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Grozījums Nr.  54 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

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. 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 neatbilst nedz 

dalībvalstu faktiskajām vajadzībām, nedz 

tās darba ņēmēju un iedzīvotāju vēlmēm, 

un tādēļ tas ir jānoraida; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  55 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes,  

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

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 

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 Sociālā fonda Plus (ESF+) 

samazināšanu, neraugoties uz tā 

paplašināto darbības jomu un esošo 

sociālo programmu, jo īpaši Jaunatnes 

nodarbinātības iniciatīvas, iekļaušanu 

tajā; 

4. turklāt stingri iebilst pret jebkādu 

gan absolūtā, gan relatīvā izteiksmē 

veiktu ekonomikas, sociālās un 

teritoriālās kohēzijas līmeņa 

samazinājumu un pret atbalsta līmeņa 

samazinājumu lauksaimniecības un 

zivsaimniecības nozarei; jo īpaši nosoda 

jebkādus samazinājumus, kuri negatīvi 

ietekmēs šīs jomas, piemēram, ierosinātos 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 

Kohēzijas fonda, Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
un Eiropas Lauksaimniecības garantiju 

fonda samazinājumus; šajā sakarā iebilst 

pret priekšlikumu par Eiropas Sociālā 

fonda Plus (ESF+) samazināšanu; prasa 

pastiprināt attālu un salu reģionu īpašo 

attīstības problēmu pārvarēšanas 

programmu (POSEI) un jo sevišķi izveidot 

īpašu POSEI apakšprogrammu, lai 

atbalstītu transportu; 

Or. en 

 

 


