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8.3.2018 A8-0048/31 

Grozījums Nr.  31 

Jordi Solé 

Verts/ALE 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 

89. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

89. uzsver, ka kohēzijas politikai pēc 

2020. gada joprojām vajadzētu būt 

galvenajai Eiropas Savienības investīciju 

politikai, kas risinātu sarežģītus 

sociālekonomiskos problēmjautājumus 

visos ES reģionos, taču lielāko daļu resursu 

koncentrētu visneaizsargātajos reģionos; 

uzskata, ka papildus Līgumā noteiktajam 

mērķim mazināt attīstības līmeņa atšķirības 

un sekmēt konverģenci kohēzijas politikai 

būtu jākoncentrējas uz ES vispārējo 

politisko mērķu sasniegšanu, un tāpēc 

ierosina, ka nākamajā DFS trijiem 

kohēzijas politikas fondiem — Eiropas 

Reģionālās attīstības fondam (ERAF), 

Eiropas Sociālajam fondam (ESF) un 

Kohēzijas fondam — būtu jākoncentrējas 

galvenokārt uz atbalsta sniegšanu tādās 

jomās kā izaugsme un konkurētspēja, 

pētniecība un inovācija, digitalizācija, 

rūpniecības restrukturizācija, MVU, 

transports, klimata pārmaiņu mazināšana 

un pielāgošanās tām, vides ilgtspēja un 

taisnīga enerģētikas pārkārtošana, 

nodarbinātība, sociālā iekļaušana, 

dzimumu līdztiesība, nabadzības 

mazināšana un demogrāfiskās problēmas; 

uzsver, ka šie trīs fondi ir ES kohēzijas 

politikas neatņemama sastāvdaļa un var 

darboties tikai kopīgi un saskaņā ar šīs 

politikas vienoto satvaru; turklāt prasa šajā 

politikā pastiprināt teritoriālo sadarbību, 

89. uzsver, ka kohēzijas politikai pēc 

2020. gada joprojām vajadzētu būt 

galvenajai Eiropas Savienības investīciju 

politikai, kas risinātu sarežģītus 

sociālekonomiskos problēmjautājumus 

visos ES reģionos un pilsētu teritorijās ar 

augstu nabadzības un sociālās 

atstumtības līmeni, taču lielāko daļu 

resursu koncentrētu visneaizsargātajos 

reģionos; uzskata, ka papildus Līgumā 

noteiktajam mērķim mazināt attīstības 

līmeņa atšķirības un sekmēt konverģenci 

kohēzijas politikai būtu jākoncentrējas uz 

ES vispārējo politisko mērķu sasniegšanu, 

un tāpēc ierosina, ka nākamajā DFS trijiem 

kohēzijas politikas fondiem — Eiropas 

Reģionālās attīstības fondam (ERAF), 

Eiropas Sociālajam fondam (ESF) un 

Kohēzijas fondam — būtu jākoncentrējas 

galvenokārt uz atbalsta sniegšanu tādās 

jomās kā izaugsme un konkurētspēja, 

pētniecība un inovācija, digitalizācija, 

rūpniecības restrukturizācija, MVU, 

transports, klimata pārmaiņu mazināšana 

un pielāgošanās tām, vides ilgtspēja un 

taisnīga enerģētikas pārkārtošana, 

nodarbinātība, sociālā iekļaušana, 

dzimumu līdztiesība, nabadzības 

mazināšana un demogrāfiskās problēmas; 

uzsver, ka šie trīs fondi ir ES kohēzijas 

politikas neatņemama sastāvdaļa un var 

darboties tikai kopīgi un saskaņā ar šīs 
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tostarp ieviešot pārrobežu sadarbības 

komponentu un pilsētpolitikas dimensiju, 

kā arī īpašus noteikumus lauku apvidiem, 

kalnu apgabaliem, salām un nomaļām 

teritorijām; 

politikas vienoto satvaru; turklāt prasa šajā 

politikā pastiprināt teritoriālo sadarbību, 

tostarp ieviešot pārrobežu un 

transnacionālās sadarbības komponentu, 

kas obligāti jāievēro visām dalībvalstīm 

un ir vērsts uz savstarpējas mācīšanās un 

labas prakses apmaiņas veicināšanu un 

pilsētpolitikas dimensiju, kā arī īpašus 

noteikumus lauku apvidiem, kalnu 

apgabaliem, salām un nomaļām teritorijām; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/32 

Grozījums Nr.  32 

Jordi Solé 

Verts/ALE 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 

93. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

93. uzsver, ka it īpaši ESF būtu 

jāpaplašina atbalsts sociālā dialoga 

izvēršanai, uzlabojot sociālo partneru spēju 

veidošanu, tostarp Eiropas nozaru un 

starpnozaru līmenī, un ka šīs saistības 

vajadzētu noteikt kā obligātas dalībvalstīm 

visos ES reģionos; 

93. uzsver, ka it īpaši ESF būtu 

jāpaplašina atbalsts sociālā dialoga 

izvēršanai, uzlabojot sociālo partneru spēju 

veidošanu, tostarp Eiropas nozaru un 

starpnozaru līmenī, un ka šīs saistības 

vajadzētu noteikt kā obligātas dalībvalstīm 

visos ES reģionos; atgādina, ka ESF 

mērķu — nabadzības un sociālās 

atstumtības apkarošanas un iekļaujošas 

izglītības un nodarbinātības 

veicināšanas — efektīvas sasniegšanas 

nolūkā ir nepieciešams stiprināt vadošo 

iestāžu institucionālo kapacitāti un spēju 

veidošanu visām ieinteresētajām 

personām, kas nodrošina izglītību, 

mūžizglītību, apmācību, nodarbinātību un 

sociālās politikas nostādnes; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/33 

Grozījums Nr.  33 

Jordi Solé 

Verts/ALE 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 

94. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

94. īpaši uzsver to, ka ir nepārtraukti 

jācīnās pret jauniešu bezdarbu un 

atstumtību, it īpaši to jauniešu vidū, kuri 

nemācās, nestrādā un neapgūst arodu 

(jaunieši NEET situācijā), raugoties uz to 

kā daļu no visaptverošas pieejas jaunatnes 

politikai ES līmenī; tādēļ aicina divkāršot 

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas 

finansējumu, kā arī pilnībā īstenot ES 

Garantiju jauniešiem, nodrošinot ātru un 

vienkāršotu līdzekļu izmantošanu un 

pastāvīgu, stabilu finansējumu nākamajā 

plānošanas periodā; uzsver, ka ir jāuzlabo 

regulējums, lai saglabātu nediskriminējošu 

dalību šajā programmā tiem jauniešiem, 

kuri nāk no nelabvēlīgiem 

sociālekonomiskajiem apstākļiem; uzskata, 

ka viena no ES galvenajām prioritātēm 

joprojām ir investīcijas izglītības un 

apmācības sekmēšanā, it sevišķi digitālo 

līdzekļu lietošanas prasmju attīstīšanā; 

uzstāj, ka šī programma nedrīkst aizstāt 

izdevumus, kas iepriekš tika segti no valstu 

budžetiem; 

94. īpaši uzsver to, ka ir nepārtraukti 

jācīnās pret jauniešu bezdarbu un 

atstumtību, it īpaši to jauniešu vidū, kuri 

nemācās, nestrādā un neapgūst arodu 

(jaunieši NEET situācijā), raugoties uz to 

kā daļu no visaptverošas pieejas jaunatnes 

politikai ES līmenī; tādēļ aicina divkāršot 

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas 

finansējumu, kā arī pilnībā īstenot ES 

Garantiju jauniešiem, nodrošinot ātru un 

vienkāršotu līdzekļu izmantošanu un 

pastāvīgu, stabilu finansējumu nākamajā 

plānošanas periodā; uzsver, ka ir jāuzlabo 

regulējums, lai saglabātu nediskriminējošu 

dalību šajā programmā tiem jauniešiem, 

kuri nāk no nelabvēlīgiem 

sociālekonomiskajiem apstākļiem; uzskata, 

ka viena no ES galvenajām prioritātēm 

joprojām ir investīcijas izglītības un 

apmācības sekmēšanā, it sevišķi digitālo 

līdzekļu lietošanas prasmju attīstīšanā, un 

jauniešu uzņēmējdarbības un kvalitatīvas 

stažēšanās veicināšana, izmantojot to kā 

mehānismu, ar ko veicina darbvietu 

radīšanu un tiešu piekļuvi nodarbinātībai, 

vienlaikus īpaši nodrošinot pienācīgus 

darba apstākļus un sociālo aizsardzību; 

uzstāj, ka šī programma nedrīkst aizstāt 

izdevumus, kas iepriekš tika segti no valstu 

budžetiem; 
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Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/34 

Grozījums Nr.  34 

Jordi Solé 

Verts/ALE 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 

100.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  100.a uzskata, ka būtu jāpalielina 

finansējums tādām programmām kā 

programmai “Tiesības, vienlīdzība un 

pilsonība”, kas palīdz veidot telpu, kurā 

tiek veicināta un aizsargāta personu 

vienlīdzība un tiesības, kā ir paredzēts 

Līgumā, Pamattiesību hartā un 

starptautiskās cilvēktiesību konvencijās; 

uzskata, ka programmas “Tiesības, 

vienlīdzība un pilsonība” finansējums 

būtu jāpalielina pieckārt un programmai 

Daphne, kuras mērķis ir veicināt bērnu, 

jauniešu un sieviešu aizsardzību pret visu 

veidu vardarbību, būtu jāparedz atsevišķa 

budžeta pozīcija un autonoma 

programma, piešķirot tai 10 reizes lielāku 

budžetu; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/35 

Grozījums Nr.  35 

Jordi Solé 

Verts/ALE 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 

100.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  100.b turklāt aicina Komisiju izveidot 

atsevišķu budžeta pozīciju, kas ir 

paredzēta tieši sieviešu un vīriešu 

līdztiesības sekmēšanai un dzimumu 

līdztiesības aspekta integrēšanai, lai 

garantētu dzimumu līdztiesības principa 

ievērošanu budžeta plānošanā; 

Or. en 



 

AM\1147945LV.docx  PE616.074v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

8.3.2018 A8-0048/36 

Grozījums Nr.  36 

Jordi Solé 

Verts/ALE 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 

101. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

101. apstiprina, ka modernizētai kopējai 

lauksaimniecības politikai ir būtiska 

nozīme attiecībā uz pārtikas nodrošinājumu 

un pārtikas apgādes autonomiju, lauku 

teritoriju apdzīvotības un nodarbinātības 

saglabāšanu, ilgtspējīgu attīstību, vides, 

lauksaimniecības un mežsaimniecības 

ilgtspēju un veselīgu, kvalitatīvu pārtikas 

produktu nodrošināšanu Eiropas 

iedzīvotājiem par pieņemamu cenu; 

norāda, ka ir palielinājušās pārtikas 

vajadzības un veselīguma prasības un gluži 

tāpat arī nepieciešamība atbalstīt 

lauksaimnieku pāreju uz videi draudzīgāku 

lauksaimniecības praksi un risināt ar 

klimata pārmaiņām saistītās problēmas; 

uzsver, ka ir jāatbalsta lauksaimnieku 

ienākumu drošība un jānostiprina saikne 

starp KLP un sabiedrisko labumu 

nodrošināšanu; uzsver, ka KLP ir viena no 

visdziļāk integrētajām politikas jomām, kas 

galvenokārt tiek finansēta ES līmenī un 

tādējādi aizstāj valstu izdevumus; 

101. apstiprina, ka modernizētai kopējai 

lauksaimniecības politikai ir būtiska 

nozīme attiecībā uz pārtikas nodrošinājumu 

un pārtikas apgādes autonomiju, lauku 

teritoriju apdzīvotības un nodarbinātības 

saglabāšanu, ilgtspējīgu attīstību, vides, 

lauksaimniecības un mežsaimniecības 

ilgtspēju un veselīgu, kvalitatīvu pārtikas 

produktu nodrošināšanu Eiropas 

iedzīvotājiem par pieņemamu cenu; 

norāda, ka ir palielinājušās pārtikas 

vajadzības un veselīguma prasības un gluži 

tāpat arī nepieciešamība atbalstīt 

lauksaimnieku pāreju uz videi draudzīgāku 

lauksaimniecības praksi un risināt ar 

klimata pārmaiņām saistītās problēmas un 

pielāgoties tām; uzsver, ka ir jānodrošina 

godīgas un izdevīgas cenas un jāatbalsta 

lauksaimnieku ienākumu drošība un 

jānostiprina saikne starp KLP un 

sabiedrisko labumu nodrošināšanu; tādēļ 

prasa veikt visaptverošu un stabilu KLP 

reformu, kas gan palīdzētu risināt jaunus 

uzdevumus un pildīt ES starptautiskās 

saistības, tostarp tās, kas saistītas ar 

klimatu, vidi un IAM, gan sekmētu pāreju 

uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un 

piegādi; uzsver, ka KLP ir viena no 

visdziļāk integrētajām politikas jomām, kas 

galvenokārt tiek finansēta ES līmenī un 

tādējādi aizstāj valstu izdevumus; 
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Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/37 

Grozījums Nr.  37 

Jordi Solé 

Verts/ALE 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 

102. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

102. uzsver, ka ES-27 paredzētais KLP 

budžets nākamajā DFS salīdzināmās cenās 

būtu jāsaglabā vismaz pašreizējā līmenī; 

uzsver, ka jauno problēmjautājumu 

risināšanai nākamajā KLP būs vajadzīgs 

pietiekams finanšu piešķīrums, kurš 

noteikts, pamatojoties uz pašreizējās 

politikas un turpmāko vajadzību analīzi; 

uzsver, ka tiešie maksājumi nepārprotami 

rada ES pievienoto vērtību un nostiprina 

vienoto tirgu, novēršot konkurences 

kropļojumus starp dalībvalstīm; šajā 

sakarībā iebilst pret jebkāda veida 

renacionalizāciju un jebkādu valsts 

līdzfinansējumu tiešajiem maksājumiem; 

uzsver nepieciešamību turpināt pasākumus, 

kas paredzēti ražošanas saglabāšanai īpaši 

jutīgām teritorijām būtiskās nozarēs, 

reformēt krīzes rezervi lauksaimniecības 

jomā, palielināt finansējumu atbilstoši 

reakcijai uz dažādajām cikliskajām krīzēm 

sensitīvās nozarēs, radīt jaunus 

instrumentus, kas spēj mazināt cenu 

svārstīgumu, un palielināt finansējumu 

attālu un salu reģionu īpašo attīstības 

problēmu pārvarēšanas programmai 

(POSEI); aicina Komisiju turpināt tiešo 

maksājumu konverģences procesu un 

nodrošināt vajadzīgo finansiālo un tiesisko 

regulējumu attiecībā uz pārtikas apgādes 

ķēdi, lai cīnītos pret negodīgu tirdzniecības 

102. uzsver, ka ES-27 paredzētais KLP 

budžets nākamajā DFS salīdzināmās cenās 

būtu jāsaglabā vismaz pašreizējā līmenī, lai 

finansētu pāreju uz ilgtspējīgu pārtikas 

ražošanu; uzsver, ka jauno 

problēmjautājumu risināšanai nākamajā 

KLP būs vajadzīgs pietiekams finanšu 

piešķīrums, kurš noteikts, pamatojoties uz 

pašreizējās politikas un turpmāko 

vajadzību analīzi; uzsver, ka ar stingriem 

nosacījumiem veikti tiešie maksājumi 

nepārprotami rada ES pievienoto vērtību 

un nostiprina vienoto tirgu, novēršot 

konkurences kropļojumus starp 

dalībvalstīm; šajā sakarībā iebilst pret 

jebkāda veida renacionalizāciju un jebkādu 

valsts līdzfinansējumu tiešajiem 

maksājumiem; uzsver nepieciešamību 

turpināt pasākumus, kas paredzēti 

ražošanas saglabāšanai īpaši jutīgām 

teritorijām būtiskās nozarēs, reformēt 

krīzes rezervi lauksaimniecības jomā, 

efektīvi reaģēt uz dažādajām cikliskajām 

krīzēm sensitīvās nozarēs, izstrādājot 

ilgtermiņa risinājumus, tostarp piegādes 

puses pasākumus, radīt jaunus 

instrumentus, kas nodrošina piegādes 

atbilstību pieprasījumam un spēj mazināt 

cenu svārstīgumu, un palielināt 

finansējumu attālu un salu reģionu īpašo 

attīstības problēmu pārvarēšanas 
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praksi; norāda, ka ES lauku apvidi saskaras 

ar nopietnām problēmām un tādēļ tiem ir 

vajadzīgs īpašs atbalsts; 

programmai (POSEI); aicina Komisiju un 

dalībvalstis turpināt tiešo maksājumu 

konverģences procesu, palielinot līdzekļu 

pārdali, lai panāktu taisnīgus apmērus, un 

nodrošināt vajadzīgo finansiālo un tiesisko 

regulējumu attiecībā uz pārtikas apgādes 

ķēdi, lai cīnītos pret negodīgu tirdzniecības 

praksi; norāda, ka ES lauku apvidi saskaras 

ar nopietnām problēmām un tādēļ tiem ir 

vajadzīgs īpašs atbalsts; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/38 

Grozījums Nr.  38 

Jordi Solé 

Verts/ALE 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 

109. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

109. apliecina gatavību apsvērt 

vienkāršotu un racionalizētu ārējās 

finansēšanas instrumentu struktūru ar 

nosacījumu, ka tādējādi tiek palielināta 

pārredzamība, pārskatatbildība, 

efektivitāte, saskaņotība un elastīgums un 

tiek respektēti pamatā esošo politikas jomu 

mērķi; prasa īpašo politisko un finansiālo 

iezīmju dēļ saglabāt atsevišķa instrumenta 

statusu pirmspievienošanās palīdzības, 

kaimiņattiecību, attīstības un humanitārās 

palīdzības instrumentiem; norāda, ka šādā 

struktūrā būtu jāparedz EAF iekļaušana 

budžetā ārpus vienošanās ceļā noteiktajiem 

maksimālajiem apjomiem, izņemot Āfrikas 

Miera nodrošināšanas fondu, un 

pārredzamāka attiecīgo trasta fondu un 

mehānismu iekļaušana; 

109. apliecina gatavību apsvērt 

vienkāršotu un racionalizētu ārējās 

finansēšanas instrumentu struktūru ar 

nosacījumu, ka tādējādi tiek palielināta 

pārredzamība, pārskatatbildība, 

parlamentārā uzraudzība, efektivitāte, 

saskaņotība un elastīgums un tiek 

respektēti pamatā esošo politikas jomu 

mērķi; prasa īpašo politisko un finansiālo 

iezīmju dēļ saglabāt atsevišķa instrumenta 

statusu pirmspievienošanās palīdzības, 

kaimiņattiecību, attīstības, cilvēktiesību un 

demokrātijas, stabilitātes un miera un 

humānās palīdzības instrumentiem; 

norāda, ka šādā struktūrā būtu jāparedz 

EAF iekļaušana budžetā ārpus vienošanās 

ceļā noteiktajiem maksimālajiem 

apjomiem, izņemot Āfrikas Miera 

nodrošināšanas fondu, un pārredzamāka 

attiecīgo trasta fondu un mehānismu 

iekļaušana; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/39 

Grozījums Nr.  39 

Jordi Solé 

Verts/ALE 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 

113. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

113. uzskata, ka ar nākamo DFS ir 

jāatbalsta Eiropas aizsardzības savienības 

izveide; pēc Komisijas sniegtajiem 

paziņojumiem šajā jomā gaida attiecīgos 

likumdošanas priekšlikumus, tostarp 

atsevišķu ES aizsardzības pētniecības 

programmu un rūpniecības attīstības 

programmu, ko papildinātu dalībvalstu 

investīcijas sadarbības ietvaros veidotā 

ekipējumā; šajā sakarībā atkārtoti pauž 

stingru pārliecību, ka, papildinoties 

politisko prioritāšu klāstam, būtu jāparedz 

arī papildu finanšu līdzekļi; atgādina, ka 

pastiprināta sadarbība aizsardzības jomā, 

pētnieciskā darba un ekipējuma 

apvienošana un dublēšanās novēršana 

uzlabos Eiropas aizsardzības rūpniecības 

stratēģisko autonomiju un konkurētspēju 
un nodrošinās ievērojamus efektivitātes 

uzlabojumus, kuru apmērs, kā bieži vien 

tiek lēsts, būtu aptuveni EUR 26 miljardi 

gadā; 

113. aicina Komisijas priekšsēdētāja 

vietnieci / Savienības augsto pārstāvi 

ārlietās un drošības politikas jautājumos 

(PV/AP) un dalībvalstis īstenot visu 

Lisabonas līguma potenciālu kopējās 

drošības un aizsardzības politikas jomā; 

noraida plānus par aizsardzības izdevumu 

palielināšanu Eiropā, izmantojot tam ES 

budžetu, un aicina dalībvalstis plašā 

mērogā apvienot valstu resursus un 

sadarboties aizsardzības pētniecības, 

izstrādes, iepirkuma, piegādes drošības, 

uzturēšanas un apmācības jomā, 

izmantojot tādus instrumentus kā 

paplašināts mehānisms “Athena”; 

atgādina, ka pastiprināta sadarbība 

aizsardzības jomā, pētnieciskā darba un 

ekipējuma apvienošana un dublēšanās 

novēršana palīdzēs izveidot efektīvu 

Eiropas aizsardzības tirgu un garantēs 

uzticama, augstas kvalitātes ekipējuma 

pieejamību Eiropas bruņotajiem spēkiem, 
un nodrošinās ievērojamus efektivitātes 

uzlabojumus, kuru apmērs, kā bieži vien 

tiek lēsts, būtu aptuveni EUR 26 miljardi 

gadā; 

Or. en 
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