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2.7.2018 A8-0247/14 

Grozījums Nr.  14 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

2018/2024(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. atzinīgi vērtē Komisijas 

priekšlikumu un uzskata, ka tas lielā mērā 

atbilst paša Parlamenta prioritātēm; 
gatavojas arī turpmāk stiprināt svarīgākās 

programmas un nodrošināt tām atbilstošu 

finansējuma apmēru; norāda uz saistību 

apropriāciju palielinājumu 3,1 % apmērā 

un NKI īpatsvaru, kas ir zemāks nekā 

2018. gadā gan saistību apropriācijās (1 % 

salīdzinājumā ar 1,02 %), gan maksājumu 

apropriācijās (0,9 % salīdzinājumā ar 

0,92 %); 

3. pieņem zināšanai Komisijas 

priekšlikumu; gatavojas nosargāt 

svarīgākās programmas un nodrošināt tām 

atbilstošu finansējuma apmēru, ietaupot uz 

projektiem, kas līdz šim nav uzrādījuši 

reālu pievienoto vērtību; norāda uz 

saistību apropriāciju palielinājumu 3,1 % 

apmērā un NKI īpatsvaru, kas ir zemāks 

nekā 2018. gadā gan saistību apropriācijās 

(1 % salīdzinājumā ar 1,02 %), gan 

maksājumu apropriācijās (0,9 % 

salīdzinājumā ar 0,92 %); 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/15 

Grozījums Nr.  15 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

2018/2024(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. atzinīgi vērtē palielinājumus, kas 

ierosināti pamatprogrammai 

“Apvārsnis 2020”, Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumentam (EISI), 

Erasmus+ un programmām, kuras veicina 

ES iedzīvotāju drošību; tomēr norāda, ka ir 

vēl vairāk jāpalielina atbalsts MVU, 

kuriem ir svarīga nozīme ekonomiskās 

izaugsmes nodrošināšanā un darbvietu 

veidošanā, un paredzēt atbilstošus resursus 

ES rūpniecības digitalizācijai un digitālo 

prasmju un digitālās uzņēmējdarbības 

veicināšanai, kā arī jauniešus atbalstošām 

programmām un jo īpaši ErasmusPro; 

atkārtoti pauž pārliecību, ka Erasmus+ 

2019. gada budžets 2019. gadā ir vismaz 

jādivkāršo; 

4. atzinīgi vērtē palielinājumus, kas 

ierosināti pamatprogrammai 

“Apvārsnis 2020”, Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumentam (EISI), 

Erasmus+ un programmām, kuras veicina 

ES iedzīvotāju drošību; norāda, ka ar EISI 

piešķirto finansējumu ir jācenšas sasniegt 

mērķus, kas dalībvalstīm nodrošina reālu 

pievienoto vērtību ekonomikas, vides un 

sociālajā ziņā, un to nevajadzētu izmantot, 

lai finansētu projektus, kuru īstenošana ir 

strīdīga; tomēr norāda, ka ir vēl vairāk 

jāpalielina atbalsts MVU, kuriem ir svarīga 

nozīme ekonomiskās izaugsmes 

nodrošināšanā un darbvietu veidošanā, un 

paredzēt atbilstošus resursus ES 

rūpniecības digitalizācijai un digitālo 

prasmju un digitālās uzņēmējdarbības 

veicināšanai, kā arī jauniešus atbalstošām 

programmām un jo īpaši ErasmusPro; 

atkārtoti pauž pārliecību, ka Erasmus+ 

2019. gada budžets 2019. gadā ir vismaz 

jādivkāršo; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/16 

Grozījums Nr.  16 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD 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. norāda uz Eiropas Stratēģisko 

investīciju fonda (ESIF) nozīmi investīciju 

nepietiekamības mazināšanā ES; pauž 

nožēlu, ka ESIF ir finansējis arī 

infrastruktūru ar nopietnu ietekmi uz vidi 

un apšaubāmu papildināmību; 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 tās 

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;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/17 

Grozījums Nr.  17 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

2018/2024(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  10.a aicina Komisiju nekavējoties 

apsvērt iespēju no deficīta aprēķiniem, 

kas veikti saistībā ar Eiropas pusgadu, 

izslēgt ESI fondu finansētu projektu 

līdzfinansēšanu tā dēvētajos mazāk 

attīstītajos reģionos;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/18 

Grozījums Nr.  18 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

2018/2024(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

28.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  28.a uzsver, cik būtiski ir no valsts 

budžeta deficīta aprēķiniem, kas veikti 

saistībā ar Stabilitātes un izaugsmes 

paktu, izslēgt ieguldījumus ilgtspējīgai 

atjaunošanai, visus ieguldījumus 

seismiskā riska novēršanai un visus 

pasākumus hidroģeoloģiskās 

nestabilitātes novēršanai, tostarp 

pasākumus, ko līdzfinansē, izmantojot 

ESI fondus, un kas iekļauti 5. tematiskajā 

mērķī (profilakse, pielāgošanās klimata 

pārmaiņām veicināšana, riska novēršana 

un pārvaldība); 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/19 

Grozījums Nr.  19 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

2018/2024(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

30.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  30.a uzsver, ka saistībā ar ESI fondiem 

un Eiropas Reģionālās attīstības fondu 

(ERAF) pienācīga uzmanība ir jāvelta 

ilgtspējīgai mobilitātei pilsētās, stiprinot 

sinerģiju starp finansējuma avotiem un 

programmām, jo īpaši nolūkā pabeigt 

elektrotransportlīdzekļu uzlādes 

infrastruktūras izveidi un veicināt 

tehnikas modernizāciju; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/20 

Grozījums Nr.  20 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD 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, kas attiecas uz administrāciju, 

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; uzskata, ka ir jāpārskata 

Lēmums 2005/684/EK par Eiropas 

Parlamenta deputātu nolikumu, lai 

grozītu 14. pantu un deputātu pensiju 

tiesības saskaņotu ar sociālā 

nodrošinājuma sistēmām, kas paredzētas 

attiecīgās dalībvalsts parastajiem 

iedzīvotājiem, un grozījumi jāizdara gan 

attiecībā uz izmaksājamās summas 

aprēķinu, gan uz vecuma un iemaksu 

prasībām, kas nodrošina tiem tiesības uz 

pensiju; prasa pārrēķināt pensijas, kas no 

ES budžeta tiek izmaksātas bijušajiem 

deputātiem, kuri šīs tiesības ieguvuši 

pirms un pēc pašreizējā nolikuma 

stāšanās spēkā; konstatē, ka administratīvo 

izdevumu īpatsvars budžeta projektā nav 

mainījies, proti, tas ir 6,0 % saistību 

apropriācijās; 
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Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/21 

Grozījums Nr.  21 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD 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. mudina Komisiju darīt visu, kas 

tās spēkos, lai izmantotu visas iespējas 

ietaupīt un racionalizēt administratīvos 

izdevumus; 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; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/22 

Grozījums Nr.  22 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

2018/2024(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

60.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  60.a prasa veikt rūpīgu analīzi, lai 

apzinātu ietaupījumu iespējas un uzlabotu 

efektivitāti ar administratīvās sadarbības 

starpniecību, kā arī prasa izvērtēt iespēju 

apvienot aģentūras, kurām ir līdzīgi 

uzdevumi; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/23 

Grozījums Nr.  23 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

2018/2024(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

60.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  60.b uzsver, ka Eiropas Zāļu aģentūras 

(EMA) un Eiropas Banku iestādes (EBI) 

pārcelšanās izmaksām vajadzētu būt 

pārredzamām un jebkurā gadījumā 

nedrīkstētu palielināt ES ieguldījumu dēļ 

tā, ka EMA pārcelšanās notiek divreiz, 

proti, vispirms uz pagaidu mītni un pēc 

tam uz galīgo mītni; 

Or. en 

 

 


