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Grozījums Nr.  78 

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

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

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) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49. punkts – 4. labojums 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Ja no Savienības vispārējā budžeta 

sniegtās garantijas jāizmanto finansiālai 

palīdzībai dalībvalstīm, kas atļauta 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulas (ES) Nr. [xxx/201x]17 

208. panta 1. 

būtu jāizmanto tāda nepieciešamā 

summa, kas pārsniedz DFS noteikto 

saistību un maksājumu apropriāciju 

maksimālos apjomus, un tādēļ tā būtu 

jāņem vērā, nosakot pašu resursu 

maksimālo apjomu.  

 

svītrots 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/79 

Grozījums Nr.  79 

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

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

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) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49. punkts – 7. labojums 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Lai Savienība varētu reaģēt uz 

konkrētiem neparedzētiem apstākļiem vai 

lai ļautu finansēt skaidri definētus 

izdevumus, ko nevar finansēt pieejamo 

maksimālo apjomu ietvaros, kas pieejami 

vienai vai vairākām izdevumu kategorijām, 

kā noteikts DFS, lai budžeta procedūra 

varētu noritēt sekmīgi, ir vajadzīgi šādi 

īpašie instrumenti: Eiropas Globalizācijas 

pielāgošanās fonds, Eiropas Savienības 

Solidaritātes fonds, Rezerve palīdzībai 

ārkārtas gadījumos, saistību vispārējā 

rezerve (Savienības rezerve saistībām), 

elastības instruments un neparedzēto 

izdevumu rezerve. Rezerve palīdzībai 

ārkārtas gadījumos nav paredzēta, lai 

novērstu ar tirgu saistīto krīžu sekas, kuras 

ietekmē lauksaimniecisko ražošanu vai 

lauksaimniecības produktu izplatīšanu. 

Tādēļ būtu jāparedz īpašs noteikums 

attiecībā uz iespēju budžetā iekļaut saistību 

un attiecīgās maksājumu apropriācijas, kas 

pārsniedz DFS noteiktos maksimālos 

apjomus, ja ir nepieciešams izmantot 

īpašos instrumentus. 

(7) Lai Savienība varētu reaģēt uz 

konkrētiem neparedzētiem apstākļiem vai 

lai ļautu finansēt skaidri definētus 

izdevumus, ko nevar finansēt pieejamo 

maksimālo apjomu ietvaros, kas pieejami 

vienai vai vairākām izdevumu kategorijām, 

kā noteikts DFS, lai budžeta procedūra 

varētu noritēt sekmīgi, ir vajadzīgi šādi 

īpašie instrumenti: Eiropas Globalizācijas 

pielāgošanās fonds, Eiropas Savienības 

Solidaritātes fonds, Rezerve palīdzībai 

ārkārtas gadījumos, saistību vispārējā 

rezerve (Savienības rezerve saistībām), 

elastības instruments, izstāšanās no 

eurozonas atbalsta programma un 

neparedzēto izdevumu rezerve. Rezerve 

palīdzībai ārkārtas gadījumos nav 

paredzēta, lai novērstu ar tirgu saistīto 

krīžu sekas, kuras ietekmē 

lauksaimniecisko ražošanu vai 

lauksaimniecības produktu izplatīšanu. 

Tādēļ būtu jāparedz īpašs noteikums 

attiecībā uz iespēju budžetā iekļaut saistību 

un attiecīgās maksājumu apropriācijas, kas 

pārsniedz DFS noteiktos maksimālos 

apjomus, ja ir nepieciešams izmantot 

īpašos instrumentus. 
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Grozījums Nr.  80 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

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) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49. punkts – 9. labojums 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Būtu jāparedz noteikumi citām 

situācijām, kad varētu būt vajadzīgas DFS 

korekcijas. Šādas korekcijas varētu būt 

saistītas ar jaunu noteikumu vai 

programmu saskaņā ar dalītu pārvaldību 

novēlotu pieņemšanu, vai ar pasākumiem, 

kas saistīti ar pareizu ekonomikas 

pārvaldību vai ar Savienības budžeta 

aizsardzību vispārīgu nepilnību gadījumā 

attiecībā uz tiesiskumu dalībvalstīs un kas 

pieņemti saskaņā ar attiecīgajiem 

pamataktiem. 

(9) Būtu jāparedz noteikumi citām 

situācijām, kad varētu būt vajadzīgas DFS 

korekcijas. Šādas korekcijas varētu būt 

saistītas ar jaunu noteikumu vai 

programmu saskaņā ar dalītu pārvaldību 

novēlotu pieņemšanu. 

Or. pt 


