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2.7.2018 A8-0247/6 

Grozījums Nr.  6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

2018/2024(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. atgādina, ka ES 2019. gada budžets 

būs pēdējais budžets pašreizējā Parlamenta 

sasaukuma laikā un sarunas par to notiks 

vienlaikus ar sarunām par nākamo 

daudzgadu finanšu shēmu (DFS) un ES 

pašu resursu reformu; atgādina arī to, ka 

Apvienotā Karaliste ir apņēmusies dot 

ieguldījumu un piedalīties Savienības 

2019. un 2020. gada budžeta īstenošanā tā, 

it kā tā joprojām būtu Savienības sastāvā 

pēc 2019. gada marta; 

2. atgādina, ka ES 2019. gada budžets 

būs pēdējais budžets pašreizējā Parlamenta 

sasaukuma laikā un sarunas par to notiks 

vienlaikus ar sarunām par nākamo 

daudzgadu finanšu shēmu (DFS); atgādina 

arī to, ka Apvienotā Karaliste ir 

apņēmusies dot ieguldījumu un piedalīties 

Savienības 2019. un 2020. gada budžeta 

īstenošanā tā, it kā tā joprojām būtu 

Savienības sastāvā pēc 2019. gada marta; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/7 

Grozījums Nr.  7 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

2018/2024(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. izceļ Eiropas Stratēģisko investīciju 

fonda (ESIF) nozīmi investīciju 

nepietiekamības mazināšanā ES; prasa, 

ievērojot optimālu sadalījumu reģioniem 

un nozarēm, pastiprināt sociālo dimensiju 

ESIF izmantošanā, cita starpā piešķirot 

līdzekļus inovācijai veselības aprūpē un 

medicīnā, sociālajai infrastruktūrai, vides 

aizsardzībai, ilgtspējīgam transportam, 

atjaunojamo energoresursu enerģijai un 

enerģijas uzkrāšanas infrastruktūrām; 

atgādina savu izsenis pausto nostāju, 

proti, to, ka visas jaunās iniciatīvas DFS 

ir jāfinansē, izmantojot jaunas 

apropriācijas un nekaitējot jau 

pastāvošām programmām; atkārtoti 

apliecina arī savu apņemšanos palielināt 

līdzekļus pamatprogrammā 

“Apvārsnis 2020” un EISI, lai 2019. gada 

budžetā pēc iespējas kompensētu 

samazinājumus, kas minētajās 

programmās tika veikti, lai finansētu 

ESIF darbības pagarināšanu; 

6. pauž nožēlu par Eiropas 

Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) lomu, 

jo tam nav izdevies mazināt investīciju 

nepietiekamību ES; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/8 

Grozījums Nr.  8 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

2018/2024(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. pieņem zināšanai apņemšanos 

īstenot atjauninātu ES aizsardzības 

programmu, proti, vienošanos izveidot 

Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības 

programmu (EDIDP) kā pirmo posmu 

Eiropas Aizsardzības fonda izveidē; 

uzskata, ka šī kopīgā apņemšanās palīdzēs 

panākt apjomradītus ietaupījumus un 

lielāku koordināciju starp dalībvalstīm un 

uzņēmumiem, dodot ES iespēju saglabāt 

savu stratēģisko autonomiju un kļūt 

patiesi nozīmīgai pasaules mērogā; 

svītrots 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/9 

Grozījums Nr.  9 

Marco Zanni, André Elissen 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

2018/2024(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

52. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

52. atzinīgi vērtē atbalsta 

palielināšanu reģionāliem pasākumiem 

Rietumbalkānos; tomēr uzskata, ka 

politiskajām reformām paredzētais 

atbalsts būtu jāpalielina vēl vairāk; pauž 

nožēlu par to, ka tiek palielināts 

politiskajām reformām Turcijā 

paredzētais atbalsts (IPA II), un izsaka 

šaubas par tā atbilstību budžeta 

lēmējinstitūcijas lēmumam samazināt šīs 

budžeta pozīcijas apropriācijas pašreizējā 

budžeta gadā; atkārtoti pauž savu nostāju, 

prasot Turcijas iestādēm IPA II satvarā 

paredzētos līdzekļus piešķirt ar 

nosacījumu, ka tiek panākti uzlabojumi 

cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma 

jomā; prasa — ja netiek panākti 

uzlabojumi šajās jomās un ņemot vērā 

ierobežoto rīcības brīvību — apropriācijas 

šajā budžeta pozīcijā galvenokārt pārvirzīt 

pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem, lai 

īstenotu pasākumus, ar kuriem tiek 

atbalstīti ar tiesiskumu, demokrātiju, 

cilvēktiesībām un plašsaziņas līdzekļu 

brīvību saistītie mērķi; atbalsta vispārējo 

tendenci samazināt politiskajām 

reformām Turcijā paredzētos 

piešķīrumus; 

52. uzsver, ka Pirmspievienošanās 

palīdzības instruments (IPA) nebūtu 

jāizmanto, lai atbalstītu Turciju — valsti, 

kas neievēro vairākus brīvības un 

demokrātijas pamatprincipus; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/10 

Grozījums Nr.  10 

Marco Zanni, André Elissen 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

2018/2024(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

56. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

56. norāda, ka 5. izdevumu kategorijā 

salīdzinājumā ar 2018. gada budžetu 

izdevumi ir palielināti par 3,0 % līdz 

EUR 9956,9 miljoniem 

(+EUR 291,4 miljoni) saistību 

apropriācijās; norāda, ka, tāpat kā 

iepriekšējā budžeta gadā, šo palielinājumu 

galvenokārt nosaka izmaiņas pensiju 

apmērā (+EUR 116,7 miljoni), kurš veido 

20,2 % no 5. izdevumu kategorijas 

izdevumiem; konstatē, ka administratīvo 

izdevumu īpatsvars budžeta projektā nav 

mainījies, proti, tas ir 6,0 % saistību 

apropriācijās; 

56. pauž nožēlu, ka 5. izdevumu 

kategorijā salīdzinājumā ar 2018. gada 

budžetu izdevumi ir palielināti par 3,0 % 

līdz EUR 9956,9 miljoniem 

(+EUR 291,4 miljoni) saistību 

apropriācijās; pauž nožēlu, ka, tāpat kā 

iepriekšējā budžeta gadā, šo palielinājumu 

galvenokārt nosaka izmaiņas pensiju 

apmērā (+EUR 116,7 miljoni), kurš veido 

20,2 % no 5. izdevumu kategorijas 

izdevumiem; norāda, ka turpmākajos 

gados pensionāru skaits varētu 

palielināties vēl vairāk, un tādēļ prasa 

pilnībā pārskatīt ES pensiju privilēģijas 

un priekšrocības, kā arī pabalstu shēmu; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/11 

Grozījums Nr.  11 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

2018/2024(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

57. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

57. atzīst Komisijas centienus izmantot 

visas iespējas ietaupīt un racionalizēt ar 

algām nesaistītus izdevumus savā 

budžetā; norāda, ka Komisijas izdevumu 

izmaiņas (+2,0 %) lielākoties nosaka 

automātiska algu izdevumu pielāgošana un 

līgumsaistības; norāda arī to, ka Komisija 

ir veikusi darbinieku iekšēju pārcelšanu, 

lai izpildītu savas jaunās prioritātes; 

57. pauž nožēlu, ka Komisijas 

izdevumu izmaiņas (+2,0 %) lielākoties 

nosaka automātiska algu izdevumu 

pielāgošana un līgumsaistības, tādēļ prasa 

šos noteikumus grozīt; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/12 

Grozījums Nr.  12 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

2018/2024(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

60. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

60. norāda uz decentralizētajām 

aģentūrām paredzēto piešķīrumu vispārējo 

palielinājumu 2019. gada budžeta projektā, 

proti, +10,8 % (neņemot vērā piešķirtos 

ieņēmumus) un +259 štata vietas; atzinīgi 

vērtē to, ka lielākajai daļai aģentūru pašu 

budžets palielinās, bet ES iemaksa 

samazinās; šajā sakarībā norāda, ka 

Parlaments patlaban izskata iespējas vēl 

vairāk paplašināt decentralizēto aģentūru 

finansēšanu no maksām; ar gandarījumu 

norāda, ka aģentūrām ar jauniem 

uzdevumiem (ESMA, eu-LISA un 

Frontex) ir piešķirts ievērojams 

apropriāciju un štatu sarakstā iekļauto 

darbinieku skaita palielinājums; prasa 

papildu finansiālo atbalstu aģentūrām, 

kas risina migrācijas un drošības 

problēmas; uzskata, ka Eiropols un 

Eurojust būtu jāstiprina vēl vairāk un ka 

EASO būtu jāsaņem atbilstošs 

finansējums saistībā ar tā pārveidi par 

Eiropas Patvēruma aģentūru; 

60. pauž nožēlu par decentralizētajām 

aģentūrām paredzēto piešķīrumu vispārējo 

palielinājumu 2019. gada budžeta projektā, 

proti, +10,8 % (neņemot vērā piešķirtos 

ieņēmumus) un +259 štata vietas, un prasa 

pilnībā pārskatīt ES aģentūru lomu, 

jautājot, vai to uzdevumus un mērķus 

sekmīgāk nevarētu īstenot tagadējie 

Komisijas ģenerāldirektorāti vai 

dalībvalstis, lai nepieļautu uzdevumu un 

izmaksu dublēšanos un lai uzlabotu 

pārredzamību; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/13 

Grozījums Nr.  13 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

2018/2024(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

62. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

62. atzinīgi vērtē to, ka ir izveidotas 

divas jaunas ES struktūras, kas 

uzskatāmas par decentralizētajām 

aģentūrām, proti, Eiropas Prokuratūra 

(EPPO) un Eiropas Darba iestāde (ELA); 

norāda, ka ELA paredzētās apropriācijas 

ir iekļautas rezervē līdz brīdim, kad būs 

pabeigta likumdošanas procedūra; 

norāda, ka EPPO atrodas Luksemburgā, 

un aicina to saskaņā ar Finanšu regulu 

iesniegt abām budžeta lēmējinstitūcijas 

iestādēm visu informāciju par tās ēku 

politiku; uzskata, ka jaunas aģentūras ir 

jāveido, piešķirot jaunas apropriācijas un 

jaunas štata vietas, vienlaikus neveicot 

nekādu pārdali, ja vien nav skaidra 

apliecinājuma tam, ka konkrētas darbības 

ir visā pilnībā pārceltas no Komisijas vai 

citām pastāvošām struktūrām, piemēram, 

Eurojust, uz jaunajām aģentūrām; 

norāda, ka Eurojust saglabā kompetenci 

strādāt ar finanšu interešu aizsardzības 

lietām ciešā sadarbībā ar EPPO, 

vienlaikus pilnībā iesaistoties operatīvā 

atbalsta nodrošināšanā dalībvalstīm cīņā 

pret organizēto noziedzību, terorismu, 

kibernoziedzību un migrantu 

kontrabandu; atgādina Vienotajā pieejā 

iekļautos noteikumus attiecībā uz 

jaunizveidotajām decentralizētām 

aģentūrām; 

svītrots 
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Or. en 

 

 


