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10.3.2017 A8-0060/11 

Grozījums Nr.  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa 

2016/2323(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. atzinīgi vērtē ES budžeta svarīgo lomu, 

sniedzot konkrētas atbildes uz problēmām, 

ar kurām saskaras ES; uzsver, ka 

pienācīgas, kvalitatīvas un stabilas 

darbvietas, jo īpaši jauniešiem paredzētas 

darbvietas, ekonomikas izaugsme un 

sociālekonomiskā konverģence, 

migrācija, drošība un cīņa pret 

populismu, kā arī klimata pārmaiņas ir 

galvenās problēmas ES līmenī un ka ES 

budžets joprojām ir daļa no šo jautājumu 

risinājuma; uzsver, ka solidaritātei arī 

turpmāk jābūt ES budžeta 

pamatprincipam; uzsver, ka visas 

dalībvalstis un ES pilsoņi gūs labumu 

tikai no spēcīga un mērķtiecīga ES 

budžeta ar patiesu Eiropas pievienoto 

vērtību; sagaida, ka Komisija ierosinās 

tādu 2018. gada budžeta projektu, kas 

ļaus ES arī turpmāk radīt labklājību ar 

izaugsmi un nodarbinātību un nodrošināt 

tās pilsoņu drošību; 

1. atkārtoti pauž bažas par ES budžetā 

paredzēto finansējumu un tā lomu, 

sniedzot konkrētas atbildes uz iedzīvotāju 

vajadzībām un pieaugošajām grūtībām 

piemēram, bezdarbu, ekonomikas 

lejupslīdi, nabadzību, migrācijas krīzi un 

draudiem drošības jomā; uzsver, ka ir 

pienācīgi jānovērtē, kurus līdzekļus labāk 

varētu pārvaldīt valstu līmenī, lai 

nodrošinātu pilnīgu subsidiaritātes 

principa ievērošanu; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/12 

Grozījums Nr.  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa 

2016/2323(BUD) 

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 ar Māstrihtas līgumu 

izveidotā Eiropas monetārā savienība 

(EMS) ir atbildīga par to, ka ir bloķēta 

dalībvalstu attīstība un izaugsme un tā ir 

iemesls, kādēļ valstis pašreiz piedzīvo 

ekonomikas lejupslīdi, nabadzību un 

strukturāli augstu bezdarba līmeni; 

uzsver, ka Eiropas ekonomikas 

konkurētspējas atjaunošana ir iespējama 

tikai tad, ja ir nodrošināta nepiedalīšanās 

klauzula visām valstīm, kuras nevēlas būt 

daļa no EMS; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/13 

Grozījums Nr.  13 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

ENF 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 ESIF nestimulē Eiropas 

ekonomiku; pauž nožēlu par to, ka 

vairums ierosināto projektu ir jau 

plānotas investīcijas infrastruktūrā bez 

jebkādas reālas pievienotās vērtības; 

noraida Komisijas priekšlikumu pagarināt 

ESIF termiņu līdz 2020. gadam un 

uzskata, ka labākā izvēle būtu uzlabot 

publisko investīciju produktivitāti valstu 

līmenī, nekavējoties atbrīvojot produktīvās 

valsts investīcijas no budžeta 

noteikumiem; 

Or. en 



 

AM\1119800LV.docx  PE598.533v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

10.3.2017 A8-0060/14 

Grozījums Nr.  14 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa 

2016/2323(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. uzsver, ka jauniešu bezdarbs ir viena no 

galvenajām problēmām Eiropas līmenī, 

kurai ir īpaši liela sociālā ietekme, jo īpaši 

Savienības nabadzīgākajos reģionos, un 

tas apdraud veselu jauno eiropiešu 

paaudzi un arī ilgtermiņa ekonomikas 

izaugsmi; uzsver, ka saskaņā ar 

saskaņošanas sanāksmē panākto 

vienošanos par ES 2017. gada budžetu 

EUR 500 miljoni tiks piešķirti Jaunatnes 

nodarbinātības iniciatīvai (YEI), pieņemot 

budžeta grozījumu 2017. gadā; uzskata, 

ka YEI ir būtisks ieguldījums Savienības 

prioritārā mērķa nodrošināt darbvietas un 

izaugsmi īstenošanā, un joprojām ir cieši 

apņēmies nodrošināt pienācīgu 

finansējumu cīņai pret jauniešu bezdarbu 

un šīs iniciatīvas turpināšanai līdz 

pašreizējās DFS beigām, vienlaikus 

uzlabojot tās darbību un īstenošanu; šajā 

sakarībā uzsver ES Jaunatnes 

nodarbinātības stratēģijas nozīmīgumu; 

9. uzsver, ka ar Jaunatnes nodarbinātības 

iniciatīvu (YEI) nav izdevies atrisināt 

pašreizējo ārkārtas situāciju; uzskata, ka 

nodarbinātības un sociālās politikas 

iniciatīvām būtu jānāk galvenokārt no 

dalībvalstīm un ka iedzīvotāju problēmas 

nevar atrisināt, piemērojot papildu ES 

šķēršļus, jo dalībvalstis pašas vislabāk 

zina, kā attaisnot savu iedzīvotāju cerības, 

tostarp sociālajā un ekonomikas jomā; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/15 

Grozījums Nr.  15 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa 

2016/2323(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. pauž pārliecību, ka pašreizējos 

apstākļos ir pierādīts, ka ES budžets nav 

pietiekams, lai risinātu migrācijas un 

bēgļu krīzes sekas un attiecīgās 

humanitārās problēmas vai problēmas 

drošības jomā, piemēram, starptautiskā 

terorisma pieaugumu; uzsver, ka 

pamatojoties uz iepriekš minēto, ir jārod 

ilgtspējīgs risinājums šai problēmai, jo 

īpašo instrumentu, piemēram, elastības 

instrumenta, vairākkārtēja izmantošana 

liecina, ka ES budžets sākotnēji nebija 

paredzēts tam, lai risinātu šāda mēroga 

krīzes; norāda, ka ir jāpieņem saskaņota 

stratēģija, lai risinātu migrācijas un bēgļu 

krīzi, cita starpā izvirzot skaidrus, 

mērāmus un visaptverošus mērķus; tomēr 

atgādina, ka nepieciešamība mobilizēt 

papildu līdzekļus, lai risinātu minētās 

problēmas, nebūtu jāuzskata par 

svarīgāku jautājumu nekā citi svarīgi 

Savienības politikas pasākumi, piemēram, 

nodarbinātības un izaugsmes jomā; 

13. atzīst, ka, neraugoties uz ievērojamu 

budžeta līdzekļu piešķiršanu 2015., 2016. 

un 2017. gadā, lai risinātu migrācijas un 

bēgļu krīzi, risinājums joprojām nav 

rasts; tādēļ prasa, lai visu attiecīgo 

kompetenču un līdzekļu pārvaldība, kas 

pašreiz uzticēta ES, atkal tiktu nodota 

dalībvalstīm, jo tad tās varētu kontrolēt 

savas robežas un īstenot nopietnu 

repatriācijas politiku; atgādina — lai 

īstenotu patiesu pret terorismu vērstu 

politiku, ir arī svarīgi sagraut teroristu 

organizācijas un izraidīt visus tajās 

iesaistītos; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/16 

Grozījums Nr.  16 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa 

2016/2323(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

21. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. uzsver, ka viens no nosacījumiem 

stabilitātes un labklājības saglabāšanai 

Eiropas Savienībā ir ES kaimiņvalstu 

stabilitāte; tādēļ aicina Komisiju 

nodrošināt, ka prioritāte tiek piešķirta 

investīcijām ES kaimiņvalstīs, lai 

atbalstītu centienus risināt galvenās 

problēmas, ar kurām tās saskaras, proti, 

pašreizējo migrācijas un bēgļu krīzi un 

attiecīgās humanitārās problēmas 

dienvidu kaimiņreģionā un Krievijas 

agresiju austrumu kaimiņreģionā; 

atkārtoti norāda — lai veicinātu politiskās 

un ekonomiskās reformas, ir izšķiroši 

svarīgi atbalstīt valstis, kas īsteno 

asociācijas nolīgumus ar ES, taču uzsver, 

ka šāds atbalsts būtu jāsniedz ar 

nosacījumu, ka valstis ievēro atbilstības 

kritērijus, jo īpaši attiecībā uz tiesiskumu 

un demokrātisku iestāžu stiprināšanu; 

21. uzsver, ka ir jānodrošina robežu 

stabilitāte, taču uzskata, ka būtu 

jāpārtrauc jebkādas sarunas ar Turciju, 

kura neievēro vairākus brīvības un 

demokrātijas pamatprincipus; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/17 

Grozījums Nr.  17 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa 

2016/2323(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

27. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. uzsver, ka ES budžeta prognozējamība 

un ilgtermiņa stabilitāte ir 

priekšnosacījums spēcīgai un stabilai 

Eiropas Savienībai; uzsver 

nepieciešamību DFS ilgumu pielāgot gan 

Parlamenta, gan Komisijas politiskajiem 

cikliem; vērš uzmanību uz to, ka 

Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES 

dos iespēju risināt ieilgušās problēmas, 

kuru dēļ nebija iespējams sasniegt ES 

budžeta reālo potenciālu, jo īpaši attiecībā 

uz budžeta ieņēmumu daļu, un 

pakāpeniski likvidēt visas atlaides un 

korekciju mehānismus; atkārtoti 

apstiprina, ka Parlaments iestājas par ES 

pašu resursu padziļinātu reformu, un šajā 

sakarībā atzinīgi vērtē to, ka Augsta 

līmeņa grupa pašu resursu jautājumos 

(HLGOR) ir iesniegusi galīgo ziņojumu; 

aicina visas iesaistītās puses izdarīt 

attiecīgus secinājumus no šī ziņojuma un 

izanalizēt iespējas īstenot HLGOR 

ieteikumus, kas palīdzētu padarīt ES 

budžetu stabilāku, vienkāršāku, 

autonomāku, taisnīgāku un 

prognozējamāku; sagaida, ka jebkādiem 

jauniem pašu resursiem būtu jāļauj 

dalībvalstīm samazināt uz NKI balstītās 

iemaksas; atzinīgi vērtē HLGOR 

secinājumu par to, ka ES budžets 

27. noraida un nosoda jebkādas 

manipulācijas saistībā ar Apvienotās 

Karalistes izstāšanos no ES (Brexit) kā 

iemeslu, lai stiprinātu budžeta ieņēmumu 

daļu, kas galu galā radīs papildu 

nodokļus uzņēmumiem un nodokļa 

spiediena palielināšanos iedzīvotājiem; 
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jākoncentrē uz jomām, kas rada lielāko 

Eiropas pievienoto vērtību, un par 

taisnīgas atdeves (juste retour) pieeju, ko 

būtu jābeidz piemērot, jo ziņojums liecina, 

ka visas dalībvalstis gūst labumu no ES 

budžeta neatkarīgi no to “neto bilances”; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/18 

Grozījums Nr.  18 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa 

2016/2323(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

30.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 30.a aicina būtiski un konkrēti samazināt 

ES administratīvos izdevumus, ņemot vērā 

ekonomiskos ierobežojumus, ar ko 

saskārušās vairākas dalībvalstis; 

Or. en 

 


