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2.7.2018 A8-0247/3 

Grozījums Nr.  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

2018/2024(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 4.a pieņem zināšanai Komisijas 

priekšnovērtējumu par sagatavošanas 

darbību Bērnu garantiju shēmas izveidei; 

uzsver tajā ietverto atsauci uz iespējamo 

lielāka mēroga īstenošanu saskaņā ar 

Eiropas Sociālo fondu; iesaka izmantot 

trešā īstenošanas posma iespēju, lai 

sagatavotos šādai lielāka mēroga 

īstenošanai saskaņā ar ESF+; 

Or. en 



 

AM\1158030LV.docx  PE621.743v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

2.7.2018 A8-0247/4 

Grozījums Nr.  4 

Daniele Viotti 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

2018/2024(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

50. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

50. joprojām pauž pārliecību, ka 

problēmas, ar kurām ES saskaras ārējā 

darbībā, nozīmē, ka ir vajadzīgs ilgtspējīgs 

finansējums, kas pārsniegtu pašreizējo 

4. izdevumu kategorijas apmēru; joprojām 

norāda, ka jaunas iniciatīvas būtu jāfinansē 

no jaunām apropriācijām un ka būtu 

pilnībā jāizmanto visas elastīguma 

iespējas; tomēr iebilst pret ierosinājumu 

finansēt Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā 

darbības pagarināšanu, jo tas ievērojami 

mazinātu gan iespējas finansēt citas 

prioritāras jomas 4. izdevumu kategorijā, 

gan ES budžeta lielo nozīmi palīdzības 

sniegšanā cilvēkiem, kuriem tas 

nepieciešams, un pamatvērtību 

popularizēšanā; 

50. joprojām pauž pārliecību, ka 

problēmas, ar kurām ES saskaras ārējā 

darbībā, nozīmē, ka ir vajadzīgs ilgtspējīgs 

finansējums, kas pārsniegtu pašreizējo 

4. izdevumu kategorijas apmēru; joprojām 

norāda, ka jaunas iniciatīvas būtu jāfinansē 

no jaunām apropriācijām un ka būtu 

pilnībā jāizmanto visas elastīguma 

iespējas; tomēr iebilst pret ierosinājumu 

finansēt Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā 

darbības pagarināšanu un ar to saistīto 

vienošanos, ko 2018. gada 29. jūnijā 

panāca Padomē, jo tas ievērojami 

mazinātu gan iespējas finansēt citas 

prioritāras jomas 4. izdevumu kategorijā, 

gan ES budžeta lielo nozīmi palīdzības 

sniegšanā cilvēkiem, kuriem tas 

nepieciešams, un pamatvērtību 

popularizēšanā; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/5 

Grozījums Nr.  5 

Daniele Viotti 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

2018/2024(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. pauž nožēlu par Komisijas 

priekšlikumu attiecībā uz Bēgļu atbalsta 

mehānisma Turcijā otrās daļas 

finansējumu; atbalsta Bēgļu atbalsta 

mehānisma Turcijā darbības turpināšanu, 

bet uzskata, ka saskaņā ar Komisijas 

2018. gada 14. marta priekšlikumu ES 

budžetam būtu jāpiedalās tā finansēšanā 

EUR 1 miljarda apmērā, dalībvalstīm 

ieguldot EUR 2 miljardus divpusēju 

ieguldījumu veidā, lai DFS īpašajos 

instrumentos atstātu pietiekamas rezerves 

neparedzētiem notikumiem pašreizējās 

DFS pēdējo divu darbības gadu laikā, kā 

arī citu prioritāšu finansēšanai; pauž 

pārliecību arī par to, ka Bēgļu atbalsta 

mehānisms Turcijā būtu jāfinansē no 

jaunām apropriācijām, jo tā ir jauna 

iniciatīva šīs DFS darbības laikā; pauž 

nožēlu par to, ka, neraugoties uz 

nepārprotamu Parlamenta pieprasījumu tikt 

pilnībā iesaistītam ar Bēgļu atbalsta 

mehānisma Turcijā darbības pagarināšanu 

saistītajā lēmumu pieņemšanas procesā, 

cita starpā tādēļ, lai nepieļautu tā izveides 

procedūras atkārtošanos, Parlamenta un 

Padomes sarunas par Bēgļu atbalsta 

mehānisma Turcijā otrās daļas finansēšanu 

līdz šim joprojām nav notikušas; informē 

dalībvalstis, ka Parlamentam ir visas 

tiesības rīkoties kā vienai no Savienības 

16. pauž nožēlu par Komisijas 

priekšlikumu attiecībā uz Bēgļu atbalsta 

mehānisma Turcijā otrās daļas finansējumu 

un par saistīto vienošanos, ko dalībvalstis 

2018. gada 29. jūnijā panāca Padomē; 
atbalsta Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā 

darbības turpināšanu, bet uzskata, ka 

saskaņā ar Komisijas 2018. gada 14. marta 

priekšlikumu ES budžetam būtu jāpiedalās 

tā finansēšanā EUR 1 miljarda apmērā, 

dalībvalstīm ieguldot EUR 2 miljardus 

divpusēju ieguldījumu veidā, lai DFS 

īpašajos instrumentos atstātu pietiekamas 

rezerves neparedzētiem notikumiem 

pašreizējās DFS pēdējo divu darbības gadu 

laikā, kā arī citu prioritāšu finansēšanai; 

pauž pārliecību arī par to, ka Bēgļu atbalsta 

mehānisms Turcijā būtu jāfinansē no 

jaunām apropriācijām, jo tā ir jauna 

iniciatīva šīs DFS darbības laikā; pauž 

nožēlu par to, ka, neraugoties uz 

nepārprotamu Parlamenta pieprasījumu tikt 

pilnībā iesaistītam ar Bēgļu atbalsta 

mehānisma Turcijā darbības pagarināšanu 

saistītajā lēmumu pieņemšanas procesā, 

cita starpā tādēļ, lai nepieļautu tā izveides 

procedūras atkārtošanos, Parlamenta un 

Padomes sarunas par Bēgļu atbalsta 

mehānisma Turcijā otrās daļas finansēšanu 

līdz šim joprojām nav notikušas; informē 

dalībvalstis, ka Parlamentam ir visas 
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budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm un ka 

Parlaments to darīs, kā jau agrāk ir 

vairākkārt paziņojis; pauž nožēlu, ka 

Padome, neraugoties uz humanitāro krīzi, 

līdz šim nav radusi kopēju nostāju par 

finansējumu Bēgļu atbalsta mehānismam 

Turcijā; 

tiesības rīkoties kā vienai no Savienības 

budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm un ka 

Parlaments to darīs, kā jau agrāk ir 

vairākkārt paziņojis; 

Or. en 

 

 


