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7.5.2020 A9-0069/19

Grozījums Nr. 19
Tsvetelina Penkova
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija
2019/2055(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atgādina, ka ar 2018. gada 
2. augustā spēkā stājušās Finanšu regulas 
61. pantu ir tikusi paplašināta interešu 
konfliktu definīcija; aicina Komisiju kā 
Līgumu izpildes uzraudzītāju cīnīties pret 
visu veidu interešu konfliktiem un regulāri 
izvērtēt dalībvalstu veiktos preventīvos 
pasākumus to novēršanai; aicina Komisiju 
ierosināt kopējas pamatnostādnes attiecībā 
uz to, kā nepieļaut augsta līmeņa politiķu 
nonākšanu interešu konflikta situācijās; 
mudina Padomi pieņemt kopējus ētikas 
standartus attiecībā uz visiem ar interešu 
konfliktiem saistītajiem jautājumiem un 
veidot vienotu izpratni visās dalībvalstīs; 
uzsver, ka, ņemot vērā plaši vērojamās 
interešu konflikta problēmas Savienības 
lauksaimniecības finansējuma sadalē, nav 
vēlams, ka Eiropadomes locekļi, 
lauksaimniecības ministri, amatpersonas 
vai viņu ģimenes locekļi pieņemtu 
lēmumus par ienākumu atbalstu;

3. atgādina, ka ar 2018. gada 
2. augustā spēkā stājušās Finanšu regulas 
61. pantu ir tikusi paplašināta interešu 
konfliktu definīcija; aicina Komisiju kā 
Līgumu izpildes uzraudzītāju cīnīties pret 
visu veidu interešu konfliktiem un regulāri 
izvērtēt dalībvalstu veiktos preventīvos 
pasākumus to novēršanai; aicina Komisiju 
ierosināt kopējas pamatnostādnes attiecībā 
uz to, kā nepieļaut augsta līmeņa politiķu 
nonākšanu interešu konflikta situācijās; 
mudina Padomi pieņemt kopējus ētikas 
standartus attiecībā uz visiem ar interešu 
konfliktiem saistītajiem jautājumiem un 
veidot vienotu izpratni visās dalībvalstīs; 
uzsver, ka, ņemot vērā plaši vērojamās 
interešu konflikta problēmas Savienības 
lauksaimniecības finansējuma sadalē, nav 
vēlams, ka Eiropadomes locekļi, 
lauksaimniecības ministri, parlamentu 
lauksaimniecības komiteju locekļi, 
amatpersonas vai viņu ģimenes locekļi 
pieņemtu lēmumus par ienākumu atbalstu;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/20

Grozījums Nr. 20
Tsvetelina Penkova
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija
2019/2055(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. mudina Komisiju un Revīzijas 
palātu paātrināt budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūru līdz 
N+1 gadam;

svītrots

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/21

Grozījums Nr. 21
Tsvetelina Penkova
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija
2019/2055(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
125. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

125. ar bažām norāda, ka Revīzijas 
palāta Spānijā konstatēja trūkumus 
ikmēneša muitas nodokļu pārskatu 
sagatavošanas kontroles sistēmās;

125. ar bažām norāda, ka Revīzijas 
palāta, pārbaudot nejaušā izlasē izvēlētus 
triju valstu datus, vienā no šīm valstīm 
konstatēja trūkumus ikmēneša muitas 
nodokļu pārskatu sagatavošanas kontroles 
sistēmās;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/22

Grozījums Nr. 22
Tsvetelina Penkova
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija
2019/2055(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
185.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

185.a uzsver, ka Savienības kohēzijas 
politikai ir svarīga nozīme, atbalstot 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra un ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu 
un palīdzot dalībvalstīm un reģioniem 
izmantot jaunas iespējas un pievērsties 
problēmjautājumiem, piemēram, meklēt 
risinājumus Covid-19 pandēmijas 
ekonomiskajām un sociālajām sekām, 
globalizācijai, bezdarbam, pārmaiņām 
rūpniecībā, digitalizācijai un 
nepieciešamībai pēc cilvēku 
pārkvalifikācijas;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/23

Grozījums Nr. 23
Tsvetelina Penkova
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija
2019/2055(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
185.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

185.b norāda, ka ESF un Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvas (JNI) mērķis ir 
veicināt augstu nodarbinātības, izglītības 
un apmācības līmeni un lielāka skaita un 
labāku darbavietu radīšanu; uzsver, ka 
JNI arī turpmāk vajadzētu saņemt 
Savienības finansiālo un politisko 
atbalstu, un šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
Komisijas apņemšanos padarīt JNI par 
pastāvīgu instrumentu cīņai pret jauniešu 
bezdarbu; uzsver, ka pēc Covid-19 
pandēmijas Eiropas jaunieši saskarsies ar 
dažādiem ekonomiskiem un sociāliem 
sarežģījumiem un traucējumiem, kas būs 
pienācīgi jārisina Savienības līmenī;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/24

Grozījums Nr. 24
Tsvetelina Penkova

Ziņojums A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija
2019/2055(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
188. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

188. norāda, ka Komisija nav 
vienisprātis ar Revīzijas palātas vērtējumu 
attiecībā uz trim nozīmīgām kļūdām 
2014.–2020. gada plānošanas periodā un 
divām kļūdām 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā; norāda, ka Komisija ir 
minējusi, ka aprēķināto kļūdu īpatsvaru 
ietekmē piemērojamo valsts vai Savienības 
noteikumu atšķirīgā interpretācija98;

188. norāda, ka Komisija nav 
vienisprātis ar Revīzijas palātas vērtējumu 
attiecībā uz trim nozīmīgām kļūdām 
2014.–2020. gada plānošanas periodā un 
divām kļūdām 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā; norāda, ka Komisija ir 
minējusi, ka aprēķināto kļūdu īpatsvaru 
ietekmē piemērojamo valsts vai Savienības 
noteikumu atšķirīgā interpretācija98;

_________________ _________________
98 Atbilde uz jautājumu Nr. 24, kas iekļauts 
jautājumu sarakstā, gatavojoties sarunai ar 
komisāru Johannes Hahn. Trīs no šiem 
gadījumiem saistīti ar problēmu valsts 
atbalsta shēmā (likumā), kurā bija 
iekļauti ar ES valsts atbalsta noteikumiem 
nesaderīgi nosacījumi par stimulējošu 
ietekmi, kas ļāva uzņēmumiem, kuri 
kandidēja uz valsts atbalstu, sākt finansēt 
daļu no saviem ieguldījumiem pirms 
valsts atbalsta pieprasīšanas. Vēl viens 
gadījums saistīts ar MVU piemaksu, kas 
kļuva neattiecināma, kad saņēmējs 
zaudēja MVU statusu, un ar to, ka 
līdzfinansējuma likmes palielinājumam 
nebija stimulējošas ietekmes. Proti, 
attiecīgais saņēmējs atbalsta pieteikuma 
iesniegšanas brīdī bija MVU, bet atbalsta 
piešķiršanas brīdī vairs nekvalificējās kā 
MVU. Pēdējais gadījums attiecas uz 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumu, ko Tiesa uzskatīja par 
nelikumīgu valsts atbalstu.

98 Sk. atbildi uz jautājumu Nr. 24, kas 
iekļauts jautājumu sarakstā, gatavojoties 
komisāra Johannes Hahn uzklausīšanai 
CONT komitejā 2019. gada 11. novembrī.
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7.5.2020 A9-0069/25

Grozījums Nr. 25
Tsvetelina Penkova
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija
2019/2055(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
275. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

275. ar bažām norāda, ka, atbildot uz 
rakstisko jautājumu Nr. 41, kas CONT 
komitejas rīkotajā uzklausīšanā 
2019. gada 17. oktobrī tika uzdots 
DG AGRI ģenerāldirektoram, Komisija 
norāda, ka “saskaņā ar ES tiesību aktiem 
atbalsta saņēmēji, kas ir tiesīgi saņemt 
maksājumu, ir tās personas, kuras zemi 
apsaimnieko. Atbalsta saņēmēju 
deklarētajiem zemes gabaliem jābūt 
lauksaimnieka rīcībā noteiktā atsauces 
datumā, ko noteikusi dalībvalsts [...]. Ja 
zeme ir iegūta piesavināšanās ceļā, tas ir ar 
tiesiskumu saistīts jautājums, kurā būtu 
jārīkojas dalībvalsts tiesu sistēmai. Ja 
nepieciešams, Komisija var dalībvalstij 
palīdzēt. Dažas dalībvalstis ir prasījušas 
atbalsta saņēmējiem sniegt pierādījumus, 
ka viņiem ir likumīgas tiesības zemi 
apstrādāt. Savukārt citas dalībvalstis nav to 
prasījušas. Regulēt šo jautājumu ir 
dalībvalstu ziņā.”;

275. ar bažām pieņem zināšanai 
Komisijas norādi21b, ka “saskaņā ar ES 
tiesību aktiem atbalsta saņēmēji, kas ir 
tiesīgi saņemt maksājumu, ir tās personas, 
kuras zemi apsaimnieko. Atbalsta 
saņēmēju deklarētajiem zemes gabaliem 
jābūt lauksaimnieka rīcībā noteiktā 
atsauces datumā, ko noteikusi dalībvalsts 
[...]. Ja zeme ir iegūta piesavināšanās ceļā, 
tas ir ar tiesiskumu saistīts jautājums, kurā 
būtu jārīkojas dalībvalsts tiesu sistēmai. Ja 
nepieciešams, Komisija var dalībvalstij 
palīdzēt. Dažas dalībvalstis ir prasījušas 
atbalsta saņēmējiem sniegt pierādījumus, 
ka viņiem ir likumīgas tiesības zemi 
apstrādāt. Savukārt citas dalībvalstis nav to 
prasījušas. Regulēt šo jautājumu ir 
dalībvalstu ziņā.”;

_________________
21b Sk. atbildi uz rakstisko jautājumu 
Nr. 41, kas uzdots, gatavojoties komisāra 
P. Hogan uzklausīšanai CONT komitejā 
2019. gada 17. oktobrī.

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/26

Grozījums Nr. 26
Tsvetelina Penkova
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija
2019/2055(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
283. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

283. atzinīgi vērtē to, ka, spriežot pēc 
Komisijas atbildes uz rakstisko jautājumu 
Nr. 39, “provizoriskie dati liecina, ka 
kopējais saņēmēju skaits 
2018. pieprasījumu gadā ir palielinājies par 
aptuveni 28 % — no 364 153 līdz 466 006; 
kopējā summa pieauga par 53 % no 
390 miljoniem EUR 2017. gadā līdz 
600 miljoniem EUR 2018. gadā” 
(AGRIVIEW DATA);

283. atzinīgi vērtē to, ka, spriežot pēc 
Komisijas Agriview datiem22a, 
“provizoriskie dati liecina, ka kopējais 
saņēmēju skaits 2018. pieprasījumu gadā ir 
palielinājies par aptuveni 28 % — no 
364 153 līdz 466 006; kopējā summa 
pieauga par 53 % no 390 miljoniem EUR 
2017. gadā līdz 600 miljoniem EUR 
2018. gadā” (AGRIVIEW DATA);

_________________
22a Sk. atbildi uz rakstisko jautājumu 
Nr. 39, kas uzdots, gatavojoties komisāra 
P. Hogan uzklausīšanai CONT komitejā 
2019. gada 17. oktobrī.

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/27

Grozījums Nr. 27
Tsvetelina Penkova
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija
2019/2055(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
302. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

302. pauž bažas par to, ka no 
palestīniešu mācību grāmatām joprojām 
nav izņemts problemātisks saturs un ka 
joprojām neizdodas iedarbīgi vērsties pret 
naidīgiem izteikumiem un vardarbības 
atspoguļošanu skolu mācību grāmatās; 
uzstāj, ka no Savienības fondiem, 
piemēram, PEGASE, finansētais 
atalgojums skolotājiem un izglītības 
nozares ierēdņiem būtu jāizmanto tādu 
mācību programmu izstrādei un 
īstenošanai, kurās atspoguļotos UNESCO 
miera, iecietības, līdzāspastāvēšanas un 
nevardarbības standarti, kā tika nolemts 
Savienības izglītības ministru sanāksmē 
2015. gada 17. martā Parīzē un Eiropas 
Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa lēmumā 
par Eiropas Savienības 2016. finanšu 
gada vispārējā budžeta izpildes 
apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija 
(2017/2136(DEC));

svītrots

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/28

Grozījums Nr. 28
Tsvetelina Penkova
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija
2019/2055(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
307.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

307.a ar bažām norāda uz lielo līgumu 
skaitu, kuri piešķirti pavisam nedaudzām 
valstu attīstības aģentūrām; konstatē, ka 
piecdesmit lielākie līgumi (dotācijas un 
iepirkums) un deleģēšanas nolīgumi, kas 
kopš 2010. gada piešķirti valstu 
aģentūrām, tikuši piešķirti tikai septiņu 
valstu aģentūrām, veidojoties augstai 
koncentrācijai pa valstīm (trim 
lielākajiem saņēmējiem attiecīgi piešķirti 
42 %, 25 % un 17 % no kopējās 
summas25a); brīdina par ES attīstības, 
sadarbības un kaimiņattiecību politikas 
renacionalizēšanas risku un augošo 
ietekmi uz šo politiku, norādot, ka tas ir 
pretrunā Savienības ārpolitikas dziļākas 
integrācijas interesēm; mudina Komisiju 
nodrošināt, lai pīlāru novērtējums būtu 
pieejams publiski; aicina Komisiju 
pārskatīt un nostiprināt konkursu un 
līgumu slēgšanas procedūras, lai 
izvairītos no jebkādiem konkurences 
izkropļojumiem starp šīm nedaudzajām 
un spēcīgi subsidētajām valstu aģentūrām 
un citām publiskām/privātām struktūrām, 
kurām ir nepārprotama Eiropas misija;
_________________
25a Sk. atbildi uz rakstisko jautājumu 
Nr. 4, kas iekļauts papildjautājumu 
sarakstā, gatavojoties komisāra 
N. Mimica uzklausīšanai CONT komitejā 
2019. gada 18. novembrī, kā arī šīs 
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atbildes pielikumu.
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