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11.3.2013 B7-0129/11 

Grozījums Nr.  11 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

par Eiropadomes 7. un 8. februāra secinājumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 

(2012/2803(RSP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. pieĦem zināšanai Eiropadomes 
secinājumus par DFS, kas nav nekas vairāk 
kā politiska vienošanās starp valstu un 
valdību vadītājiem; noraida šo vienošanās 
tās pašreizējā formā, jo tā neatspoguĜo 
Eiropas Parlamenta prioritātes un bažas, 
kas paustas tā 2012. gada 23. oktobra 
rezolūcijā, kā arī šī vienošanās neĦem vērā 
Parlamenta lomu un pilnvaras, kas tam 
noteiktas Lisabonas līgumā; uzskata, ka šī 
vienošanās, kas Savienībai būs saistoša 
nākamos septiĦus gadus, nav pieĦemama, 
ja netiek izpildīti vairāki būtiski 
nosacījumi; 

1. pieĦem zināšanai Eiropadomes 
secinājumus par DFS, kas nav nekas vairāk 
kā politiska vienošanās starp valstu un 
valdību vadītājiem; noraida šo vienošanās 
tās pašreizējā formā, jo tā neatspoguĜo 
prioritātes, kuras tai vajadzētu atspoguĜot, 
Ħemot vērā dziĜo ekonomikas un sociālo 
krīzi, ko ES pašlaik piedzīvo, kā arī šī 
vienošanās neĦem vērā Parlamenta lomu 
un pilnvaras, kas tam noteiktas Lisabonas 
līgumā; uzskata, ka šī vienošanās, kas 
Savienībai būs saistoša nākamos septiĦus 
gadus, nav pieĦemama, ja netiek izpildīti 
vairāki būtiski nosacījumi; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/12 

Grozījums Nr.  12 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

par Eiropadomes 7. un 8. februāra secinājumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 

(2012/2803(RSP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.a uzskata, ka ir jāpanāk pašreizējā ES 
politikas kursa maiĦa, ja mēs patiešām 
gribam risināt problēmas, kas saistītas ar 
ekonomikas ilgtspējīgu izaugsmi, 
bezdarbu, nabadzību, sociālo atstumtību 
un (ienākumu) nevienlīdzību; uzsver, ka 
ir vajadzīga jauna stratēăija, ar ko 
Eiropai nosaka jaunu virzību, virzību uz 
pilnīgu nodarbinātību, pienācīgām 
darbvietām, iztiku garantējošām algām, 
sociālo un ekonomisko kohēziju un 
sociālo aizsardzību visiem, garantējot 
augstākos dzīves standartus, virzību, kas 
pievērš uzmanību visu dalībvalstu un jo 
īpaši mazāk attīstīto dalībvalstu izaugsmes 
vajadzībām un kas veicina reālu 
konverăenci, tādējādi mazinot dalībvalstu 
attīstības līmeĦu atšėirības un pašreizējo 
ekonomisko, sociālo un reăionālo 
nevienlīdzību; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/13 

Grozījums Nr.  13 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

par Eiropadomes 7. un 8. februāra secinājumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 

(2012/2803(RSP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  4.a tāpēc prasa stratēăiju „Eiropa 2020” 
aizstāt ar stratēăiju „Solidaritāte un 
ilgtspējīga izaugsme”, pamatojoties uz 
iepriekš minētajiem principiem un 
nosakot jaunas ekonomiskās, sociālās un 
vides politikas nostādnes, kas sekmētu 
ieguldījumus tādās jomā kā 

(i) visi darba kvalitātes aspekti (algas, 
stabilitāte, darba apstākĜi un apmācība) 
un kvalifikācijas celšana nolūkā iegūt 
augsti kvalificētu un prasmīgu 
darbaspēku; 

(ii) pamatinfrastruktūra un rūpniecības 
palīginfrastruktūra; 

(iii) sabiedriskie pakalpojumi nolūkā 
uzlabot to kvalitāti; 

(iv) spēcīga kohēzijas politika nolūkā 
veicināt sociālo un ekonomisko kohēziju; 

(v) vides un dabas resursu aizsardzība; 

(vi) darba, sociālo, vides un drošības 
standartu uzlabošana nolūkā sasniegt 
augstākos standartus; 

(vii) sociālā ekonomika; 

(viii) sociālā aizsardzība nolūkā izskaust 
nabadzību un apkarot sociālo atstumtību; 
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(ix) (publiskā sektora) pētniecība un 
inovācija nolūkā garantēt ieguvumus 
visiem; 

(x) līdzdalības veicināšana kultūras un 
sabiedriskajā dzīvē; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/14 

Grozījums Nr.  14 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

par Eiropadomes 7. un 8. februāra secinājumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 

(2012/2803(RSP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.b punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  4.b uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi panākt 
būtisku palielinājumu DFS budžetā 
2014.–2020. gadam, jo īpaši ekonomiskās 
un sociālās kohēzijas izdevumu 
kategorijās (vismaz divkāršojot pašreizējās 
summas), kam līdztekus jāpanāk 
radikālas izmaiĦas to sadalē; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/15 

Grozījums Nr.  15 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

par Eiropadomes 7. un 8. februāra secinājumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 

(2012/2803(RSP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.c punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  4.c uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai 
iemaksas nāktu no lielākiem to 
dalībvalstu maksājumiem, kurām ir 
augstāks NKI un augstāki iedzīvotāju 
vidējie ienākumi, tādējādi mainot 
pašreizējos iemaksu principus; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/16 

Grozījums Nr.  16 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

par Eiropadomes 7. un 8. februāra secinājumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 

(2012/2803(RSP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.d punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  4.d uzskata, ka ir nepieciešamas krasas 
pārmaiĦas KLP un KZP nolūkā: 

– atbalstīt nacionālo ražošanu un 
ieguldījumus, darbvietu radīšanu (ar 
tiesībām) un ekonomikas, sociālo un vides 
ilgtspējību; 

– kā arī atbalstīt mazās un vidējās lauku 
saimniecības un uzĦēmumus (atbilstīgas 
un taisnīgas ražojumu cenas), 
kooperatīvus un citas sociālās 
organizācijas, Ħemot vērā katras 
dalībvalsts īpatnības un aizsargājot 
nodrošinātību ar pārtiku un pārtikas 
apgādes suverenitāti; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/17 

Grozījums Nr.  17 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

par Eiropadomes 7. un 8. februāra secinājumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 

(2012/2803(RSP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. dod lielas pilnvaras savai sarunu 
grupai vest sarunas par kopējo budžeta 
paketi, kas ietver ne tikai DFS, bet arī 
pašu resursu obligātu un visaptverošu 
pārskatīšanu, maksimāli iespējamo kopējo 
elastīgumu un vienošanās panākšanu, un 
kas nodrošina ES budžeta vienotību; 
apstiprina, ka sarunas tiks balstītas uz 
visiem 2012. gada 23. oktobra rezolūcijā 
izklāstītajiem elementiem, ietverot 
dalībvalstu kompetenci — kas tiktu atzīta 
pienācīgā politiskā līmenī, — ES līdzekĜu 
pārvaldības jomā; 

svītrots 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/18 

Grozījums Nr.  18 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

par Eiropadomes 7. un 8. februāra secinājumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 

(2012/2803(RSP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. ir pārliecināts, ka nolūkā nodrošināt 
pilnīgu demokrātisko leăitimitāti, 
nākamajam Parlamenta un Komisijas 
sastāvam — kas amata pienākumus sāks 
pildīt pēc Eiropas Parlamenta 2014. gada 
vēlēšanām, — būtu jāspēj atkārtoti 
apstiprināt Savienības budžeta prioritātes 
un veikt DFS 2014.–2020. gadam 
pārskatīšanu; tāpēc uzsver, ka Parlaments 
atbalsta obligātu un visaptverošu DFS 
pārskatīšanu vai, iespējams, turpināmības 
klauzulas piemērošanu; uzskata, ka 
pārskatīšanai ir jābūt juridiski saistošai, 
noteiktai DFS regulā un pieĦemtai ar 
Padomes kvalificētu balsu vairākumu, 
pilnībā izmantojot LESD 312. panta 
2. punktā ietverto pārejas klauzulu; 

9. ir pārliecināts, ka nolūkā nodrošināt 
pilnīgu demokrātisko leăitimitāti, 
nākamajam Parlamenta un Komisijas 
sastāvam — kas amata pienākumus sāks 
pildīt pēc Eiropas Parlamenta 2014. gada 
vēlēšanām, — būtu jāspēj atkārtoti 
apstiprināt Savienības budžeta prioritātes 
un veikt DFS 2014.–2020. gadam 
pārskatīšanu; tāpēc uzsver, ka Parlaments 
atbalsta obligātu un visaptverošu DFS 
pārskatīšanu vai, iespējams, turpināmības 
klauzulas piemērošanu; uzskata, ka 
pārskatīšanai ir jābūt juridiski saistošai, 
noteiktai DFS regulā un ar vienprātīgu 
lēmumu pieĦemtai Padomē; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/19 

Grozījums Nr.  19 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

par Eiropadomes 7. un 8. februāra secinājumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 

(2012/2803(RSP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. prasa, lai, veidojot ES gada budžetus, 
pilnībā tiktu izmantots DFS apstiprinātais 
saistību un maksājumu apropriāciju 
maksimāli pieĜaujamais apmērs; tāpēc 
uzskata, ka maksimālā vispārējā elastība, 
kāda pieĜaujama starp izdevumu 
kategorijām un to ietvaros, kā arī starp 
finanšu gadiem, ir jānodrošina nākamajā 
DFS un par to Padomē ir jāpieĦem lēmums 
ar kvalificētu balsu vairākumu; jo īpaši 
uzskata, ka ar šādu elastīgumu ir jāparedz 
iespēja pilnībā izmantot katrā izdevumu 
kategorijā pieejamo rezervi vienā finanšu 
gadā (saistību apropriācijām), kā arī 
automātiski pārnest pieejamo rezervi uz 
citu finanšu gadu (gan saistību, gan 
maksājumu apropriācijām); turklāt norāda, 
ka 2012. gada 23. oktobra rezolūcijā 
Parlaments ir detalizēti izklāstījis savu 
nostāju par elastīgumu attiecībā uz 
neparedzēto izdevumu rezervi, ES budžeta 
pārpalikuma pārdalīšanu, likumdošanas 
elastību un individuāliem elastības 
mehānismiem ārpus DFS maksimālā 
apmēra; 

10. prasa, lai, veidojot ES gada budžetus, 
pilnībā tiktu izmantots DFS apstiprinātais 
saistību un maksājumu apropriāciju 
maksimāli pieĜaujamais apmērs; tāpēc 
uzskata, ka maksimālā vispārējā elastība, 
kāda pieĜaujama starp izdevumu 
kategorijām un to ietvaros, kā arī starp 
finanšu gadiem, ir jānodrošina nākamajā 
DFS un par to Padomē ir jāpieĦem 
vienprātīgs lēmums; jo īpaši uzskata, ka ar 
šādu elastīgumu ir jāparedz iespēja pilnībā 
izmantot katrā izdevumu kategorijā 
pieejamo rezervi vienā finanšu gadā 
(saistību apropriācijām), kā arī automātiski 
pārnest pieejamo rezervi uz citu finanšu 
gadu (gan saistību, gan maksājumu 
apropriācijām); turklāt norāda, ka 
2012. gada 23. oktobra rezolūcijā 
Parlaments ir detalizēti izklāstījis savu 
nostāju par elastīgumu attiecībā uz 
neparedzēto izdevumu rezervi, ES budžeta 
pārpalikuma pārdalīšanu, likumdošanas 
elastību un individuāliem elastības 
mehānismiem ārpus DFS maksimālā 
apmēra; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/20 

Grozījums Nr.  20 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

par Eiropadomes 7. un 8. februāra secinājumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 

(2012/2803(RSP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. uzsver, cik būtiski ir panākt 
vienošanos par pašu resursu sistēmas 
padziĜinātu reformu; uzsver, ka ES 
budžets būtu jāfinansē no īsteniem pašu 
resursiem, kā to paredz Līgums; tāpēc 
pauž apĦemšanos īstenot reformu, ar ko 
maksimāli līdz 40 % samazina NKI 
maksājumu daĜu ES budžetā un 
pakāpeniski atceĜ visus pašreizējos atlaižu 
un koriăēšanas mehānismus; 

svītrots 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/21 

Grozījums Nr.  21 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

par Eiropadomes 7. un 8. februāra secinājumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 

(2012/2803(RSP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. atkārtoti pauž atbalstu Komisijas 
tiesību aktu priekšlikumiem par pašu 
resursu paketi, kas ietver arī saistošu 
plānu; turklāt uzskata, ka gadījumā, ja 
Padome šos priekšlikumus padara mazāk 
stingrus, lai tie būtiski nesamazinātu 
dalībvalstu NKI maksājumu daĜu ES 
budžetā, Komisijai ir jāiesniedz papildu 
priekšlikumi par jaunu īsteni pašu 
resursu ieviešanu; prasa, lai finanšu 
darījumu nodokĜa ieĦēmumus vismaz 
daĜēji ES budžetā iekĜautu kā īstenus pašu 
resursus; 

svītrots 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/22 

Grozījums Nr.  22 

Paul Murphy, Willy Meyer 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

par Eiropadomes 7. un 8. februāra secinājumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 

(2012/2803(RSP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  14.a kategoriski iebilst pret ierosināto 
70 % samazinājumu Globalizācijas 
pielāgošanās fondam, jo uzskata, ka šāds 
samazinājums faktiski likvidēs 
Globalizācijas pielāgošanās fondu; ir cieši 
pārliecināts, ka Globalizācijas 
pielāgošanās fonds ir jāsaglabā kā fonds, 
no kura piedāvā atbalstu — lai arī Ĝoti 
ierobežotu un novēlotu — darba 
Ħēmējiem un kopienām, kas cieš no 
nelabvēlīgām globalizācijas sekām; tāpēc 
ir pārliecināts, ka ir jādara vairāk, nevis 
mazāk, lai saglabātu un radītu darbvietas; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/23 

Grozījums Nr.  23 

Paul Murphy, Willy Meyer 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

par Eiropadomes 7. un 8. februāra secinājumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 

(2012/2803(RSP)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

15.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  15.a kategoriski iebilst pret 
makroekonomiskās nosacītības principu, 
kas atbilstīgi ierosinātajam būtu 
jāpiemēro vienotā stratēăiskā satvara 
fondiem; uzskata, ka tādējādi tiek 
padziĜināta Eiropas Komisijas īstenotā 
autoritārā, neoliberālā politika, kas 
institucionālā līmenī ir uzspiedusi 
taupības režīmu un padziĜinājusi krīzi visā 
Eiropā; uzskata, ka dalībvalstīm ir 
demokrātiskas tiesības īstenot alternatīvu 
ekonomikas politiku; 

Or. en 

 
 


