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16.10.2019 A9-0017/1

Grozījums Nr. 1
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets – visas iedaļas
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atgādina, ka Parlaments 2019. gada 
14. marta rezolūcijā par 2020. gada 
budžeta izstrādes vispārējām 
pamatnostādnēm noteica skaidras 
politiskās prioritātes 2020. gada budžetam, 
kam jāveido tilts uz nākotnes Eiropu un 
jānodrošina Eiropas pievienotā vērtība; 
no jauna apstiprina savu stingro 
apņemšanos īstenot minētās prioritātes un 
nosaka turpmāk izklāstīto nostāju, lai 
nodrošinātu atbilstošu finansējuma līmeni 
šo prioritāšu izpildei;

1. pieņem zināšanai, ka Parlaments 
2019. gada 14. marta rezolūcijā par 
2020. gada budžeta izstrādes vispārējām 
pamatnostādnēm noteica skaidras 
politiskās prioritātes 2020. gada budžetam;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/2

Grozījums Nr. 2
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets – visas iedaļas
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a uzsver, ka Savienības budžets 
nepiedāvā konkrētus risinājumus saistībā 
ar politiskajām prioritātēm, ar kurām 
saskaras iedzīvotāji; uzsver, ka 
dalībvalstis joprojām saskaras ar 
daudzām problēmām, un pauž pārliecību, 
ka Savienības pilsoņi sagaida, ka 
2020. gada budžets būs efektīvāks, 
pārredzamāks un balstīts uz sniegumu un 
tajā būs nodrošināti konkrēti 
administratīvo izdevumu samazinājumi 
un efektīvs un atbildīgs nodokļu 
maksātāju naudas izlietojums; uzsver arī 
to, ka ir pienācīgi jānovērtē, kurus 
līdzekļus labāk varētu pārvaldīt valsts 
līmenī, lai nodrošinātu pilnīgu 
subsidiaritātes principa ievērošanu;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/3

Grozījums Nr. 3
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets – visas iedaļas
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atkārtoti pauž Parlamenta viedokli, 
ka Savienības 2020. gada budžetam būtu 
jāpalīdz sagatavoties daudzgadu finanšu 
shēmas (DFS) 2021.–2027. gadam 
īstenošanai un jānodrošina stabils izejas 
punkts jaunās paaudzes ES programmām 
un politikas pasākumiem; turklāt 
atgādina, ka 2020. gads ir pēdējais 
pašreizējās DFS darbības gads un līdz ar 
to Savienības pēdējā iespēja pietuvoties 
šim periodam noteikto politisko saistību 
izpildei, tostarp virzībā uz ES klimata 
mērķa sasniegšanu un ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķu (IAM) īstenošanu, kā arī 
Eiropas Sociālo tiesību pīlāra īstenošanu; 
šajā sakarībā uzsver, ka Savienības 
budžetā ir visā pilnībā jānovērtē un 
jāintegrē Savienības politikas ietekme uz 
dzimumu līdztiesību (dzimumu līdztiesības 
principa ievērošana budžeta plānošanā), 
tādējādi veicinot dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanu un vienlīdzīgas 
iespējas;

2. atkārtoti pauž Parlamenta viedokli, 
ka Savienības 2020. gada budžetam būtu 
jāpalīdz sagatavoties daudzgadu finanšu 
shēmai (DFS) 2021.–2027. gadam;

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets – visas iedaļas
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. pieņem zināšanai Padomes nostāju 
attiecībā uz budžeta projektu, proti, saistību 
apropriāciju samazināšanu par 
1,51 miljardu EUR salīdzinājumā ar 
Komisijas priekšlikumu; uzskata, ka 
Padomes veiktie samazinājumi ir klajā 
pretrunā Savienības prioritātēm, tos 
nepamato līdzekļu apguves spēja un tie ir 
paredzēti tam, lai likvidētu visus īpašos 
palielinājumus, ko Parlaments pieprasījis 
un saņēmis iepriekšējos budžeta gados; 
tādēļ nolemj visās pozīcijās, kuras 
Padome ir samazinājusi, principā 
atjaunot apropriācijas budžeta projektā 
ierosinātajā apmērā gan attiecībā uz 
darbības, gan attiecībā uz 
administratīvajiem izdevumiem un savai 
nostājai par pamatu ņemt budžeta 
projektu;

3. atzinīgi vērtē Padomes nostāju 
attiecībā uz budžeta projektu, proti, saistību 
apropriāciju samazināšanu par 
1,51 miljardu EUR salīdzinājumā ar 
Komisijas priekšlikumu, un prasa veikt 
efektīvu izdevumu pārskatīšanu, lai 
nodrošinātu pēc iespējas lielākus 
ietaupījumus projektos, kuri līdz šim nav 
apliecinājuši reālu pievienoto vērtību;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets – visas iedaļas
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. principā atbalsta Komisijas aplēses 
par decentralizēto aģentūru budžeta 
vajadzībām; tādēļ uzskata, ka jebkādi 
Padomes ierosināti samazinājumi 
apdraudētu aģentūru pienācīgu darbību 
un neļautu tām pildīt savus uzdevumus; 
ierosina mērķtiecīgi palielināt to aģentūru 
apropriāciju apmēru, kuras veiks papildu 
uzdevumus vai kuru darba slodze aizvien 
palielinās jaunu problēmu dēļ;

11. aicina pilnībā pārskatīt Eiropas 
aģentūru lomu, noskaidrojot, vai to 
uzdevumus un mērķus labāk nevarētu 
īstenot pastāvošie Komisijas 
ģenerāldirektorāti vai dalībvalstis, lai 
novērstu funkciju un izmaksu dublēšanos, 
kā arī uzlabotu pārredzamību;

Or. en


