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1.7.2015 A8-0217/8 

Grozījums Nr.  8 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Martina Anderson, Lidia 
Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, 
Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam 
2015/2074(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 
1.a punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.a uzsver, ka Savienības budžets būtu 
jāizmanto tā, lai piešėirtu prioritāti 
patiesas konverăences politikai, 
pamatojoties uz sociālo progresu un 
aizsargājot un veicinot katras valsts 
potenciālu, darbvietu 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 Savienības, 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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1.7.2015 A8-0217/9 

Grozījums Nr.  9 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 
Matias, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol 
Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán 
Crespo, Barbara Spinelli 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam 
2015/2074(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 
1.b punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.b uzsver, ka ir jābūt saskaĦotai Eiropas 
publisko investīciju stratēăijai, izstrādājot 
„Eiropas investīciju programmu 
ilgtspējīgai attīstībai un nodarbinātībai” 
un paredzot tai vismaz 1 % no Savienības 
IKP, kurai vajadzētu papildināt līdzīgus 
dalībvalstu centienus publisko investīciju 
jomā; aicina Komisiju un Padomi 
2016. gada budžeta priekšlikumā ietvert 
vajadzīgos finanšu līdzekĜus; 

Or. en 



 

AM\1067580LV.doc  PE559.033v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
1.7.2015 A8-0217/10 

Grozījums Nr.  10 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 
Matias, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier 
Couso Permuy, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam 
2015/2074(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 
1.c punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.c uzskata, ka ir jāpanāk pašreizējā 
Savienības 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, lai 
Eiropa sāktu jaunu attīstības virzienu ceĜā 
uz pilnīgu nodarbinātību, pienācīgām 
darbvietām, iztikai pietiekamām algām, 
sociālo un ekonomisko kohēziju un 
sociālo aizsardzību visiem, nodrošinot 
visaugstāko dzīves līmeni; tas Ĝautu 
pievērst uzmanību katras dalībvalsts, bet 
jo īpaši mazāk attīstīto dalībvalstu, 
attīstības vajadzībām, kas veicinātu reālu 
konverăenci, palīdzētu samazināt 
nevienlīdzību dalībvalstu attīstības līmenī, 
kā arī novērstu ekonomiskās, sociālās un 
reăionālās atšėirības; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/11 

Grozījums Nr.  11 
Miguel Urbán Crespo, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Lidia Senra 
Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma 
López Bermejo, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam 
2015/2074(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 
3. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. atzinīgi vērtē to, ka iepriekš minētās 
prioritātes ir iekĜautas Komisijas 
izstrādātajā Eiropas Savienības 
2016. finanšu gada budžeta projektā, un 
ierosina palielināt ES atbalstu investīcijām, 
zināšanām, darbvietām, uz izaugsmi 
vērstām programmām un jo īpaši tādai 
nozīmīgai mobilitātes programmai kā 
Erasmus+; uzskata, ka 2016. gada budžeta 
projekts ir atzinīgi vērtējams solis virzībā 
uz palīdzības sniegšanu dalībvalstīm 
strukturālu problēmu, jo īpaši sarūkošās 
konkurētspējas, risināšanā; pauž 
gandarījumu par to, ka papildus 
pienācīgajam palielinājumam 3. izdevumu 
kategorijā (Drošība un pilsoniskums) un 
4. izdevumu kategorijā (Globālā Eiropa) 
Komisija uzĦemas pienākumu reaăēt uz 
jauniem notikumu pavērsieniem, 
piemēram, krīzi Ukrainā, Sīrijā un 
Vidusjūras reăionā, vienlaikus ievērojot 
ES un dalībvalstu vajadzības drošības un 
migrācijas jomā un izrādot spēcīgu 
politisko gribu ārējās darbības jomā un 
apĦemšanos piešėirt budžeta līdzekĜus 
izcelsmes un tranzīta valstīm; 

3. norāda, ka iepriekš minētās prioritātes ir 
iekĜautas Komisijas izstrādātajā Eiropas 
Savienības 2016. finanšu gada budžeta 
projektā, un ierosina palielināt ES atbalstu 
investīcijām, zināšanām, pienācīgām 
darbvietām, uz izaugsmi vērstām 
programmām un jo īpaši tādai nozīmīgai 
mobilitātes programmai kā Erasmus+; pauž 
neapmierinātību par to, ka papildus 
pienācīgajam palielinājumam 3. izdevumu 
kategorijā (Drošība un pilsoniskums) un 
4. izdevumu kategorijā (Globālā Eiropa) 
Komisija nav pienācīgi veikusi pienākumu 
reaăēt uz jauniem notikumu pavērsieniem, 
piemēram, humanitārām krīzēm Ukrainā, 
Sīrijā un Vidusjūras reăionā, pieĦemot 
visaptverošu un uz cilvēktiesībām balstītu 
pieeju, kas migrāciju sasaista ar attīstību, 
un nodrošinot migrējošu darba Ħēmēju, 
patvēruma meklētāju un bēgĜu 
integrāciju, vienlaikus atbalstot jaunas 
politiskās un budžeta saistības attiecībā 
pret izcelsmes un tranzīta valstīm; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/12 

Grozījums Nr.  12 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, 
Martina Anderson, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, 
Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Luke Ming Flanagan 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam 
2015/2074(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 
3.a punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.a noraida tendenci izmantot Savienības 
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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1.7.2015 A8-0217/13 

Grozījums Nr.  13 
Miguel Urbán Crespo, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dimitrios 
Papadimoulis, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam 
2015/2074(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 
4. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. atzinīgi vērtē to, ka nolūkā segt daĜu no 
izdevumiem, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu EUR 8 miljardus Eiropas 
Stratēăisko investīciju fonda (ESIF) 
garantiju fondam, ESIF un jo īpaši 
vispārējā saistību rezerve ir iekĜauti 
2016. gada budžeta projektā, nevis tikai 
samazināts finansējums programmai 
„Apvārsnis 2020” un Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentam 
(EISI); uzsver, ka Parlamenta mērėis ir 
maksimāli samazināt sekas, kas skartu abas 
minētās programmām, un ka likumdevēju 
vienošanās rezultātā šie līdzekĜu 
samazinājumi tika ierobežoti vēl vairāk, 
kopumā saglabājot budžetā 
EUR 1 miljardu, tostarp izvairoties 
samazināt finansējumu fundamentāliem 
pētījumiem; sagaida, ka galīgā vienošanās 
par ESIF pēc iespējas drīzāk tiks 
atspoguĜota 2016. gada budžetā, iesniedzot 
grozījumu vēstuli;  
 

4. norāda, ka nolūkā segt daĜu no 
izdevumiem, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu EUR 8 miljardus Eiropas 
Stratēăisko investīciju fonda (ESIF) 
garantiju fondam, ESIF un jo īpaši 
vispārējā saistību rezerve ir iekĜauti 
2016. gada budžeta projektā, nevis tikai 
samazināts finansējums programmai 
„Apvārsnis 2020” un Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentam 
(EISI); uzsver, ka Parlamenta mērėis ir 
maksimāli samazināt sekas, kas skartu abas 
minētās programmām, un ka likumdevēju 
vienošanās rezultātā šie līdzekĜu 
samazinājumi tika ierobežoti vēl vairāk, 
kopumā saglabājot budžetā 
EUR 1 miljardu, jo īpaši izvairoties 
samazināt finansējumu fundamentāliem 
pētījumiem; sagaida, ka galīgā vienošanās 
par ESIF pēc iespējas drīzāk tiks 
atspoguĜota 2016. gada budžetā, iesniedzot 
grozījumu vēstuli; ir paredzējis panākt, ka 
līdzekĜi šīm abām programmām netiek 
samazināti, un apĦemas vēl vairāk 
ierobežot to radītās sekas, budžeta 
procedūrā piešėirot papildu līdzekĜus 
programmai „Apvārsnis 2020”; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/14 

Grozījums Nr.  14 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Lidia Senra 
Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitrios 
Papadimoulis, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam 
2015/2074(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 
9. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. pauž bažas par to, ka 2014.–2020. gada 
DFS paredzēto jauno programmu 
īstenošana tiek sākta lēnāk, nekā plānots, jo 
vēlu tika apstiprināts to juridiskais 
pamatojums un darbības programmas, kā 
arī 2014. gadā pietrūka maksājumu 
apropriāciju; apĦemas izpētīt, vai ar 
pieprasītajām saistību un maksājumu 
apropriācijām šīs jaunās programmas 
faktiski varēs sasniegt optimālu īstenošanas 
tempu; mudina Komisiju un dalībvalstis 
veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai 
atgūtu šo programmu īstenošanā nokavēto; 

9. pauž nopietnas bažas par to, ka 2014.–
2020. gada DFS paredzēto jauno 
programmu īstenošana tiek sākta lēnāk, 
nekā plānots, jo vēlu tika apstiprināts to 
juridiskais pamatojums un darbības 
programmas, kā arī 2014. un 2015. gadā 
pietrūka maksājumu apropriāciju, jo 
Savienības programmām netika veikti visi 
maksājumi par 2007.–2013. gada periodu; 
uzsver, ka kavēšanās ar maksājumiem 
negatīvi ietekmē vietējās, reăionālās un 
valsts iestādes, īpaši tās, kuras saskaras ar 
ierobežojumiem sociālajā, finanšu un 
ekonomikas jomā; apĦemas izpētīt, vai ar 
pieprasītajām saistību un maksājumu 
apropriācijām šīs jaunās programmas 
faktiski varēs sasniegt optimālu īstenošanas 
tempu; mudina Komisiju un dalībvalstis 
veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai 
atgūtu šo programmu īstenošanā nokavēto; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/15 

Grozījums Nr.  15 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, 
Matt Carthy, Martina Anderson, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Luke Ming 
Flanagan 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam 
2015/2074(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 
10. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. Ħem vērā, ka ES 2016. gada budžeta 
projektā ir paredzēti EUR 153,5 miljardi 
saistību apropriācijās (tostarp pārplānotie 
EUR 4,5 miljardi no 2014. gada) un 
EUR 143,5 miljardi maksājumu 
apropriācijās; norāda, ka, neĦemot vērā 
2015. gada un 2016. gada budžeta 
pārplānošanas sekas, salīdzinājumā ar 
2015. gada budžetu saistību apropriāciju 
apmērs tiek palielināts par 2,4 % un 
maksājumu apropriāciju apmērs — par 
1,6 %; uzsver, ka šis kopumā nelielais 
pieaugums, kas atbilst DFS noteiktajai 
virzībai un inflācijas līmenim, reālajā 
izteiksmē nozīmē, ka summas nav 
palielinātas gandrīz nemaz, un tas uzsvērti 
apliecina to, cik svarīgi ir līdzekĜus tērēt 
lietderīgi un efektīvi; 

10. Ħem vērā, ka ES 2016. gada budžeta 
projektā ir paredzēti EUR 153,5 miljardi 
saistību apropriācijās (tostarp pārplānotie 
EUR 4,5 miljardi no 2014. gada) un 
EUR 143,5 miljardi maksājumu 
apropriācijās; norāda, ka, neĦemot vērā 
2015. gada un 2016. gada budžeta 
pārplānošanas sekas, salīdzinājumā ar 
2015. gada budžetu saistību apropriāciju 
apmērs tiek palielināts par 2,4 % un 
maksājumu apropriāciju apmērs — par 
1,6 %; uzsver, ka šis kopumā nelielais 
pieaugums, kas atbilst DFS noteiktajai 
virzībai un inflācijas līmenim, reālajā 
izteiksmē nozīmē, ka summas nav 
palielinātas gandrīz nemaz, un tas uzsvērti 
apliecina to, ka — lai apmierinātu 
Savienības vajadzības — nepietiek 
līdzekĜus tērēt lietderīgāk un efektīvāk; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/16 

Grozījums Nr.  16 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Lidia Senra Rodríguez 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam 
2015/2074(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 
11.b punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  11.b prasa izstrādāt operatīvās rīcības 
plānus, lai atbalstītu to valstu ekonomiku, 
kurās ir notikusi troikas intervence, 
sniedzot finanšu līdzekĜus un paredzot 
vajadzīgos izĦēmumus attiecībā uz vienotā 
tirgus darbību un kopējo politiku; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/17 

Grozījums Nr.  17 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 
Matias, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier 
Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan, , Barbara Spinelli 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam 
2015/2074(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 
11.c punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  11.c aicina pašreizējo stratēăiju „Eiropa 
2020” aizstāt ar „Eiropas solidaritātes un 
ilgtspējīgas attīstības stratēăiju”, kuras 
pamatā būtu turpmāk minētie principi un 
kurā iekĜautu jaunu ekonomikas, sociālās 
un vides politikas nostādĦu kopumu, kas 
sekmētu investīcijas: 

 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; 

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

 ix) (publiski finansētā) pētniecībā un 
inovācijā, lai nodrošinātu, ka labumu gūst 
visa sabiedrība; 

 x) kultūras un pilsoniskās līdzdalības 
veicināšanā; 

 xi) pakāpeniskā ekonomikas 
„dematerializācijā”; 

Or. en 


