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1.7.2015 A8-0217/18 

Grozījums Nr.  18 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Javier 
Couso Permuy, Lidia Senra Rodríguez 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam 
2015/2074(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 
16.a punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 16.a atgādina, ka studentu aizdevumu 
garantiju mehānisms būtu jāīsteno ar 
studentiem izdevīgiem nosacījumiem 
neatkarīgi no viĦu sociālās izcelsmes un 
ka ar šo inovatīvo papildu instrumentu, 
kas paredzēts mobilitātei mācību nolūkos, 
nebūtu ne jāaizstāj kāda esošā sistēma, ne 
arī jātraucē kādu dotāciju vai aizdevumu 
sistēmu izveide nākotnē, kuras atbalsta 
studentu mobilitāti vietējā, valsts vai 
Savienības līmenī; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/19 

Grozījums Nr.  19 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Marina Albiol 
Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Dimitrios 
Papadimoulis, 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 
21. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. Ħem vērā to, ka 1.b izdevumu 
apakškategorijā ir ierosināts piešėirt 
EUR 50,8 miljardus saistību apropriācijās 
(+3,2 % salīdzinājumā ar 2015. gadu, 
Ħemot vērā to, ka tika neitralizētas 
pārplānošanas radītās sekas) un 
EUR 49,1 miljardu maksājumu 
apropriācijās (-4 %), atstājot saistību 
maksimālajā apjomā nelielu rezervi 
EUR 15,3 miljonu apmērā; atgādina, ka 
kohēzijas politika ir ES galvenā investīciju 
politika, kuras mērėis ir samazināt Eiropas 
reăionu atšėirības, stiprinot ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju; uzsver, ka 
tādi instrumenti kā ESF, ERAF, Kohēzijas 
fonds un Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīva ir būtiski konverăences 
veicināšanā, attīstības atšėirību mazināšanā 
un augstvērtīgu un ilgtspējīgu darbvietu 
izveides atbalstīšanā; uzsver, ka ES 
kohēzijas politikai ir būtiska loma 
stratēăijas „Eiropa 2020” mērėu 
sasniegšanā; 

21. Ħem vērā to, ka 1.b izdevumu 
apakškategorijā ir ierosināts piešėirt 
EUR 50,8 miljardus saistību apropriācijās 
(+3,2 % salīdzinājumā ar 2015. gadu, 
Ħemot vērā to, ka tika neitralizētas 
pārplānošanas radītās sekas) un 
EUR 49,1 miljardu maksājumu 
apropriācijās (-4 %), atstājot saistību 
maksimālajā apjomā nelielu rezervi 
EUR 15,3 miljonu apmērā; atgādina, ka 
kohēzijas politika ir ES galvenā investīciju 
politika, kuras mērėis ir samazināt Eiropas 
reăionu atšėirības, stiprinot ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju; uzsver, ka 
tādi instrumenti kā ESF, ERAF, Kohēzijas 
fonds un Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīva ir būtiski konverăences 
veicināšanā, attīstības atšėirību mazināšanā 
un augstvērtīgu un ilgtspējīgu darbvietu 
izveides atbalstīšanā, lai nodrošinātu 
investīcijas mērėtiecīgiem sociālās un 
kohēzijas politikas pasākumiem, sekmētu 
konverăenci un samazinātu attīstības 
līmeĦa atšėirības, vienlaikus mazinot 
sociālās, ekonomiskās, vietējās, 
reăionālās un valstu atšėirības; atgādina 
par nepieciešamību pastiprināt cīĦu pret 
nabadzību, bezdarbu, sociālo atstumtību 
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un (ienākumu) nevienlīdzību, izmantojot 
tādus instrumentus kā atbalsta 
programma vistrūcīgākajām personām un 
programma skolu apgādei ar augĜiem un 
pienu; uzsver, ka ES kohēzijas politikai ir 
būtiska loma Savienības mērėu 
sasniegšanā; tādēĜ uzstāj, ka ierosinātais 
maksājumu apropriāciju apmērs ir 
jāpalielina līdz absolūti mazākajai 
summa, kas vajadzīga šajā izdevumu 
apakškategorijā; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/20 

Grozījums Nr.  20 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Lidia Senra 
Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Barbara 
Spinelli 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam 
2015/2074(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 
21.a punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 21.a uzsver, ka ir svarīga vajadzība 
palielināt visus budžeta piešėīrumus un 
labi pārvaldīt to sociālās palīdzības 
programmu budžetu, kuras 2014.–
2020. gada daudzgadu finanšu shēmā 
paredzētas jo īpaši bezdarba, nabadzības 
un sociālās atstumtības novēršanai, 
piemēram, Eiropas Sociālais fonds (ESF), 
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva 
(JNI), dažādie Nodarbinātības un sociālās 
inovācijas programmas (EaSI) atzari, 
Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām 
personām (FEAD) un Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF); 

Or. en 



 

AM\1067546LV.doc  PE559.033v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
1.7.2015 A8-0217/21 

Grozījums Nr.  21 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dimitrios 
Papadimoulis, 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 
23. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

23. atgādina — lai samazinātu 2007.–
2013. gada periodā īstenotajās kohēzijas 
programmās neizpildītos maksājumu 
pieprasījumus no EUR 24,7 miljardiem 
2014. gada beigās un EUR 20 miljardiem 
2015. gada beigās līdz aptuveni 
EUR 2 miljardiem 2016. gada beigās, 
2016. gada budžetā ir vajadzīgi 
EUR 21,6 miljardi, kā norādīts Komisijas 
novērtējumā, kas pievienots kopīgajam 
paziĦojumam par 2015. un 2016. gada 
maksājumu plānu; mudina turpmāk 
izvairīties no šādas nenormālas 
nesamaksātu rēėinu uzkrāšanas, lai 
neapdraudētu ES uzticamību; 

23. atgādina — lai samazinātu 2007.–
2013. gada periodā īstenotajās kohēzijas 
programmās neizpildītos maksājumu 
pieprasījumus no EUR 24,7 miljardiem 
2014. gada beigās un EUR 20 miljardiem 
2015. gada beigās līdz aptuveni 
EUR 2 miljardiem 2016. gada beigās, 
2016. gada budžetā ir vajadzīgi 
EUR 21,6 miljardi, kā norādīts Komisijas 
novērtējumā, kas pievienots kopīgajam 
paziĦojumam par 2015. un 2016. gada 
maksājumu plānu; atgādina 6. kohēzijas 
ziĦojuma secinājumus, jo īpaši ka 
reăionālās atšėirības ES ievērojami 
pieauga laikposmā no 2008. līdz 
2011. gadam, un uzstāj, ka kohēzijas 
politikas vajadzības ir ievērojami 
jāpalielina; mudina turpmāk izvairīties no 
šādas nenormālas nesamaksātu rēėinu 
uzkrāšanas, lai neapdraudētu ES 
uzticamību; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/22 

Grozījums Nr.  22 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dennis de Jong, Lidia 
Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, 
Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, 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 
23.a punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 23.a uzsver to, ka Savienības taupības 
politika ir radījusi lejupēju spiedienu uz 
faktiskajām algām dalībvalstīs un ka tas 
paildzinās ekonomiskās un sociālās krīzes 
ietekmi; uzskata, ka Savienības budžets 
būtu jāizmanto, lai atbalstītu centienus 
palielināt nominālās algas un apkarot 
sociālo dempingu dalībvalstīs; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/23 

Grozījums Nr.  23 
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, 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, Paloma 
López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, 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 
23.b punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 23.b pauž neapmierinātību ar 
makroekonomisko nosacījumu un izpildes 
rezerves principa institucionalizāciju un 
saikni starp kohēzijas politiku un 
struktūrfondiem, no vienas puses, un 
Stabilitātes un izaugsmes paktu, tiesību 
aktu paketi par ekonomikas pārvaldību un 
visiem dalībvalstu ekonomikas 
nolīgumiem, no otras puses; to pamatā 
esošie pieĦēmumi nenoliedzami atšėiras 
un mērėi ir diametrāli pretēji; uzsver, ka 
kohēzijas politikai nevajadzētu paredzēt 
stingru makroekonomisko un finansiālo 
nosacījumu piemērošanu, kā rezultātā 
jāievieš taupības pasākumi vai jāsoda 
dalībvalstis vai reăioni; uzsver, ka 
kohēzijas politika ir izstrādāta nolūkā 
nodrošināt līdzsvarotu izaugsmi un 
likvidēt nevienlīdzību, lai sasniegtu 
patiesu konverăenci; norāda, ka 
maksājumus Eiropas reăioniem nevar 
apturēt tāpēc, ka dalībvalstis neizpilda 
makroekonomiskos nosacījumus, un ka 
maksājumu apturēšana grūtībās 
nonākušajām dalībvalstīm situāciju tikai 
pasliktinās; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/24 

Grozījums Nr.  24 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dimitrios 
Papadimoulis, 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 
24.a punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 24.a mudina Komisiju ierosināt konkrētus 
pasākumus, lai palielinātu atbalstu 
ilgtspējīgai attīstībai, lielākam iekšējam 
pieprasījumam, ievērojot vides 
aizsardzības prasības un pamatojoties uz 
kvalitatīvu nodarbinātību, sociālajai 
labklājībai, nabadzības un sociālās 
atstumtības izskaušanai, sekmējot 
ekonomisko un sociālo kohēziju, kā arī 
nodrošinot, ka Savienības budžets tiek 
izmantots, lai papildinātu dalībvalstu 
pasākumus; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/25 

Grozījums Nr.  25 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier 
Couso Permuy, Barbara Spinelli, Liadh Ní Riada 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam 
2015/2074(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 
24.b punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 24.b uzsver, ka ar 2016. gada budžeta 
palīdzību Savienībā būtu jāveicina augsts 
darba Ħēmēju aizsardzības līmenis, 
tostarp darba un arodbiedrību tiesības, un 
prevencijas kultūra, kā arī jārisina jaunie 
problēmjautājumi, kas turpina rasties 
saistībā ar veselību un drošību darbā; 
uzsver, ka Savienības līdzekĜus nevar 
izmantot, lai finansētu nodarbinātības 
programmas, kas atbilst pašreizējām 
pakalpojumu vajadzībām, vai lai 
finansētu viltus pašnodarbinātību; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/26 

Grozījums Nr.  26 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Marie-
Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dennis de Jong, Barbara Spinelli 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam 
2015/2074(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 
25. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. Ħem vērā to, ka 2. izdevumu kategorijā 
ir ierosināts piešėirt EUR 63,1 miljardu 
saistību apropriācijās (-0,1 % 
salīdzinājumā ar 2015. gadu, Ħemot vērā 
to, ka tika neitralizētas pārplānošanas 
radītās sekas) un EUR 55,9 miljardus 
maksājumu apropriācijās (-0,2 %), atstājot 
saistību maksimālajā apjomā rezervi 
EUR 1,2 miljardu apmērā un Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fondam 
(ELGF) paredzētajā maksimālajā apjomā 
rezervi EUR 1,1 miljarda apmērā; norāda, 
ka finanšu disciplīnas mehānisms tiek 
izmantots tikai tādēĜ, lai izveidotu rezervi, 
kas paredzēta krīžu novēršanai 
lauksaimniecības nozarē; gaida Komisijas 
grozījumu vēstuli, kas, visticamāk, tiks 
iesniegta oktobrī un kas būs sagatavota, 
pamatojoties uz atjauninātu informāciju par 
ELGF finansējumu; uzsver, ka, pārvietojot 
līdzekĜus starp abiem KLP pīlāriem, 
kopumā palielinās lauku attīstībai pieejamā 
finansējuma apmērs; 

25. Ħem vērā to, ka 2. izdevumu kategorijā 
ir ierosināts piešėirt EUR 63,1 miljardu 
saistību apropriācijās (-0,1 % 
salīdzinājumā ar 2015. gadu, Ħemot vērā 
to, ka tika neitralizētas pārplānošanas 
radītās sekas) un EUR 55,9 miljardus 
maksājumu apropriācijās (-0,2 %), atstājot 
saistību maksimālajā apjomā rezervi 
EUR 1,2 miljardu apmērā un Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fondam 
(ELGF) paredzētajā maksimālajā apjomā 
rezervi EUR 1,1 miljarda apmērā; norāda, 
ka finanšu disciplīnas mehānisms tiek 
izmantots tikai tādēĜ, lai izveidotu rezervi, 
kas paredzēta krīžu novēršanai 
lauksaimniecības nozarē; gaida Komisijas 
grozījumu vēstuli, kas, visticamāk, tiks 
iesniegta oktobrī un kas būs sagatavota, 
pamatojoties uz atjauninātu informāciju par 
ELGF finansējumu, jo īpaši aicina 
Komisiju līdz 2015. gada septembrim 
sniegt pirmo novērtējumu par 
savstarpējās atbilstības īstenošanu un 
labojumiem standartos attiecībā uz labiem 
lauksaimniecības un vides apstākĜiem, kā 
arī par to, vai ar KLP pārstrukturēšanu 
un ekoloăizāciju videi ir panākts kāds 
papildu labums; uzsver, ka, pārvietojot 
līdzekĜus starp abiem KLP pīlāriem, 
kopumā palielinās lauku attīstībai pieejamā 
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finansējuma apmērs; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/27 

Grozījums Nr.  27 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 
Matias, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam 
2015/2074(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 
25.a punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 25.a aicina piešėirt pietiekamus līdzekĜus, 
lai īstenotu visus KLP reformas 
elementus, stingrāk piemērojot maksimālo 
vērtību noteikšanu un modulāciju, tostarp 
attiecībā uz ekoloăizāciju, bioloăisko 
daudzveidību un lauku attīstības 
programmām; uzsver mērėus palielināt 
Eiropas lauksaimniecības konkurētspēju 
un ilgtspējību un prasa piešėirt līdzekĜus 
šo mērėu sasniegšanai, tostarp piešėirt 
vairāk līdzekĜu sērgu un katastrofu 
novēršanai un seku likvidēšanai; norāda, 
ka vīnkopības aizsardzībā ir Ħemti vērā 
svarīgi apsvērumi, piemēram, 
lauksaimnieku tiesību aizsardzība; aicina 
Komisiju palielināt budžetu, lai sniegtu 
lielāku finansējumu vīnogu audzēšanas 
atbalsta shēmai, īpaši attiecībā uz 
investēšanu, restrukturizāciju un 
popularizēšanu, Ħemot vērā to, ka, 
vīnogulājus iestādot, tie aug gadu 
desmitiem un pirmo ražu var novākt tikai 
trīs gadus pēc iestādīšanas; aicina 
prioritāti piešėirt tam, lai tiktu 
popularizēti un reklamēti vietējie tirgi un 
darbības, kas palielina izpratni par to 
devumu vietējai ekonomikai; 

Or. en 


