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11.4.2018 A8-0130/7 

Grozījums Nr.  7 

Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi 

saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. atsauce 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

— ņemot vērā deklarāciju4 par 

pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto 

darījumu likumību un pareizību, kuru 

Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu 

gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 287. pantu, 

— ņemot vērā deklarāciju4 par 

pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto 

darījumu likumību un pareizību, kuru 

Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu 

gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 287. pantu, un 

turpmāko sajukumu, kas rodas tāpēc, ka 

tiek sniegtas divas ticamības deklarācijas 

par vienu un to pašu pārskatu kopumu, 

__________________ __________________ 

OV C 322, 28.9.2017., 1. lpp. OV C 322, 28.9.2017., 1. lpp. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/8 

Grozījums Nr.  8 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi 

saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. norāda uz Revīzijas palātas 

konstatējumiem par to, ka ECB monetārā 

politika un uzraudzības funkcijas faktiski 

nav organizatoriski nošķirtas, kā arī nav 

skaidru un stingru pārvaldības noteikumu, 

kuru mērķis ir novērst interešu konfliktus, 

kas pastiprina bažas par neizbēgamo 

interešu konfliktu starp ECB lomu euro 

stabilitātes saglabāšanā un lielo Eiropas 

kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību; 

25. ar bažām norāda uz Revīzijas 

palātas konstatējumiem par to, ka ECB 

monetārā politika un uzraudzības funkcijas 

faktiski nav organizatoriski nošķirtas, kā 

arī nav skaidru un stingru pārvaldības 

noteikumu, kuru mērķis ir novērst interešu 

konfliktus, kas pastiprina bažas par 

neizbēgamo interešu konfliktu starp ECB 

lomu euro stabilitātes saglabāšanā un lielo 

Eiropas kredītiestāžu prudenciālo 

uzraudzību; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/9 

Grozījums Nr.  9 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi 

saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

28. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

28. no pārskatatbildības viedokļa 

uzskata par nepieņemamu to, ka 

revidējamā vienība, proti, ECB, vēlas pati 

izlemt, kuriem dokumentiem ārējie 

revidenti var piekļūt11; tādēļ aicina ECB 

pilnībā sadarboties ar Revīzijas palātu kā 

ārēju revidentu un sniegt Revīzijas palātai 

pilnīgu piekļuvi informāciju, lai 

nodrošinātu atbilstību iepriekšminētajiem 

noteikumiem; 

28. no pārskatatbildības viedokļa 

uzskata par pilnīgi nepieņemamu to, ka 

revidējamā vienība, proti, ECB, vēlas pati 

izlemt, kuriem dokumentiem ārējie 

revidenti var piekļūt11; tādēļ aicina ECB 

pilnībā sadarboties ar Revīzijas palātu kā 

ārēju revidentu un sniegt Revīzijas palātai 

pilnīgu piekļuvi informāciju, lai 

nodrošinātu atbilstību iepriekšminētajiem 

noteikumiem; 

__________________ __________________ 

11Ierobežojumus attiecībā uz piekļuvi 

informācijai skatīt īpašā ziņojuma II 

pielikumā. 

11Ierobežojumus attiecībā uz piekļuvi 

informācijai skatīt īpašā ziņojuma II 

pielikumā. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/10 

Grozījums Nr.  10 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi 

saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

68. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

68. atzinīgi vērtē Savienības vērienīgo 

apņemšanos līdz 2020. gadam panākt 

emisiju līmeņa samazinājumu par vismaz 

20 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni 

un līdz 2030. gadam — par 40 %, kā arī 

2014.–2020. gada budžeta plānošanas 

periodā vismaz 20 % tās budžeta izlietot ar 

klimatu saistītai rīcībai; atzinīgi vērtē to, ka 

kopumā ir gūti panākumi; tomēr pauž 

nožēlu, ka saskaņā ar Revīzijas palātas 

sniegto informāciju pastāv nopietns risks, 

ka iecerēto 20 % budžeta mērķi neizdosies 

sasniegt; 

68. atzinīgi vērtē Savienības vērienīgo 

apņemšanos līdz 2020. gadam panākt 

emisiju līmeņa samazinājumu par vismaz 

20 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni 

un līdz 2030. gadam — par 40 %, kā arī 

2014.–2020. gada budžeta plānošanas 

periodā vismaz 20 % tās budžeta izlietot ar 

klimatu saistītai rīcībai; atzinīgi vērtē to, ka 

kopumā ir gūti panākumi; tomēr pauž 

nožēlu, ka saskaņā ar Revīzijas palātas 

sniegto informāciju pastāv nopietns risks, 

ka iecerēto 20 % budžeta mērķi neizdosies 

sasniegt; pauž nožēlu arī par to, ka, 

cenšoties vienoties par nozīmīgiem 

tirdzniecības nolīgumiem, piemēram, 

Mercosur, CETA, TTIP utt., kuros visos 

liels uzsvars likts uz pārtikas produktu 

eksportu un importu, visa papildu 

pārvadāšana pa jūru, gaisu un sauszemi, 

visticamāk, palielinās globālo emisiju 

daudzumu; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/11 

Grozījums Nr.  11 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi 

saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

69. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

69. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai 

Komisija pastāvīgi uzņemtos pietiekami 

vadošu lomu un izrādītu apņemšanos 

risināt klimata pārmaiņu jautājumus, 

efektīvi īstenojot Parīzes nolīgumu, kā arī 

nostiprinātu tās starptautisko uzticamību un 

konsolidētu instrumentus, ar kuriem veido 

Savienības klimata politikas un vides 

diplomātijas nosacījumus turpmākajiem 

gadiem; 

69. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai 

Komisija pastāvīgi uzņemtos pietiekami 

vadošu lomu un izrādītu apņemšanos 

risināt klimata pārmaiņu jautājumus, 

efektīvi īstenojot Parīzes nolīgumu, kā arī 

nostiprinātu tās starptautisko uzticamību un 

konsolidētu instrumentus, ar kuriem veido 

Savienības klimata politikas un vides 

diplomātijas nosacījumus turpmākajiem 

gadiem, un šajā kontekstā aicina Komisiju 

izvērtēt iespējamās negatīvās sekas, ko tās 

daudzās sarunas par tirdzniecības 

nolīgumiem var radīt Parīzes nolīguma 

mērķiem; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/12 

Grozījums Nr.  12 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi 

saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

247.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 247.a aicina Komisiju Brexit kontekstā 

vismaz aptuveni aprēķināt iespējamos 

zaudējumus, kādi Savienībai radīsies 

saistībā ar Apvienotās Karalistes zvejas 

vietām, un arī aprēķināt — kaut vai 

aptuveni — iespējamos zaudējumus 

saistībā ar dažādām sugām un visbeidzot 

iespējamo ietekmi uz atlikušajām 

Savienības zvejas vietām pa dalībvalstīm; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/13 

Grozījums Nr.  13 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi 

saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

282. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

282. tā kā piekļuve labas kvalitātes 

dzeramajam ūdenim ir viena no pašām 

elementārākajām iedzīvotāju 

pamatvajadzībām, uzsver, ka Komisijai 

būtu jādara viss iespējamais, lai labāk 

uzraudzītu situāciju, jo īpaši attiecībā uz 

mazām ūdens apgādes zonām, kas atrodas 

vistuvāk galapatērētājiem; atgādina, ka 

nekvalitatīvs dzeramais ūdens var radīt 

apdraudējumu Eiropas iedzīvotāju 

veselībai; 

282. tā kā gatava piekļuve publiski 

piegādātam labas kvalitātes dzeramajam 

ūdenim ir viena no pašām elementārākajām 

iedzīvotāju pamatvajadzībām, uzsver, ka 

Komisijai būtu jādara viss iespējamais, lai 

labāk uzraudzītu situāciju, jo īpaši attiecībā 

uz mazām ūdens apgādes zonām, kas 

atrodas vistuvāk galapatērētājiem; 

atgādina, ka nekvalitatīvs dzeramais ūdens 

var radīt apdraudējumu Eiropas iedzīvotāju 

veselībai; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/14 

Grozījums Nr.  14 

Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi 

saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

286. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

286. uzsver, ka ir būtiski, lai ūdens cenas 

noteikšanas politika veicinātu ūdens 

izmantošanas efektivitāti un saistīto 

izmaksu atgūšanu; norāda, ka dalībvalstu 

pienākums ir nodrošināt pieejamu un 

augstas kvalitātes dzeramo ūdeni visiem 

iedzīvotājiem, jo ūdens ir sabiedriskais 

labums un cilvēktiesības; 

286. uzsver, ka ir būtiski, lai ūdens cenas 

noteikšanas politika veicinātu ūdens 

izmantošanas efektivitāti un saistīto 

izmaksu atgūšanu, tostarp izmantojot 

vispārejo nodokļu piemērošanu; norāda, 

ka dalībvalstu pienākums ir nodrošināt 

pieejamu un augstas kvalitātes dzeramo 

ūdeni visiem iedzīvotājiem, jo ūdens ir 

sabiedriskais labums un cilvēktiesības; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/15 

Grozījums Nr.  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi 

saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

326. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

326. pauž nožēlu par to, ka Revīzijas 

palātai bija ierobežotas pilnvaras, lai veiktu 

revīziju attiecībā uz Grieķijai piešķirto 

Savienības finansiālo atbalstu, ko 

pārvaldīja Komisija, Eiropas Centrālā 

banka un Starptautiskais Valūtas fonds, un 

ECB nesniedza tai pietiekamu informāciju; 

mudina ECB savstarpējas sadarbības garā 

sniegt informāciju, kas ļautu Revīzijas 

palātai gūt plašāku priekšstatu par 

Savienības līdzekļu izlietojumu; 

326. pauž nožēlu par to, ka Revīzijas 

palātai bija ierobežotas pilnvaras, lai veiktu 

revīziju attiecībā uz Grieķijai piešķirtajiem 

Savienības finansiālajiem aizdevumiem, 

ko pārvaldīja Komisija, Eiropas Centrālā 

banka un Starptautiskais Valūtas fonds, un 

ECB nesniedza tai pietiekamu informāciju; 

mudina ECB savstarpējas sadarbības garā 

sniegt informāciju, kas ļautu Revīzijas 

palātai gūt plašāku priekšstatu par 

Savienības līdzekļu izlietojumu; 

Or. en 



 

AM\1150711LV.docx  PE618.427v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.4.2018 A8-0130/16 

Grozījums Nr.  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi 

saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

327. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

327. atzīst sarežģīto ekonomisko 

situāciju visā Eiropā un īpaši saspīlēto 

politisko situāciju Grieķijā laikā, kad tika 

sniegts Savienības finansiālais atbalsts, 

kas tiešā veidā ietekmēja palīdzības 

īstenošanas efektivitāti; 

327. atzīst sarežģīto ekonomisko 

situāciju visā Eiropā šajā laikā, ko 

Grieķijā saasināja ECB pieņemtie lēmumi 

izslēgt Grieķiju no tās obligāciju iegādes 

programmas, un tas tiešā veidā negatīvi 

ietekmēja Grieķijai izsniegto aizdevumu 

īstenošanas efektivitāti; 

Or. en 

 

 


