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13.4.2018 A8-0137/51 

Grozījums Nr.  51 

Inés Ayala Sender 

S&D 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 Līgumu, pamatprogrammas 

„Apvārsnis 2020” un DFS, kā arī 

2017. gada 17. novembrī parakstītā 

Eiropas sociālo tiesību pīlāra 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; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/52 

Grozījums Nr.  52 

Inés Ayala Sender 

S&D 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 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. aicina Komisiju paātrināt kohēzijas 

politikas programmu īstenošanu un ar to 

saistītos maksājumus, sākotnēji tiecoties 

samazināt īstenošanas perioda ilgumu līdz 

n+2 gadam; 

9. aicina Komisiju paātrināt kohēzijas 

politikas programmu īstenošanu un ar to 

saistītos maksājumus, sākotnēji tiecoties 

samazināt īstenošanas perioda ilgumu līdz 

n+2 gadam, ar nosacījumu, ka tādējādi 

netiek kavēta Savienības politikas 

nostādņu ieviešana un īstenošana; šajā 

sakarībā stingri mudina Komisiju un 

dalībvalstis pēc iespējas ātrāk pieņemt 

DFS laikposmam pēc 2020. gada un 

apņemas sadarboties, lai sasniegtu šo 

mērķi; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/53 

Grozījums Nr.  53 

Inés Ayala Sender 

S&D 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; 

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, lai nodrošinātu, ka tiek 

ievērotas migrantu un bēgļu, kā arī par 

migrantu un bēgļu uzņemšanu Eiropā 

atbildīgo NVO un valsts iestāžu vajadzības 

un prasības un ka šim mērķim tiek 

piešķirts atbilstīgs finansējums; 

Or. es 



 

AM\1150983LV.docx  PE618.415v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

13.4.2018 A8-0137/54 

Grozījums Nr.  54 

Inés Ayala Sender 

S&D 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, neraugoties uz jau ilgi 

pastāvošu uzskatu, ka dalītā pārvaldībā 

rodas vairāk kļūdu nekā tiešajā 

pārvaldībā, pārvaldības veida ietekme 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 %; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/55 

Grozījums Nr.  55 

Inés Ayala Sender 

S&D 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 

34. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

34. uzsver, ka 2016. gada pārvaldības 

un snieguma ziņojumā Komisija ir 

konstatējusi, ka izdevumos ir būtisks kļūdu 

līmenis, ņemot vērā, ka Komisijas 

vispārējais vidējais kļūdu īpatsvars ir 

aplēsts starp 2,1 % un 2,6 % 

(2015. gadā — starp 2,3 % un 3,1 %) no 

kopējiem attiecīgajiem izdevumiem, un ar 

to saistītā kopējā riskam pakļautā summa 

maksājumu veikšanas laikā ir aplēsta starp 

EUR 2,9 miljardiem un 

EUR 3,6 miljardiem (2015. gadā — starp 

EUR 3,3 miljardiem un EUR 4,5 

miljardiem); 

34. uzsver, ka 2016. gada pārvaldības 

un snieguma ziņojumā Komisija ir 

konstatējusi, ka izdevumos konstatētais 

būtiskais kļūdu līmenis ir samazinājies, 

ņemot vērā, ka Komisijas vispārējais 

vidējais kļūdu īpatsvars ir aplēsts starp 2,1 

% un 2,6 % (2015. gadā — starp 2,3 % un 

3,1 %) no kopējiem attiecīgajiem 

izdevumiem, un ar to saistītā kopējā riskam 

pakļautā summa maksājumu veikšanas 

laikā ir aplēsta starp EUR 2,9 miljardiem 

un EUR 3,6 miljardiem (2015. gadā — 

starp EUR 3,3 miljardiem un EUR 4,5 

miljardiem); 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/56 

Grozījums Nr.  56 

Inés Ayala Sender 

S&D 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 

41. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

41. norāda — tā kā kļūdas var labot 

vairāk nekā desmit gadus pēc to rašanās, 

nav pamatoti nākotnē gaidāmo korekciju 

ietekmi aplēst, pamatojoties uz pēdējo sešu 

gadu laikā uzskaitītajām korekcijām; 

41. norāda — ņemot vērā daudzgadu 

plānošanai raksturīgās iezīmes un to, ka 

kļūdas var labot vairāk nekā desmit gadus 

pēc to rašanās, nav loģiski un dabiski 

nākotnē gaidāmo korekciju ietekmi aplēst, 

pamatojoties uz pēdējo sešu gadu laikā 

uzskaitītajām korekcijām; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/57 

Grozījums Nr.  57 

Inés Ayala Sender 

S&D 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 

70.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 70.a aicina Komisiju apspriesties ar 

akadēmisko aprindu pārstāvjiem, lai 

noteiktu pareizus darbības rādītājus, kas 

nepieciešami uz rezultātiem orientēta 

budžeta (BFOR) mērījumiem, un, 

pamatojoties uz to, par prioritāti noteikt 

ieguldījumus sabiedriskajos labumos, lai 

reaģētu uz pilsoņu paustajām bažām;  

  

Or. es 

 

 


