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LV Vienoti daudzveidībā LV 

8.3.2018 A8-0048/21 

Grozījums Nr.  21 

Jordi Solé 

Verts/ALE 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 

Da apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Da. tā kā LESD 8. pantā ES ir 

apņēmusies sekmēt sieviešu un vīriešu 

līdztiesību un kā vienu no 

pamatprincipiem nodrošināt dzimumu 

līdztiesības aspekta iekļaušanu visās savās 

darbībās; tā kā DFS ir pievienots kopīgs 

iestāžu paziņojums par integrētu pieeju 

dzimumu līdztiesībai;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/22 

Grozījums Nr.  22 

Jordi Solé 

Verts/ALE 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 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. atzinīgi vērtē diskusiju par nākamo 

DFS, raugoties uz to kā uz iespēju 

sagatavot pamatu spēcīgākai un 

ilgtspējīgākai Eiropai, izmantojot vienu no 

tās pašiem acīmredzamākajiem 

instrumentiem, proti, Savienības budžetu; 

uzskata, ka nākamā DFS būtu jāiestrādā 

plašākā stratēģijā un vēstījumā par Eiropas 

nākotni; uzskata, ka DFS ir jāveido, 

pārvēršot ES politiskās ieceres un 

politiskās prioritātes atbilstošos budžeta 

līdzekļos;  

3. atzinīgi vērtē diskusiju par nākamo 

DFS, raugoties uz to kā uz iespēju 

sagatavot pamatu spēcīgākai un 

ilgtspējīgākai Eiropai, izmantojot vienu no 

tās pašiem acīmredzamākajiem 

instrumentiem, proti, Savienības budžetu; 

uzskata, ka nākamā DFS būtu jāiestrādā 

plašākā stratēģijā un vēstījumā par Eiropas 

nākotni; uzskata, ka DFS ir jāveido, 

pārvēršot ES politiskās ieceres un 

politiskās prioritātes atbilstošos budžeta 

līdzekļos; tādēļ prasa paredzēt pienācīgus 

resursus, kas ļautu nodrošināt ilgtspējīgu 

attīstību, sociālo progresu un labāku 

dzīves līmeni iedzīvotājiem; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/23 

Grozījums Nr.  23 

Jordi Solé 

Verts/ALE 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 

6.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  6.a turklāt uzsver, ka ES ir 

konsekventi jāievēro savas starptautiskās 

saistības un tai būtu jābeidz subsidēt 

izdevumus, kas nelabvēlīgi ietekmē 

klimatu; aicina Komisiju nākamajā DFS 

izbeigt visu ar kodolenerģiju, fosilo 

kurināmo, asfaltu un aizsardzību saistīto 

tiešo izdevumu finansēšanu no ES 

budžeta;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/24 

Grozījums Nr.  24 

Jordi Solé 

Verts/ALE 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 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. tāpēc aicina pastāvīgi atbalstīt 

pastāvošo politiku, it īpaši ES ilgtermiņa 

politikas jomas, kas nostiprinātas Līgumos, 

proti, kopējo lauksaimniecības politiku, 

kopējo zivsaimniecības politiku un 

kohēzijas politiku, jo tās ES iedzīvotājiem 

sniedz taustāmus labumus no Eiropas 

projekta; noraida jebkuru mēģinājumu 

renacionalizēt šīs politikas jomas, jo tas 

nedz samazinātu uz nodokļu maksātājiem 

un patērētājiem gulstošo finansiālo slogu, 

nedz arī ļautu panākt labākus rezultātus, 

toties kavētu izaugsmi, solidaritāti un 

vienotā tirgus darbību, vienlaikus vēl 

vairāk padziļinot nevienlīdzību un 

palielinot atšķirības starp teritorijām un 

tautsaimniecības nozarēm; pauž nodomu 

nākamajā plānošanas periodā šīm politikas 

jomām ES-27 valstīs nodrošināt tādu pašu 

finansējuma līmeni, vienlaikus turpinot 

uzlabot šo politikas jomu efektivitāti un 

vienkāršot ar tām saistītās procedūras;  

8. tāpēc aicina pastāvīgi atbalstīt 

pastāvošo politiku, it īpaši ES ilgtermiņa 

politikas jomas, kas nostiprinātas Līgumos, 

proti, kopējo lauksaimniecības politiku, 

kopējo zivsaimniecības politiku un 

kohēzijas politiku, jo tās ES iedzīvotājiem 

sniedz taustāmus labumus no Eiropas 

projekta; noraida jebkuru mēģinājumu 

renacionalizēt šīs politikas jomas, jo tas 

nedz samazinātu uz nodokļu maksātājiem 

un patērētājiem gulstošo finansiālo slogu, 

nedz arī ļautu panākt labākus rezultātus, 

toties kavētu izaugsmi, solidaritāti un 

vienotā tirgus darbību, vienlaikus vēl 

vairāk padziļinot nevienlīdzību un 

palielinot atšķirības starp teritorijām un 

tautsaimniecības nozarēm; pauž nodomu 

nākamajā plānošanas periodā šīm politikas 

jomām ES-27 valstīs nodrošināt tādu pašu 

finansējuma līmeni, vienlaikus tiecoties 

īstenot jēgpilnu un pamatīgu šo politikas 

jomu reformu, lai tās varētu nodrošināt 

nepieciešamos rezultātus sarežģītajās 

situācijās, ar kurām saskaramies, un 

turpinot uzlabot šo politikas jomu 

efektivitāti un vienkāršot ar tām saistītās 

procedūras; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/25 

Grozījums Nr.  25 

Jordi Solé 

Verts/ALE 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. punkts – 3. ievilkums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 – nodrošināt vispārēju iekšējo drošību 

Eiropas iedzīvotājiem un apvienot 

aizsardzības pētniecības centienus un 

aizsardzības spējas, vienlaikus uzsverot, ka 

šajā jomā īstenotās darbības nedrīkstētu 

norisināties uz ES attīstības politikas 

rēķina; 

– nodrošināt vispārēju iekšējo drošību 

Eiropas iedzīvotājiem, vienlaikus uzsverot, 

ka šajā jomā īstenotās darbības nedrīkstētu 

norisināties uz ES attīstības politikas 

rēķina; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/26 

Grozījums Nr.  26 

Jordi Solé 

Verts/ALE 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 

75. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

75.  uzskata, ka nākamajā DFS budžeta 

resursi būtu vairāk jākoncentrē jomās, 

kurās ir nepārprotami redzama Eiropas 

pievienotā vērtība un kuras stimulē 

ekonomikas izaugsmi, konkurētspēju, 

ilgtspēju un nodarbinātību visos ES 

reģionos; šajā kontekstā uzsver pētniecības 

un inovācijas nozīmi ilgtspējīgas, pasaulē 

vadošas un zināšanās balstītas ekonomikas 

veidošanā un pauž nožēlu par to, ka 

pašreizējā DFS, trūkstot pienācīgam 

finansējumam, tikai neliela daļa ļoti 

kvalitatīvu projektu šajā jomā ir saņēmusi 

ES finansējumu; 

75.  uzskata, ka nākamajā DFS budžeta 

resursi būtu vairāk jākoncentrē jomās, 

kuras sekmē ilgtspējīgu attīstību un 

pienācīgas kvalitātes darbvietas, kurās ir 

nepārprotami redzama Eiropas pievienotā 

vērtība un kuras stimulē ekonomikas 

izaugsmi, konkurētspēju, ilgtspēju un 

nodarbinātību un veicina solidaritāti visos 

ES reģionos; šajā kontekstā uzsver 

pētniecības un inovācijas nozīmi 

ilgtspējīgas, pasaulē vadošas un zināšanās 

balstītas ekonomikas veidošanā un pauž 

nožēlu par to, ka pašreizējā DFS, trūkstot 

pienācīgam finansējumam, tikai neliela 

daļa ļoti kvalitatīvu projektu šajā jomā ir 

saņēmusi ES finansējumu; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/27 

Grozījums Nr.  27 

Jordi Solé 

Verts/ALE 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 

86. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

86. uzskata, ka Eiropā ir būtiski 

nodrošināt stabilu energoapgādi par 

pieņemamām cenām; tādēļ aicina sniegt 

pastāvīgu atbalstu investīcijām, ar kurām 

tiek nodrošināta energoavotu un 

energoapgādes maršrutu dažādošana, 

palielināta energoapgādes drošība un 

enerģētiskā neatkarība un uzlabota 

energoefektivitāte un atjaunojamo 

energoresursu izmantošana, tostarp 

izmantojot enerģētikas nozarei paredzēto 

EISI atbalstu; īpaši uzsver, ka ir svarīgi 

sniegt vispusīgu atbalstu, it īpaši no 

oglekļietilpīgām darbībām atkarīgiem 

reģioniem, enerģētikas pārkārtošanai, 

pārejai uz mazoglekļa ekonomiku, 

elektroenerģijas ražošanas modernizācijai, 

pārrobežu starpsavienojumu uzlabošanai 

un viedo tīklu izmantošanai, oglekļa 

uztveršanas, uzglabāšanas un 

izmantošanas tehnoloģijām un centralizētās 

siltumapgādes modernizēšanai; uzskata, ka 

enerģētikas nozares pārveidošana, ņemot 

vērā ar klimatu saistītos mērķus, būtu 

attiecīgi jāatbalsta, it sevišķi no oglēm 

atkarīgos reģionos un valstīs, lai efektīvi 

veicinātu stratēģisko pāreju uz zemu 

emisiju ekonomiku; prasa izveidot 

visaptverošu fondu, kas būtu paredzēts, lai 

atbalstītu taisnīgu pārkārtošanu, it sevišķi 

attīstot un izmantojot atjaunojamos 

86. uzskata, ka Eiropā ir būtiski 

nodrošināt stabilu energoapgādi par 

pieņemamām cenām; tādēļ aicina sniegt 

pastāvīgu atbalstu investīcijām, ar kurām 

tiek nodrošināta energoavotu un 

energoapgādes maršrutu dažādošana, 

palielināta energoapgādes drošība un 

enerģētiskā neatkarība un uzlabota 

energoefektivitāte un atjaunojamo 

energoresursu izmantošana, tostarp 

izmantojot enerģētikas nozarei paredzēto 

EISI atbalstu; īpaši uzsver, ka ir svarīgi 

sniegt vispusīgu atbalstu, it īpaši no 

oglekļietilpīgām darbībām atkarīgiem 

reģioniem, enerģētikas pārkārtošanai, 

pārejai uz mazoglekļa un kodolbrīvu 

ekonomiku, elektroenerģijas ražošanas 

modernizācijai, pārrobežu 

starpsavienojumu uzlabošanai, viedo tīklu 

izmantošanai un izmantošanas 

tehnoloģijām un centralizētās 

siltumapgādes modernizēšanai; uzskata, ka 

enerģētikas nozares pārveidošana, ņemot 

vērā ar klimatu saistītos mērķus, būtu 

attiecīgi jāatbalsta, it sevišķi no oglēm 

atkarīgos reģionos un valstīs, lai efektīvi 

veicinātu stratēģisko pāreju uz zemu 

emisiju ekonomiku; prasa izveidot 

visaptverošu fondu, kas būtu paredzēts, lai 

atbalstītu taisnīgu pārkārtošanu, it sevišķi 

attīstot un izmantojot atjaunojamos 
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energoresursus, energoefektivitātes un 

enerģijas akumulēšanas risinājumus, 

elektromobilitātes risinājumus un 

infrastruktūru, modernizējot 

elektroenerģijas ražošanu un elektrotīklus, 

izstrādājot un izmantojot progresīvas 

elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas, 

tostarp oglekļa dioksīda uztveršanu un 

uzglabāšanu (CCS), oglekļa dioksīda 

uztveršanu un izmantošanu (CCU) un 

ogļu gazifikāciju, modernizējot 

centralizēto siltumapgādi, tostarp ieviešot 

augstas efektivitātes koģenerācijas 

risinājumus, savlaicīgi pielāgojoties 

nākotnes vides standartiem, pārstrukturējot 

energoietilpīgās nozares, kā arī pievēršoties 

ietekmei uz sabiedrību, ekonomiku un vidi; 

energoresursus, energoefektivitātes un 

enerģijas akumulēšanas risinājumus, 

elektromobilitātes risinājumus un 

infrastruktūru, modernizējot 

elektroenerģijas ražošanu un elektrotīklus, 

izstrādājot un izmantojot progresīvas 

elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas, 

modernizējot centralizēto siltumapgādi, 

tostarp ieviešot augstas efektivitātes 

koģenerācijas risinājumus, savlaicīgi 

pielāgojoties nākotnes vides standartiem, 

pārstrukturējot energoietilpīgās nozares, kā 

arī pievēršoties ietekmei uz sabiedrību, 

ekonomiku un vidi; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/28 

Grozījums Nr.  28 

Jordi Solé 

Verts/ALE 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 

87. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

87. uzsver lielapjoma infrastruktūras 

projektu, proti, starptautiskā 

eksperimentālā kodoltermiskā reaktora 

(ITER), Eiropas Ģeostacionārās 

navigācijas pārklājuma dienesta (EGNOS), 

globālās satelītu navigācijas sistēmas 

(Galileo), Zemes novērošanas programmas 

(Copernicus) un valdību un valsts iestāžu 

satelītsakaru projekta (GOVSATCOM), 

stratēģisko nozīmi ES turpmākajai 

konkurētspējai, drošībai un politiskajai 

varai; norāda, ka ES budžetā ir jānodrošina 

finansējums šiem lielapjoma projektiem, 

taču vienlaikus attiecīgie līdzekļi arī 

jānorobežo, lai tādējādi nodrošinātu, ka 

iespējama izmaksu pārsniegšana 

neapdraudēs citu Savienības politikas jomu 

finansēšanu un sekmīgu īstenošanu, kā tas 

atsevišķos gadījumos novērots iepriekšējā 

DFS; atgādina, ka šajā nolūkā maksimālā 

summa šiem projektiem patlaban ir 

noteikta DFS regulā, un prasa jaunajā 

regulā paredzēt līdzīgus noteikumus; 

87. uzsver lielapjoma infrastruktūras 

projektu, proti, Eiropas Ģeostacionārās 

navigācijas pārklājuma dienesta (EGNOS), 

globālās satelītu navigācijas sistēmas 

(Galileo), Zemes novērošanas programmas 

(Copernicus) un valdību un valsts iestāžu 

satelītsakaru projekta (GOVSATCOM), 

stratēģisko nozīmi ES turpmākajai 

konkurētspējai, drošībai un politiskajai 

varai; norāda, ka ES budžetā ir jānodrošina 

finansējums šiem lielapjoma projektiem, 

taču vienlaikus attiecīgie līdzekļi arī 

jānorobežo, lai tādējādi nodrošinātu, ka 

iespējama izmaksu pārsniegšana 

neapdraudēs citu Savienības politikas jomu 

finansēšanu un sekmīgu īstenošanu, kā tas 

atsevišķos gadījumos novērots iepriekšējā 

DFS; atgādina, ka šajā nolūkā maksimālā 

summa šiem projektiem patlaban ir 

noteikta DFS regulā, un prasa jaunajā 

regulā paredzēt līdzīgus noteikumus; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/29 

Grozījums Nr.  29 

Jordi Solé 

Verts/ALE 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 

88. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

88. uzsver, cik svarīga ir vides 

saglabāšana un aizsardzība, vides kvalitātes 

uzlabošana un cīņa pret klimata 

pārmaiņām, ekosistēmu degradāciju un 

bioloģiskās daudzveidības zudumu un cik 

svarīga nozīme ir ES vadošajai lomai šajos 

jautājumos; uzskata, ka stabils un pienācīgs 

finansējums ir ļoti būtisks, lai izpildītu 

Eiropas Savienības starptautiskās saistības, 

piemēram, Parīzes nolīgumu; atgādina, ka 

nākamajai DFS būtu jāpalīdz Savienībai 

sasniegt šos mērķus un jāveicina pāreja uz 

mazoglekļa ekonomiku līdz 2050. gadam; 

uzsver, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu 

finansēt projektus un investīcijas, kas ir 

pretrunā minēto mērķu sasniegšanai; aicina 

turpmākajos ES izdevumos vērienīgi 

integrēt klimata jautājumus; šajā sakarībā 

prasa pienācīgi finansēt, turpināt un 

paplašināt attiecīgās programmas, 

piemēram, „LIFE+”, un izveidot īpaši 

paredzētu finansējumu bioloģiskajai 

daudzveidībai un „Natura 2020” tīkla 

pārvaldībai; 

88. uzsver, cik svarīga ir vides 

saglabāšana un aizsardzība, vides kvalitātes 

uzlabošana un cīņa pret klimata 

pārmaiņām, ekosistēmu degradāciju un 

bioloģiskās daudzveidības zudumu un cik 

svarīga nozīme ir ES vadošajai lomai šajos 

jautājumos; uzskata, ka stabils un pienācīgs 

finansējums ir ļoti būtisks, lai izpildītu 

Eiropas Savienības starptautiskās saistības, 

piemēram, Parīzes nolīgumu; atgādina, ka 

nākamajai DFS būtu jāpalīdz Savienībai 

sasniegt šos mērķus un jāveicina pāreja uz 

mazoglekļa un kodolbrīvu ekonomiku līdz 

2050. gadam; uzsver, ka Eiropas 

Savienībai nevajadzētu finansēt projektus 

un investīcijas, kas ir pretrunā minēto 

mērķu sasniegšanai; aicina turpmākajos ES 

izdevumos vērienīgi integrēt klimata 

jautājumus; šajā sakarībā prasa pienācīgi 

finansēt, turpināt un paplašināt attiecīgās 

programmas, piemēram, „LIFE+”, un 

izveidot īpaši paredzētu finansējumu 

bioloģiskajai daudzveidībai un 

„Natura 2020” tīkla pārvaldībai; 

Or. en 
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Rezolūcijas priekšlikums 

88. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

88. uzsver, cik svarīga ir vides 

saglabāšana un aizsardzība, vides kvalitātes 

uzlabošana un cīņa pret klimata 

pārmaiņām, ekosistēmu degradāciju un 

bioloģiskās daudzveidības zudumu un cik 

svarīga nozīme ir ES vadošajai lomai šajos 

jautājumos; uzskata, ka stabils un pienācīgs 

finansējums ir ļoti būtisks, lai izpildītu 

Eiropas Savienības starptautiskās saistības, 

piemēram, Parīzes nolīgumu; atgādina, ka 

nākamajai DFS būtu jāpalīdz Savienībai 

sasniegt šos mērķus un jāveicina pāreja uz 

mazoglekļa ekonomiku līdz 2050. gadam; 

uzsver, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu 

finansēt projektus un investīcijas, kas ir 

pretrunā minēto mērķu sasniegšanai; aicina 

turpmākajos ES izdevumos vērienīgi 

integrēt klimata jautājumus; šajā sakarībā 

prasa pienācīgi finansēt, turpināt un 

paplašināt attiecīgās programmas, 

piemēram, „LIFE+”, un izveidot īpaši 

paredzētu finansējumu bioloģiskajai 

daudzveidībai un „Natura 2020” tīkla 

pārvaldībai; 

88. uzsver, cik svarīga ir vides 

saglabāšana un aizsardzība, vides kvalitātes 

uzlabošana un cīņa pret klimata 

pārmaiņām, ekosistēmu degradāciju un 

bioloģiskās daudzveidības zudumu un cik 

svarīga nozīme ir ES vadošajai lomai šajos 

jautājumos; uzskata, ka stabils un pienācīgs 

finansējums ir ļoti būtisks, lai izpildītu 

Eiropas Savienības starptautiskās saistības, 

piemēram, Parīzes nolīgumu; atgādina, ka 

nākamajai DFS būtu jāpalīdz Savienībai 

sasniegt šos mērķus un jāveicina pāreja uz 

mazoglekļa ekonomiku līdz 2050. gadam; 

uzsver, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu 

finansēt projektus un investīcijas, kas ir 

pretrunā minēto mērķu sasniegšanai; aicina 

turpmākajos ES izdevumos vērienīgi 

integrēt klimata jautājumus; šajā sakarībā 

prasa pienācīgi finansēt attiecīgās 

programmas, piemēram, „LIFE+”, un 

vismaz divkārt palielināt šo programmu 

finanšu resursus, un izveidot īpaši 

paredzētu finansējumu bioloģiskajai 

daudzveidībai un „Natura 2020” tīkla 

pārvaldībai; 

Or. en 

 

 


