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8.11.2018 A8-0358/60 

Grozījums Nr.  60 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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. uzskata, ka 2021.–2027. gada DFS 

būtu ievērojami jāpalielina salīdzinājumā 

ar Komisijas priekšlikumu, un iesaka 

Padomei sākt sarunas ar mērķi to panākt; 

uzskata, ka ierosinātais budžets nebūs 

pietiekams, lai īstenotu ekonomiskās, 

sociālās un teritoriālās kohēzijas principu, 

ka tas palielinās asimetriju un veicinās 

atšķirību veidošanos starp dalībvalstīm un 

ka tāpēc tas būtu jānoraida; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/61 

Grozījums Nr.  61 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

ar nolūku panākt vienošanos 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts – iii apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

iii) palielināt transporta infrastruktūras 

finansējuma līmeni, izmantojot Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumenta 

programmu (EISI transporta sadaļa); 

iii) palielināt transporta infrastruktūras 

finansējuma līmeni, izmantojot Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumenta 

programmu (EISI transporta sadaļa), un 

vienlaikus palielināt finansējumu valsts, 

reģionālai un vietējai transporta 

infrastruktūrai un ilgtspējīgai mobilitātei; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/62 

Grozījums Nr.  62 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

ar nolūku panākt vienošanos 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts – ix apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

ix) kohēzijas politikas finansējumu ES-

27 reālā izteiksmē saglabāt 2014.–

2020. gada budžeta līmenī; 

ix) ievērojami palielināt kohēzijas 

politikas finansējumu ES-27, pārsniedzot 

2014.–2020. gada budžeta apmēru reālā 

izteiksmē; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/63 

Grozījums Nr.  63 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

ar nolūku panākt vienošanos 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts – xiv apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

xiv) palielināt pašreizējo programmas 

“Radošā Eiropa” finansējumu; 

 

xiv) palielināt pašreizējo programmas 

“Radošā Eiropa” finansējumu un izveidot 

jaunas programmas un finansējuma 

pozīcijas, lai atbalstītu kultūru; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/64 

Grozījums Nr.  64 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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 paredzot maksājumu pārdali, 

lai nodrošinātu taisnīgu sadalījumu starp 

dalībvalstīm, ražošanas veidiem un 

ražotājiem, novēršot pašreizējās atšķirības 

un salīdzinoši vairāk atbalstot dalībvalstis 

ar visnopietnāko ražošanas deficītu un 

mazos un vidējos ražotājus, kā arī 
iekļaujot budžetā lauksaimniecības 

rezerves sākotnējo summu; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/65 

Grozījums Nr.  65 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

ar nolūku panākt vienošanos 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts – xvia apakšpunkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 xvia) palielināt finansējumu POSEI un 

izveidot īpašu POSEI programmu 

transporta atbalstam, paredzot tai 

apropriācijas, kuras nav mazākas par 

pašreizējai POSEI programmai 

piešķirtajām apropriācijām; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/66 

Grozījums Nr.  66 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

ar nolūku panākt vienošanos 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts – xvii apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

xvii) par 10 % palielināt Eiropas Jūrlietu 

un zivsaimniecības fonda līmeni saskaņā ar 

tās jauno uzdevumu par zilo ekonomiku; 

 

xvii) par 10 % palielināt Eiropas Jūrlietu 

un zivsaimniecības fonda līdzekļu apmēru 

saskaņā ar tā jauno uzdevumu zilās 

ekonomikas jomā, neatstājot novārtā 

zivsaimniecības atbalstu, kas nozīmē, ka ir 

jāatceļ zvejas flotes atjaunošanas 

ierobežojumi, ar nosacījumu, ka zvejas 

jauda tiek pielāgota, ņemot vērā zivju 

krājumus un to saglabāšanu; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/67 

Grozījums Nr.  67 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

ar nolūku panākt vienošanos 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts – xviii apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

xviii) dubultot pašreizējo finansējumu 

programmai “LIFE+”, cita starpā 

izveidojot īpaši paredzētu finansējumu 

bioloģiskajai daudzveidībai un 

“Natura 2020” tīkla pārvaldībai; 

 

xviii) dubultot pašreizējo finansējumu 

programmai “LIFE+”, cita starpā 

izveidojot īpaši paredzētu finansējumu 

bioloģiskajai daudzveidībai un 

“Natura 2020” tīkla pārvaldībai, un 

nodrošināt taisnīgu finansējuma sadali 

starp dalībvalstīm; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/68 

Grozījums Nr.  68 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

ar nolūku panākt vienošanos 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts – xix apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

xix) ieviest īpašu piešķīrumu jaunajam 

Enerģētikas taisnīgas pārkārtošanas 

fondam (4,8 miljardi EUR), lai risinātu 

jautājumus saistībā ar sociālo un 

sociālekonomisko ietekmi un ietekmi uz 

vidi, ko izjūt darba ņēmēji un kopienas, ko 

negatīvi ietekmē pāreja no tādām nozarēm, 

kuras atkarīgas no oglēm un ir 

oglekļietilpīgas; 

 

xix) ieviest īpašu piešķīrumu jaunajam 

Enerģētikas taisnīgas pārkārtošanas 

fondam (4,8 miljardi EUR), nodrošinot 

izsvērtu finansējuma sadali starp 

dalībvalstīm, lai risinātu jautājumus 

saistībā ar sociālo un sociālekonomisko 

ietekmi un ietekmi uz vidi, ko izjūt darba 

ņēmēji un kopienas, ko negatīvi ietekmē 

pāreja no tādām nozarēm, kuras atkarīgas 

no oglēm un ir oglekļietilpīgas; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/69 

Grozījums Nr.  69 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

ar nolūku panākt vienošanos 

(2018/0166R(APP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts – xx apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

xx) piešķirt vairāk līdzekļu 

instrumentam(-iem), kuru mērķis ir 

atbalstīt kaimiņattiecību un attīstības 

politiku (3,5 miljardi EUR), lai sniegtu 

turpmāku ieguldījumu investīciju plāna 

Āfrikai finansēšanā; 

xx) piešķirt vairāk līdzekļu 

instrumentam(-iem), kuru mērķis ir 

atbalstīt attīstības sadarbības politiku 

(3,5 miljardi EUR), lai sniegtu turpmāku 

ieguldījumu tādu pasākumu finansēšanā, 

kas paredzēti nabadzības novēršanai un 

publisko pakalpojumu stiprināšanai un 

attīstīšanai cita starpā tādās jomās kā 

izglītība, veselība, sociālais 

nodrošinājums, ūdens un pamatsanitārija, 

kā arī lauksaimniecības un rūpniecības 

atbalstam Āfrikā; 

Or. en 


