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11.3.2019 A8-0172/15

Grozījums Nr. 15
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
2020. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa
(2019/2001(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
1.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 – ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienību 41. panta 2. punktu,

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/16

Grozījums Nr. 16
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
2020. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa
(2019/2001(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
1. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2020. gada budžets: tilts uz nākotnes 
Eiropu — investīcijas inovācijā, ilgtspējīgā 
attīstībā, iedzīvotāju aizsardzībā un 
drošībā

2020. gada budžets: tilts uz nākotnes 
Eiropu — investīcijas iedzīvotājos un 
ilgstpējīgā attīstībā

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/17

Grozījums Nr. 17
Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Marisa Matias
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
2020. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa
(2019/2001(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. tādēļ uzskata, ka ES nākamā gada 
budžetā būtu jānosaka skaidras politiskās 
prioritātes un jādod iespēja Savienībai radīt 
ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomikas 
izaugsmi un darbvietas, arī turpmāk 
ieguldīt inovācijā un pētniecības spējās 
turpmākiem risinājumiem, palielināt 
konkurētspēju, nodrošināt drošu un 
mierpilnu Eiropu, uzlabot iedzīvotāju 
darba un dzīves apstākļus, veicināt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, stiprināt Savienību cīņā pret 
vides problēmām un klimata pārmaiņām 
virzībā uz Parīzes nolīgumā noteikto 
pienākumu īstenošanu, dot ieguldījumu 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu pilnīgā 
īstenošanā un gūt rezultātus Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra īstenošanā;

2. tādēļ uzskata, ka ES nākamā gada 
budžetā būtu jānosaka skaidras politiskās 
prioritātes un jādod iespēja Savienībai 
nodrošināt mierpilnu Eiropu, radīt 
ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomikas 
izaugsmi un darbvietas, nostiprināt darba 
ņēmēju tiesības un uzlabot dzīves 
apstākļus, veicināt ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, dot ieguldījumu ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķu pilnīgā 
īstenošanā, gūt rezultātus Eiropas sociālo 
tiesību pīlāra īstenošanā, ieguldīt 
pētniecībā un izstrādē un stiprināt 
Savienību cīņā pret vides problēmām un 
klimata pārmaiņām ar mērķi izpildīt tās 
saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu un 
izbeigt visus ieguldījumus no ES budžeta 
ar fosilo kurināmo saistītos projektos; 
uzsver — lai apstiprinātu šo apņemšanos 
un rādītu piemēru, no ES budžeta 
nedrīkst finansēt investīcijas, kas kā 
primāro izejvielu izmanto fosilo enerģiju, 
un ka šādus avotus varētu atzīt tikai tādas 
infrastruktūras izveidei, kura balstīta uz 
atjaunojamu un tīru enerģiju;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/18

Grozījums Nr. 18
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
2020. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa
(2019/2001(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
2. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Inovācija un pētniecība nākotnes 
risinājumiem: atbalsts ilgtspējīgai un 
iekļaujošai ekonomikas izaugsmei, lai 
sagatavotos pārmaiņām un palielinātu 
konkurētspēju

Inovācija un pētniecība: atbalsts 
ilgtspējīgai un iekļaujošai ekonomikas 
izaugsmei 

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/19

Grozījums Nr. 19
Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
2020. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa
(2019/2001(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver to Eiropas centienu 
nozīmību, kuri saistīti ar līderpozīcijām 
svarīgās tehnoloģijās tādās jomās kā 
kosmoss, veselības aprūpe, vide, 
lauksaimniecība, drošums un transports; 
uzsver, ka ir jānodrošina, lai pētniecības un 
inovācijas darbības arī turpmāk sniegtu 
risinājumus saistībā ar Eiropas vajadzībām, 
problēmām un konkurētspēju, un šajā 
sakarībā atgādina, ka būtiska nozīme ir 
fundamentāliem pētījumiem; uzsver, ka 
pārejai no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” uz “Apvārsnis Eiropa” ir 
jānotiek gludi, lai nodrošinātu stabilitāti 
uzņēmumiem, pētniecības iestādēm un 
akadēmiskajām aprindām; pauž 
satraukumu par to, ka visā 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
darbības laikā tās finansējums ir bijis 
būtiski nepietiekams, kā rezultātā izcilu 
pieteikumu apstiprināšanas īpatsvars ir 
bijis zems; tādēļ plāno nākamā gada 
budžetā nodrošināt pēc iespējas lielāku 
ikgadējo piešķīrumu programmai 
“Apvārsnis 2020”, pilnībā izmantojot DFS 
regulā un Finanšu regulā iekļautos elastības 
noteikumus; uzsver arī to, ka ir svarīgi 
padziļināt sinerģiju ar Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem; 

5. uzsver to Eiropas centienu 
nozīmību, kuri saistīti ar līderpozīcijām 
svarīgās tehnoloģijās tādās jomās kā 
kosmoss, veselības aprūpe, vide, 
lauksaimniecība, drošums un transports; 
uzsver, ka ir jānodrošina, lai pētniecības un 
inovācijas darbības arī turpmāk sniegtu 
risinājumus saistībā ar Eiropas vajadzībām, 
problēmām un konkurētspēju, un šajā 
sakarībā atgādina, ka būtiska nozīme ir 
fundamentāliem pētījumiem; uzsver, ka 
pārejai no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” uz “Apvārsnis Eiropa” ir 
jānotiek gludi, lai nodrošinātu stabilitāti 
uzņēmumiem, pētniecības iestādēm un 
akadēmiskajām aprindām; pauž 
satraukumu par to, ka visā 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
darbības laikā tās finansējums ir bijis 
būtiski nepietiekams, kā rezultātā izcilu 
pieteikumu apstiprināšanas īpatsvars ir 
bijis zems; tādēļ plāno nākamā gada 
budžetā nodrošināt pēc iespējas lielāku 
ikgadējo piešķīrumu programmai 
“Apvārsnis 2020”, pilnībā izmantojot DFS 
regulā un Finanšu regulā iekļautos elastības 
noteikumus; uzsver, ka ir steidzami 
jāizvērš Savienības apņemšanās 
nodrošināt mieru, un uzstāj, ka jebkāds 
programmas “Apvārsnis 2020” 
finansējuma palielinājums būtu 



AM\1179358LV.docx PE635.435v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

jāapstiprina tikai ar nosacījumu, ka tiek 
pilnībā aizliegts izmantot ES budžetu tādu 
divējāda lietojuma tehnoloģiju pētniecības 
programmu vai izstrādes projektu 
finansēšanai un garantēšanai, ko 
iespējams izmantot militāriem mērķiem;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/20

Grozījums Nr. 20
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
2020. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa
(2019/2001(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 5.a ierosina veikt ES ieguldījumu 
politikas padziļinātu pārskatīšanu; 
uzskata, ka programmai InvestEU ir 
jāsaglabā skaidra saikne ar projektiem, 
kas var mainīt ražošanas un tehnoloģiju 
modeli un balstās uz pilnībā 
atjaunojamiem enerģijas avotiem; uzsver, 
ka tam jābūt vērstam uz kvalitatīvas 
nodarbinātības radīšanu saistībā ar 
enerģētikas pārkārtošanu un tādu sociāli 
lietderīgu Eiropas publisko investīciju 
projektu veicināšanu, kuriem ir 
pretciklisks profils un kuri ir koncentrēti 
trūcīgos rajonos, kur tie ir visvairāk 
nepieciešami; 

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/21

Grozījums Nr. 21
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
2020. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa
(2019/2001(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzskata, ka ES ārējo robežu 
aizsardzība un iekšējā drošība ar 
pastiprinātas Eiropas Robežu un krasta 
apsardzes un Eiropola atbalstu, Eiropas 
Savienība bez iekšējām robežām, kā arī 
Šengenas zonas pienācīga darbība un 
pārvietošanās brīvība ES iekšienē ir 
nesaraujami saistīti un savstarpēji viens 
otru veicinoši faktori; vienlaikus uzsver 
stabilu ES ieguldījumu nozīmi iekšējās 
drošības jomā, lai cita starpā uzlabotu ES 
tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu reakciju 
uz pārrobežu noziedzības draudiem un 
veicinātu informācijas apmaiņu ar lielāku 
Eurojust un Eiropas Prokuratūras 
atbalstu; uzskata, ka ir pienākums 
nodrošināt atbilstošu finansējumu, 
personālu un personāla apmācību visām 
aģentūrām, kas darbojas drošības, 
tiesiskuma un robežkontroles jomā, jo to 
pašreizējais finansējums ir nepietiekams, 
ņemot vērā to pienākumu ievērojamo 
pieaugumu, savstarpējās sadarbības 
nozīmību, tehnoloģisko inovāciju un 
pielāgošanas pasākumu nepieciešamību 
un būtisko lomu dalībvalstu sadarbības 
un koordinācijas stiprināšanā; 

9. uzskata, ka labākā drošības 
politika ir sociālās kohēzijas veicināšana 
un tāda politika, kuras pamatā ir 
uzticēšanās, demokrātija un stabilas darba 
perspektīvas iekšējos jautājumos; uzskata, 
ka ārlietu jomā labākā politika ir 
taisnīgas attieksmes īstenošana pret 
trešām valstīm, dodot tām iespēju attīstīt 
demokrātiju un ekonomiku bez jebkādas 
ekonomiskās izmantošanas, un patiesas 
sadarbības īstenošana praksē; tādēļ 
uzsver nepieciešamību piešķirt prioritāti 
sociālo ieguldījumu politikai un īstenot 
iekļaujošu pieeju, vajadzības gadījumā 
sekmējot arī līdzekļu piešķiršanu 
iespējamo humanitāro krīžu pārvarēšanai 
trešās valstīs;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/22

Grozījums Nr. 22
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
2020. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa
(2019/2001(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzinīgi vērtē dalībvalstu 
apņemšanos atjaunināt ES aizsardzības 
programmu un to gatavību turpināt 
Eiropas sadarbību aizsardzības jomā; 
uzsver, ka ir svarīgi sākt īstenot Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmu (EDIDP) kā pirmo posmu 
Eiropas Aizsardzības fonda darbībā; prasa 
vēl vairāk palielināt Savienības 
aizsardzības budžetu, šo palielinājumu 
finansējot tikai no jaunām apropriācijām, 
lai uzlabotu konkurētspēju un inovāciju 
Eiropas aizsardzības nozarē;

11. pauž dziļu nožēlu par jebkādiem 
mēģinājumiem neņemt vērā Eiropas 
Savienības dibināšanas principus 
attiecībā uz mieru un stabilitāti un 
Līguma par Eiropas Savienību 41. panta 
2. punktā iekļauto nepārprotamo 
aizliegumu no ES budžeta finansēt 
izdevumus, kas saistīti ar militāro vai 
aizsardzības jomu; pauž nožēlu par 
plāniem sākt īstenot Eiropas aizsardzības 
rūpniecības attīstības programmu (EDIDP) 
un Komisijas priekšlikumu izveidot 
Eiropas Aizsardzības fondu, jo tie 
darbosies kā subsīdija ieroču rūpniecībai 
uz citu sociāli lietderīgu programmu 
rēķina; uzsver ES apņemšanos veicināt 
miera veidošanu un konfliktu risināšanu;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/23

Grozījums Nr. 23
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
2020. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa
(2019/2001(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. stingri atbalsta to ES centienu 
pastiprināšanu, kuru mērķis ir novērst 
pieaugošos draudus drošībai, piemēram, 
radikalizāciju un vardarbīgu ekstrēmismu 
Eiropā un kaimiņvalstīs, kā arī stingri 
atbalsta labāku šādu programmu 
koordinēšanu ES līmenī;

12. stingri atbalsta pasākumus, kuri 
nodrošina sociālo taisnīgumu un 
iekļaušanu, kas apvienojumā ar 
miermīlīgu un taisnīgu sadarbību ar 
trešām valstīm ir visefektīvākais 
vardarbības apkarošanas veids;

Or. en


