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4.7.2016 A8-0224/21 

Grozījums Nr.  21 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL 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 

ca apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 C.a tā kā Apvienotās Karalistes 

referenduma rezultāts liecina, ka ir 

nepieciešama citāda Eiropa, kas ir 

jāveido, vienojoties ar iedzīvotājiem, kuri 

sagaida konkrētus lēmumus tādās 

sociālajās jomās kā nodarbinātība, 

pārredzamība un labklājība un noraida 

taupības pasākumus; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/22 

Grozījums Nr.  22 

 Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, 

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis, Stelios Kouloglou  

GUE/NGL 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 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. uzskata, ka DFS 2016. gada novērtēšanā 

būtu jāņem vērā vairākas smagas krīzes un 

jaunas politiskās iniciatīvas, kuras netika 

paredzētas DFS pieņemšanas laikā, kā arī 

to attiecīgā ietekme uz budžetu; cita starpā 

norāda uz migrācijas un bēgļu krīzi, ārējām 

ārkārtas situācijām, iekšējām drošības 

problēmām, lauksaimniecības krīzi, 

Eiropas Stratēģisko investīciju fonda 

(ESIF) finansējumu, ES budžeta 

maksājumu krīzi, pastāvīgi augsto 

bezdarba līmeni, jo īpaši jauniešu vidū, kā 

arī nabadzību un sociālo atstumtību; turklāt 

norāda uz nesenajiem starptautiskajiem 

nolīgumiem klimata pārmaiņu jomā un 

aizvien lielāko spiedienu uz attīstības 

politiku; konstatē — lai finansētu papildu 

steidzamās vajadzības, par nepieciešamu 

tika atzīta DFS elastības mehānisma un 

īpašo instrumentu izmantošana vēl 

nepieredzētā apmērā, jo DFS maksimālie 

apjomi dažās izdevumu kategorijās bija 

pārāk ierobežoti; uzskata, ka pēdējo divu 

gadu laikā DFS iespējas ir būtībā 

izsmeltas; 

6. uzskata, ka DFS 2016. gada novērtēšanā 

būtu jāņem vērā vairākas smagas krīzes un 

jaunas politiskās iniciatīvas, kuras netika 

paredzētas DFS pieņemšanas laikā, kā arī 

to attiecīgā ietekme uz budžetu; cita starpā 

norāda uz migrācijas un bēgļu krīzi, smago 

finanšu krīzi un ārkārtīgi stingro taupības 

politiku, ārējām ārkārtas situācijām, 

iekšējām drošības problēmām, 

lauksaimniecības krīzi, Eiropas Stratēģisko 

investīciju fonda (ESIF) finansējumu, ES 

budžeta maksājumu krīzi, pastāvīgi augsto 

bezdarba līmeni, jo īpaši jauniešu vidū, kā 

arī nabadzību un sociālo atstumtību; turklāt 

norāda uz nesenajiem starptautiskajiem 

nolīgumiem klimata pārmaiņu jomā un 

aizvien lielāko spiedienu uz attīstības 

politiku; konstatē — lai finansētu papildu 

steidzamās vajadzības, par nepieciešamu 

tika atzīta DFS elastības mehānisma un 

īpašo instrumentu izmantošana vēl 

nepieredzētā apmērā, jo DFS maksimālie 

apjomi dažās izdevumu kategorijās bija 

pārāk ierobežoti; uzskata, ka pēdējo divu 

gadu laikā DFS iespējas ir būtībā 

izsmeltas; 
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Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/23 

Grozījums Nr.  23 

Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Younous 

Omarjee, Barbara Spinelli 

GUE/NGL 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 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. uzskata, ka DFS 2016. gada novērtēšanā 

būtu jāņem vērā vairākas smagas krīzes un 

jaunas politiskās iniciatīvas, kuras netika 

paredzētas DFS pieņemšanas laikā, kā arī 

to attiecīgā ietekme uz budžetu; cita starpā 

norāda uz migrācijas un bēgļu krīzi, ārējām 

ārkārtas situācijām, iekšējām drošības 

problēmām, lauksaimniecības krīzi, 

Eiropas Stratēģisko investīciju fonda 

(ESIF) finansējumu, ES budžeta 

maksājumu krīzi, pastāvīgi augsto 

bezdarba līmeni, jo īpaši jauniešu vidū, kā 

arī nabadzību un sociālo atstumtību; turklāt 

norāda uz nesenajiem starptautiskajiem 

nolīgumiem klimata pārmaiņu jomā un 

aizvien lielāko spiedienu uz attīstības 

politiku; konstatē — lai finansētu papildu 

steidzamās vajadzības, par nepieciešamu 

tika atzīta DFS elastības mehānisma un 

īpašo instrumentu izmantošana vēl 

nepieredzētā apmērā, jo DFS maksimālie 

apjomi dažās izdevumu kategorijās bija 

pārāk ierobežoti; uzskata, ka pēdējo divu 

gadu laikā DFS iespējas ir būtībā 

izsmeltas; 

6. uzskata, ka DFS 2016. gada novērtēšanā 

būtu jāņem vērā vairākas smagas krīzes un 

jaunas politiskās iniciatīvas, kuras netika 

paredzētas DFS pieņemšanas laikā, kā arī 

to attiecīgā ietekme uz budžetu; cita starpā 

norāda uz smago ekonomikas un finanšu 

krīzi, arvien pieaugošo nevienlīdzību 

dalībvalstīs un reģionos, kā arī starp tiem, 

migrācijas un bēgļu krīzi, ārējām ārkārtas 

situācijām, iekšējām drošības problēmām, 

lauksaimniecības krīzi, Eiropas Stratēģisko 

investīciju fonda (ESIF) finansējumu, ES 

budžeta maksājumu krīzi, pastāvīgi augsto 

bezdarba līmeni, jo īpaši jauniešu vidū, kā 

arī nabadzību un sociālo atstumtību; turklāt 

norāda uz nesenajiem starptautiskajiem 

nolīgumiem klimata pārmaiņu jomā un 

aizvien lielāko spiedienu uz attīstības 

politiku; konstatē — lai finansētu papildu 

steidzamās vajadzības, par nepieciešamu 

tika atzīta DFS elastības mehānisma un 

īpašo instrumentu izmantošana vēl 

nepieredzētā apmērā, jo DFS maksimālie 

apjomi dažās izdevumu kategorijās bija 

pārāk ierobežoti; uzskata, ka pēdējo divu 

gadu laikā DFS iespējas ir būtībā 

izsmeltas; 
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Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/24 

Grozījums Nr.  24 

 Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Stelios 

Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 

Barbara Spinelli, Younous Omarjee  

GUE/NGL 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 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. uzsver, ka ES budžetam ir jāatbilst ES 

politiskajām un stratēģiskajām prioritātēm 

un tajā jānodrošina līdzsvars starp 

ilgtermiņa prioritātēm un jauniem 

problēmjautājumiem; šajā sakarībā uzsver 

svarīgo lomu, kas ES budžetam jāuzņemas, 

īstenojot kopīgi apstiprināto stratēģiju 

“Eiropa 2020”, kas ir tā veidošanas 

pamatorientieris un visaptveroša prioritāte; 

tādēļ uzskata, ka DFS novērtēšanā būtu 

jāiekļauj kvalitatīva analīze par to, vai un 

kādā apmērā ir sasniegti šajā stratēģijā 

izvirzītie mērķi; uzstāj, ka šis novērtējums 

ir jāsaista ar prognozēm par to, vai finanšu 

resursi, kas rezervēti šīs stratēģijas 

atbalstam atlikušajos pašreizējās DFS 

gados, būs pietiekami tās sekmīgai 

īstenošanai; 

7. uzsver, ka ES budžetam ir jāatbilst ES 

politiskajām un stratēģiskajām prioritātēm 

un tajā jānodrošina līdzsvars starp 

ilgtermiņa prioritātēm un jauniem 

problēmjautājumiem; šajā sakarībā uzsver 

svarīgo lomu, kas ES budžetam jāuzņemas, 

īstenojot kopīgi apstiprināto stratēģiju 

“Eiropa 2020”, kas ir tā veidošanas 

pamatorientieris un visaptveroša prioritāte; 

tādēļ uzskata, ka DFS novērtēšanā būtu 

jāiekļauj kvalitatīva analīze par to, vai un 

kādā apmērā ir sasniegti šajā stratēģijā 

izvirzītie mērķi; uzstāj, ka šis novērtējums 

ir jāsaista ar prognozēm par to, vai finanšu 

resursi, kas rezervēti šīs stratēģijas 

atbalstam atlikušajos pašreizējās DFS 

gados, būs pietiekami un pienācīgi 

piešķirti tās sekmīgai īstenošanai; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/25 

Grozījums Nr.  25 

 Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck  

GUE/NGL 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 

12. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. uzsver, ka nozīmīgi, taču joprojām 

nepietiekami budžeta līdzekļi ir piešķirti, 

lai novērstu bēgļu un migrācijas krīzes 

pamatcēloņus, pastiprinot konkrētas ES 

programmas 4. izdevumu kategorijā; 

atgādina par veiktajiem pasākumiem, 

piemēram, pārdali EUR 170 miljonu 

apmērā par labu ar migrāciju/bēgļiem 

saistītām darbībām 2015. gadā, papildu 

EUR 130 miljonu apstiprināšanu 

4. izdevumu kategorijā ar 

migrāciju/bēgļiem saistītām darbībām 

2016. gadā, kā arī EUR 430 miljonu 

pārgrupēšanu pirmspievienošanās 

palīdzības instrumentā, attīstības 

sadarbības instrumentā un Eiropas 

kaimiņattiecību instrumentā; turklāt 

atgādina, ka nolūkā risināt migrācijas un 

bēgļu krīzes ārējo dimensiju, Komisija ir 

iesniegusi vairākus papildu priekšlikumus, 

kas ietekmē ES budžetu, piemēram, 

priekšlikumu par ES trasta fondu izveidi 

(Madad trasta fonds un Ārkārtas trasta 

fonds Āfrikai, kuru sākotnējā ietekme uz 

budžetu aplēsta attiecīgi EUR 570 miljonu 

un EUR 450 miljonu apmērā), kā arī 

priekšlikumu par Bēgļu atbalsta 

mehānismu Turcijā, kura vajadzībām no 

ES budžeta jāpiešķir EUR 1 miljards, 

neskaitot iespējamo papildu finansējumu; 

12. uzsver, ka nozīmīgi, taču joprojām 

nepietiekami budžeta līdzekļi ir piešķirti, 

lai risinātu bēgļu un migrācijas krīzi, 

pastiprinot konkrētas ES programmas 

4. izdevumu kategorijā; atgādina par 

veiktajiem pasākumiem, piemēram, pārdali 

EUR 170 miljonu apmērā par labu ar 

migrāciju/bēgļiem saistītām darbībām 

2015. gadā, papildu EUR 130 miljonu 

apstiprināšanu 4. izdevumu kategorijā ar 

migrāciju/bēgļiem saistītām darbībām 

2016. gadā, kā arī EUR 430 miljonu 

pārgrupēšanu pirmspievienošanās 

palīdzības instrumentā, attīstības 

sadarbības instrumentā un Eiropas 

kaimiņattiecību instrumentā; norāda arī, 

ka Komisija ir iesniegusi vairākus papildu 

priekšlikumus, kas ietekmē ES budžetu, 

piemēram, priekšlikumu par ES trasta 

fondu izveidi (Madad trasta fonds un 

Ārkārtas trasta fonds Āfrikai, kuru 

sākotnējā ietekme uz budžetu aplēsta 

attiecīgi EUR 570 miljonu un 

EUR 405 miljonu apmērā), kā arī 

priekšlikumu par Bēgļu atbalsta 

mehānismu Turcijā, kura vajadzībām no 

ES budžeta jāpiešķir EUR 1 miljards, 

neskaitot iespējamo papildu finansējumu; 

uzsver, ka papildu spiediens uz Savienības 

budžetu radīsies no citām plānotajām 
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uzsver, ka papildu spiediens uz Savienības 

budžetu radīsies no citām plānotajām 

darbībām, par kurām ir paziņojusi 

Komisija, piemēram, tā sauktās “Londonas 

apņemšanās”, vai tādiem pasākumiem kā 

ES un Turcijas augstākā līmeņa tikšanās 

2016. gada 18. martā; uzsver, ka 

gaidāmajiem papildu budžeta līdzekļiem 

arī vajadzētu nodrošināt visneaizsargātāko 

migrantu grupu, jo īpaši sieviešu, bērnu un 

LGBTI iekļaušanu; tomēr pauž bažas, ka 

ES risināmo problēmu apmēra dēļ būs 

nepieciešami papildu pasākumi; 

darbībām, par kurām ir paziņojusi 

Komisija, piemēram, tā sauktās “Londonas 

apņemšanās”, vai tādiem pasākumiem kā 

ES un Turcijas augstākā līmeņa tikšanās 

2016. gada 18. martā; uzsver, ka 

gaidāmajiem papildu budžeta līdzekļiem 

arī vajadzētu nodrošināt visneaizsargātāko 

migrantu grupu, jo īpaši sieviešu, bērnu un 

LGBTI iekļaušanu; tomēr pauž bažas, ka 

ES risināmo problēmu apmēra dēļ būs 

nepieciešami papildu pasākumi; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/26 

Grozījums Nr.  26 

 Younous Omarjee, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Stefan Eck  

GUE/NGL 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 

13. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. secina, ka DFS 2014.–2020. gadam 

pieņemšanas laikā nebija iespējams 

paredzēt migrantu un bēgļu krīzes apmēru 

un to pasākumu finansiālo ietekmi, kurus 

Komisija uzsāka, lai risinātu šo jautājumu; 

uzsver to, ka pietiekamu resursu trūkuma 

dēļ ES nācās izveidot ad hoc 

satelītinstrumentus, kas tiek kopīgi 

finansēti no dalībvalstu, ES budžeta un 

Eiropas Attīstības fonda līdzekļiem, proti, 

ES trasta fondus (Madad trasta fonds un ES 

Ārkārtas trasta fonds Āfrikai) un Bēgļu 

atbalsta mehānismu Turcijā; atgādina, ka 

migrantu un bēgļu krīzes novēršanai 

paredzētas vispārējas budžeta stratēģijas 

trūkuma dēļ Eiropas Parlamentam nebija 

iespēja ietekmēt lēmumu par ES budžeta 

līdzekļu izmantošanu; uzsver, ka šādu 

instrumentu skaita pieaugums rada 

pārskatabildības un demokrātiskas 

kontroles problēmu Eiropas Savienībā, un 

šī problēma ir jārisina; turklāt pauž nožēlu 

par to, ka dalībvalstis ne tuvu nav veikušas 

paredzētās iemaksas trasta fondos, tādējādi 

apdraudot šo fondu panākumus; atkārtoti 

aicina dalībvalstis nekavējoties izpildīt 

savas saistības un pienākumus; 

13. secina, ka DFS 2014.–2020. gadam 

pieņemšanas laikā nebija iespējams 

paredzēt migrantu un bēgļu krīzes apmēru 

un to pasākumu finansiālo ietekmi, kurus 

Komisija uzsāka, lai risinātu šo jautājumu; 

uzsver to, ka pietiekamu resursu trūkuma 

dēļ ES nācās izveidot ad hoc 

satelītinstrumentus, kas tiek kopīgi 

finansēti no dalībvalstu, ES budžeta un 

Eiropas Attīstības fonda līdzekļiem, proti, 

ES trasta fondus (Madad trasta fonds un ES 

Ārkārtas trasta fonds Āfrikai) un Bēgļu 

atbalsta mehānismu Turcijā; atgādina, ka 

migrantu un bēgļu krīzes novēršanai 

paredzētas vispārējas budžeta stratēģijas 

trūkuma dēļ Eiropas Parlamentam nebija 

iespēja ietekmēt lēmumu par ES budžeta 

līdzekļu izmantošanu; uzsver, ka šādu 

instrumentu skaita pieaugums rada 

pārskatabildības un demokrātiskas 

kontroles problēmu Eiropas Savienībā, un 

šī problēma ir jārisina; turklāt pauž nožēlu 

par to, ka dalībvalstis ne tuvu nav veikušas 

paredzētās iemaksas trasta fondos, tādējādi 

apdraudot šo fondu panākumus; atkārtoti 

aicina dalībvalstis nekavējoties izpildīt 

savas saistības un pienākumus; aicina 

Komisiju un Padomi izveidot imigrācijas 

klauzulu, saskaņā ar kuru izdevumus, kas 
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dalībvalstīm radušies saistībā ar 

migrācijas plūsmu pārvaldību un 

migrantu un bēgļu uzņemšanu un 

integrēšanu, varētu izslēgt no pārmērīga 

budžeta deficīta aprēķina; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/27 

Grozījums Nr.  27 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine 

Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

GUE/NGL 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 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. atgādina, ka kopš pasaules ekonomikas 

un finanšu krīzes ES ir cietusi no zema un 

nepietiekama investīciju līmeņa; jo īpaši 

norāda, ka 2014. gadā kopējais investīciju 

līmenis bija par 15 % zemāks nekā 

2007. gadā, kas atbilst investīciju kritumam 

EUR 430 miljardu apmērā; uzskata, ka 

vājas investīcijas palēnina ekonomikas 

atlabšanu un tieši ietekmē izaugsmi, 

darbvietas un konkurētspēju; 

14. atgādina, ka kopš pasaules ekonomikas 

un finanšu krīzes ES ir cietusi no zema, 

nevienlīdzīga un nepietiekama investīciju 

līmeņa; jo īpaši norāda, ka 2014. gadā 

kopējais investīciju līmenis bija par 15 % 

zemāks nekā 2007. gadā, kas atbilst 

investīciju kritumam EUR 430 miljardu 

apmērā, un ka ieguldījumu kritums 

ekonomikas krīzes skartajās valstīs 

pārsniedz 25 %; uzskata, ka vājas un 

nevienlīdzīgās investīcijas palēnina 

ekonomikas atlabšanu un tieši ietekmē 

izaugsmi, darbvietas, sociālo kohēziju un 

konkurētspēju; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/28 

Grozījums Nr.  28 

 Younous Omarjee, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck  

GUE/NGL 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 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. atgādina, ka kopš pasaules ekonomikas 

un finanšu krīzes ES ir cietusi no zema un 

nepietiekama investīciju līmeņa; jo īpaši 

norāda, ka 2014. gadā kopējais investīciju 

līmenis bija par 15 % zemāks nekā 2007. 

gadā, kas nozīmē investīciju kritumu EUR 

430 miljardu apmērā; uzskata, ka vājas 

investīcijas palēnina ekonomikas atlabšanu 

un tieši ietekmē izaugsmi, darbvietas un 

konkurētspēju; 

14. atgādina, ka kopš pasaules ekonomikas 

un finanšu krīzes ES ir cietusi no zema un 

nepietiekama publisko investīciju līmeņa; 

norāda arī, ka 2014. gadā kopējais privāto 

investīciju līmenis bija par 15 % zemāks 

nekā 2007. gadā, kas nozīmē investīciju 

kritumu EUR 430 miljardu apmērā; 

uzskata, ka vājas publiskās un privātās 

investīcijas, kā arī taupības pasākumi 

palēnina ekonomikas atlabšanu un tieši 

ietekmē izaugsmi, darbvietas, 

nevienlīdzību, labklājību un 

konkurētspēju; 

Or. en 



 

AM\1100100LV.doc  PE585.330v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

4.7.2016 A8-0224/29 

Grozījums Nr.  29 

 Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis  

GUE/NGL 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 

14.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 14.a atgādina, ka ES ekonomiku 

galvenokārt apdraud privātās banku 

sistēmas zemā likviditāte un augstais 

„domino” efekts, ja dažas bankas, kuras 

ir pārāk lielas, lai bankrotētu, patiešām 

bankrotētu; pauž nožēlu par to, ka debates 

par eurozonas budžeta kapacitātes 

izmaiņām tiek izmantotas tāda finanšu 

regulējuma un monetārās politikas 

saglabāšanai, kura aizsargā 

protekcionisma praksi un apdraud 

investīcijas un nodarbinātību; norāda, ka 

šāda politika nepārprotami sniedz elastību 

finanšu sistēmas oligopoliem, taču nespēj 

nodrošināt kredīta sociālo un produktīvo 

funkciju izpildi; norāda, ka Eiropas 

stabilitātes mehānisma — turpmākā 

Eiropas Monetārā fonda kā apjomīga 

finanšu instrumenta iekļaušana Līgumos 

varētu kalpot kā finansēšanas līdzeklis, ar 

ko vienlaikus varētu attaisnot vairākas 

sekas, — privātā sektora parāda 

socializēšanu par publiskā sektora 

parādu, publisko izdevumu palielināšanu, 

lai atjaunotu saistību līmeni banku 

sistēmā, samazinājumus nodokļu 

iekasēšanā, nodokļu režīma progresivitāti 

un atbilstošās publiskās, sociālās un 

darba politikas pamatnostādnes; 
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Or. en 



 

AM\1100100LV.doc  PE585.330v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

4.7.2016 A8-0224/30 

Grozījums Nr.  30 

 Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan  

GUE/NGL 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; norāda, ka Savienības 

sniegto garantiju ESIF sedz garantiju fonds 

EUR 8 miljardu apmērā, kas iekļauts ES 

budžetā; 

Or. en 

 

 


