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Grozījums Nr.  17 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Stefan 

Eck, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sofia 

Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE 

Komisijas 2017. gada darba programmas sagatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

Aa apsvērums (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Aa. tā kā ES un tās dalībvalstis turpina 

cīnīties ar dziļāko ekonomisko un sociālo 

krīzi kopš Savienības dibināšanas; tā kā 

ES neoliberālā politika un ekonomikas 

pārvaldības sistēmas ietvaros ES uzspiestā 

uz taupību vērstā politika, kā tika 

sagaidīts, ir izraisījusi dalībvalstu iekšējās 

un savstarpējās sociālekonomiskās 

nevienlīdzības palielināšanos, pieaugot to 

cilvēku skaitam, kurus apdraud 

nabadzības un sociālās atstumtības risks 

(2015. gadā ES 28 dalībvalstīs — 24,4 %); 

tā kā darba tirgus deregulācija un 

regresīvas nodokļu sistēmas ir 

veicinājušas to, ka darba augļi nonāk 

nevis pie darba ņēmējiem, bet 

lielkapitālistiem, un saasinājušas 

ienākumu un labklājības līmeņu 

atšķirības; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  18 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Stefan 

Eck, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE 

Komisijas 2017. gada darba programmas sagatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

Ba apsvērums (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ba. tā kā EMS radītais parādu slogs ir 

ārkārtīgi nesamērīgs un dažas valstis no 

tiem ir bijušas ieguvējas, savukārt citas 

nokļuvušas nopietnā depresijā; tā kā, 

aizbildinoties ar šo parādu, tika 

piemērotas nepieņemamas taupības 

programmas, kuras, privātos parādus 

pārvēršot par publiskajiem parādiem, ir 

izraisījušas parāda palielināšanos, bet 

situāciju vēl vairāk saasināja to 

īstenošanai sekojušās lejupslīdes ietekme 

uz budžetu, vienlaikus cenšoties sasniegt 

izvirzītos mērķus, proti, strukturālo 

reformu īstenošanu un valsts sociālo 

funkciju un darba ņēmēju tiesību 

dekonstrukciju; tā kā šīs politikas rezultāti 

ir augošs bezdarbs, nabadzība, ievērojama 

algu samazināšana, pieaugošs 

pensionēšanās vecums un mazāki 

sabiedriskie izdevumi tādās jomās kā 

izglītība, kultūra un veselība; tā kā ar šo 

politiku ir noteikta radikālu privatizācijas 

programmu īstenošana un tās dēļ turpinās 

mazināties pieprasījums; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  19 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Martina Michels, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE 

Komisijas 2017. gada darba programmas sagatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

Ca apsvērums (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ca. tā kā Komisija nav spējusi politiski un 

būtiski reaģēt uz ekonomikas krīzi ar 

pašreizējo ekonomikas pārvaldības 

sistēmu, kas faktiski veicināja neobjektīvu 

sistēmu, ļaujot virsroku ņemt 

neoliberāliem un uz taupību vērstiem 

politikas virzieniem, kas negatīvi 

ietekmēja sociālo kohēziju, ilgtspējīgu un 

taisnīgu attīstību, nodarbinātību un 

Eiropas tautu īstenotu demokrātisku 

kontroli; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  20 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Stefan Eck, Marisa 

Matias, Martina Michels, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa, Tania González 

Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE 

Komisijas 2017. gada darba programmas sagatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 1.a pauž stingru kritiku par taupības 

politiku — t. s. konkurētspējas politiku, 

liberalizāciju un darba tirgus 

deregulāciju —, kas iedragāja dalībvalstīs 

pamata sociālās un darba tiesības; aizstāv 

tiesības uz koplīgumu slēgšanu, tieši 

iesaistoties darba ņēmēju organizācijām, 

kā galveno instrumentu, lai nodrošinātu 

un palielinātu tiesības cīnīties pret 

diskrimināciju, sociālo dempingu, 

negodīgu un nestabilu nodarbinātību, 

darba laika deregulāciju, netipisku 

nodarbinātību, zemo algu sektora 

paplašināšanu, konkurence par zemākām 

algām, tādu parādību kā „nabadzīgie 

darba ņēmēji”, sociālo atstumtību, 

pensionāru nabadzību, uzmākšanos un 

vardarbību darba vietā, kā arī lai 

aizsargātu darba ņēmējus no 

pašekspluatācijas jaunos darba veidos, 

tostarp digitālā darbā un kolektīvo 

pakalpojumu „crowd work” darbā, 

aizsargājot tiesības atslēgties no sistēmas; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  21 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Rina 

Ronja Kari, Stefan Eck, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE 

Komisijas 2017. gada darba programmas sagatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1.b punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.b stingri noraida t. s. piecu 

priekšsēdētāju ziņojumu, jo tas nepiedāvā 

atteikšanos no valdošā vēstījuma par 

taupības nepieciešamību, bet tā vietā 

ierosina padziļināt esošos politikas 

virzienus, tostarp pastiprināt 

konkurētspēju un strukturālo 

konverģenci, prasot īstenot stingrus 

fiskālās politikas un taupības pasākumus; 

pauž dziļu nožēlu par to, ka ES iestādes 

turpina uzspiest dalībvalstīm taupības 

pasākumus, un jo īpaši par ES iestāžu 

vērsto šantāžu pret dažām valstīm, kas 

pauž savu viedokli par sev vēlamo ceļu uz 

izaugsmi un attīstību; uzstāj, ka Eiropas 

iestādēm būtu jārespektē katras 

dalībvalsts nacionālā suverenitāte un to 

tautu pieņemtie lēmumi virzīties uz 

attīstību, izaugsmi un sociālo kohēziju, un 

ka neviena valsts nebūtu jāsoda par tās 

ekonomikas palielināšanu vai nu ar valsts 

investīciju plāniem, vai arī ar pārdaloša 

fiskālā un progresīvā nodokļa politiku; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  22 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE 

Komisijas 2017. gada darba programmas sagatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

35.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 35.a uzskata, ka krīzi Eiropas Savienībā 

un ap to ir radījusi sistēma, kas noteikta 

Lisabonas līgumā un iepriekšējos 

Līgumos, un ka šo situāciju nevar 

atrisināt pašreizējā sistēmā; aicina, ka ir 

nepieciešams noteikt par atgriezeniskiem 

līgumus, kas regulē integrāciju, jo īpaši 

Lisabonas līgumu, attiecībā uz tā 

atcelšanu, kopā ar Fiskālā pakta un 

Līguma par stabilitāti, koordināciju un 

pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā 

savienībā, sešu tiesību aktu kopuma un 

divu tiesību aktu kopuma atcelšanu; 

prasa, lai Eiropadome sasauktu 

starpvaldību konferenci, kurā pievērstos 

jautājumam par līgumu atgriezeniskumu 

un atcelšanu; uzsver, ka dalībvalstīm ir 

steidzami nepieciešams atgūt iespēju lemt 

par ekonomikas politiku, kas vislabāk 

atbilst to attiecīgajām vajadzībām;  

Or. en 
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Grozījums Nr.  23 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Martina Michels, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE 

Komisijas 2017. gada darba programmas sagatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

35.b punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 35.b uzskata, ka pašreizējā ekonomikas 

pārvaldības sistēma nav spējusi pārvarēt 

ES un eurozonas problēmas; uzskata, ka 

Stabilitātes pakta un Līguma par 

stabilitāti, koordināciju un pārvaldību 

EMS vietā jāstājas uz izaugsmi orientētai, 

sociāli taisnīgai un demokrātiski 

atbildīgai ekonomikas sistēmai, kas 

balstītos uz sociālajiem un vides 

kritērijiem un kas dotu labumu visiem ES 

iedzīvotājiem; aicina Komisiju uzņemties 

iniciatīvu par ievērojamām izmaiņām 

makroekonomikas politikā, lai 

nodrošinātu demokrātisku 

pārskatatbildību, tostarp palielinot 

Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu 

lomu, kā arī lai uzlabotu sociālo 

iekļautību, pārredzamību un elastību, ja 

nepieciešams, tostarp piemērojot sociāli 

līdzsvarotus fiskālo stimulu pasākumus; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  24 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE 

Komisijas 2017. gada darba programmas sagatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

5.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 5.a aicina izveidot atbalsta programmu 

tām dalībvalstīm, kuras varētu vēlēties 

veikt sarunas par izstāšanos no eurozonas 

tāpēc, ka tām palikšana tajā ir kļuvusi 

ilgtnespējīga un nepanesama; uzskata, ka 

šādai programmai būtu jāparedz 

pienācīga kompensācija par nodarīto 

sociālo un ekonomisko kaitējumu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  25 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Stefan 

Eck, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE 

Komisijas 2017. gada darba programmas sagatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

5.b punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  5.b aicina nekavējoties pārtraukt tā 

dēvētos saprašanās memorandus un ar 

tiem noteikto neproduktīvo un sociāli 

postošo taupības politiku un neoliberālo 

politiku; uzskata, ka ar šiem 

memorandiem tika noteikta negodīga 

nodokļu politika, kas pārkāpj nodokļu 

noteikšanas proporcionālas vienlīdzības 

un progresivitātes principu; prasa to 

valstu ekonomikas atbalstīšanai, kurās 

trijotne ir īstenojusi intervences 

pasākumus, izveidot ārkārtas rīcības 

plānu, kas nodrošina finanšu resursus un 

vajadzīgos izņēmumus attiecībā uz iekšējā 

tirgus darbību un kopējo politiku; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  26 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Marisa 

Matias, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE 

Komisijas 2017. gada darba programmas sagatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

8.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  8.a uzskata, ka tiesību akti par banku 

savienību kalpo tikai lielā finanšu 

kapitāla interesēm Eiropas Savienībā un 

pārkāpj demokrātijas pamatprincipus; 

uzstāj uz banku savienības tiesību aktu 

atcelšanu un nepieciešamību nodrošināt 

banku sistēmas demokrātisku publisku 

kontroli; 

Or. en 

 

 

 


