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8.3.2018 A8-0048/91 

Grozījums Nr.  91 

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-

Pierre Vieu 

GUE/NGL 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.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 22.a 5+5 gadu modelis nodrošinātu to, 

ka katrā Parlamenta sasaukumā tiktu 

ņemti vērā Parlamenta politiskie 

apsvērumi; turklāt tas varētu nodrošināt 

lielāku elastīgumu pārmaiņu ieviešanai 

programmu pārvaldībā, ņemot vērā 

ekonomikas ciklus un dodot iespēju lemt 

par ekspansīvu DFS periodos, kad 

ekonomika piedzīvo lejupslīdi, un 

mērenāku DFS ekonomiskā uzplaukuma 

brīžos, vienlaikus nezaudējot stabilitāti, 

kas ir būtiski nozīmīga ilgtermiņa 

programmām, kuras, ja tas tiek atzīts par 

piemērotu, varētu turpināties ilgāk nekā 

10 gadus; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/92 

Grozījums Nr.  92 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

GUE/NGL 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 

26. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

26. uzsver, ka pašreizējās DFS darbības 

laikā budžeta lēmējinstitūcija apstiprināja 

apjomīgu DFS regulā iekļauto elastības 

mehānismu un īpašo instrumentu 

izmantošanu, lai nodrošinātu papildu 

apropriācijas, kas bija vajadzīgas, lai 

reaģētu uz smagām krīzēm vai lai finansētu 

jaunas politiskās prioritātes; 

26. uzsver, ka pašreizējās DFS darbības 

laikā budžeta lēmējinstitūcija apstiprināja 

apjomīgu DFS regulā iekļauto elastības 

mehānismu un īpašo instrumentu 

izmantošanu, lai nodrošinātu papildu 

apropriācijas, kas bija vajadzīgas, lai 

reaģētu uz smagām krīzēm vai lai finansētu 

jaunas politiskās prioritātes; pauž nožēlu, 

ka līdzekļu pārdalīšana zināmā mērā tika 

veikta, izmantojot citu programmu 

budžeta pozīcijas, tam it sevišķi 

izpaužoties kohēzijas politikas gadījumā; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/93 

Grozījums Nr.  93 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

GUE/NGL 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 

27. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. tādēļ uzskata, ka elastības 

noteikumi pašreizējā DFS ir darbojušies 

labi un ir nodrošinājuši risinājumus 

saistībā ar ievērojama apmēra finansējumu, 

kas galvenokārt bijis nepieciešams, lai 

risinātu migrācijas un bēgļu problemātiku 

un lai novērstu investīciju deficītu; 

atgādina, ka Parlaments bija iniciators 

vairākiem no minētajiem noteikumiem, 

kurus tas nepiekāpīgi aizstāvēja 

iepriekšējo DFS sarunu laikā; 

27. tādēļ uzskata, ka elastības 

noteikumi pašreizējā DFS nav 

nodrošinājuši risinājumus saistībā ar 

ievērojama apmēra un svarīgu 

finansējumu, kas Eiropā bijis nepieciešams 

vispārējās sabiedrības interesēs; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/94 

Grozījums Nr.  94 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

GUE/NGL 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; 

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, 

nodrošinot stabilu un ilgtspējīgu 

nodarbinātību; 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; 

Or. en 



 

AM\1148048LV.docx  PE616.074v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

8.3.2018 A8-0048/95 

Grozījums Nr.  95 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL 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 

50. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

50. atzīst, ka Eiropas pievienotās 

vērtības nodrošināšanai vajadzētu būt 

vienam no galvenajiem vadošajiem 

principiem, ES iestādēm lemjot par 

izdevumu veidiem nākamajā DFS; tomēr 
norāda, ka šai koncepcijai ir daudzas 

interpretācijas, un prasa izstrādāt vienotu, 

skaidru un saprotamu attiecīgo kritēriju 

definīciju, ņemot vērā teritoriālās 

īpatnības un, ja iespējams, paredzot 

izmērāmus snieguma rādītājus; brīdina 

nemēģināt izmantot šādu definīciju, lai, 

argumentējot ar tīri kvantitatīviem vai 

īstermiņa ekonomiskiem apsvērumiem, 

apšaubītu ES politikas pasākumu un 

programmu lietderīgumu; 

50. norāda, ka koncepcijai „Eiropas 

pievienotā vērtība” ir daudzas 

interpretācijas; brīdina nemēģināt izmantot 

šādu definīciju, lai, argumentējot ar tīri 

kvantitatīviem vai īstermiņa ekonomiskiem 

apsvērumiem, apšaubītu ES politikas 

pasākumu un programmu lietderīgumu; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/96 

Grozījums Nr.  96 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL 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 

52. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

52. uzskata, ka labāk izlietot līdzekļus, 

t. i., efektīvi un nediskriminējoši izmantot 

katru euro ES budžetā, ir iespējams, ne 

tikai novirzot ES resursus darbībām ar 

vislielāko Eiropas pievienoto vērtību un, 

pamatojoties uz pašreizējo izdevumu 

padziļinātu izvērtējumu, maksimāli 

palielinot ES politikas virzienu un 

programmu sniegumu, bet arī panākot 

lielāku sinerģiju starp ES budžetu un 

dalībvalstu budžetiem un nodrošinot 

jūtamus izdevumu struktūras uzlabojumus; 

atbalsta Eiropas Revīzijas palātas 

2016. gada pārskatā iekļautos ieteikumus 

par efektīvu rādītāju sistēmu efektivitātes 

mērīšanai, racionalizētu un līdzsvarotāku 

ziņošanu par sniegumu un ērtāku piekļuvi 

izvērtēšanas rezultātiem; 

52. uzskata, ka panākt labāku līdzekļu 

izlietojumu, t. i., efektīvi un 

nediskriminējoši izmantot katru euro ES 

budžetā, vajadzētu, pamatojoties uz 

pašreizējo izdevumu padziļinātu 

izvērtējumu, un to arī vajadzētu veicināt, 

panākot lielāku sinerģiju starp ES budžetu 

un dalībvalstu budžetiem un nodrošinot 

jūtamus izdevumu struktūras uzlabojumus; 

atbalsta Eiropas Revīzijas palātas 

2016. gada pārskatā iekļautos ieteikumus 

par efektīvu rādītāju sistēmu efektivitātes 

mērīšanai, racionalizētu un līdzsvarotāku 

ziņošanu par sniegumu un ērtāku piekļuvi 

izvērtēšanas rezultātiem; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/97 

Grozījums Nr.  97 

Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Helmut Scholz 

GUE/NGL 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 

53.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 53.a atgādina, ka ES struktūrfondus 

nedrīkst izmantot, lai tieši vai netieši 

atbalstītu pakalpojumu vai ražošanas 

pārcelšanu uz citām dalībvalstīm; 

Or. en 

 

 


