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8.3.2018 A8-0048/79 

Grozījums Nr.  79 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL grupas vārdā 

Miguel Urbán Crespo 

 

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 

9.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 9.b uzskata, ka ES ir pienākums 

piedāvāt labākas nākotnes perspektīvas 

jaunajai paaudzei, kura cietīs no pēdējās 

desmitgadēs Savienībā ieviestās 

ekonomiskās politikas nelabvēlīgajām 

sekām; pauž apņēmību ievērojami 

paplašināt pamatprogrammu 

“Erasmus+”, kurai būtu jāsniedz labums 

visiem Eiropas jauniešiem, nevis tikai 

ierobežotam studentu skaitam, kas var 

atļauties dzīvot ārvalstīs, jo ļoti zemā 

finansējuma dēļ, kas šai politikai ir 

paredzēts pašreizējā budžetā, minētā 

programma nespēj apmierināt ārkārtīgi 

lielo pieprasījumu, ko veido izcilas 

kvalitātes pieteikumi; ierosina ievērojami 

palielināt programmas “Erasmus+” 

budžetu un vismaz pusi no tā paredzēt 

jauniešiem no sociālajām grupām, kurām 

ir lielākas grūtības; prasa ievērojami 

stiprināt Pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammu; prasa panākt patiesu 

progresu jauniešu bezdarba apkarošanā 

un mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 

uzņēmumu, tostarp sociālo uzņēmumu, 

atbalstīšanā, piešķirot lielākus finanšu 

līdzekļus Jaunatnes nodarbinātības 

iniciatīvā un Uzņēmumu un mazo un 

vidējo uzņēmumu konkurētspējas 
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programmā (COSME) iekļautajām 

programmām; turklāt atbalsta to, ka tiek 

stiprināta Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumenta (EISI) otrā 

versija; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/80 

Grozījums Nr.  80 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

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 

9.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 9.c prasa, lai ES pieliktu lielākas 

pūles, stimulējot kohēziju un sociālo 

konverģenci Eiropā; ierosina divkāršot 

Eiropas Sociālā fonda budžetu, lai 

risinātu bezdarba jautājumu un pārvarētu 

Eiropā joprojām pastāvošo sociālo plaisu; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/81 

Grozījums Nr.  81 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, 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 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. aicina Savienību īstenot savu lomu 

trīs jaunās politikas jomās, kuras 

izveidojušās pašreizējās DFS darbības 

laikā un kurām ir gan iekšējā, gan ārējā 

dimensija, proti, 

 

– izstrādāt un finansēt visaptverošu 

patvēruma, migrācijas un integrācijas 

politiku un risināt migrācijas un 

pārvietošanas pamatcēloņus trešās valstīs, 

 

– stiprināt ārējo robežu aizsardzību 

un sekmēt stabilitāti, it īpaši aizsargājot 

cilvēktiesības ārpus Savienības robežām, 

novēršot konfliktus un īstenojot ārējo 

attīstības politiku, 

 

– 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; 

svītrots 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/82 

Grozījums Nr.  82 

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

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. uzsver, ka jaunajā shēmā ir iecerēts 

iekļaut divus jaunus finansiālā atbalsta 

veidus, kam atvēlēta īpaši redzama vieta 

Savienības ekonomikas darba 

programmā, proti, turpināt investīciju 

atbalsta shēmu, piemēram, Eiropas 

Stratēģisko investīciju fonda, darbību un 

attīstīt eurozonas dalībvalstu stabilizācijas 

funkciju, iespējams, ar ierosinātā Eiropas 

Monetārā fonda palīdzību, līdztekus 

izmantojot īpašu konverģences 

instrumentu dalībvalstīm, kuras gatavojas 

pievienoties eurozonai; 

11. uzsver, ka jaunajā shēmā ir iecerēts 

iekļaut jaunus finansiālā atbalsta veidus, 

piemēram, Eiropas Stratēģisko investīciju 

fondu; prasa, lai šajās programmās tiktu 

ievērots Savienības mērķis attiecībā uz 

sociālo, ekonomisko un teritoriālo 

kohēziju; uzskata, ka priekšlikums par 

Eiropas Monetāro fondu varētu būt daļa 

no mērķa stiprināt Eiropas kohēziju ar 

nosacījumu, ka tā darbība nav ierobežota 

tikai eurozonā, tas attīstības un kapitāla 

tirgu piekļuves ziņā prioritāri sniedz 

labumu nelabvēlīgākajā situācijā 

esošajiem reģioniem un ka tas neliek 

reģioniem un dalībvalstīm veikt 

neproduktīvus ekonomiskās taupības 

pasākumus; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/83 

Grozījums Nr.  83 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Kostas 

Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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 

13. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. atkārtoti apstiprina principu, ka, 

ieviešot papildu politiskās prioritātes, būtu 

jāparedz arī papildu finanšu līdzekļi 

neatkarīgi no tā, vai šīs prioritātes veidojas 

brīdī, kad tiek pieņemta jauna DFS, vai tās 

īstenošanas gaitā, un uzsver, ka jaunu 

vajadzību finansēšana nedrīkstētu kaitēt jau 

pastāvošām politikas jomām un 

programmām; turklāt cer, ka tiks ieviesti 

pietiekami elastības noteikumi, lai 

pielāgotos neparedzētiem apstākļiem, kas 

var veidoties DFS darbības laikā; 

13. šajā sakarībā iebilst pret ES 

budžeta apmēra nominālu samazināšanu 

nākamās DFS satvarā, atkārtoti apstiprina 

principu, ka, ieviešot papildu politiskās 

prioritātes, būtu jāparedz arī papildu 

finanšu līdzekļi neatkarīgi no tā, vai šīs 

prioritātes veidojas brīdī, kad tiek pieņemta 

jauna DFS, vai tās īstenošanas gaitā, un 

uzsver, ka jaunu vajadzību finansēšana 

nedrīkstētu kaitēt jau pastāvošām politikas 

jomām un programmām; turklāt cer, ka tiks 

ieviesti pietiekami elastības noteikumi, lai 

pielāgotos neparedzētiem apstākļiem, kas 

var veidoties DFS darbības laikā; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/84 

Grozījums Nr.  84 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

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 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. uzskata, ka spēcīgāku un 

vērienīgāku Eiropu var panākt tikai tad, ja 

šim mērķim paredz lielākus finanšu 

līdzekļus; ņemot vērā iepriekš minētos 

problēmjautājumus un prioritātes, kā arī 

Apvienotās Karalistes izstāšanos no 

Savienības, prasa ievērojami palielināt 

Savienības budžetu; lēš, ka 

nepieciešamajiem DFS izdevumu 

maksimālajiem apjomiem ir jābūt 1,3 % 

apmērā no ES-27 NKI, neņemot vērā to 

instrumentu klāstu, kuri jārēķina papildus 

maksimālajiem apjomiem; 

14. uzskata, ka spēcīgāku un 

vērienīgāku Eiropu var panākt tikai tad, ja 

to pārveido, tuvinoties iedzīvotāju gaidām 

solidaritātes, kohēzijas, patvēruma, vides 

un bioloģiskās daudzveidības 

aizsardzības, ekonomikas un enerģētikas 

zaļināšanas, sociālā progresa un 

pētniecībai un izglītībai sniegtā atbalsta 

jomā; uzskata, ka nepieciešamajiem DFS 

izdevumu maksimālajiem apjomiem būtu 

jāsasniedz lielākā iespējamā daļa no ES-

27 NKI, ko pieļauj Līgumi; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/85 

Grozījums Nr.  85 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 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 

14.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 14.a uzsver, ka ir ievērojami jāpalielina 

pašreizējie maksimālie apjomi, lai 

pārveidotu DFS par elastīgu un 

organizētu ES izdevumu programmu 

sistēmu, kurā svarīgām darbības 

pozīcijām ir paredzēti pietiekami līdzekļi; 

uzsver, ka tas nebūs iespējams, nerisinot 

patiesas ekonomiskās konverģences 

trūkumu, nemazinot draudus līdztiesībai, 

nesekmējot investīcijas, ar kurām tiek 

mainīts ražošanas modelis, nerisinot 

klimata pārmaiņu jautājumu un 

neveicinot sadarbību ar labākiem 

nosacījumiem; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/86 

Grozījums Nr.  86 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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 

14.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 14.b uzsver, ka saskaņā ar P. Werner 

1970. gada ziņojumu un M. McDougall 

1977. gada ziņojumu Savienībai ir daudz 

vairāk jāpalielina publisko resursu 

apmērs, lai tikai kompensētu ārējās 

maksājumu bilances nelīdzsvarotību, un 

ka šī iemesla dēļ tikai, lai pārvarētu 

pastāvošās atšķirības, ES budžetā ir 

nepieciešams iemaksāt 4 % no NKI, kas 

būtu tikai pagaidu pasākums virzībā uz 

vēl lielāku iemaksu apmēru; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/87 

Grozījums Nr.  87 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo 

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 

15. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. pauž pārliecību, ka — ja vien 

Padome nepiekritīs ievērojami palielināt 

valstu iemaksas ES budžetā — vienīgā 

iespēja, kā nodrošināt atbilstošu 

finansējumu nākamajai DFS, ir ieviest 

jaunus, īstenus ES pašu resursus; 

15. pauž pārliecību, ka — ja vien 

Padome nepiekritīs ievērojami palielināt 

valstu iemaksas ES budžetā — vienīgā 

iespēja, kā nodrošināt atbilstošu 

finansējumu nākamajai DFS, ir ieviest 

jaunus, īstenus ES pašu resursus; tomēr 

uzsver, ka ES budžets nebūtu jāveido tikai 

uz NKI iemaksu pamata, jo tas DFS 

padarītu netaisnīgu, nelīdzsvarotu un 

nespējīgu nodrošināt progresīvu 

plānošanu; turklāt uzskata, ka, plānojot 

nākamās DFS finansējumu, būtu jāņem 

vērā tādi sociālie faktori kā bezdarbs, 

sabiedrisko labumu pieejamība un vietējie 

bruto ienākumi visnelabvēlīgākajās 

teritorijās un priekšpilsētās; 

Or. en 

 

 


