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Grozījums Nr. 1
Marco Valli, Marco Zanni

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā ikgadējā izaugsmes pētījumā, ar 
ko Komisija iepazīstināja 2014. gada 
28. novembrī, attiecībā uz 2015. gadu ir 
noteiktas trīs galvenās prioritātes, proti, 
privāto investīciju saskaņota stimulēšana, 
atjaunotu saistību uzņemšanās 
strukturālo reformu jomā un pasākumu 
īstenošana atbildības palielināšanai 
budžeta jomā, un pirmoreiz ir uzsvērta ES 
budžeta finansējuma nozīme šo prioritāšu 
īstenošanā;

A. tā kā ikgadējais izaugsmes pētījums, ar 
ko Komisija iepazīstināja 2014. gada 
28. novembrī, turpina tradīciju, kas līdz 
šim ir izrādījusies absolūti neveiksmīga, 
proti, kā prioritāti nosakot fiskālo 
konsolidāciju, vajadzību veikt strukturālās 
reformas un prioritāri piesaistīt privātās 
investīcijas;

Or. it

Grozījums Nr. 2
Marco Valli, Marco Zanni

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā līdz ar regulas par Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonda izveidi 
pieņemšanu, tādu darbības programmu 
īstenošanu, kuras saistītas ar kohēzijai 
paredzētajiem līdzekļiem, 2014. gadā 
neizlietoto 2007.–2013. gada laikposma 
DFS saistību apropriāciju pārnešanu uz 
2015., 2016. un 2017. gadu, kā arī līdz ar 
Eiropas iniciatīvai jaunatnei paredzētā 
priekšfinansējuma palielināšanu 
pagājušais pusgads budžeta izpildes ziņā 
bija ļoti piesātināts, īstenojot ikgadējā 
izaugsmes pētījumā nospraustos mērķus;

B. tā kā līdz ar regulas par Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonda izveidi 
pieņemšanu, tādu darbības programmu 
īstenošanu, kuras saistītas ar kohēzijai 
paredzētajiem līdzekļiem, 2014. gadā 
neizlietoto 2007.–2013. gada laikposma 
DFS saistību apropriāciju pārnešanu uz 
2015., 2016. un 2017. gadu, kā arī līdz ar 
Eiropas iniciatīvai jaunatnei paredzētā 
priekšfinansējuma palielināšanu 
pagājušajā pusgadā ir veikti daudzi
budžeta grozījumi, kas turpmākajos 
mēnešos var radīt sekas, tostarp arī 
negatīvas;
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Or. it

Grozījums Nr. 3
Jean-Paul Denanot

Atzinuma projekts
C apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā ES budžets līdz ar to ir pierādījis 
savu pievienoto vērtību, kā arī Eiropas 
līmeņa politiskās darbības robežas, ko 
nosaka budžets, kura lielāko daļu neveido 
patiesi pašu resursi, kurš joprojām ir 
mazāks par 1 % no IKP un kuru ierobežo 
daudzgadu (7 gadu) shēma,

C. tā kā ES budžets līdz ar to ir pierādījis 
savu pievienoto vērtību, kā arī Eiropas 
līmeņa politiskās darbības robežas, ko 
nosaka budžets, kura lielāko daļu neveido 
patiesi pašu resursi, kurš joprojām ir 
mazāks par 1 % no IKP un kuru ierobežo 
daudzgadu (7 gadu) shēma, un tā kā šis 
budžets ir nepietiekams, lai īstenotu 
Savienības saistības attiecībā uz krīzes 
situācijām lauksaimniecības nozarē, 
migrācijas jautājumiem, atbalstu 
pētniecībai, ekonomikas attīstību un 
sociālas Eiropas veidošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Marco Valli, Marco Zanni

Atzinuma projekts
C apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā ES budžets līdz ar to ir pierādījis 
savu pievienoto vērtību, kā arī Eiropas
līmeņa politiskās darbības robežas, ko 
nosaka budžets, kura lielāko daļu neveido 
patiesi pašu resursi, kurš joprojām ir 
mazāks par 1 % no IKP un kuru ierobežo 
daudzgadu (7 gadu) shēma,

C. tā kā ES budžetam vajadzētu sniegt 
reālu pievienoto vērtību, īpašu uzmanību 
pievēršot patiešām efektīviem 
pasākumiem Eiropas līmenī un pilnībā 
ievērojot subsidiaritātes principu;

Or. it
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Grozījums Nr. 5
Richard Ashworth

Atzinuma projekts
C apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā ES budžets līdz ar to ir pierādījis 
savu pievienoto vērtību, kā arī Eiropas 
līmeņa politiskās darbības robežas, ko 
nosaka budžets, kura lielāko daļu neveido 
patiesi pašu resursi, kurš joprojām ir 
mazāks par 1 % no IKP un kuru ierobežo 
daudzgadu (7 gadu) shēma,

C. tā kā šie pasākumi pierāda pievienoto 
vērtību, ko ES budžets var sniegt, tomēr 
uzsver, ka ļoti svarīga loma ir dalībvalstu 
darbībām, īstenojot minētos pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Isabelle Thomas

Atzinuma projekts
Ca apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ca. tā kā Padomes nostājā par 2016. gada 
budžetu par EUR 563,6 miljoniem ir 
samazinātas saistības un par 
EUR 1,4 miljardiem maksājumi, tādējādi 
vēlreiz nepietiekami novērtējot ES 
faktiskās maksājumu vajadzības pretēji 
Eiropas Komisijas ierosinātajam plānam 
par nesamaksāto rēķinu nomaksu;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Richard Ashworth

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē piecu priekšsēdētāju 
ziņojumu „Eiropas ekonomiskās un 
monetārās savienības izveides 
pabeigšana“, taču pauž nožēlu par 
neatbilstību starp tā īstenošanai paredzēto 
maksāšanas grafiku un Grieķijas krīzes 
akūtumu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 8
Jean-Paul Denanot

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē piecu priekšsēdētāju 
ziņojumu „Eiropas ekonomiskās un 
monetārās savienības izveides pabeigšana“, 
taču pauž nožēlu par neatbilstību starp tā 
īstenošanai paredzēto maksāšanas grafiku 
un Grieķijas krīzes akūtumu;

1. atzinīgi vērtē piecu priekšsēdētāju 
ziņojumu „Eiropas ekonomiskās un 
monetārās savienības izveides pabeigšana“, 
taču pauž nožēlu par neatbilstību starp tā 
īstenošanai paredzēto maksāšanas grafiku 
un Grieķijas krīzes akūtumu; atzinīgi vērtē 
arī BERES ziņojumu par ekonomikas 
pārvaldības regulējuma pārskatīšanu, kas 
saņēma Parlamenta atbalstu;

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Daniele Viotti

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē piecu priekšsēdētāju 
ziņojumu „Eiropas ekonomiskās un 
monetārās savienības izveides pabeigšana“,
taču pauž nožēlu par neatbilstību starp tā 

1. atzinīgi vērtē piecu priekšsēdētāju 
ziņojumu „Eiropas ekonomiskās un 
monetārās savienības izveides pabeigšana“,
bet kritizē to, ka tā īstenošanas grafiks ir 
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īstenošanai paredzēto maksāšanas grafiku
un Grieķijas krīzes akūtumu;

pārāk lēns un neatbilst Grieķijas krīzes
radītajai steidzamajai vajadzībai veikt 
reformas;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Marco Valli, Marco Zanni

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē piecu priekšsēdētāju
ziņojumu „Eiropas ekonomiskās un 
monetārās savienības izveides pabeigšana“, 
taču pauž nožēlu par neatbilstību starp tā 
īstenošanai paredzēto maksāšanas grafiku 
un Grieķijas krīzes akūtumu;

1. uzskata, ka piecu priekšsēdētāju
ziņojums “Eiropas Ekonomiskās un 
monetārās savienības izveides pabeigšana”
norāda uz pretēju virzienu tam, kas dotu 
lielāku rīcības brīvību dalībvalstīm, 
novēršot asimetriju, ko radījusi kopējā 
valūta un absurdie nodokļu noteikumi, 
kuri kavē ekonomikas atveseļošanos un 
iziešanu no krīzes;

Or. it

Grozījums Nr. 11
Richard Ashworth

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka ekonomikas un budžeta 
politikas koordinācijas gada cikls ir 
saistīts ar Budžeta komitejas pienākumu 
uzraudzīt ES budžeta izpildi; uzskata, ka 
Eiropas pusgads ir vēl viens veids, kā 
palielināt ES budžeta izdevumu stingrību;

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Marco Valli, Marco Zanni

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Eiropas pusgada 
vienkāršošanas un pastiprināšanas 
nolūkā veiktos pasākumus — uzmanības 
koncentrēšanu uz jaunajām prioritātēm, 
mazāk dokumentu un vairāk laika to 
apspriešanai, pastiprinātu politisko 
dimensiju un valstu iestāžu lielāku 
līdzdalību;

2. uzskata, ka veiktās izmaiņas Eiropas 
pusgada darbībā kaut ko ir uzlabojušas, 
tomēr tās ir tālu no tā, lai šo instrumentu 
padarītu noderīgu un ilgtspējīgu, jo tā 
pamatā ir Eiropas ekonomikas 
pārvaldība, kas noteikti vēl ir jāpārskata;

Or. it

Grozījums Nr. 13
Jean-Paul Denanot

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē priekšlikumus 
parlamentārās uzraudzības pastiprināšanai, 
it īpaši ierosinājumu Eiropas Parlamenta 
struktūras pielāgot vienotās valūtas 
īpatnībām;

3. atzinīgi vērtē priekšlikumus 
parlamentārās uzraudzības pastiprināšanai, 
it īpaši ierosinājumu Eiropas Parlamenta 
struktūras pielāgot vienotās valūtas 
īpatnībām, kas ir ļoti svarīgi, lai izveidotu 
patiesu ekonomisko un monetāro 
savienību;

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Marco Valli, Marco Zanni

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē priekšlikumus 
parlamentārās uzraudzības pastiprināšanai,
it īpaši ierosinājumu Eiropas Parlamenta 
struktūras pielāgot vienotās valūtas 
īpatnībām;

3. jebkurā gadījumā atzinīgi vērtē 
priekšlikumus parlamentārās uzraudzības 
pastiprināšanai, jo Parlaments ir vienīgā 
likumīgi ievēlētā Savienības struktūra un 
demokrātiski pārstāv Eiropas pilsoņus;

Or. it

Grozījums Nr. 15
Richard Ashworth

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē priekšlikumus 
parlamentārās uzraudzības 
pastiprināšanai, it īpaši ierosinājumu
Eiropas Parlamenta struktūras pielāgot 
vienotās valūtas īpatnībām;

3. norāda uz priekšlikumu stiprināt gan
Eiropas Parlamenta uzraudzības lomu 
pirms gada izaugsmes pētījuma 
publicēšanas, gan plašākā skatījumā —
valstu parlamentu lomu saistībā ar 
Eiropas pusgadu;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Richard Ashworth

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver Komisijas izpratni par valstu 
un reģionālo iestāžu nozīmi nepieciešamo
strukturālo reformu sekmēšanā, fiskālās 
atbildības īstenošanā un investīciju 
piesaistē, atbalstot nodarbinātību un 
izaugsmi;

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Richard Ashworth

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta aicinājumu Savienības 
primārajos tiesību aktos iekļaut 
starpvaldību instrumentus, tādus kā 
Līgums par stabilitāti, koordināciju un 
pārvaldību un Eiropas Stabilizācijas 
mehānisms, tādējādi izbeidzot 
demokrātiskās leģitimitātes trūkumu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 18
Marco Valli, Marco Zanni

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta aicinājumu Savienības 
primārajos tiesību aktos iekļaut 
starpvaldību instrumentus, tādus kā
Līgums par stabilitāti, koordināciju un 
pārvaldību un Eiropas Stabilizācijas
mehānisms, tādējādi izbeidzot 
demokrātiskās leģitimitātes trūkumu;

4. uzskata, ka Līgums par stabilitāti, 
koordināciju un pārvaldību un Eiropas
stabilitātes mehānisms (Fiskālais pakts) ir 
prettiesisks, jo acīmredzami pārkāpj 
Savienības primāros tiesību aktus; uzsver, 
ka tā pieņemšanā būtu jāievēro parastā 
līgumu grozīšanas procedūra (LES 
48. pants), un noraida jebkādus 
pasākumus, kuru mērķis ir mākslīgi 
izvairīties no šā vienīgā pieejamā 
risinājuma;

Or. it

Grozījums Nr. 19
Ivan Štefanec
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Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver nepieciešamību piemērot visus 
spēkā esošos Stabilitātes un izaugsmes 
pakta noteikumus, lai panāktu publisko 
finanšu stabilitāti; uzsver iespēju piemērot 
finansiālas sankcijas, ja netiek ievēroti šie 
noteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Richard Ashworth

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē pārdomu uzsākšanu par 
eurozonas budžeta stabilizācijas 
mehānismu, tādējādi ieskicējot Eiropas 
kases aprises; atzīmē, ka 2017. gada 
pavasarī paredzētā baltās grāmatas 
publicēšana par šo tematu sakrīt ar DFS 
vidusposma pārskatīšanu; šajā sakarībā 
atgādina savu prasību, ka šāda veida 
papildu finansējumam vai instrumentam 
jābūt pakļautam Parlamenta īstenotajai 
budžeta kontrolei un ka tas ir jāfinansē 
papildus 2014.–2020. gada FDS 
noteiktajām maksimālajām summām; 
atkārtoti uzsver arī nozīmi, ko tas piešķir 
jaunas pašu resursu sistēmas ieviešanai, 
kā rezultātā būtu jāveic patiesa Savienības 
finansējuma reforma, nepalielinot fiskālo 
slogu iedzīvotājiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 21
Jean-Paul Denanot
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē pārdomu uzsākšanu par 
eurozonas budžeta stabilizācijas 
mehānismu, tādējādi ieskicējot Eiropas 
kases aprises; atzīmē, ka 2017. gada 
pavasarī paredzētā baltās grāmatas 
publicēšana par šo tematu sakrīt ar DFS 
vidusposma pārskatīšanu; šajā sakarībā 
atgādina savu prasību, ka šāda veida 
papildu finansējumam vai instrumentam 
jābūt pakļautam Parlamenta īstenotajai 
budžeta kontrolei un ka tas ir jāfinansē 
papildus 2014.–2020. gada FDS
noteiktajām maksimālajām summām; 
atkārtoti uzsver arī nozīmi, ko tas piešķir 
jaunas pašu resursu sistēmas ieviešanai, kā 
rezultātā būtu jāveic patiesa Savienības 
finansējuma reforma, nepalielinot fiskālo 
slogu iedzīvotājiem;

5. atzinīgi vērtē pārdomu uzsākšanu par 
eurozonas budžeta stabilizācijas 
mehānismu, tādējādi ieskicējot Eiropas 
kases aprises; atzīmē, ka 2017. gada 
pavasarī paredzētā baltās grāmatas 
publicēšana par šo tematu sakrīt ar DFS 
vidusposma pārskatīšanu; šajā sakarībā 
atgādina savu prasību, ka šāda veida 
papildu finansējumam vai instrumentam 
jābūt pakļautam Parlamenta īstenotajai 
budžeta kontrolei un ka tas ir jāfinansē 
papildus 2014.–2020. gada DFS
noteiktajām maksimālajām summām; 
atkārtoti uzsver arī nozīmi, ko tas piešķir 
jaunas pašu resursu sistēmas ieviešanai, kā 
rezultātā būtu jāveic patiesa Savienības 
finansējuma reforma, nepalielinot fiskālo 
slogu iedzīvotājiem, bet izmantojot citus 
resursus, piemēram, finanšu darījumu 
nodokli, vides nodokli, kā arī sociālo 
nodokli un neaizmirstot par būtisko cīņu 
pret krāpšanos nodokļu jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Daniele Viotti

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē pārdomu uzsākšanu par 
eurozonas budžeta stabilizācijas 
mehānismu, tādējādi ieskicējot Eiropas 
kases aprises; atzīmē, ka 2017. gada 
pavasarī paredzētā baltās grāmatas 
publicēšana par šo tematu sakrīt ar DFS 
vidusposma pārskatīšanu; šajā sakarībā 
atgādina savu prasību, ka šāda veida 

5. atzinīgi vērtē pārdomu uzsākšanu par 
eurozonas budžeta stabilizācijas 
mehānismu, tādējādi ieskicējot Eiropas 
kases aprises; atzīmē, ka 2017. gada 
pavasarī paredzētā baltās grāmatas 
publicēšana par šo tematu sakrīt ar DFS 
vidusposma pārskatīšanu; šajā sakarībā 
atgādina savu prasību, ka šāda veida 
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papildu finansējumam vai instrumentam 
jābūt pakļautam Parlamenta īstenotajai 
budžeta kontrolei un ka tas ir jāfinansē 
papildus 2014.–2020. gada FDS
noteiktajām maksimālajām summām; 
atkārtoti uzsver arī nozīmi, ko tas piešķir 
jaunas pašu resursu sistēmas ieviešanai, 
kā rezultātā būtu jāveic patiesa Savienības 
finansējuma reforma, nepalielinot fiskālo 
slogu iedzīvotājiem;

papildu finansējumam vai instrumentam 
jābūt pakļautam Parlamenta īstenotajai 
budžeta kontrolei un ka tas ir jāfinansē 
papildus 2014.–2020. gada DFS
noteiktajām maksimālajām summām;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Marco Valli, Marco Zanni

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē pārdomu uzsākšanu par
eurozonas budžeta stabilizācijas
mehānismu, tādējādi ieskicējot Eiropas 
kases aprises; atzīmē, ka 2017. gada 
pavasarī paredzētā baltās grāmatas 
publicēšana par šo tematu sakrīt ar DFS 
vidusposma pārskatīšanu; šajā sakarībā 
atgādina savu prasību, ka šāda veida 
papildu finansējumam vai instrumentam 
jābūt pakļautam Parlamenta īstenotajai 
budžeta kontrolei un ka tas ir jāfinansē 
papildus 2014.–2020. gada FDS 
noteiktajām maksimālajām summām; 
atkārtoti uzsver arī nozīmi, ko tas piešķir 
jaunas pašu resursu sistēmas ieviešanai, 
kā rezultātā būtu jāveic patiesa Savienības
finansējuma reforma, nepalielinot fiskālo 
slogu iedzīvotājiem;

5. iebilst pret to, ka tiek izveidots
eurozonas budžeta stabilizācijas
mehānisms, kas paredz Eiropas kases
izveidi, jo ir skaidri redzams, ka vienotā 
valūta dažās eurozonas dalībvalstīs nav 
ilgtspējīga; pretēji tam atkārtoti uzsver, ka
ir svarīgi veikt patiesu Savienības
finansēšanas reformu, taču nekādā 
gadījumā nepalielinot fiskālo slogu 
iedzīvotājiem;

Or. it

Grozījums Nr. 24
Aldo Patriciello
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē pārdomu uzsākšanu par 
eurozonas budžeta stabilizācijas 
mehānismu, tādējādi ieskicējot Eiropas 
kases aprises; atzīmē, ka 2017. gada 
pavasarī paredzētā baltās grāmatas 
publicēšana par šo tematu sakrīt ar DFS 
vidusposma pārskatīšanu; šajā sakarībā 
atgādina savu prasību, ka šāda veida 
papildu finansējumam vai instrumentam 
jābūt pakļautam Parlamenta īstenotajai 
budžeta kontrolei un ka tas ir jāfinansē 
papildus 2014.–2020. gada FDS
noteiktajām maksimālajām summām; 
atkārtoti uzsver arī nozīmi, ko tas piešķir 
jaunas pašu resursu sistēmas ieviešanai, kā 
rezultātā būtu jāveic patiesa Savienības 
finansējuma reforma, nepalielinot fiskālo 
slogu iedzīvotājiem;

5. atzinīgi vērtē pārdomu uzsākšanu par 
eurozonas budžeta stabilizācijas 
mehānismu, tādējādi ieskicējot Eiropas 
kases aprises; atzīmē, ka 2017. gada 
pavasarī paredzētā baltās grāmatas 
publicēšana par šo tematu sakrīt ar DFS 
vidusposma pārskatīšanu; šajā sakarībā 
atgādina savu prasību, ka šāda veida 
papildu finansējumam vai instrumentam 
jābūt pakļautam Parlamenta īstenotajai 
budžeta kontrolei un ka tas ir jāfinansē 
papildus 2014.–2020. gada DFS
noteiktajām maksimālajām summām; 
atkārtoti uzsver arī nozīmi, ko tas piešķir 
jaunas pašu resursu sistēmas ieviešanai, kā 
rezultātā būtu jāveic patiesa Savienības 
finansējuma reforma, nepalielinot fiskālo 
slogu iedzīvotājiem; attiecībā uz 
iepazīšanos ar Kopienas budžetiem 
atbalsta labāku pārredzamību un vieglāku 
piekļuvi.

Or. it

Grozījums Nr. 25
Daniele Viotti

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atkārtoti uzsver vajadzību pēc jaunas 
pašu resursu sistēmas, kas sekmētu 
patiesu ES finansēšanas kārtības 
pārskatīšanu, neliekot ES pilsoņiem 
maksāt lielākus nodokļus un radot reālu 
saikni starp pilsoņiem un Eiropas 
iestādēm; šajā ziņā Parlaments ar 
nepacietību gaida iespēju analizēt un 
apspriest priekšlikumus, ko nākamajā 
gadā iesniegs augsta līmeņa darba grupa 
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pašu resursu jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Ivan Štefanec

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atgādina, ka 2015. gadā joprojām ir 
aktuāls jautājums par maksājumu 
iztrūkumu, ko radījis maksājumu 
maksimālais apjoms un nepietiekami 
lielais budžets; pauž bažas par to, ka tas 
joprojām apdraud 2014.–2020. gada DFS 
paredzēto jauno programmu pienācīgu 
īstenošanu un liek ciest līdzekļu 
saņēmējiem, jo īpaši vietējām, reģionālām 
un valsts iestādēm, kuras saskaras ar 
ierobežojumiem ekonomikas un sociālajā 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Marco Valli, Marco Zanni

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda izveides regulas
pieņemšanu un uzsver Parlamenta lomu 
līdzekļu pārdales no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020“ un Eiropas 
Infrastruktūras savienošanas instrumenta 
minimizēšanā;

6. pauž nožēlu, ka Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda izveides regulas
pieņemšana var negatīvi ietekmēt 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” un 
Eiropas infrastruktūras savienošanas
instrumentu, programmas, ko Komisija, 
dalībvalstis un Eiropas Parlaments 
noteikuši par prioritāti;
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Or. it

Grozījums Nr. 28
Richard Ashworth

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda izveides regulas 
pieņemšanu un uzsver Parlamenta lomu 
līdzekļu pārdales no pamatprogrammas
„Apvārsnis 2020“ un Eiropas 
Infrastruktūras savienošanas instrumenta 
minimizēšanā;

6. atzinīgi vērtē Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda izveides regulas 
pieņemšanu, jo tā palīdzēs veicināt 
privātās investīcijas, un uzsver Parlamenta 
lomu līdzekļu pārdales no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020“ un 
Eiropas Infrastruktūras savienošanas 
instrumenta minimizēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Isabelle Thomas

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda izveides regulas 
pieņemšanu un uzsver Parlamenta lomu 
līdzekļu pārdales no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020“ un Eiropas 
Infrastruktūras savienošanas instrumenta 
minimizēšanā;

6. atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemta Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonda izveides 
regula un uzsver Parlamenta lomu līdzekļu 
pārdales no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020“ un Eiropas 
Infrastruktūras savienošanas instrumenta 
minimizēšanā; atgādina tā apņemšanos 
paredzēt mazākus samazinājumus gada 
budžeta procedūras laikā;

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Richard Ashworth
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Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, ka Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonds tikai nesen ir sācis 
projektu finansēšanu un tādēļ netiks 
pausts vērtējums par šiem ieguldījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Richard Ashworth

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b atzinīgi vērtē dalībvalstu iemaksas 
Investīciju plānā Eiropai;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Aldo Patriciello

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata par izšķiroši svarīgu šī 
investīciju plāna veiksmīgu īstenošanu un 
tāpēc apņemas ar vislielāko uzmanību 
sekot līdzi tā īstenošanai, it īpaši, lai 
novērstu investīciju izdevumu un publiskā 
parāda jebkāda veida dekonsolidāciju.

7. uzskata par izšķiroši svarīgu šī 
investīciju plāna veiksmīgu īstenošanu un 
tāpēc apņemas ar vislielāko uzmanību 
sekot līdzi tā īstenošanai, it īpaši, lai 
novērstu investīciju izdevumu un publiskā 
parāda jebkāda veida dekonsolidāciju
papildus tam, ka tiek novērsti iespējamie 
plāna īstenošanas šķēršļi, ko rada 
birokrātija katrā dalībvalstī.

Or. it
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Grozījums Nr. 33
Marco Valli, Marco Zanni

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata par izšķiroši svarīgu šī
investīciju plāna veiksmīgu īstenošanu un 
tāpēc apņemas ar vislielāko uzmanību 
sekot līdzi tā īstenošanai, it īpaši, lai 
novērstu investīciju izdevumu un publiskā 
parāda jebkāda veida dekonsolidāciju.

7. uzskata, ka investīciju plāns, ko Eiropas 
Komisija pamatā balsta uz privāto 
investīciju piesaisti, nevar atrisināt 
pašreizējo ekonomikas un sociālo krīzi, 
kura pieprasa, tieši otrādi, publiskās 
investīcijas un tiešu dalībvalstu 
iesaistīšanos, taču tām Eiropas tiesību 
aktu ierobežojošo normu ietekmes 
rezultātā pašlaik nav nepieciešamās 
rīcības brīvības.

Or. it

Grozījums Nr. 34
Isabelle Thomas

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata par izšķiroši svarīgu šī 
investīciju plāna veiksmīgu īstenošanu un 
tāpēc apņemas ar vislielāko uzmanību 
sekot līdzi tā īstenošanai, it īpaši, lai 
novērstu investīciju izdevumu un publiskā 
parāda jebkāda veida dekonsolidāciju.

7. uzskata par izšķiroši svarīgu šī 
investīciju plāna veiksmīgu īstenošanu un 
tāpēc apņemas ar vislielāko uzmanību 
sekot līdzi tā īstenošanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Daniele Viotti

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata par izšķiroši svarīgu šī 
investīciju plāna veiksmīgu īstenošanu un 
tāpēc apņemas ar vislielāko uzmanību 
sekot līdzi tā īstenošanai, it īpaši, lai 
novērstu investīciju izdevumu un publiskā 
parāda jebkāda veida dekonsolidāciju.

7. uzskata par izšķiroši svarīgu šī 
investīciju plāna veiksmīgu īstenošanu un 
tāpēc ļoti uzmanīgi sekos līdzi tā 
īstenošanai, it īpaši tā ietekmei uz budžetu.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Richard Ashworth

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atzīst fiskālās atbildības nozīmi 
pēckrīzes Eiropā un uzsver, ka ir svarīgi 
ievērot taupību ES budžeta tēriņos, lai 
ievērotu attiecībā uz saistību un 
maksājumu apropriācijām daudzgadu 
finanšu shēmā 2014.–2020. gadam 
pieņemto maksimālo izdevumu apjomu;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Isabelle Thomas

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atgādina par ES budžeta deficīta 
nelikumību un līdz ar to par Padomes 
priekšlikumu budžeta jomā nepatiesumu;
konstatē, ka Padome ES budžetu padara 
par pielāgojamu mainīgo atkarībā no 
valsts budžetiem un ka valstu budžetu 
konsolidēšana, kavējot maksājumus 
projektu virzītājiem, rada ekonomiski un 
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finansiāli pretēju efektu; uzskata, ka 
dalībvalstu iemaksu izslēgšana no 
strukturālā deficīta aprēķina ļautu 
precīzāk saprast dalībvalstu centienus 
budžeta jomā;

Or. fr


