
 

AM\1100104LV.doc  PE585.330v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

4.7.2016 A8-0224/41 

Grozījums Nr.  41 

 Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, 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 

27.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 27.a prasa papildu budžeta atbalstu visām 

dalībvalstīm, kurās tiek īstenota 

pārmērīga budžeta deficīta novēršanas 

procedūra; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/42 

Grozījums Nr.  42 

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

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Merja 

Kyllönen, 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 

27.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 27.b aicina pārskatīt ieguldījuma 

klauzulu, lai valstu un reģionālie 

ieguldījumi, ar kuriem līdzfinansēti ESI 

fondi, tiktu izslēgti no valstu budžeta 

deficīta aprēķina saskaņā ar Stabilitātes 

un izaugsmes paktu; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/43 

Grozījums Nr.  43 

Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Martina 

Michels, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, 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 

41.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 41.a (jauns) Miera process Īrijā 

norāda uz ES būtisko ieguldījumu, lai 

sekmētu mieru un samierināšanos Īrijā, 

jo īpaši, izmantojot PEACE programmas, 

kas ir vērstas uz Īrijas ziemeļu un 

dienvidu pierobežas apgabaliem; norāda, 

ka Apvienotās Karalistes referenduma 

rezultāts var radīt smagas problēmas 

miera procesam un apdraud miera 

procesa un Lielās piektdienas vienošanās 

integritāti; aicina Komisiju turpināt 

atbalstīt miera procesu, saglabājot 

finansējumu PEACE programmai; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/44 

Grozījums Nr.  44 

Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 

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 

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. ir pārliecināts, ka no ES budžeta 

nebūtu jāfinansē jaunas iniciatīvas, 

kaitējot pašreizējām Savienības 

programmām un politikas jomām; pauž 

nožēlu par to, ka ar ESIF saistītie 

samazinājumi smagi ietekmē programmu 

“Apvārsnis 2020” un EISI, un uzsver 

nepieciešamību nodrošināt tiem iespēju 
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 



 

AM\1100104LV.doc  PE585.330v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

4.7.2016 A8-0224/45 

Grozījums Nr.  45 

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

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 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 

42.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 42.a uzskata, ka Apvienotās Karalistes 

referenduma rezultāts norāda, ka ir 

nepieciešamas īstenas pārmaiņas attiecībā 

uz Eiropas Savienības īstermiņa un 

ilgtermiņa mērķiem, lai sasniegtu to, ko 

pilsoņi vēlas no ES: sociālo taisnīgumu, 

ekoloģisko pāreju, tiesības uz labklājību, 

aizsardzību pret globalizācijas negatīvo 

ietekmi un nodokļu politikas taisnīga 

saskaņošana; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/46 

Grozījums Nr.  46 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Matt Carthy, 

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 

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. stingri atbalsta Jaunatnes 

nodarbinātības iniciatīvas (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 iespējams 

sasniegt tikai tad, ja YEI tiek nodrošinātas 

atbilstoša līmeņa saistību apropriācijas 

pašreizējās DFS atlikušajiem gadiem; lai 

palielinātu pašlaik ļoti zemo šā fonda 

izmantošanas līmeni mazāk attīstītajos 

reģionos, kuros ir nepieciešams lielāks 

budžeta atbalsts, norāda, ka ir 

nepieciešams nodrošināt iespējas 

vienkāršāk prognozēt līdzekļu pieejamību 

programmu sākumā; norāda, ka tādēļ būtu 

jāpārskata un jāpalielina 1.b izdevumu 

apakškategorijas maksimālie apjomi, jo 

rezerves nav pieejamas; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/47 

Grozījums Nr.  47 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, 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 

47. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

47. sagaida, ka saskaņota darbība ar mērķi 

efektīvi reaģēt uz migrācijas un bēgļu 

krīzes ārējo dimensiju, īpaši politikas 

nostabilizēšanu Eiropas kaimiņvalstīs un 

Subsahāras Āfrikā un migrācijas 

humanitāro un ekonomisko cēloņu 

likvidēšanu, nākamajos gados 

pastiprināsies un līdz ar to būs aizvien 

vairāk pieprasījumu pēc finansējuma 

4. izdevumu kategorijā (Globālā Eiropa); 

uzsver, ka šādi pieprasījumi pēc 

papildfinansējuma nebūtu jāizvērš, kaitējot 

ES pašreizējām ārējām darbībām, tostarp 

tās attīstības politikai; tāpēc prasa pārskatīt 

un palielināt 4. izdevumu kategorijas 

maksimālos apjomus; 

47. sagaida, ka nākamajos gados 

pastiprināsies saskaņota darbība ar mērķi 

efektīvi reaģēt uz migrācijas un bēgļu 

krīzes ārējo dimensiju un ka līdz ar to būs 

aizvien vairāk pieprasījumu pēc 

finansējuma 4. izdevumu kategorijā 

(Globālā Eiropa), kas paredz risinājumu 

ieviešanu problēmas rašanās vietā, 

sodīšanu par praksi, kura tieši vai netieši 

atbalsta Da’esh un personas, kuras 

izmanto cilvēku tirdzniecības 

priekšrocības, nodrošinot drošu mobilitāti 

personām, kurām ir piešķirts bēgļa 

statuss, kā arī vajadzīgos resursus, lai 

nodrošinātu cilvēka cienīgu sociālo 

integrāciju šo cilvēku uzturēšanās laikā 

Eiropā; uzsver, ka šādi pieprasījumi pēc 

papildfinansējuma nebūtu jāizvērš, kaitējot 

ES pašreizējām ārējām darbībām, tostarp 

tās attīstības politikai; tāpēc prasa pārskatīt 

un palielināt 4. izdevumu kategorijas 

maksimālos apjomus; 

Or. en 



 

AM\1100104LV.doc  PE585.330v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

4.7.2016 A8-0224/48 

Grozījums Nr.  48 

Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 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 

52.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 52.a stingri uzskata, ka būtu jāīsteno 

pamattiesību nosacījumi, lai apturētu ESI 

fondu maksājumus dalībvalstīm, kuras 

neievēro Eiropas Savienības Pamattiesību 

hartu; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/49 

Grozījums Nr.  49 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, 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 

61. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

61. uzskata, ka vidusposma 

novērtēšana/pārskatīšana dod lielisku 

iespēju pirmoreiz izvērtēt un novērtēt 

attiecīgo ES politikas jomu un programmu 

darbību, kā arī DFS elastības noteikumu un 

īpašo instrumentu darbību, un sagaida, ka 

Komisija sniegs analīzi, nosakot nepilnības 

pašreizējā īstenošanas sistēmā; īpaši vērš 

uzmanību uz novērtējumu par ietekmi uz 

pašreizējās plānošanas periodā ieviesto 

jauno elementu, piemēram ex-ante 

nosacījumu saskaņā ar kohēzijas politiku, 

īstenošanas procesu; uzskata, ka DFS 

vidusposma novērtēšanā/pārskatīšanā arī 

jāveic piešķirto līdzekļu izlietojuma 

efektivitātes pārbaude attiecībā uz to mērķu 

sasniegšanu; aicina Komisiju sniegt 

konkrētus priekšlikumus iespējamo 

nepilnību novēršanai un uzlabot un 

racionalizēt īstenošanas apstākļus 

pašreizējās DFS atlikušajos gados, lai 

nodrošinātu ierobežoto finanšu resursu 

maksimāli efektīvu izmantošanu un 

samazinātu administratīvo slogu līdzekļu 

saņēmējiem; 

61. norāda — ņemot vērā DFS novēloto 

īstenošanu, vidusposma 

novērtēšana/pārskatīšana dod lielisku 

iespēju pirmoreiz izvērtēt un novērtēt 

attiecīgo ES politikas jomu un programmu 

darbību, kā arī DFS elastības noteikumu un 

īpašo instrumentu darbību, kā arī ES 

izdevumu pārvaldību, lai izvērtētu, vai 

DFS programmas ir sniegušas noteiktos 

mērķus un uzdevumus, vai to absorbcijas 

spēja ir atbilstoša un vai tās rada ES 

pievienoto vērtību; sagaida, ka Komisija 

sniegs analīzi, nosakot nepilnības 

pašreizējā īstenošanas sistēmā; īpaši vērš 

uzmanību uz novērtējumu par ietekmi uz 

pašreizējās plānošanas periodā ieviesto 

jauno elementu, piemēram ex-ante 

nosacījumu saskaņā ar kohēzijas politiku, 

īstenošanas procesu; uzskata, ka DFS 

vidusposma novērtēšanā/pārskatīšanā arī 

jāveic piešķirto līdzekļu izlietojuma 

efektivitātes pārbaude attiecībā uz to mērķu 

sasniegšanu; aicina Komisiju sniegt 

konkrētus priekšlikumus iespējamo 

nepilnību novēršanai un uzlabot un 

racionalizēt īstenošanas apstākļus, īstenojot 

visaptverošu vienkāršošanu, kas ietvertu 

reformas līdzekļu pārvaldībā, uzraudzībā, 

ziņošanā un kontrolē, lai pašreizējās DFS 

atlikušajos gados nodrošinātu ierobežoto 
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finanšu resursu maksimāli efektīvu 

izmantošanu un samazinātu administratīvo 

slogu līdzekļu saņēmējiem; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/50 

Grozījums Nr.  50 

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 

62. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

62. uzsver, ka ir svarīgi apliecināt ES 

budžeta izpildes pievienoto vērtību, un 

atbalsta to, lai ES izdevumu jomā galvenā 

uzmanība būtu veltīta uz rezultātiem 

orientētai kultūrai; uzsver, ka attiecīgā 

gadījumā par galveno principu būtu 

jānosaka izpilde un ar rezultātu saistīts 

novērtējums un ka šāds princips ir īpaši 

piemērojams uz inovācijām vērstām 

programmām; atzinīgi vērtē Komisijas 

darbu saistībā ar iniciatīvu „Uz 

rezultātiem orientēts ES budžets”, kas vēl 

ir jāpilnveido, un gaida starpiestāžu 

ekspertu darba grupas uz sniegumu 

balstītas budžeta plānošanas jautājumos 

darba rezultātus; uzskata, ka šāda pieeja 

var būt līdzeklis, lai stimulētu neefektīvu 

programmu darbību; tomēr uzsver, ka 

tehniskie vai plānošanas trūkumi nevar 

izraisīt ES budžeta samazinājumu vai 

atteikšanos no politiskajām prioritātēm un 

ka līdzekļu izlietojuma uzlabošana vien 

neatrisinās problēmu, ko rada finanšu 

līdzekļu trūkums akūto un steidzamo 

vajadzību nodrošināšanai; atgādina 

Komisijai, ka Parlaments kā viena no 

budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm ir 

jāiesaista Komisijas stratēģijas 

izstrādāšanā šajā jomā; 

Svītrots. 
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Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/51 

Grozījums Nr.  51 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 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 

63. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

63. atzīst, ka ir pieaugusi finanšu 

instrumentu loma Savienības budžetā kā 

papildu finansējuma veidam salīdzinājumā 

ar subsīdijām un dotācijām; atzīst šo 

instrumentu potenciālu Savienības 

finansiālās un līdz ar to politiskās ietekmes 

palielināšanā; tomēr uzsver, ka visās 

politikas jomās nav ieteicama pāreja no 

ierastās finansēšanas uz novatoriskākiem 

instrumentiem, jo ne visas politikas jomas 

ir pilnībā tirgus virzītas; uzsver, ka finanšu 

instrumenti nodrošina alternatīvu un 

papildinošu finansēšanas veidu un tos 

nevajadzētu izmantot projektiem, kas var 

saņemt tikai dotācijas, kuras ir īpaši 

nozīmīgas mazāk attīstītajiem reģioniem; 

63. atzīst, ka Savienības budžetā ir 

pieaugusi to finanšu instrumentu 

izmantošana, kas ir uzskatāmi par papildu 

finansējuma veidu salīdzinājumā ar 

subsīdijām un dotācijām; atzīst šo 

instrumentu potenciālu Savienības 

finansiālās un līdz ar to politiskās ietekmes 

palielināšanā; tomēr uzsver, ka pāreja no 

ierastās finansēšanas uz novatoriskākiem 

instrumentiem nav ieteicama; uzsver, ka 

finanšu instrumenti var kalpot kā 

alternatīvs un papildinošs finansējuma 

veids un tie būtu jāizmanto tikai attiecībā 

uz projektiem, kuros šāda veida 

finansējums nodrošina pievienoto vērtību 

un uzlabo publisko līdzekļu pareizu 

pārvaldību; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/52 

Grozījums Nr.  52 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 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 

65. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

65. mudina Komisiju noteikt visas tās ES 

politikas jomas, kurās dotācijas varētu 

apvienot ar finanšu instrumentiem, un 

apsvērt pienācīgu līdzsvaru starp tiem; 

pauž stingru pārliecību, ka iespēja 

apvienot dažādus ES līdzekļus atbilstīgi 

saskaņotiem pārvaldības noteikumiem 

palīdzētu optimizēt sinerģiju starp 

pieejamiem finansējuma avotiem ES 

līmenī; uzsver, ka aizvien plašākai finanšu 

instrumentu izmantošanai nebūtu jāizraisa 

Savienības budžeta samazināšana; atgādina 

savus atkārtotos aicinājumus pastiprināt 

pārredzamību un demokrātisko kontroli 

attiecībā uz Savienības budžeta 

atbalstītajiem finanšu instrumentiem; 

65. uzsver, ka aizvien plašākai finanšu 

instrumentu izmantošanai nebūtu jāizraisa 

Savienības budžeta samazināšana; atgādina 

savus atkārtotos aicinājumus pastiprināt 

pārredzamību un demokrātisko kontroli 

attiecībā uz Savienības budžeta 

atbalstītajiem finanšu instrumentiem; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/53 

Grozījums Nr.  53 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Martina Michels 

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 

73. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

73. uzskata — ņemot vērā strauji 

mainīgos politiskos apstākļus un lielākas 

elastības nodrošināšanas nolūkā daži 

DFS elementi būtu jāpieņem uz piecu 

gadu periodu, savukārt citi, jo īpaši tie, 

kas saistīti ar programmām, kurām 

vajadzīga ilgāka termiņa plānošana, 

un/vai politikas jomām, kurās paredzamas 

sarežģītas procedūras īstenošanas sistēmu 

izveidei, piemēram, kohēzijas politikas vai 

lauku attīstības jomā, būtu jāpieņem uz 

5+5 gadu periodu ar obligātu vidusposma 

pārskatīšanu; 

Svītrots. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/54 

Grozījums Nr.  54 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, 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 

76. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

76. prasa ieviest vienu vai vairākus jaunu 

pašu resursu veidus, ideālā gadījumā ar 

skaidru saikni ar Eiropas politikas jomām, 

kas rada pievienoto vērtību; norāda, ka 

augsta līmeņa grupa jau ir apspriedusi lielu 

skaitu iespējamu jaunu pašu resursu veidu, 

piemēram, reformētu PVN, finanšu 

darījuma nodokli, ECB naudas emisijas 

peļņu, reformētu ES emisiju kvotu 

tirdzniecības sistēmu un oglekļa dioksīda 

nodokli, transporta nodokli, uzņēmuma 

ienākumu nodokli, elektroenerģijas vai 

digitālo produktu nodokļus; ar nepacietību 

gaida augsta līmeņa grupas ieteikumus, lai 

sagatavotu Parlamenta nostāju šajā 

jautājumā; šajā sakarībā prasa pārtraukt 

visu veidu atlaides; 

76. prasa ieviest vienu vai vairākus jaunu 

pašu resursu veidus, ideālā gadījumā ar 

skaidru saikni ar Eiropas politikas jomām, 

kas rada pievienoto vērtību, palielinot 

ienākumus no progresīvā nodokļa un 

nostiprinot fiskālās spējas, lai ciklu laikā 

risinātu finanšu, ekonomikas un vides 

krīzi; norāda, ka augsta līmeņa grupa jau ir 

apspriedusi lielu skaitu iespējamu jaunu 

pašu resursu veidu, piemēram, reformētu 

PVN, finanšu darījuma nodokli, ECB 

naudas emisijas peļņu, reformētu ES 

emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu un 

oglekļa dioksīda nodokli, transporta 

nodokli, uzņēmuma ienākumu nodokli, 

elektroenerģijas vai digitālo produktu 

nodokļus; ar nepacietību gaida augsta 

līmeņa grupas ieteikumus, lai sagatavotu 

Parlamenta nostāju šajā jautājumā; šajā 

sakarībā prasa pārtraukt visu veidu 

atlaides; 

Or. en 

 

 

 


