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8.11.2018 A8-0358/23 

Grozījums Nr.  23 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja 

ar nolūku panākt vienošanos 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.a atsauce (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  – ņemot vērā ES kopīgo apņemšanos 

sasniegt mērķi 0,7 % no nacionālā 

kopienākuma (NKI) izmantot oficiālajai 

attīstības palīdzībai (OAP) atbilstoši 

grafikam, kas paredzēts programmā 

laikposmam pēc 2015. gada, 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/24 

Grozījums Nr.  24 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja 

ar nolūku panākt vienošanos 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ga apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ga. tā kā Savienības juridiskais 

pienākums, kas tieši izriet no LESD 

8. panta, joprojām ir dzimumu līdztiesības 

aspekta iekļaušana visās tās darbībās;

  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/25 

Grozījums Nr.  25 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja 

ar nolūku panākt vienošanos 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. turklāt pauž iebildumus pret 

jebkādu pastāvīgāko Līgumos paredzēto 

ES politikas virzienu, piemēram, ES 

kohēzijas politikas, kopējās 

lauksaimniecības politikas un 

zivsaimniecības politikas, finansējuma 

līmeņa samazināšanu; īpaši iebilst pret 

jebkādu radikālu samazinājumu, kas 

negatīvi ietekmē šo politiku galveno 

raksturu un mērķus, piemēram, — pret 

ierosināto līdzekļu samazinājumu 

Kohēzijas fondam un Eiropas 

Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai; 

šajā sakarā iebilst pret priekšlikumu par 

Eiropas Sociālais fonda Plus (ESF+) 

samazināšanu, neraugoties uz paplašināto 

darbības jomu un esošo sociālo 

programmu, jo īpaši  Jaunatnes 

nodarbinātības iniciatīvas, iekļaušanu tajā; 

  

4. turklāt pauž iebildumus pret 

jebkādu pastāvīgāko Līgumos paredzēto 

ES politikas virzienu, piemēram, ES 

kohēzijas politikas, kopējās 

lauksaimniecības politikas un 

zivsaimniecības politikas, finansējuma 

līmeņa samazināšanu, vienlaikus uzsverot, 

ka steidzami vajadzīga reforma, lai 

uzlabotu to devumu Savienības sociālo un 

ilgtspējas mērķu sasniegšanā; īpaši iebilst 

pret jebkādu radikālu samazinājumu, kas 

negatīvi ietekmē šo politiku galveno 

raksturu un mērķus, piemēram, pret 

ierosināto līdzekļu samazinājumu 

Kohēzijas fondam un Eiropas 

Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai; 

šajā sakarā iebilst pret priekšlikumu par 

Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) 

samazināšanu, neraugoties uz paplašināto 

darbības jomu un esošo sociālo 

programmu, jo īpaši Jaunatnes 

nodarbinātības iniciatīvas, iekļaušanu tajā; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/26 

Grozījums Nr.  26 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja 

ar nolūku panākt vienošanos 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. turklāt uzsver, cik svarīgi ir 

horizontālie principi, kuriem vajadzētu būt 

par pamatu DFS un visām saistītajām ES 

politikas jomām; šajā sakarā atkārtoti pauž 

savu nostāju, ka ES ir jāizpilda sava 

apņemšanās kļūt par līderi ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā, un 

pauž nožēlu par to, ka DFS priekšlikumos 

trūkst skaidru un redzamu apņemšanos šajā 

sakarā; tādēļ prasa iekļaut ilgtspējīgas 

attīstības mērķus visās nākamajā DFS 

iekļautajās ES politikās un iniciatīvās; 

turklāt uzsver, ka nākamajā DFS visās 

programmās vajadzētu ievērot Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartu; uzsver — 

lai izpildītu ES saistības virzībā uz 

iekļaujošu Eiropu, ir svarīgi īstenot Eiropas 

sociālo tiesību pīlāru, izskaust dažādus 

diskriminācijas veidus, cita starpā LGBTI 

personu diskrimināciju, un veidot 

minoritāšu, tostarp romu, portfeli; uzsver 

— lai īstenotu Parīzes nolīgumā paredzētos 

pienākumus, ES ieguldījumam klimata 

mērķiem, kas izvirzīti DFS 2021.–

2027. gadam, būtu jāsasniedz vismaz 25 % 

no izdevumiem, un iespējami drīz (vēlākais 

— 2027. gadā) būtu jāsasniedz 30 %;  

5. turklāt uzsver, cik svarīgi ir 

horizontālie principi, kuriem vajadzētu būt 

par pamatu DFS un visām saistītajām ES 

politikas jomām; šajā sakarā atkārtoti pauž 

savu nostāju, ka ES ir jāizpilda sava 

apņemšanās kļūt par līderi ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā, un 

pauž nožēlu par to, ka DFS priekšlikumos 

trūkst skaidru un redzamu apņemšanos šajā 

sakarā; tādēļ prasa iekļaut ilgtspējīgas 

attīstības mērķus visās nākamajā DFS 

iekļautajās ES politikās un iniciatīvās; 

turklāt uzsver, ka nākamajā DFS visās 

programmās vajadzētu ievērot Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartu; uzsver — 

lai izpildītu ES saistības virzībā uz 

iekļaujošu Eiropu, ir svarīgi īstenot Eiropas 

sociālo tiesību pīlāru, izskaust dažādus 

diskriminācijas veidus, cita starpā LGBTI 

personu diskrimināciju, un veidot 

minoritāšu, tostarp romu, portfeli; uzsver 

— lai īstenotu Parīzes nolīgumā paredzētos 

pienākumus, ES ieguldījumam klimata 

mērķiem, kas izvirzīti DFS 2021.–

2027. gadam, būtu jāsasniedz vismaz 30 % 

no izdevumiem, un iespējami drīz (vēlākais 

— 2027. gadā) būtu jāsasniedz 40 %, un 

uzstāj, ka DFS 2021.–2027. gadam būtu 

jāizslēdz jebkāds tiešs vai netiešs atbalsts 

fosilajam kurināmajam un ar fosilo 
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kurināmo saistītai infrastruktūrai vai 

tehnoloģijām ES un ārvalstīs; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/27 

Grozījums Nr.  27 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja 

ar nolūku panākt vienošanos 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  5.a turklāt uzsver, ka ES ir 

konsekventi jāievēro savas starptautiskās 

saistības un būtu jābeidz subsidēt 

izdevumus, kas nelabvēlīgi ietekmē 

klimatu; aicina Komisiju nākamajā DFS 

izbeigt visu ar kodolenerģiju, fosilo 

kurināmo, asfaltu un aizsardzību saistīto 

tiešo izdevumu finansēšanu no ES 

budžeta;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/28 

Grozījums Nr.  28 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja 

ar nolūku panākt vienošanos 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  5.b vērš uzmanību uz ES 

neizpildītajām starptautiskajām saistībām 

līdz 2030. gadam palielināt OAP līdz 

0,7 % no nacionālā kopienākuma (NKI), 

20 % no šīs summas veltot cilvēces 

attīstībai un sociālajai iekļautībai, un 

0,2 % no NKI — vismazāk attīstītajām 

valstīm, kā arī nodrošināt jaunu un 

papildu finansējumu rīcībai klimata 

politikas jomā jaunattīstības valstīs; 

apstiprina, ka šīs saistības ir pienācīgi 

jāatspoguļo DFS 2021.–2027. gadam;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/29 

Grozījums Nr.  29 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja 

ar nolūku panākt vienošanos 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. tādēļ sagaida, ka DFS būs Padomes 

politiskās darba kārtības augšgalā, un pauž 

nožēlu, ka līdz šim nav gūti vērā ņemami 

panākumi; uzskata, ka regulārās Padomes 

secīgo prezidentvalstu un Parlamenta 

sarunu komandas sanāksmes būtu 

jāaktivizē un jāpaver ceļš oficiālām 

sarunām; sagaida, ka laba vienošanās tiks 

panākta pirms 2019. gada Eiropas 

Parlamenta vēlēšanām, lai izvairītos no 

nopietniem šķēršļiem jauno programmu 

uzsākšanai sakarā ar finanšu shēmas 

novēlotu pieņemšanu, kā jau ir pieredzēts 

iepriekš; uzsver, ka šis grafiks ļaus 

jaunievēlētajam Eiropas Parlamentam 

obligātās starpposma pārskatīšanas laikā 
2021.–2027. gada DFS pielāgot;  

10. tādēļ sagaida, ka DFS būs Padomes 

politiskās darba kārtības augšgalā, un pauž 

nožēlu, ka līdz šim nav gūti vērā ņemami 

panākumi; uzskata, ka regulārās Padomes 

secīgo prezidentvalstu un Parlamenta 

sarunu komandas sanāksmes būtu 

jāaktivizē un jāpaver ceļš oficiālām 

sarunām; pauž gatavību pēc iespējas 

drīzāk sākt pilnvērtīgas sarunas ar 

Padomi, lai izvairītos no nopietniem 

šķēršļiem jauno programmu uzsākšanai; 

tomēr uzskata, ka demokrātisku iemeslu 

dēļ būtu vēlams DFS regulu pieņemt pēc 

Eiropas Parlamenta vēlēšanām; turklāt ir 

pārliecināts, ka jaunās ES programmas 
2021.–2027. gadam oficiāli būtu jāpieņem 

jaunievēlētajam parlamentam; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/30 

Grozījums Nr.  30 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja 

ar nolūku panākt vienošanos 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. paredz, pamatojoties uz Komisijas 

priekšlikumu, nodrošināt pietiekamu 

finansējuma līmeni migrācijai un robežu 

pārvaldībai (4. izdevumu kategorija), kā 

arī drošībai un aizsardzībai, tostarp 

reaģēšanai krīzes situācijā (5. izdevumu 

kategorija); atkārtoti apstiprina savu 

ilgstošo nostāju, ka papildu politiskās 

prioritātes ir jāapvieno ar papildu finanšu 

līdzekļiem, lai neapdraudētu pašreizējo 

politiku un programmas un to finansējumu 

saskaņā ar jauno DFS;  

18. paredz, pamatojoties uz Komisijas 

priekšlikumu, nodrošināt pietiekamu 

finansējuma līmeni migrācijai un robežu 

pārvaldībai (4. izdevumu kategorija); 

atkārtoti apstiprina savu ilgstošo nostāju, 

ka papildu politiskās prioritātes ir 

jāapvieno ar papildu finanšu līdzekļiem, lai 

neapdraudētu pašreizējo politiku un 

programmas un to finansējumu saskaņā ar 

jauno DFS; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/31 

Grozījums Nr.  31 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja 

ar nolūku panākt vienošanos 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  18.a stingri atbalsta tādus pasākumus 

kā resursu apvienošana un koplietošana 

un regulatīvus mehānismus, kas palīdz 

pārvarēt daudzās strukturālās problēmas 

aizsardzības nozarē, kuras kavē 

dalībvalstu sadarbību un neļauj 

nostiprināt militārās spējas kopējās 

drošības un aizsardzības politikas (KDAP) 

operācijām; uzskata — tā vietā, lai ES 

budžeta līdzekļus izmantotu aizsardzībai, 

Komisijai būtu jākoncentrējas uz 

palīdzību dalībvalstīm būtiski uzlabot 

efektivitāti nozarē, kas jau tagad patērē ap 

200 miljardiem EUR;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/32 

Grozījums Nr.  32 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja 

ar nolūku panākt vienošanos 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  18.b pauž dziļu nožēlu par civilai 

konfliktu novēršanai un miera veidošanai 

paredzēto līdzekļu būtisku samazinājumu 

nākamajā DFS salīdzinājumā ar 

līdzekļiem, kas šiem mērķiem paredzēti 

pašreizējā finanšu periodā; mudina 

Padomi un Komisiju pārskatīt šo nostāju 

un trīskāršot ieguldījumu civilā konfliktu 

novēršanā;  

Or. en 

 

 


