
 

AM\1119809LV.docx  PE598.533v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

10.3.2017 A8-0060/19 

Grozījums Nr.  19 

Raymond Finch 

EFDD 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. uzskata, ka ES budžets ir pārāk liels un 

nav nodrošinājis dalībvalstu un to 

iedzīvotāju vajadzības; pieņem zināšanai 

Revīzijas palātas 2015. gada ziņojumu, 

kurā ir norādīts, ka aplēstais maksājumu 

kļūdu īpatsvars ES budžetā ir 3,8 %; 

uzskata, ka, ņemot vērā aizvien pieaugošo 

iedzīvotāju neapmierinātību ar ES, ir 

jāatjauno dalībvalstu pilnvaras un 

drastiski jāsamazina budžets; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/20 

Grozījums Nr.  20 

Raymond Finch 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa 

2016/2323(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. pauž gandarījumu par priekšlikumu 

sākt programmu „Eiropas dzelzceļa 

abonementa Interrail Pass piešķiršana 

18. dzimšanas dienā”; uzsver, ka šis 

projekts var pastiprināt Eiropas apziņas 

un identitātes veidošanu; tomēr uzsver, ka 

šāds projekts nebūtu jāfinansē uz citu 

sekmīgu ES programmu, jo īpaši 

jaunatnes un kultūras jomas projektu, 

rēķina un tam vajadzētu būt maksimāli 

sociāli iekļaujošam, kā arī paredzēt 

noteikumus Eiropas perifēro salu 

iedzīvotāju iekļaušanai; prasa Komisijai 

novērtēt šīs iniciatīvas potenciālās 

izmaksas un finansējuma avotus un 

iesniegt atbilstīgus priekšlikumus; 

svītrots 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/21 

Grozījums Nr.  21 

Raymond Finch 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa 

2016/2323(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. atgādina par Eiropas aģentūru nozīmi 

Eiropas likumdošanas prioritāšu 

īstenošanas nodrošināšanā un tādējādi 

ES politikas mērķu sasniegšanā, 

piemēram konkurētspējas, izaugsmes un 

nodarbinātības jomā, kā arī pašreizējās 

migrācijas un bēgļu krīzes pārvaldībā; 

tādēļ uzstāj, ka gan administratīvajiem, 

gan darbības izdevumiem ir jānodrošina 

pienācīgi finanšu resursi un cilvēkresursi, 

lai aģentūras varētu izpildīt tām uzticētos 

uzdevumus un gūt iespējami labākos 

rezultātus; attiecībā uz aģentūru personāla 

un apropriāciju palielināšanu kopš 

2014. gada budžeta uzsver to, ka šis 

palielinājums tiek uzskatīts par daļu no 

jaunajām politikas tendencēm un tiesību 

aktiem, uz kuriem neattiecas mērķis 

samazināt personālu par 5 %; tādēļ 

uzsver, ka 2018. gada budžetā nebūtu 

jāparedz Eiropas aģentūru štata vietu skaita 

samazināšana papildus minētajiem 5 %, 

kas attiecībā uz katru Eiropas Savienības 

iestādi un struktūru noteikti Iestāžu 

nolīgumā; 

16. norāda uz Eiropas aģentūru lielo 

skaitu; tādēļ uzstāj, ka ir jāsamazina 

finanšu resursi un cilvēkresursi; attiecībā 

uz aģentūru personālu un apropriācijām, 

kas tiek nodrošināti laikposmā kopš 

2014. gada budžeta, uzsver to, ka uz tiem 

būtu jāattiecina mērķis samazināt 

personālu par 5 % un ka tuvākajos gados 

personāls būtu jāsamazina vēl vairāk; 

tādēļ uzsver, ka 2018. gada budžetā nebūtu 

jāparedz Eiropas aģentūru štata vietu skaita 

samazināšana papildus minētajiem 5 %, 

kas attiecībā uz katru Eiropas Savienības 

iestādi un struktūru noteikti Iestāžu 

nolīgumā; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/22 

Grozījums Nr.  22 

Raymond Finch 

EFDD 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; 

17. noraida aizsardzības pētniecības jomas 

iniciatīvas; uzsver, ka nevienai šādai 

darbībai nebūtu jāpiešķir jauni resursi no 

ES budžeta; turklāt neatbalsta to, ka ir 

jāizvērtē visas iespējas par aizsardzības 

pētniecības programmas finansēšanu ar 

īpašu budžetu nākamajā DFS; neatbalsta 

to, ka ir jāizveido Eiropas Aizsardzības 

fonds, kurā ir paredzētas pētniecības un 

spēju veidošanas sadaļas; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/23 

Grozījums Nr.  23 

Raymond Finch 

EFDD 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; 

svītrots 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/24 

Grozījums Nr.  24 

Raymond Finch 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa 

2016/2323(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

22. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

22. atkārtoti aicina nodrošināt ES budžetā 

pietiekamas maksājumu apropriācijas, lai 

tas varētu pildīt savu kā investīciju 

budžeta galveno uzdevumu; pauž 

pārliecību, ka šo uzdevumu nevar izpildīt, 

ja ES nepilda savas saistības, tādējādi 

mazinot savu uzticamību; 

svītrots 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/25 

Grozījums Nr.  25 

Raymond Finch 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa 

2016/2323(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. atkārtoti pauž savu jau sen ieņemto 

nostāju, ka īpašo instrumentu (elastības 

instruments, ES Solidaritātes fonds, 

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds 

un rezerve palīdzībai ārkārtas gadījumos) 

maksājumu apropriācijas ir jārēķina 

papildus DFS maksājumu maksimālajam 

apjomam, kā tas ir ar saistību 

apropriācijām; saistībā ar notiekošo DFS 

vidusposma pārskatīšanu uzsver 

iespējamos panākumus, kas gūti ar 

attiecībā uz DFS īpašo instrumentu 

maksājumu apropriāciju paredzēšanu 

budžetā, pārskatot 2014. gada lēmumu 

par neparedzēto izdevumu rezervi, pat ja 

šis jautājums nav viennozīmīgi atrisināts; 

25. atkārto, ka maksājumi īpašajiem 

instrumentiem (elastības instruments, ES 

Solidaritātes fonds, Eiropas Globalizācijas 

pielāgošanās fonds, rezerve palīdzībai 

ārkārtas gadījumos) ir jāiekļauj DFS 

maksājumu maksimālajā apjomā; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/26 

Grozījums Nr.  26 

Raymond Finch 

EFDD 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; uzskata, ka 

šajā gaidāmajā DFS priekšlikumā nebūtu 

jāiekļauj Apvienotās Karalistes iemaksa 

vai jāparedz Apvienotajai Karalistei 

juridiski pienākumi attiecībā uz saistību 

izpildi; uzsver, ka šis lēmums visu būtiski 

maina; tādēļ uzskata, ka process, kura 

rezultātā tiks izstrādāta jauna finanšu 

shēma un mazāks ES budžets, ir ārkārtīgi 

svarīgs; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/27 

Grozījums Nr.  27 

Raymond Finch 

EFDD 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 

pielāgot DFS ilgumu 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 

jākoncentrē uz jomām, kas rada lielāko 

Eiropas pievienoto vērtību, un par 

27. uzsver nepieciešamību pielāgot DFS 

ilgumu gan Parlamenta, gan Komisijas 

politiskajiem cikliem; vērš uzmanību uz to, 

ka Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES 

dos iespēju drastiski samazināt ES 

budžetu; nepiekrīt Augsta līmeņa darba 

grupas pašu resursu jautājumos (HLGOR) 

secinājumam; 
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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 A8-0060/28 

Grozījums Nr.  28 

Raymond Finch 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa 

2016/2323(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

31. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

31. aicina Padomi pildīt tās politiskos 

paziņojumus un sadarboties, lai 

nodrošinātu, ka ES rīcībā ir atbilstošs 

budžets; 

31. aicina Padomi samazināt budžetu; 

Or. en 

 

 


