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Grozījums Nr.  58 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-

Pierre Vieu 

GUE/NGL 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 

11.a atsauce (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 – ņemot vērā Komisijas 2017. gada 

24. oktobra paziņojumu 

(COM(2017)0623) „Stiprāka un atjaunota 

stratēģiskā partnerība ar ES tālākajiem 

reģioniem”; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/59 

Grozījums Nr.  59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Sofia 

Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Pierre Vieu 

GUE/NGL 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 

A apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

A. tā kā vienošanās par pašreizējo 

daudzgadu finanšu shēmu (DFS) tika 

panākta 2013. gadā un salīdzinājumā ar 

iepriekšējo finanšu plānošanas periodu tajā 

pirmo reizi bija reālā izteiksmē iestrādāts 

gan saistību, gan maksājumu apropriāciju 

samazinājums, neraugoties uz ES 

kompetences jomu paplašināšanos un 

mērķu vērienīgumu, kā attiecīgi noteikts 

Lisabonas līgumā un stratēģijā „Eiropa 

2020”; tā kā šai shēmai bija raksturīga arī 

ievērojama starpība starp saistību un 

maksājumu apropriāciju līmeni, kas 

veicināja nesamaksātu rēķinu uzkrāšanos 

DFS darbības pirmajos divos gados; tā kā 

DFS un ar to saistīto juridisko pamatu 

vēlīna pieņemšana veicināja īstenošanas 

iekavēšanos, kuras sekas joprojām ir 

jūtamas un kuras rezultātā pašreizējās DFS 

beigās varētu uzkrāties maksājumu 

pieprasījumi, ietekmējot arī nākamo 

periodu; tā kā, pateicoties Parlamenta 

neatlaidībai, DFS tika iekļauti jauni 

noteikumi, kas ļaus iespējami pilnīgāk 

izmantot tās kopējo maksimālo apjomu un 

paredzēt elastības mehānismus; 

A. tā kā vienošanās par pašreizējo 

daudzgadu finanšu shēmu (DFS) tika 

panākta 2013. gadā un salīdzinājumā ar 

iepriekšējo finanšu plānošanas periodu tajā 

pirmo reizi bija reālā izteiksmē iestrādāts 

gan saistību, gan maksājumu apropriāciju 

samazinājums, kas apdraud ideju par 

ekonomiskās un sociālās kohēzijas 

prioritāro nozīmi vai par solidaritāti 

Eiropas Savienībā; tā kā šai shēmai bija 

raksturīga arī ievērojama starpība starp 

saistību un maksājumu apropriāciju līmeni, 

kas veicināja nesamaksātu rēķinu 

uzkrāšanos DFS darbības pirmajos divos 

gados; tā kā DFS un ar to saistīto juridisko 

pamatu vēlīna pieņemšana veicināja 

īstenošanas iekavēšanos, kuras sekas 

joprojām ir jūtamas un kuras rezultātā 

pašreizējās DFS beigās varētu uzkrāties 

maksājumu pieprasījumi, ietekmējot arī 

nākamo periodu; tā kā, pateicoties 

Parlamenta neatlaidībai, DFS tika iekļauti 

jauni noteikumi, kas ļaus iespējami 

pilnīgāk izmantot tās kopējo maksimālo 

apjomu un paredzēt elastības mehānismus; 

Or. en 
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