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8.3.2018 A8-0048/69 

Grozījums Nr.  69 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 3.c atgādina, ka Eiropas Savienība 

savā pašreizējā veidolā ir tikusi veidota 

bez Eiropas tautu iesaistīšanas un ka ar 

nākamo DFS ir jātiecas panākt, lai tā 

kļūtu par tādu Eiropu, kurā tiek saudzēta 

vide un valda sociālais taisnīgums; 

uzskata, ka nākamā DFS būtu jāuzskata 

par daļu no stratēģijas, kā no jauna 

apstiprināt Eiropas Savienības galveno 

mērķi — ekonomisko, sociālo un 

teritoriālo kohēziju, kā arī par daļu no 

plašākām pārdomām par Eiropas 

pārveidošanu visu iedzīvotāju labā; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/70 

Grozījums Nr.  70 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Martina 

Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina 

Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. pauž pārliecību, ka nākamā DFS 

būtu jābalsta uz Savienības jau iedibināto 

politiku un prioritātēm, kuru mērķis ir 

veicināt mieru, demokrātiju, tiesiskumu, 

cilvēktiesības un dzimumu līdztiesību, 

sekmēt labklājību, noturīgu un ilgstošu 

ekonomisko izaugsmi, pētniecību un 

inovāciju, nodrošināt kvalitatīvu 

nodarbinātību, tādējādi radot pienācīgas 

kvalitātes darbvietas, cīnīties pret klimata 

pārmaiņām un veicināt ekonomisko, 

sociālo un teritoriālo kohēziju, kā arī 

dalībvalstu un iedzīvotāju solidaritāti; 

uzskata, ka šie pīlāri ir priekšnoteikums 

pienācīgai vienotā tirgus un ekonomiskās 

un monetārās savienības darbībai, kā arī 

Eiropas pozīciju nostiprināšanai pasaulē; 

pauž pārliecību, ka šobrīd tas Eiropas 

nākotnes iecerēm ir svarīgāk nekā jebkad 

iepriekš; 

4. pauž pārliecību, ka nākamā DFS 

būtu jābalsta uz Savienības jau iedibināto 

politiku un prioritātēm, kuru mērķis ir 

veicināt mieru, demokrātiju, tiesiskumu, 

cilvēktiesības un dzimumu līdztiesību, 

sekmēt labklājību, noturīgu un ilgstošu 

ekonomisko izaugsmi, pētniecību un 

inovāciju, nodrošināt kvalitatīvu 

nodarbinātību ar likumā nostiprinātām 

tiesībām, tādējādi radot pienācīgas 

kvalitātes darbvietas, cīnīties pret klimata 

pārmaiņām un veicināt ekonomisko, 

sociālo un teritoriālo kohēziju, kā arī 

dalībvalstu un iedzīvotāju solidaritāti; 

uzskata, ka tam būtu jāveicina mazoglekļa 

aprites ekonomika; uzsver, ka nevienai 

Eiropas valstij, pat ja tā nav ES 

dalībvalsts, nedrīkstētu liegt ilgtspējīgas 

izaugsmes iespēju; pauž pārliecību, ka 

šobrīd šīs valstis Eiropas nākotnes iecerēm 

ir svarīgākas nekā jebkad iepriekš; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/71 

Grozījums Nr.  71 

Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, 

Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. uzskata, ka nākamajai DFS būtu 

jādod Savienībai iespēja nodrošināt 

risinājumus un kļūt stiprākai, pārvarot šīs 

desmitgades krīzes — ekonomikas un 

finanšu lejupslīdi, jauniešu bezdarbu, 

pastāvīgo nabadzību un sociālo atstumtību, 

migrācijas un bēgļu problemātiku, klimata 

pārmaiņas un dabas katastrofas, vides 

degradāciju un bioloģiskās daudzveidības 

zudumu, terorismu un nestabilitāti (šeit 

uzskaitīti vien daži piemēri); uzsver, ka šie 

globālie pārrobežu mēroga 

problēmjautājumi, kuru ietekme jūtama 

valstu iekšienē, liecina par to, ka mūsu 

ekonomikas un sabiedrības ir savstarpēji 

atkarīgas, un norāda, ka ir nepieciešama 

kopīga rīcība; 

5. uzskata, ka nākamajai DFS būtu 

jādod Savienībai iespēja nodrošināt 

risinājumus un kļūt stiprākai, pārvarot šīs 

desmitgades krīzes — ekonomikas un 

finanšu lejupslīdi, jauniešu bezdarbu, 

pastāvīgo nabadzību un sociālo atstumtību, 

migrācijas un bēgļu problemātiku, klimata 

pārmaiņas un dabas katastrofas, vides 

degradāciju un bioloģiskās daudzveidības 

zudumu, terorismu un nestabilitāti (šeit 

uzskaitīti vien daži piemēri); uzsver, ka šie 

globālie pārrobežu mēroga 

problēmjautājumi, kuru ietekme jūtama 

valstu iekšienē, liecina par to, ka mūsu 

ekonomikas un sabiedrības ir savstarpēji 

atkarīgas, un norāda, ka ir nepieciešama 

kopīga rīcība; uzsver, ka ir svarīgi, lai 

nākamajā DFS uzmanība tiktu 

koncentrēta arī uz ilgāka termiņa 

problēmjautājumiem un saistībām; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/72 

Grozījums Nr.  72 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  5.a konkrētāk, lai nodrošinātu tūlītēju 

un atvieglotu piekļuvi ES finansējumam 

nolūkā risināt ārkārtas situācijas, būtu 

jāievieš sistēma solidaritātes 

apliecināšanai, izveidojot īpašas shēmas, 

kas sniedz palīdzību un iespējas 

dalībvalstīm, kurās bijuši zemi ienākumi 

un vājš izaugsmes temps un tajā pašā 

laikā ilgstoši valdījusi nabadzība un 

bezdarbs; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/73 

Grozījums Nr.  73 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Luke Ming 

Flanagan, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 

João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Tania González 

Peñas 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  5.b prasa, lai ES neziedotu kohēzijas 

politiku; 

Or. en 

 

 

 


