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10.3.2017 A8-0060/7 

Grozījums Nr.  7 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa 

2016/2323(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

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 fondam (ESIF) ir potenciāls 

samazināt investīciju nepietiekamību 

Eiropā, un pieņem zināšanai līdz šim gūtos 

dažādos rezultātus; ņem vērā Komisijas 

priekšlikumu pagarināt ESIF termiņu līdz 

2020. gadam, kas būtu jāīsteno ar mērķi 

uzlabot tā darbību, cita starpā attiecībā uz 

papildināmības principa un ģeogrāfiskā 

līdzsvara piemērošanu un lielākām 

investīcijām sociālajā infrastruktūrā un 

energoefektivitātē, vienlaikus izvairoties 

veikt investīcijas, kas būtu pretrunā 

Parīzes klimata nolīguma būtībai vai 

garam; uzsver, ka, izvēloties projektus 

ESIF finansējumam, par pamatu jāņem 

kvalitāte un ilgtspējība, un šiem 

projektiem vajadzētu būt balstītiem uz 

pieprasījumu, pilnībā izmantojot rezultātu 

pārskatu; 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; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/8 

Grozījums Nr.  8 

Monika Vana 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa 

2016/2323(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. stingri atbalsta aizsardzības 

pētniecības jomas iniciatīvas, kuru mērķis 

ir veicināt dalībvalstu labāku sadarbību 

un panākt sinerģiju aizsardzības jomā; 

tomēr uzsver, ka šai darbībai būtu 

jāpiešķir jauni resursi, jo tā ir jauna 

politiska iniciatīva, kurai ir būtiska 

ietekme uz ES budžetu; turklāt prasa 

izvērtēt visas iespējas par aizsardzības 

pētniecības programmas finansēšanu, 

nākamajā DFS tai paredzot īpašu 

budžetu; atgādina — kaut arī ir jāievēro 

Līguma noteikumi, pastiprināta sadarbība 

aizsardzības jomā ir nepieciešama, lai 

risinātu drošības problēmas, ar kurām ES 

saskaras un kuras rada ieilgusī 

nestabilitāte Savienības kaimiņvalstīs un 

dažu ES partneru nenoteiktība attiecībā 

uz apņemšanos ievērot NATO mērķus; 

turklāt uzsver nepieciešamību uzlabot 

konkurētspēju un inovāciju Eiropas 

aizsardzības nozarē, kas var palīdzēt 

stimulēt izaugsmi un darbvietu radīšanu; 

aicina dalībvalstis piešķirt atbilstošus 

budžeta līdzekļus, lai saskaņotāk risinātu 

ārējās problēmas; ņem vērā, ka ir 

izveidots Eiropas Aizsardzības fonds, kurā 

ir paredzētas pētniecības un spēju 

veidošanas sadaļas; 

svītrots 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/9 

Grozījums Nr.  9 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa 

2016/2323(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. atkārtoti pauž pārliecību, ka, lai 

novērstu pašreizējās migrācijas un bēgļu 

krīzes pamatcēloņus un ar to saistītās 

humanitārās problēmas, ES ir jāpastiprina 

sava loma, veicot investīcijas migrācijas 

plūsmu izcelsmes valstīs; šajā sakarībā 

aicina Komisiju izstrādāt ceļvedi efektīvai 

migrācijas krīzes risināšanai; uzsver — lai 

nodrošinātu stabilu ekonomikas un sociālo 

attīstību, nekavējot pašreizējo ārējās 

politikas nostādņu īstenošanu, ir 

stratēģiskāk jāpielāgo visi attīstības 

politikas instrumenti; norāda, ka 

investīcijas infrastruktūrā, mājokļos, 

izglītībā, medicīnas pakalpojumos un 

MVU atbalstīšanā, īpašu uzmanību veltot 

darbvietu radīšanai, sociālajai aizsardzībai 

un iekļaušanai, ir daļa no minēto migrācijas 

pamatcēloņu risinājuma; tādēļ atzinīgi 

vērtē Ārējo investīciju plānu (EIP) kā 

vienotu un saskaņotu satvaru, kura 

mērķis ir veicināt investīcijas Āfrikā un 

kaimiņvalstīs, ņemot vērā to, ka tas ir 
pilnībā jāsaskaņo ar ilgtspējīgas attīstības 

mērķiem un tam ir jāveicina šo mērķu 

sasniegšana; sagaida, ka EIP veicinās 

ilgtspējīgu attīstību, neapdraudot 

cilvēktiesības, klimata pārmaiņu 

mazināšanu un labu pārvaldību, un ka tiks 

nodrošināta Eiropas Fonda ilgtspējīgai 

attīstībai un tā projektu pārredzama 

19. atkārtoti pauž pārliecību, ka, lai 

novērstu pašreizējās migrācijas un bēgļu 

krīzes pamatcēloņus un ar to saistītās 

humanitārās problēmas, ES ir jāpastiprina 

sava loma, veicot investīcijas migrācijas 

plūsmu izcelsmes valstīs; šajā sakarībā 

aicina Komisiju izstrādāt ceļvedi efektīvai 

migrācijas krīzes risināšanai; uzsver — lai 

nodrošinātu stabilu ekonomikas un sociālo 

attīstību, nekavējot pašreizējo ārējās 

politikas nostādņu īstenošanu, ir 

stratēģiskāk jāpielāgo visi attīstības 

politikas instrumenti; norāda, ka 

investīcijas infrastruktūrā, mājokļos, 

izglītībā, medicīnas pakalpojumos un 

MVU atbalstīšanā, īpašu uzmanību veltot 

darbvietu radīšanai, sociālajai aizsardzībai 

un iekļaušanai, ir daļa no minēto migrācijas 

pamatcēloņu risinājuma; ņem vērā 

priekšlikumus par Ārējo investīciju plānu 

(EIP); uzsver to, ka EIP jābūt pilnībā 

saskaņotam ar ilgtspējīgas attīstības 

mērķiem un jāveicina šo mērķu 

sasniegšana; sagaida, ka EIP veicinās 

ilgtspējīgu attīstību, neapdraudot 

cilvēktiesības, klimata pārmaiņu 

mazināšanu un labu pārvaldību, un ka tiks 

nodrošināta Eiropas Fonda ilgtspējīgai 

attīstībai un tā projektu pārredzama 

pārvaldība; 
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pārvaldība; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/10 

Grozījums Nr.  10 

Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa 

2016/2323(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

26. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

26. uzsver, ka saskaņā ar DFS regulu 

Komisija līdz 2017. gada beigām iesniegs 

priekšlikumus par DFS pēc 2020. gada, 

kuros būtu jāņem vērā Apvienotās 

Karalistes lēmums izstāties no ES, kas 

ietekmēs DFS pēc 2020. gada; uzsver, ka 

šis lēmums visu būtiski maina; uzskata, ka 

process, kura rezultātā tiks izstrādāta jauna 

finanšu shēma un reformēts un padarīts 

efektīvāks ES budžets, ir ārkārtīgi svarīgs, 

un cer, ka tas atbildīs problēmām, ar kurām 

Savienība saskaras, un saistībām, kuras tā 

jau ir uzņēmusies; aicina panākt to, lai 

DFS vidusposma pārskatīšana tiktu 

pabeigta ātri un pozitīvi, nodrošinot gan 

pašreizējās finanšu shēmas nepieciešamo 

pielāgošanu, gan ES budžeta zināmu 

papildu elastīgumu, jo bez tā nav 

iespējams sasniegt Savienības mērķus; 

26. uzsver, ka saskaņā ar DFS regulu 

Komisija līdz 2017. gada beigām iesniegs 

priekšlikumus par DFS pēc 2020. gada, 

kuros būtu jāņem vērā Apvienotās 

Karalistes lēmums izstāties no ES, kas 

ietekmēs DFS pēc 2020. gada; uzsver, ka 

šis lēmums visu būtiski maina; uzskata, ka 

process, kura rezultātā tiks izstrādāta jauna 

finanšu shēma un reformēts un padarīts 

efektīvāks ES budžets, ir ārkārtīgi svarīgs, 

un cer, ka tas atbildīs problēmām, ar kurām 

Savienība saskaras, un saistībām, kuras tā 

jau ir uzņēmusies; pauž nožēlu par 

absolūtu vērienīguma trūkumu DFS 

vidusposma pārskatīšanā un noraida 

ierosinājumu par apmēru palielināšanu 

DFS atlikušajā laikposmā; 

Or. en 

 

 


