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7.3.2018 A8-0048/150 

Grozījums Nr.  150 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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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7.3.2018 A8-0048/151 

Grozījums Nr.  151 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

17. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. atkārtoti uzsver savu jau izsenis 

pausto nostāju, ka Savienības politiskie 

mērķi ir jāsalāgo ar atbilstošiem finanšu 

resursiem, un atgādina, ka LESD 

311. pantā ir noteikts, ka Savienība pati 

nodrošina līdzekļus, kas vajadzīgi tās 

mērķu sasniegšanai un politikas 

īstenošanai; 

svītrots 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/152 

Grozījums Nr.  152 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

30. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

30. pauž pārliecību, ka visas 

nepiešķirto līdzekļu rezerves būtu 

neierobežoti jāpārnes uz nākamajiem 

finanšu gadiem un budžeta lēmējinstitūcijai 

tās ikgadējā budžeta procedūrā būtu 

jāizmanto jebkādā nolūkā, kas atzīts par 

vajadzīgu; tādēļ prasa saglabāt saistību 

vispārējo rezervi, turklāt nenosakot 

nekādus ierobežojumus attiecībā uz 

darbības jomu un laiku; 

30. pauž pārliecību, ka visas 

nepiešķirto līdzekļu rezerves būtu 

jāuzskata par nevajadzīgām un tādēļ 

nākamajā finanšu gadā jālikvidē; uzsver, 

ka tas būtu saskaņā ar stingro pieeju, 

kādu ES ir ieņēmusi saistībā ar dažu 

dalībvalstu budžetiem; 

Or. en 



 

AM\1148267LV.docx  PE616.074v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.3.2018 A8-0048/153 

Grozījums Nr.  153 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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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7.3.2018 A8-0048/154 

Grozījums Nr.  154 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

45. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

45. uzskata, ka neparedzēto izdevumu 

rezerve ir jāsaglabā kā instruments, kas 

izmantojams galējas nepieciešamības 

gadījumā; uzsver, ka šis ir īpašs 

instruments, ko var arī izmantot tikai 

maksājumu apropriācijām, un ka tā 

izmantošana bija noderīga, reaģējot uz 

2014. gada maksājumu krīzi; tādēļ prasa 

palielināt tā maksimālo ikgadējo 

piešķīrumu līdz 0,05 % no ES NKI; 

45. uzskata, ka neparedzēto izdevumu 

rezerve ir jāsaglabā kā instruments, kas 

izmantojams galējas nepieciešamības 

gadījumā; uzsver, ka šis ir īpašs 

instruments, ko var arī izmantot tikai 

maksājumu apropriācijām, un ka tā 

izmantošana bija noderīga, reaģējot uz 

2014. gada maksājumu krīzi; 

Or. en 



 

AM\1148267LV.docx  PE616.074v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.3.2018 A8-0048/155 

Grozījums Nr.  155 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

46. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

46. uzsver, ka DFS īpašie instrumenti 

gan attiecībā uz saistību, gan maksājumu 

apropriācijām būtu jārēķina papildus DFS 

maksimālajiem apjomiem; uzskata, ka 

jautājums par šo instrumentu maksājumu 

iekļaušanu budžetā tika nepārprotami 

atrisināts 2014.–2020. gada DFS 

vidusposma pārskatīšanā, tādējādi 

izbeidzot ieilgušās domstarpības ar 

Padomi interpretācijas jautājumā; iestājas 

par to, ka DFS regulā būtu jāievieš 

skaidrs noteikums par to, ka maksājumi, 

kas izriet no DFS īpašo instrumentu 

izmantošanas saistību apropriācijām, 

būtu jārēķina papildus DFS gada 

maksimālajam maksājumu apjomam; 

46. uzsver, ka DFS īpašie instrumenti 

ne attiecībā uz saistību, ne maksājumu 

apropriācijām nebūtu jārēķina papildus 

DFS maksimālajiem apjomiem; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/156 

Grozījums Nr.  156 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

47. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

47. norāda — lai izmantotu DFS trīs 

īpašos instrumentus, saskaņā ar pašreizējo 

Iestāžu nolīgumu Parlamentā ir 

nepieciešams īpašs balsu vairākums; 

uzskata, ka šis noteikums ir novecojis, jo 

tas ir saistīts ar īpašo balsu vairākumu, 

kas pirms Lisabonas līguma bija 

nepieciešams ES budžeta pieņemšanai; 

prasa ievērot vienotu pieeju balsošanas 

prasībām attiecībā uz šo instrumentu 

izmantošanu, norādot, ka tām vajadzētu 

būt tādām pašām kā ES budžeta 

pieņemšanas prasībām; 

47. norāda — lai izmantotu DFS trīs 

īpašos instrumentus, saskaņā ar pašreizējo 

Iestāžu nolīgumu Parlamentā ir 

nepieciešams īpašs balsu vairākums; 

uzskata, ka šis noteikums ir lietderīgs, jo 

tas atspoguļo to, ka šo instrumentu 

izmantošanai ir jābūt ārkārtas 

pasākumam; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/157 

Grozījums Nr.  157 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

48. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

48. atkārtoti uzsver savu jau izsenis 

pausto nostāju, ka visi ieņēmumi no 

naudas sodiem, kuri ir iekasēti no 

uzņēmumiem par ES konkurences tiesību 

aktu pārkāpšanu vai ir saistīti ar novēloti 

veiktām valstu iemaksām ES budžetā, būtu 

jāiekļauj ES budžetā kā papildu 

ieņēmumu pozīcija, neveicot attiecīgu 
NKI iemaksu samazinājumu; 

48. uzskata, ka visiem ieņēmumiem no 

naudas sodiem, kuri ir iekasēti no 

uzņēmumiem par ES konkurences tiesību 

aktu pārkāpšanu vai ir saistīti ar novēloti 

veiktām valstu iemaksām ES budžetā, būtu 

jānonāk atpakaļ dalībvalstīs kā attiecīgam 

NKI iemaksu samazinājumam; 

Or. en 



 

AM\1148267LV.docx  PE616.074v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.3.2018 A8-0048/158 

Grozījums Nr.  158 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

49. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

49. šajā nolūkā prasa ES budžeta 

ieņēmumu daļā izveidot īpašu rezervi, 

kurā laika gaitā pakāpeniski uzkrātos visu 

veidu neparedzēti citi ieņēmumi; uzskata, 

ka šī rezerve būtu jāizmanto, lai segtu 

papildu maksājumu vajadzības, it īpaši 

tādas, kas saistītas ar vispārējās saistību 

rezerves vai DFS īpašo instrumentu 

izmantošanu; 

svītrots 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/159 

Grozījums Nr.  159 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

54. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

54. uzsver, ka ES izdevumu „veselības 

pārbaudes” rezultātā nevar tikt paredzēta 

nedz ES mērķu vērienīguma mazināšana 

vai ES politikas jomu un programmu 

sadrumstalošana pa nozarēm, nedz arī 

dotāciju aizstāšana ar finanšu 

instrumentiem, tiecoties zināmā mērā 

ietaupīt līdzekļus, tādēļ ka lielākā daļa 

darbību, kuras saņem ES budžeta 

atbalstu, nav piemērotas tam, lai tās 

finansētu ar finanšu instrumentiem; 

uzskata, ka „veselības pārbaudes” 

rezultātā drīzāk būtu jānoskaidro veidi, kā 

varētu uzlabot ES izdevumu programmu 

īstenošanu; 

54. uzsver, ka ES izdevumu „veselības 

pārbaudes” rezultātā būtu jāparedz ES 

mērķu vērienīguma mazināšana vai ES 

politikas jomu un programmu 

sadrumstalošana pa nozarēm, jo vairāku 

dalībvalstu pilsoņi ir vairākkārt pauduši 

šādu vēlmi; 

Or. en 

 

 


