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8.3.2018 A8-0048/118 

Grozījums Nr.  118 

Martina Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Paloma López 

Bermejo 

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 

89.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  89.b uzskata, ka tam ir izšķiroša 

nozīme, lai kohēzijas politika arī turpmāk 

aptvertu visus ES reģionus un joprojām 

būtu Savienības galvenais solidaritātes, 

attīstības un investīciju instruments, kura 

pamatā ir ilgtermiņa stratēģija un 

prognozes un kuram ir risināmajai 

problemātikai atbilstošs budžets; tāpēc 

prasa ES izdevumiem pašlaik noteikto 

1 % maksimālo apjomu palielināt līdz 

vismaz 1,3 % no Savienības NKI, lai spētu 

arī turpmāk atbalstīt pašreizējās politikas 

jomas, tomēr nepieļaujot, ka uz to rēķina 

tiek finansēta jaunu problēmu risināšana, 

un arī nodrošinot, ka kohēzijas politikas 

īpatsvars saglabājas pašreizējā līmenī, 

t. i., vairāk nekā viena trešdaļa no DFS; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/119 

Grozījums Nr.  119 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 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 

89.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  89.c uzsver — lai gan no kohēzijas 

politikai atvēlētajiem resursiem pirmie 

gūst labumu mazāk attīstītie reģioni, par 

prioritārām investīciju jomām kohēzijas 

politikas kontekstā būtu jākļūst arī 

vistrūcīgākajām turīgo reģionu 

teritorijām; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/120 

Grozījums Nr.  120 

Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming 

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

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 

Miguel Viegas 

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 

90. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

90. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 

kohēzijas politikas finansējumu 

ES-27 valstīs laikposmā pēc 2020. gada 

salīdzināmās cenās saglabāt vismaz tādā 

pašā līmenī kā 2014.–2020. gada budžetā; 

uzsver, ka IKP arī turpmāk būtu jāpaliek 

vienam no parametriem attiecībā uz 

kohēzijas politikas līdzekļu piešķiršanu, 

taču uzskata, ka tas būtu jāpapildina ar 

sociālo, vides un demogrāfisko rādītāju 

kopumu, lai visās dalībvalstīs labāk ņemtu 

vērā jaunus nevienlīdzības veidus, kas 

pastāv gan ES reģionos iekšēji, gan starp 

reģioniem; turklāt atbalsta to, lai jaunajā 

plānošanas periodā tiktu turpināti elementi, 

kas kohēzijas politiku pašreizējā DFS 

darīja modernāku un vairāk vērstu uz 

sniegumu, proti, tematiskā koncentrācija, 

ex ante nosacījumi, snieguma satvars un 

saikne ar ekonomikas pārvaldību; 

90. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 

kohēzijas politikas finansējumu 27 ES 

valstīs laikposmā pēc 2020. gada 

salīdzināmās cenās saglabāt vismaz tādā 

pašā līmenī kā 2014.–2020. gada budžetā; 

ir ārkārtīgi nobažījies, jo Komisija nesen 

ir paziņojusi, ka nākamajā DFS, 

iespējams, varētu būtiski samazināties 

kohēzijas politikai atvēlētais budžets un ka 

dažus reģionus vai pat lielāko daļu 

reģionu no kohēzijas politikas darbības 

jomas varētu svītrot; vēlas redzēt reģionu 

problemātikai atbilstošu budžetu un prasa 

nodrošināt, lai kohēzijas politika nekļūtu 

par pielāgojamu mainīgo rādītāju; 

norāda, ka visu ES reģionu iekļaušana 

kohēzijas politikas darbības jomā Eiropas 

Parlamenta skatījumā ir noteikums, kas 

nav apspriežams; uzsver, ka IKP arī 

turpmāk būtu jāpaliek vienam no 

parametriem attiecībā uz kohēzijas 

politikas līdzekļu piešķiršanu, taču uzskata, 

ka tas būtu jāpapildina ar sociālo, vides un 

demogrāfisko rādītāju kopumu, lai visās 

dalībvalstīs labāk ņemtu vērā jaunus 

nevienlīdzības veidus, kas pastāv gan ES 

reģionos iekšēji, gan starp reģioniem; ir 

pārliecināts, ka nākotnē viena no 
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sarežģītākajām problēmām, ko nāksies 

risināt ar kohēzijas politiku, būs saistīta 

ar to, kā nodrošināt pietiekamu atbalstu 

vidēju ienākumu grupas reģioniem, lai tie 

nezaudētu savu pozitīvo attīstības 

tendenci, un ka ar kohēzijas politiku ir 

jāsamazina atšķirības gan starp 

reģioniem, gan pašos reģionos un 

nedrīkst pieļaut īpaši neaizsargātu 

reģionu atpalikšanu, tāpēc ir jāapsver 

iespēja plašāk piemērot pārejas reģionu 

kategorijai pieejamo finansējumu un 

palielināt tā īpatsvaru; turklāt atbalsta to, 

lai jaunajā plānošanas periodā tiktu 

turpināti elementi, kas kohēzijas politiku 

pašreizējā DFS darīja modernāku un vairāk 

vērstu uz sniegumu, proti, tematiskā 

koncentrācija un snieguma satvars; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/121 

Grozījums Nr.  121 

Martina Michels, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, 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 

90.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  90.a atkārtoti norāda, ka savu nostāju 

nav mainījis un joprojām uzskata — 

kohēzijas politikai Eiropas līmenī nedrīkst 

piemērot tādus nosacījumus, ko vietējās 

un reģionālās iestādes un citi saņēmēji 

nevar ietekmēt; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/122 

Grozījums Nr.  122 

Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Liadh 

Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Martina Michels 

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 

90.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  90.b uzskata, ka nākamajā DFS 

vajadzētu atvēlēt pietiekami daudz 

līdzekļu, lai izdotos panākt ekonomisko, 

sociālo un teritoriālo kohēziju ES 

tālākajos reģionos, un arī pietiekami 

daudz līdzekļu īpašiem pasākumiem, kas 

šajos reģionos veicami saskaņā ar LESD 

349. pantu, ievērojot mērķus un 

principus, kuri izklāstīti Komisijas 

paziņojumā par stiprāku un atjaunotu 

stratēģisko partnerību ar ES tālākajiem 

reģioniem; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/123 

Grozījums Nr.  123 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 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 

91. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

91. pauž stingru apņemšanos izpildīt 

saistības, kas izriet no LESD 9. panta, 

proti, panākt sociālu Eiropu un īstenot 

Eiropas sociālo tiesību pīlāru, kura pamatā 

ir ļoti konkurētspējīgas sociālās tirgus 

ekonomikas ilgtspējīga izaugsme, kā mērķi 

nosakot pilnīgu nodarbinātību un sociālo 

progresu un veicinot sieviešu un vīriešu 

līdztiesību, paaudžu solidaritāti un bērnu 

tiesību aizsardzību, kā paredzēts Līgumā; 

uzsver — lai to īstenotu, sociālajai politikai 

ir jābūt pienācīgi finansētai, un uzsver no 

tā izrietošo vajadzību palielināt resursus 

pastāvošajiem instrumentiem, kas palīdz 

sasniegt šos mērķus, it īpaši ESF, 

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai, 

Eiropas atbalsta fondam vistrūcīgākajām 

personām, EGF un Nodarbinātības un 

sociālās inovācijas programmai (EaSI); 

uzstāj, ka nākamajā DFS minētie 

instrumenti ir jāsaglabā un ka tos ir 

jāturpina īstenot galvenokārt dotāciju 

veidā; 

91. pauž stingru apņemšanos 

pārorientēt Eiropas struktūru tā, lai 

izdotos panākt sociālu Eiropu un īstenot 

Eiropas sociālo tiesību pīlāru, kura pamatā 

ir ļoti konkurētspējīgas sociālās tirgus 

ekonomikas ilgtspējīga izaugsme, kā mērķi 

nosakot pilnīgu nodarbinātību un sociālo 

progresu un veicinot sieviešu un vīriešu 

līdztiesību, paaudžu solidaritāti un bērnu 

tiesību aizsardzību, kā tas paredzēts LESD; 

uzsver — lai to īstenotu, sociālajai politikai 

ir jābūt pienācīgi finansētai, un uzsver no 

tā izrietošo vajadzību palielināt resursus 

pastāvošajiem instrumentiem, kas palīdz 

sasniegt šos mērķus, it īpaši ESF, 

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai, 

Eiropas atbalsta fondam vistrūcīgākajām 

personām, EGF un Nodarbinātības un 

sociālās inovācijas programmai (EaSI); 

uzstāj, ka nākamajā DFS minētie 

instrumenti ir ne vien jāsaglabā, bet arī 

finansiāli jānostiprina, lai nodrošinātu, ka 

tie atbilst saviem mērķiem un arī turpmāk 

tiek īstenoti galvenokārt dotāciju veidā; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/124 

Grozījums Nr.  124 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

Dimitrios Papadimoulis, 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 

93. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

93. uzsver, ka it īpaši ESF būtu 

jāpaplašina atbalsts sociālā dialoga 

izvēršanai, uzlabojot sociālo partneru spēju 

veidošanu, tostarp Eiropas nozaru un 

starpnozaru līmenī, un ka šīs saistības 

vajadzētu noteikt kā obligātas dalībvalstīm 

visos ES reģionos; 

93. uzsver, ka it īpaši ESF būtu 

jāpaplašina atbalsts sociālā dialoga 

izvēršanai, uzlabojot sociālo partneru spēju 

veidošanu, tostarp Eiropas nozaru un 

starpnozaru līmenī, un ka šīs saistības 

vajadzētu noteikt kā obligātas dalībvalstīm 

visos ES reģionos; uzstāj, ka ar ESF būtu 

jāatbalsta pāreja uz aprites ekonomiku un 

tādēļ jāpiedāvā un vairāk jāatbalsta darba 

ņēmēju apmācība; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/125 

Grozījums Nr.  125 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 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 

99.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  99.a atgādina, ka brīvās tirdzniecības 

nolīgumi ne vien samazina nodarbinātību, 

sevišķi lauksaimniecībā, bet ļoti bieži arī 

vājina ekonomisko un sociālo kohēziju un 

vairo gan darba ņēmēju diskomfortu, gan 

visas sabiedrības neapmierinātību 

kopumā; uzskata — ar konsekventu 

solidāra protekcionisma stratēģiju varētu 

mazināt risku, ka saimnieciskā darbība 

tiek veikta ar ārpakalpojumu 

starpniecību, un ātrāk radīt apstākļus, 

kuri veicina rūpnieciskās ražošanas 

atgriešanos ES teritorijā; uzsver to, cik 

nozīmīga ir visā Savienībā reāli 

īstenojama rūpniecības politika, kas 

nodrošina ilgtspējīgu un iekļaujošu 

izaugsmi; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/126 

Grozījums Nr.  126 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, 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 

99.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  99.b ņemot vērā ārkārtas humanitāro 

situāciju, kas veidojas saistībā ar krīzi 

migrantu uzņemšanas jomā, uzskata, ka 

papildus jau esošajām Savienības 

tiesībaizsardzības aģentūrām būtu 

jāizveido ES aģentūra, kuras galvenais 

uzdevums būtu fizisku personu 

aizsardzība, humanitārais atbalsts un 

glābšanas operāciju īstenošana, un 

tādējādi jāgarantē, ka tiek ievērotas visu 

cilvēku — gan Savienības iedzīvotāju, gan 

ārvalstnieku — pamattiesības; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/127 

Grozījums Nr.  127 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 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 

101. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

101. apstiprina, ka modernizētai kopējai 

lauksaimniecības politikai ir būtiska 

nozīme attiecībā uz pārtikas nodrošinājumu 

un pārtikas apgādes autonomiju, lauku 

teritoriju apdzīvotības un nodarbinātības 

saglabāšanu, ilgtspējīgu attīstību, vides, 

lauksaimniecības un mežsaimniecības 

ilgtspēju un veselīgu, kvalitatīvu pārtikas 

produktu nodrošināšanu Eiropas 

iedzīvotājiem par pieņemamu cenu; 

norāda, ka ir palielinājušās pārtikas 

vajadzības un veselīguma prasības un gluži 

tāpat arī nepieciešamība atbalstīt 

lauksaimnieku pāreju uz videi draudzīgāku 

lauksaimniecības praksi un risināt ar 

klimata pārmaiņām saistītās problēmas; 

uzsver, ka ir jāatbalsta lauksaimnieku 

ienākumu drošība un jānostiprina saikne 

starp KLP un sabiedrisko labumu 

nodrošināšanu; uzsver, ka KLP ir viena no 

visdziļāk integrētajām politikas jomām, kas 

galvenokārt tiek finansēta ES līmenī un 

tādējādi aizstāj valstu izdevumus; 

101. apstiprina, ka modernizētai kopējai 

lauksaimniecības politikai ir būtiska 

nozīme attiecībā uz pārtikas nodrošinājumu 

un pārtikas apgādes autonomiju, lauku 

teritoriju apdzīvotības un nodarbinātības 

saglabāšanu, ilgtspējīgu attīstību, vides, 

lauksaimniecības un mežsaimniecības 

ilgtspēju un veselīgu, kvalitatīvu pārtikas 

produktu nodrošināšanu Eiropas 

iedzīvotājiem par pieņemamu cenu; 

norāda, ka ir palielinājušās pārtikas 

vajadzības un veselīguma prasības un gluži 

tāpat arī nepieciešamība atbalstīt 

lauksaimnieku pāreju uz videi draudzīgāku 

lauksaimniecības praksi un risināt ar 

klimata pārmaiņām saistītās problēmas; 

uzsver, ka ir jāatbalsta lauksaimnieku 

ienākumu drošība un jānostiprina saikne 

starp KLP un sabiedrisko labumu 

nodrošināšanu; uzsver, ka KLP ir viena no 

visdziļāk integrētajām politikas jomām, kas 

galvenokārt tiek finansēta ES līmenī un 

tādējādi aizstāj valstu izdevumus; noraida 

jebkādus centienus no jauna nacionalizēt 

KLP izmaksas un uzsver, ka ir vajadzīgi 

ražošanas un tirgu publiska regulējuma 

mehānismi, kas nodrošinātu taisnīgas 

ražotāju cenas un stabilus un taisnīgus 

ienākumus lauksaimniekiem; 
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Or. en 


