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28.5.2018 B8-0239/1 

Grozījums Nr.  1 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. pauž vilšanos par ierosināto 

nākamās DFS vispārējo līmeni, kurš tika 

noteikts EUR 1,1 triljonu apmērā, atbilstot 

1,08 % no 27 dalībvalstu ES NKI, pēc 

Eiropas Attīstības fondam paredzēto 

summu atskaitīšanas (pašlaik tas ir 0,03 % 

no ES NKI ārpus ES budžeta); uzsver, ka 

šis vispārējais NKI līmenis, kas ir izteikts 

procentos, faktiski ir zemāks nekā 

pašreizējā DFS, neraugoties uz to, ka 

jaunām politikas prioritātēm un jauniem 

uzdevumiem, ar kuriem Savienība 

saskaras, ir vajadzīgs papildu finansējums; 

atgādina, ka spēkā esošā DFS ir mazāka 

par iepriekšējo (2007.–2013. gada DFS) un 

nepietiekama, lai finansētu Savienības 

neatliekamās vajadzības; 

4. pieņem zināšanai ierosināto 

nākamās DFS vispārējo līmeni, kurš tika 

noteikts EUR 1,1 triljonu apmērā, atbilstot 

1,08 % no 27 dalībvalstu ES NKI, pēc 

Eiropas Attīstības fondam paredzēto 

summu atskaitīšanas (pašlaik tas ir 0,03 % 

no ES NKI ārpus ES budžeta); uzsver, ka 

šis vispārējais NKI līmenis, kas ir izteikts 

procentos, faktiski ir zemāks nekā 

pašreizējā DFS, neraugoties uz to, ka 

jaunām politikas prioritātēm un jauniem 

uzdevumiem, ar kuriem Savienība 

saskaras, ir vajadzīgs papildu finansējums; 

atgādina, ka spēkā esošā DFS ir mazāka 

par iepriekšējo (2007.–2013. gada DFS) un 

nepietiekama, lai finansētu Savienības 

neatliekamās vajadzības; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/2 

Grozījums Nr.  2 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. pauž nožēlu par to, ka šis 

priekšlikums rada līmeņa tiešu 

samazināšanos gan attiecībā uz kopējo 

lauksaimniecības politiku (KLP) un 

kohēzijas politiku — attiecīgi par 15 % un 

10 %; īpaši iebilst pret jebkādu radikālu 

samazinājumu, kas negatīvi ietekmē šo 

politiku galveno raksturu un mērķus, 

piemēram, — pret ierosināto līdzekļu 

samazinājumu Kohēzijas fondam (par 45 

%) un Eiropas Lauksaimniecības fondam 

lauku attīstībai (vairāk nekā par 25 %); šajā 

sakarībā apšauba priekšlikumu attiecībā uz  

Eiropas Sociālā fonda samazināšanu par 6 

%, neraugoties uz paplašināto darbības 

jomu un Jaunatnes nodarbinātības 

iniciatīvas iekļaušanu tajā; 

5. pauž nožēlu par to, ka šis 

priekšlikums rada līmeņa tiešu 

samazināšanos gan attiecībā uz kopējo 

lauksaimniecības politiku (KLP) un 

kohēzijas politiku — attiecīgi par 15 % un 

10 %; īpaši iebilst pret jebkādu radikālu 

samazinājumu, kas negatīvi ietekmē šo 

politiku galveno raksturu un mērķus, 

piemēram, — pret ierosināto līdzekļu 

samazinājumu Kohēzijas fondam (par 45 

%) un Eiropas Lauksaimniecības fondam 

lauku attīstībai (vairāk nekā par 25 %); 

pauž bažas par saikni starp 

strukturālajām reformām un kohēzijas 

politiku un iebilst pret jebkādiem 

makroekonomiskiem nosacījumiem, kas 

varētu novest pie maksājumu 

pārtraukšanas vai saistībām saskaņā ar 

darbības programmām kādā dalībvalstī, 

kas neatbilst konkrētām valstīm 

paredzētajiem ieteikumiem; šajā sakarībā 

apšauba priekšlikumu attiecībā uz  Eiropas 

Sociālā fonda samazināšanu par 6 %, 

neraugoties uz paplašināto darbības jomu 

un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas 

iekļaušanu tajā; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/3 

Grozījums Nr.  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. atkārtoti apstiprina savu 

kategorisko nostāju attiecībā uz 

nepieciešamo finansējuma līmeni 

svarīgākajām ES politikas jomām 2027.–

2021. gada DFS, lai tām dotu iespēju 

nodrošināt paredzēto uzdevumu izpildi un 

mērķu sasniegšanu; īpaši uzsver 

aicinājumu saglabāt finansējumu KLP un 

kohēzijas politikai 27 dalībvalstu ES 

faktiskajā izteiksmē vismaz 2020.– 2014. 

gada budžeta līmenī, ņemot vērā šīs 

politikas vispārējo struktūru, trīskāršot 

pašreiz paredzēto budžetu programmai 

Erasmus +, divkāršot īpašu finansējumu 

MVU un jauniešu bezdarba problēmas 

risināšanai, palielināt pašreizējo budžetu 

pētniecībai un inovācijai vismaz par 50 %, 

sasniedzot EUR 120 miljardus, divkāršot 

Life + programmas budžetu, būtiski 

palielināt ieguldījumus Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumentā 

un nodrošināt papildu finansējumu 

drošības, migrācijas un ārējo attiecību 

jomās; tāpēc uzsver savu nostāju noteikt 

DFS 2021.–2027. gadam 1,3 % apmērā no 

27 dalībvalstu NKI; 

6. atkārtoti apstiprina savu 

kategorisko nostāju attiecībā uz 

nepieciešamo finansējuma līmeni 

svarīgākajām ES politikas jomām 2021.–

2027. gada DFS, lai tām dotu iespēju 

nodrošināt paredzēto uzdevumu izpildi un 

mērķu sasniegšanu; īpaši uzsver 

aicinājumu saglabāt finansējumu KLP un 

kohēzijas politikai 27 dalībvalstu ES 

faktiskajā izteiksmē vismaz 2020.– 2014. 

gada budžeta līmenī, ņemot vērā šīs 

politikas vispārējo struktūru, trīskāršot 

pašreiz paredzēto budžetu programmai 

Erasmus +, divkāršot īpašu finansējumu 

MVU un jauniešu bezdarba problēmas 

risināšanai, palielināt pašreizējo budžetu 

pētniecībai un inovācijai vismaz par 50 %, 

sasniedzot EUR 120 miljardus, divkāršot 

Life + programmas budžetu un būtiski 

palielināt ieguldījumus Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumentā; 

uzsver, ka ir svarīgi ir finansēt projektus, 

kas sniedz reālu ekonomisko, sociālo un 

vides pievienoto vērtību dalībvalstīm, lai 

nodrošinātu, ka tie netiek izmantoti, lai 

finansētu pretrunīgus vai izšķērdīgus 

projektus, un ka tāpat ir svarīgi nodrošināt 

papildu finansējumu drošības, migrācijas 

un ārējo attiecību jomās; tāpēc uzsver savu 

nostāju noteikt DFS 2021.–2027. gadam 

1,3 % apmērā no 27 dalībvalstu NKI; 
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28.5.2018 B8-0239/4 

Grozījums Nr.  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. atbalsta Komisijas priekšlikumus 

par ES pašu resursu sistēmas reformu, kura 

ir atspoguļo ļoti pozitīvu 2027.–2021. gada 

DFS paketes ienākumu sastāvdaļu; tādēļ 

atzinīgi vērtē ierosinājumu ieviest trīs 

jaunus ES pašu resursus un vienkāršot 

pašreizējos pašu resursus, kuru pamatā ir 

PVN; uzsver, ka šie priekšlikumi, kuriem 

iedvesma tieši ņemta no iestāžu pašu 

resursu jautājumu augsta līmeņa darba 

grupas darba, arī bija daļa no ierosinājumu 

kopuma, kurus Parlaments izvirzīja 

2018. gada 14. marta rezolūcijā; ar 

gandarījumu norāda, ka šie jaunie resursi 

atbilst diviem Savienības stratēģiskajiem 

mērķiem, proti, iekšējā tirgus pienācīgai 

darbībai un vides aizsardzībai un cīņai pret 

klimata pārmaiņām; sagaida Padomes un 

Komisijas atbalstu, lai pastiprinātu 

Parlamenta lomu pašu resursu pieņemšanas 

procedūrā; vēlreiz atgādina par savu 

nostāju, ka gaidāmajās sarunās par nākamo 

DFS vienkopus būtu jāaplūko gan 

izdevumu, gan ieņēmumu aspekti un ka 

vienošanos par DFS būs iespējams panākt 

tikai tad, ja būs gūti atbilstoši panākumi 

pašu resursu jautājumā; 

8. atbalsta Komisijas priekšlikumus 

par ES pašu resursu sistēmas reformu, kura 

ir atspoguļo ļoti pozitīvu 2021.–2027. gada 

DFS paketes ienākumu sastāvdaļu; uzsver, 

ka ir svarīgi nodrošināt to, lai reforma 

neskartu Eiropas pilsoņus, paredzot tiem 

papildu izmaksas; tādēļ atzinīgi vērtē 

ierosinājumu ieviest trīs jaunus ES pašu 

resursus un vienkāršot pašreizējos pašu 

resursus, kuru pamatā ir PVN, tomēr pauž 

nožēlu par priekšlikumu piešķirt ES 

budžetam 20 % no emisijas kvotu 

tirdzniecības sistēmas ieņēmumiem, jo tie 

joprojām būtu jāatstāj vienīgi dalībvalstu 

rīcībā; uzsver, ka šie priekšlikumi, kuriem 

iedvesma tieši ņemta no iestāžu pašu 

resursu jautājumu augsta līmeņa darba 

grupas darba, arī bija daļa no ierosinājumu 

kopuma, kurus Parlaments izvirzīja 

2018. gada 14. marta rezolūcijā; ar 

gandarījumu norāda, ka šie jaunie resursi 

atbilst diviem Savienības stratēģiskajiem 

mērķiem, proti, iekšējā tirgus pienācīgai 

darbībai un vides aizsardzībai un cīņai pret 

klimata pārmaiņām; sagaida Padomes un 

Komisijas atbalstu, lai pastiprinātu 

Parlamenta lomu pašu resursu pieņemšanas 

procedūrā; vēlreiz atgādina par savu 

nostāju, ka gaidāmajās sarunās par nākamo 

DFS vienkopus būtu jāaplūko gan 

izdevumu, gan ieņēmumu aspekti un ka 

vienošanos par DFS būs iespējams panākt 
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tikai tad, ja būs gūti atbilstoši panākumi 

pašu resursu jautājumā; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/5 

Grozījums Nr.  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. pieņem zināšanai Komisijas 

priekšlikumu izveidot Eiropas stabilizācijas 

mehānismu, kas papildinās valstu budžetu 

stabilizācijas funkciju lielu asimetrisku 

satricinājumu gadījumā; plāno rūpīgi 

pārbaudīt šo priekšlikumu, jo īpaši 

attiecībā uz tā mērķi un apjomu; 

13. pieņem zināšanai Komisijas 

priekšlikumu izveidot Eiropas ieguldījumu 

stabilizācijas mehānismu, jo tas, iespējams, 

varētu nozīmēt makroekonomisko 

nosacījumu uzlikšanu dalībvalstīm; uzsver, 

ka par jebkāda veida strukturālām 

reformām būtu jālemj ar visu dalībvalstu 

piekrišanu, tām vajadzētu būt sociāli 

ilgtspējīgām un tās nekādā veidā 

nedrīkstētu būt vērstas uz algu vērtības 

samazināšanos; 

Or. en 

 

 


