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Ziņojums A8-0048/2018 
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Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. atkārtoti apstiprina principu, ka, 

ieviešot papildu politiskās prioritātes, būtu 

jāparedz arī papildu finanšu līdzekļi 

neatkarīgi no tā, vai šīs prioritātes 

veidojas brīdī, kad tiek pieņemta jauna 

DFS, vai tās īstenošanas gaitā, un uzsver, 

ka jaunu vajadzību finansēšana 

nedrīkstētu kaitēt jau pastāvošām 

politikas jomām un programmām; turklāt 

cer, ka tiks ieviesti pietiekami elastības 

noteikumi, lai pielāgotos neparedzētiem 

apstākļiem, kas var veidoties DFS darbības 

laikā; 

13. uzsver, ka finansējums jaunām 

vajadzībām būtu jārod, pārskatot to 

programmu izdevumus, kuras nespēj 

nodrošināt faktisku pievienoto vērtību; 

turklāt cer, ka tiks ieviesti pietiekami 

elastības noteikumi, lai pielāgotos 

neparedzētiem apstākļiem, kas var 

veidoties DFS darbības laikā; 

Or. en 
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Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 
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Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

82. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

82. uzstāj uz DFS svarīgo nozīmi no 

ilgtermiņa investīcijām atkarīgās nozarēs, 

piemēram, ilgtspējīgā transporta nozarē; 

uzsver, ka transporta infrastruktūra ir 

vienotā tirgus stūrakmens un ilgtspējīgas 

izaugsmes un darbvietu radīšanas pamats; 

norāda, ka ar kaimiņvalstīm savienotas 

Eiropas vienotās transporta telpas pilnīgai 

izveidei ir nepieciešama liela transporta 

infrastruktūra un ka tā ir jāuzskata par 

vienu no galvenajām prioritātēm ES 

konkurētspējas un ekonomiskās, sociālās 

un teritoriālās kohēzijas nodrošināšanai, 

tostarp arī nomaļās teritorijās un salās; 

tāpēc uzskata, ka nākamajā DFS būtu 

jāparedz pietiekams finansējums 

projektiem, kuri it īpaši veicina TEN-T 

pamattīkla un tā koridoru izveides 

pabeigšanu, un uzskata, ka tos vajadzētu 

izvērst vēl vairāk; atgādina par COP 21 

izvirzītajiem mērķiem transporta jomā, kuri 

vērsti uz klimata pārmaiņu apkarošanu, un 

mudina dalībvalstis investēt viedā, 

ilgtspējīgā un integrētā sabiedriskajā 

transportā; 

82. uzstāj uz DFS svarīgo nozīmi no 

ilgtermiņa investīcijām atkarīgās nozarēs, 

piemēram, ilgtspējīgā transporta nozarē; 

uzsver, ka transporta infrastruktūra ir 

vienotā tirgus stūrakmens un ilgtspējīgas 

izaugsmes un darbvietu radīšanas pamats; 

norāda, ka ar kaimiņvalstīm savienotas 

Eiropas vienotās transporta telpas pilnīgai 

izveidei ir nepieciešama liela transporta 

infrastruktūra un ka tā ir jāuzskata par 

vienu no galvenajām prioritātēm ES 

konkurētspējas un ekonomiskās, sociālās 

un teritoriālās kohēzijas nodrošināšanai, 

tostarp arī nomaļās teritorijās un salās; šajā 

sakarībā aicina Komisiju pārskatīt 

finansējumu projektiem, kuri ir 

apšaubāmi no finansiālā viedokļa un 

apdraud sabiedrības veselību, piemēram, 

Turīnas–Lionas dzelzceļa līnijas projekts; 

atgādina par COP 21 izvirzītajiem mērķiem 

transporta jomā, kuri vērsti uz klimata 

pārmaiņu apkarošanu, un mudina 

dalībvalstis investēt viedā, ilgtspējīgā un 

integrētā sabiedriskajā transportā; 

Or. en 
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Rezolūcijas priekšlikums 

116. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

116. uzskata — lai īstenotu Savienības 

politiku, atjaunotu uzticēšanos un 

nostiprinātu dialogu ar pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām un iedzīvotājiem 

visos līmeņos, ir nepieciešama spēcīga, 

efektīva un ļoti kvalitatīva publiskā 

pārvalde; šajā sakarībā uzsver to, kāda 

nozīme ir iestādēm, ko veido demokrātiski 

ievēlēti locekļi; atgādina, ka saskaņā ar 

Revīzijas palātas sniegto informāciju ES 

iestādes, struktūras un aģentūras ir 

samazinājušas savu darbinieku skaitu par 

5 %, kā norādīts to štatu sarakstos; uzskata, 

ka uz tām nevajadzētu attiecināt 

turpmākus šāda veida horizontālus 

samazinājumus; kategoriski iebilst pret 

t. s. pārdales fonda atkārtotu izmantošanu 

attiecībā uz aģentūru darbiniekiem; 

116. uzskata — lai īstenotu Savienības 

politiku, atjaunotu uzticēšanos un 

nostiprinātu dialogu ar pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām un iedzīvotājiem 

visos līmeņos, ir nepieciešama spēcīga, 

efektīva un ļoti kvalitatīva publiskā 

pārvalde; šajā sakarībā uzsver to, kāda 

nozīme ir iestādēm, ko veido demokrātiski 

ievēlēti locekļi; atgādina, ka saskaņā ar 

Revīzijas palātas sniegto informāciju ES 

iestādes, struktūras un aģentūras ir 

samazinājušas savu darbinieku skaitu par 

5 %, kā norādīts to štatu sarakstos; uzskata, 

ka turpmāki samazinājumi būtu 

pieļaujami tad, ja tie ir balstīti uz faktisko 

vajadzību novērtējumu un, ja iespējams, 

kopīgu funkciju apvienošanu; prasa 

būtiski pārskatīt ES administratīvos 

tēriņus, lai panāktu faktisku izdevumu 

samazinājumu; 

Or. en 

 

 


