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8.3.2018 A8-0048/40 

Grozījums Nr.  40 

Gérard Deprez 

ALDE 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 

Da apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Da. tā kā jebkādu palielinājumu 

izdarīšana Savienības budžetā nedrīkst 

vairot publisko izdevumu vispārējo slogu 

Eiropas Savienībā un tādēļ tas 

galvenokārt būtu jāpanāk, nododot 

Eiropas Savienībai līdzšinējās dalībvalstu 

kompetences un darbības un darot 

pieejamas atbilstošās apropriācijas; tā kā 

rezultātā būtu jāpalielinās efektivitātei un 

jāveidojas Eiropas pievienotajai vērtībai; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/41 

Grozījums Nr.  41 

Gérard Deprez 

ALDE 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 

7.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  7.a uzskata, ka nākamajā plānošanas 

periodā finansējuma līmenis jau 

pastāvošajiem ES politikas pasākumiem 

un turpmākajām izdevumu programmām 

būtu jānosaka, pamatojoties uz Komisijas 

veiktu padziļinātu un kritisku izvērtējumu 

par pašreizējo finanšu programmu un 

instrumentu sniegumu un efektivitāti, kā 

arī novērtējumu par to nodrošināto 

pievienoto vērtību, tam veidojot daļu no 

visaptverošas publiskā sektora izdevumu 

izvērtēšanas, kā to vairākkārt ierosinājusi 

Revīzijas palāta; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/42 

Grozījums Nr.  42 

Gérard Deprez 

ALDE 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 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. tāpēc aicina pastāvīgi atbalstīt 

pastāvošo politiku, it īpaši ES ilgtermiņa 

politikas jomas, kas nostiprinātas Līgumos, 

proti, kopējo lauksaimniecības politiku, 

kopējo zivsaimniecības politiku un 

kohēzijas politiku, jo tās ES iedzīvotājiem 

sniedz taustāmus labumus no Eiropas 

projekta; noraida jebkuru mēģinājumu 

renacionalizēt šīs politikas jomas, jo tas 

nedz samazinātu uz nodokļu maksātājiem 

un patērētājiem gulstošo finansiālo slogu, 

nedz arī ļautu panākt labākus rezultātus, 

toties kavētu izaugsmi, solidaritāti un 

vienotā tirgus darbību, vienlaikus vēl 

vairāk padziļinot nevienlīdzību un 

palielinot atšķirības starp teritorijām un 

tautsaimniecības nozarēm; pauž nodomu 

nākamajā plānošanas periodā šīm politikas 

jomām ES-27 valstīs nodrošināt tādu pašu 

finansējuma līmeni, vienlaikus turpinot 

uzlabot šo politikas jomu efektivitāti un 

vienkāršot ar tām saistītās procedūras;  

8. tāpēc aicina pastāvīgi atbalstīt 

pastāvošo politiku, it īpaši ES ilgtermiņa 

politikas jomas, kas nostiprinātas Līgumos, 

proti, kopējo lauksaimniecības politiku, 

kopējo zivsaimniecības politiku un 

kohēzijas politiku, jo tās ES iedzīvotājiem 

sniedz taustāmus labumus no Eiropas 

projekta; noraida jebkuru mēģinājumu 

renacionalizēt šīs politikas jomas, jo tas 

nedz samazinātu uz nodokļu maksātājiem 

un patērētājiem gulstošo finansiālo slogu, 

nedz arī ļautu panākt labākus rezultātus, 

toties kavētu izaugsmi, solidaritāti un 

vienotā tirgus darbību, vienlaikus vēl 

vairāk padziļinot nevienlīdzību un 

palielinot atšķirības starp teritorijām un 

tautsaimniecības nozarēm; pauž nodomu 

nākamajā plānošanas periodā šīm politikas 

jomām ES-27 valstīs nodrošināt pienācīgu 

finansējuma līmeni, vienlaikus turpinot 

uzlabot šo politikas jomu efektivitāti un 

vienkāršot ar tām saistītās procedūras; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/43 

Grozījums Nr.  43 

Gérard Deprez 

ALDE 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 

19.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  19.a prasa Savienībai palielināt savu 

budžeta elastību, lai uzlabotu reakciju uz 

pēkšņām krīzēm un neparedzētiem 

notikumiem, un tādēļ norāda, ka par 

pārējiem izdevumiem — izņemot to 

politikas pasākumu un programmu 

izdevumus, kuru gadījumā ir vajadzīga 

prognozējamība un daudzgadu finanšu 

shēma, piemēram, kopējā 

lauksaimniecības un zivsaimniecības 

politika un kohēzijas politika, kā arī 

programmas tādās jomās kā pētniecība un 

inovācija, transporta infrastruktūra, 

digitālās nozares un enerģētika, 

aizsardzība, apmācība, nodarbinātība un 

studentu un mācekļu mobilitāte, kā arī 

uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu 

konkurētspēja, — būtu jālemj un jābalso 

katru gadu; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/44 

Grozījums Nr.  44 

Gérard Deprez 

ALDE 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 

22. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

22. uzsver, ka, nosakot DFS ilgumu, ir 

pakāpeniski jāpāriet uz 5+5 gadu periodu, 

kas ietvertu obligātu vidusposma 

pārskatīšanu; aicina Komisiju izstrādāt 

skaidru priekšlikumu, kurā būtu izklāstītas 

metodes 5+5 gadus ilgas finanšu shēmas 

praktiskai īstenošanai; pauž pārliecību, ka 

DFS nevar ilgt tikai piecus gadus — šādu 

variantu nevar apsvērt tādēļ, ka tas radītu 

nopietnus šķēršļus vairāku ES politikas 

virzienu plānošanas un īstenošanas 

prasībām; 

22. uzsver, ka, nosakot DFS ilgumu, ir 

pakāpeniski jāpāriet uz 5+5 gadu periodu, 

kas ietvertu obligātu vidusposma 

pārskatīšanu; aicina Komisiju izstrādāt 

skaidru priekšlikumu, kurā būtu izklāstītas 

metodes 5+5 gadus ilgas finanšu shēmas 

praktiskai īstenošanai;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/45 

Grozījums Nr.  45 

Gérard Deprez 

ALDE 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 

72. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

72. tādēļ uzskata, ka pašreizējā 

izdevumu kategoriju izklāstā ir vajadzīgi 

daži uzlabojumi, tomēr iebilst pret 

jebkādām nepamatotām radikālām 

izmaiņām; līdz ar to ierosina DFS 

laikposmam pēc 2020. gada veidot 

saskaņā ar šādu struktūru:  

svītrots 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/46 

Grozījums Nr.  46 

Gérard Deprez 

ALDE 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 

86. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

86. uzskata, ka Eiropā ir būtiski 

nodrošināt stabilu energoapgādi par 

pieņemamām cenām; tādēļ aicina sniegt 

pastāvīgu atbalstu investīcijām, ar kurām 

tiek nodrošināta energoavotu un 

energoapgādes maršrutu dažādošana, 

palielināta energoapgādes drošība un 

enerģētiskā neatkarība un uzlabota 

energoefektivitāte un atjaunojamo 

energoresursu izmantošana, tostarp 

izmantojot enerģētikas nozarei paredzēto 

EISI atbalstu; īpaši uzsver, ka ir svarīgi 

sniegt vispusīgu atbalstu, it īpaši no 

oglekļietilpīgām darbībām atkarīgiem 

reģioniem, enerģētikas pārkārtošanai, 

pārejai uz mazoglekļa ekonomiku, 

elektroenerģijas ražošanas 

modernizācijai, pārrobežu 

starpsavienojumu uzlabošanai un viedo 

tīklu izmantošanai, oglekļa uztveršanas, 

uzglabāšanas un izmantošanas 

tehnoloģijām un centralizētās 

siltumapgādes modernizēšanai; uzskata, 

ka enerģētikas nozares pārveidošana, 

ņemot vērā ar klimatu saistītos mērķus, 

būtu attiecīgi jāatbalsta, it sevišķi no 

oglēm atkarīgos reģionos un valstīs, lai 

efektīvi veicinātu stratēģisko pāreju uz 

zemu emisiju ekonomiku; prasa izveidot 

visaptverošu fondu, kas būtu paredzēts, lai 

atbalstītu taisnīgu pārkārtošanu, it sevišķi 

86. uzskata, ka Eiropā ir būtiski 

nodrošināt tīru, stabilu un konkurētspējīgu 

energoapgādi; tādēļ aicina sniegt pastāvīgu 

atbalstu ilgtspējīgām investīcijām, ar 

kurām tiek stimulēti atjaunojamie 

energoavoti, palielināta 

energoefektivitāte, raugoties uz to kā uz 

prioritāru energoavotu, palielināta 

energoapgādes drošība un samazināta 

atkarība no importētiem energoavotiem, 

kā arī atbalstītas jaunas un inovatīvas 

energotehnoloģijas un rūpnieciskās 

tehnoloģijas, kas atbilst Savienības 

ilgtermiņa saistībām klimata jomā;  
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attīstot un izmantojot atjaunojamos 

energoresursus, energoefektivitātes un 

enerģijas akumulēšanas risinājumus, 

elektromobilitātes risinājumus un 

infrastruktūru, modernizējot 

elektroenerģijas ražošanu un 

elektrotīklus, izstrādājot un izmantojot 

progresīvas elektroenerģijas ražošanas 
tehnoloģijas, tostarp oglekļa dioksīda 

uztveršanu un uzglabāšanu (CCS), 

oglekļa dioksīda uztveršanu un 

izmantošanu (CCU) un ogļu gazifikāciju, 

modernizējot centralizēto siltumapgādi, 

tostarp ieviešot augstas efektivitātes 

koģenerācijas risinājumus, savlaicīgi 

pielāgojoties nākotnes vides standartiem, 

pārstrukturējot energoietilpīgās nozares, 

kā arī pievēršoties ietekmei uz sabiedrību, 

ekonomiku un vidi;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/47 

Grozījums Nr.  47 

Gérard Deprez 

ALDE 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 

90. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

90. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 

kohēzijas politikas finansējumu 

ES-27 valstīs laikposmā pēc 2020. gada 

salīdzināmās cenās saglabāt vismaz tādā 

pašā līmenī kā 2014.–2020. gada budžetā; 

uzsver, ka IKP arī turpmāk būtu jāpaliek 

vienam no parametriem attiecībā uz 

kohēzijas politikas līdzekļu piešķiršanu, 

taču uzskata, ka tas būtu jāpapildina ar 

sociālo, vides un demogrāfisko rādītāju 

kopumu, lai visās dalībvalstīs labāk ņemtu 

vērā jaunus nevienlīdzības veidus, kas 

pastāv gan ES reģionos iekšēji, gan starp 

reģioniem; turklāt atbalsta to, lai jaunajā 

plānošanas periodā tiktu turpināti elementi, 

kas kohēzijas politiku pašreizējā DFS 

darīja modernāku un vairāk vērstu uz 

sniegumu, proti, tematiskā koncentrācija, 

ex ante nosacījumi, snieguma satvars un 

saikne ar ekonomikas pārvaldību;  

90. uzskata, ka kohēzijas politikai 

ES-27 valstīs laikposmā pēc 2020. gada 

būtu jāpiešķir pienācīgs finansējums, 

balstoties uz vajadzību analīzi un ņemot 

vērā politikas īstenošanas novērtējumu; 

uzsver, ka IKP arī turpmāk būtu jāpaliek 

vienam no parametriem attiecībā uz 

kohēzijas politikas līdzekļu piešķiršanu, 

taču uzskata, ka tas būtu jāpapildina ar 

sociālo, vides un demogrāfisko rādītāju 

kopumu, lai visās dalībvalstīs labāk ņemtu 

vērā jaunus nevienlīdzības veidus, kas 

pastāv gan ES reģionos iekšēji, gan starp 

reģioniem; turklāt atbalsta to, lai jaunajā 

plānošanas periodā tiktu turpināti elementi, 

kas kohēzijas politiku pašreizējā DFS 

darīja modernāku un vairāk vērstu uz 

sniegumu, proti, tematiskā koncentrācija, 

ex ante nosacījumi, snieguma satvars un 

saikne ar ekonomikas pārvaldību; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/48 

Grozījums Nr.  48 

Gérard Deprez 

ALDE 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 būtiski 

nostiprināt iniciatīvas, kas paredzētas 

jauniešu nodarbinātības veicināšanai, 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; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/49 

Grozījums Nr.  49 

Gérard Deprez 

ALDE 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 

98. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

98. aicina Komisiju veikt turpmākus 

pasākumus saistībā ar projektu „Eiropas 

dzelzceļa abonementa Interrail Pass 

piešķiršana 18. dzimšanas dienā” un 

nākamajā DFS izvirzīt īpaši šim nolūkam 

paredzētu programmu, paredzot tai 

pietiekamas ikgadējās apropriācijas, lai 

finansētu visus Eiropas jauniešu, kuri 

attiecīgajā gadā kļūst 18 gadus veci, 

iesniegtos pieteikumus bezmaksas 

dzelzceļa abonementa saņemšanai; uzsver, 

ka šāds projekts kļūtu par būtisku Eiropas 

apziņas un identitātes veicināšanas 

sastāvdaļu, it īpaši situācijā, kad nākas 

saskarties ar tādiem draudiem kā populisms 

un maldinošas informācijas izplatīšana; 

atkārtoti uzsver — lai sasniegtu šādas 

programmas mērķi, no Komisijas ir jānāk 

attiecīga juridiskā pamata priekšlikumam;  

98. aicina Komisiju veikt turpmākus 

pasākumus saistībā ar projektu „Eiropas 

dzelzceļa abonementa Interrail Pass 

piešķiršana” un nākamajā DFS izvirzīt 

īpaši šim nolūkam paredzētu programmu, 

paredzot tai pietiekamas ikgadējās 

apropriācijas, lai, nodrošinot dažādu 

vecuma grupu pārstāvību un sociālo un 

ģeogrāfisko iekļautību, finansētu visus 

Eiropas jauniešu iesniegtos pieteikumus 

dzelzceļa abonementa saņemšanai, 

raugoties, lai šie pieteikumi vienmēr būtu 

saistīti ar izglītības mērķiem, lai tiktu 

izmantots multimodāls un mazoglekļa 

transports un lai no atbalsta saņēmējiem 

tiktu prasīts līdzfinansējums, jo tas 

apliecinātu viņu patieso interesi par šo 

projektu; uzsver, ka šāds projekts kļūtu par 

būtisku Eiropas apziņas un identitātes 

veicināšanas sastāvdaļu, it īpaši situācijā, 

kad nākas saskarties ar tādiem draudiem kā 

populisms un maldinošas informācijas 

izplatīšana; atkārtoti uzsver — lai sasniegtu 

šādas programmas mērķi, no Komisijas ir 

jānāk attiecīga juridiskā pamata 

priekšlikumam, un uzsver, ka šīs 

programmas dēļ nevajadzētu ciest 

nevienas citas jau pastāvošas, veiksmīgas 

ES programmas budžetam; 

Or. en 
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