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28.5.2018 B8-0239/21 

Grozījums Nr.  21 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 9.a vērš uzmanību uz iespēju īstenot 

dalībvalstīs saskaņotus nodokļu 

pasākumus, kuru mērķis ir liela kapitāla 

aplikšana ar nodokļiem un par labu 

iedzīvotājiem, darba ņēmējiem un viņu 

valstīm; noraida viedokli Eiropas nodokļu 

politikas izstrādi; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/22 

Grozījums Nr.  22 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi 

Rezolūcijas priekšlikums 

10.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 10.a aicina izveidot atbalsta 

programmas dalībvalstīm, kas vēlas veikt 

sarunas par izstāšanos no eurozonas, jo 

dalība tajā kļuvusi neilgtspējīga un 

nepanesama; uzskata, ka ar šādām 

programmām būtu jānodrošina pienācīga 

kompensācija par sociālo un ekonomisko 

kaitējumu, ko radījusi pievienošanās 

vienotajai valūtai; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/23 

Grozījums Nr.  23 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi 

Rezolūcijas priekšlikums 

11.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 11.a aicina atkal pievērst uzmanību 

vienam no KLP finansēšanas 

pamatprincipiem, proti, „nodrošināt 

lauksaimniekiem pienācīgu dzīves 

līmeni”, lai cīnītos pret arvien pieaugošo 

ražošanas koncentrāciju, mazo 

lauksaimnieku skaita samazināšanos, kā 

arī reģionālās asimetrijas palielināšanos 

un atkarību no ievestām precēm, kas ir 

izdevīga lielākajām ES valstīm un 

lielajiem agrorūpnieciskajiem 

uzņēmumiem; pauž nožēlu par to, ka šī 

parādība apdraud lauksaimniecības un 

lauku mantojumu ar globālu nozīmi, 

kamēr lielie agrouzņēmumi palielina savu 

peļņu un uzspiež globālās pārtikas 

sistēmas modeli ar postošām ekoloģiskām 

sekām; uzsver lauksaimnieku galveno 

lomu lauksaimniecības un pārtikas 

politikā; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/24 

Grozījums Nr.  24 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi 

Rezolūcijas priekšlikums 

12.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 12.a aicina vairāk nostiprināt Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 

(EJZF), kura mērķis ir galvenokārt 

veicināt mazapjoma, piekrastes un 

nerūpnieciskās zveju, uzlabojot flošu 

drošību, darba apstākļus un veselību un 

higiēnu uz kuģa borta, uzlabojot 

zināšanas par valsts resursiem un 

sekmējot zinātnisko un tehnisko spēju 

uzlabošanu dalībvalstu pētniecības un 

izstrādes iestādēs; aizstāv zvejnieku 

ienākumu kompensācijas un atbalsta 

mehānismu izveidi saistībā ar zvejas 

darbību nestabilitāti; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/25 

Grozījums Nr.  25 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi 

Rezolūcijas priekšlikums 

13.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 13.a aicina nostiprināt budžeta 

pozīcijas, kuras veicina efektīvus 

risinājumus bēgļu un migrantu 

uzņemšanai un sociālajai iekļaušanai; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/26 

Grozījums Nr.  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi 

Rezolūcijas priekšlikums 

14.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 14.a kategoriski noraida Eiropas 

Aizsardzības fonda un Eiropas 

Aizsardzības rūpniecības attīstības 

programmas (EDIDP) izveidi, kā arī 

jaunas budžeta V sadaļas „Drošība un 

aizsardzība” izveidošanu, no kuras 

Eiropas Aizsardzības fonds ir jāfinansē 

pēc 2020. gada; atgādina, ka saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienību 41. panta 

2. punktu izdevumus, kas rodas no 

darbībām militārā vai aizsardzības jomā, 

nesedz no Savienības budžeta; nosoda ES 

militarizācijas nepieredzēto tempu un 

pauž dziļu nožēlu par to; aicina uz 

atbruņošanos, tostarp kodolatbruņošanos, 

karaspēka demobilizāciju un ārējo 

militāro iejaukšanos pārtraukšanu; aicina 

likvidēt NATO; atgādina, ka labākais 

veids, kā veicināt mieru, ir atbalstīt 

pasākumus, kas vērsti uz nabadzības 

izskaušanu, humāno palīdzību un 

ilgtspējīgu un taisnīgu ekonomikas un 

sociālo attīstību; uzskata, ka ārējai 

sadarbībai jābalstās uz starptautiskās 

solidaritātes principu un tajā pilnībā 

jāņem vērā katras valsts vēlme attīstīties 

un šādas attīstības temps; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/27 

Grozījums Nr.  27 

Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi 

Rezolūcijas priekšlikums 

14.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 14.b uzsver nepieciešamību pēc 

publiskas KLP, kas piešķir prioritāti 

iekšējam tirgum, kas taisnīgas cenas 

nosaka par agrārās politikas pamatu un 

izveido instrumentus tirgu un ražošanas 

regulēšanai; noraida jebkādus 

mēģinājumus KLP izmaksas uzvelt 

dalībvalstīm; uzsver, ka ir vajadzīgi 

ražošanas un tirgu publiska regulējuma 

mehānismi, kas nodrošinātu taisnīgas 

cenas ražošanai un stabilus un taisnīgus 

ienākumus lauksaimniekiem; aicina atkal 

pievērst uzmanību vienam no KLP 

pamatprincipiem, proti, „nodrošināt 

lauksaimniekiem pienācīgu dzīves 

līmeni”, lai cīnītos pret arvien pieaugošo 

ražošanas koncentrāciju, mazo 

lauksaimnieku skaita samazināšanos, kā 

arī reģionālās asimetrijas palielināšanos 

un atkarību no ievestām precēm, kas ir 

izdevīga lielākajām ES valstīm un 

lielajiem agrorūpnieciskajiem 

uzņēmumiem; pauž nožēlu par to, ka šī 

parādība apdraud lauksaimniecības un 

lauku mantojumu ar globālu nozīmi, 

kamēr lielie agrouzņēmumi palielina savu 

peļņu un uzspiež globālās pārtikas 

sistēmas modeli ar postošām ekoloģiskām 

sekām; uzsver lauksaimnieku galveno 

lomu lauksaimniecības un pārtikas 

politikā; uzskata, ka kopš KLP izveides tā 

nav nodrošinājusi vienu no tās 
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pamatprincipu īstenošanu, proti, „panākt 

pietiekami augstu dzīves līmeni tiem, kuri 

strādā laukos”; uzskata, ka gaidāmajā 

reformā ir atkal jāpievērš uzmanība šim 

pamatprincipam, lai vērstos pret 

pieaugošo ražošanas koncentrāciju un 

mazo lauksaimnieku skaita 

samazināšanos, kas veicina iedzīvotāju 

aizplūšanu no laukiem; uzsver 

lauksaimnieku galveno lomu 

lauksaimniecības un pārtikas politikā; 

kategoriski iebilst pret lielo 

agrorūpniecisko pārtikas uzņēmumu 

dominējošo stāvokli tirgū un īstenoto 

netaisnīgu cenu noteikšanu uz pārtikas 

nekaitīguma, kvalitātes un suverenitātes, 

cilvēku un dzīvnieku veselības, dzīvnieku 

labturības un vides rēķina; uzsver, cik 

nozīmīga ir cīņa pret nevienlīdzību lauku 

ekonomikā un paaudžu atjaunošanās 

veicināšana lauksaimniecības nozarē; 

aicina Komisiju pirms gaidāmās KLP 

reformas pārorientēt pašreizējo KLP, kurā 

dominē intensīvā lauksaimniecība un 

plašas monokultūras, par ilgtspējīgu 

lauksaimniecības un pārtikas politiku, 

ņemot vērā dažādos ekonomiskos, sociālos 

un vides aspektus, uztura un veselības 

problēmas un uzdevumus; tādēļ pauž 

dziļu nožēlu par lauksaimniecībai 

paredzētā budžeta samazināšanu un par 

to, ka samazinājumi ir vērsti uz būtiskiem 

lauku attīstības un agrovides izdevumiem, 

nevis uz mazāk mērķtiecīgiem tiešajiem 

maksājumiem; uzskata, ka šie 

nesamērīgie samazinājumi un atteikšanās 

no norobežotajiem līdzekļiem videi (t. s. 

„zaļināšanai”) 1. pīlārā parāda, ka, 

neskatoties uz pretējiem apgalvojumiem, 

notiek vispārēja virzība prom no agrovides 

inovācijām un uz atbalstu līdzšinējai 

ilggadīgai praksei, kas rada agrovides 

problēmas; aicina Komisiju ieviest 

pasākumus, lai palielinātu sieviešu 

pamanāmību un paplašinātu viņu lomu 

lauksaimniecības nozarē; kategoriski 

nosoda t. s. zemes sagrābšanu un pieprasa 

Komisijai un dalībvalstīm ātri rīkoties; 
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atkārtoti apstiprina, ka piekļuve ūdenim ir 

universālas tiesības, kas būtu jānodrošina 

katram cilvēkam, un ūdeni nedrīkstētu 

pakļaut privatizācijai; aicina Komisiju 

aizliegt visus sēklu patentēšanas veidus, 

lai aizsargātu lauksaimniekus pret sēklas 

ražojošo daudznacionālo uzņēmumu 

izdarīto konkurences spiedienu, kā arī 

aizsargātu vietējās šķirnes un ģenētisko 

un kultūras mantojumu; aicina Komisiju 

sadarbībā ar dalībvalstīm aizliegt atļauju 

izsniegšanu ĢMO, to audzēšanu un 

laišanu tirgū, un iekļaut integrēto augu 

aizsardzību (IPM) kā nosacījumu jaunajā 

KLP, lai samazinātu pesticīdu lietošanu; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/28 

Grozījums Nr.  28 

Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi 

Rezolūcijas priekšlikums 

14.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 14.c aicina ES neaizmirst Savienības 

galvenos mērķus un principus, un 

koncentrēties uz tādas atklātas un brīvas 

Eiropas nostiprināšanu, kur personas, kas 

bēg no vajāšanas, tiktu uzņemtas ar 

atplestām rokām un kur resursi tiek 

novirzīti vairāk ar sadarbības, nevis ar 

konfrontācijas palīdzību ar 

kaimiņvalstīm; noraida Eiropas 

aizsardzības savienības izveidi un 

Pastāvīgās strukturētās sadarbības 

(PESCO) aktivizēšanu, kas arī kaitē 

kopējās ārpolitikas un drošības politikas 

(KĀDP) un kopējās drošības un 

aizsardzības politikas (KDAP) 

vienprātības principam, tā vietā novedot 

pie ES armijas izveides un tieši veicinot 

vairāk konfliktu un mazāk miera; tādēļ 

iebilst pret dalībvalstu drošības un 

aizsardzības budžetu palielināšanu; 

uzstāj, ka ES un dalībvalstīm ir jādarbojas 

miera labā, lai diplomātiski un mierīgā 

ceļā atrisinātu konfliktus, tostarp veidojot 

starpniecības iniciatīvas, un īstenotu 

atbruņošanās, demobilizācijas un 

reintegrācijas programmas saskaņā ar 

ANO Hartu; atbalsta Kodolieroču 

neizplatīšanas līguma (NPT) režīmu un 

kodolatbruņošanos; kategoriski noraida 

Eiropas Aizsardzības fonda un Eiropas 

Aizsardzības rūpniecības attīstības 

programmas (EDIDP) izveidi, kā arī 
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jaunas budžeta V sadaļas „Drošība un 

aizsardzība” izveidošanu, no kuras 

Eiropas Aizsardzības fonds ir jāfinansē 

pēc 2020. gada; atgādina, ka saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienību 41. panta 

2. punktu izdevumus, kas rodas no 

darbībām militārā vai aizsardzības jomā, 

nesedz no Savienības budžeta; nosoda ES 

militarizācijas nepieredzēto tempu un 

pauž dziļu nožēlu par to; aicina uz 

atbruņošanos, tostarp kodolatbruņošanos, 

karaspēka demobilizāciju un ārējo 

militāro iejaukšanos pārtraukšanu; aicina 

likvidēt NATO; atgādina, ka labākais 

veids, kā veicināt mieru, ir atbalstīt 

pasākumus, kas vērsti uz nabadzības 

izskaušanu, humāno palīdzību un 

ilgtspējīgu un taisnīgu ekonomikas un 

sociālo attīstību; uzskata, ka ārējai 

sadarbībai jābalstās uz starptautiskās 

solidaritātes principu un tajā pilnībā 

jāņem vērā katras valsts vēlme attīstīties 

un šādas attīstības temps; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/29 

Grozījums Nr.  29 

Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi 

Rezolūcijas priekšlikums 

?? atsauce (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 – ņemot vērā to, ka Komisija, lai novērstu 

finansējuma trūkumu, ko radīs AK 

izstāšanās no ES,  ierosina papildu 

ieņēmumu plūsmas no pašu resursiem; 

– ņemot vērā to, ka tādējādi 

nesamazināsies kopējo to ieņēmumu 

summa, kas paredzēti sadalei; 

– ņemot vērā to, ka ar Apvienotās 

Karalistes izstāšanos no Eiropas 

Savienības attiecīgi samazināsies arī 

dalībvalstu skaits, kas saņem Savienības 

līdzekļus, un tādējādi visām pārējām 

dalībvalstīm proporcionāli būs arī 

pieejama lielāka daļa, kas pieejama tādās 

jomās kā KLP, KZP, Kohēzijas fonds utt.; 

Or. en 

 

 

 


