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27.4.2021 A9-0145/6

Grozījums Nr. 6
Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0145/2021
Damian Boeselager
Parlamenta 2022. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme
(2020/2264(BUI))

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atbalsta 2021. gada 14. aprīlī 
samierināšanas procedūrā starp Prezidiju 
un Budžeta komiteju panākto vienošanos 
palielinājumu salīdzinājumā ar 2021. gada 
budžetu noteikt 2,4 % apmērā, saskaņā ar 
ko 2022. gada tāmes kopējais apmērs būtu 
2 112 904 198 EUR, samazināt Prezidija 
2021. gada 8. martā apstiprinātā 
provizoriskā tāmes projekta izdevumu 
apmēru par 18,85 miljoniem EUR un 
attiecīgi samazināt šādās budžeta pozīcijās 
ierosinātās apropriācijas:

1004 01 — Parastie ceļa izdevumi: sesijas, 
komitejas un komiteju delegācijas, 
politiskās grupas un dažādi citi izdevumi; 
1405 01 — Izdevumi par mutisko 
tulkošanu: ārējā mutiskā tulkošana; 2007 
01 — Ēku celtniecība un telpu iekārtošana; 
2022 — Ēku uzturēšana, apsaimniekošana, 
ekspluatācija un uzkopšana; 2024 — 
Enerģijas patēriņš; 2120 01 — Mēbeles: 
mēbeļu iegāde, īre, atjaunošana, apkope un 
remonts; 2140 — Tehniskās iekārtas un 
aprīkojums; 3000 — Izdevumi par 
darbinieku komandējumiem un darba 
braucieniem starp trim darba vietām; 3040 
— Dažādi izdevumi par iekšējām 
sanāksmēm; 3042 — Sanāksmes, kongresi, 
konferences un delegācijas; 3210 09 — 
Parlamentārās izpētes pakalpojumu 
ģenerāldirektorāta vajadzībām, tostarp 
bibliotēkai, vēsturiskajiem arhīviem, 

2. pauž nožēlu par 2021. gada 
14. aprīlī samierināšanas procedūrā starp 
Prezidiju un Budžeta komiteju panākto 
vienošanos palielinājumu salīdzinājumā ar 
2021. gada budžetu noteikt 2,4 % apmērā, 
saskaņā ar ko 2022. gada tāmes kopējais 
apmērs būtu 2 112 904 198 EUR, lai gan 
Prezidija 2021. gada 8. martā apstiprinātā 
provizoriskā tāmes projekta izdevumu 
apmērs tiek samazināts par 
18,85 miljoniem EUR un attiecīgi tiek 
samazinātas šādās budžeta pozīcijās 
ierosinātās apropriācijas:

1004 01 — Parastie ceļa izdevumi: sesijas, 
komitejas un komiteju delegācijas, 
politiskās grupas un dažādi citi izdevumi; 
1405 01 — Izdevumi par mutisko 
tulkošanu: ārējā mutiskā tulkošana; 2007 
01 — Ēku celtniecība un telpu iekārtošana; 
2022 — Ēku uzturēšana, apsaimniekošana, 
ekspluatācija un uzkopšana; 2024 — 
Enerģijas patēriņš; 2120 01 — Mēbeles: 
mēbeļu iegāde, īre, atjaunošana, apkope un 
remonts; 2140 — Tehniskās iekārtas un 
aprīkojums; 3000 — Izdevumi par 
darbinieku komandējumiem un darba 
braucieniem starp trim darba vietām; 3040 
— Dažādi izdevumi par iekšējām 
sanāksmēm; 3042 — Sanāksmes, kongresi, 
konferences un delegācijas; 3210 09 — 
Parlamentārās izpētes pakalpojumu 
ģenerāldirektorāta vajadzībām, tostarp 
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zinātnisko un tehnoloģisko iespēju 
novērtēšanai (STOA) un Eiropas zinātnei 
veltīto plašsaziņas līdzekļu centram, 
paredzētie izdevumi: izdevumi par Eiropas 
zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centru; 
3243 01 — Eiropas Parlamenta 
apmeklētāju centri: Parlamentarium un 
Europa Experience; 3244 01 — 
Apmeklētāju grupu uzņemšana, 
programma Euroscola un viedokļu 
izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm: 
apmeklētāju grupu uzņemšanas izmaksas 
un subsīdijas; 4220 02 — Izdevumi 
saistībā ar parlamentāro palīdzību: 
reģistrēto palīgu algas un piemaksas — 
Deputātu nolikums; 4220 04 — Izdevumi 
saistībā ar parlamentāro palīdzību: 
komandējumu un darba braucienu 
izdevumi starp trijām darba vietām un 
reģistrēto palīgu ārēja apmācība — 
Deputātu nolikums;

bibliotēkai, vēsturiskajiem arhīviem, 
zinātnisko un tehnoloģisko iespēju 
novērtēšanai (STOA) un Eiropas zinātnei 
veltīto plašsaziņas līdzekļu centram, 
paredzētie izdevumi: izdevumi par Eiropas 
zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centru; 
3243 01 — Eiropas Parlamenta 
apmeklētāju centri: Parlamentarium un 
Europa Experience; 3244 01 — 
Apmeklētāju grupu uzņemšana, 
programma Euroscola un viedokļu 
izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm: 
apmeklētāju grupu uzņemšanas izmaksas 
un subsīdijas; 4220 02 — Izdevumi 
saistībā ar parlamentāro palīdzību: 
reģistrēto palīgu algas un piemaksas — 
Deputātu nolikums; 4220 04 — Izdevumi 
saistībā ar parlamentāro palīdzību: 
komandējumu un darba braucienu 
izdevumi starp trijām darba vietām un 
reģistrēto palīgu ārēja apmācība — 
Deputātu nolikums;

Or. en
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27.4.2021 A9-0145/7

Grozījums Nr. 7
Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0145/2021
Damian Boeselager
Parlamenta 2022. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme
(2020/2264(BUI))

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzsver, ka noteikti ir nepieciešami 
ietaupījumi, un pauž nožēlu par to, ka 
Parlamenta budžets pēdējo sasaukumu 
laikā gadu no gada ir pastāvīgi 
palielinājies; tādēļ prasa Parlamentam kā 
galveno mērķi attiecībā uz budžetu noteikt 
savu izmaksu ierobežošanu pēc iespējas 
lielākā mērā un ievērojamu ietaupījumu 
panākšanu, tādējādi paužot solidaritāti ar 
Savienības iedzīvotājiem; atgādina par 
Covid-19 faktisko milzīgo ietekmi uz 
darba tirgiem 2020. gadā, ko apstiprina 
jaunākā SDO analīze1a, un ar bažām 
norāda, ka šīs organizācijas gada aplēses 
liecina, ka salīdzinājumā ar 2019. gada 
ceturto ceturksni tika zaudēti 8,8 % no 
pasaules darba stundām (kas atbilst 
255 miljoniem pilna laika darbvietu), 
tādējādi vairāk nekā aptuveni četras reizes 
pārsniedzot 2009. gada globālās finanšu 
krīzes radīto zaudējumu;
__________________
1a 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---dgreports/---
dcomm/documents/briefingnote/wcms_76
7028.pdf

Or. en
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27.4.2021 A9-0145/8

Grozījums Nr. 8
Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0145/2021
Damian Boeselager
Parlamenta 2022. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme
(2020/2264(BUI))

Rezolūcijas priekšlikums
37. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37. atbalsta ekspozīciju Europa 
Experience izveidi līdz 2024. gadam visās 
dalībvalstīs; pieņem zināšanai 
apstiprinājumu, ka Covid-19 pandēmijas 
izraisītie kavējumi neapdraudēs kritiski 
svarīgos starpposma mērķrādītājus; 
atbalsta administrācijas politiku, kuras 
mērķis ir maksimāli palielināt sinerģiju; 
sagaida, ka informācija par Europa 
Experience darbības izmaksu ilgtermiņa 
ietekmi uz budžetu Budžeta komitejai tiks 
iesniegta pirms 2022. gada budžeta 
pieņemšanas; atgādina, ka Europa 
Experience vajadzētu dot iespēju visiem 
iedzīvotājiem labāk izprast Eiropas iestāžu 
darbību;

37. pauž nožēlu par ekspozīciju Europa 
Experience izveidi līdz 2024. gadam visās 
dalībvalstīs, jo īpaši kritiskajā Covid-19 
pandēmijas laikā; apšauba Europa 
Experience centru pievienoto vērtību, 
nosodot nodokļu maksātāju naudas 
izšķērdēšanu propagandas kampaņā, kas 
kalpo vienīgi ES iestādēm;

Or. en
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27.4.2021 A9-0145/9

Grozījums Nr. 9
Joachim Kuhs, Nicolaus Fest
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0145/2021
Damian Boeselager
Parlamenta 2022. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme
(2020/2264(BUI))

Rezolūcijas priekšlikums
38.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38.a apšauba nepieciešamību finansēt 
programmu “Eiropas Parlamenta 
Vēstnieku skola”, jo šķiet, ka tā sniedz 
vienpusēju perspektīvu, traucējot 
jauniešiem atklāt plurālismu un dažādas 
ES līmenī pārstāvētas idejas; aicina 
ieviest procedūras, kas nodrošinātu 
programmas organizēšanā un pārvaldībā 
iesaistīto personu politisko neitralitāti;

Or. en


