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LV Vienoti daudzveidībā LV 

8.3.2018 A8-0048/7 

Grozījums Nr.  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF 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 

B apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

B. tā kā drīz vien apliecinājās, ka 

2014.–2020. gada DFS nav piemērota 

faktisko vajadzību apmierināšanai un 

politisko mērķu vērienīgumam, jo to jau 

no paša sākuma nācās izmantot, lai 

reaģētu uz vairākām krīzēm un jauniem, 

DFS pieņemšanas laikā neprognozētiem 

izaicinājumiem tādās jomās kā investīcijas, 

sociālā atstumtība, migrācija un bēgļi, 

jauniešu nodarbinātība, drošība, 

lauksaimniecība, vide un klimata 

pārmaiņas; tā kā rezultātā pašreizējā DFS 

tikai divus gadus kopš īstenošanas 

sākuma jau ir maksimāli noslogota, jo ir 

izsmeltas pieejamās rezerves, būtiskā 

apmērā izmantoti elastības noteikumi un 

īpašie instrumenti, ir jūtams spiediens uz 

pastāvošajiem politikas virzieniem un 

programmām vai tajos pat ir izdarīti 

samazinājumi, un ir izveidoti daži 

ārpusbudžeta mehānismi, lai zināmā mērā 

kompensētu ES budžeta nepietiekamo 

apmēru un elastīgumu;  

B. tā kā ir apliecinājies, ka ar 2014.–

2020. gada DFS un ES budžeta politiku 

nav iespējama efektīva faktisko vajadzību 

apmierināšana tādās jomās kā investīcijas, 

sociālā atstumtība, migrācija un bēgļi, 

jauniešu nodarbinātība, drošība, 

lauksaimniecība un vide; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/8 

Grozījums Nr.  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF 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 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. uzsver, ka nākamā DFS dod 

Savienībai iespēju parādīt, ka tā ir vienota 

un spēj risināt tādus politiskos 

pavērsienus kā Brexit, populistisko un 

nacionālistisko kustību augošā 

popularitāte un izmaiņas pasaules 

līderpozīcijās; uzsver, ka šķelšanās un 

egocentrisms nav atbilde uz globāliem 

jautājumiem un uz iedzīvotāju bažām; 

uzskata, ka it īpaši Brexit sarunas liecina 

par to, ka priekšrocības, ko nodrošina 

atrašanās Savienības sastāvā, ir 

ievērojami lielākas nekā izmaksas, kas 

saistītas ar ieguldījumu tās budžetā; šajā 

sakarībā aicina pilnībā ievērot iepriekš 

uzņemto saistību kopumu, kā Lielās 

piektdienas vienošanās gadījumā, 

attiecībā uz tiesiskuma un demokrātijas 

respektēšanu; 

7. noraida un pauž nožēlu par 

jebkuru mēģinājumu izmantot Apvienotās 

Karalistes izstāšanos no ES (Brexit), lai 

stiprinātu budžeta ieņēmumu daļu, kas 

galu galā radīs papildu nodokļus 

uzņēmumiem un nodokļa spiediena 

palielināšanos iedzīvotājiem; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/9 

Grozījums Nr.  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

ENF 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 

10.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  10.a atkārtoti pauž bažas par ES 

budžeta finansējumu un to, kāda ir tā 

loma, sniedzot konkrētas atbildes uz 

iedzīvotāju vajadzībām un pieaugošajām 

grūtībām, ar kurām viņi saskaras, 

piemēram, bezdarbu, ekonomikas 

lejupslīdi, nabadzību, migrācijas krīzi un 

draudiem drošības jomā; uzsver, ka ir 

pienācīgi jānovērtē, kurus līdzekļus labāk 

varētu pārvaldīt valstu līmenī, lai 

nodrošinātu pilnīgu subsidiaritātes 

principa ievērošanu;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/10 

Grozījums Nr.  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

ENF 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 

116.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  116.a aicina būtiski un konkrēti 

samazināt ES administratīvos izdevumus, 

ņemot vērā ekonomiskos ierobežojumus, 

kurus izjutušas vairākas dalībvalstis;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/11 

Grozījums Nr.  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

ENF 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 

117. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

117. atzinīgi vērtē iestāžu, struktūru un 

aģentūru iniciatīvas vēl vairāk paaugstināt 

efektivitāti, palielinot administratīvo 

sadarbību un apvienojot noteiktas 

funkcijas, un tādējādi radot ietaupījumus 

Savienības budžetā; uzsver, ka dažās 

aģentūrās ir iespējams panākt vēl lielāku 

efektivitāti, it īpaši pastiprinot sadarbību 

starp aģentūrām, kurām ir līdzīgi 

uzdevumi, piemēram, finanšu tirgu 

uzraudzības jomā, kā arī starp 

aģentūrām, kurām ir vairākas atrašanās 

vietas; vispārīgākā līmenī prasa rūpīgi 

izvērtēt iespēju sagrupēt aģentūras 

atbilstoši to uzdevumu stratēģiskajai 

nozīmei un darbības rezultātiem, lai starp 

aģentūrām panāktu sinerģiju, piemēram, 

attiecībā uz Eiropas Banku iestādi un 

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi 

Parīzē; 

117. prasa pilnībā pārskatīt Eiropas 

aģentūru lomu, un vēlas zināt, vai to 

uzdevumus un mērķus labāk nevarētu 

īstenot pastāvošie Eiropas Komisijas 

ģenerāldirektorāti vai dalībvalstis, lai 

novērstu funkciju un izmaksu dublēšanos, 

kā arī uzlabotu pārredzamību; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/12 

Grozījums Nr.  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF 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 

119. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

119. aicina Komisiju ierosināt 

mehānismu, kas ļautu finansiāli ietekmēt 

dalībvalstis, kuras neievēro Līguma par 

Eiropas Savienību (LES) 2. pantā 

noteiktās vērtības; tomēr brīdina, ka 

noteikumu pārkāpumi nekādā gadījumā 

nedrīkst ietekmēt Savienības budžeta 

līdzekļu galīgos saņēmējus, kuri par šiem 

pārkāpumiem nav atbildīgi; tādēļ pauž 

pārliecību, ka Savienības budžets nav 

piemērots instruments, ar kuru reaģēt uz 

LES 2. panta neievērošanu, un ka 

jebkādas iespējamās finansiālās sekas 

būtu jāuzņemas attiecīgajai dalībvalstij 

neatkarīgi no budžeta izpildes; 

119. noraida un pauž nožēlu par 

jebkuru mēģinājumu saistīt ES līdzekļu 

piešķiršanu ar politisku vai ekonomisku 

nosacījumu izpildi; nosoda šo iniciatīvu, 

raugoties uz to kā turpmāku vēršanos pret 

Eiropas tautām, to brīvību un neatkarību; 

Or. en 

 

 


