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20.4.2016 A8-0140/12 

Grozījums Nr.  12 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija 

2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

397.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 397.a atgādina, ka migrācijas plūsmu 

pārvaldība ir cieši saistīta ar attīstības 

palīdzību; tādēļ atgādina, ka ekonomiskās 

apņemšanās dalībvalstīm būtu jāsaista ar 

migrācijas problēmu risināšanu, lai 

mainītu migrācijas plūsmu virzību; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/13 

Grozījums Nr.  13 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija 

2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

522. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

522. uzskata, ka KLP kā viena no Eiropas 

pašām pirmajām politikas jomām ir 

svarīgs Savienības instruments ar plašu 

ietekmi ne tikai pārtikas ražošanas un 

ekosistēmas pakalpojumu un faktisko un 

iespējamo vides, sociālekonomisko un 

dzimumu līdztiesības uzlabojumu jomā, 

bet arī centienos cīnīties pret iedzīvotāju 

skaita mazināšanos lauku rajonos, ņemot 

vērā nepieciešamību izstrādāt aprites 

ekonomikas koncepciju; uzskata, ka KLP 

tādējādi veicina līdzsvaru starp Savienības 

reģioniem, nodrošinot finansiālu atbalstu 

un svarīgus instrumentus, kas palīdz 

jaunajiem lauksaimniekiem sākt 

nodarboties ar lauksaimniecību un 

nodrošināt paaudžu nomaiņu; 

svītrots 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/14 

Grozījums Nr.  14 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija 

2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

522.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 522.a norāda, ka KLP, kas ir viens no 

senākajiem un resursu ziņā labākā 

pozīcijā esošajiem Eiropas politikas 

virzieniem, uzspiesto politikas iespēju un 

arvien augošā administratīvā sloga dēļ 

vairs nespēj izpildīt vienu no galvenajiem 

šīs politikas mērķiem, proti, nodrošināt 

pienācīgus ienākumus lauksaimniekiem; 

uzskata, ka finansiālais atbalsts vairs nav 

pietiekams, lai nodrošinātu jaunu 

lauksaimnieku uzņēmējdarbības ilgtspēju 

vai lauku saimniecību pārņemšanu, 

tādējādi pastiprinoties apdzīvotības 

sarukumam lauku teritorijās; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/15 

Grozījums Nr.  15 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija 

2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

523. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

523. norāda, ka DG AGRI 2014. gadā 

daudz strādāja ar dalībvalstu iestādēm, lai 

vairotu to spēju nepieļaut kļūdas 

lauksaimniecības izdevumos un īstenot 

savas lauku attīstības programmas, uzteic 

DG AGRI par tā pozitīvo ietekmi, kas 

atklājas Revīzijas palātas pārskatā par 

2014. gadu, un uzskata, ka DG AGRI un 

dalībvalstu kopīgajiem pasākumiem būtu 

jāveido labs pamats turpmākajiem 

uzlabojumiem 2014.–2020. gada 

izdevumu perioda svarīgākajos gados; 

svītrots 

Or. en 



 

AM\1092845LV.doc  PE579.919v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

20.4.2016 A8-0140/16 

Grozījums Nr.  16 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija 

2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

530. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

530. norāda, ka atšķirīgais veids, kādā 

dalībvalstīs tiek īstenoti noteikumi par 

saistītiem maksājumiem, kropļo 

konkurenci, piemēram, piena nozarē; 

svītrots 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/17 

Grozījums Nr.  17 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija 

2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

542. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

542. sagaida, ka Komisija nekavējoties 

pilnībā izmantos KLP vienkāršošanas 

procesa sniegtās iespējas, jo īpaši attiecībā 

uz apgrūtinošajiem un sarežģītajiem 

noteikumiem, kas reglamentē savstarpējo 

atbilstību un ekoloģizāciju, kura ietekmē 

lauksaimniekus visā Eiropā; uzsver, ka 

vienkāršošanas procesā būtu jākoncentrējas 

uz administratīvā sloga mazināšanu un 

nedrīkstētu pakļaut riskam principus un 

noteikumus, par kuriem tika panākta 

vienošanās pēdējās KLP reformas laikā, 

un tie būtu jāsaglabā nemainīgi; 

uzskata — šādai vienkāršošanai 

nevajadzētu nozīmēt KLP izdevumu 

pārskatīšanu laikposmam no 2013. līdz 

2020. gadam; 

542. sagaida, ka Komisija nekavējoties 

pilnībā izmantos KLP vienkāršošanas 

procesa sniegtās iespējas, jo īpaši attiecībā 

uz apgrūtinošajiem un sarežģītajiem 

noteikumiem, kas reglamentē savstarpējo 

atbilstību un ekoloģizāciju, kura ietekmē 

lauksaimniekus visā Eiropā; uzsver, ka 

vienkāršošanas procesā būtu jākoncentrējas 

uz administratīvā sloga mazināšanu; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/18 

Grozījums Nr.  18 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija 

2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

547. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

547. norāda, ka liela problēma ir Krievijas 

noteiktais lauksaimniecības produktu 

importa aizliegums, kas tika ieviests 2014. 

gada vidū; uzskata, ka jebkādiem ārkārtas 

pasākumiem vajadzīga labāka pārvaldība 

sākumposmā, lai nodrošinātu pareizu 

līdzekļu novirzīšanu vai, ja nepieciešams, 

nelikumīgi pieprasīto summu ātru 

atgūšanu; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 

Komisijas pastāvīgos centienus atrast 

alternatīvus noieta tirgus pārpalikušajai 

lauksaimniecības produkcijai un atbalstīt 

aizlieguma skartās nozares; atzinīgi vērtē 

Komisijas centienus atrast alternatīvus 

noieta tirgus pārpalikušajai 

lauksaimniecības produkcijai un aicina 

dalībvalstis kopīgi censties likvidēt 

šķēršļus jaunu noieta tirgu apgūšanai; 

uzsver TTIP nolīguma svarīgo nozīmi, jo 

tas varētu kompensēt vairāku tradicionālo 

tirgu slēgšanu; 

547. norāda, ka liela problēma ir Krievijas 

noteiktais lauksaimniecības produktu 

importa aizliegums, kas tika ieviests 

2014. gada vidū; uzskata, ka jebkādiem 

ārkārtas pasākumiem vajadzīga labāka 

pārvaldība sākumposmā, lai nodrošinātu 

pareizu līdzekļu novirzīšanu vai, ja 

nepieciešams, nelikumīgi pieprasīto 

summu ātru atgūšanu; brīdina, ka, 

īstenojot TTIP nolīgumu, tiktu apdraudēti 

Eiropas standarti veselības un vides jomā 

un vēl vairāk padziļināta krīze lopkopības 

nozarē; prasa atcelt Krievijai uzliktās 

sankcijas, lai iespējami drīz varētu 

iesaistīties sarunās par piekļuves 

atjaunošanu šim tirgum; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/19 

Grozījums Nr.  19 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija 

2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

557.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 557.a prasa apturēt visus atbalsta 

maksājumus trešām valstīm, kuru 

lauksaimnieki konkurē ar Eiropas 

lauksaimniecības nozari; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/20 

Grozījums Nr.  20 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija 

2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

E apsvērums – c apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(c) nosacījumi un izpildes rezerve — 

pareizas finanšu pārvaldības principi ir 

balstīti uz faktu, ka Savienības finansējums 

tiek piešķirts atbilstīgos valstu fiskālajos, 

makroekonomiskajos un institucionālajos 

apstākļos, kas ir priekšnoteikums 

finansējuma sniegšanai; no otras puses, 

snieguma rezerve ir ieviesta kā prēmija 

labiem izpildītājiem; 

(c) nosacījumi un snieguma rezerve — 

pareizas finanšu pārvaldības principi ir 

balstīti uz faktu, ka Savienības finansējums 

tiek piešķirts atbilstīgos valstu fiskālajos, 

makroekonomiskajos un institucionālajos 

apstākļos, kas ir priekšnoteikums 

finansējuma sniegšanai, taču vienlaikus 

būtu jāņem vērā atkāpes no normas, tām 

izpaužoties gan kā deficītam, gan 

pārmērīgam pārpalikumam; no otras 

puses, snieguma rezerve ir ieviesta kā 

prēmija labiem izpildītājiem; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/21 

Grozījums Nr.  21 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija 

2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

53. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

53. uzsver, ka pamatdarbības izdevumu 

jomā aplēstais kļūdu līmenis kopā ar 

dalībvalstīm īstenotas dalītas pārvaldības 

izdevumiem ir 4,6 % (2013. gadā — 4,9 

%), un tas joprojām ir uzskatāms par 

augstu; pauž bažas par to, ka attiecībā uz 
visu citu veidu pamatdarbības izdevumiem, 

par kuriem ir atbildīga Komisija, aplēstais 

kļūdu īpatsvars ir strauji pieaudzis līdz 4,6 

% (2013. gadā — 3,7 %); 

53. ir vienisprātis ar Revīzijas palātu, tai 

paužot bažas un izbrīnu par to, ka 

pamatdarbības izdevumu jomā aplēstais 

kļūdu līmenis kopā ar dalībvalstīm 

īstenotas dalītas pārvaldības izdevumiem 

pirmo reizi kopš ilga laika ir samazinājies 

līdz 4,6 % (2013. gadā — 4,9 %), tādējādi 

līdzinoties visu citu veidu pamatdarbības 

izdevumiem, par kuriem ir atbildīga 

Komisija un kuru gadījumā kļūdu 

īpatsvars ir paaugstinājies līdz 4,6 % 

(2013. gadā — 3,7 %); 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/22 

Grozījums Nr.  22 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija 

2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

59. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

59. norāda — gadījumos, kad Komisijai ir 

pierādījumi par dalībvalstu mazāku 

apguves spēju, tai būtu jāizvērtē visi DFS 

regulas elastīguma noteikumi un sākumā 

jāierosina pasākumi nepietiekamas 

apguves spējas pārvarēšanai, pirms tiek 

veiktas citas darbības; 

59. norāda — gadījumos, kad Komisijai ir 

pierādījumi par dalībvalstu mazāku 

apguves spēju, ĢD tā vietā būtu jāizvērtē 

visi DFS regulas elastīguma noteikumi, lai 

atbalstītu izpildes līmeni tajās dalībvalstīs, 

kuru gadījumā no 2014. uz 2015. gadu 

pārnests vairāk apropriāciju saistībā ar 

DFS tehniskajiem pielāgojumiem, par 

kuriem tika panākta vienošanās 

2015. gadā; 

Or. en 


