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12.3.2018 A8-0062/6 

Grozījums Nr.  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

D apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

D. tā kā populistiskas un ekstrēmistu 

kustības visās dalībvalstīs ir sniegušas un 

veicinājušas maldinošu informāciju par 

ES un tās budžetu, aktualizējot 

nepieciešamību pēc labākas un 

pārredzamākas informācijas;  

svītrots 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/7 

Grozījums Nr.  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. uzsver, ka saskaņā ar Eirostata 

datiem un pretrunā populistiskajam 
vēstījumam ES iedzīvotāji ir optimistiski 

noskaņoti attiecībā uz ES nākotni; uzsver, 

ka Savienībai būtu jāizpilda savi 

uzdevumi un pienākumi un jādara vairāk, 

lai uzlabotu iedzīvotāju dzīvi — gan 

tagad, gan turpmāk —, bet arī jāaizstāv 

viņi pret netaisnīgām tirdzniecības un 

ekonomiskām praksēm globālajā tirgū, 

vienlaikus palīdzot viņiem baudīt šī tirgus 

sniegtās priekšrocības; uzsver, ka ir 

jānovērš klimata pārmaiņu radītās 

problēmas un starptautiskās drošības 

apdraudējumi; uzskata — lai piepildītu šīs 

cerības un izpildītu saistības, ES savas 

kompetences robežās ir jāsasniedz labāki 

rezultāti, atbalstot ilgtspējīgas izaugsmes 

nodrošināšanu un darbvietu izveidi un 

mazinot dzīves līmeņa atšķirības starp ES 

iedzīvotājiem visos tās reģionos, 

vienlaikus pilnībā ievērojot stratēģiju 

“Eiropa 2020”, ANO ilgtspējīgas attīstības 

mērķus un Parīzes nolīgumu; uzsver, ka 

Eiropas ekonomika un ES iedzīvotāji ir 

jāsagatavo digitalizācijas sniegtajām 

iespējām; uzskata, ka migrācijas 

pamatcēloņu novēršana un dažādu veidu 

diskriminācijas, tostarp diskriminācijas 

pret sievietēm un LGBTI, izbeigšana, arī 

ir svarīgi 2019. gadā risināmi jautājumi;  

2. uzsver, ka pretēji ES vēstījumam 

Eiropas iedzīvotāji nav optimistiski 

noskaņoti attiecībā uz ES nākotni, ko 

skaidri apliecina vairākas vēlēšanas 

dažādās Eiropas valstīs;  
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Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/8 

Grozījums Nr.  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. uzskata, ka ES 2019. gada 

budžetam būtu jānostiprina visi attiecīgie 

instrumenti, kas paredzēti jaunatnes 

bezdarba novēršanai, īpaši ekonomiski 

atpalikušajos ES reģionos, īpašu 

uzmanību pievēršot uzņēmējdarbības un 

profesionālo prasmju un mobilitātes 

uzlabošanai, kvalifikācijas atzīšanai visos 

izglītības un profesionālās apmācības 

līmeņos un atbalsta sniegšanai izaugsmei, 

konkurētspējai, darbvietu izveidei, 

investīcijām infrastruktūrā, inovācijai, 

pētniecībai un MVU; uzsver, ka jauniešu 

bezdarbs, kuram ir liela sociālā ietekme, 

ir viena no vislielākajām problēmām 

Eiropas līmenī; 

3. uzskata, ka ES 2019. gada 

budžetam vajadzētu būt efektīvākam, 

pārredzamākam un uz sniegumu 

balstītam un būtu jāsamazina 

administratīvie izdevumi un nelietderīgi 

tēriņi, vienlaikus ņemot vērā ekonomiskos 

ierobežojumus, ko izjūt vairākas 

dalībvalstis; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/9 

Grozījums Nr.  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. atzinīgi vērtē Eiropas Stratēģisko 

investīciju fonda (ESIF) darbības 

pagarināšanu un līdzekļu palielināšanu, jo 

tā garantijas fondam ir svarīga loma 

investīciju nepietiekamības samazināšanā 

ES; atgādina, ka ESIF garantiju fonds 

daļēji tiek finansēts uz pamatprogrammas 

“Apvārsnis 2020” un Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumenta 

(EISI) rēķina, lai gan tās abas ir uz 

nākotni vērstas ilgtermiņa programmas; 

atkārtoti atgādina Parlamenta izsenis 

pausto nostāju, ka jebkādas jaunas 

iniciatīvas ir jāfinansē ar jaunām 

apropriācijām, nevis pārceļot 

finansējumu, un ka esošajām 

programmām nodarītais kaitējums ir 

jānovērš ikgadējās budžeta procedūras 

laikā; atkārtoti norāda, ka minētajām 

programmām atņemtie līdzekļi būtu 

jāatdod pēc iespējas lielākā apmērā;  

13. pauž nožēlu par Eiropas 

Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) 

darbības pagarināšanu un līdzekļu 

palielināšanu, jo šis fonds nav izpildījis 

solījumus garantēt izaugsmi un likvidēt 

bezdarbu, tādējādi nelietderīgi tērējot 

nodokļu maksātāju naudu;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/10 

Grozījums Nr.  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. atzinīgi vērtē dalībvalstu neseno 

apņemšanos īstenot atjauninātu ES 

aizsardzības programmu, kuras mērķis ir 

veicināt gan stingro, gan maigo varu, un 

uzskata, ka tā ir atbilstoša reakcija uz 

iedzīvotāju bažām par drošību, ņemot vērā 

pieaugošo globālo nestabilitāti, kuru 

saasina jauna veida apdraudējumi; 

atbalsta Komisijas neseno iniciatīvu sākt 

īstenot Eiropas aizsardzības rūpniecības 

attīstības programmu (EDIDP) kā pirmo 

posmu Eiropas Aizsardzības fonda 

izveidē; prasa finansēt (EDIDP) tikai no 

nepiešķirto līdzekļu rezervēm un/vai 

īpašajiem instrumentiem, nevis pārceļot 

līdzekļus no esošām programmām; 

15. noraida jebkādus mēģinājumus 

izmantot ES budžetu ar aizsardzības vai 

militāro jomu saistītiem izdevumiem; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/11 

Grozījums Nr.  11 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. prasa palielināt finansējumu, lai 

apkarotu radikalizāciju, kas Savienībā 

vairo vardarbīgu ekstrēmismu; uzskata, ka 

šo mērķi var sasniegt, sekmējot integrāciju 

un apkarojot diskrimināciju, rasismu, 

ksenofobiju, fundamentālismu, naida runu 

un rakstisku naida kurināšanu; 

17. atbalsta dalībvalstu centienus 

apkarot islāma radikalizāciju, kura 

Savienībā vairo vardarbīgu ekstrēmismu; 

uzskata, ka dalībvalstis šo mērķi var 

sasniegt, stingri uzraugot robežas, veicinot 

asimilāciju un apkarojot islāma 

fundamentālismu, naida runu un rakstisku 

naida kurināšanu; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/12 

Grozījums Nr.  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

33. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

33. uzskata, ka ES aģentūrām, 

programmām un politikas virzieniem, kas 

nodrošina vai ir saistīti ar migrācijas un 

bēgļu plūsmu pārvaldību un 

robežkontroli, būtu jāpiešķir atbilstoši 

finanšu resursi un cilvēkresursi 

pašreizējās bēgļu krīzes novēršanai, 

saistībā ar kuru arī no dalībvalstīm tiek 

gaidīta atbildības uzņemšanās saskaņā ar 

sloga sadales principu un Ženēvas 

konvencijām; pauž pārliecību, ka ES, lai 

rastu ilgtermiņa risinājumu, būtu 

jāapliecina arī ārēja solidaritāte, veicinot 

mieram un labklājībai labvēlīgus 

apstākļus izcelsmes valstīs, šajā nolūkā 

lielāku uzmanību pievēršot investīcijām 

un attīstības politikai un īpaši izmantojot 

Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai 

(EFIA), attīstības sadarbības instrumentu 

(ASI) un humānās palīdzības 

instrumentu; atzīst attīstības politikas 

nozīmi un īpašo vērtību, ko pastiprina 

tādas prioritātes kā nabadzības 

izskaušana, izglītība, veselības aprūpe un 

ekonomikas attīstība; uzsver, ka ir 

jāatbalsta ANO Palīdzības un darba 

aģentūras darbības un programmas; 

uzsver, ka viens no nosacījumiem 

stabilitātes un labklājības saglabāšanai 

Eiropas Savienībā ir ES kaimiņreģiona 

stabilitāte; tāpēc aicina Komisiju 

33. uzsver, ka Eiropas politikai nav 

izdevies novērst migrācijas plūsmas un 

cilvēku tirdzniecību; atzīst, ka, 

neraugoties uz ievērojamu budžeta 

līdzekļu piesaistīšanu dažos pēdējos 

finanšu gados, lai risinātu migrācijas un 

bēgļu krīzi, risinājums joprojām nav 

rasts; atkārtoti pauž bažas par to, kāda 

loma migrācijas un bēgļu krīzes seku 

pārvaldībā ir tādiem instrumentiem kā 

Iekšējās drošības fondam (ISF) un 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas 

fondam (AMIF); 
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nodrošināt, ka par prioritāti tiek 

uzskatītas investīcijas ES kaimiņreģionā, 

lai atbalstītu centienus risināt galvenās 

problēmas, ar kurām saskaras šis reģions, 

tādas kā migrācija, bēgļu problēmas, 

attīstība dienvidu kaimiņreģionā un 

nestabilitāte austrumu kaimiņreģionā, ko 

daļēji nosaka Krievijas ārpolitika, kura 

neatbilst starptautiskajām tiesībām un 

demokrātijas un cilvēktiesību 

standartiem; uzsver, ka jaunās politiskās 

prioritātes un nākamie ES risināmie 

jautājumi, piemēram, drošība un 

aizsardzība, būtu jāfinansē ar jaunām 

apropriācijām, nevis samazinot līdzekļus 

pašreizējiem politikas virzieniem un 

programmām, kas ir gan sekmīgas, gan 

svarīgas, piemēram, attīstība un humānā 

palīdzība un kaimiņattiecību politika; 

turklāt uzsver, ka drošības un attīstības 

politika savstarpēji ietekmē viena otru un 

ka drošība ir svarīgs funkcionētspējīgas 

valsts izveides nosacījums; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/13 

Grozījums Nr.  13 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

35. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

35. uzsver, ka Pirmspievienošanās 

palīdzības instrumentam (IPA), sasniedzot 

arī citus mērķus, galvenokārt būtu 

jāatvieglo politisko un ekonomisko 

reformu īstenošanu paplašināšanās 

procesā iesaistītajās valstīs; šajā kontekstā 

aicina Komisiju 2019. gada budžeta 

priekšlikumā turpināt IPA finansējuma 

izvērtēšanu, ņemot vērā politiskās 

situācijas pasliktināšanos Turcijā, kā arī 

neatliekamo nepieciešamību novērst 

pieaugošo radikalizāciju Balkānu valstīs; 

35. uzsver, ka Pirmspievienošanās 

palīdzības instrumentu (IPA) nevajadzētu 

izmantot, lai atbalstītu Turciju — valsti, 

kas neievēro vairākus brīvības un 

demokrātijas pamatprincipus; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/14 

Grozījums Nr.  14 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

39.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  39.a prasa nepalielināt saistību 

apropriācijas ES budžetā, kamēr nav rasts 

galīgais risinājums neizpildīto maksājumu 

pieprasījumu uzkrājuma stabilizācijai; 

Or. en 

 

 


