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Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts
Rezolūcijas priekšlikums

Grozījums

2. uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt budžeta
disciplīnu, tomēr ES budžetā ir jābūt
instrumentiem, ar kuru palīdzību varētu
reaģēt vienlaikus uz dažādām krīzēm, līdz
ar to ir nepieciešams zināms elastīgums;
uzskata, ka, lai gan izaugsme un
nodarbinātība joprojām ir ES budžeta
galvenās prioritātes, ilgtspējīgs progress un
attīstība šajās jomās ir jāpanāk, līdztekus
risinot ES pilsoņu bažas par drošību un
aizsardzību; atkārtoti prasa ES 2018. gada
budžeta prioritāšu noteikšanā ievērot
tematisku koncentrāciju;

2. uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt budžeta
disciplīnu, tomēr ES budžetā ir jābūt
instrumentiem, ar kuru palīdzību varētu
reaģēt vienlaikus uz dažādām krīzēm, līdz
ar to ir nepieciešams zināms elastīgums;
uzsver, ka ES Solidaritātes fondam
(ESSF) ir jābūt tādam spēcīgam un
elastīgam instrumentam, ar kuru var
apliecināt solidaritāti un nodrošināt
pienācīgu un ātru atbalstu iedzīvotājiem,
kas cietuši lielās dabas katastrofās; pauž
nožēlu, ka no 2014. gada ESSF gadā ir
piešķirti ne vairāk kā EUR 500 miljoni, ar
ko varētu būt par maz; prasa automātiski
pārnest neizmantoto summu uz nākamo
gadu; uzskata, ka, lai gan izaugsme un
nodarbinātība joprojām ir ES budžeta
galvenās prioritātes, ilgtspējīgs progress un
attīstība šajās jomās ir jāpanāk, līdztekus
risinot ES pilsoņu bažas par drošību un
aizsardzību; atkārtoti prasa ES 2018. gada
budžeta prioritāšu noteikšanā ievērot
tematisku koncentrāciju;
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Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts
Rezolūcijas priekšlikums

Grozījums

6. stingri atbalsta ideju turpināt attīstīt un
uzlabot Eiropas infrastruktūras tīklu
savstarpējo izmantojamību; uzskata, ka, lai
šos mērķus panāktu, ir ārkārtīgi svarīgi
finansēt Eiropas infrastruktūras
savienošanas instrumentu (EISI), un
aicina Komisiju 2018. gadā nodrošināt
atbilstošu finansējuma līmeni;

6. atbalsta ideju pienācīgi attīstīt un
uzlabot Eiropas infrastruktūras tīklu
savstarpējo izmantojamību; uzskata, ka
Eiropas infrastruktūras savienošanas
instrumenta (EISI) finansējumam jābūt
vērstam uz mērķiem, kas nodrošina reālu
pievienoto vērtību dalībvalstīm, un to
nevajadzētu izmantot, lai finansētu
pretrunīgi vērtētus projektus; aicina
Komisiju 2018. gadā nodrošināt
mērķtiecīgu finansējuma līmeni;
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7. punkts
Rezolūcijas priekšlikums

Grozījums

7. uzsver, ka Eiropas Stratēģisko
investīciju fondam (ESIF) ir liela nozīme
un potenciāls samazināt joprojām aktuālo
investīciju nepietiekamību Eiropā, un atzīst
līdz šim gūtos pozitīvos rezultātus; atzinīgi
vērtē arī Komisijas priekšlikumu
pagarināt ESIF termiņu līdz
2020. gadam, kas būtu jāīsteno ar mērķi
vēl vairāk uzlabot tā darbību, cita starpā
attiecībā uz papildināmības principa un
ģeogrāfiskā līdzsvara piemērošanu, kam
nepieciešami papildu centieni; uzsver, ka,
izvēloties projektus ESIF finansējumam,
par pamatu jāņem kvalitāte un
pieprasījums; atzinīgi vērtē Komisijas
nodomu stiprināt Eiropas Investīciju
konsultāciju centra nozīmi, sniedzot
mērķtiecīgāku vietējo tehnisko atbalstu
visā ES, kā arī palielināt ģeogrāfisko
līdzsvaru; turklāt aicina Komisiju regulāri
analizēt ESIF pievienoto vērtību, veicot
fonda seku ietekmes izvērtējumu;

7. uzsver, ka Eiropas Stratēģisko
investīciju fonds (ESIF) ir izrādījies
neefektīvs, samazinot investīciju
nepietiekamību Eiropā, un uzsver, ka līdz
šim gūtie rezultāti ir nenozīmīgi un
nenodrošina papildināmību vai pievienoto
vērtību salīdzinājumā ar pašreiz
īstenotajām EIB programmām; pauž
nožēlu par Komisijas priekšlikumu
pagarināt ESIF termiņu līdz
2020. gadam; aicina Komisiju līdz
2018. gada beigām izstrādāt detalizētu
analīzi par ESIF un tās pievienoto vērtību,
veicot fonda seku ietekmes izvērtējumu,
lai izsvērtu nepieciešamību to turpināt
nākamajā finanšu plānošanas periodā;
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11.a punkts (jauns)
Rezolūcijas priekšlikums

Grozījums
11.a uzskata, ka taupības politika apdraud
dalībvalstu spēju pienācīgi reaģēt uz
krīzēm un tā būtu jāpārtrauc; atgādina,
ka ir svarīgi veicināt risku novēršanu un
noturību pret katastrofām, nodrošinot
tūlītēju un atbilstīgu reakciju uz visām
dabas katastrofām, kas skar ES
iedzīvotājus; šajā saistībā uzsver, ka ir
svarīgi apsvērt iespēju izslēgt no
Stabilitātes un izaugsmes pakta ietvaros
veiktā valstu budžeta deficīta aprēķina
ilgtspējīgu atjaunošanu un jebkuras
investīcijas seismiskā riska novēršanas
pasākumos, tostarp investīcijas, kas ir
līdzfinansētas, izmantojot ESI fondus, un
atbilst 5. tematiskajam mērķim — veicināt
pielāgošanos klimata pārmaiņām, riska
novēršanu un pārvaldību;
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