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11.4.2018 A8-0137/10 

Grozījums Nr.  10 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Da apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Da. tā kā šajā sakarā kļūdu īpatsvara 

korekcija būtu jāattiecina tikai 

pārbaudītajiem elementiem, nevis uz visu 

budžetu, jo pašas korekcijas tika izdarītas 

tikai attiecībā uz pārbaudītajiem 

elementiem; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/11 

Grozījums Nr.  11 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta 

ir sniegusi pozitīvu atzinumu par 

2016. gada pārskatu ticamību, kā tas bijis 

kopš 2007. gada, un Revīzijas palātas 

secinājumu, ka 2016. gadā kļūdu līmenis 

ieņēmumos nebija būtisks; ar 

gandarījumu konstatē, ka 2016. gada 

31. decembrī slēgtā gada pārskatiem 

pakārtotās saistības visos būtiskajos 

aspektos ir likumīgas un pareizas; 

17. pauž nožēlu par to, ka Revīzijas 

palāta ir sniegusi pozitīvu atzinumu par 

2016. gada pārskatu ticamību, kā tas bijis 

kopš 2007. gada, jo šāds pozitīvs atzinums 

vienkāršajos iedzīvotājos rada apjukumu 

par to, vai attiecībā uz prāvo ES budžetu 

tiek ievērotas pamatnostādnes par kļūdu 

īpatsvaru, kas atkal tā nav; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/12 

Grozījums Nr.  12 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

22. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

22. ar gandarījumu konstatē, ka 

Revīzijas palāta pirmo reizi divdesmit triju 

gadu laikā ir sniegusi atzinumu ar iebildēm 

(nevis negatīvu atzinumu) par pārskatiem 

pakārtoto maksājumu likumību un 

pareizību, un tas nozīmē, ka saskaņā ar 

Revīzijas palātas viedokli Savienības 

finanšu pārvaldībā ir panākti nozīmīgi 

uzlabojumi un ka būtisks kļūdu līmenis ir 

konstatēts galvenokārt atlīdzināmajos 

izdevumos, kas veido apmēram pusi no 

revīzijā pārbaudītajiem maksājumiem; 

22. pauž nožēlu par to, ka Revīzijas 

palāta pirmo reizi divdesmit triju gadu 

laikā ir sniegusi atzinumu ar iebildēm 

(nevis negatīvu atzinumu) par pārskatiem 

pakārtoto maksājumu likumību un 

pareizību, un tas nozīmē, ka saskaņā ar 

Revīzijas palātas viedokli Savienības 

finanšu pārvaldībā ir panākti nozīmīgi 

uzlabojumi un ka būtisks kļūdu līmenis ir 

konstatēts galvenokārt atlīdzināmajos 

izdevumos, kas veido apmēram pusi no 

revīzijā pārbaudītajiem maksājumiem; šis 

secinājums tika izdarīts, balstoties uz 

nepareizu pieņēmumu, ka kļūdu īpatsvara 

koriģēšana, kas bija veikta tikai attiecībā 

uz pārbaudītajiem elementiem, pēc tam 

tika piemērota visam budžetam, kas 

pilnīgi nepārprotami tā nebija 

(sk. 24. punktu); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/13 

Grozījums Nr.  13 

Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

94. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

94. norāda, ka Īrijas paziņotais NKI 

2015. gadā ļoti būtiski palielinājās, tādēļ ka 

starptautiski uzņēmumi bija pārvietojuši uz 

Īriju pētniecības un izstrādes aktīvus; 

94. norāda, ka Īrijas paziņotais NKI 

2015. gadā ļoti būtiski palielinājās — tādēļ 

ka starptautiski uzņēmumi bija pārvietojuši 

uz Īriju pētniecības un izstrādes aktīvus —, 

kā rezultātā palielinājās Īrijas iemaksas, 

kas ir jāizskata, lai Īrijai piešķirtu atlaidi 

attiecībā uz 2016. gadu; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/14 

Grozījums Nr.  14 

Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

99 . punkts – c apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 (c) sadarbībā ar dalībvalstīm pilnībā 

analizēt starptautisko uzņēmumu darbību 

potenciālo ietekmi uz NKI aplēsi un sniegt 

norādījumus dalībvalstīm, kā traktēt šīs 

darbības, apkopojot nacionālos kontus; 

attiecīgā gadījumā piešķirt atlaidi valstīm, 

kuras negatīvi ietekmē šādu starptautisku 

uzņēmumu darbība; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/15 

Grozījums Nr.  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

175. punkts – ievaddaļa 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

175. šajā sakarībā pauž atzinību par: 175. šajā sakarībā atzīmē: 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/16 

Grozījums Nr.  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

176. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

176. no otras puses, pauž nožēlu, ka: svītrots 

(a) metro projektos Atēnās (3. līnijas 

pagarināšana uz Pireju) un Salonikos 

(galvenā līnija) ir radušies nopietni 

kavējumi, kuru dēļ nācās tos daļēji pārcelt 

uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu; 

 

(b) daži svarīgākie projekti dzelzceļa, 

digitālajā un enerģētikas jomā tika atcelti 

vai kavējas, un tā rezultātā tie ir daļēji vai 

pilnībā pārcelti uz 2014.–2020. gada 

plānošanas periodu; 

 

(c) vēl jāpabeidz liela daļu 

notekūdeņu un cieto atkritumu 

apsaimniekošanas infrastruktūras; 

 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/17 

Grozījums Nr.  17 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

216. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

216. konstatē, ka aptuveni 72 % 

atbalsta tiek piešķirts lauku 

saimniecībām, kuru lielums ir no 5 līdz 

250 hektāru un kuras parasti pieder 

ģimenēm; 

svītrots 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/18 

Grozījums Nr.  18 

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

Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

219. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

219. uzskata, ka svārstīgu ienākumu 

laikā lielākām lauku saimniecībām ne 

vienmēr ir nepieciešams tāds pats atbalsta 

līmenis saimniecības ienākumu 

stabilizēšanai kā mazākām saimniecībām, 

jo lielās saimniecības var gūt labumu no 

apjomradītiem ietaupījumiem, kas var 

palielināt to noturību; 

219. uzskata, ka svārstīgu ienākumu 

laikā lielākām lauku saimniecībām ne 

vienmēr ir nepieciešams tāds pats atbalsta 

līmenis saimniecības ienākumu 

stabilizēšanai kā mazākām saimniecībām, 

jo lielās saimniecības var gūt labumu no 

apjomradītiem ietaupījumiem, kas var 

palielināt to noturību, un tāpēc iesaka, lai 

Komisija atļautu izmantot tādu slīdošu 

skalu šīs nelīdzsvarotības novēršanai, 

saskaņā ar kuru, palielinoties lauku 

saimniecības lielumam, subsīdijas 

samazinās; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/19 

Grozījums Nr.  19 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

292.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 292.a atgādina Komisijas priekšsēdētāja 

Ž. K. Junkera solījumu Eiropas 

Ombudam, ka bijušais Komisijas 

priekšsēdētājs Ž. M. Barrozu tiks uzņemts 

tikai kā interešu pārstāvis; atgādina, ka 

saskaņā ar ad hoc ētikas komitejas 

atzinumu par Ž. M. Barrozu darbu 

jaunajā — Goldman Sachs 

padomnieka — amatā Ž. M. Barrozu 

atrašanās šajā amatā ir pieņemama tikai 

ar nosacījumu, ka viņš apņemas nelobēt 

Goldman Sachs vārdā; 

Or. en 

 

 


