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8.3.2018 A8-0048/4 

Grozījums Nr.  4 

José Manuel Fernandes 

PPE grupas vārdā 

Eider Gardiazabal Rubial 

S&D grupas vārdā 

Gérard Deprez 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

49. šajā nolūkā prasa ES budžeta 

ieņēmumu daļā izveidot īpašu rezervi, 

kurā laika gaitā pakāpeniski uzkrātos visu 

veidu neparedzēti citi ieņēmumi; uzskata, 

ka šī rezerve būtu jāizmanto, lai segtu 

papildu maksājumu vajadzības, it īpaši 

tādas, kas saistītas ar vispārējās saistību 

rezerves vai DFS īpašo instrumentu 

izmantošanu; 

49. šajā nolūkā prasa ES budžetā 

izveidot īpašu rezervi, kurā laika gaitā 

pakāpeniski uzkrātos visu veidu 

neparedzēti citi ieņēmumi un kura tiktu 

pienācīgi pārnesta, lai, rodoties 

vajadzībām, nodrošinātu papildu 

izdevumu iespējas; uzskata, ka šī rezerve 

būtu jāparedz DFS īpašajiem 

instrumentiem un ar to būtu jānodrošina 

papildu piešķīrumi gan saistību, gan 

maksājumu apropriācijās, pamatojoties uz 

budžeta lēmējinstitūcijas lēmumu; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/5 

Grozījums Nr.  5 

José Manuel Fernandes 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

69. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

69. aicina Komisiju nākamajā DFS 

vienkāršot un saskaņot noteikumus, kas 

reglamentē finanšu instrumentu 

izmantošanu, lai maksimāli palielinātu to 

piemērošanas efektivitāti; pieņem zināšanai 

to, ka varētu būt iespējams priekšlikums — 

par kuru būtu nepieciešamas izvērstas 

diskusijas — izveidot vienotu fondu, kurā 

būtu ES līmenī integrēti centralizēti 

pārvaldītie finanšu instrumenti; uzskata, ka 

būtu jāparedz skaidra struktūra dažāda 

veida finanšu instrumentu izvēlei dažādās 

politikas jomās un dažādiem darbību 

veidiem un ka attiecīgie finanšu 

instrumenti arī turpmāk būtu jāiekļauj 

budžetā, paredzot tiem atsevišķas budžeta 

pozīcijas, lai tādējādi nodrošinātu 

investīciju skaidrību; tomēr uzsver, ka šāda 

noteikumu saskaņošana nevar skart 

dalībvalstu pārvaldītos finanšu 

instrumentus kohēzijas politikā vai ārējo 

darbību jomā; 

69. aicina Komisiju nākamajā DFS 

vienkāršot un saskaņot noteikumus, kas 

reglamentē finanšu instrumentu 

izmantošanu, lai panāktu sinerģiju starp 

dažādiem instrumentiem un maksimāli 

palielinātu to piemērošanas efektivitāti; 

pieņem zināšanai to, ka varētu būt 

iespējams priekšlikums — par kuru būtu 

nepieciešamas izvērstas diskusijas — 

izveidot vienotu fondu, kurā būtu ES 

līmenī integrēti centralizēti pārvaldītie 

finanšu instrumenti; uzskata, ka būtu 

jāparedz skaidra struktūra dažāda veida 

finanšu instrumentu izvēlei dažādās 

politikas jomās un dažādiem darbību 

veidiem un ka attiecīgie finanšu 

instrumenti arī turpmāk būtu jāiekļauj 

budžetā, paredzot tiem atsevišķas budžeta 

pozīcijas, lai tādējādi nodrošinātu 

investīciju skaidrību; tomēr uzsver, ka šāda 

noteikumu saskaņošana nevar skart 

dalībvalstu pārvaldītos finanšu 

instrumentus kohēzijas politikā vai ārējo 

darbību jomā; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/6 

Grozījums Nr.  6 

José Manuel Fernandes 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

105. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

105. uzsver — lai Savienība varētu pildīt 

savu lomu globālās stratēģijas un 

paplašināšanās, kaimiņattiecību un 

attīstības politikas satvarā, kā arī reaģēt uz 

ārkārtas situācijām, ir ievērojami 

jāpalielina ārējai darbībai paredzētās 

apropriācijas; sagaida, ka nākamajā DFS 

tiks atspoguļotas bezprecedenta apmēra 

vajadzības dienvidu un austrumu 

kaimiņvalstīs, kuras cīnās ar konfliktiem 

un migrācijas un bēgļu problemātikas 

radītajām sekām; prasa piešķirt lielākas 

apropriācijas, lai apmierinātu augošo 

humānās palīdzības pieprasījumu, kam par 

iemeslu ir gan dabas, gan cilvēka izraisītas 

katastrofas, un nepieļaut starpības 

veidošanos starp saistībām un 

maksājumiem; uzskata, ka Savienībai ir 

jāpalielina finansējums ANO Palīdzības un 

darba aģentūrai Palestīnas bēgļiem Tuvajos 

Austrumos (UNRWA); 

105. uzsver — lai Savienība varētu pildīt 

savu lomu globālās stratēģijas un 

paplašināšanās, kaimiņattiecību un 

attīstības politikas satvarā, kā arī reaģēt uz 

ārkārtas situācijām, ir ievērojami 

jāpalielina ārējai darbībai paredzētās 

apropriācijas; sagaida, ka nākamajā DFS 

tiks atspoguļotas bezprecedenta apmēra 

vajadzības dienvidu un austrumu 

kaimiņvalstīs, kuras cīnās ar konfliktiem 

un migrācijas un bēgļu problemātikas 

radītajām sekām; prasa piešķirt lielākas 

apropriācijas, lai apmierinātu augošo 

humānās palīdzības pieprasījumu, kam par 

iemeslu ir gan dabas, gan cilvēka izraisītas 

katastrofas, un nepieļaut starpības 

veidošanos starp saistībām un 

maksājumiem; uzskata, ka Savienībai ir 

jāpalielina finansējums ANO Palīdzības un 

darba aģentūrai Palestīnas bēgļiem Tuvajos 

Austrumos (UNRWA); turklāt uzsver, ka 

ir nepieciešami papildu līdzekļi Āfrikai 

paredzēta investīciju plāna finansēšanai, 

lai veicinātu iekļaujošu izaugsmi un 

ilgtspējīgu attīstību un tādējādi novērstu 

dažus neatbilstīgas migrācijas 

pamatcēloņus; 

Or. en 
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