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10.3.2017 A8-0060/33 

Grozījums Nr.  33 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, Barbara 

Spinelli, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa 

2016/2323(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  5.a uzsver, ka sociālā un solidaritātes 

ekonomika (SSE) pašreiz pārstāv vairāk 

nekā divus miljonus uzņēmumu, no 

kuriem 180 000 ir kooperatīvi; uzsver, ka 

SSE jomā ES ir nodarbināti vairāk nekā 

4,5 miljoni cilvēku un tas rada vairāk 

nekā 10 % no ES NKI; aicina turpmāk 

atbalstīt un vienkāršot SSE piekļuvi 

finansējumam, jo īpaši paplašinot 

pašreizējo programmu un finanšu 

instrumentu darbības jomu ES un 

dalībvalstu līmenī, un vienlaikus aicina 

veikt konkrētus pasākumus turpmākai 

kooperatīvu un sociālo uzņēmumu 

modeļa ekonomikas veicināšanai un 

paplašināšanai, jo šis modelis joprojām ir 

nepietiekami pārstāvēts un nepietiekami 

finansēts salīdzinājumā ar citiem 

uzņēmumu modeļiem, neraugoties uz tā 

svarīgo nozīmi attiecībā uz NKI un 

nodarbinātības daļu Savienībā; atkārtoti 

norāda uz SSE nozīmi ilgtspējīgas un 

gudras izaugsmes nostiprināšanā, 

pienācīgu un ilgtspējīgu darbvietu 

radīšanā, kohēzijā un sociālajā 

integrācijā; uzsver, ka SSE būtu vēl 

vairāk jāatbalsta un jādara pieejama, 

vienlaikus uzsverot, ka šī joma joprojām ir 
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svarīga sociālo, veselības, izglītības, vides, 

enerģijas ražošanas un sadales 

pakalpojumu sniedzēja; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/34 

Grozījums Nr.  34 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou 

GUE/NGL 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; 

svītrots 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/35 

Grozījums Nr.  35 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Fabio De 

Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Nikolaos Chountis, Neoklis 

Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa 

2016/2323(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

12.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  12.a uzsver, ka ES budžets būtu jāizmanto 

tā, lai piešķirtu prioritāti patiesai 

konverģences politikai, kuras pamatā ir 

sociālais progress, katras valsts potenciāla 

aizsardzība un veicināšana, darbvietu 

radīšana, dabas resursu ilgtspējīga 

izmantošana un vides aizsardzība, par 

mērķi izvirzot patiesu ekonomisko un 

sociālo kohēziju un makroekonomiskās 

atbilstības kritēriju atcelšanu; noraida 

“Fiskālās stabilitātes līgumu”, 

“ekonomikas pārvaldības pasākumus” un 

“paktu „Euro plus””, kuru pamatā ir 

taupības pasākumu pieņemšana un 

turpināšana gan ES, gan dalībvalstu 

līmenī un kuri padziļinās pašreizējo 

ekonomisko un sociālo krīzi, jo īpaši 

valstīs, kurās ekonomiskie un sociālie 

apstākļi ir grūtāki; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/36 

Grozījums Nr.  36 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Nikolaos Chountis, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa 

2016/2323(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  13.a prasa izveidot atbalsta programmas 

tām dalībvalstīm, kuras vēlas sarunas par 

izstāšanos no eurozonas tāpēc, ka 

palikšana tajā tām ir kļuvusi ilgtnespējīga 

un nepanesama; uzskata, ka ar šādām 

programmām būtu jāparedz pienācīga 

kompensācija par sociālo un ekonomisko 

kaitējumu, kas radies no pievienošanās 

vienotajai valūtai; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/37 

Grozījums Nr.  37 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nikolaos 

Chountis, Neoklis Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa 

2016/2323(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  13.b prasa izstrādāt ārkārtas rīcības 

plānus, lai valstīs, kurās notikusi trijotnes 

intervence, atbalstītu ekonomiku, 

nodrošinot finanšu līdzekļus un 

vajadzīgos izņēmumus attiecībā uz vienotā 

tirgus darbību un kopējo politiku; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/38 

Grozījums Nr.  38 

Barbara Spinelli, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa 

Matias, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina 

Michels, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa 

2016/2323(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. atzinīgi vērtē to, kāda loma migrācijas 

un bēgļu krīzes problēmu un attiecīgo 

humanitāro problēmu seku risināšanā ir 

tādiem instrumentiem kā Iekšējās 

drošības fondam (ISF) un Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fondam (AMIF), 

un aicina turpmākajos gados šiem fondiem 

paredzēt atbilstošus budžeta līdzekļus; 

atgādina dalībvalstu savstarpējā sloga 

dalīšanas principa nozīmīgumu, 

finansējot centienus, kas nepieciešami 

bēgļu problēmu pienācīgai risināšanai; 

atzinīgi vērtē arī to, kāda loma ir ES 

aģentūrām tieslietu un iekšlietu jomā, 

piemēram, Eiropolam, Eiropas Robežu un 

krasta apsardzei, EASO , Eurojust, 

Pamattiesību aģentūrai un eu-LISA, un 

šajā sakarībā aicina to pilnvaras īstenot, 

piešķirot vairāk budžeta līdzekļu un 

darbinieku; pauž pārliecību, ka ES ir 

vairāk jāinvestē robežu labākā pārvaldībā, 

tiesībaizsardzības iestāžu un valsts iestāžu 

sadarbības pastiprināšanā un cīņā pret 

terorismu, radikalizāciju un nopietnu un 

organizēto noziedzību, uzlabojot 

integrācijas pasākumus un praksi, 

nodrošinot informācijas sistēmu 

savietojamību un garantējot atgriešanas 

operāciju pareizu norisi tiem, kuri nav 

14. uzsver, ka attiecībā uz migrāciju ir 

jāpieņem uz cilvēktiesībām balstīta pieeja; 

pauž nosodījumu par to, ka ES politikā 

notiek aizvien lielāka koncentrēšanās uz 

atpakaļnosūtīšanu, aizturēšanu un 

robežkontroles eksternalizāciju, kas 

apdraud cilvēktiesības; atzinīgi vērtē to, 

kāda loma ir tādiem instrumentiem kā 
Patvēruma, migrācijas un integrācijas 

fondam (AMIF) attiecība uz atbalsta 

sniegšanu dalībvalstīm, lai tās 

nodrošinātu migrantu, patvēruma 

meklētāju un bēgļu vajadzības, un aicina 

turpmākajos gados šim fondam paredzēt 

atbilstošus budžeta līdzekļus; atgādina 

dalībvalstu savstarpējās solidaritātes 

nozīmīgumu attiecībā uz tādu pasākumu 

finansēšanu, kas nepieciešami bēgļu 

problēmu pienācīgai risināšanai; atzinīgi 

vērtē arī to, kāda loma ir ES aģentūrām 

tieslietu un iekšlietu jomā, jo īpaši EASO , 

un Pamattiesību aģentūrai, un šajā sakarībā 

aicina to pilnvaru īstenošanai piešķirt 

vairāk budžeta līdzekļu un darbinieku; 
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tiesīgi saņemt starptautisko aizsardzību, 

vienlaikus pilnībā ievērojot neizraidīšanas 

principu; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/39 

Grozījums Nr.  39 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nikolaos Chountis, Neoklis 

Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa 

2016/2323(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. uzsver, ka pašreizējais ISF budžets 

(aptuveni EUR 700 miljoni saistību 

apropriācijās) nav pietiekams, lai risinātu 

starptautiskā terorisma radītās drošības 

problēmas; tādēļ aicina palielināt finanšu 

resursus, lai padarītu drošības 

infrastruktūru atbilstīgāku un 

mūsdienīgāku; 

15. noraida ES budžeta izmantošanu, lai 

finansētu militāristisku un neoliberālu 

ES; uzskata, ka ir vajadzīga alternatīva 

programma, kas veicinātu mieru un 

atbruņošanos un ilgtspējīgu attīstību, 

sekmētu lielāku un videi labvēlīgu iekšējo 

pieprasījumu, kura pamatā ir progresīvs 

atalgojums, pilnīgu un tiesību ziņā 

pilnvērtīgu nodarbinātību, sociālo 

aizsardzību, nabadzības un sociālās 

atstumtības izskaušanu un labāku sociālo 

un ekonomisko kohēziju; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/40 

Grozījums Nr.  40 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

GUE/NGL 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 
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Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/41 

Grozījums Nr.  41 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa 

2016/2323(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  17.a atkārtoti pauž pārliecību, ka 

Savienības budžetam nebūtu jāfinansē 

iniciatīvas, kas varētu kaitēt pašreizējai 

Savienības politikai un programmām; 

atgādina par savu konkrēto apņemšanos 

finansēt iniciatīvas, kuras aktīvi veicina 

Savienības mērķus miera, integrācijas un 

kohēzijas jomā; atgādina, ka, ievērojot 

Līgumos ietvertos noteikumus, 

pastiprināta sadarbība ES un tās 

dalībvalstīs nekādā ziņā nedrīkst mazināt 

apņemšanos nodrošināt mieru, ilgtspējīgu 

attīstību un neitralitāti; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/42 

Grozījums Nr.  42 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Maria Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL 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 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 saskaras šīs teritorijas, proti, 

nepieciešamību panākt ekonomikas 

atveseļošanos un stabilizēt pāreju uz 

demokrātiju dienvidu kaimiņvalstīs, 

kurām arī ir vajadzīgs finansiāls un 

humanitārs atbalsts, lai tās varētu reaģēt 

uz ievērojamo skaitu migrantu un bēgļu, 

kas nonāk šajās valstīs cerībā iekļūt 

Eiropas Savienībā; norāda, ka daudzas 
austrumu kaimiņreģiona valstis joprojām 

atrodas nepabeigtā pārejas procesā un 

saskaras ar potenciāliem konfliktiem un 

ka situācija šajā reģionā joprojām ir 

nestabila, līdz ar to pastiprina atbalstu 

tūlītējai Minskas vienošanās īstenošanai, 

kam ir ārkārtīgi svarīga nozīme ES 

austrumu kaimiņreģionā; atkārtoti 

norāda — tās valstis, kas īsteno asociācijas 

nolīgumus ar ES, piedzīvos zaudējumus 

ekonomiskajā un sociālajā jomā, ja tām 

netiks sniegtas pienācīgas finanšu 

dotācijas un ES tehniskais atbalsts 

politisko un ekonomisko reformu 

veicināšanai, taču uzsver, ka šāds atbalsts 
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būtu jāsniedz ar nosacījumu, ka valstis 

ievēro atbilstības kritērijus, jo īpaši 

attiecībā uz tiesiskumu un demokrātisku 

iestāžu stiprināšanu; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/43 

Grozījums Nr.  43 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Nikolaos Chountis, Neoklis Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Takis 

Hadjigeorgiou 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa 

2016/2323(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  25.a uzskata, ka ir jāpārtrauc pašreizējā 

ES politika, ja ir patiesa vēlme atrisināt 

problēmas, kas saistītas ar ilgtspējīgu 

ekonomikas izaugsmi, bezdarbu, 

nabadzību, sociālo atstumtību un 

nevienlīdzību (galvenokārt ienākumu 

ziņā); uzsver, ka ir vajadzīga jauna 

stratēģija, lai Eiropai paredzētu jaunu 

attīstības virzienu ceļā uz pilnīgu 

nodarbinātību, pienācīgām darbvietām, 

iztikai pietiekamām algām, sociālo un 

ekonomisko kohēziju un sociālo 

aizsardzību visiem, nodrošinot 

visaugstāko dzīves līmeni; uzsver, ka tas 

ļautu pievērst uzmanību katras 

dalībvalsts, bet jo īpaši mazāk attīstīto 

dalībvalstu, attīstības vajadzībām, kas 

veicinātu reālu konverģenci, lai palīdzētu 

samazināt nevienlīdzību dalībvalstu 

attīstības līmenī, kā arī novērstu 

ekonomiskās, sociālās un reģionālās 

atšķirības; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/44 

Grozījums Nr.  44 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa 

2016/2323(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  25.b uzsver, ka ir vajadzīga saskaņota 

Eiropas investīciju stratēģija, kura būtu 

veidota kā ES investīciju programma 

ilgtspējīgai attīstībai un nodarbinātībai un 

kuras finansējums uz desmit gadu periodu 

būtu vismaz 2 % no Savienības IKP gadā; 

uzsver, ka ar šo programmu būtu 

jāpapildina līdzīgi dalībvalstu centieni 

publisko investīciju jomā; norāda, ka šāda 

investīciju programma daļēji pati sevi 

finansētu, pateicoties lielākai IKP 

izaugsmei un lielākiem nodokļu 

ieņēmumiem; aicina Komisiju un Padomi 

2018. gada budžeta priekšlikumā iekļaut 

papildu finanšu resursus; 

Or. en 

 

 


