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9.11.2018 A8-0358/56 

Grozījums Nr.  56 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

ar nolūku panākt vienošanos 

(2018/0166R(APP)) 

Starpposma ziņojuma projekts 

4.a punkts (jauns) 

 

 

Starpposma ziņojuma projekts Grozījums 

 4.a noraida šajā DFS atbalstītās 

neoliberālās politikas nostādnes, jo īpaši 

attiecībā uz kohēzijas politiku, investīciju 

programmām un kandidātvalstu 

pievienošanos; šajā sakarībā atkārtoti 

norāda, ka pilnībā iebilst pret 

makroekonomisko nosacījumu 

piemērošanu kohēzijas politikai, kā tas 

atspoguļots priekšlikumā par kopīgiem 

noteikumiem par ERAF, ESF+, Kohēzijas 

fondu un EJZF, kā arī atkārtoti noraida 

Reformu atbalsta programmu un 

nosacījumu piemērošanu 

pirmspievienošanās palīdzībai; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/57 

Grozījums Nr.  57 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

ar nolūku panākt vienošanos 

(2018/0166R(APP)) 

Starpposma ziņojuma projekts 

4.b punkts (jauns) 

 

 

Starpposma ziņojuma projekts Grozījums 

 4.b noraida aizvien lielāko 

militārismu, kareivīgumu un apmātību ar 

drošību, kas raksturo priekšlikumu par 

daudzgadu finanšu shēmu 2021.–

2027. gadam, kā arī tajā pausto rasistisko 

un ksenofobisko pieeju migrācijai, 

kaitējot mieram un cilvēku savstarpējai 

solidaritātei; šajā sakarībā noraida plānus 

būtiski palielināt aizsardzībai un drošībai 

paredzētās apropriācijas; tāpēc prasa, lai 

Iekšējās drošības fondam, Eiropas 

Aizsardzības fondam, kopējai ārpolitikai 

un drošības politikai, militārajai 

mobilitātei un kaimiņattiecību, attīstības 

sadarbības un starptautiskās sadarbības 

instrumentam paredzētās apropriācijas 

tiktu pilnībā piešķirtas politikas 

pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomisko, 

sociālo un teritoriālo kohēziju, mazos un 

vidējos lauksaimniekus, mazapjoma 

zvejniecību un rūpniecisko attīstību, jo 

īpaši valstīs ar mazākām rūpnieciskajām 

spējām, kā arī migrantu uzņemšanai un 

integrācijai; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/58 

Grozījums Nr.  58 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

ar nolūku panākt vienošanos 

(2018/0166R(APP)) 

Starpposma ziņojuma projekts 

4.c punkts (jauns) 

 

 

Starpposma ziņojuma projekts Grozījums 

 4.c konstatē, ka tematiskās 

koncentrācijas īstenošanas praktiskā 

pieredze ir pretrunīga un ka nav 

pierādījumu par pozitīvu saikni starp 

reģionālo atšķirību samazināšanas mērķi 

un tematisko koncentrāciju, bet konkrēti 

analītiski pētījumi rosina domāt, ka 

pastāvošās tematiskās koncentrācijas 

iespējas ir faktiski padziļinājušas 

reģionālās atšķirības, piemēram, starp 

lielu lielpilsētu teritorijām un pārējo 

Eiropu, vai pat starp valstīm, kuru IKP uz 

vienu iedzīvotāju pārsniedz ES vidējo 

rādītāju, no vienas puses, un kohēzijas 

valstīm, no otras puses; tādēļ iestājas par 

to, ka ikvienai dalībvalstij jādod lielāka 

autonomija un elastība jaunās daudzgadu 

finanšu shēmas pārvaldīšanā, noraidot 

kopīgo īstenošanas noteikumu turpmāku 

centralizāciju un birokratizāciju; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/59 

Grozījums Nr.  59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

ar nolūku panākt vienošanos 

(2018/0166R(APP)) 

Starpposma ziņojuma projekts 

10.a punkts (jauns) 

 

 

Starpposma ziņojuma projekts Grozījums 

 10.a uzsver, ka lēmums par DFS 2021.–

2027. gadam ir jāpieņem ar dalībvalstu 

vienprātīgu balsojumu Padomē; uzskata, 

ka šis princips ir ļoti svarīgs, lai 

nodrošinātu, ka apstiprinātā DFS ir 

pieņemama visām dalībvalstīm, un izslēdz 

jebkādu iespēju, ka vairākums uzspiestu 

priekšlikuma pieņemšanu pret dalībvalstu 

mazākuma gribu; tāpēc noraida jebkādus 

mēģinājumus atteikties no vienprātības 

principa attiecībā uz lēmumu par DFS; 

Or. pt 

 

 


