļa Savienības budžetā, lai izbeigtu 

dalībvalstu „taisnīgas atdeves” (juste 

retour) pieeju; uzsver, ka tas mazinātu 

slogu, kas gulstas uz valstu kasēm, un 

tādējādi attiecīgos resursus darītu 

pieejamus dalībvalstu budžetiem; atgādina, 

ka pašreizējā PVN pašu resursu sistēma ir 

pārmērīgi sarežģīta un pēc būtības otra 

NKI iemaksa, un tāpēc prasa, lai šie pašu 

resursi tiktu vai nu būtiski reformēti, vai no 

tiem atteiktos vispār; tomēr uzskata, ka ir 

jāsaglabā NKI iemaksas kā budžeta daļa, 

ņemot vērā to izlīdzinošās iemaksas 

funkciju; 

75. uzsver, ka ir jāsamazina NKI iemaksu 

daļa Savienības budžetā, lai izbeigtu 

dalībvalstu „taisnīgas atdeves” (juste 

retour) pieeju; uzsver, ka tas mazinātu 

slogu, kas gulstas uz valstu kasēm, un 

tādējādi attiecīgos resursus darītu 

pieejamus dalībvalstu budžetiem; atgādina, 

ka pašreizējā PVN pašu resursu sistēma ir 

pārmērīgi sarežģīta un pēc būtības otra 

NKI iemaksa, un tāpēc prasa, lai šie pašu 

resursi tiktu vai nu būtiski reformēti, vai no 

tiem atteiktos vispār; tomēr uzskata, ka ir 

jāsaglabā NKI iemaksas kā budžeta daļa, 

ņemot vērā to izlīdzinošās iemaksas 

funkciju; uzsver, ka jebkādas izmaiņas ES 

budžeta ieņēmumos nedrīkst radīt nekādu 

negatīvu ietekmi uz iedzīvotājiem; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/9 

Grozījums Nr.  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Gatavošanās DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi 

pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes 

2015/2353(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

80.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 80.a noraida ideju par īpašu eurozonas 

budžetu, jo tas veicinātu būtiskas plaisas 

izveidošanos starp valstīm, kuras 

pieņēmušas vienoto valūtu, un tām, kas 

saglabājušas savu valūtu, kā arī noteiktu 

turpmāku valstu demokrātiskās 

suverenitātes pakļaušanu tehnokrātiskas 

struktūras principiem; 

Or. en 



 

AM\1100073LV.doc  PE585.330v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

4.7.2016 A8-0224/10 

Grozījums Nr.  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Gatavošanās DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi 

pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes 

2015/2353(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

82.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 82.a uzskata, ka, lai finansētu budžetā 

neparedzētas iniciatīvas, vienmēr kā 

pirmā iespēja būtu jāizmanto esošo 

neprioritāro budžeta pozīciju 

pārgrupēšana un izšķērdības, kā arī 

nepareizas līdzekļu izmantošanas 

novēršana; 

Or. en 


