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16.10.2019 A9-0017/24

Grozījums Nr. 24
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Marisa Matias, José 
Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel 
Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Martina Anderson, Matt Carthy, Stelios Kouloglou
GUE/NGL 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
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. pauž stingru pārliecību, ka ir 
obligāti risināt klimata problēmu un 
aizsargāt vidi tā, lai veicinātu 
nodarbinātību, radītu jaunas darbvietas, 
stiprinātu konkurētspēju, veicinātu 
ilgtspējīgu attīstību un nodrošinātu sociālo 
labklājību; uzsver jauno un topošo 
tehnoloģiju lielo nozīmi minētā mērķa 
sasniegšanā; uzsver, ka Savienībai ir jārāda 
piemērs un jāiedvesmo citas valstis visā 
pasaulē vēl vairāk ieguldīt ar klimatu 
saistītos izdevumos; atzinīgi vērtē dedzīgos 
aicinājumus rīkoties, ko Savienības vadītāji 
pauduši nesen notikušajā ANO klimata 
pārmaiņu samitā, kā arī vairāku dalībvalstu 
nesen pausto apņemšanos palielināt 
izdevumus tādās jomās kā 
energoefektivitāte, atjaunojamo 
energoresursu enerģija un ilgtspējīga 
transporta un enerģētikas infrastruktūra; 
uzskata, ka pēc šādiem paziņojumiem 
vajadzētu sekot konkrētai dalībvalstu 
rīcībai, tostarp arī apspriežoties Padomē;

4. pauž stingru pārliecību, ka ir 
obligāti risināt klimata problēmu un 
aizsargāt vidi tā, lai veicinātu 
nodarbinātību, radītu jaunas darbvietas, 
stiprinātu konkurētspēju, veicinātu 
ilgtspējīgu attīstību un nodrošinātu sociālo 
labklājību, kā arī veicinātu vispārēju 
labklājību, veidotu ilgtspējīgu izaugsmi un 
risinātu virkni sociālo vajadzību, tostarp 
saistībā ar izglītību, veselības aprūpi un 
sociālo aizsardzību, vienlaikus risinot 
nabadzības problēmu; uzsver jauno un 
topošo tehnoloģiju lielo nozīmi minētā 
mērķa sasniegšanā; uzsver, ka Savienībai ir 
jārāda piemērs un jāiedvesmo citas valstis 
visā pasaulē vēl vairāk ieguldīt ar klimatu 
saistītos izdevumos; atzinīgi vērtē dedzīgos 
aicinājumus rīkoties, ko Savienības vadītāji 
pauduši nesen notikušajā ANO klimata 
pārmaiņu samitā, kā arī vairāku dalībvalstu 
nesen pausto apņemšanos palielināt 
izdevumus tādās jomās kā 
energoefektivitāte, atjaunojamo 
energoresursu enerģija un ilgtspējīga 
transporta un enerģētikas infrastruktūra; 
uzskata, ka pēc šādiem paziņojumiem 
vajadzētu sekot konkrētai dalībvalstu 
rīcībai, tostarp arī apspriežoties Padomē;
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LV Vienoti daudzveidībā LV

16.10.2019 A9-0017/25

Grozījums Nr. 25
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, 
Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina 
Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
GUE/NGL 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
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. tādēļ ierosina tādu Savienības 
2020. gada budžetu, kas dod nozīmīgu 
ieguldījumu vides problēmu un klimata 
pārmaiņu novēršanā un pēc iespējas 
kompensē to, kas nav izdarīts līdz šim, lai 
sasniegtu mērķi laikposmā no 2014. līdz 
2020. gadam 20 % no Savienības 
izdevumiem atvēlēt ar klimatu saistītiem 
pasākumiem; ierosina ievērojami — par 
vairāk nekā 2 miljardiem EUR pārsniedzot 
budžeta projektā ierosinātās summas — 
palielināt budžeta pozīcijas dažādās 
izdevumu kategorijās un galvenokārt 
1.a izdevumu apakškategorijā, kura dod 
lielu ieguldījumu klimata izdevumu mērķa 
sasniegšanā; mērķtiecīgi novirza šos 
palielinājumus uz tām pozīcijām, kuru 
izpildes rādītāji ir izcili un kuru darbības 
spējas ir pietiekamas, lai apgūtu papildu 
apropriācijas 2020. gadā;

7. tādēļ ierosina tādu Savienības 
2020. gada budžetu, kas dod nozīmīgu 
ieguldījumu vides problēmu un klimata 
pārmaiņu novēršanā un pēc iespējas 
kompensē to, kas nav izdarīts līdz šim, lai 
sasniegtu mērķi laikposma no 2014. līdz 
2020. gadam beigās 50 % no Savienības 
izdevumiem atvēlēt ar klimatu saistītiem 
pasākumiem; ierosina ievērojami — par 
vairāk nekā 2 miljardiem EUR pārsniedzot 
budžeta projektā ierosinātās summas — 
palielināt budžeta pozīcijas dažādās 
izdevumu kategorijās un galvenokārt 
1.a izdevumu apakškategorijā, kura dod 
lielu ieguldījumu klimata izdevumu mērķa 
sasniegšanā; mērķtiecīgi novirza šos 
palielinājumus uz tām pozīcijām, kuru 
izpildes rādītāji ir izcili un kuru darbības 
spējas ir pietiekamas, lai apgūtu papildu 
apropriācijas 2020. gadā;
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LV Vienoti daudzveidībā LV

16.10.2019 A9-0017/26

Grozījums Nr. 26
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios 
Kouloglou
GUE/NGL 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
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.  ierosina vēl citus mērķtiecīgus 
līdzekļu palielinājumus citām budžeta 
pozīcijām, kas saistītas ar Parlamenta 
prioritātēm, tādās jomās kā MVU, 
digitalizācija, mākslīgais intelekts, vēža 
pētniecība, drošība un tiesu iestāžu 
sadarbība, muita, migrācija un ārpolitika, 
tostarp attīstības un humānā palīdzība;

10.  ierosina vēl citus mērķtiecīgus 
līdzekļu palielinājumus citām budžeta 
pozīcijām, kas saistītas ar Parlamenta 
prioritātēm, tādās jomās kā MVU, 
digitalizācija, mākslīgais intelekts, vēža 
pētniecība, drošība un tiesu iestāžu 
sadarbība, muita un attīstības un humānā 
palīdzība;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/27

Grozījums Nr. 27
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-
Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
GUE/NGL 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
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a uzskata, ka, efektīvi cīnoties pret 
korupciju, izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas un nodokļu apiešanu, ko 
īsteno daudznacionāli uzņēmumi un 
bagātākie cilvēki, saskaņā ar Komisijas 
aplēsēm dalībvalstu budžetos būtu 
iespējams atgūt 1 triljonu EUR gadā; 
norāda, ka šajā jautājumā pastāv reāls 
Savienības rīcības trūkums; šajā sakarībā 
uzsver, ka ir steidzami jāizveido Eiropas 
iestāde, kas būtu pilnvarota apkarot 
krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos 
no nodokļu maksāšanas;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

16.10.2019 A9-0017/28

Grozījums Nr. 28
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, 
Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina 
Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Martina 
Anderson, Matt Carthy, Stelios Kouloglou
GUE/NGL 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
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. norāda, ka “Apvārsnis 2020” 
nodrošina ļoti ievērojamu Eiropas 
pievienoto vērtību un sniedz būtisku 
ieguldījumu videi nekaitīgu tehnoloģiju un 
klimatam un videi nekaitīgu inovāciju 
attīstībā, lai liktu pamatus dekarbonizētai 
nākotnei un atbalstītu pāreju uz aprites 
ekonomiku lielākā apmērā; uzsver arī šīs 
programmas svarīgumu citām nozīmīgām 
Eiropas pētniecības jomām, tādām kā 
digitalizācija, mākslīgais intelekts un vēža 
pētniecība; tāpēc ievērojami — par 
737,8 miljoniem EUR saistību 
apropriācijās pārsniedzot budžeta projektā 
ierosinātās summas — palielina 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
paredzētos līdzekļus; turklāt saskaņā ar 
Finanšu regulas 15. panta 3. punktu pilnā 
apmērā — 280,7 miljoni EUR — dara 
pieejamas saistību apropriācijas, kas 
2018. gadā atceltas, jo nav tikuši īstenoti 
pētniecības projekti pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” budžeta pozīcijās, kurām 
ir vislielākā nozīme ar klimatu saistītiem 
pētniecības projektiem, un aicina Komisiju 
īpašu uzmanību pievērst minēto līdzekļu 
taisnīgam ģeogrāfiskajam sadalījumam;

15. norāda, ka “Apvārsnis 2020” 
nodrošina ļoti ievērojamu Eiropas 
pievienoto vērtību un sniedz būtisku 
ieguldījumu videi nekaitīgu tehnoloģiju un 
klimatam un videi nekaitīgu inovāciju 
attīstībā, lai liktu pamatus dekarbonizētai 
nākotnei, samazinātu emisijas atbilstoši 
Parīzes nolīgumā iekļautajām saistībām 
un atbalstītu pāreju uz aprites ekonomiku 
lielākā apmērā; uzsver arī šīs programmas 
svarīgumu citām nozīmīgām Eiropas 
pētniecības jomām, tādām kā digitalizācija, 
mākslīgais intelekts un vēža pētniecība; 
tāpēc ievērojami — par 737,8 miljoniem 
EUR saistību apropriācijās pārsniedzot 
budžeta projektā ierosinātās summas — 
palielina pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” paredzētos līdzekļus; 
turklāt saskaņā ar Finanšu regulas 15. panta 
3. punktu pilnā apmērā — 280,7 miljoni 
EUR — dara pieejamas saistību 
apropriācijas, kas 2018. gadā atceltas, jo 
nav tikuši īstenoti pētniecības projekti 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
budžeta pozīcijās, kurām ir vislielākā 
nozīme ar klimatu saistītiem pētniecības 
projektiem, un aicina Komisiju īpašu 
uzmanību pievērst minēto līdzekļu 
taisnīgam ģeogrāfiskajam sadalījumam;
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16.10.2019 A9-0017/29

Grozījums Nr. 29
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Leila Chaibi, Marisa Matias, José Gusmão, 
Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel 
Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
GUE/NGL 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
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a prasa, lai Savienība ieguldītu 
lielāku darbu kohēzijas un sociālās 
konverģences veicināšanā Eiropā; 
ierosina dubultot Eiropas Sociālā fonda 
budžetu un jo īpaši Eiropas atbalsta fonda 
vistrūcīgākajām personām (FEAD) 
budžetu, lai pārvarētu nabadzību Eiropā;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

16.10.2019 A9-0017/30

Grozījums Nr. 30
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios 
Kouloglou
GUE/NGL 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
15.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.b uzskata, ka Savienības budžetā 
vajadzētu paredzēt pietiekami daudz 
līdzekļu, lai panāktu ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju Savienības 
tālākajos reģionos, kā arī pietiekami 
daudz līdzekļu īpašiem pasākumiem, kas 
šajos reģionos veicami saskaņā ar LESD 
349. pantu, ievērojot Komisijas 
2017. gada 24. oktobra paziņojumā par 
stiprāku un atjaunotu stratēģisko 
partnerību ar ES tālākajiem reģioniem 
izklāstītos mērķus un principus;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/31

Grozījums Nr. 31
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, 
Stelios Kouloglou
GUE/NGL 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
34.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34.a ierosina pēc vienošanās par jaunās 
Eiropas galvenās prokurores iecelšanu 
piešķirt viņas birojam ievērojamus 
finanšu līdzekļus un personālu, lai 
Eiropas Prokuratūra būtu pilnībā 
darbotiesspējīga, viņai stājoties amatā 
2020. gadā;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

16.10.2019 A9-0017/32

Grozījums Nr. 32
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José 
Gusmão, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie 
Pelletier, Stelios Kouloglou
GUE/NGL 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
40.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

40.a ierosina ievērojami palielināt 
līdzekļus pozīcijā “Cilvēces attīstība”, 
cenšoties kompensēt ietekmi, ko radījis 
nesenais ASV lēmums samazināt 
finansējumu globālajai attīstībai, jo īpaši 
NVO, kas darbojas reproduktīvās 
veselības jomā;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/33

Grozījums Nr. 33
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Martina 
Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
GUE/NGL 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
65. punkts – c apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

c) saistībā ar Eiropas Ombudu — 
pievienot divas AD štata vietas, 
pārsniedzot 2020. gada budžetu, un 
nedaudz samazināt trīs budžeta pozīcijas, 
lai kompensētu summas, kas atjaunotas 
divās citās pozīcijas;

c) saistībā ar Eiropas Ombudu — 
pievienot divas AD štata vietas, 
pārsniedzot 2020. gada budžetu;

Or. en


