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LV Vienoti daudzveidībā LV

5.11.2020 A9-0206/23

Grozījums Nr. 23
Karlo Ressler
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
(2020/1998(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atgādina savu nostāju, proti, ka 
mērķiem, kas DFS 2021.–2027. gadam 
noteikti klimata un bioloģiskās 
daudzveidības aspekta integrēšanas jomā, 
ir jāpārsniedz starpposma ziņojumā 
noteiktais konkrētiem mērķiem paredzēto 
izdevumu līmenis; tādēļ vēlas panākt, lai 
2021. gadā ar bioloģisko daudzveidību 
saistītie izdevumi veidotu vismaz 10 % un 
ar klimata politikas integrēšanu saistītie 
izdevumi veidotu vismaz 30 %; atkārto 
savu prasību pēc integrētas pieejas 
dzimumu līdztiesībai koncepcijas, kurā 
apkopota dzimumspecifiska informācija 
par mērķiem, ieguldījumu, iznākumiem un 
rezultātiem, tostarp finansēšanas saistībām 
dzimumu līdztiesības jomā, un metodika 
dzimumu līdztiesības izdevumu 
izsekošanai un ziņošanai par tiem;

6. atgādina savu nostāju, proti, ka 
mērķiem, kas DFS 2021.–2027. gadam 
noteikti klimata un bioloģiskās 
daudzveidības aspekta integrēšanas jomā, 
ir jāpārsniedz starpposma ziņojumā 
noteiktais konkrētiem mērķiem paredzēto 
izdevumu līmenis; tādēļ vēlas panākt, lai 
2021. gadā ar bioloģisko daudzveidību 
saistītie izdevumi veidotu 10 % un ar 
klimata politikas integrēšanu saistītie 
izdevumi veidotu 30 %; atkārto savu 
prasību pēc integrētas pieejas dzimumu 
līdztiesībai koncepcijas, kurā apkopota 
dzimumspecifiska informācija par 
mērķiem, ieguldījumu, iznākumiem un 
rezultātiem, tostarp finansēšanas saistībām 
dzimumu līdztiesības jomā, un metodika 
dzimumu līdztiesības izdevumu 
izsekošanai un ziņošanai par tiem;
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LV Vienoti daudzveidībā LV

5.11.2020 A9-0206/24

Grozījums Nr. 24
Karlo Ressler
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
(2020/1998(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atkārtoti aicina Komisiju ar 
pamatregulām noteikt skaidrus atbilstības 
kritērijus jaunai stingrai un visaptverošai 
metodikai attiecībā uz izdevumiem, kas 
saistīti gan ar klimatu, gan bioloģisko 
daudzveidību, nodrošinot, ka, sniedzot 
ieguldījumu minēto izdevumu mērķu 
sasniegšanā, tiek ņemti vērā tikai tie 
projekti, kas atbilst attiecīgajiem saskaņā 
ar Regulu (ES) 2020/852 izstrādātajiem 
tehniskās pārbaudes kritērijiem, attiecīgā 
gadījumā kopā ar atbilstošiem 
korektīviem pasākumiem, un pilnībā tiek 
īstenots Regulas (ES) 2020/852 17. pantā 
minētais “nenodari būtisku kaitējumu” 
princips, lai nodrošinātu, ka Savienība 
izpilda savas saistības saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu un savu prasību pakāpeniski 
likvidēt netiešas fosilā kurināmā 
subsīdijas un aizliegt tiešās šāda 
kurināmā subsīdijas visā Savienības 
budžetā;

svītrots
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LV Vienoti daudzveidībā LV

5.11.2020 A9-0206/25

Grozījums Nr. 25
Karlo Ressler
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
(2020/1998(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atkārtoti aicina Komisiju ar 
pamatregulām noteikt skaidrus atbilstības 
kritērijus jaunai stingrai un visaptverošai 
metodikai attiecībā uz izdevumiem, kas 
saistīti gan ar klimatu, gan bioloģisko 
daudzveidību, nodrošinot, ka, sniedzot 
ieguldījumu minēto izdevumu mērķu 
sasniegšanā, tiek ņemti vērā tikai tie 
projekti, kas atbilst attiecīgajiem saskaņā 
ar Regulu (ES) 2020/852 izstrādātajiem 
tehniskās pārbaudes kritērijiem, attiecīgā 
gadījumā kopā ar atbilstošiem 
korektīviem pasākumiem, un pilnībā tiek 
īstenots Regulas (ES) 2020/852 17. pantā 
minētais “nenodari būtisku kaitējumu” 
princips, lai nodrošinātu, ka Savienība 
izpilda savas saistības saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu un savu prasību pakāpeniski 
likvidēt netiešas fosilā kurināmā 
subsīdijas un aizliegt tiešās šāda 
kurināmā subsīdijas visā Savienības 
budžetā;

7. atkārtoti aicina Komisiju noteikt 
skaidrus atbilstības kritērijus jaunai stingrai 
un visaptverošai metodikai attiecībā uz 
izdevumiem, kas saistīti gan ar klimatu, 
gan bioloģisko daudzveidību, izstrādājot 
satvaru, kas paredz “nenodari būtisku 
kaitējumu” principa īstenošanu, lai 
nodrošinātu, ka Savienība izpilda savas 
saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu;
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LV Vienoti daudzveidībā LV

5.11.2020 A9-0206/26

Grozījums Nr. 26
Karlo Ressler
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
(2020/1998(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta izšķirošo nozīmi 
augstas veiktspējas Eiropas tīkla attīstības 
un savienojamības veicināšanā dalībvalstīs, 
jo īpaši tajās dalībvalstīs, kuras atbalsta 
ilgtspējīgu un pārrobežu mobilitāti, kā arī 
pāreju uz citiem transporta veidiem, lai līdz 
2030. gadam par 60 % samazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, atbalstot 
enerģētikas un transporta projektus pārejā 
uz klimatneitrālu ekonomiku ar piegādes 
drošību, ņemot vērā Eiropas salu un 
perifēro reģionu īpašo situāciju un uzsverot 
digitālās pārkārtošanās nepieciešamību, 
tostarp darba ņēmēju kvalifikācijas celšanu 
un pārkvalifikāciju Savienībā; tāpēc 
ierosina ievērojamus palielinājumus;

20. uzsver Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta izšķirošo nozīmi 
augstas veiktspējas Eiropas tīkla attīstības 
un savienojamības veicināšanā dalībvalstīs, 
jo īpaši tajās dalībvalstīs, kuras atbalsta 
ilgtspējīgu un pārrobežu mobilitāti, kā arī 
pāreju uz citiem transporta veidiem, 
atbalstot enerģētikas un transporta 
projektus pārejā uz klimatneitrālu 
ekonomiku ar piegādes drošību, ņemot 
vērā Eiropas salu un perifēro reģionu īpašo 
situāciju un uzsverot digitālās 
pārkārtošanās nepieciešamību, tostarp 
darba ņēmēju kvalifikācijas celšanu un 
pārkvalifikāciju Savienībā; tāpēc ierosina 
ievērojamus palielinājumus;
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LV Vienoti daudzveidībā LV

5.11.2020 A9-0206/27

Grozījums Nr. 27
Karlo Ressler
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
(2020/1998(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. uzsver, ka nekavējoties ir jāpiešķir 
papildu resursi programmai “ES veselība”, 
kas īpaši palīdz reaģēt uz Covid-19 krīzes 
laikā konstatētajām ievērojamajām 
strukturālajām vajadzībām, nosakot 
galvenās darbības jomas, tādas kā valsts 
veselības sistēmu uzlabošana un 
nevienlīdzības mazināšana veselības jomā, 
kā arī zāļu un citu ar krīzi saistītu ražojumu 
pieejamība un pieņemama cena, lai 
nodrošinātu piekļūstamu un drošu ar 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesībām (SRHR) saistītu pakalpojumu 
pastāvīgu un savlaicīgu sniegšanu un cita 
starpā stiprinātu Savienības cīņu pret vēzi;

28. uzsver, ka nekavējoties ir jāpiešķir 
papildu resursi programmai “ES veselība”, 
kas īpaši palīdz reaģēt uz Covid-19 krīzes 
laikā konstatētajām ievērojamajām 
strukturālajām vajadzībām, nosakot 
galvenās darbības jomas, tādas kā valsts 
veselības sistēmu uzlabošana un 
nevienlīdzības mazināšana veselības jomā, 
kā arī zāļu un citu ar krīzi saistītu ražojumu 
pieejamība un pieņemama cena, un cita 
starpā stiprinātu Savienības cīņu pret vēzi;
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5.11.2020 A9-0206/28

Grozījums Nr. 28
Karlo Ressler
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
(2020/1998(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
58. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

58. uzsver Savienības kopējās drošības 
un aizsardzības politikas pakāpeniskas 
izstrādes nozīmību; uzsver ciešākas 
Eiropas sadarbības aizsardzības 
jautājumos nozīmību, jo tā ne tikai padara 
drošāku Eiropu un tās iedzīvotājus, bet arī 
samazina izmaksas; prasa palielināt 
finansējumu Eiropas Aizsardzības fondam, 
lai pilnībā veicinātu inovatīvu un 
konkurētspējīgu aizsardzības rūpniecisko 
pamatu, kas sekmēs tik ļoti nepieciešamo 
Savienības stratēģisko autonomiju;

58. uzsver Savienības kopējās drošības 
un aizsardzības politikas pakāpeniskas 
izstrādes nozīmību; uzsver, ka ir svarīgi 
pastiprināt Eiropas sadarbību aizsardzības 
jautājumos, jo tā ne tikai padara drošāku 
Eiropu un tās iedzīvotājus, bet arī samazina 
izmaksas; prasa palielināt finansējumu 
Eiropas Aizsardzības fondam, lai pilnībā 
veicinātu inovatīvu un konkurētspējīgu 
aizsardzības rūpniecisko pamatu, kas 
sekmēs tik ļoti nepieciešamo Savienības 
stratēģisko autonomiju;

Or. en


