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LV Vienoti daudzveidībā LV 

17.10.2018 A8-0313/19 

Grozījums Nr.  19 

Miguel Viegas 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 7.a prasa izstrādāt īpašus plānus, lai 

atbalstītu to valstu ekonomiku, kurās ir 

tirdzniecības un tekošā konta deficīts un 

neilgtspējīgi parādi, nodrošinot finanšu 

līdzekļus un paredzot vajadzīgos 

izņēmumus attiecībā uz vienotā tirgus 

darbību un kopējo politiku; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

17.10.2018 A8-0313/20 

Grozījums Nr.  20 

Miguel Viegas 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 7.b prasa izveidot atbalsta 

programmas tām dalībvalstīm, kuras vēlas 

sarunas par izstāšanos no eurozonas 

tāpēc, ka palikšana tajā tām ir kļuvusi 

ilgtnespējīga un nepanesama; uzskata, ka 

ar šādām programmām būtu jānodrošina 

pienācīga kompensācija par sociālo un 

ekonomisko kaitējumu, ko radījusi 

pievienošanās vienotajai valūtai; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

17.10.2018 A8-0313/21 

Grozījums Nr.  21 

Miguel Viegas 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 5.a uzsver, ka ir vajadzīga saskaņota 

Eiropas investīciju stratēģija, kura būtu 

veidota kā Savienības investīciju 

programma ilgtspējīgai attīstībai un 

nodarbinātībai, kurai uz desmit gadu 

periodu būtu nodrošināti vismaz 2 % no 

Savienības IKP gadā un kura papildinātu 

līdzīgus dalībvalstu centienus publisko 

investīciju jomā; norāda, ka šāda 

investīciju programma daļēji pati sevi 

finansētu, pateicoties lielākai IKP 

izaugsmei un nodokļu ieņēmumiem; 

aicina Komisiju un Padomi 2018. gada 

budžeta priekšlikumā iekļaut papildu 

finanšu resursus; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

17.10.2018 A8-0313/22 

Grozījums Nr.  22 

Miguel Viegas 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 25.a ar nožēlu uzsver, ka katastrofas 

parasti ietekmē tos, kuriem ir mazāk 

iespēju sevi aizsargāt, neatkarīgi no tā, vai 

tās ir fiziskas personas vai valstis; 

uzskata, ka uz dabas vai cilvēku izraisītām 

katastrofām būtu jāreaģē pēc iespējas ātri, 

lai postījumi būtu minimāli un varētu 

glābt cilvēkus un īpašumu; vērš uzmanību 

uz to, ka ir papildus jāpalielina 

finansējums, jo īpaši budžeta pozīcijās, 

kas saistītas ar katastrofu novēršanu un 

sagatavotību katastrofām Savienībā, jo 

īpaši ņemot vērā ugunsgrēkus Grieķijā, 

Spānijā un Portugālē (kur tika traģiski 

zaudētas cilvēku dzīvības), kas ir 

dramatiski un būtiski ietekmējuši 

cilvēkus; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

17.10.2018 A8-0313/23 

Grozījums Nr.  23 

Miguel Viegas 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

36.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 36.a atbalsta lielāku Kopienas 

pārskatatbildību par dabas resursu 

aizsardzību “Natura 2000” tīklā, jo īpaši 

tā finansējuma jomā; norāda, ka vairākas 

dalībvalstis ir saskārušās ar grūtībām, 

īpaši saistībā ar “Natura 2000” tīkla 

pārvaldības līmeni, jo nav konkrēta šādai 

pārvaldībai paredzēta finanšu 

instrumenta, ar kuru tiktu papildināta 

bioloģiskās daudzveidības jautājuma 

iekļaušana nozaru politikas nostādnēs; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

17.10.2018 A8-0313/24 

Grozījums Nr.  24 

Miguel Viegas 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

36.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 36.b uzsver, ka ir jāpalielina 

finansējums, lai mazinātu krīžu ietekmi 

un lauksaimniecības tirgu svārstības, kas 

ir izraisījušas un joprojām izraisa 

neskaitāmus mazo uzņēmumu bankrotus, 

veicinot iedzīvotāju aizplūšanu no lauku 

apvidiem un ražošanas koncentrāciju; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

17.10.2018 A8-0313/25 

Grozījums Nr.  25 

Miguel Viegas 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

36.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 36.c uzsver, ka ieilgušajai 

nelīdzsvarotībai pārtikas apgādes ķēdē, 

kurā primāro ražotāju stāvoklis ir daudz 

vājāks nekā citu dalībnieku stāvoklis, 

vajadzētu likt Komisijai veikt pasākumus, 

lai uzlabotu cenu pārredzamību un 

maržas pārtikas apgādes ķēdē, tādējādi 

garantējot taisnīgu cenu par produkciju 

un nodrošinot mazo un vidējo 

lauksaimnieku ienākumu 

paaugstināšanos; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

17.10.2018 A8-0313/26 

Grozījums Nr.  26 

Miguel Viegas 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

36.d punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 36.d ar bažām norāda, ka vairākās 

dalībvalstīs to projektu skaits, kurus gadā 

finansē no programmas “LIFE +”, ir 

mazāks nekā orientējošais līdzekļu 

piešķīrums; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

17.10.2018 A8-0313/27 

Grozījums Nr.  27 

Miguel Viegas 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

36.e punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 36.e  vērš uzmanību uz 

apdraudējumiem, kas skar daudzas mežu 

ekosistēmas, cita starpā tādiem kā 

invazīvu svešzemju sugu, kaitēkļu (tādu 

kā priežu koksnes nematode u. c.) un 

mežu ugunsgrēku izplatīšanās; uzskata, 

ka, izmantojot Kopienas atbalsta 

programmas un pasākumus, būtu 

jānovirza pietiekami finanšu resursi 

ekoloģisko un augu veselības apstākļu 

novērtēšanai mežos un rehabilitācijas 

pasākumiem, tostarp meža atjaunošanai; 

norāda, ka šādi resursi ir jo īpaši svarīgi 

un steidzami nepieciešami dažām 

dalībvalstīm, proti, Portugālei, Grieķijai 

un Spānijai, pēc atkārtotajiem mežu 

ugunsgrēkiem, kas skāra šo valstu 

teritoriju; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

17.10.2018 A8-0313/28 

Grozījums Nr.  28 

Miguel Viegas 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

71.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 71.a aicina palielināt rezervi palīdzībai 

ārkārtas gadījumos un Eiropas 

Savienības Solidaritātes fondu (ESSF), 

ņemot vērā pēdējā laikā notikušās 

traģiskās katastrofas, proti meža 

ugunsgrēkus un ārkārtīgo sausumu 

Grieķijā, Portugālē un Spānijā; 

Or. en 

 

 


