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13.3.2018 A8-0062/16 

Grozījums Nr.  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Fa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Fa. tā kā ar Eiropas Savienības 

budžetu būtu jāveicina publiskie 

ieguldījumi, atbalstot produktīvas un 

stratēģiskas nozares (tostarp to 

modernizāciju un ilgtspēju), publiskos 

pakalpojumus, tādu darbvietu izveidi, 

kurās tiek ievērotas darba ņēmēju 

tiesības, cīņu pret nabadzību, sociālo 

atstumtību un nevienlīdzību, vides 

aizsardzību un ikvienas valsts un reģiona 

potenciāla pilnīgu izmantošanu, kā arī 

tādu ārējo attiecību īstenošanu, kuras 

balstās uz solidaritāti, sadarbību, 

savstarpēju cieņu un mieru;  
  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/17 

Grozījums Nr.  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 2.a prasa ievērojami palielināt ES 

budžetu, lai pastiprinātu tā līdzekļu 

pārdales funkciju, tādējādi palīdzot 

sasniegt ekonomisko un sociālo kohēziju;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/18 

Grozījums Nr.  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 2.b noraida Līgumu par stabilitāti, 

koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā 

un monetārajā savienībā (“fiskālo 

paktu”), tiesību aktus par ekonomikas 

pārvaldību un paktu “Euro plus”, kas ES 

un katrā tās dalībvalstī turpina taupības 

politiku — politiku, kas rada 

ekspluatāciju un nabadzību, padziļina 

sociālo nevienlīdzību un netaisnību un 

uzbrūk valsts tiesībām un sociālajām 

funkcijām —, kura neizbēgami 

pasliktinās ekonomiskos un sociālos 

apstākļus, īpaši valstīs, kur šie apstākļi 

jau ir smagāki; 

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/19 

Grozījums Nr.  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 3.a prasa palielināt finansējumu 

programmām, kas veicina nodarbinātību, 

kurā tiek ievērotas darba ņēmēju tiesības, 

un jauniešu sociālo iekļaušanu, 

vienlaikus nodrošinot, ka ar ES līdzekļiem 

netiek stimulēta neapmaksātu prakses 

vietu radīšana, nestabili darba apstākļi vai 

pastāvīgu darbvietu aizstāšana ar pagaidu 

darbvietām vai prakses vietām;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/20 

Grozījums Nr.  20 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 5.a uzskata, ka ir jāpārtrauc Eiropas 

Savienības politika, ja mēs patiesi 

vēlamies atrisināt problēmas, kas saistītas 

ar ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, 

bezdarbu, nabadzību, sociālo atstumtību 

un nevienlīdzību (galvenokārt ienākumu 

ziņā); uzsver, ka ir vajadzīga jauna 

stratēģija, ar ko noteikt Eiropai jaunu 

virzību, proti, virzību uz pilnīgu 

nodarbinātību, darbvietām, kurās tiek 

ievērotas darba ņēmēju tiesības, iztiku 

nodrošinošām algām, sociālo un 

ekonomisko kohēziju un sociālo 

aizsardzību visiem, nodrošinot augstāko 

iespējamo dzīves līmeni, virzību, kas 

pievērš uzmanību katras dalībvalsts un jo 

īpaši mazāk attīstīto valstu izaugsmes 

vajadzībām, veicinot reālu konverģenci un 

mazinot dalībvalstu attīstības līmeņa 

atšķirības un pašreizējo ekonomisko, 

sociālo un reģionālo nevienlīdzību; 

Or. pt 

 

 


