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12.4.2018 A8-0137/28 

Grozījums Nr.  28 

Sophie Montel 

EFDD 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 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. uzstāj, ka, ņemot vērā uz 

rezultātiem orientēta budžeta iniciatīvu, 

Savienības budžets būtu jāstrukturē 

atbilstoši DFS kontekstā noteiktajiem 

Savienības politiskajiem mērķiem; 

atgādina — arī saistībā ar DFS laikposmam 

pēc 2020. gada —, ka Savienības budžetam 

būtu jānodrošina patiesa Eiropas pievienotā 

vērtība, jābūt vērstam uz kopējiem 

Savienības mērķiem, ar kuriem tiktu 

veicināta visas Savienības ilgtspējīga 

ekonomiskā un sociālā attīstība, ko 

dalībvalstīm nav iespējams panākt 

atsevišķi un saviem spēkiem, un tādēļ uz 

to nebūtu jāraugās tikai kā uz atsevišķu 

dalībvalstu neto atlikumu vai ieguvumu; 

4. uzstāj, ka, ņemot vērā uz 

rezultātiem orientēta budžeta iniciatīvu, 

Savienības budžets būtu jāstrukturē 

atbilstoši DFS kontekstā noteiktajiem 

Savienības politiskajiem mērķiem; 

atgādina — arī saistībā ar DFS laikposmam 

pēc 2020. gada —, ka Savienības budžetam 

būtu jānodrošina patiesa Eiropas pievienotā 

vērtība un jābūt vērstam uz kopējiem 

Savienības mērķiem, ar kuriem tiktu 

veicināta visas Savienības ilgtspējīga 

ekonomiskā un sociālā attīstība, vienlaikus 

nepieļaujot nevienas dalībvalsts 
kompetences turpmāku ierobežošanu; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/29 

Grozījums Nr.  29 

Sophie Montel 

EFDD 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 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. aicina Komisiju izpildīt sākotnēji 

noteikto mērķi atvēlēt 20 % izdevumu ar 

klimatu saistītu darbību integrēšanai 

Savienības dažādajās izdevumu 

programmās; 

10. aicina Komisiju izpildīt sākotnēji 

noteikto mērķi atvēlēt 20 % izdevumu ar 

klimatu saistītu darbību integrēšanai 

Savienības dažādajās izdevumu 

programmās, taču neizmantot to kā 

pamatojumu turpmākiem izdevumiem; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/30 

Grozījums Nr.  30 

Sophie Montel 

EFDD 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 

12. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. aicina Komisiju uzlabot migrācijas 

politikas finansēšanas pārredzamību, kā 

to ieteikusi Revīzijas palāta savā 

2016. gada pārskatā, un aktīvi uzraudzīt 

ārkārtas situācijās īstenotās publiskā 

iepirkuma procedūras; 

svītrots 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/31 

Grozījums Nr.  31 

Sophie Montel 

EFDD 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 

21. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. norāda, ka nav pieejama pietiekama 

informācija, lai pienācīgi novērtētu finanšu 

instrumentus, it sevišķi to sociālo ietekmi 

un ietekmi uz vidi; uzsver, ka finanšu 

instrumenti var papildināt dotācijas, bet 

ne tās aizstāt; 

21. norāda, ka nav pieejama pietiekama 

informācija, lai pienācīgi novērtētu finanšu 

instrumentus, it sevišķi to sociālo ietekmi 

un ietekmi uz vidi; uzsver, ka būtu 

jāsamazina gan finanšu instrumentu, gan 

dotāciju apmērs; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/32 

Grozījums Nr.  32 

Sophie Montel 

EFDD 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 

25. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. norāda, ka pārvaldības veida 

ietekme uz kļūdu līmeni ir niecīga, jo 

aplēstais kļūdu līmenis, ko Revīzijas palāta 

ir konstatējusi kopā ar dalībvalstīm 

īstenotas dalītas pārvaldības izdevumos un 

visos pārējos Komisijas tieši pārvaldītajos 

pamatdarbības izdevumos, ir vienāds, proti, 

3,3 %; 

25. norāda, ka pārvaldības veida 

ietekme uz kļūdu līmeni ir niecīga, jo 

aplēstais kļūdu līmenis, ko Revīzijas palāta 

ir konstatējusi kopā ar dalībvalstīm 

īstenotas dalītas pārvaldības izdevumos un 

visos pārējos Komisijas tieši pārvaldītajos 

pamatdarbības izdevumos, ir vienāds, proti, 

3,3 %; atzīmē, ka tas liek paraudzīties uz 

Komisijas īstenotas tiešās pārvaldības 

nozīmi vai pievienoto vērtību un runā par 

labu plašākas kompetences uzticēšanai 

dalībvalstīm; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/33 

Grozījums Nr.  33 

Sophie Montel 

EFDD 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 

26. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

26. norāda, ka augstāko aplēsto kļūdu 

līmeni Revīzijas palāta konstatēja lauku 

attīstības, vides, klimata politikas un 

zivsaimniecības izdevumos (4,9 %), 

ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 

kohēzijas izdevumos (4,8 %) un jomā 

„Konkurētspēja izaugsmei un 

nodarbinātībai” (4,1 %), savukārt 

administratīvo izdevumu jomā ir konstatēts 

pats zemākais aplēstais kļūdu īpatsvars 

(0,2 %); 

26. norāda, ka augstāko aplēsto kļūdu 

līmeni Revīzijas palāta konstatēja lauku 

attīstības, vides, klimata politikas un 

zivsaimniecības izdevumos (4,9 %), 

ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 

kohēzijas izdevumos (4,8 %) un jomā 

„Konkurētspēja izaugsmei un 

nodarbinātībai” (4,1 %), savukārt 

administratīvo izdevumu jomā ir konstatēts 

pats zemākais aplēstais kļūdu īpatsvars 

(0,2 %); uzskata, ka no tā var spriest, ka 

distance starp Komisiju un operatīvo 

līmeni un aplēstais kļūdu līmenis ir 

savstarpēji saistīti, un tas vedina domāt, 

ka priekšroku vajadzētu dot vietējiem 

dalībniekiem; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/34 

Grozījums Nr.  34 

Sophie Montel 

EFDD 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 

52. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

52. pauž nožēlu, ka Savienības budžeta 

vispārējais finanšu risks ir pieaudzis un 

ievērojamās ilgtermiņa saistības, garantijas 

un juridiskās saistības nozīmē, ka nākotnē 

būs vajadzīga rūpīga pārvaldība; 

52. pauž nožēlu, ka Savienības budžeta 

vispārējais finanšu risks ir pieaudzis un 

ievērojamās ilgtermiņa saistības, garantijas 

un juridiskās saistības nozīmē, ka nākotnē 

būs vajadzīga rūpīga pārvaldība un 

taupība; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/35 

Grozījums Nr.  35 

Sophie Montel 

EFDD 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 

53. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

53. atgādina, ka Savienība arvien 

vairāk izmanto finanšu instrumentus, un 

pauž nožēlu par to, ka ESIF izveide ir 

radījusi jaunu pārvaldības kārtību, kurā 

publiskā kontrole joprojām ir 

nepietiekama, līdz ar to ir nepieciešama 

rūpīgāka uzraudzība no Parlamenta puses; 

uzsver, ka jebkurā iespējamā likumdošanas 

priekšlikumā vajadzētu ievērojami uzlabot 

ESIF ģeogrāfisko pārklājumu; atgādina, ka 

ESIF būtu jāsaglabā kā papildu 

instruments investīciju palielināšanai, jo 

kohēzijas politikai arī turpmāk vajadzētu 

būt galvenajai Savienības investīciju 

politikai; tomēr norāda uz to, ka fonda 

īstenošana norisinās sekmīgi un ka ar to ir 

izdevies piesaistīt lielu privātā kapitāla 

apmēru, un atzinīgi vērtē sarunās par ESIF 

darbības termiņa pagarināšanu (tā dēvēto 

ESIF 2.0) panākto vienošanos par 

turpmākiem ar pārredzamību saistītiem 

uzlabojumiem; aicina Revīzijas palātu 

nostiprināt uzraudzību ESI fondu 

plānošanas un izdevumu veikšanas 

posmos; 

53. atgādina, ka Savienība arvien 

vairāk izmanto finanšu instrumentus, un 

pauž nožēlu par to, ka ESIF izveide ir 

radījusi jaunu pārvaldības kārtību, kurā 

publiskā kontrole joprojām ir 

nepietiekama, līdz ar to ir nepieciešama 

rūpīgāka uzraudzība no Parlamenta puses; 

uzsver, ka jebkurā iespējamā likumdošanas 

priekšlikumā vajadzētu ievērojami uzlabot 

ESIF ģeogrāfisko pārklājumu; norāda, ka 

fonda īstenošana norisinās sekmīgi un ka ar 

to ir izdevies piesaistīt lielu privātā kapitāla 

apmēru, un atzinīgi vērtē sarunās par ESIF 

darbības termiņa pagarināšanu (tā dēvēto 

ESIF 2.0) panākto vienošanos par 

turpmākiem ar pārredzamību saistītiem 

uzlabojumiem; aicina Revīzijas palātu 

nostiprināt uzraudzību ESI fondu 

plānošanas un izdevumu veikšanas 

posmos; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/36 

Grozījums Nr.  36 

Sophie Montel 

EFDD 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 

55. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

55. norāda, ka atbilstoši kohēzijas 

politikas principiem Savienības fondi 

veido ievērojamu daļu no dažu dalībvalstu 

izdevumiem, un īpaši vērš uzmanību uz to, 

ka deviņās dalībvalstīs (Lietuvā, 

Bulgārijā, Latvijā, Rumānijā, Ungārijā, 

Polijā, Horvātijā, Igaunijā un Slovākijā) 

ESI fondu neizpildītās saistības veido 

vairāk nekā 15 % no vispārējās valdības 

izdevumiem; aicina Komisiju arī 

sagatavot pozitīvu reklāmas kampaņu, lai 

sīkāk informētu šo valstu iedzīvotājus par 

tiešajiem ieguvumiem, ko nodrošina 

attiecīgās valsts dalība; 

svītrots 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/37 

Grozījums Nr.  37 

Sophie Montel 

EFDD 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 

58. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

58. uzsver, ka Savienības līdzekļu 

apjoms un to saņemšanas laiks var 

ievērojami ietekmēt tādus 

makroekonomikas aspektus kā investīcijas, 

izaugsme un darbvietas; 

58. uzsver, ka Savienības līdzekļu 

apjoms un to saņemšanas laiks var 

ievērojami ietekmēt tādus 

makroekonomikas aspektus kā investīcijas, 

izaugsme un darbvietas un novest pie tā, 

ka dažām dalībvalstīm trūkst finansiālo 

spēju, kas tām tik ļoti vajadzīgas; 

Or. en 

 

 


