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8.11.2018 A8-0358/11 

Grozījums Nr.  11 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

EFDD 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 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. uzsver, ka ar 2021.–2027. gada 

DFS jāgarantē Savienības atbildība un 

spēja apmierināt jaunas vajadzības, 

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 efektīvi un konstruktīvi gan 

jāreaģē uz, gan jārod risinājumi saistībā 

ar jaunām vajadzībām, papildu 

problēmām un jaunām starptautiskām 

saistībām, kā arī jāsasniedz tās politiskās 

prioritātes un mērķi, kas rada reālu 

pievienoto vērtību ES pilsoņiem; uzsver, 

ka ir nepieciešams pārskatīt izdevumus, 

lai sagatavotu visaptverošu un tiesisku 

novērtējumu ar mērķi parādīt katras 

programmas reālo pievienoto vērtību 

nolūkā nākamajā septiņu gadu periodā 

nodrošināt ticamu un optimizētu ES 

budžetu, kas būtu tikai un vienīgi ES 

pilsoņu interesēs;  

Or. en 



 

AM\1168607LV.docx  PE624.234v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

8.11.2018 A8-0358/12 

Grozījums Nr.  12 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

EFDD 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 

(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. pieņem zināšanai Komisijas 

priekšlikumu par nākamās DFS vispārējo 

līmeni, kas noteikts 1,08 % apmērā no ES-

27 NKI (1,11 % pēc Eiropas Attīstības 

fonda integrēšanas); uzskata, ka šis 

priekšlikums var ļaut Savienībai izpildīt 

savas politiskās saistības un reaģēt uz 

būtiskām problēmām nākotnē; šajā 

sakarībā atgādina, ka ir jāpārskata ES 

budžeta izdevumi, īpaši administratīvie 

izdevumi, lai samazinātu dalībvalstu 

iemaksas un nodrošinātu, ka ES budžeta 

līdzekļi patiešām tiek izmantoti tikai un 

vienīgi ES iedzīvotāju vajadzībām; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/13 

Grozījums Nr.  13 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD 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 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. turklāt pauž iebildumus pret 

jebkādu pastāvīgāko Līgumos paredzēto 
ES politikas virzienu, piemēram, ES 

kohēzijas politikas, kopējās 

lauksaimniecības politikas un 

zivsaimniecības politikas, finansējuma 

līmeņa samazināšanu; īpaši iebilst pret 

jebkādu radikālu samazinājumu, kas 

negatīvi ietekmē šo politiku galveno 

raksturu un mērķus, piemēram, — pret 

ierosināto līdzekļu samazinājumu 

Kohēzijas fondam un Eiropas 

Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai; 

šajā sakarā iebilst pret priekšlikumu par 

Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) 

samazināšanu, neraugoties uz tā 

paplašināto darbības jomu un esošo sociālo 

programmu, jo īpaši Jaunatnes 

nodarbinātības iniciatīvas, iekļaušanu 

tajā; 

4. pauž iebildumus pret vairāku 

nozīmīgu ES politikas virzienu, piemēram, 

kopējās lauksaimniecības politikas (KLP), 

finansējuma līmeņa samazināšanu, ko 

ierosinājusi Komisija; īpaši iebilst pret 

jebkādu radikālu samazinājumu, kas 

negatīvi ietekmēs Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai; 

šajā sakarā iebilst pret priekšlikumu par 

Eiropas Sociālā fonda samazināšanu, 

neraugoties uz tā paplašināto darbības 

jomu un Jaunatnes nodarbinātības 

iniciatīvas iekļaušanu tajā; tāpēc aicina 

palielināt Eiropas Sociālā fonda Plus 

(ESF+) līdzekļu apmēru salīdzinājumā ar 

Komisijas priekšlikumu, jo tas var ļaut 

dalībvalstīm īstenot minimālā ienākuma 

shēmas par labu tiem ES iedzīvotājiem, 

kuri dzīvo nabadzībā;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/14 

Grozījums Nr.  14 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

EFDD 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 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  8.a atgādina, ka jaunajā DFS ir 

jānodrošina reāla pievienotā vērtība ES 

iedzīvotājiem, kura neradīs papildu slogu 

paralēli dalībvalstu iemaksām; uzsver, ka 

ir obligāti jāpārskata izdevumi, lai pēc 

iespējas nodrošinātu ietaupījumus; 

uzskata, ka dalībvalstu iemaksas būtu 

jāatskaita no valsts budžeta deficīta 

līmeņa aprēķina;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/15 

Grozījums Nr.  15 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

EFDD 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 

(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. atzinīgi vērtē Komisijas 

priekšlikumu par dažu programmu 

finansējuma līmeni 2021.–2027. gada 

DFS, tomēr uzsver, ka ir jānodrošina 

atbilstošs finansējuma līmenis galvenajām 

ES politikas jomām, piemēram, kopējai 

lauksaimniecības politikai (KLP) un 

ESF+; uzskata, ka vērienīgu un reālu 

jaunu DFS var nodrošināt arī tad, ja 

dalībvalstīm netiek lūgts veikt lielākas 

iemaksas; uzskata, ka dalībvalstu 

iemaksas būtu jāatskaita no valsts budžeta 

deficīta līmeņa aprēķina; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/16 

Grozījums Nr.  16 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

EFDD 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 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts – iiia apakšpunkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  iiia) uzsver, ka ir jāpaplašina EISI 

darbības joma, lai iekļautu arī izdevumu 

programmas infrastruktūras tīklu 

drošībai, drošumam, uzraudzībai un 

uzturēšanai; atgādina, ka no EISI 

finansēto infrastruktūras projektu 

novērtēšanā būtu jāņem vērā sociālie, 

ekonomiskie un vides faktori, īpaši ņemot 

vērā to ietekmi uz vietējām kopienām, lai 

noteiktu, vai ES iedzīvotājiem tiek 

nodrošināta patiesa pievienotā vērtība; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/17 

Grozījums Nr.  17 

Laura Agea, Marco Valli 

EFDD 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 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts – ixa apakšpunkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  ixa) prasa palielināt Eiropas Sociālā 

fonda līdzekļu apmēru salīdzinājumā ar 

Komisijas priekšlikumu, lai nodrošinātu 

stingru cīņu pret nabadzību nolūkā dot 

iespēju dalībvalstīm ieviest minimālā 

ienākuma shēmas efektīvai rīcībai pret 

nabadzību;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/18 

Grozījums Nr.  18 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

EFDD 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 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts – xvi apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

xvi) kopējās lauksaimniecības politikas 

finansējumu ES-27 reālā izteiksmē 

saglabāt 2014.–2020. gada budžeta līmenī, 

vienlaikus iekļaujot budžetā 

lauksaimniecības rezerves sākotnējo 

summu; 

xvi) kopējās lauksaimniecības politikas 

finansējumu ES-27 reālā izteiksmē 

saglabāt 2014.–2020. gada budžeta līmenī, 

vienlaikus iekļaujot budžetā 

lauksaimniecības rezerves sākotnējo 

summu, atgādinot par KLP kā nozīmīgas 

politikas nozīmi gan ES ekonomikai, gan, 

pats galvenais, ES lauksaimniekiem; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/19 

Grozījums Nr.  19 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

EFDD 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 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts – xxi apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

xxi) atjaunot vismaz 2020. gada līmeni 

visām aģentūrām, vienlaikus atbalstot 

Komisijas ierosināto augstāko līmeni, cita 

starpā aģentūrām, kurām ir piešķirtas 

jaunas kompetences un pienākumi, un 

pieprasot visaptverošu pieeju no maksām 

paredzētā finansējuma jomā; 

xxi) skeptiski vērtē Komisijas 

priekšlikumu attiecībā uz aģentūrām 

paredzēto līdzekļu apmēru; šajā sakarībā 

aicina precīzi pārskatīt izdevumus, lai 

apvienotu aģentūras, kurām ir līdzīgi 

uzdevumi, un samazinātu saistītos 

izdevumus;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/20 

Grozījums Nr.  20 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

EFDD 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 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts – xxiiia apakšpunkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  xxiiia) pauž nožēlu par cilvēktiesību 

un pamatbrīvību situācijas 

pasliktināšanos Turcijā un prasa izbeigt 

pirmspievienošanās palīdzības sniegšanu 

minētajai valstij; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/21 

Grozījums Nr.  21 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

EFDD 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 

(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. prasa pilnībā pārskatīt Eiropas 

publisko pārvaldi, jo pēc iespējas būtu 

jāsamazina visi ar ES iestādēm saistītie 

administratīvie izdevumi, lai varētu rast 

ietaupījumus un novērst nodokļu 

maksātāju naudas nelietderīgu 

izmantošanu; norāda, ka pašreizējās DFS 

laikā ES iestādes ir īstenojušas darbinieku 

skaita samazinājumu par 5 %, un uzskata, 

ka būtu iespējams veikt turpmākus 

samazinājumus, lai nodrošinātu 

ietaupījumus;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/22 

Grozījums Nr.  22 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

EFDD 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 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

37. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

37. šajā sakarā atzinīgi vērtē 2018. 

gada 2. maijā pieņemto Komisijas 

priekšlikumu kopumu par jaunu pašu 

resursu sistēmu, kas ir svarīgs solis ceļā uz 

vērienīgāku reformu; aicina Komisiju ņemt 

vērā Eiropas Revīzijas palātas Atzinumu 

Nr. 5/2018 par Komisijas priekšlikumu par 

jaunu Eiropas Savienības pašu resursu 

sistēmu, kurā uzsvērts, ka ir jāveic labāks 

aprēķins un sistēma ir vēl vairāk 

jāvienkāršo; 

37. atzīst, ka 2018. gada 2. maijā 

pieņemtais Komisijas priekšlikumu 

kopums par jaunu pašu resursu sistēmu var 

būt svarīgs solis ceļā uz vērienīgāku 

reformu; aicina Komisiju ņemt vērā 

Eiropas Revīzijas palātas Atzinumu Nr. 

5/2018 par Komisijas priekšlikumu par 

jaunu Eiropas Savienības pašu resursu 

sistēmu, kurā uzsvērts, ka ir jāveic labāks 

aprēķins un sistēma ir vēl vairāk 

jāvienkāršo; šajā sakarā atgādina, ka ar 

ierosināto pašu resursu sistēmu 

nevajadzētu palielināt vispārējo fiskālo 

slogu ES nodokļu maksātājiem un 

vajadzētu panākt, ka dalībvalstu iemaksas 

ES budžetā proporcionāli samazinās; 

Or. en 

 

 


