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25.10.2016 B8-1173/2 

Grozījums Nr.  2 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1173/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budžeta komitejas vārdā 

par DFS 2014.–2020. gadam vidusposma novērtēšanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. pēc DFS darbības šā plānošanas 

perioda pirmajā pusē novērtēšanas, kas 

izklāstīta Parlamenta 2016. gada 6. jūlija 

rezolūcijā, uzsver, ka nolūkā pienācīgi 

risināt uzskaitītos uzdevumus no ES 

budžeta pietiekamā apmērā ir jāpiešķir 

papildu finansējums, ko nevarēja pilnībā 

nodrošināt pašreizējā finanšu plāna 

pirmajos gados, jo tagadējā DFS 

pietiekamā apmērā nebija pieejami 

finanšu līdzekļi; uzsver, ka ES budžetam 

ir jāatbilst Eiropas Savienības 

politiskajām saistībām un stratēģiskajiem 

mērķiem; šajā ziņā atgādina, ka LESD 

311. pantā ir noteikts, ka “Savienība 

nodrošina līdzekļus, kas vajadzīgi, lai tā 

sasniegtu savus mērķus un īstenotu savu 

politiku”; 

2. uzsver, ka nolūkā pienācīgi risināt 

uzskaitītos uzdevumus no ES budžeta 

pietiekamā apmērā ir jāpiešķir papildu 

finansējums, ko varētu nodrošināt, 

pārdalot apropriācijas no pašreizējām 

neprioritārajām budžeta pozīcijām; 

Or. en 
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25.10.2016 B8-1173/3 

Grozījums Nr.  3 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1173/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budžeta komitejas vārdā 

par DFS 2014.–2020. gadam vidusposma novērtēšanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. atzīmē, ka Komisijas priekšlikumā 

norādītā aplēstā summa ir 

EUR 12,8 miljardi, kas ietver dažādus 

komponentus; jo īpaši uzsver, ka 

programmai “Apvārsnis 2020” un EISI–

transports (EUR 0,4 miljardi katrai 

programmai), Erasmus+ un COSME (EUR 

0,2 miljardi katrai programmai) un 

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai 

(EUR 1 miljards) paredzētās papildu 

summas kopā ir EUR 2,2 miljardi jaunās 

apropriācijās; atzīmē, ka Komisija 

līdztekus DFS vidusposma novērtēšanai ir 

iesniegusi vairākus likumdošanas 

priekšlikumus (ESIF palielināšana, ārējais 

investīciju plāns, tostarp partnerības satvars 

sadarbībai ar atsevišķām izcelsmes vai 

tranzīta valstīm, un Wifi4EU), kam 

vajadzīgi vēl papildu EUR 1,6 miljardi; 

atgādina, ka, iesniedzot 2017. gada budžeta 

projektu, Komisija saistībā ar sāktajām 

likumdošanas procedūrām jau papildus 

iekļāva EUR 1,8 miljardus migrācijai un 

3. izdevumu kategorijā palielināja plānotās 

finanses par EUR 2,55 miljardiem; turklāt 

norāda, ka ierosinātie 1.a izdevumu 

kategorijas un 4. izdevumu kategorijas 

papildu līdzekļi daļēji jau ir ietverti 

grozījumu vēstulē Nr. 1/2017; visbeidzot, 

atzīmē, ka kohēzijas politikas finansējuma 

tehniskie pielāgojumi, kas veido 

9. atzīmē, ka Komisijas priekšlikumā 

norādītā aplēstā summa ir 

EUR 12,8 miljardi, kas ietver dažādus 

komponentus; atzīmē programmai 

“Apvārsnis 2020” un EISI–transports 

paredzētās papildu summas 

(EUR 0,4 miljardi katrai programmai) un 

uzsver, ka attiecībā uz TEN-T programmu 

apropriācijas nedrīkst izlietot, lai 

finansētu projektus, kuru realizācija ir 

pretrunīga un kuriem nav reālas 

pievienotās vērtības; turklāt atzīmē, ka 
Erasmus+ un COSME (EUR 0,2 miljardi 

katrai programmai) un Jaunatnes 

nodarbinātības iniciatīvai (EUR 1 miljards) 

paredzētās papildu summas kopā ir 

EUR 2,2 miljardi jaunās apropriācijās; 

atzīmē, ka Komisija līdztekus DFS 

vidusposma novērtēšanai ir iesniegusi 

vairākus likumdošanas priekšlikumus 

(ESIF palielināšana, ārējais investīciju 

plāns, tostarp partnerības satvars sadarbībai 

ar atsevišķām izcelsmes vai tranzīta 

valstīm, un Wifi4EU), kam vajadzīgi vēl 

papildu EUR 1,6 miljardi; atgādina, ka, 

iesniedzot 2017. gada budžeta projektu, 

Komisija saistībā ar sāktajām 

likumdošanas procedūrām jau papildus 

iekļāva EUR 1,8 miljardus migrācijai un 

3. izdevumu kategorijā palielināja plānotās 

finanses par EUR 2,55 miljardiem; turklāt 
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EUR 4,6 miljardus, ir Komisijas tehniskā 

darba rezultāts, un šī summa jau ir piešķirta 

kā daļa no 2017. gada finanšu shēmas 

tehniskās pielāgošanas; 

norāda, ka ierosinātie 1.a izdevumu 

kategorijas un 4. izdevumu kategorijas 

papildu līdzekļi daļēji jau ir ietverti 

grozījumu vēstulē Nr. 1/2017; visbeidzot, 

atzīmē, ka kohēzijas politikas finansējuma 

tehniskie pielāgojumi, kas veido 

EUR 4,6 miljardus, ir Komisijas tehniskā 

darba rezultāts, un šī summa jau ir piešķirta 

kā daļa no 2017. gada finanšu shēmas 

tehniskās pielāgošanas; 

Or. en 

 

 


