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8.11.2018 A8-0358/81 

Grozījums Nr.  81 

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

Couso Permuy, Ángela Vallina, 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)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49. nodaļa – labojums Nr. 15.a (jauns) 

Regulas priekšlikums 

1. nodaļa – 2. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja ir nepieciešams izmantot 

garantiju finansiālai palīdzībai 

dalībvalstīm, kas atļauta saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 

(ES) Nr. [xxx/201x] [208. panta 

1. punktu] (Finanšu regula), būtu 

jāizmanto tāda nepieciešamā summa, kas 

pārsniedz DFS noteiktos maksimālos 

apjomus. 

svītrots 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/82 

Grozījums Nr.  82 

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

Le Hyaric 

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)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49. punkts – labojums Nr. 17 

Regulas priekšlikums 

1. nodaļa – 3. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Nevienā gadā, uz ko attiecas DFS, 

vajadzīgā maksājumu apropriāciju 

kopsumma – pēc ikgadējās korekcijas un 

ņemot vērā jebkādas citas korekcijas vai 

pārskatīšanas, kā arī 2. panta 2. un 

3. punkta piemērošanu, – nedrīkst radīt 

vajadzību pēc pašu resursiem, kas 

pārsniedz pašu resursu maksimālo apjomu, 

kurš noteikts saskaņā ar spēkā esošo 

Padomes lēmumu par Eiropas Savienības 

pašu resursu sistēmu, kas pieņemts saskaņā 

ar LESD 311. panta trešo daļu (lēmums par 

pašu resursiem). 

4. Nevienā gadā, uz ko attiecas DFS, 

vajadzīgā maksājumu apropriāciju 

kopsumma – pēc ikgadējās korekcijas un 

ņemot vērā jebkādas citas korekcijas vai 

pārskatīšanas, kā arī 2. panta 2. un 

3. punkta piemērošanu, – nedrīkst radīt 

vajadzību pēc pašu resursiem, kas 

pārsniedz pašu resursu maksimālo apjomu, 

kurš noteikts saskaņā ar spēkā esošo 

Padomes lēmumu par Eiropas Savienības 

pašu resursu sistēmu, kas pieņemts saskaņā 

ar LESD 311. panta trešo daļu (lēmums par 

pašu resursiem), izņemot ārkārtējus 

gadījumus, kuri Padomei ir jāapspriež. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/83 

Grozījums Nr.  83 

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

Le Hyaric 

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)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49. punkts – labojums Nr. 18 

Regulas priekšlikums 

2. nodaļa – 3. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Vajadzības gadījumā DFS noteiktos 

maksimālos apjomus samazina, lai 

nodrošinātu atbilstību pašu resursu 

maksimālajam apjomam, kas noteikts 

saskaņā ar spēkā esošo lēmumu par pašu 

resursiem. 

5. Vajadzības gadījumā DFS noteiktos 

maksimālos apjomus samazina, lai 

nodrošinātu atbilstību pašu resursu 

maksimālajam apjomam, kas noteikts 

saskaņā ar spēkā esošo lēmumu par pašu 

resursiem, izņemot ārkārtējus gadījumus, 

kuri Padomei ir jāapspriež. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/84 

Grozījums Nr.  84 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 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)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49. punkts – labojums Nr. 19.a (jauns) 

Regulas priekšlikums 

2. nodaļa – 6. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Šā panta 2. punktā minēto korekciju 

kopējā neto ietekme – pozitīva vai negatīva 

– nepārsniedz EUR 4 miljardus. 

3. Šā panta 2. punktā minēto korekciju 

kopējā neto ietekme (ja tā ir negatīva) 

nepārsniedz EUR 4 miljardus. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/85 

Grozījums Nr.  85 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

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)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49. punkts – labojums Nr. 21 

Regulas priekšlikums 

2. nodaļa – 7. pants  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja saskaņā ar attiecīgajiem pamataktiem 

tiek atcelta budžeta saistību apturēšana 

attiecībā uz Savienības līdzekļiem saistībā 

ar pareizas ekonomikas pārvaldības 

pasākumiem vai ar Savienības budžeta 

aizsardzību vispārīgu nepilnību gadījumā 

attiecībā uz tiesiskumu dalībvalstīs, 

summas, kuras atbilst apturētajām 

saistībām, pārnes uz nākamajiem gadiem 

un attiecīgos DFS maksimālos apjomus 

attiecīgi koriģē.  

N gada apturētās saistības nevar atkārtoti 

iekļaut budžetā pēc n+2 gada. 

svītrots 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/86 

Grozījums Nr.  86 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 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(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49. punkts – labojums Nr. 21.a (jauns) 

Regulas priekšlikums 

2. nodaļa – 8. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja pēc 2021. gada 1. janvāra tiek pieņemti 

jauni noteikumi vai programmas saskaņā ar 

dalīto pārvaldību attiecībā uz 

struktūrfondiem, Kohēzijas fondu, Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, 

Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās 

drošības fondu un Integrētās robežu 

pārvaldības fonda robežu pārvaldības un 

vīzu instrumentu, summas, kas atbilst 

2021. gadā neizmantotajiem piešķīrumiem, 

līdzvērtīgās daļās pārnes uz 2022.–

2025. gadu, un attiecīgi koriģē DFS 

atbilstošos maksimālos apjomus. 

Ja pēc 2021. gada 1. janvāra tiek pieņemti 

jauni noteikumi vai programmas saskaņā ar 

dalīto pārvaldību attiecībā uz 

struktūrfondiem, Kohēzijas fondu, Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 

un Patvēruma un migrācijas fondu, 

summas, kas atbilst 2021. gadā 

neizmantotajiem piešķīrumiem, 

līdzvērtīgās daļās pārnes uz 2022.–

2025. gadu, un attiecīgi koriģē DFS 

atbilstošos maksimālos apjomus. 

Or. pt 

(...) 
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8.11.2018 A8-0358/87 

Grozījums Nr.  87 

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 

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

ar nolūku panākt vienošanos 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49. punkts – labojums Nr. 22 

Regulas priekšlikums 

3. nodaļa – 10. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Eiropas Savienības Solidaritātes 

fonds, kura mērķi un darbības joma ir 

izklāstīti Padomes Regulā (EK) 

Nr. 2012/2002, nepārsniedz maksimālo 

gada summu EUR 600 miljonu apmērā 

(2018. gada cenās). Lai segtu attiecīgās 

vajadzības līdz gada beigām, katra gada 1. 

oktobrī ir pieejama vismaz viena ceturtā 

daļa no minētās ikgadējās summas.  

Ikgadējās summas daļu, kas nav izmantota 

n gadā, var izmantot līdz n+1 gadam.  

Vispirms izmanto to gada summas daļu, 

kas atlikusi no iepriekšējā gada.  Tā n gada 

summas daļa, kas nav izmantota n+1 gadā, 

tiek dzēsta. 

1. Eiropas Savienības Solidaritātes 

fonds, kura mērķi un darbības joma ir 

izklāstīti Padomes Regulā (EK) 

Nr. 2012/2002, nepārsniedz maksimālo 

gada summu EUR 1800 miljonu apmērā 

(2018. gada cenās), izņemot ārkārtējus 

gadījumus, kuri Padomei ir jāapspriež. 

Lai segtu attiecīgās vajadzības līdz gada 

beigām, katra gada 1. oktobrī ir pieejama 

vismaz viena ceturtā daļa no minētās 

ikgadējās summas. Ikgadējās summas daļu, 

kas nav izmantota n gadā, var izmantot līdz 

n+1 gadam. Vispirms izmanto to gada 

summas daļu, kas atlikusi no iepriekšējā 

gada. Tā n gada summas daļa, kas nav 

izmantota n+1 gadā, tiek dzēsta. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/88 

Grozījums Nr.  88 

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 

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

ar nolūku panākt vienošanos 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49. punkts – labojums Nr. 24 

Regulas priekšlikums 

3. nodaļa – 11. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Rezerves ikgadējā summa ir fiksēta 

EUR 600 miljonu apmērā (2018. gada 

cenās), un to var izmantot līdz n+1 gadam 

saskaņā ar Finanšu regulu. Rezervi iekļauj 

Savienības vispārējā budžetā kā 

uzkrājumu. Vispirms izmanto to gada 

summas daļu, kas atlikusi no iepriekšējā 

gada. Tā n gada summas daļa, kas nav 

izmantota n+1 gadā, tiek dzēsta. 

2. Rezerves ikgadējā summa ir fiksēta 

EUR 1800 miljonu apmērā (2018. gada 

cenās), un to var izmantot līdz n+1 gadam 

saskaņā ar Finanšu regulu. Rezervi iekļauj 

Savienības vispārējā budžetā kā 

uzkrājumu. Vispirms izmanto to gada 

summas daļu, kas atlikusi no iepriekšējā 

gada. Tā n gada summas daļa, kas nav 

izmantota n+1 gadā, tiek dzēsta. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/89 

Grozījums Nr.  89 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 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)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49. punkts – labojums Nr. 29.a (jauns) 

Regulas priekšlikums 

3. nodaļa – 13.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 

13.a pants  

Izstāšanās no eurozonas atbalsta 

programma 

 1. Jāievieš izstāšanās no eurozonas 

atbalsta programma dalībvalstīm, kuras 

brīvprātīgi nolemj izstāties no eurozonas. 

2. Programmai ir ne tikai 

jākompensē zaudējumi, kas radušies no 

pievienošanās vienotās valūtas zonai vai 

dalības tajā, bet arī jāsniedz finansiāls 

atbalsts valsts valūtas atjaunošanai, 

nodrošinot to, ka tiek novērsti jebkādi 

procedūras traucējumi, un sniedzot 

atbalstu ekonomikas un finanšu situācijas 

ātrai normalizēšanai, tirdzniecības 

attiecību diversifikācijai un jaunās 

monetārās situācijas sniegto iespēju ātrai 

un pilnīgai izmantošanai. 

Or. pt 

 

 


