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8.11.2018 A8-0358/35 

Grozījums Nr.  35 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

GUE/NGL 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 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. uzsver, ka Komisijas priekšlikums 

par nākamās DFS vispārējo līmeni, kas 

noteikts 1,08 % apmērā no ES-27 NKI 

(1,11 % pēc Eiropas Attīstības fonda 

integrēšanas), NKI procentu izteiksmē ir 

samazinājums reālā izteiksmē 

salīdzinājumā ar pašreizējo DFS; uzskata, 

ka ierosinātais DFS līmenis neļaus 

Savienībai izpildīt savas politiskās 

saistības un reaģēt uz būtiskām 

problēmām nākotnē; tādēļ paredz vest 

sarunas par nepieciešamo palielinājumu; 

3. atgādina, ka Savienībai — kā 

norādīts P. Werner 1970. gada ziņojumā 

un D. McDougal 1977. gada ziņojumā — 

ir vajadzīgi lielāki resursi vienkārši tāpēc, 

lai radītu iespēju kompensēt vienotā tirgus 

un pašreizējās ekonomikas struktūras 

radītās atšķirības; tāpēc oficiāli maina 

savu nostāju attiecībā uz 2021.–

2027. gada DFS līmeni, kas būtu 

jānosaka 4074,1 miljarda EUR apmērā 

2018. gada cenās jeb 4 % apmērā no ES-

27 NKI, lai nodrošinātu galvenajām ES 

politikas jomām vajadzīgo finansējuma 

līmeni, kas ļautu īstenot to uzdevumus un 

mērķus; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/36 

Grozījums Nr.  36 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

GUE/NGL 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 

30.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 30.a mudina izbeigt pašreizējo 

maksimālo apjomu sistēmu un pārveidot 

DFS par elastīgu un organizētu ES 

līmeņa programmu plānošanas sistēmu, 

kurā darbības jomu īstenošanai būtu 

atvēlēts pietiekami daudz resursu; 

uzskata, ka ES iestādēm būtu jāievēro 

izdevumu maksimālie apjomi pa cikliem, 

deficītu kompensējot ar pārpalikumu DFS 

perioda ietvaros; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/37 

Grozījums Nr.  37 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

GUE/NGL 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 

47.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 47.a mudina nopietni cīnīties pret 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un 

nodokļu apiešanu, ieviešot atturošas 

sankcijas attiecībā uz ārzonu teritorijām 

un šādu darbību veicinātājiem vai 

virzītājiem, pirmkārt un jo īpaši 

pievēršoties darbībām Eiropas 

kontinentālajā daļā; uzskata, ka 

dalībvalstīm būtu jāsadarbojas, izveidojot 

koordinētu sistēmu kapitāla aprites 

uzraudzībai, lai cīnītos pret izvairīšanos 

no nodokļu maksāšanas, nodokļu 

apiešanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/38 

Grozījums Nr.  38 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL 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 

pārvaldību (4. izdevumu kategorija), kā 

arī un 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. ņemot vērā klimata pārmaiņu 

procesu steidzamību un intensitāti, aicina 

noteikt par prioritārām ES programmas, 

kas palīdz vispārēji ieviest jaunas 

ražošanas sistēmas, kuras balstītas uz tīru 

atjaunojamo enerģiju un pielāgotas 

tehnoloģijām, izejvielām un ražošanas 

procesiem, kas ierobežo atkritumu 

rašanos un siltumnīcefekta gāzu emisijas; 

uzskata, ka šā mērķa labad visas ar pāreju 

uz jaunu ražošanas modeli saistītās 

programmas būtu jānostiprina, izmantojot 

resursus, kuri līdz šim izmantoti 

militāriem mērķiem un kuri jaunajā DFS 

ir pilnībā jāpārdala; prasa pilnībā izbeigt 

visas ar aizsardzību saistītās ES 

programmas; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/39 

Grozījums Nr.  39 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Barbara Spinelli 

GUE/NGL 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 

7.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 7.a prasa izstrādāt jaunu koncepciju 

investīciju politikai, paredzot iekļaut visus 

ES investīciju mehānismus DFS; uzskata, 

ka šo mehānismu pamatā vajadzētu būt 

tiešām publiskajām investīcijām, 

investīciju programmās tiem būtu 

jāveicina jaunas un pienācīgas darbvietas 

līdztekus jaunai uz tīriem un 

atjaunojamiem energoresursiem balstītai 

enerģētikas pārkārtošanai un Eiropā 

jāveicina reāls konverģences process; 

uzskata, ka tiem arī būtu jāreaģē kā 

automātiskiem amortizatoriem, 

pamatojoties uz rādītājiem, kuri 

izmantojami, lai kompensētu 

nelīdzsvarotību dalībvalstu ārējā bilancē; 

uzskata, ka tādējādi būs iespējams 

palielināt un uzlabot investīcijas 

dalībvalstīs, kurām ir ārējais deficīts, 

savukārt valstīs, kurām ir pārpalikums, 

būtu jāaug reālo algu līmenim; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/40 

Grozījums Nr.  40 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

GUE/NGL 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 

39.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 39.a ierosina ieviest pārejas procesu, lai 

koriģētu līdz šim dominējušo valsts 

iemaksu sistēmu; uzskata, ka šim 

procesam vajadzētu būt balstītam uz 

jaunu fiskālās sadarbības shēmu starp 

dalībvalstīm, kuras pamatā būtu 

progresīvāki nodokļu režīmi; uzskata, ka 

ES pašu resursu sistēmā ir jāiekļauj ar 

ienākumiem uz vienu iedzīvotāju saistīts 

sadales kritērijs, paredzot, ka centrālajām 

dalībvalstīm, kuras, pateicoties eurozonas 

ekonomikas struktūrai, var izmantot 

maksājumu bilances pārpalikuma 

priekšrocības, būtu jāiemaksā vairāk, lai 

kompensētu Eiropas nevienādo darba 

dalījumu, tādējādi visā Eiropā nodrošinot 

reālas konverģences iespēju; 

Or. en 

 

 


