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6.3.2015 A8-0027/7 

Grozījums Nr.  7 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming 

Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaĜa 
2015/2008(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Aa apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Aa. tā kā laikā, kad ES ir piemeklējusi 
dziĜa ekonomikas krīze un palielinās 
atšėirības, Kopienas budžets ir jāpalielina, 
lai nākamā gada budžetā nodrošinātu 
atbilstīgu līdzekĜu apmēru, īpašu 
uzmanību pievēršot programmām un 
projektiem, kuru mērėis ir sekmēt 
izaugsmi un pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātību, izskaust nabadzību un 
investēt pārdomātā, ilgtspējīgā un videi 
draudzīgā attīstībā; uzsver, ka šim 
palielinājumam būtu jāveidojas no to 
dalībvalstu iemaksu palielinājuma, kurās 
ir visaugstākais NKI un visaugstākais 
ienākumu līmenis uz vienu iedzīvotāju, 
tādējādi mainot pašreizējos neobjektīvos 
un netaisnīgos iemaksu principus; 
atkārto, ka ir ārkārtīgi svarīgi palielināt 
atbalstu dalībvalstīm, īpaši tām, kurās jau 
ir ekonomikas recesija, paredzot šo 
atbalstu investīcijām infrastruktūrā, 
sociālajos pakalpojumos, pētniecībā, 
inovācijā un izstrādē; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/8 

Grozījums Nr.  8 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias, Martina Michels, Pablo Iglesias, 

Younous Omarjee, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López 

Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaĜa 
2015/2008(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.a uzskata, ka ir vajadzīgs reāls publisko 
investīciju plāns, un uzsver, ka ir 
jāpārstrādā pašreizējās ES politiskās 
nostādnes, lai pienācīgi risinātu 
problēmas ar ekonomikas ilgtspējīgu 
izaugsmi, nodarbinātību, nabadzību, 
sociālo izstumtību un (ienākumu) 
nevienlīdzību; uzsver, ka ir vajadzīga 
jauna stratēăija, ar ko Eiropai noteiktu 
jaunu virzību, virzību uz pilnīgu 
nodarbinātību, pienācīgām darbvietām, 
iztiku garantējošām algām, sociālo un 
ekonomisko kohēziju un sociālo 
aizsardzību visiem, garantējot augstākos 
dzīves standartus, virzību, kas pievērš 
uzmanību katras dalībvalsts, īpaši mazāk 
attīstīto dalībvalstu, izaugsmes vajadzībām 
un kas veicina reālu konverăenci, palīdzot 
samazināt dalībvalstu attīstības līmeĦu 
atšėirības un pašreizējo ekonomisko, 
sociālo un reăionālo nevienlīdzību; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/9 

Grozījums Nr.  9 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 

Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 

Neoklis Sylikiotis, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaĜa 
2015/2008(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.b punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.b asi nosoda budžeta līdzekĜu 
samazinājumus zinātnei un inovācijai, 
īpaši EUR 2,7 miljardu samazinājumu 
programmai „Apvārsnis 2020”; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/10 

Grozījums Nr.  10 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Martina Michels, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaĜa 
2015/2008(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.c punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.c uzsver, ka bezdarbs ir jautājums, kas 
Eiropas Savienībai jārisina vissteidzamāk; 
uzskata, ka dalībvalstu ekonomikas 
izaugsmes atjaunošanai un jaunu 
darbvietu izveidei nepieciešams mīkstināt 
ES ierobežojošo budžeta politiku, lai 
dalībvalstīm Ĝautu izvēlēties īstenot tādu 
budžeta politiku, kas vislabāk atbilst to 
specifiskajai situācijai; tādēĜ uzskata, ka, 
sagatavojot ES budžetu, galvenā 
uzmanība būtu jāvelta pienācīgu 
darbvietu izveidei un ilgtspējīgai 
ekonomikas izaugsmei; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/11 

Grozījums Nr.  11 

Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaĜa 
2015/2008(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.a uzskata, ka ES budžeta samazināšanas 
acīmredzamām sekām vajadzētu būt ES 
darbību sarukumam, nevis pieaugumam, 
jo naudas ir mazāk; 

Or. en 



 

AM\1053199LV.doc  PE552.211v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
6.3.2015 A8-0027/12 

Grozījums Nr.  12 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Martina Michels, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López 

Bermejo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan,  

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaĜa 
2015/2008(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. uzsver, ka Eiropas strukturālie un 
investīciju fondi veido lielāko daĜu no 
investīciju izdevumiem ES budžetā un ka 
tiem ir izšėiroša nozīme darbvietu 
radīšanai, izaugsmes sekmēšanai, kā arī 
konkurētspējas un inovācijas 
palielināšanai; uzsver, ka ES kohēzijas 
politika ir sekmējusi publisko ieguldījumu 
noturību izšėiroši svarīgās ekonomikas 
jomās un devusi redzamus rezultātus 
vietējā mērogā, kas var palīdzēt 
dalībvalstīm un reăioniem pārvarēt 
pašreizējo krīzi un sasniegt stratēăijas 
„Eiropa 2020” mērėus; aicina Komisiju 
un dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai 
nākamajos mēnešos ātri pieĦemtu atlikušās 
darbības programmas nolūkā nodrošināt, 
ka 2016. gadā to īstenošanas temps ir 
optimāls; 

3. uzsver, ka Eiropas strukturālie un 
investīciju fondi veido lielāko daĜu no 
izdevumiem ES budžetā un ka tiem ir 
izšėiroša nozīme darbvietu radīšanai, 
izaugsmes sekmēšanai, kā arī kohēzijas, 
integrācijas un inovācijas palielināšanai; 
uzsver, ka ES kohēzijas politika ir 
palīdzējusi saglabāt publiskās investīcijas 
svarīgās ekonomikas nozarēs un ir panākti 
redzami rezultāti uz vietas, kas var palīdzēt 
dalībvalstīm un reăioniem pārvarēt 
pašreizējo krīzi, palielinot apropriācijas 
Kohēzijas fondam un struktūrfondiem, 
īpaši ESF un tādām programmām kā 
“Progress”, īpašu uzmanību pievēršot 
nodarbinātībai, kurā ievērotas strādājošo 
tiesības, līdztiesība un iespēju vienlīdzība, 
un nabadzības izskaušanai; uzsver, ka 
dalībvalstis ir jānodrošina ar līdzekĜiem, 
kā tās var palīdzēt saviem pilsoĦiem izkĜūt 
no krīzes; šajā sakarībā uzsver, ka īpaši ir 
jāiegulda tādās jomās kā izglītība un 
mobilitāte, pētniecība un inovācija, 
mikrouzĦēmumi, kā arī mazie un vidējie 
uzĦēmumi, lai veicinātu darbvietu 
veidošanu un jo īpaši jauniešu 
nodarbinātību; aicina Komisiju un 
dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai 
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nākamajos mēnešos ātri pieĦemtu atlikušās 
darbības programmas nolūkā nodrošināt, 
ka 2016. gadā īstenošanas temps ir 
optimāls; 
 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/13 

Grozījums Nr.  13 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Martina Michels, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Malin Björk, Fabio De Masi, João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, 

Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaĜa 
2015/2008(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.a atgādina, ka sociālie pakalpojumi un 
pabalsti visās dalībvalstīs tiek pakĜauti 
spiedienam; uzsver, ka ES līmenī 
pieĦemtajiem politiskajiem lēmumiem 
nevajadzētu negatīvi ietekmēt nedz dzīves 
apstākĜu uzlabošanas pakalpojumu un 
pabalstu pieejamību un kvalitāti 
dalībvalstīs, nedz dalībvalstu spēju tos 
finansēt; tādēĜ aicina Komisiju iesniegt 
tādu budžeta projektu, kas stiprina 
dalībvalstu spēju saglabāt savu 
labklājības sistēmu; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/14 

Grozījums Nr.  14 

Dennis de Jong, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo  

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaĜa 
2015/2008(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.b punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.b atgādina, ka reăionālo, strukturālo un 
kohēzijas fondu uzdevums ir samazināt 
atšėirību starp dažādiem ekonomikas 
attīstības līmeĦiem ES reăionos; ar bažām 
norāda, ka liela daĜa no šiem fondiem tiek 
maksāta bagātākajām dalībvalstīm; 
uzskata, ka tādējādi fondi netiek izmantoti 
lietderīgi un ka šie fondi būtu jāparedz 
dalībvalstīm, kurām tie patiešām ir 
vajadzīgi; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/15 

Grozījums Nr.  15 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Marisa Matias, 

Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Dennis de 

Jong, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaĜa 
2015/2008(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. uzsver, ka pārrobežu mobilitāte ir 
nozīmīga, jo tā dod iespēju Eiropai 
izmantot daudzas cilvēku prasmes, 
vienlaikus paplašinot apmācības un darba 
iespējas visām paaudzēm; uzskata, ka tādas 
simboliskas un veiksmīgas mobilitātes 
programmas kā “Erasmus +” sniedz 
labumu gan cilvēkiem, gan ekonomikai un 
tāpēc tās būtu pilnībā jāizmanto; šajā 
sakarībā atgādina, ka mobilitātes sociālie 
aspekti ir vienmēr jāĦem vērā un ka 
mobilitāte ir tikai viens no iespējamiem 
veidiem, kā samazināt bezdarbu, un tā 
nebūtu jāizmanto kā pēdējā iespēja; 

5. uzsver to, ka pārrobežu mobilitāte nav 
risinājums augstajam bezdarbam, un 
uzstāj, ka ar ES budžetu būtu jāatbalsta 
dalībvalstu iniciatīvas nodarbinātību 
veicinošai izaugsmei, īpaši tās iniciatīvas, 
kas palīdz palielināt investīcijas un sekmēt 
darbvietu izveidi reăionos, kur ir liels 
bezdarbs; uzsver, ka mūžizglītība un 
apmācība dod iespēju Eiropai izmantot 
daudzas cilvēku prasmes, vienlaikus 
paplašinot apmācības un darba iespējas 
visām paaudzēm; uzskata, ka tādas 
veiksmīgas programmas kā “Erasmus +” 
sniedz labumu gan cilvēkiem, gan 
ekonomikai un tāpēc tās būtu pilnībā 
jāizmanto;  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/16 

Grozījums Nr.  16 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 

Martina Michels, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, 

Pablo Iglesias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaĜa 
2015/2008(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  5.a uzsver to, ka ES taupības politika ir 
radījusi lejupēju spiedienu uz faktiskajām 
algām dalībvalstīs un ka tas paildzinās 
ekonomisko un sociālo krīzi; uzskata, ka 
budžets būtu jāizmanto, lai atbalstītu 
centienus palielināt nominālās algas un 
apkarot sociālo dempingu dalībvalstīs; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/17 

Grozījums Nr.  17 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Fabio De Masi, 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Pablo Echenique, Tania González 

Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaĜa 
2015/2008(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  6.a uzskata, ka Komisija, uzĦemoties 
arvien plašākas pilnvaras kontrolēt 
dalībvalstu budžetus, nopietni pārkāpj 
demokrātijas principus; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/18 

Grozījums Nr.  18 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Malin Björk, 

Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaĜa 
2015/2008(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.b punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  6.b uzskata, ka labāka ES budžeta izpilde 
atbrīvotu ievērojamus līdzekĜus; norāda, 
ka ERP jo īpaši min, ka dalībvalstu 
revīzijas kontroles sistēmas darbojas tikai 
daĜēji; uzskata, ka iedarbīgu un efektīvu 
kontroles sistēmu trūkums dalībvalstu 
līmenī negatīvi ietekmē ES budžetu; 
 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/19 

Grozījums Nr.  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Lidia Senra 

Rodríguez, Dennis de Jong, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari  

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaĜa 
2015/2008(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. atzinīgi vērtē Komisijas iesniegto 
investīciju plānu kā pirmo soli, jo tas var 
radīt iespējas piesaistīt investīcijas 
EUR 315 miljardu apmērā, kas tiktu 
veiktas infrastruktūrā, izglītībā un 
pētniecībā, kā arī MVU un uzĦēmumos ar 
vidēji lielu kapitālu, lai mazinātu publisko 
un privāto investīciju trūkumu, ko 
izraisīja ekonomikas un finanšu krīze; 
norāda — ir paredzēts, ka ES budžets būs 
šī investīciju plāna stingrs pamats, 
nodrošinot Eiropas Stratēăisko investīciju 
fondam (ESIF) nepieciešamo garantiju 
fondu ar EUR 8 miljardiem saistībām un 
maksājumiem; uzskata, ka ar ieguldījumu 
no ES budžeta būtu jāpanāk ievērojama 
atdeve, nodrošinot lielāku sviras efektu; 
apliecina gatavību ar vislielāko rūpību 
izpētīt to, kā ES finansiālās saistības pret 
EIB attiecībā uz ESIF izveidi tiek 
iekĜautas ES budžetā; 

svītrots 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/20 

Grozījums Nr.  20 

Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Curzio Maltese, 

Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu – III iedaĜa 
2015/2008(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. atzinīgi vērtē Komisijas iesniegto 
investīciju plānu kā pirmo soli, jo tas var 
radīt iespējas piesaistīt investīcijas 
EUR 315 miljardu apmērā, kas tiktu 
veiktas infrastruktūrā, izglītībā un 
pētniecībā, kā arī MVU un uzĦēmumos ar 
vidēji lielu kapitālu, lai mazinātu publisko 
un privāto investīciju trūkumu, ko izraisīja 
ekonomikas un finanšu krīze; norāda — ir 
paredzēts, ka ES budžets būs šī investīciju 
plāna stingrs pamats, nodrošinot Eiropas 
Stratēăisko investīciju fondam (ESIF) 
nepieciešamo garantiju fondu ar 
EUR 8 miljardiem saistībām un 
maksājumiem; uzskata, ka ar ieguldījumu 
no ES budžeta būtu jāpanāk ievērojama 
atdeve, nodrošinot lielāku sviras efektu; 
apliecina gatavību ar vislielāko rūpību 
izpētīt to, kā ES finansiālās saistības pret 
EIB attiecībā uz ESIF izveidi tiek 
iekĜautas ES budžetā; 

8. pieĦem zināšanai Komisijas iesniegto 
investīciju plānu, kas ir pirmais solis, lai 
atzītu, ka investīciju trūkums ES rada 
problēmas; pauž nožēlu, ka pašreizējais 
publiskais finansējums, ko galvenokārt 
veido publiskās garantijas, ir pārāk 
pieticīgs, lai patiesi stimulētu Eiropas 
ekonomiku un novērstu publisko un 
privāto investīciju trūkumu, ko, iestājoties 
finanšu krīzei, izraisīja īstenotā taupības 
politika; norāda, ka pat paredzētais 
mērėis triju gadu laikā kopumā investēt 
EUR 315 miljardus nespēj sasniegt 1 % 
no ES gada IKP; atgādina, ka nākamo 
5 gadu laikā ES budžeta garantija veido 
mazāk nekā 1 % no ES budžeta, savukārt 
pats ES budžets joprojām paliek mazāks 
par 1 % no ES IKP; norāda — ir 
paredzēts, ka ES budžets būs šī investīciju 
plāna stingrs pamats, nodrošinot Eiropas 
Stratēăisko investīciju fondam (ESIF) 
nepieciešamo garantiju fondu ar 
EUR 8 miljardiem saistībām un 
maksājumiem; mudina Komisiju un 

Padomi minētajām saistībām nodrošināt 
alternatīvus finansējuma avotus, 
neizsmeĜot resursus, kas pieejami 
pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” un 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
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instrumentam, jo īpaši Marijas Kirī vārdā 
nosauktajiem pasākumiem, ETI, KPP un 
Kiks; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/21 

Grozījums Nr.  21 

Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Fabio De Masi, Liadh Ní Riada, 

Marisa Matias, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Luke Ming Flanagan, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 

Sofia Sakorafa  

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaĜa 
2015/2008(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  8.a uzsver, ka ir jābūt saskaĦotai Eiropas 
investīciju stratēăijai, izstrādājot „Eiropas 
investīciju programmu ilgtspējīgai 
attīstībai un nodarbinātībai” un 10 gadu 
laikā katru gadu paredzot tai vismaz 2 % 
no ES IKP, lai tādējādi papildinātu 
līdzīgus dalībvalstu centienus investīciju 
jomā; norāda, ka šāda investīciju 
programma varētu daĜēji pati sevi 
finansēt, pateicoties lielākai IKP 
izaugsmei un lielākiem nodokĜu 
ieĦēmumiem; aicina Komisiju un Padomi 
2016. gada budžeta priekšlikumā ietvert 
vajadzīgos papildu finanšu līdzekĜus;  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/22 

Grozījums Nr.  22 

Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Curzio Maltese, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaĜa 
2015/2008(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. uzsver ierosinātā investīciju plāna un 
ES budžeta papildinošo raksturu un abu 
kopīgo apĦemšanos dot impulsu 
ekonomikas atveseĜošanai un veicināt 
darbvietu radīšanu; uzsver, ka ES budžets 
pats par sevi ir nozīmīgs investīciju 
instruments, kuram ir sava īpaša loma un 
uzdevums un kurš ir sniedzis redzamus 
rezultātus ar skaidru Eiropas pievienoto 
vērtību; pauž pārliecību, ka ir jādara viss 
iespējamais, lai radītu sinerăiju ne tikai 
starp investīciju plānu un ES budžetu, bet 
arī ar valstu budžetiem nolūkā mazināt 
investīciju nepietiekamību, nodrošināt 
konverăenci un stabilitāti ES un maksimāli 
palielināt publisko izdevumu ietekmi uz 
reālo ekonomiku; turklāt uzsver, ka ir 
svarīgi likvidēt esošos šėēršĜus 
investīcijām, jo īpaši tos, kas saistīti ar 
tiesiskā regulējuma skaidrību un 
paredzamību; 

9. pauž dziĜu nožēlu par to, ka EFSI 
neveido reālu publisko investīciju plānu 
Eiropai; uzsver, ka ir jāizstrādā tāda 
Eiropas investīciju programma 
ilgtspējīgai attīstībai un nodarbinātībai, 
kas garantē jaunu darbavietu radīšanu un 
nodrošina pāreju uz ilgtspējīgu 
ekonomiku; prasa pienācīgi atbalstīt 
MVU, mikrouzĦēmumus un sociālos 
uzĦēmumus; mudina dalībvalstis un 
Komisiju aktīvāk izmantot EIB obligācijas 
un esošos instrumentus, piemēram, 
Eiropas Investīciju fondu, valsts vadītas 
atveseĜošanas stratēăijas atbalstam; 
uzsver, ka ES budžets pats par sevi ir 
nozīmīgs investīciju instruments, kuram ir 
sava īpaša loma un uzdevums un kurš ir 
sniedzis redzamus rezultātus ar skaidru 
Eiropas pievienoto vērtību; pauž 
pārliecību, ka ir jādara viss iespējamais, lai 
nodrošinātu ES investīciju politikas 
demokrātisku kontroli un 
pārskatatbildību, radītu sinerăiju ne tikai 
starp šādu investīciju plānu un ES budžetu, 
bet arī ar valstu budžetiem nolūkā mazināt 
investīciju nepietiekamību un maksimāli 
palielināt publisko izdevumu ietekmi uz 
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reālo ekonomiku, priekšroku dodot 
investīcijām, kas paredzētas tam, lai 
mazinātu atšėirību starp dažādiem 
ekonomikas attīstības līmeĦiem ES 
reăionos un dalībvalstīs; turklāt uzsver, ka 
ir svarīgi likvidēt esošos šėēršĜus 
investīcijām, jo īpaši tos, kas saistīti ar 
tiesiskā regulējuma skaidrību un 
paredzamību; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/23 

Grozījums Nr.  23 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López 

Bermejo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Luke Ming 

Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaĜa 
2015/2008(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  10.a uzsver — lai samazinātu ilgtermiĦa 
militāros izdevumus, budžeta 
sagatavošanā no militārajiem un drošības 
izdevumiem jāpārorientējas uz civilu 
ārpolitiku, kas vērsta uz attīstību; atkārto 
savu nostāju, ka līdzekĜi 4. izdevumu 
kategorijā būtu jāvelta mierpilnai un uz 
civilajām vajadzībām balstītai ārpolitikai, 
kas nodrošinātu, ka Eiropas Savienība 
kĜūst par nevardarbīgu dalībnieku 
pasaules arēnā; aicina Komisiju prioritāti 
piešėirt Savienības lomai kā vidutājam, 
kas cenšas konfliktiem rast tikai civilus 
un miermīlīgus risinājumus, vienlaikus 
nodrošinot, ka tiek pildītas Savienības 
apĦemšanās attiecībā uz nabadzības 
izskaušanu, ilgtspējīgu attīstību, 
Tūkstošgades attīstības mērėiem, ieroču 
kontroli, Kodolieroču neizplatīšanas 
līguma īstenošanu un kodolatbruĦošanos; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/24 

Grozījums Nr.  24 

Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaĜa 
2015/2008(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10.b punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  10.b noraida tendenci izmantot Kopienas 
budžetu, lai finansētu militāristu un 
neoliberāĜu ES; uzstāj, ka ir jāizstrādā 
alternatīva programma, kas veicinātu 
ilgtspējīgu attīstību un sekmētu videi 
labvēlīgu iekšējo pieprasījumu, 
pamatojoties uz progresīvu atalgojumu, 
pilnīgu un tiesību ziĦā pilnvērtīgu 
nodarbinātību, sociālo labklājību, 
nabadzības un sociālās atstumtības 
izskaušanu un labāku sociālo un 
ekonomisko kohēziju; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/25 

Grozījums Nr.  25 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Martina Michels, Marisa Matias, Pablo Iglesias, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaĜa 
2015/2008(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. ar bažām norāda, ka Eiropa, neskatoties 
uz to, ka tā ir viena no drošākajām vietām 
pasaulē, saskaras ar jauniem iekšējās 
drošības apdraudējumiem, tāpēc ir 
vajadzīga ciešāka policijas un tiesu 
iestāžu sadarbība un rīcības saskaĦošana, 
izstrādājot pasākumus labākai integrācijai 
un lielākai sociālajai kohēzijai un 
vienlaikus sekmējot stabilitāti un mieru 
konflikta zonās; uzsver, ka kopīgi centieni 
attiecībā uz migrācijas plūsmām vienādi 
skar gan iekšējo, gan ārējo solidaritāti; 
atgādina, ka Parlaments atbalsta ES 

līdzekĜu palielināšanu un tādas prakses 
iedibināšanu, kas paredz taisnīgi sadalīt 
slogu dalībvalstu starpā saistībā ar 
patvērumu un migrāciju, lai nodrošinātu 
drošas ārējās robežas, pilnībā ievērojot ES 
pamatvērtības, īpaši pievēršoties rīcībai 
Vidusjūras reăionā un uz ES 
dienvidaustrumu robežas; aicina Komisiju 
ierosināt mērėtiecīgus līdzekĜu 
palielinājumus attiecīgajām programmām 
un instrumentiem, tādējādi apliecinot ES 
apĦemšanos risināt šos jautājumus; 

11. ar bažām norāda, ka Eiropa, neskatoties 
uz to, ka tā ir viena no drošākajām vietām 
pasaulē, saskaras ar jauniem iekšējās 
drošības apdraudējumiem, tāpēc ir 
vajadzīgas izmaiĦas pašreizējā politikā, 
izstrādājot pasākumus labākai integrācijai 
un lielākai sociālajai kohēzijai un 
vienlaikus sekmējot stabilitāti un mieru 
konflikta zonās, kā arī nodrošinot ciešāku 
tiesu iestāžu sadarbību un rīcības 
saskaĦošanu un vienlaikus sekmējot 
stabilitāti un mieru konflikta zonās; 
atgādina, ka pašreizējā tendence 
militarizēt robežkontroli ir neefektīva un 
dārga, kā arī tādējādi tiek pārkāptas 
pamattiesības, tostarp tiesības meklēt 
patvērumu; aicina Komisiju ierosināt 
mērėtiecīgus līdzekĜu palielinājumus 
attiecīgajām programmām un 
instrumentiem, tādējādi apliecinot ES 
apĦemšanos risināt šos uzdevumus; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/26 

Grozījums Nr.  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Echenique, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Pablo Iglesias, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaĜa 
2015/2008(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

15.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  15.a uzsver, ka Kopienas budžets būtu 
jāizmanto tā, lai piešėirtu prioritāti 
patiesas konverăences politikai, 
pamatojoties uz sociālo progresu un 
aizsargājot un veicinot katras valsts 
potenciālu, darbavietu radīšanu, dabas 
resursu ilgtspējīgu izmantošanu un vides 
aizsardzību nolūkā sasniegt patiesu 
ekonomisko un sociālo kohēziju; noraida 
Fiskālās stabilitātes līgumu, ekonomikas 
pārvaldības pasākumus un paktu „Euro 
plus”, kas nosaka arvien jaunus taupības 
pasākumus gan ES, gan dalībvalstu 
līmenī un kas padziĜinās pašreizējo 
ekonomisko un sociālo krīzi, jo īpaši 
valstīs, kurās ekonomiskie un sociālie 
apstākĜi ir grūtāki; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/27 

Grozījums Nr.  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, 

Pablo Iglesias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, 

Marisa Matias  

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaĜa 
2015/2008(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  16.a uzskata, ka ir jāpanāk pašreizējā ES 
politikas kursa maiĦa, ja mēs patiešām 
gribam risināt problēmas, kas saistītas ar 
ekonomikas ilgtspējīgu izaugsmi, 
bezdarbu, nabadzību, sociālo atstumtību 
un (ienākumu) nevienlīdzību; uzsver, ka 
ir vajadzīga jauna stratēăija, ar ko noteikt 
uEiropai jaunu virzību, virzību uz pilnīgu 
nodarbinātību, pienācīgām darbavietām, 
iztiku nodrošinošām algām, sociālo un 
ekonomisko kohēziju un sociālo 
aizsardzību visiem, garantējot augstāku 
dzīves līmeni, virzību, kas pievērš 
uzmanību katras dalībvalsts un jo īpaši 
mazāk attīstīto dalībvalstu izaugsmes 
vajadzībām un veicina reālu konverăenci, 
palīdzot samazināt dalībvalstu attīstības 
līmeĦa atšėirības un pašreizējo 
ekonomisko, sociālo un reăionālo 
nevienlīdzību; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/28 

Grozījums Nr.  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Luke Ming Flanagan  

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaĜa 
2015/2008(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16.b punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  16.b aicina izveidot programmu tādu 
valstu atbalstam, kuru līdzdalība 
eurozonā ir izrādījusies neilgtspējīga, un 
kas nodrošina pienācīgu kompensāciju 
saistībā ar kaitējumu, kurš rodas pēc 
sarunām par izstāšanos no eurozonas; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/29 

Grozījums Nr.  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Liadh Ní Riada, Paloma López 

Bermejo  

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaĜa 
2015/2008(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16.c punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  16.c prasa izstrādāt operatīvās rīcības 
plānus, lai atbalstītu valstu ekonomiku 
pēc trijotnes intervences, sniedzot finanšu 
līdzekĜus un paredzot vajadzīgos 
izĦēmumus attiecībā uz vienotā tirgus 
darbību un kopējo politiku; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/30 

Grozījums Nr.  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 

Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Luke Ming Flanagan  

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaĜa 
2015/2008(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16.d punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  16.d aicina Komisiju par nepārprotamu 
prioritāti noteikt cīĦu pret nabadzību, 
ierosinot konkrētus nabadzības 
mazināšanas pasākumus un veidus 
dalībvalstu pasākumu atbalstīšanai ar ES 
budžeta līdzekĜiem papildus EUR 1 milj., 
kas atvēlēts šīs politikas popularizēšanai; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/31 

Grozījums Nr.  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, 

Lidia Senra Rodríguez, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan, 

Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa  

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaĜa 
2015/2008(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  17.a prasa pašreizējo stratēăiju 
„Eiropa 2020” aizstāt ar Eiropas 
stratēăiju solidaritātei un ilgtspējīgai 
attīstībai, izmantojot jaunas ekonomiskās, 
sociālās un vides politikas nostādnes, kas 
veicina investīcijas turpmāk norādītajās 
jomās: 

 i) visos darba kvalitātes aspektos (algās, 
stabilitātē, darba apstākĜos un apmācībā) 
un kvalifikācijas celšanā nolūkā iegūt 
augsti kvalificētu un prasmīgu 
darbaspēku; 

 ii) pamatinfrastruktūrā un rūpniecības 
palīginfrastruktūrā; 

 iii) sabiedriskajos pakalpojumos, lai 
uzlabotu to kvalitāti; 

 iv) iedarbīgā kohēzijas politikā, lai 
veicinātu sociālo un ekonomisko 
kohēziju; 

 v) vides un dabas resursu aizsardzībā; 

 vi) darba, sociālo, vides un drošības 
standartu uzlabošanā, lai panāktu 
saskaĦotību visaugstāko standartu 
sasniegšanā; 
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 vii) sociālajā ekonomikā; 

 viii) sociālajā aizsardzībā, lai izskaustu 
nabadzību un cīnītos pret sociālo 
atstumtību; 

 ix) (publiski finansētā) pētniecībā un 
inovācijā, lai nodrošinātu labumu visai 
sabiedrībai; 

 x) kultūras un pilsoniskās līdzdalības 
veicināšanā; 

 xi) pakāpeniskā ekonomikas 
„dematerializācijā”; 

Or. en 

 
 
 
 


