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4.7.2016 A8-0224/31 

Grozījums Nr.  31 

 Martina Michels, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 

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; 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; tomēr uzsver, ka Komisijai ar 

progresīvām investīciju programmām 

priekšroka būtu jādod valstīm, kas saņem 

finansiālo palīdzību, un tai jo īpaši 

vajadzētu pievērsties ekonomikas krīzes 

un lejupslīdes skartajiem reģioniem, 

kuros ir augsts bezdarba un nabadzības 

līmenis, lai veicinātu izaugsmi un 

darbvietas, atbalstītu mikrouzņēmumus, 

mazos un vidējos uzdevumus un 

nodrošinātu stabilu ekonomikas attīstību 

un sociālo kohēziju; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/32 

Grozījums Nr.  32 

 Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, 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 

19.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  19.a uzsver, ka Savienības investīciju 

programmas nav ievērojami sekmējušas 

to, lai lielākajai daļai MVU Eiropas 

Savienībā un jo īpaši tiem, kas darbojas 

valstīs, kuras saskaras ar smagu un 

ilgstošu finanšu krīzi, tiktu nodrošināta 

piekļuve finansējumam; prasa vēl lielāku 

uzmanību pievērst tam, lai atbilstīgāk 

apmierinātu dažādās steidzamās MVU 

vajadzības un jo īpaši to MVU vajadzības, 

kuriem draud slēgšana; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/33 

Grozījums Nr.  33 

 Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 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 

20. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

20. uzsver, ka jauniešu bezdarba līmenis 

joprojām ir ārkārtīgi augsts un tā ir viena 

no visneatliekamākajām un nopietnākajām 

problēmām, ar ko šobrīd saskaras ES; 

uzsver, ka 2016. gada februārī visā 

Savienībā bez darba bija 4,4 miljoni 

jauniešu vecumā līdz 25 gadiem un ka 

vairākās dalībvalstīs šo jauniešu īpatsvars 

pārsniedz 40 % un noteiktos ES 

reģionos — 60 %; uzsver, ka 

nodarbinātības līmenis ES ir krietni zemāks 

par stratēģijas “Eiropa 2020” mērķi; līdz ar 

to uzsver, ka pārāk daudz jauniešu ir 

pakļauti sociālās atstumtības riskam un ka 

būtu jāveic konkrētāki pasākumi to 

jauniešu iekļaušanai, kuri nemācās, 

nestrādā un neapgūst arodu (NEET); 

norāda uz to, ka tādu cilvēkresursu apjoms, 

kuriem ir augsts izglītības līmenis un kuri 

saņēmuši labu apmācību, būtiski ietekmē 

Eiropas konkurētspēju, inovatīvo spēju un 

produktivitāti, un šajā sakarībā uzsver, ka 

ir jāiegulda izglītībā, apmācībā, jaunatnē 

un kultūrā; turklāt atzīst ES jaunatnes 

stratēģijas 2010.–2018. gadam nozīmību; 

20. uzsver, ka jauniešu bezdarba līmenis 

joprojām ir ārkārtīgi augsts un tā ir viena 

no visneatliekamākajām un nopietnākajām 

problēmām, ar ko šobrīd saskaras ES; 

uzsver, ka 2016. gada februārī visā 

Savienībā bez darba bija 4,4 miljoni 

jauniešu vecumā līdz 25 gadiem un ka 

vairākās dalībvalstīs šo jauniešu īpatsvars 

pārsniedz 40 % un noteiktos ES 

reģionos — 60 %, kur centieni būtu 

jāpastiprina, uzlabojot projektus; uzsver, 

ka nodarbinātības līmenis ES ir krietni 

zemāks par stratēģijas “Eiropa 2020” 

mērķi; līdz ar to uzsver, ka pārāk daudz 

jauniešu ir pakļauti sociālās atstumtības 

riskam un ka būtu jāveic konkrētāki 

pasākumi to jauniešu iekļaušanai, kuri 

nemācās, nestrādā un neapgūst arodu 

(NEET); norāda uz to, ka tādu 

cilvēkresursu apjoms, kuriem ir augsts 

izglītības līmenis un kuri saņēmuši labu 

apmācību, būtiski ietekmē Eiropas 

konkurētspēju, inovatīvo spēju un 

produktivitāti, un šajā sakarībā uzsver, ka 

ir jāiegulda izglītībā, apmācībā, jaunatnē 

un kultūrā; turklāt atzīst ES jaunatnes 

stratēģijas 2010.–2018. gadam nozīmību; 
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Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/34 

Grozījums Nr.  34 

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

López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 

20. punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  20.a atgādina par Eiropas Revīzijas 

palātas ziņojumu, kurā norādīts uz 

kļūdām attiecīgo rīcības grupu jauniešu 

nodarbinātības veicināšanai pārvaldē un 

vairāk nekā EUR 1,3 miljardu 

pārvirzīšanu sakarā ar ierobežotajiem 

priekšlikumiem; mudina Komisiju 

nodrošināt tehnisko palīdzību, lai 

efektīvāk izmantotu rīcības grupu 

jauniešu nodarbinātības veicināšanai 

programmas un novirzītu vairāk līdzekļu 

tām valstīm un jomām, kuras visvairāk 

skar nevienlīdzība un jauniešu bezdarbs; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/35 

Grozījums Nr.  35 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, 

Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, 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 

23. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

23. atgādina par nesenajiem teroristu 

uzbrukumiem Francijā un Beļģijā un 

paaugstināto apdraudējuma līmeni citās 

dalībvalstīs, kas nozīmē, ka ES līmenī ir 

vajadzīga koordinētāka un pastiprināta 

darbība un vairāk līdzekļu; uzsver, ka 

Savienības rīcībā ir Iekšējās drošības 

fonds, kas ir piemērots instruments, un šajā 

jomā darbojas vairākas aģentūras, kuras 

saskaras ar aizvien lielāku spiedienu; 

uzskata, ka šajā jomā vajadzēs vairāk ES 

pasākumu un līdz ar to vairāk finansējuma, 

lai atbilstoši reaģētu uz šo apdraudējumu; 

uzsver, ka pastiprināta sadarbība šajā 

jomā prasa palielināt attiecīgo aģentūru 

darbinieku skaitu, kas var vēl vairāk 

palielināt spiedienu uz ES budžetu, un 

atgādina, ka Eiropas Terorisma 

apkarošanas centram Eiropolā tika 

nodrošināts ierobežots skaits papildu 

darbinieku, to finansējot ar Iekšējā 

drošības fonda resursu pārdalīšanu; 

23. atgādina par nesenajiem teroristu 

uzbrukumiem Francijā un Beļģijā un 

paaugstināto apdraudējuma līmeni citās 

dalībvalstīs, kas nozīmē, ka ES līmenī ir 

vajadzīga koordinētāka un pastiprināta 

darbība un vairāk līdzekļu; uzsver, ka 

Savienības rīcībā ir Iekšējās drošības 

fonds, kas ir piemērots instruments, un šajā 

jomā darbojas vairākas aģentūras; uzskata, 

ka šajā jomā vajadzēs vairāk ES pasākumu 

un līdz ar to finansējuma, lai atbilstoši 

reaģētu uz apdraudējumu, galvenokārt 

veicot pasākumus, kas vērsti uz jebkādu 

ekonomikas vai tirdzniecības attiecību 

apturēšanu ar visiem tiem ekonomikas 

dalībniekiem, kuri iesaistās tirdzniecībā ar 

tā saukto Da’esh, uzliekot sankcijas 

uzņēmumiem vai valstīm, kas izmanto 

priekšrocības, ko sniedz bruņojuma 

pārdošana vai naftas un gāzes iegāde par 

zemāku cenu; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/36 

Grozījums Nr.  36 

 João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, 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 

24.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  24.a prasa ieviest piegāžu regulēšanas 

instrumentus, jo tie ir vienīgie efektīvie 

līdzekļi cenu un lauksaimnieku ienākumu 

stabilizēšanai; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/37 

Grozījums Nr.  37 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

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

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 

25. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. uzsver, ka stingru maksimālo apjomu 

noteikšana kopējai lauksaimniecības 

politikai (KLP) līdz 2020. gadam nozīmē 

daudz mazākas rezerves nekā iepriekšējā 

DFS, lai gan nozarē problēmu ir kļuvis 

vairāk; atgādina, ka šī politika ir izšķirīgi 

svarīga attiecībā uz daudzu lauksaimnieku 

ienākumiem, jo īpaši krīzes laikā, un 

norāda uz augsto līdzekļu apguves līmeni, 

kas ir gandrīz 100 % gadā; atgādina par 

dažādajām krīzēm, ar ko Eiropas 

lauksaimnieki saskārušies kopš pašreizējās 

DFS darbības sākuma, jo īpaši piena, 

cūkgaļas, liellopu gaļas un augļu un 

dārzeņu nozarē, un Krievijas embargo 

lauksaimniecības produktiem radīto 

zaudējumu ilgtermiņa negatīvo ietekmi uz 

Eiropas lauksaimniekiem; norāda uz 

cukura kvotu atcelšanu 2017. gadā un tās 

iespējamo ietekmi uz cukura nozari, 

pienācīgu uzmanību vēršot arī uz tālāko 

reģionu īpašajām vajadzībām; uzsver to 

ārkārtas pasākumu ietekmi uz budžetu 

(kopā EUR 500 miljoni 2016. gada budžetā 

un EUR 300 miljoni 2015. gada budžetā), 

kuri tika pieņemti, reaģējot uz minētajām 

krīzēm, un finansēti no 2. izdevumu 

kategorijas rezervēm; uzsver, ka jebkādi 

25. uzsver, ka stingru maksimālo apjomu 

noteikšana kopējai lauksaimniecības 

politikai (KLP) līdz 2020. gadam nozīmē 

daudz mazākas rezerves nekā iepriekšējā 

DFS, lai gan nozarē problēmu ir kļuvis 

vairāk; atgādina, ka šī politika ir izšķirīgi 

svarīga attiecībā uz daudzu lauksaimnieku 

ienākumiem, jo īpaši krīzes laikā, un 

norāda uz augsto līdzekļu apguves līmeni, 

kas ir gandrīz 100 % gadā; atgādina par 

dažādajām krīzēm, ar ko Eiropas 

lauksaimnieki saskārušies kopš pašreizējās 

DFS darbības sākuma, jo īpaši piena, 

cūkgaļas, liellopu gaļas un augļu un 

dārzeņu nozarē, un Krievijas embargo 

lauksaimniecības produktiem radīto 

zaudējumu ilgtermiņa negatīvo ietekmi uz 

Eiropas lauksaimniekiem; norāda uz 

cukura kvotu atcelšanu 2017. gadā un tās 

iespējamo ietekmi uz cukura nozari, 

pienācīgu uzmanību vēršot arī uz tālāko 

reģionu īpašajām vajadzībām; uzsver to 

ārkārtas pasākumu ietekmi uz budžetu 

(kopā EUR 500 miljoni 2016. gada budžetā 

un EUR 300 miljoni 2015. gada budžetā), 

kuri tika pieņemti, reaģējot uz minētajām 

krīzēm, un finansēti no 2. izdevumu 

kategorijas rezervēm; uzsver, ka jebkādi 
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samazinājumi šajā jomā apdraudētu ES 

teritoriālo kohēziju, jo īpaši attiecībā uz 

lauku apvidiem; turklāt iebilst pret 

jebkādu virzību uz lauksaimniecības 

politikas renacionalizāciju, kas radītu 

tirgus izkropļojumus un negodīgu 

konkurenci starp lauksaimniekiem; 

samazinājumi šajā jomā apdraudētu ES 

teritoriālo kohēziju, jo īpaši attiecībā uz 

lauku apvidiem; prasa, lai pašreizējā 

summa 2. izdevumu kategorijā pašreizējā 

DFS tiktu palielināta, ņemot vērā 

pašreizējo krīzi; uzsver nepieciešamību 

garantēt katras dalībvalsts tiesības 

nodrošināt pārtikas apgādes neatkarību; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/38 

Grozījums Nr.  38 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 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 

25.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  25a. uzsver nepieciešamību novērst 

pēdējos gadu desmitos konstatēto 

ilgtermiņa tendenci saistībā ar 

lauksaimnieku ienākumu samazināšanos; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/39 

Grozījums Nr.  39 

 Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 

26.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  26.a pauž stingru pārliecību, ka Eiropas 

pilsoņi vēlas, lai ES būtu spēcīga un 

pastiprināta ietekme uz vides un viņu 

dzīves kvalitātes aizsardzību; aicina 

dalībvalstis un Komisiju sagatavot pamatu 

Eiropas vides tiesību tiesas izveidei un 

izveidot jaunu fondu Eiropas ekoloģiskās 

pārejas īstenošanai; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/40 

Grozījums Nr.  40 

 Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

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 

27. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. atgādina, ka kohēzijas politika ir 

Savienības galvenā investīciju politika, 

kuras mērķis ir samazināt ekonomiskās, 

sociālās un teritoriālās atšķirības starp 

visiem ES reģioniem un tādā veidā uzlabot 

Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitāti; uzsver 

tās nozīmīgo lomu stratēģijas gudrai, 

ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei 

“Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā, jo īpaši 

skaidri paredzot resursus ar klimata 

pārmaiņām saistītai darbībai un sociālajiem 

mērķiem, lai it sevišķi cīnītos pret 

nabadzības — arī bērnu nabadzības — 

pieaugumu, nevienlīdzību un sociālo 

atstumtību un stimulētu nodarbinātību; 

aicina Komisiju uzraudzīt iepriekšminēto 

mērķu pilnīgu īstenošanu; turklāt uzskata, 

ka arī struktūrfondi var sniegt vērtīgu 

ieguldījumu jauno problēmu — piemēram, 

bēgļu krīzes seku — risināšanā, vienlaikus 

nemainot valstīm iepriekš piešķirto 

finansējumu; 

27. atgādina, ka kohēzijas politika ir 

Savienības galvenā pārdalošā ES politika, 

kuras mērķis ir samazināt ekonomiskās, 

sociālās un teritoriālās atšķirības starp 

visiem ES reģioniem un tādā veidā uzlabot 

Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitāti; uzsver 

tās nozīmīgo lomu stratēģijas gudrai, 

ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei 

“Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā, jo īpaši 

skaidri paredzot resursus ar klimata 

pārmaiņām saistītai darbībai un sociālajiem 

mērķiem, lai it sevišķi cīnītos pret 

nabadzības — arī bērnu nabadzības — 

pieaugumu, nevienlīdzību un sociālo 

atstumtību un stimulētu nodarbinātību; 

aicina Komisiju uzraudzīt iepriekšminēto 

mērķu pilnīgu īstenošanu; turklāt uzskata, 

ka arī struktūrfondi var sniegt vērtīgu 

ieguldījumu jauno problēmu — piemēram, 

bēgļu krīzes seku — risināšanā, vienlaikus 

nemainot valstīm iepriekš piešķirto 

finansējumu; 
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