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7.5.2020 A9-0069/35

Grozījums Nr. 35
Tsvetelina Penkova
S&D grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
356.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

356.a pauž bažas par informāciju 
attiecībā uz Patērētāju, veselības, 
lauksaimniecības un pārtikas 
izpildaģentūras (CHAFEA) pārcelšanu uz 
Briseli vai pat slēgšanu un par to, kā tas 
ietekmēs Komisijas personālu 
Luksemburgā; atgādina par 2020. gada 
janvārī parakstīto saprašanās memorandu 
ar Komisijas arodbiedrību organizācijām 
sešās izpildaģentūrās, tostarp CHAFEA, 
kurā tika paredzēts, ka jebkurš lēmums, 
kas attiecas uz personālu, ir vispirms 
jāapspriež ar personāla pārstāvjiem; 
atgādina arī par 2015. gadā parakstīto 
(K. Georgieva/J. Asselborn) vienošanos ar 
Luksemburgas iestādēm un tādēļ gaida 
detalizētu aģentūras pārcelšanas 
pamatojumu; aicina Komisiju izstrādāt 
sociālo plānu attiecībā uz skartajiem 
darbiniekiem, tostarp attiecībā uz viņu 
karjeras stabilitāti un ģimenes situāciju, 
kā arī citiem iespējamiem aspektiem;
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7.5.2020 A9-0069/36

Grozījums Nr. 36
Tsvetelina Penkova
S&D grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
356.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

356.b norāda, ka Komisija patlaban 
strādā pie izpildaģentūru kartēšanas 
2021.–2027. gada finanšu programmām; 
norāda, ka plaša mēroga 
pārstrukturēšana nepaliks bez sekām 
attiecībā uz darbiniekiem, un tā skars arī 
Komisijas ģenerāldirektorātus, kuri strādā 
ar izpildaģentūrām; aicina Komisiju 
iesaistīt procesā attiecīgos darbiniekus vai 
viņu pārstāvjus un par šo jautājumu ziņot 
budžeta izpildes apstiprinātājiestādei;
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7.5.2020 A9-0069/37

Grozījums Nr. 37
Tsvetelina Penkova
S&D grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
427. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

427. atgādina arī to, ka saskaņā ar 
Revīzijas palātas īpašajā ziņojumā 
Nr. 5/2019 norādītajiem pieejamajiem 
datiem fonds ir radījis ievērojamu ietekmi 
gandrīz visās dalībvalstīs un ka FEAD 
nodrošinātā pārtika, materiālā palīdzība un 
sociālās iekļaušanas pasākumi maina 
apstākļus vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem, 
tostarp tiem, kuri, iespējams, nesaņemtu 
vispārējo sociālo palīdzību vai kuriem ir 
nepieciešams tūlītējs atbalsts; uzsver arī to, 
ka saskaņā ar pārtikas banku sniegto 
informāciju FEAD finansē trešo daļu no to 
nodrošinātās pārtikas un ka FEAD ļauj 
mazināt atkarību no neregulāras ziedojumu 
plūsmas un tādējādi ļauj labāk plānot 
konkrētu pārtikas produktu pārdali;

427. atgādina, ka FEAD mērķis ir 
Savienībā mazināt nabadzības smagākās 
formas, proti, nenodrošinātību ar pārtiku, 
bezpajumtniecību un bērnu nabadzību; 
atgādina arī to, ka saskaņā ar Revīzijas 
palātas īpašajā ziņojumā Nr. 5/2019 
norādītajiem pieejamajiem datiem fonds ir 
radījis ievērojamu ietekmi gandrīz visās 
dalībvalstīs un ka FEAD nodrošinātā 
pārtika, materiālā palīdzība un sociālās 
iekļaušanas pasākumi maina apstākļus 
vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem, tostarp 
tiem, kuri, iespējams, nesaņemtu vispārējo 
sociālo palīdzību vai kuriem ir 
nepieciešams tūlītējs atbalsts; uzsver arī to, 
ka saskaņā ar pārtikas banku sniegto 
informāciju FEAD finansē trešo daļu no to 
nodrošinātās pārtikas un ka FEAD ļauj 
mazināt atkarību no neregulāras ziedojumu 
plūsmas un tādējādi ļauj labāk plānot 
konkrētu pārtikas produktu pārdali; uzsver, 
ka ir nepieciešams mērķtiecīgs FEAD 
atbalsts, lai aizsargātu vistrūcīgākās un 
neaizsargātākās personas — tostarp arī 
bērnus — kas Covid-19 krīzes dēļ ir 
pakļautas lielākam nabadzības vai 
sociālās atstumtības riskam.
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