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16.12.2020 A9-0267/1

Grozījums Nr. 1
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0267/2020
Pierre Larrouturou (III iedaļa – Komisija)
Olivier Chastel (pārējās iedaļas)
Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
(13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atgādina, ka Samierināšanas 
komiteja panāca kopīgu izpratni par 
2021. gada budžeta saturu, pamatojoties uz 
kopīgo secinājumu elementu projektu 
Nr. 4, ko Komisija iesniedza 2020. gada 
4. decembrī, un aicināja Komisiju iesniegt 
otro 2021. gada budžeta projektu, kurā 
būtu atspoguļota kopējā izpratne, tiklīdz 
būs pietiekamas garantijas, ka varētu tikt 
ievērots LESD 312. panta 1. punkts; 
norāda, ka kopīgo secinājumu elementu 
projekts ietver piecus paziņojumus, tostarp 
par bērnu nabadzības apkarošanu saskaņā 
ar Eiropas Sociālo fondu Plus un par to, kā 
novērst Covid-19 krīzes ietekmi uz tādām 
nozarēm kā tūrisms un MVU, kā arī uz 
cilvēkiem, kurus tā skārusi visvairāk;

2. atgādina, ka Samierināšanas 
komiteja panāca kopīgu izpratni par 
2021. gada budžeta saturu, pamatojoties uz 
kopīgo secinājumu elementu projektu 
Nr. 4, ko Komisija iesniedza 2020. gada 
4. decembrī, un aicināja Komisiju iesniegt 
otro 2021. gada budžeta projektu, kurā 
būtu atspoguļota kopējā izpratne, tiklīdz 
būs pietiekamas garantijas, ka varētu tikt 
ievērots LESD 312. panta 1. punkts; 
norāda, ka kopīgo secinājumu elementu 
projekts ietver piecus paziņojumus, tostarp 
par bērnu nabadzības apkarošanu saskaņā 
ar Eiropas Sociālo fondu Plus un par to, kā 
novērst Covid-19 krīzes ietekmi uz tādām 
nozarēm kā tūrisms un MVU, kā arī uz 
cilvēkiem, kurus tā skārusi visvairāk; 
tomēr uzsver, ka ar Komisijas 
paziņojumiem vien ir par maz, lai 
novērstu bērnu nabadzību vai atbalstītu 
tādas smagi skartas nozares kā tūrisms un 
MVU; mudina Komisiju minētos 
paziņojumus pārvērst konkrētās darbībās, 
palielinot finansējumu attiecīgajām 
programmām, tostarp Garantijas bērniem 
fondam;

Or. en
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16.12.2020 A9-0267/2

Grozījums Nr. 2
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0267/2020
Pierre Larrouturou (III iedaļa – Komisija)
Olivier Chastel (pārējās iedaļas)
Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
(13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka samierināšanas 
sarunās panāktais palielinājums par 
185 miljoniem EUR, kas papildina ar 
grozījumu vēstuli Nr. 1/2020 grozītā pirmā 
budžeta projekta summas, atbilst 
Parlamenta galvenajām politiskajām 
prioritātēm; norāda, ka palielinājumi ietver 
60,3 miljonus EUR Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentam – transports, 
42 miljonus EUR programmai LIFE, 
25,7 miljonus EUR programmai “Digitālā 
Eiropa”, 6,6 miljonus EUR programmai 
“Tiesības un vērtības”, no kuriem 
4,8 miljoni EUR paredzēti Daphne, 
2,7 miljonus EUR programmai 
“Tiesiskums” un 25 miljonus EUR 
humānajai palīdzībai (tie ir daļa no 
500 miljonu EUR palielinājuma 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam, 
par ko panākta vienošanās saistībā ar DFS), 
10,2 miljonus EUR UNRWA saskaņā ar 
Kaimiņattiecību, attīstības un starptautiskās 
sadarbības instrumentu (NDICI) un 
7,3 miljonus EUR Eiropas Prokuratūrai 
(galvenokārt darbinieku skaita 
palielināšanai); turklāt norāda, ka 
grozījumu vēstulē Nr. 1/2020 jau bija 
iekļauti palielinājumi programmām 
“Apvārsnis Eiropa”, Erasmus+ un 
EU4Health, lai atspoguļotu DFS sarunu 
rezultātus;

4. atzinīgi vērtē to, ka samierināšanas 
sarunās panāktais palielinājums par 
185 miljoniem EUR, kas papildina ar 
grozījumu vēstuli Nr. 1/2020 grozītā pirmā 
budžeta projekta summas, atbilst 
Parlamenta galvenajām politiskajām 
prioritātēm; norāda, ka palielinājumi ietver 
60,3 miljonus EUR Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentam – transports, 
42 miljonus EUR programmai LIFE, 
25,7 miljonus EUR programmai “Digitālā 
Eiropa”, 6,6 miljonus EUR programmai 
“Tiesības un vērtības”, no kuriem 
4,8 miljoni EUR paredzēti Daphne, 
2,7 miljonus EUR programmai 
“Tiesiskums” un 25 miljonus EUR 
humānajai palīdzībai (tie ir daļa no 
500 miljonu EUR palielinājuma 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam, 
par ko panākta vienošanās saistībā ar DFS), 
10,2 miljonus EUR UNRWA saskaņā ar 
Kaimiņattiecību, attīstības un starptautiskās 
sadarbības instrumentu (NDICI) un 
7,3 miljonus EUR Eiropas Prokuratūrai 
(galvenokārt darbinieku skaita 
palielināšanai); turklāt norāda, ka 
grozījumu vēstulē Nr. 1/2020 jau bija 
iekļauti palielinājumi programmām 
“Apvārsnis Eiropa”, Erasmus+ un 
EU4Health, lai atspoguļotu DFS sarunu 
rezultātus; tomēr norāda, ka palielinājums 
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185 miljonu EUR apmērā joprojām nav 
pietiekami liels, lai novērstu Covid-19 
krīzes daudzveidīgo un milzīgo ietekmi; 
atgādina, ka šī summa ir daudz zemāka 
par to, kas norādīta Parlamenta sākotnējā 
mandātā samierināšanas perioda sākumā;

Or. en
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16.12.2020 A9-0267/3

Grozījums Nr. 3
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0267/2020
Pierre Larrouturou (III iedaļa – Komisija)
Olivier Chastel (pārējās iedaļas)
Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
(13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzinīgi vērtē to, ka Parlamentam 
izdevās panākt diferencētāku budžeta 
nomenklatūru salīdzinājumā ar to, ko 
Komisija ierosināja pirmajā BP, proti, 
attiecībā uz NDICI, Erasmus+, programmu 
“Tiesības un vērtības” un sociālo dialogu; 
uzskata, ka šīs izmaiņas ļaus Parlamentam 
un Padomei labāk īstenot savas lēmumu 
pieņemšanas funkcijas ikgadējā budžeta 
procedūrā un veikt rūpīgu pārbaudi par 
budžeta izpildi; tomēr pauž nožēlu par to, 
ka samierināšanas procedūras laikā 
Padome un Komisija nespēja panākt 
vienošanos par sīkāk izstrādātu 
nomenklatūru, ko bija ierosinājis 
Parlaments, jo īpaši attiecībā uz Patvēruma 
un migrācijas fondu un Robežu pārvaldības 
un vīzu instrumentu, kā arī 
Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumentu, un par lielāku diferenciāciju 
saistībā ar NDICI, jo īpaši tā 
kaimiņattiecību sadaļu;

8. atzinīgi vērtē to, ka Parlamentam 
izdevās panākt diferencētāku budžeta 
nomenklatūru salīdzinājumā ar to, ko 
Komisija ierosināja pirmajā BP, proti, 
attiecībā uz NDICI, Erasmus+, programmu 
“Tiesības un vērtības” un sociālo dialogu; 
īpaši uzsver, ka ir svarīgi izveidot 
atsevišķu pozīciju, kas paredzēta darba 
ņēmēju organizāciju informēšanai un 
apmācības pasākumiem; uzskata, ka šīs 
izmaiņas ļaus Parlamentam un Padomei 
labāk īstenot savas lēmumu pieņemšanas 
funkcijas ikgadējā budžeta procedūrā un 
veikt rūpīgu pārbaudi par budžeta izpildi; 
tomēr pauž nožēlu par to, ka 
samierināšanas procedūras laikā Padome 
un Komisija nespēja panākt vienošanos par 
sīkāk izstrādātu nomenklatūru, ko bija 
ierosinājis Parlaments, jo īpaši attiecībā uz 
Patvēruma un migrācijas fondu un Robežu 
pārvaldības un vīzu instrumentu, kā arī 
Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumentu, un par lielāku diferenciāciju 
saistībā ar NDICI, jo īpaši tā 
kaimiņattiecību sadaļu;

Or. en


