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7.11.2018 A8-0358/1 

Grozījums Nr.  1 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF politiskās grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja 

ar nolūku panākt vienošanos 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. uzsver, ka ar 2021.–2027. gada 

DFS jāgarantē Savienības atbildība par 

jaunām vajadzībām un spēja tās 

apmierināt, risināt jaunas problēmas un 

nodrošināt jaunas starptautiskās saistības, 

kā arī sasniegt tās politiskās prioritātes un 

mērķus; norāda uz nopietnajām 

problēmām, kas saistītas ar 2014.–

2020. gada DFS nepietiekamo 

finansējumu, un atkārtoti norāda, ka ir 

jāizvairās no iepriekšējo kļūdu 

atkārtošanās, jau no paša sākuma 

nākamajā septiņu gadu periodā 

nodrošinot spēcīgu un ticamu ES budžetu, 

no kā pilsoņi gūtu labumu; 

1. uzsver, ka ar 2021.–2027. gada 

DFS ir jāreaģē uz Eiropas iedzīvotāju 

faktiskajām vajadzībām; norāda, ka 

nedrīkst atkārtot iepriekš pieļautās kļūdas, 

nodrošinot, ka Savienības budžets ir 

efektīvāks, pārredzamāks, uz rezultātiem 

balstīts un palīdz konkrēti samazināt 

administratīvos izdevumus un naudas 

izšķiešanu; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/2 

Grozījums Nr.  2 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF politiskās grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja 

ar nolūku panākt vienošanos 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. uzsver, ka Komisijas priekšlikums 

par nākamās DFS vispārējo līmeni, kas 

noteikts 1,08 % apmērā no ES-27 NKI 

(1,11 % pēc Eiropas Attīstības fonda 

integrēšanas), NKI procentu izteiksmē ir 

samazinājums reālā izteiksmē 

salīdzinājumā ar pašreizējo DFS; uzskata, 

ka ierosinātais DFS līmenis neļaus 

Savienībai izpildīt savas politiskās 

saistības un reaģēt uz būtiskām 

problēmām nākotnē; tādēļ paredz vest 

sarunas par nepieciešamo palielinājumu; 

3. pauž vilšanos par Komisijas 

priekšlikumu palielināt nākamās DFS 

vispārējo līmeni un to, ka netiek ņemta 

vērā Apvienotās Karalistes izstāšanās no 

ES un visas ar to saistītās finansiālās 

sekas, proti, tas, ka valstu nodokļu 

maksātājiem būs jāmaksā vairāk; uzsver, 

ka ir pienācīgi jānovērtē, kurus līdzekļus 

var labāk pārvaldīt valstu līmenī, lai 

nodrošinātu pilnīgu subsidiaritātes 

principa ievērošanu; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/3 

Grozījums Nr.  3 

André Elissen 

ENF politiskās grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja 

ar nolūku panākt vienošanos 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. turklāt uzsver, cik svarīgi ir 

horizontālie principi, kuriem vajadzētu 

būt par pamatu DFS un visām saistītajām 

ES politikas jomām; šajā sakarībā 

atkārtoti pauž savu nostāju, ka ES ir 

jāizpilda sava apņemšanās kļūt par līderi 

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu 

īstenošanā, un pauž nožēlu par to, ka DFS 

priekšlikumos trūkst skaidru un redzamu 

apņemšanos šajā sakarā; tādēļ prasa 

iekļaut ilgtspējīgas attīstības mērķus visās 

nākamajā DFS iekļautajās ES politikās 

un iniciatīvās; turklāt uzsver, ka 

nākamajā DFS visās programmās 

vajadzētu ievērot Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartu; uzsver — lai izpildītu 

ES saistības virzībā uz iekļaujošu Eiropu, 

ir svarīgi īstenot Eiropas sociālo tiesību 

pīlāru, izskaust dažādus diskriminācijas 

veidus, cita starpā LGBTI personu 

diskrimināciju, un veidot minoritāšu, 

tostarp romu, portfeli;  uzsver — lai 

īstenotu Parīzes nolīgumā paredzētos 

pienākumus, ES ieguldījumam klimata 

mērķiem būtu jāsasniedz vismaz 25 % no 

izdevumiem DFS 2021.–2027. gadam, un 

iespējami drīz (vēlākais līdz 2027. gadam) 

būtu jāsasniedz 30 %;  

5. aicina ES pārstāt būt par līderi 

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu 

īstenošanā un pārstāt tiekšanos uz to, lai 

nodrošinātu “iekļaujošu” Eiropu, 

pārmērīgu koncentrēšanos uz “dzimumu 

līdztiesību” un izdevumiem, kas saistīti ar 

klimatu, kā arī Eiropas islamizāciju. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/4 

Grozījums Nr.  4 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF politiskās grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja 

ar nolūku panākt vienošanos 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. uzskata, ka prasība pēc vienprātīga 

lēmuma, lai pieņemtu un pārskatītu DFS 

regulu, būtiski kavē šo procesu; aicina 

Eiropadomi izmantot LESD 312. panta 

2. punktā paredzēto pārejas klauzulu, lai 

Padome varētu pieņemt DFS regulu ar 

kvalificētu balsu vairākumu; 

svītrots  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/5 

Grozījums Nr.  5 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF politiskās grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja 

ar nolūku panākt vienošanos 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. atkārtoti apstiprina savu oficiālo 

nostāju, ka 2021.–2027. gada DFS līmenis 

būtu jānosaka 1324,1 miljarda EUR 

apmērā 2018. gada cenās, kas ir 1,3 % no 

ES-27 NKI, lai nodrošinātu vajadzīgo 

finansējuma līmeni galvenajām ES 

politikas jomām, kas ļaus īstenot to 

uzdevumu un mērķus; 

16. pieprasa, lai 2021.–2027. gada 

DFS līmenis tiktu noteikts zemāks 

salīdzinājumā ar pašreizējo DFS līmeni, 

un tam jebkurā gadījumā nevajadzētu 

pārsniegt 1 % no ES-27 NKI. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/6 

Grozījums Nr.  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF politiskās grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja 

ar nolūku panākt vienošanos 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. paredz atbalstīt Komisijas 

priekšlikumu nodrošināt pietiekamu 

finansējuma līmeni stiprai, efektīvai un 

kvalitatīvai Eiropas publiskajai pārvaldei, 

kas ir visu eiropiešu rīcībā; atgādina, ka 

pašreizējās DFS laikā ES iestādes, 

struktūras un decentralizētās aģentūras ir 

īstenojušas darbinieku skaita 

samazinājumu par 5 %, un uzskata, ka 

tām nevajadzētu piemērot turpmāku 

samazinājumu, kas varētu tieši apdraudēt 

Savienības politikas īstenošanu; vēlreiz 

kategoriski iebilst pret t. s. pārdales fonda 

atkārtotu izmantošanu attiecībā uz 

aģentūru darbiniekiem; 

19. pauž nožēlu par pārliecīgo ES 

administratīvo izdevumu palielinājumu 

(apmēram par 20%), kuru paredzot, 

netiek arī ņemti vērā ekonomiskie 

ierobežojumi, kurus izjutušas vairākas 

dalībvalstis; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/7 

Grozījums Nr.  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF politiskās grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja 

ar nolūku panākt vienošanos 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

31. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

31. uzsver jaunā mehānisma nozīmi, 

kas nodrošina Līguma par Eiropas 

Savienību (LES) 2. pantā noteikto vērtību 

ievērošanu, paredzot, ka dalībvalstīm, kas 

tās neievēro, rodas finansiālas sekas; 

tomēr brīdina, ka Savienības budžeta 

līdzekļu galīgos saņēmējus nekādā veidā 

neskars tas, ka to valdība neievēro 

pamattiesības un tiesiskumu; tādēļ uzsver, 

ka pasākumi neietekmēs valsts iestāžu vai 

dalībvalstu pienākumu veikt maksājumus 

galīgajiem saņēmējiem vai saņēmējiem; 

31. noraida un pauž nožēlu par 

jebkuru mēģinājumu izmantot politiskus 

vai ekonomiskus nosacījumus ES līdzekļu 

piešķiršanai, kā tas būs paredzēts jaunajā 

II kategorijā “Kohēzija un vērtības”; 

uzskata šo par turpmāku vēršanos pret 

Eiropas tautām, to brīvību un neatkarību; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/8 

Grozījums Nr.  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF politiskās grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja 

ar nolūku panākt vienošanos 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

40. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

40.     atbilstīgi Komisijas priekšlikumam 

prasa plānoti ieviest jaunu pašu resursu 

grozu, kas, nepalielinot fiskālo slogu 

pilsoņiem, atbilstu būtiskiem ES 

stratēģiskajiem mērķiem, kuru Eiropas 

pievienotā vērtība ir acīmredzama un 

neaizvietojama: 

40. noraida priekšlikumu ieviest trīs 

jaunus ES pašu resursus, kuru pamatā 

būtu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, 

kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma 

nodokļa bāze un valstu iemaksa, kas 

aprēķināta uz neapstrādāto plastmasas 

iepakojuma atkritumu daudzumu, kas 

galu galā radīs papildu nodokļus 

uzņēmumiem un lielāku nodokļu 

spiedienu iedzīvotājiem; 

– vienotā tirgus pienācīga darbība, 

konsolidācija un nostiprināšana, jo īpaši 

īstenojot kopējo konsolidēto uzņēmumu 

ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB), uz kā 

balstās jauns pašu resurss, nosakot 

vienotu maksājumu likmi par 

ieņēmumiem no KKUINB un nodokļu 

uzlikšanu lieliem digitālās nozares 

uzņēmumiem, kas gūst labumu no vienotā 

tirgus; 

 

– cīņa pret klimata pārmaiņām un ātrāka 

enerģētikas pārkārtošana, izmantojot 

tādus pasākumus kā emisijas kvotu 

tirdzniecības sistēmas ienākumu daļa; 

 

– cīņa par vides aizsardzību, izmantojot 

iemaksu, kuras pamatā ir nepārstrādāta 

plastmasas iepakojuma daudzums; 

 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/9 

Grozījums Nr.  9 

André Elissen 

ENF politiskās grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja 

ar nolūku panākt vienošanos 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

42. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

42. pauž stingru atbalstu visu atlaižu 

un citu korekcijas mehānismu izbeigšanai, 

vajadzības gadījumā papildus nosakot 

ierobežotu pārejas laiku; 

42. kategoriski iebilst pret visu atlaižu 

un citu korekcijas mehānismu izbeigšanu 

visiem neto maksātājiem, piemēram, 

Nīderlandei; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/10 

Grozījums Nr.  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF politiskās grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja 

ar nolūku panākt vienošanos 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

43. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

43. prasa ieviest citus ieņēmumus, 

kuri būtu jāiekļauj ES budžetā kā papildu 

ieņēmumi, neveicot attiecīgu NKI 

iemaksu samazinājumu: 

43. atgādina, ka dalībvalstis ir 

atbildīgas par savu fiskālo politiku, un 

uzsver, ka tiesības uzlikt nodokļus ir ES 

dalībvalstu suverenitātes izpausmes 

pamatā; tādēļ uzsver, ka nevienai Eiropas 

iestādei nav tiesību iekasēt nodokļus 

valstu nodokļu maksātāju vārdā. 

– soda nauda, ko uzņēmumi maksā 

par Savienības noteikumu 

pārkāpumiem, vai soda nauda par 

novēloti veiktām iemaksām;  

 

– ieņēmumus no naudas sodiem, kas 

noteikti ar Eiropas Savienības 

Tiesas spriedumiem, tostarp 

vienreizējus maksājumus vai 

dalībvalstīm uzliktos soda 

maksājumus, kas izriet no 

prasībām par pārkāpumiem; 

 

Or. en 

 

 


