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8.3.2018 A8-0048/13 

Grozījums Nr.  13 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. uzskata, ka spēcīgāku un 

vērienīgāku Eiropu var panākt tikai tad, 

ja šim mērķim paredz lielākus finanšu 

līdzekļus; ņemot vērā iepriekš minētos 

problēmjautājumus un prioritātes, kā arī 

Apvienotās Karalistes izstāšanos no 

Savienības, prasa ievērojami palielināt 

Savienības budžetu; lēš, ka 

nepieciešamajiem DFS izdevumu 

maksimālajiem apjomiem ir jābūt 1,3 % 

apmērā no ES-27 NKI, neņemot vērā to 

instrumentu klāstu, kuri jārēķina papildus 

maksimālajiem apjomiem; 

svītrots 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/14 

Grozījums Nr.  14 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. pauž pārliecību, ka — ja vien 

Padome nepiekritīs ievērojami palielināt 

valstu iemaksas ES budžetā — vienīgā 

iespēja, kā nodrošināt atbilstošu 

finansējumu nākamajai DFS, ir ieviest 

jaunus, īstenus ES pašu resursus; 

svītrots 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/15 

Grozījums Nr.  15 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

39. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

39. īpaši prasa ievērojami palielināt 

elastības instrumenta finansējumu līdz 

vismaz EUR 2 miljardiem gadā; atgādina, 

ka elastības instruments nav saistīts ar 

kādu konkrētu politikas jomu un līdz ar to 

ir izmantojams jebkuram mērķim, kas 

atzīts par nepieciešamu; tādēļ uzskata, ka 

šo instrumentu var izmantot, lai segtu 

jebkādas jaunas finanšu vajadzības, kas 

rodas DFS darbības gaitā; 

svītrots 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/16 

Grozījums Nr.  16 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

40. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

40. norāda, ka rezerve palīdzībai 

ārkārtas gadījumos ir paredzēta, lai 

strauji reaģētu uz īpašiem palīdzības 

pieprasījumiem, ko trešās valstis 

iesniegušas saistībā ar neparedzētiem 

notikumiem, un uzsver tās sevišķo nozīmi 

pašreizējā kontekstā; prasa būtiski 

palielināt tās finansējumu līdz pat 

EUR 1 miljardam gadā; 

svītrots 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/17 

Grozījums Nr.  17 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

42. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

42. uzskata, ka EGF izmantošana 

nolūkā izrādīt ES solidaritāti un sniegt 

atbalstu darbiniekiem, kuri zaudējuši 

darbu saistībā ar globalizācijas ietekmē 

notikušām lielām strukturālām 

pārmaiņām pasaules tirdzniecības 

modeļos vai globālās ekonomikas un 

finanšu krīzes dēļ, nav pilnībā atklājusi tā 

sniegtās iespējas un ka šo fondu varētu 

izmantot vēl labāk un integrēt to 

ilgtermiņa stratēģijā, lai efektīvi sasniegtu 

un no jauna iekļautu darba tirgū atlaistos 

darbiniekus visās dalībvalstīs; uzskata, ka 

gaidāmajā EGF pārskatīšanā būtu 

jāpievēršas tā darbības tvērumam un 

jāuzlabo koordinācija ar citiem 

instrumentiem; uzskata, ka, pārskatot 

EGF, tam jaunajā DFS būtu jāparedz 

vismaz tikpat liela ikgadējā summa; 

svītrots 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/18 

Grozījums Nr.  18 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

43. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

43. ierosina izveidot īpašu rezervi DFS 

īpašajiem instrumentiem, par pamatu šai 

rezervei ņemot katra instrumenta 

neizlietotās apropriācijas, kas tiktu 

dzēstas; uzskata, ka šai rezervei vajadzētu 

darboties bez jebkādiem laika 

ierobežojumiem; prasa, lai šī rezerve, 

budžeta lēmējinstitūcijai pieņemot 

attiecīgu lēmumu, tiktu izmantota par 

labu ikvienam DFS īpašajam 

instrumentam, ar kuru nākas finansēt 

vajadzības, kas pārsniedz attiecīgā 

instrumenta finansiālo kapacitāti; 

svītrots 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/19 

Grozījums Nr.  19 

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

76. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

76. tāpēc aicina nākamajā DFS 

ievērojami palielināt 9. pētniecības 

pamatprogrammai (FP9) paredzēto 

vispārējo budžetu, nosakot to vismaz 

EUR 120 miljardu apmērā; uzskata šādu 

līdzekļu apmēru par piemērotu, lai 

nodrošinātu Eiropas konkurētspēju 

pasaulē un zinātnes, tehnoloģiju un 

rūpniecības vadošo lomu, reaģētu uz 

sabiedrības problēmjautājumiem un 

palīdzētu sasniegt ES mērķus klimata 

jomā, kā arī ilgtspējīgas attīstības mērķus; 

īpaši aicina veikt pasākumus 

revolucionāras, jaunus tirgus paverošas 

inovācijas stimulēšanai, sevišķi 

pievēršoties MVU; 

76. tāpēc aicina nākamajā DFS 

ievērojami samazināt 9. pētniecības 

pamatprogrammai (FP9) paredzēto 

vispārējo budžetu; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/20 

Grozījums Nr.  20 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

81. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

81. atkārtoti uzsver savu nelokāmo 

apņemšanos attiecībā uz Eiropas 

Stratēģisko investīciju fondu (ESIF), kura 

mērķis pašreizējā DFS ir piesaistīt 

EUR 500 miljardus jaunām investīcijām 

reālajā ekonomikā; uzskata, ka ESIF jau 

ir sniedzis spēcīgu un mērķtiecīgu 

impulsu tām ekonomikas nozarēm, kas 

veicina ilgtspējīgu izaugsmi un darbvietu 

radīšanu; uzsver ESIF pozitīvo ietekmi uz 

finansējuma nodrošināšanu MVU visā 

Savienībā; tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas 

nodomu nākt klajā ar likumdošanas 

priekšlikumu par šīs investīciju shēmas 

turpināšanu un uzlabošanu jaunajā DFS, 

atvēlot tai īpašu budžetu, kurš būtu 

jāfinansē tā, lai nekaitētu jau pastāvošām 

politikas jomām un programmām; uzsver, 

ka ikviens likumdošanas priekšlikums 

būtu jābalsta uz Komisijas veikta pārskata 

secinājumiem un neatkarīgu 

novērtējumu; sagaida, ka jaunajā 

priekšlikumā tiks efektīvi novērstas visas 

ESIF īstenošanas nepilnības un cita 

starpā uzlabots šā fonda ģeogrāfiskais 

tvērums, lai tā nodrošinātās priekšrocības 

būtu jūtamas visā Savienībā; 

svītrots 

Or. en 

 


