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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā 
budžeta projektu 
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas 
Savienības pašu resursu sistēmu1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 
2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar 
kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 966/20122,

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar 
ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu 
nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu 
pārvaldību4,

– ņemot vērā 2019. gada 14. marta rezolūciju par 2020. gada budžeta izstrādes vispārējām 
pamatnostādnēm, III iedaļa — Komisija5,

– ņemot vērā 2019. gada 28. marta rezolūciju par Eiropas Parlamenta 2020. finanšu gada 
ieņēmumu un izdevumu tāmi6,

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko 
Komisija pieņēma 2019. gada 5. jūlijā (COM(2019)0400),

– ņemot vērā nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta 
projektu, ko Padome pieņēma 2019. gada 3. septembrī un nosūtīja Parlamentam 
2019. gada 13. septembrī (11734/2019 – C9-0119/2019),

– ņemot vērā Reglamenta 94. pantu,

1 OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.
2 OV L 193. 30.7.2018., 1. lpp.
3 OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
4 OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
5 Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0210.
6 Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0326.



PE641.127v01-00 4/10 PR\1188391LV.docx

LV

– ņemot vērā pārējo attiecīgo komiteju atzinumus,

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0000/2019),

III iedaļa

Vispārējs pārskats

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;

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 pēdējā iespēja Savienībai pietuvoties šim periodam noteikto politisko 
saistību izpildei, tostarp virzībā uz ES klimata mērķa sasniegšanu un ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķu (IAM) īstenošanu; uzsver, ka 2020. gada budžetam būtu jāsagatavo 
Savienība vēl vērienīgākam klimata mērķim DFS 2021.–2027. gadam;

3. ņem vērā 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 administratīvajiem 
izdevumiem un savai nostājai par pamatu ņemt budžeta projektu;

4. pauž stingru pārliecību, ka ir būtiski svarīgi klimata problēmas risināt tā, lai tiktu 
veicināta nodarbinātība un stiprināta konkurētspēja; atzinīgi vērtē dedzīgos aicinājumus 
rīkoties, ko ES valstu vadītāji pauduši nesen notikušajā ANO klimata pārmaiņu samitā, 
kā arī vairāku dalībvalstu nesen pausto apņemšanos palielināt izdevumus tādās jomās kā 
energoefektivitāte un transporta un enerģētikas infrastruktūra;

5. 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 projektu — 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;

6. uzsver, ka jaunatne joprojām ir visaptveroša prioritāte Savienības budžetā; uzsver, ka, 
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neraugoties uz pozitīvo jauniešu bezdarba samazināšanās tendenci Savienībā, nākotnes 
iespēju trūkums rada patiešām akūtu sociālās krīzes situāciju jauniešiem atsevišķās 
Savienības vietās (ar ievērojamām atšķirībām starp dalībvalstīm un reģioniem); tādēļ 
nolemj palielināt līdzekļus Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai (JNI), pārsniedzot 
Komisijas ierosināto apmēru — arī tādēļ, lai nākamajā DFS nodrošinātu gludu pāreju uz 
Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+); palielina arī finanšu resursus, lai apmierinātu 
turpmāko pieprasījumu pēc Erasmus+, kas ir galvenā programma izglītības, apmācības 
(tostarp profesionālās izglītības un apmācības), jaunatnes un sporta jomā Eiropā; 
atgādina savu apņemšanos trīskāršot finansējumu programmai Erasmus+ DFS 2021.–
2027. gadam;

7. ierosina vēl citus mērķtiecīgus līdzekļu palielinājumus citām budžeta pozīcijām, kas 
saistītas ar Parlamenta prioritātēm, tādās jomās kā MVU, digitalizācija, vēža pētniecība, 
drošība un tiesu iestāžu sadarbība, migrācija un ārpolitika;

8. 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;

9. secina, ka, lai pienācīgi finansētu iepriekš minētās neatliekamās prioritātes un ņemot 
vērā atsevišķu izdevumu kategoriju ļoti mazās vai neesošās rezerves 2020. gadā, ir 
pilnībā jāizmanto elastības instruments un vispārējā saistību rezerve, daļēji jāizmanto 
neparedzēto izdevumu rezerve un pilnībā jāizmanto iespēja atkārtoti izmantot 
pētniecības jomā atceltās saistības, kā noteikts Finanšu regulas 15. panta 3. punktā; 
turklāt atgādina, ka DFS regulā iekļautās elastības iespējas beigsies šī perioda beigās;

10. kopējo apropriāciju līmeni 2020. gada budžetā (visas iedaļas) nosaka 
170 971 519 973 EUR apmērā saistību apropriācijās, kas ir par 2 699 813 994 EUR 
vairāk nekā ierosināts budžeta projektā; turklāt — tā kā ir notikusi saistību atcelšana — 
saskaņā ar Finanšu regulas 15. panta 3. punktu nolemj darīt pieejamus 
280 700 000 EUR saistību apropriācijās;

1.a izdevumu apakškategorija — Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai

11. 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; uzsver arī šīs programmas 
svarīgumu citām nozīmīgām Eiropas pētniecības jomām, tādām kā digitalizācija un vēža 
pētniecība; tāpēc ievērojami — par 737,8 miljoniem EUR saistību apropriācijās 
pārsniedzot budžeta projektu — 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;

12. uzsver Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) izšķirošo nozīmi tāda 
augstas veiktspējas Eiropas komunikāciju tīkla izveides sekmēšanā, kas ir ilgtspējīgs un 
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savstarpēji savienots transporta, enerģētikas un IKT infrastruktūras jomā un dod 
nozīmīgu ieguldījumu pārejā uz klimatneitrālu sabiedrību; tādēļ ierosina palielināt EISI 
transporta sadaļas un EISI enerģētikas sadaļas finansējumu, kopumā par 545 miljoniem 
EUR saistību apropriācijās pārsniedzot budžeta projektu;

13. uzskata, ka šajā apakškategorijā ir vairāk jāatbalsta vēl arī citas svarīgas prioritātes; šajā 
sakarībā uzsver MVU, kuri ir būtiska Savienības ekonomikas daļa un kuriem ir 
izšķiroša nozīme darbvietu radīšanā visās dalībvalstīs; uzsver, ka Erasmus+ joprojām ir 
ļoti augstu novērtēta un ārkārtīgi populāra programma ar tādu pieteikumu skaitu, kas 
ievērojami pārsniedz pieejamo finansējumu, un tā palīdz veicināt spēcīgu kopīgas 
Eiropas identitātes apziņu;

14. tāpēc palielina saistību apropriācijas 1.a izdevumu apakškategorijā, par 
1 503 766 221 EUR pārsniedzot budžeta projektu (izņemot izmēģinājuma projektus un 
sagatavošanas darbības), un norāda, ka šis palielinājums jāfinansē, izmantojot pieejamo 
rezervi un īpašos instrumentus; turklāt — tā kā ir notikusi saistību atcelšana — saskaņā 
ar Finanšu regulas 15. panta 3. punktu dara šai apakškategorijai pieejamus 
280 700 000 EUR saistību apropriācijās;

1.b izdevumu apakškategorija — Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija

15. uzsver, ka ir svarīgi uzlabot jauniešu nodarbināmību, un pauž apņēmību nodrošināt 
pienācīgu finansējumu JNI programmai pašreizējās DFS pēdējā darbības gadā; uzsver 
nepieciešamību paātrināt šīs programmas īstenošanu un vēl vairāk uzlabot tās 
efektivitāti, lai nodrošinātu, ka tā sniedz lielāku Eiropas pievienoto vērtību valstu 
nodarbinātības politikai; tāpēc ierosina palielināt JNI paredzēto saistību apropriāciju 
apmēru, par 363,3 miljoniem EUR pārsniedzot budžeta projektu;

16. palielina finansējumu tehniskajai palīdzībai, lai risinātu ar projektu pārvaldības 
procedūru sarežģītību saistītās problēmas (no pieteikumu sagatavošanas līdz finanšu 
pārvaldībai un ietekmes uzraudzībai), kuras ir viens no galvenajiem šķēršļiem, kas kavē 
struktūrfondu apguvi lielākā apmērā;

17. palielina saistību apropriācijas 1.b izdevumu apakškategorijā, par 373 278 264 EUR 
pārsniedzot budžeta projektu (izņemot izmēģinājuma projektus un sagatavošanas 
darbības), un norāda, ka šis palielinājums jāfinansē, izmantojot īpašos instrumentus;

2. izdevumu kategorija — Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi

18. ņemot vērā vispārējo prioritāti cīnīties pret klimata pārmaiņām, ievērojami — par 
233 miljoniem EUR — palielina saistību apropriācijas ar programmu LIFE+ saistītās 
budžeta pozīcijas 7. un 34. sadaļā; sagaida, ka Komisija nodrošinās nepieciešamo 
apguves spēju, lai šie papildu līdzekļi tiktu efektīvi izmantoti;

19. ierosina atsevišķām budžeta pozīcijām vajadzīgos palielinājumus, jo īpaši tādu 
pasākumu finansēšanai, kas paredzēti Āfrikas cūku mēra ietekmes novēršanai vairākās 
dalībvalstīs;

20. atgādina, ka Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) apropriāciju apmērs vēl 
būs jākoriģē, ņemot vērā piešķirtos ieņēmumus, kas varētu būt pieejami 2020. gadā, kā 
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norādīts Komisijas grozījumu vēstulē;

21. kopumā palielina saistību apropriācijas 2. izdevumu kategorijā par 
267,3 miljoniem EUR (izņemot izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības) un 
norāda, ka šis palielinājums jāfinansē, izmantojot maksimālā apjoma robežās pieejamo 
rezervi;

3. izdevumu kategorija — Drošība un pilsonība

22. palielina finansējumu Parlamenta prioritātēm iekšējās drošības, migrācijas un 
pamattiesību jomā, ņemot vērā ārkārtīgi zemo maksimālo apjomu kopš pašreizējās DFS 
darbības sākuma, ko nav iespējams ievērot; stingri iebilst pret Padomes veiktajiem 
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF) un Iekšējās drošības fonda (ISF) 
līdzekļu samazinājumiem un noraida Padomes priekšlikumu pārvietot 400 miljonus 
EUR saistību apropriācijās uz rezervi, kamēr nav panākts būtisks progress saistībā ar 
Dublinas III regulas reformu; uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi ieguldīt līdzekļus, lai 
nodrošinātu pienācīgu finansējumu un darbinieku skaitu visās aģentūrās, kas darbojas 
migrācijas, drošības un robežkontroles jomās, jo īpaši Eiropolā, Eurojust, EPPO un 
Frontex;

23. ierosina par 10 % palielināt saistību apropriācijas programmas “Radošā Eiropa” 
apakšprogrammām “MEDIA” un “Kultūra”, lai novērstu to pastāvīgo finansējuma 
trūkumu un sekmīgo pieteikumu zemo īpatsvaru; turklāt palielina apropriācijas 
multivides darbībām, kurām ir izšķiroša nozīme dezinformācijas apkarošanā un 
neatkarīgas žurnālistikas veicināšanā;

24. tāpēc palielina saistību apropriācijas 3. izdevumu kategorijā, par 121 799 746 EUR 
pārsniedzot budžeta projektu (izņemot izmēģinājuma projektus un sagatavošanas 
darbības), un norāda, ka šis palielinājums jāfinansē, turpinot izmantot īpašos 
instrumentus;

4. izdevumu kategorija — Globālā Eiropa

25. uzsver, ka vairāk ES budžeta līdzekļu ir jāiegulda klimata pārmaiņu mazināšanas un 
pielāgošanās pasākumos valstīs, uz kurām attiecas attīstības sadarbības instruments un 
Savienības civilās aizsardzības mehānisms;

26. ierosina Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta satvarā vēl vairāk palielināt 
finansējumu Rietumbalkānu valstīm, jo īpaši funkcionējošu demokrātisku institūciju, 
tiesiskuma, labas pārvaldības un publiskās administrācijas jomās;

27. atgādina, ka, ņemot vērā pastāvīgo drošības apdraudējumu un drošības vides 
pasliktināšanos pie ES austrumu robežām, kā arī sarežģītās reformas, ar kurām nākas 
saskarties Austrumeiropas partneriem, ir svarīgi nodrošināt pietiekamu finansējumu 
stabilitātes, demokrātijas un uzticēšanās veidošanas atbalstam un intensīvāk strādāt, 
atbalstot nabadzības mazināšanu un ekonomikas attīstību šajā reģionā; atgādina arī to, 
ka dienvidu kaimiņreģiona valstis ir pakļautas milzīgam spiedienam, ko cita starpā rada 
konflikti Sīrijā un Lībijā, ekstrēmisma pieaugums un ar to saistītās bēgļu un migrantu 
plūsmas; 
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28. uzskata, ka ir jāpalielina apropriācijas Kipras turku kopienas budžeta pozīcijai, lai dotu 
izšķirošu ieguldījumu Kiprā bezvēsts pazudušo personu komitejas darba turpināšanā un 
intensificēšanā, nodrošinātu to maronītu labklājību, kas vēlas tikt pārmitināti, un visu 
anklāva personu labklājību saskaņā ar 3. Vīnes nolīgumā paredzēto vienošanos un 
atbalstītu divkopienu Kultūras mantojuma tehnisko komiteju, tādējādi veicinot abu 
kopienu savstarpēju uzticēšanos un izlīgšanu;

29. uzskata, ka, ņemot vērā Turcijā joprojām pastāvošos nopietnos trūkumus demokrātijas, 
tiesiskuma un pamattiesību jomā, ir pamatoti vēl vairāk samazināt līdzekļus, kurus 
Turcijai piešķir no Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta; tādēļ nolemj neatjaunot 
Turcijai paredzēto finansējumu, ko Padome samazinājusi, samazināt šo finansējumu vēl 
par 5 miljoniem EUR un 100 miljonus EUR no šī finansējuma iekļaut rezervē;

30. palielina 4. izdevumu kategoriju, kopumā par 257 217 394 EUR pārsniedzot budžeta 
projektu (izņemot izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības), un norāda, ka šis 
palielinājums jāfinansē, turpinot izmantot īpašos instrumentus;

5. izdevumu kategorija — Administrācija; pārējās izdevumu kategorijas — administratīvie 
un pētniecības atbalsta izdevumi

31. atjauno administratīvo izdevumu pozīciju apmēru, kāds bija paredzēts budžeta projektā, 
tostarp administratīvos un pētniecības atbalsta izdevumus 1.–4. izdevumu kategorijā; 
ierosina par 5,5 miljoniem EUR saistību apropriācijās palielināt līdzekļus, kas budžeta 
projektā saistīti ar konferenci par Eiropas demokrātiju / Eiropas nākotni;

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

32. atgādina tādu instrumentu kā izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības nozīmi 
politisko prioritāšu formulēšanā un tādu jaunu iniciatīvu ieviešanā, kas var kļūt par 
pastāvīgām Savienības darbībām un programmām; pēc visu iesniegto priekšlikumu 
rūpīgas analīzes un pilnībā ņemot vērā Komisijas vērtējumu par to vai, tie atbilst 
juridiskajām prasībām un ir īstenojami, pieņem tādu izmēģinājuma projektu un 
sagatavošanas darbību līdzsvarotu kopumu, kas atspoguļo Parlamenta politiskās 
prioritātes; aicina Komisiju ātri īstenot izmēģinājuma projektus un sagatavošanas 
darbības un nodrošināt atgriezenisko saiti, informējot par to sniegumu un uz vietas 
gūtajiem rezultātiem;

Maksājumi

33. norāda uz līdz šim nepieredzēto rezervi 20 067,6 miljonu EUR apmērā, kas budžeta 
projektā pieejama maksājumu maksimālā apjoma ietvaros, jo 2014.–2020. gada 
programmu īstenošana sākās ļoti novēloti un attiecīgi ir uzkrājušies neizlietoti 
maksājumi, jo īpaši 1.b izdevumu apakškategorijā; uzsver, ka nedrīkst pieļaut 
maksājumu pieprasījumu ievērojamu uzkrāšanos nākamās DFS darbības sākumā, jo tā 
varētu veidoties vēl viena maksājumu krīze Savienības budžetā, kā tas notika šajā 
periodā, un varētu tikt traucēta nākamās paaudzes, proti, 2021.–2027. gada, programmu 
darbības pienācīga uzsākšana;

34. tādēļ palielina Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem paredzētos maksājumus 
kopumā par 3 miljardiem EUR, pamatojoties uz pieņēmumu, ka dalībvalstis vēl vairāk 
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paātrinās savu darbības programmu īstenošanu pašreizējās DFS pēdējā gadā un labāk 
ievēros savas prognozes; palielina ESIF galvojuma fonda finansējumu par 
948 miljoniem EUR, lai, neietekmējot budžetu, pārceltu uz 2020. gadu tos gada 
maksājumus, kuri līdz šim bija plānoti 2021. līdz 2023. gadam, t. i., laikam, kad 
sagaidāma lielāka nepieciešamība pēc maksājumiem; visbeidzot, palielina maksājumu 
apropriācijas tajās pozīcijās, kurās ir palielinātas saistību apropriācijas;

Pārējās iedaļas

I iedaļa — Eiropas Parlaments

35. atjauno apropriācijas, kas iekļautas tāmē, pamatojoties uz rūpīgu un atbildīgu 
Parlamenta 2020. gada vajadzību analīzi, un ar lielu balsu vairākumu apstiprinātas 
2019. gada 28. marta plenārsēdē; apzinās, ka Līguma par Eiropas Savienības darbību 
314. pants ļauj Komisijai koriģēt citu iestāžu tāmes projektus; tomēr pauž pārsteigumu 
un dziļas bažas par to, ka Komisija ir samazinājusi Parlamenta budžetu, tādējādi laužot 
abu iestāžu labas sadarbības tradīciju;

36. palielina divas pozīcijas, pārsniedzot budžeta projektā ierosināto līdzekļu apmēru, 
ņemot vērā divus jaunus elementus, kuri ietekmē pārejas pabalstus 2020. gada budžetā 
un kurus nebija iespējams paredzēt: augstāks nepārvēlēto deputātu īpatsvars pēc Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām (63 %, savukārt, veicot aprēķinus, par pamatu tika izmantots 
vidējais rādītājs — 50 %) un Brexit atlikšana līdz 2019. gada 31. oktobrim; palielina arī 
Eiropas politiskajiem fondiem paredzēto pozīciju, jo to darbam ir izšķiroša nozīme 
demokrātijas veicināšanā un cīņā pret viltus ziņām un dezinformāciju;

37. saskaņā ar Parlamenta pieņemto tāmi:

– aicina Prezidiju izstrādāt tehnisku risinājumu, lai EP deputāti varētu īstenot savas 
tiesības balsot grūtniecības un dzemdību, paternitātes vai ilgtermiņa slimības 
atvaļinājuma laikā;

– atgādina aicinājumu Prezidijam veikt pasākumus, lai, sākot no 2020. gada 
sākuma, pilnībā saskaņotu piemaksu likmes, kas saistībā ar darba braucieniem 
starp Parlamenta trijām darba vietām tiek piemērotas ierēdņiem, pārējiem 
darbiniekiem un reģistrētiem deputātu palīgiem;

– atkārtoti aicina Priekšsēdētāju konferenci pārskatīt Īstenošanas noteikumus, ar 
kuriem reglamentē delegāciju darbu un braucienus ārpus Eiropas Savienības; 
uzsver, ka šādā pārskatīšanā būtu jāizskata iespēja ļaut reģistrētiem deputātu 
palīgiem, ievērojot zināmus nosacījumus, pavadīt deputātus oficiālās Parlamenta 
delegācijās un darba braucienos;

– aicina ģenerālsekretāru nekavējoties iesniegt īstenošanas noteikumus, tādējādi 
nodrošinot reģistrētu deputātu palīgu tiesību aktos paredzēto tiesību ievērošanu, 
lai izvairītos no patvaļīgas interpretācijas un pašreizējās nevienlīdzības, kas neļauj 
pilnībā īstenot Deputātu nolikumā un deputātu palīgu statusā paredzēto darbu;

– aicina pilnībā īstenot Parlamenta pasākumus, kuri ieteikti Parlamenta 2017. gada 
26. oktobra rezolūcijā par seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošanu 
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Eiropas Savienībā, proti, rīkot visiem darbiniekiem un deputātiem paredzētas 
mācības par aizkarošas izturēšanās novēršanu, veikt abu pašreizējo aizskarošas 
izturēšanās novēršanas komiteju ārēju revīziju, kā arī pārveidot abas šīs komitejas 
par vienu neatkarīgu komiteju, kuras pastāvīgie locekļi būtu ārsti un juristi; 
pieprasa papildu atbalstu, lai segtu izmaksas par papildu personālu, kas būtu 
kompetents vadīt Parlamentā notikušu aizskarošas izturēšanās gadījumu 
izskatīšanu, īpašā dienestā sapulcinot darbiniekus, kuriem ir profesionāla pieredze 
medicīnā, psiholoģijā, tieslietās un cilvēkresursu pārvaldībā, kā arī saskaņā ar 
Civildienesta noteikumu 24. pantu segt no aizskarošas izturēšanās cietušo personu 
tiesvedības izdevumus un medicīniskās izmaksas;

Citas iedaļas (IV–X iedaļa)

38. norāda, ka 2020. gada budžeta projekts lielā mērā atspoguļo to dažādo iestāžu tāmes, uz 
kurām attiecas pārējās budžeta iedaļas, un tādēļ — ar dažiem izņēmumiem — atbilst to 
finansiālajām prasībām; uzskata, ka Padomes ierosinātajiem samazinājumiem tādējādi 
būtu kaitīga ietekme uz attiecīgo iestāžu darbību un līdz ar to arī uz būtisko 
ieguldījumu, ko tās sniedz Eiropas Savienības darbības nodrošināšanā; tāpēc ierosina 
gandrīz visos gadījumos atjaunot 2020. gada budžeta projektā ierosināto apmēru, tostarp 
attiecībā uz Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja un Eiropas Ārējās darbības dienesta 
štatu sarakstiem;

39. uzskata, ka atsevišķos gadījumos un ņemot vērā iestāžu tāmes, ir jāpalielina pozīcijas, 
pārsniedzot 2020. gada budžetu, un jāierosina papildu štata vietas; tāpēc ierosina:

a) saistībā ar Tiesu un ņemot vērā tās pieaugošo darba slodzi — atjaunot 11 štata 
vietas, kuras Tiesa bija ierosinājusi savā tāmē (7 AD un 4 AST vietas) un kuras 
Komisija nav iekļāvusi 2020. gada budžeta projektā, kā arī nodrošināt 
atalgojumam un piemaksām vajadzīgās apropriācijas;

b) saistībā ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju — 
dažās pozīcijās palielināt apropriācijas, pārsniedzot 2020. gada budžeta projektu, 
lai saglabātu tādu apropriāciju līmeni, kas līdzinās iepriekšējā gada apropriācijām;

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;

o

o o

40. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar vispārējā budžeta projekta grozījumiem 
nosūtīt Padomei, Komisijai, pārējām attiecīgajām iestādēm un struktūrām, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.


