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4.7.2016 A8-0224/11 

Grozījums Nr.  11 

Ernest Maragall 

Verts/ALE 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; observes that a number 

of projects have already been approved and 

are under implementation; norāda, ka 

Savienības sniegto garantiju ESIF sedz 

garantiju fonds EUR 8 miljardu apmērā, 

kas iekļauts ES budžetā; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/12 

Grozījums Nr.  12 

Ernest Maragall 

Verts/ALE 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 

42. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

42. ir pārliecināts, ka, lai gan ir pilnībā 

jāapliecina atbalsts plaša mēroga politiskā 

un finansiālā atbalsta nodrošināšanai ESIF, 

ES budžetu nevajadzētu izmantot jaunu 

iniciatīvu finansēšanai uz esošo Savienības 

programmu un politikas jomu rēķina; ir 

iecerējis izpildīt savu apņemšanos pilnībā 

kompensēt ar ESIF saistītos 

samazinājumus, kas ietekmē programmu 

“Apvārsnis 2020” un EISI, lai būtu 

iespējams sasniegt to mērķus, par kuriem 

vienošanās tika panākta tikai pirms diviem 

gadiem, un Savienība varētu sasniegt savus 

mērķus pētniecības un inovāciju jomā; šajā 

sakarībā uzsver, ka šai kompensācijai 

nevajadzētu ietekmēt citu 1.a 

apakškategorijas (Konkurētspēja izaugsmei 

un nodarbinātībai) programmu finansējuma 

līmeni, norādot uz to neapšaubāmo 

ieguldījumu izaugsmē, darbvietu radīšanā 

un konkurētspējā; uzskata, ka 

1.a apakškategorijas rezerves nav 

pietiekamas, lai īstenotu šīs prasības, tādēļ 

aicina palielināt šīs apakškategorijas 

ietvaros pieejamo maksimālo apjomu; 

42. tādēļ uzsver, ka maksimālistiskā pieeja 

DFS pārskatīšanai varētu novest pie DFS 

maksimālo apjomu pārskatīšanas, 

palielinot tos līdz pašu resursu 

maksimālajam apjomam (1,29% no ES 

NKI saistību izteiksmē), kā rezultātā 

investīciju apjoms palielinātos par 

aptuveni EUR 150 miljardiem, lai 

sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” 

stratēģiskos mērķus un izpildītu ES 

starptautiskās saistības, piemēram COP 

21 uzdevumus un uzdevumus laikposmam 

pēc tūkstošgades attīstības mērķu (TAM) 

izpildes; tādēļ atkārtoti uzsver viedokli, ka 

Komisijas sākotnējais priekšlikums, kas 

tika samazināts par EUR 85 miljardiem, 

nebija pietiekams, lai finansētu 

pašreizējās politikas prioritātes, kas ir 

saistītas ar Eiropas gudras, ilgtspējīgas un 

iekļaujošas izaugsmes stratēģiju, 

Lisabonas līgumā paredzētajiem 

jaunajiem uzdevumiem vai neparedzētiem 

gadījumiem, nemaz nerunājot par tiem 

politiskajiem uzdevumiem un saistībām, 

ko ir noteikusi pati Eiropadome; šajā 

sakarībā uzskata, ka pārskatīšanas 

iznākumā būtu loģiski jāiegūst vidējais 

lielums starp minētajiem diviem 

minimālajiem un maksimālajiem 

robežlielumiem; ir pārliecināts, ka, lai gan 
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ir pilnībā jāapliecina atbalsts plaša mēroga 

politiskā un finansiālā atbalsta 

nodrošināšanai ESIF, ES budžetu 

nevajadzētu izmantot jaunu iniciatīvu 

finansēšanai uz esošo Savienības 

programmu un politikas jomu rēķina; ir 

iecerējis izpildīt savu apņemšanos pilnībā 

kompensēt ar ESIF saistītos 

samazinājumus, kas ietekmē programmu 

“Apvārsnis 2020” un EISI, lai būtu 

iespējams sasniegt to mērķus, par kuriem 

vienošanās tika panākta tikai pirms diviem 

gadiem, un Savienība varētu sasniegt savus 

mērķus pētniecības un inovāciju jomā; šajā 

sakarībā uzsver, ka šai kompensācijai 

nevajadzētu ietekmēt citu 1.a 

apakškategorijas (Konkurētspēja izaugsmei 

un nodarbinātībai) programmu finansējuma 

līmeni, norādot uz to neapšaubāmo 

ieguldījumu izaugsmē, darbvietu radīšanā 

un konkurētspējā; uzskata, ka 

1.a apakškategorijas rezerves nav 

pietiekamas, lai īstenotu šīs prasības, tādēļ 

aicina palielināt šīs apakškategorijas 

ietvaros pieejamo maksimālo apjomu; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/13 

Grozījums Nr.  13 

Ernest Maragall 

Verts/ALE 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 

47.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  47.a atkārtoti uzsver, ka humanitāro 

jautājumu risināšanu nevajadzētu īstenot 

uz ES attīstības finansējuma un citu 

politikas jomu rēķina; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/14 

Grozījums Nr.  14 

Ernest Maragall 

Verts/ALE 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 

47.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  47.b uzskata, ka jaunās politiskās 

prioritātes nevajadzētu ierosināt uz 

pašreizējās DFS apstiprināto programmu, 

tādu kā “Apvārsnis 2020”, EISI, COSME, 

Galileo un Copernicus, un valstīm 

iepriekš piešķirtā finansējuma rēķina, kas 

būtu pilnībā jāīsteno; tomēr norāda, ka 

ITER budžets ir lielāks nekā jebkura cita 

pētniecības un izstrādes ieguldījuma 

budžets enerģētikas jomā; pauž dziļu 

nožēlu par to, ka ITER izmaksu 

palielināšanās dēļ dažas dalībvalstis ir 

spiestas pārskatīt savas pētniecības 

finansēšanas prioritātes; uzsver, ka 

Parlaments ir balsojis par ITER 

2014. gada pārskatu apstiprināšanas 

atlikšanu, pamatojoties uz nepienācīgu 

pārvaldību, kavēšanos un pārmērīgām 

izmaksām; 

Or. en 



 

AM\1100077LV.doc  PE585.330v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

4.7.2016 A8-0224/15 

Grozījums Nr.  15 

Ernest Maragall 

Verts/ALE 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 

47.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 47.c stingri uzskata, ka ITER ir 

vislielākais ES nepareizi izdarītais 

ieguldījums pētniecībā un izstrādē 

enerģētikas jomā; prasa apturēt ITER 

paredzēto ieguldījumu un pārdalīt to jau 

pieejamu vai paredzamā nākotnē 

pieejamu ilgtspējīgu enerģētikas 

risinājumu pilnveidošanai un 

izmantošanai, lai efektīvi sekmētu 

2020. gada mērķus klimata un enerģijas 

jomā; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/16 

Grozījums Nr.  16 

Ernest Maragall 

Verts/ALE 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 

47.d punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 47.d prasa piešķirt lielāku finansiālo 

atbalstu trijām Eiropas programmām, 

kuras tiešā veidā skar iedzīvotājus — 

„Radošā Eiropa”, „Eiropa pilsoņiem” un 

Erasmus+, jo šajās programmās tiek 

izstrādāti jauni subsīdiju veidi reaģēšanai 

uz pašreizējo stāvokli bēgļu integrācijas 

un izglītības jomā un tās ir Savienības un 

dalībvalstu vadīto pasākumu priekšgalā 

labāka vispārējā sociālā stāvokļa, 

savstarpējās sapratnes un daudzveidīgās 

sabiedrības līdzāspastāvēšanas 

veicināšanā; 

Or. en 



 

AM\1100077LV.doc  PE585.330v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

4.7.2016 A8-0224/17 

Grozījums Nr.  17 

Ernest Maragall 

Verts/ALE 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 

48. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

48. uzskata, ka prioritārā kārtā ir jārīkojas, 

lai nepieļautu jaunu maksājumu krīzi 

pašreizējās DFS darbības beigās; pauž 

pārliecību, ka jādara viss iespējamais, lai 

izvairītos no nesamaksātu rēķinu 

uzkrāšanās, kā tas bija vērojams iepriekšējā 

plānošanas periodā; tomēr uzsver — šajā 

pašā laikā, kad maksājumu vajadzībām 

būtu jāsasniedz to ierastais augstākais 

līmenis, jau tagad var gaidīt nopietnas 

problēmas ar maksājumiem DFS otrajā 

pusē; uzskata, ka papildu spiediena iemesls 

cita starpā ir neparedzēto izdevumu 

rezerves izlīdzināšana attiecībā pret jau 

tagad pārāk ierobežotajiem maksājumu 

maksimālajiem apjomiem 2018.–

2020. gadā, ievērojama kavēšanās ar jaunu 

dalītā pārvaldībā esošu programmu, tostarp 

YEI, sākšanu, ESIF maksājumu profils un 

papildu maksājumi, kas atbilst nesenajam 

saistību pieaugumam saistībā ar migrācijas 

un bēgļu krīzi; 

48. tādēļ uzsver, ka maksimālisma pieeja 

DFS pārskatīšanai varētu izraisīt DFS 

pārskatīšanu un palielināšanu līdz pašu 

resursu maksimālajam apjomam (1,23% 

no ES NKI maksājumos), kas radītu 

papildu aptuveni EUR 120 miljardus; 

tādēļ atkārtoti pauž uzskatu, ka Komisijas 

sākotnējais priekšlikums, kas vēlāk tika 

samazināts līdz EUR 91 miljardam 

maksājumos, nebija pietiekams, lai 

mazinātu atšķirību starp saistībām un 

maksājumiem un samazinātu RAL; šajā 

sakarībā uzskata, ka pārskatīšanas 

iznākumā būtu loģiski jāiegūst vidējais 

lielums starp minētajiem diviem 

minimālajiem un maksimālajiem 

robežlielumiem; uzskata, ka prioritārā 

kārtā ir jārīkojas, lai nepieļautu jaunu 

maksājumu krīzi pašreizējās DFS darbības 

beigās; pauž pārliecību, ka jādara viss 

iespējamais, lai izvairītos no nesamaksātu 

rēķinu uzkrāšanās, kā tas bija vērojams 

iepriekšējā plānošanas periodā; tomēr 

uzsver — šajā pašā laikā, kad maksājumu 

vajadzībām būtu jāsasniedz to ierastais 

augstākais līmenis, jau tagad var gaidīt 

nopietnas problēmas ar maksājumiem DFS 

otrajā pusē; uzskata, ka papildu spiediena 

iemesls cita starpā ir neparedzēto izdevumu 

rezerves izlīdzināšana attiecībā pret jau 
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tagad pārāk ierobežotajiem maksājumu 

maksimālajiem apjomiem 2018.–

2020. gadā, ievērojama kavēšanās ar jaunu 

dalītā pārvaldībā esošu programmu, tostarp 

YEI, sākšanu, ESIF maksājumu profils un 

papildu maksājumi, kas atbilst nesenajam 

saistību pieaugumam saistībā ar migrācijas 

un bēgļu krīzi; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/18 

Grozījums Nr.  18 

Ernest Maragall 

Verts/ALE 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 

60. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

60. atzīmē, ka Parīzē saskaņotais COP 21 

nolīgums ir visaptverošs, dinamisks un 

diferencēts nolīgums, kas paredzēts klimata 

pārmaiņu radīto problēmu risināšanai; 

uzsver, ka saskaņā ar minēto nolīgumu ES 

finansējums ir jāpiešķir, lai jaunattīstības 

valstīs atbalstītu pasākumus klimata jomā; 

uzsver, ka jebkāds finansējums no COP 21 

izrietošiem iespējamiem pasākumiem ir 

jāparedz papildus pašreizējiem 

izdevumiem ar klimata pārmaiņām saistītai 

darbībai, un aicina Komisiju pārskatīšanai 

nepieciešamajā laikā iesniegt īstenošanas 

stratēģiju un pirmo novērtējumu par COP 

21 nolīguma iespējamo ietekmi uz ES 

budžetu; turklāt uzsver, ka DFS 

pārskatīšana sniedz lielisku iespēju 

nodrošināt mērķa sasniegšanu attiecībā 

uz to, lai 20 % izdevumu būtu paredzēti ar 

klimata pārmaiņām saistītām darbībām, 

un paredzēt iespēju palielināt šo 

robežvērtību saskaņā ar ES 

starptautiskajām saistībām, ko uzņēmās 

COP 21; aicina Komisiju garantēt to, lai 

tiktu pilnīgi ieviests mehānisms klimata 

jomā veikto darbību integrēšanai un lai 

tiktu uzlabota pašreizējā metode šo 

izdevumu izsekošanai; turklāt atgādina, ka 

ES ir apņēmusies īstenot Apvienoto Nāciju 

Organizācijas konvencijas stratēģisko 

60. atzīmē, ka Parīzē saskaņotais COP 21 

nolīgums ir visaptverošs, dinamisks un 

diferencēts nolīgums, kas paredzēts klimata 

pārmaiņu radīto problēmu risināšanai; 

uzsver, ka saskaņā ar minēto nolīgumu ES 

finansējums ir jāpiešķir, lai jaunattīstības 

valstīs atbalstītu pasākumus klimata jomā; 

uzsver, ka jebkāds finansējums no COP 21 

izrietošiem iespējamiem pasākumiem ir 

jāparedz papildus pašreizējiem 

izdevumiem ar klimata pārmaiņām saistītai 

darbībai, un aicina Komisiju pārskatīšanai 

nepieciešamajā laikā iesniegt īstenošanas 

stratēģiju un pirmo novērtējumu par COP 

21 nolīguma iespējamo ietekmi uz ES 

budžetu; turklāt uzsver, ka DFS 

pārskatīšana sniedz lielisku iespēju 

nekavējoties palielināt ar klimata 

pārmaiņām saistīto darbību izdevumus ES 

budžetā no 20 % līdz 30 %, lai atspoguļotu 

2015. gada decembrī Parīzē uzņemtās ES 

saistības; aicina Komisiju garantēt to, lai 

tiktu pilnīgi ieviests mehānisms klimata 

jomā veikto darbību integrēšanai un lai 

tiktu uzlabota pašreizējā metode šo 

izdevumu izsekošanai; turklāt atgādina, ka 

ES ir apņēmusies īstenot Apvienoto Nāciju 

Organizācijas konvencijas stratēģisko 

plānu bioloģiskās daudzveidības jomā, un 

uzsver, ka tai vajadzētu atvēlēt pietiekamus 
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plānu bioloģiskās daudzveidības jomā, un 

uzsver, ka tai vajadzētu atvēlēt pietiekamus 

resursus, lai tā varētu pildīt savas saistības 

šajā jomā; 

resursus, lai tā varētu pildīt savas saistības 

šajā jomā; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/19 

Grozījums Nr.  19 

Ernest Maragall 

Verts/ALE 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 

86. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

86. pieprasa, lai likumdošanas process par 

nākamās DFS pieņemšanu tiktu noslēgts 

līdz 2018. gada beigām pēc plašām 

sarunām ar Parlamentu un Padomi; 
uzsver — laikus vienojoties par nākamo 

DFS, varēs ātri pieņemt visus nozares 

noteikumus un 2021. gada 1. janvārī bez 

kavēšanās varēs sākt īstenot jaunās 

programmas; uzsver, ka ir svarīgi labāk 

informēt dalībvalstu parlamentus un 

Eiropas iedzīvotājus par problēmām 

saistībā ar jauno DFS, attiecīgā gadījumā 

organizējot starpiestāžu un 

starpparlamentāru konferenci; 

86. uzsver — laikus vienojoties par 

nākamo DFS, varēs ātri pieņemt visus 

nozares noteikumus un 2021. gada 1. 

janvārī bez kavēšanās varēs sākt īstenot 

jaunās programmas; uzsver, ka ir svarīgi 

labāk informēt dalībvalstu parlamentus un 

Eiropas iedzīvotājus par problēmām 

saistībā ar jauno DFS, attiecīgā gadījumā 

organizējot starpiestāžu un 

starpparlamentāru konferenci; 

Or. en 



 

AM\1100077LV.doc  PE585.330v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

4.7.2016 A8-0224/20 

Grozījums Nr.  20 

Ernest Maragall 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 
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Rezolūcijas priekšlikums 

86.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  86.a atzīmē 2015. gada 12. decembrī 

Parīzē ANO Vispārējo konvenciju par 

klimata pārmaiņām parakstījušo 196 pušu 

panākto vienošanos par visaptverošu, 

saistošu, dinamisku un diferencētu 

nolīgumu, kas paredzēts klimata 

pārmaiņu radīto problēmu risināšanai; 

aicina Komisiju pārskatīšanai 

nepieciešamajā laikā iesniegt pirmo 

novērtējumu par COP 21 nolīguma 

iespējamo ietekmi uz ES budžetu; aicina 

Komisiju DFS periodam pēc 2020. gada 

palielināt ar klimata pārmaiņām saistīto 

darbību izdevumus Savienības budžetā 

līdz 50 % un uzlabot pašreizējo metodi, kā 

šie izdevumi tiek izsekoti, ņemot vērā 

Parīzes nolīgumu par globālu rīcību cīņā 

pret klimata pārmaiņām, un parādīt 

Eiropas vadošo pozīciju šajā jomā; 

Or. en 

 

 


