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Grozījums Nr.  1 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas darba programma 2018. gadam 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

Aa apsvērums (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Aa. tā kā ārkārtīgi nevienādā 

ekonomiskā attīstība un parāda slogs, 

lielais bezdarbs, nozīmi zaudējošās 

sociālās un darba tiesības un pieaugošā 

sociāli ekonomiskā nevienlīdzība liek 

atteikties no rīcībpolitikas, kuru ES īsteno 

pašlaik, un pievērsties rīcībpolitikai, kas 

gan dalībvalstu, gan ES līmenī stiprina 

dalībvalstu centienus pārticību nodrošināt 

ikvienam, taisnīgi sadalīt ienākumus, 

panākt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, 

pilnīgu nodarbinātību, nodarbinātības 

drošību un sociālo aizsardzību, sniegt 

kvalitatīvus, universālus un bezmaksas 

sabiedriskos pakalpojumus, nodrošināt 

vides labklājību, kuras pamatā ir veselīga 

un dabiska vide, veikt ieguldījumus 

izglītībā un infrastruktūrā, garantēt 

vecāka gada gājuma cilvēkiem cilvēka 

cienīgu dzīvi, kā arī mājokli, enerģiju un 

sakarus par pieņemamām cenām;  tā kā 

holistiska politika, ar ko apkaro 

nabadzību, sociālo atstumtību un 

ienākumu nevienlīdzību, proti, politika, ko 

īsteno, piemērojot pārdales rīcībpolitiku, 

un darbvietas radoši publiski ieguldījumi 

ir nepieciešami gan Savienības, gan 

dalībvalstu līmenī; 
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Grozījums Nr.  2 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas darba programma 2018. gadam 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

Ab apsvērums (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ab. tā kā ES izdarīto politisko izvēļu 

rezultātā ir paplašinājies demokrātiskais 

deficīts un daudzi cilvēki saprot, ka 

iestādes viņus nepārstāv; tā kā šis 

apstāklis ir uzskatāms par milzīgu 

problēmu, kuru var risināt, vienīgi 

uzlabojot pārredzamību un atklātību un 

aizsargājot cilvēktiesību un demokrātijas 

vērtības, tostarp nodrošinot pilsoņu 

aktīvāku līdzdalību, mieru, toleranci, 

progresu, solidaritāti un sadarbību tautu 

starpā; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas darba programma 2018. gadam 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.a mudina īstenot konkrētus 

priekšlikumus, lai garantētu un sekmētu 

koplīguma sarunvešanas tiesības, kas ir 

galvenais faktors, ar ko aizsargā un 

stingrāk liek ievērot tiesības, un mudina 

Komisiju apņemties pastiprināti likt 

ievērot vienlīdzīgas samaksas principu par 

vienādu darbu vienā darba vietā visiem 

strādājošiem un šajā sakarībā atzīt visus 

koplīgumus, tostarp tos, kas attiecas uz 

norīkotajiem strādājošajiem; pauž dziļu 

nožēlu par visiem mēģinājumiem graut 

kolektīvās darbības, tostarp tiesības uz 

apvienošanos arodbiedrībās, koplīgumu 

slēgšanu un streikošanu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas darba programma 2018. gadam 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1.b punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.b mudina Komisiju cīņu pret 

nevienlīdzību, nabadzību un sociālo 

atstumtību padarīt par savas rīcībpolitikas 

centrālo elementu; atkārto savu Komisijai 

izvirzīto prasību apņemties īstenot 

ekonomisku modeli, kurā galvenā vērība 

būtu pievērsta darbvietu izveidei, uzsverot 

darba ņēmēju tiesības, nevis akcionāru 

turības vairošanu, un apņemties stiprināt 

sabiedriskos pakalpojumus, nevis 

privatizāciju, kas resursus pārvirza no 

sabiedriskās sfēras uz privāto un vājina 

darba ņēmēju tiesības; uzsver, ka ir 

nepieciešama papildu rīcība, tostarp divas 

iniciatīvas, pirmkārt: sociālo ieguldījumu 

plāns, ar ko dalībvalstu līmenī atbalsta 

sociālo rīcībpolitiku un sekmē un atbalsta 

brīvu un vienādu piekļuvi dalībvalstīs 

sniegtajiem sabiedriskajiem 

pakalpojumiem, tostarp piekļuvi tiesu 

iestādēm, izglītībai, veselības aprūpei, 

cilvēka cienīgam mājoklim un bērnu un 

vecāka gada gājuma cilvēku aprūpei, un, 

otrkārt: priekšlikums integrētai 

nabadzības apkarošanas stratēģijai, 

tostarp tāda minimālā ienākuma shēmas 

izveidei dalībvalstu līmenī, ar ko garantē 

procentuālu daļu no vidējā ienākuma 

attiecīgajā dalībvalstī, nosakot 60 % 
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robežlielumu, kas ir jāuzskata par 

ievērojamu soli nabadzības izskaušanas 

virzienā; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  5 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas darba programma 2018. gadam 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1.c punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.c uzsver to, cik svarīgas ir politikas 

iniciatīvas, ar kurām popularizē sieviešu 

tiesības un dzimumu līdztiesību; pieņem 

zināšanai darba un privātās dzīves 

līdzsvara nodrošināšanas tiesību aktu 

kopumu, kurš satur priekšlikumus par 

jauniem vai augstākiem vecāku, 

paternitātes un aprūpētāju atvaļinājuma 

minimālajiem standartiem; tomēr uzstāj, 

ka šīs iniciatīvas ir uzskatāmas par 

reakciju uz Parlamenta nostāju 

Maternitātes atvaļinājuma direktīvas 

jautājumā, jo tajā ir no 14 uz 20 nedēļām 

palielināts minimālais garantētais 

maternitātes atvaļinājuma periods, kurā 

darba ņēmēja saņem pilnu atalgojumu; 

atzinīgi vērtē priekšlikumu vecāku 

atvaļinājumu padarīt par vecāku 

individuālām tiesībām; uzskata, ka visās 

dalībvalstīs ir jāveic īpaši pasākumi, lai 

uzlabotu darba un privātās dzīves 

līdzsvaru gan sievietēm, gan vīriešiem, un 

ka ir jāveic pasākumi, lai 100 % 

apmaksāts vecāku atvaļinājuma periods 

tiktu noteikts ilgāks un galu galā tiktu 

ieviesta līdztiesīgāka vecāku atvaļinājuma 

sistēma; 
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Grozījums Nr.  6 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas darba programma 2018. gadam 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1.d punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.d  uzsver vajadzību šo rīcībpolitiku 

aizstāt ar Nodarbinātības un izaugsmes 

paktu, kas aptver jaunu ekonomisko, 

sociālo un vides rīcībpolitikas kompleksu, 

ar ko atbalsta cilvēkus un strādājošos, 

proti, ar ko veicina no vides viedokļa 

ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, 

kvalitatīvu un drošu nodarbinātību un 

sociālo un reģionālo kohēziju; uzsver to, 

ka saskaņā ar šo jauno sadarbības 

regulējumu, dalībvalstīm ir jāatgūst spēja 

pieņemt lēmumus par ekonomikas 

rīcībpolitiku, kas vislabāk risina to 

attiecīgās vajadzības, savukārt ES līmenī, 

pieņemot lēmumus, ir jānodrošina 

demokrātiska pārskatatbildība un 

pārredzamība, kas attiecas uz Eiropas 

Parlamentu, dalībvalstu parlamentiem un 

pilnīgu dalībvalstu līmenī pieņemto 

lēmumu ievērošanu, atspoguļojot 

visaptverošo dialogu ar visām 

ieinteresētajā personām; mudina 

Komisiju sākt dalībvalstu un ES iestāžu 

debates par veidu, kā to izdarīt; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  7 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas darba programma 2018. gadam 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1.e punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.e mudina Komisiju steidzami izvērtēt 

un apspriest banku savienības procesu, 

kurš, būdams nedemokrātisks un 

nelīdzsvarots, ir līdz šim aizsargājis 

banku, nevis noguldītāju intereses; 

uzskata, ka banku savienība papildus tam 

ir vājinājusi dalībvalstu spēju kontrolēt 

savu banku sistēmu, un turklāt tās 

darbība bija vērsta uz to, lai dažādu 

dalībvalstu banku nozarē sekmētu un 

beigu beigās īstenotu vairākas 

apvienošanas un iegādes; tādēļ uzskata, 

ka banku savienība ir darbojusies kā 

politisks instruments, ar kura palīdzību 

administratīvā kārtā panāk kapitāla 

centralizāciju un koncentrāciju; patiesībā 

Eiropas mēroga banku oligopolijas 

izveide ir gan banku savienības galvenais 

mērķis, gan sekas, un tā nevis atrisina 

„pārāk liels, lai bankrotētu” problēmu, 

bet gan pastiprina to, tā nekalpo 

iedzīvotāju interesēm un nebūt 

nedarbojas, lai efektīvi garantētu 

noguldītāju drošību; tādēļ uzskata, ka 

vienīgais veids, kā novērst „pārāk liels, lai 

bankrotētu” problēmu un garantēt 

noguldītājiem drošību, kā arī nodrošināt 

banku sistēmu, kas pastāv, lai apkalpotu 

iedzīvotāju intereses un apmierinātu 
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valstu attīstības vajadzības, ir atcelt banku 

savienību un sekmēt sabiedrisko kontroli 

pār banku un finanšu sektoru un tā 

decentralizāciju; uzstāj uz steidzamo 

vajadzību Eiropā nākt klajā ar iniciatīvām 

un aizsargāt noguldītājus ar zemiem un 

vidējiem ienākumiem pret turpmākajā 

sistēmas krīzēm; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  8 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas darba programma 2018. gadam 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1.f punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.f uzstāj, ka Komisija un dalībvalstis 

apliecina reālu politisko apņēmību, 

apliekot ar nodokļiem īstenos resursu 

īpašniekus; pauž nožēlu par nepietiekamo 

reakciju uz nodokļu skandāliem Eiropas 

Savienībā; aizstāv pienākumu publiskot 

valsts iestāžu nolēmumus nodokļu jomā, 

sniegt pārskatus par katru valsti atsevišķi 

un izveidot faktisko īpašumtiesību 

reģistrus nolūkā panākt pārredzamību un 

kontroli; iestājas par ārzonu un nodokļu 

oāžu izbeigšanu gan pašā Eiropas 

Savienībā, gan ārpus tās, par ārzonu 

shēmu īstenošanas nodrošinātāju un 

veicinātāju efektīvu reglamentēšanu, par 

tās sadarbības aizstāvību, ar kuras 

palīdzību atceļ banku noslēpumus 

nodokļu piedziņas nolūkā, par tādas 

sadarbības pasākumu veicināšanu, kuras 

ietvaros novērš un apkaro nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizāciju un 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, par 

sodīšanu, ja ir veikti spekulatīvi darījumi, 

piemērojot nodokļu politikas pasākumus, 

un garantēšanu, ka peļņa tiek aplikta ar 

nodokļiem tur, kur ir notikusi ekonomiskā 

darbībā, kur faktiski strādā darbinieki un 

kur tiek radīta vērtība; prasa ANO 
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ietvaros rīkot starptautisku augstākā 

līmeņa sanāksmi, lai izveidotu ceļvedi un 

kopīgas rīcības plānu par nodokļu oāžu 

un nodokļu dempinga izskaušanu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  9 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas darba programma 2018. gadam 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1.g punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.g uzsver to, ka papildus 

demokrātiskam un taisnīgas sadarbības 

satvaram un reālam sociālo tiesību 

pīlāram ES prasa panākt visaptverošu un 

taisnīgu ekonomisko attīstību un īstenot 

ieguldījumu stratēģiju, kurā tiktu ņemtas 

vērā iedzīvotāju intereses un katras 

dalībvalsts vajadzības un īpatnības; aicina 

Komisiju sākt publisko ieguldījumu 

plānu, ar kuru patiešām tiktu mēģināts 

panākt pilnīgu nodarbinātību un 

ilgtspējīgu, energoefektīvu, zema oglekļa 

ekonomiku, jo īpaši attiecībā uz valstīm 

un reģioniem, kuros ir novērojams augsts 

bezdarba un nabadzības līmenis, un 

ražošanas nozarēm, kas ir vitāli svarīgas 

no katras valsts attīstības stratēģiju 

viedokļa; prasa veicināt publisku projektu 

īstenošanu un atbalstīt vietējās 

pašvaldības, mikrouzņēmumus, mazos un 

vidējos uzņēmumus, kooperatīvus un 

bezpeļņas uzņēmumus, atbalstot to ražību, 

ierobežojot dominējošā tirgus stāvoklī 

esošo lielo uzņēmumu ietekmi un Eiropas 

Savienībā nodrošinot saprātīgu attīstību 

un sociālo kohēziju, kā arī prasa 

palielināt šim mērķim paredzētos 

Kopienas līdzekļus;  
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Grozījums Nr.  10 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas darba programma 2018. gadam 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1.h punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.h pauž nožēlu par līdz šīm vērojamo 

Komisijas ambīciju trūkumu attiecībā uz 

saistošiem mērķiem; pauž nožēlu par to, 

ka klimata pārmaiņu rīcībpolitikas 

pamatā ir uz tirgu balstīta pieeja, kas ir 

acīmredzami izrādījusies neefektīva un 

nepareizi orientēta (oglekļa tirgus, 

elastības instrumenti u.c.); prasa pašos 

pamatos atteikties no tirgus pieejas par 

labu normatīvai pieejai, kas saskanētu ar 

„kopīgas, bet diferencētas atbildības” 

principu; aicina Komisiju un dalībvalstis 

iet vēl tālāk nekā Parīzes nolīguma 

regulējums; ir stingri pārliecināts, ka ES 

ir jāpastiprina sava darbība un par 

prioritāti jāpasludina klimats un vide; 

tādēļ prasa, lai Komisija un dalībvalstis 

klimata pārmaiņu politiku un augstus 

vides standartus ņemtu vērā visās 

attiecīgajās rīcībpolitikas nozarēs; mudina 

Komisiju un dalībvalstis nodrošināt 

Parīzes apņemšanos un papildu mērķu 

īstenošanu, neskatoties uz visiem 

trūkumiem un pretrunām; 

Or. en 

 

 


