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7.3.2018 A8-0048/144 

Grozījums Nr.  144 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. līdztekus pieņem atsevišķu 

rezolūciju, kurā izklāstīta Parlamenta 

nostāja par ES pašu resursu sistēmas 

reformu saskaņā ar ieteikumiem, kas 

saņemti no Augsta līmeņa grupas pašu 

resursu jautājumos; aicina Komisiju 

pienācīgi ņemt vērā Parlamenta nostāju, 

sagatavojot likumdošanas priekšlikumus 

par ES pašu resursiem, un norāda, ka to 

tvērumam vajadzētu būt vērienīgam un tie 

būtu jāiesniedz kopā ar DFS 

priekšlikumiem; uzsver, ka gaidāmajās 

sarunās par nākamo DFS vienkopus tiks 

aplūkoti gan izdevumu, gan ieņēmumu 

aspekti un ka vienošanos par DFS būs 

iespējams panākt tikai tad, ja būs gūti 

atbilstoši panākumi pašu resursu 

jautājumā; 

svītrots 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/145 

Grozījums Nr.  145 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. pauž pārliecību, ka nākamā DFS 

būtu jābalsta uz Savienības jau iedibināto 

politiku un prioritātēm, kuru mērķis ir 

veicināt mieru, demokrātiju, tiesiskumu, 

cilvēktiesības un dzimumu līdztiesību, 

sekmēt labklājību, noturīgu un ilgstošu 

ekonomisko izaugsmi, pētniecību un 

inovāciju, nodrošināt kvalitatīvu 

nodarbinātību, tādējādi radot pienācīgas 

kvalitātes darbvietas, cīnīties pret klimata 

pārmaiņām un veicināt ekonomisko, 

sociālo un teritoriālo kohēziju, kā arī 

dalībvalstu un iedzīvotāju solidaritāti; 

uzskata, ka šie pīlāri ir priekšnoteikums 

pienācīgai vienotā tirgus un ekonomiskās 

un monetārās savienības darbībai, kā arī 

Eiropas pozīciju nostiprināšanai pasaulē; 

pauž pārliecību, ka šobrīd tas Eiropas 

nākotnes iecerēm ir svarīgāk nekā jebkad 

iepriekš; 

4. pauž pārliecību, ka nākamā DFS 

būtu jābalsta uz Savienības jau iedibināto 

politiku un prioritātēm, kuru mērķis ir 

veicināt mieru, demokrātiju, tiesiskumu, 

cilvēktiesības un dzimumu līdztiesību, 

sekmēt labklājību, noturīgu un ilgstošu 

ekonomisko izaugsmi, pētniecību un 

inovāciju, nodrošināt kvalitatīvu 

nodarbinātību, tādējādi radot pienācīgas 

kvalitātes darbvietas, cīnīties pret klimata 

pārmaiņām un veicināt ekonomisko, 

sociālo un teritoriālo kohēziju, kā arī 

dalībvalstu un iedzīvotāju solidaritāti; 

uzskata, ka līdzšinējie centieni izveidot 

vienotu tirgu un ekonomikas un monetāro 

savienību ir bijuši pretrunā šiem pīlāriem, 

kā rezultātā pasliktinājusies Eiropas un 

ES dalībvalstu pozīcija pasaules mērogā; 

pauž pārliecību, ka šie pīlāri ir svarīgi 

rādītāji par pieaugošajām atšķirībām 

Savienībā; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/146 

Grozījums Nr.  146 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. uzskata, ka nākamajai DFS būtu 

jādod Savienībai iespēja nodrošināt 

risinājumus un kļūt stiprākai, pārvarot šīs 

desmitgades krīzes — ekonomikas un 

finanšu lejupslīdi, jauniešu bezdarbu, 

pastāvīgo nabadzību un sociālo atstumtību, 

migrācijas un bēgļu problemātiku, klimata 

pārmaiņas un dabas katastrofas, vides 

degradāciju un bioloģiskās daudzveidības 

zudumu, terorismu un nestabilitāti (šeit 

uzskaitīti vien daži piemēri); uzsver, ka šie 

globālie pārrobežu mēroga 

problēmjautājumi, kuru ietekme jūtama 

valstu iekšienē, liecina par to, ka mūsu 

ekonomikas un sabiedrības ir savstarpēji 

atkarīgas, un norāda, ka ir nepieciešama 

kopīga rīcība; 

5. uzskata, ka nākamajai DFS būtu 

jādod Savienībai iespēja nodrošināt 

risinājumus un kļūt stiprākai, pārvarot šīs 

desmitgades krīzes — ekonomikas un 

finanšu lejupslīdi, jauniešu bezdarbu, 

pastāvīgo nabadzību un sociālo atstumtību, 

migrācijas un bēgļu problemātiku, klimata 

pārmaiņas un dabas katastrofas, vides 

degradāciju un bioloģiskās daudzveidības 

zudumu, terorismu un nestabilitāti (šeit 

uzskaitīti vien daži piemēri); uzsver, ka 

Savienība lielākoties uz šiem 

problēmjautājumiem nav reaģējusi, 

parādot, ka tieši valstis joprojām var 

vislabāk risināt visus iepriekšminētos 

problēmjautājumus; 

Or. en 



 

AM\1148259LV.docx  PE616.074v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.3.2018 A8-0048/147 

Grozījums Nr.  147 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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. uzsver, ka nākamajā DFS jāņem 

vērā tas, ka dalībvalstu pilsoņi parasti 

vēlas mazāku ES iesaistīšanos — Brexit 

un 2016. gada referendums Nīderlandē ir 

piemēri, kas liecina par ļoti lielu 

skepticismu pret ES; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/148 

Grozījums Nr.  148 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

EFDD 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. tādēļ aicina pamatīgi pārdomāt ES 

politiku — šīs daudzgadu finanšu shēmas 

(DFS) galvenajam mērķim vajadzētu būt 

nodrošināt satvaru, kurā samazināt ES 

budžeta piemērošanas jomu un apjomu; 

uzsver, ka viens no veidiem, kā to panākt, 

būtu sākt atsevišķu politikas jomu 

renacionalizēšanu; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/149 

Grozījums Nr.  149 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

EFDD 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. apstiprina principu, ka papildu 

politiskās prioritātes, kas var rasties brīdī, 

kad tiek pieņemta jauna DFS, vai tās 

īstenošanas gaitā, būtu jāfinansē, 

samazinot līdzekļus citās programmās; 

Or. en 

 

 


