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17.10.2018 A8-0313/39 

Grozījums Nr.  39 

Rina Ronja Kari 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

79.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 79.c uzsver, ka Parlamenta automašīnu 

dienests būtu jāizmanto tikai transportam 

no lidostas vai stacijas un atpakaļ; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/40 

Grozījums Nr.  40 

Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. uzsver, ka 2019. gada budžeta 

lasījums Parlamentā pilnībā atspoguļo 

politiskās prioritātes, kas ar ievērojamu 

vairākumu tika apstiprinātas iepriekš 

minētajā 2018. gada 15. marta rezolūcijā 

par vispārējām pamatnostādnēm un 2018. 

gada 5. jūlija rezolūcijā par pilnvarojumu 

trialogam; atgādina, ka šo prioritāšu 

pamatā ir: ilgtspējīga izaugsme, inovācija, 

konkurētspēja, drošība, bēgļu un 

migrantu plūsmu pamatcēloņu 

novēršana, bēgļu un migrantu plūsmu 

pārvaldība, cīņa pret klimata pārmaiņām 

un pāreja uz ilgtspējīgu enerģiju, kā arī 

īpaša uzmanība jauniešiem; 

1. uzsver, ka 2019. gada budžeta 

lasījums Parlamentā pilnībā neatspoguļo 

politiskās prioritātes, kas ar vairākumu tika 

apstiprinātas iepriekš minētajā 2018. gada 

15. marta rezolūcijā par vispārējām 

pamatnostādnēm un 2018. gada 5. jūlija 

rezolūcijā par pilnvarojumu trialogam; 

atgādina, ka šo prioritāšu pamatā ir: 

ilgtspējīga izaugsme, inovācija, cīņa pret 

klimata pārmaiņām, pāreja uz atjaunojamo 

energoresursu enerģijas izmantošanu un 

migrācija, kā arī īpaša uzmanība 

jauniešiem; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/41 

Grozījums Nr.  41 

Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. norāda, ka Eiropas iedzīvotāji 

sagaida, ka Savienība darīs visu iespējamo, 

lai vienmērīgi visos tās reģionos 

nodrošinātu ekonomikas izaugsmi un 

sekmētu darbvietu radīšanu; atgādina, ka 

minēto vēlmju apmierināšanai ir 

nepieciešami ieguldījumi pētniecībā un 

inovācijā, digitalizācijā, izglītībā, 

infrastruktūrā un mazos un vidējos 

uzņēmumos (MVU) un ir jāveicina 

nodarbinātība, jo īpaši Eiropas jauniešu 

vidū; neatbalsta to, ka Padome jau atkal 

ierosina samazinājumus tieši tām 

programmām, kas ir izstrādātas, lai 

palielinātu Savienības ekonomikas 

konkurētspēju un inovāciju; turklāt uzsver, 

ka daudzām šīm programmām, piemēram, 

“Apvārsnis 2020”, ir pārāk liels pieteikumu 

skaits, un tādēļ līdzekļi tiek izmantoti vāji 

un daudzi lieliski projekti nesaņem 

finansējumu; uzsver arī to, ka tādas 

programmas kā “Erasmus +”, “Apvārsnis 

2020” un Uzņēmumu un mazo un vidējo 

uzņēmumu konkurētspējas programma 

(COSME) spilgti demonstrē, kādas 

priekšrocības sniedz sadarbība Savienības 

līmenī, un palīdz radīt Eiropas piederības 

sajūtu; tādēļ nolemj ievērojami palielināt 

finansējumu “Erasmus +” un stiprināt 

programmas, kas veicina izaugsmi un 

darbvietu radīšanu, tostarp programmu 

3. norāda, ka Eiropas iedzīvotāji 

sagaida, ka Savienība darīs visu iespējamo, 

lai nodrošinātu ekonomikas izaugsmi un 

sekmētu darbvietu radīšanu; atgādina — lai 

attaisnotu šīs cerības, ir nepieciešami 

ieguldījumi pētniecībā un inovācijā, 

izglītībā, infrastruktūrā, MVU un 

nodarbinātībā, jo īpaši attiecībā uz 

Eiropas jauniešiem, un ka jebkura 

nepilnība šajā ziņā veicinās vilšanos 
Eiropas ideālā; pauž izbrīnu par to, ka 

Padome jau atkal ierosina samazinājumus 

tieši tām programmām, kas ir izstrādātas, 

lai palielinātu Savienības ekonomikas 

konkurētspēju un inovāciju; turklāt uzsver, 

ka daudzām šīm programmām, piemēram, 

“Apvārsnis 2020”, ir pārāk liels pieteikumu 

skaits, un tādēļ līdzekļi tiek izmantoti vāji 

un daudzi lieliski projekti nesaņem 

finansējumu; uzsver arī to, ka tādas 

programmas kā “Erasmus +”, “Apvārsnis 

2020” un Uzņēmumu un mazo un vidējo 

uzņēmumu konkurētspējas programma 

(COSME) spilgti demonstrē, kādas 

priekšrocības sniedz sadarbība Savienības 

līmenī, un palīdz radīt Eiropas piederības 

sajūtu; tādēļ nolemj ievērojami palielināt 

finansējumu “Erasmus +” un stiprināt 

programmas, kas veicina izaugsmi un 

darbvietu radīšanu, tostarp programmu 

“Apvārsnis 2020”, Eiropas infrastruktūras 



 

AM\1166507LV.docx  PE624.170v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

“Apvārsnis 2020”, Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumentu (EISI) un 

COSME; 

savienošanas instrumenta (EISI) 

elementus, kas nav saistīti ar aizsardzības 

izdevumiem vai to, lai veicinātu mūsu 

atkarību no fosilā kurināmā, un COSME; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/42 

Grozījums Nr.  42 

Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. uzsver to, ka, lai gan jauniešu 

bezdarba līmenis ir zemāks nekā 

iepriekšējos gados, dažās dalībvalstīs un 

jo īpaši ekonomiski atpalikušākajos 

reģionos tas joprojām ir nepieņemami 

augsts un NEET situācijā esošo jauniešu 

(jaunieši, kas nemācās, nestrādā un 

neapgūst arodu) stāvoklis un ilgtermiņa 

bezdarbs rada īpašu satraukumu; uzsver to, 

ka nabadzība un sociālā un ekonomiskā 

atstumtība visvairāk apdraud jauniešus; 

tādēļ nolemj palielināt Jaunatnes 

nodarbinātības iniciatīvas (JNI) 

finansējumu, pārsniedzot Komisijas 

ierosināto līmeni; uzsver, ka šādu 

palielinājumu nekādā gadījumā 

nevajadzētu uzskatīt par JNI piešķīruma 

pārcelšanu uz agrāku laiku, ko apstiprināja 

saistībā ar DFS vidusposma pārskatīšanu; 

5. uzsver to, ka jauniešu bezdarba 

līmenis dažās dalībvalstīs joprojām ir 

nepieņemami augsts un ka NEET situācijā 

esošo jauniešu (jaunieši, kas nemācās, 

nestrādā un neapgūst arodu) stāvoklis un 

ilgtermiņa bezdarbs rada īpašu satraukumu; 

uzsver to, ka nabadzība un sociālā un 

ekonomiskā atstumtība visvairāk apdraud 

jauniešus; tādēļ nolemj palielināt Jaunatnes 

nodarbinātības iniciatīvas (JNI) 

finansējumu, pārsniedzot Komisijas 

ierosināto līmeni; uzsver, ka šādu 

palielinājumu nekādā gadījumā 

nevajadzētu uzskatīt par JNI piešķīruma 

pārcelšanu uz agrāku laiku, ko apstiprināja 

saistībā ar DFS vidusposma pārskatīšanu; 

un mudina šo iniciatīvu noteikt par 

nodarbinātības plānu, kas saistīts ar 

publisku sociālo un vides plānu Eiropai, 

kurā dalībvalstis apņemas palielināt 

finansējuma apguves līmeni un uzlabot 

jauniešu nodarbinātības kvalitāti; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/43 

Grozījums Nr.  43 

Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. uzstāj, ka, ņemot vērā nesenās 

bažas par drošību visā Savienībā, 3. 

izdevumu kategorijas finansējums būtu 

īpaši jāparedz arī pasākumiem, kuri 

stiprinātu Savienības iedzīvotāju drošību; 

tādēļ nolemj palielināt finansējumu 

tieslietu un iekšlietu jomā strādājošajām 

aģentūrām, piemēram, Eiropas Savienības 

Aģentūrai tiesībaizsardzības sadarbībai 

(Eiropolam), Eiropas Savienības 

Tiesībaizsardzības apmācības aģentūrai 

(CEPOL), Eiropas Aģentūrai lielapjoma 

IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, 

drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA), 

Eiropas Savienības Aģentūrai tiesu 

iestāžu sadarbībai krimināllietās 

(Eurojust) un jaunajai Eiropas 

Prokuratūrai (EPPO), kuras pēdējos 

gados cieš no darbinieku un finansējuma 

trūkuma paaugstinātās darba slodzes un 

papildu uzdevumu dēļ; 

9. uzstāj, ka, ņemot vērā nesenās 

bažas par drošību visā Savienībā, 3. 

izdevumu kategorijas finansējums būtu 

īpaši jāparedz arī pasākumiem, kuri 

stiprinātu Savienības iedzīvotāju drošību; 

uzsver nepieciešamību apsvērt 

ekonomiskās drošības trūkuma iemeslus 
Eiropas iedzīvotājiem un tā saistību ar 

sociālās aizsardzības trūkumu, nedrošiem 

darba apstākļiem un nevienlīdzību, kas 

veicina sociālos konfliktus; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/44 

Grozījums Nr.  44 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

33. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

33. ņemot vērā sarunu par SRSP 

pārskatīšanu veiksmīgo noslēgšanu, 

nolemj izņemt no rezerves no 1. b 

apakškategorijas pārvietotās summas, 

kuras Padome tur bija iekļāvusi; 

svītrots 

Or. en 



 

AM\1166507LV.docx  PE624.170v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

17.10.2018 A8-0313/45 

Grozījums Nr.  45 

Liadh Ní Riada 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

23. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

23.  atzinīgi vērtē apņemšanos īstenot 

atjauninātu Savienības aizsardzības 

programmu, proti, vienošanos izveidot 
Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības 

programmu (EDIDP); pauž nodomu 

pievērst īpašu uzmanību tam, lai Komisija 

īstenotu nolīgumus, kas balstīti uz EDIDP 

un Eiropas Solidaritātes korpusu un kas 

būtu jāizklāsta grozījumu vēstulē, kuru 

Komisija publicēs 2018. gada oktobrī; 

23. noraida jebkādu Komisijas 

mēģinājumu no Savienības budžeta 

finansēt Eiropas aizsardzības rūpniecības 

attīstības programmu; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/46 

Grozījums Nr.  46 

Liadh Ní Riada 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

32. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

32. sagaida, ka 2019. gadā, kā arī 

turpmākajos gados saglabāsies liels 

spiediens uz minēto dalībvalstu migrācijas 

un patvēruma sistēmām, kā arī to 

robežām, un tādēļ uzskata, ka bēgļu un 

migrācijas jomā ir nepieciešams papildu 

finansējums, cita starpā ņemot vērā 

jebkādas turpmākas neparedzētas 

vajadzības šajā jomā; tādēļ pastiprina 

AMIF, lai sniegtu atbalstu Savienībai 

saistībā ar likumīgu migrāciju, veicinātu 

trešo valstu valstspiederīgo efektīvu 

integrāciju un uzlabotu taisnīgas un 

efektīvas atgriešanās stratēģijas, jo īpaši 

nolūkā atbalstīt dalībvalstis bēgļiem un 

migrantiem, jo īpaši bērniem un 

nepavadītiem nepilngadīgajiem, paredzētu 

integrācijas pasākumu uzlabošanā; 

32. atzīst, ka ir vajadzīgs papildu 

finansējums migrantu un bēgļu 

integrācijas jomā; tādēļ palielina 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas 

fonda līdzekļus attiecībā uz atbalstu 

migrantiem un bēgļiem, lai palīdzētu 

dalībvalstīm uzlabot migrantu, jo īpaši 

bērnu un nepavadītu nepilngadīgo, 

integrācijas pasākumus; 

Or. en 



 

AM\1166507LV.docx  PE624.170v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

17.10.2018 A8-0313/47 

Grozījums Nr.  47 

Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou, Martina Michels 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

12.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 12.a atgādina, ka Turcija ir svarīga 

kaimiņvalsts, cita starpā attiecībā uz 

stabilitāti reģionā, un uzsver, ka Turcijai 

ir jāievēro reģionā spēkā esošie 

starptautiskie tiesību akti un jāatgriežas 

pie reformu ceļa, kas garantē tās 

iedzīvotāju labklājību un viņu tiesību 

pilnīgu ievērošanu; atkārtoti pauž savu 

nostāju iesaldēt attiecīgos IPA II līdzekļus 

un uzsver, ka līdzekļus nevajadzētu 

samazināt un/vai novirzīt tā, lai rastos 

kaitējums Turcijas iedzīvotājiem un 

pilsoniskajai sabiedrībai; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/48 

Grozījums Nr.  48 

Dimitrios Papadimoulis 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. atgādina, ka kohēzijas politikai ir 

primāra nozīme Savienības attīstībā un 

izaugsmē un dalībvalstu un reģionu 

konverģencē; uzsver Parlamenta 

apņemšanos nodrošināt pietiekamas 

apropriācijas minētajām programmām, 

kuras pārstāv vienu no galvenajām 

Savienības politikas jomām; 

6.  atgādina, ka kohēzijas politikai ir 

primāra nozīme Savienības attīstībā un 

izaugsmē; uzsver Parlamenta apņemšanos 

nodrošināt pietiekamas apropriācijas 

minētajām programmām, kuras pārstāv 

vienu no galvenajām Savienības politikas 

jomām; pauž nožēlu par Komisijas 

priekšlikumu, kas pavājina kohēzijas 

politiku; uzsver Parlametna nostāju, kurā 

aicināts pastiprināt kohēzijas politiku.  

Or. en 

 

 


