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1.7.2015 A8-0217/28 

Grozījums Nr.  28 
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt 
Carthy, Martina Anderson, 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 
25.b punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 25.b prasa līdzekĜus paredzēt konkrēti 
mazo lauku saimniecību atbalstam, jo tās 
uztur daudz tiešo darbvietu lauku rajonos 
un ir vajadzīgas, lai uzturētu apdzīvoto 
teritoriju un rūpētos par to; aicina 
prioritāti piešėirt tam, lai tiktu 
popularizēti un reklamēti vietējie tirgi un 
darbības, kas palielina izpratni par to 
devumu vietējai ekonomikai; aicina 
Komisiju un dalībvalstis prioritāti piešėirt 
tiem politikas pasākumiem, ar kuriem tiek 
novērstas lauksaimniecības produktu 
cenu svārstības, kas notiek arvien biežāk 
un kas negatīvi ietekmē lauksaimnieku 
ienākumus; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/29 

Grozījums Nr.  29 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní 
Riada, Matt Carthy, Martina Anderson, 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 
28.a punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 28.a uzskata, ka, izmantojot Kopienas 
atbalsta programmas un pasākumus, būtu 
jānovirza pietiekami finanšu resursi 
ekoloăisko un augu veselības apstākĜu 
novērtēšanai mežos un rehabilitācijas 
pasākumiem, tostarp meža atjaunošanai; 
uzsver faktu, ka laika gaitā dalībvalstis ir 
saskārušās ar ievērojamu līdzekĜu 
trūkumu tīkla Natura 2000 teritoriju 
apsaimniekošanai (dažos gadījumos šādas 
teritorijas ir ievērojama daĜa no valsts 
teritorijas), un tas apdraud šī instrumenta 
efektivitāti un vispārējo saskaĦotību; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/30 

Grozījums Nr.  30 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 
Matias, 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, Barbara Spinelli 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam 
2015/2074(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 
28.b punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 28.b uzskata, ka nepieciešama lielāka 
Savienības pārskatatbildība par dabas 
vērtību aizsardzību tīklā Natura 2000, jo 
īpaši attiecībā uz tā finansēšanu; atzīmē 
problēmas, ar ko vairākas dalībvalstis 
saskārušās, apsaimniekojot tīklā 
Natura 2000 iekĜautās teritorijas, 
pamatojoties uz īpaša finanšu 
instrumenta trūkumu, kura mērėis ir 
apsaimniekot tīklā Natura 2000 iekĜautās 
teritorijas, kas papildina bioloăiskās 
daudzveidības problēmu iekĜaušanu 
sektorpolitikā; 

Or. en 



 

AM\1067678LV.doc  PE559.033v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
1.7.2015 A8-0217/31 

Grozījums Nr.  31 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, 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 
30. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

30. atzinīgi vērtē Komisijas izstrādāto 
Eiropas programmu migrācijas jomā un 
atkārtoti pauž atbalstu tam, lai tiktu 
palielināti ES līdzekĜi un tiktu veidota 
spēcīgāka taisnīga sloga sadalīšanas 
mentalitāte un solidaritāte patvēruma, 
migrācijas un ārējo robežu pārvaldības 
jomā; tādēĜ atzinīgi vērtē to, ka ir 
palielinātas saistību apropriācijas Iekšējās 
drošības fondam un Patvēruma, migrācijas 
un integrācijas fondam, kas paredzēti 
kopējas Eiropas patvēruma sistēmas 
izveidei; atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu izmantot elastības 
instrumentu EUR 124 miljonu apmērā, lai 
reaăētu uz pašreizējām migrācijas 
tendencēmVidusjūras reăionā; vēlas zināt, 
vai ierosinātais finansējuma apmērs būs 
pietiekams; uzsver to, ka ir stingri 
jākontrolē tas, kam šie līdzekĜi tiek tērēti; 

30. pieĦem zināšanai Komisijas izstrādāto 
Eiropas programmu migrācijas jomā un 
atkārtoti pauž atbalstu tam, lai tiktu 
palielināti ES līdzekĜi un tiktu veidota 
spēcīgāka taisnīga sloga sadalīšanas 
mentalitāte un solidaritāte patvēruma, 
migrācijas, integrācijas un ārējo robežu 
pārvaldības jomā; tādēĜ atzinīgi vērtē to, ka 
ir palielinātas saistību apropriācijas 
Iekšējās drošības fondam un Patvēruma, 
migrācijas un integrācijas fondam, kas 
paredzēti kopējas Eiropas patvēruma 
sistēmas izveidei; atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu izmantot elastības 
instrumentu EUR 124 miljonu apmērā, lai 
reaăētu uz humanitāro krīzi Vidusjūras 
reăionā; vēlas zināt, vai ierosinātais 
finansējuma apmērs būs pietiekams, lai 
varētu pilnībā finansēt atbilstošu 
Savienības pārdales mehānismu un 
pārmitināšanas programmu, kas atbilstu 
pašreizējām vajadzībām; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/32 

Grozījums Nr.  32 
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, Demetris 
Papadakis, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam 
2015/2074(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 
31.a punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 31.a uzstāj, ka jāpieĦem visaptveroša un 
uz cilvēktiesībām balstīta pieeja, kas 
migrāciju sasaista ar attīstību un 
nodrošina migrējošu darba Ħēmēju, 
patvēruma meklētāju un bēgĜu 
integrāciju; atgādina par nepieciešamību 
īstenot papildu pasākumus, lai uzlabotu 
vietējo attīstību nolūkā veicināt stabilas 
un savstarpēji izdevīgas attiecības;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/33 

Grozījums Nr.  33 
Miguel Urbán Crespo, Liadh Ní Riada, 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, 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 
36. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

36. atzinīgi vērtē to, ka 4. izdevumu 
kategorijā kopējais finansējuma apmērs ir 
palielinājies, saistību apropriācijām 
sasniedzot EUR 8,9 miljardus (+5,6 % 
salīdzinājumā ar 2015. gada budžetu) un 
maksimālajā apjomā atstājot 
EUR 261,3 miljonu lielu rezervi; norāda, 
ka tas apliecina augstu solidaritātes līmeni 
attiecībās ar trešām valstīm; uzskata, ka ES 
budžetam ir liela nozīme, sniedzot 
palīdzību cilvēkiem, kuriem tā ir vajadzīga, 
un popularizējot Eiropas pamatvērtības; 
pauž gandarījumu par to, ka ekonomiskās 
un sociālās grūtības, ar kurām ES pēdējo 
gadu laikā ir saskārusies, nav novērsusi tās 
uzmanību no problēmām citās pasaules 
daĜās; tomēr uzskata, ka, iespējams, būs 
jāpiešėir vēl vairāk līdzekĜu atsevišėām 
prioritārām jomām, piemēram, Eiropas 
kaimiĦattiecību instrumentam, tostap 
palīdzībai, kas tiek sniegta Tuvo Austrumu 
miera procesam un UNRWA, saistībā ar 
humanitāro un politisko krīzi, kas valda 
kaimiĦreăionos un citviet pasaulē; 

36. norāda, ka 4. izdevumu kategorijā 
kopējais finansējuma apmērs ir 
palielinājies, saistību apropriācijām 
sasniedzot EUR 8,9 miljardus (+5,6 % 
salīdzinājumā ar 2015. gada budžetu) un 
maksimālajā apjomā atstājot 
EUR 261,3 miljonu lielu rezervi; norāda, 
ka tas apliecina augstu solidaritātes līmeni 
attiecībās ar trešām valstīm; uzskata, ka ES 
budžetam ir liela nozīme, sniedzot 
palīdzību cilvēkiem, kuriem tā ir vajadzīga, 
un popularizējot Eiropas pamatvērtības; 
uzstāj — lai samazinātu ilgtermiĦa 

militāros izdevumus, budžeta 
sagatavošanā no militārajiem un drošības 
izdevumiem jāpārorientējas uz civilu 
ārpolitiku, kas vērsta uz attīstību; pauž 
gandarījumu par to, ka ekonomiskās un 
sociālās grūtības, ar kurām ES pēdējo gadu 
laikā ir saskārusies, nav novērsusi tās 
uzmanību no problēmām citās pasaules 
daĜās un atgādina savu nostāju, ka šīs 
izdevumu kategorijas līdzekĜi ir jāparedz 
miermīlīgai un civilai ārpolitikai, ar ko 
nodrošina to, ka tiek pildītas Savienības 
saistības nabadzības izskaušanas, 
ilgtspējīgas attīstības, Tūkstošgades 
attīstības mērėu, ieroču kontroles, 
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Kodolieroču neizplatīšanas līgumā 
paredzētā režīma un kodolatbruĦošanās 
jomā; tomēr uzskata, ka, iespējams, būs 
jāpiešėir vēl vairāk līdzekĜu atsevišėām 
prioritārām jomām, piemēram, Eiropas 
kaimiĦattiecību instrumentam, tostap 
palīdzībai, kas tiek sniegta Tuvo Austrumu 
miera procesam un UNRWA, saistībā ar 
humanitāro un politisko krīzi, kas valda 
kaimiĦreăionos un citviet pasaulē; 

Or. en 



 

AM\1067678LV.doc  PE559.033v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
1.7.2015 A8-0217/34 

Grozījums Nr.  34 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dennis de Jong 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam 
2015/2074(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 
38. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

38. uzskata, ka ārējie finansēšanas 
instrumenti piedāvā iespējas dažādos 
veidos un papildus to galvenajiem mērėiem 
novērst tādu iekšējās drošības un 
migrācijas problēmu pamatiemeslus, 
kurām nākamā gada budžetā ir atvēlēta 
centrālā vieta, jo īpaši pievēršot uzmanību 
Savienības dienvidu un austrumu robežām 
un kopumā — konfliktu skartām zonām; 
īpaši vērš uzmanību ne tikai uz attīstības 
sadarbības instrumentu un Eiropas 
kaimiĦattiecību instrumentu, bet arī uz 
politikas jomām, kurās finansējuma 
palielinājums ir pieticīgāks, piemēram, uz 
humāno palīdzību, Stabilitātes un miera 
veicināšanas instrumentu, kopējo ārpolitiku 
un drošības politiku un Eiropas 
Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu; 
aicina Komisiju skaidri noteikt jomas, 
kuras var palīdzēt risināt šos svarīgos 
jautājumus un kurās potenciāls līdzekĜu 
palielinājums var tikt efektīvi apgūts; šajā 
sakarībā atgādina par to, cik svarīgi ir 
sniegt palīdzību, lai samazinātu un 
pakāpeniski izskaustu nabadzību, un par 
to, ka cilvēktiesības, dzimumu līdztiesība, 
sociālā kohēzija un cīĦa pret nevienlīdzību 
joprojām ieĦem centrālo vietu ES ārējās 
palīdzības darbībās; 

38. uzskata, ka ar ārējiem finansēšanas 
instrumentiem būtu jāpiedāvā iespējas 
dažādos veidos un papildus to galvenajiem 
mērėiem novērst tādu humanitāro un 
migrācijas problēmu pamatiemeslus, 
kurām nākamā gada budžetā ir atvēlēta 
centrālā vieta, jo īpaši pievēršot uzmanību 
Savienības dienvidu un austrumu robežām 
un kopumā — konfliktu skartām zonām; 
īpaši vērš uzmanību ne tikai uz attīstības 
sadarbības instrumentu un Eiropas 
kaimiĦattiecību instrumentu, bet arī uz 
politikas jomām, kurās finansējuma 
palielinājums ir pieticīgāks, piemēram, uz 
humāno palīdzību, Stabilitātes un miera 
veicināšanas instrumentu, kopējo ārpolitiku 
un drošības politiku un Eiropas 
Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu; 
aicina Komisiju skaidri noteikt jomas, 
kuras var palīdzēt risināt šos svarīgos 
jautājumus un kurās potenciāls līdzekĜu 
palielinājums var tikt efektīvi apgūts; šajā 
sakarībā atgādina par to, cik svarīgi ir 
sniegt palīdzību, lai samazinātu un 
izskaustu nabadzību, un par to, ka 
cilvēktiesības, dzimumu līdztiesība, sociālā 
kohēzija un cīĦa pret nevienlīdzību 
joprojām ieĦem centrālo vietu ES ārējās 
palīdzības darbībās;  
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Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/35 

Grozījums Nr.  35 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, 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 
46. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

46. atgādina — Ħemot vērā to, ka 
2016. gadā gaidāma programmu īstenošana 
pilnā apmērā, investīciju un migrācijas 
jomā tiks iekĜautas jaunas svarīgas 
iniciatīvas, tiks radīta iespēja atrisināt vēl 
nenokārtotos jautājumus, piemēram, tos, 
kas saistīti ar maksājumiem un īpašajiem 
instrumentiem, un pirmo reizi tiks 
piemēroti tādi jauni DFS nosacījumi kā 
vispārējā saistību rezerve —, 2016. gada 
budžeta procedūra būs pārbaudījums 

Padomes nostājai attiecībā uz maksājumu 
plānu, kā arī izmēăinājums, pēc kura 
vērtēs pašreizējo DFS; atgādina Komisijai 
par tās juridisko pienākumu līdz 
2016. gada beigām iesniegt pārskatu par 
DFS darbību un pievienot šim budžeta 
pārskatam leăislatīvu priekšlikumu par 
Regulas Nr. 1311/2013, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam, pārskatīšanu; atgādina, ka 
paralēli šim procesam Komisijai arī būtu 
jānovērtē jaunās iniciatīvas pašu resursu 
jomā, pamatojoties uz augsta līmeĦa darba 
grupas pašu resursu jautājumos gūtajiem 
rezultātiem, ar kuriem iepazīstinās 
2016. gadā; 

46. atgādina — Ħemot vērā to, ka 
2016. gadā gaidāma programmu īstenošana 
pilnā apmērā, investīciju un migrācijas 
jomā tiks iekĜautas jaunas svarīgas 
iniciatīvas, tiks radīta iespēja atrisināt vēl 
nenokārtotos jautājumus, piemēram, tos, 
kas saistīti ar maksājumiem un īpašajiem 
instrumentiem, un pirmo reizi tiks 
piemēroti tādi jauni DFS nosacījumi kā 
vispārējā saistību rezerve —, 2016. gada 
budžeta procedūra būs izmēăinājums, pēc 
kura vērtēs pašreizējo DFS; atgādina 
Komisijai par tās juridisko pienākumu līdz 
2016. gada beigām iesniegt pārskatu par 
DFS darbību un pievienot šim budžeta 
pārskatam leăislatīvu priekšlikumu par 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar 
ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 
2014.–2020. gadam, pārskatīšanu; uzstāj 

— lai sasniegtu Savienības mērėus 
panākt gudru, zaĜu, ilgtspējīgu un 
iekĜaujošu izaugsmi, sekmēt kvalitatīvu 
darbvietu radīšanu, vienlaikus uzlabojot 
sociālo, veselības un vides aizsardzību, kā 
arī ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju Savienībā, nākamgad vajadzētu 
sākt 2014.−2020. gada DFS pārskatīšanu; 
atgādina, ka paralēli šim procesam 
Komisijai arī būtu jānovērtē jaunās 
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iniciatīvas pašu resursu jomā, pamatojoties 
uz augsta līmeĦa darba grupas pašu resursu 
jautājumos gūtajiem rezultātiem, ar kuriem 
iepazīstinās 2016. gadā; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/36 

Grozījums Nr.  36 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez, Paloma 
López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, 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 
43.a punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 43.a uzsver, ka izmēăinājuma projekti, 
piemēram, Eiropas cenu uzraudzības 
observatorija, ir svarīgi gan komitejai, 
gan lauksaimniecības nozarei, un prasa 
tos atbalstīt arī turpmāk; tomēr uzskata, 
ka šīs observatorijas neaizstāj vajadzību 
īstenot ražošanas kontroles instrumentus; 
uzsver ierosināto izmēăinājuma projektu 
par daudzas mežu ekosistēmas 
apdraudošiem faktoriem, piemēram, cita 
starpā invazīvu svešzemju sugu 
izplatīšanās, kaitēkĜi (piemēram, priežu 
nematode un citi), kā arī meža 
ugunsgrēki; 
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Grozījums Nr.  37 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, 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, 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 
45.a punkts (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 45.a aicina Komisiju tiešām piešėirt 
prioritāti cīĦai pret nabadzību, ierosinot 
konkrētus nabadzības mazināšanas 
pasākumus un veidus, kā ar ES budžeta 
līdzekĜiem papildus EUR 16 miljoniem, 
kas atvēlēti šīs politikas popularizēšanai, 
atbalstīt dalībvalstu veicamos pasākumus; 

Or. en 

 


