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Grozījums Nr.  21 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Nikolaos Chountis, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2.e punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 2.e uzskata, ka Eiropas Savienību 

pārņēmušo un tajā valdošo krīzi ir 

radījusi ar Lisabonas līgumu un 

iepriekšējiem Līgumiem izveidotā sistēma 

un ka pašreizējā sistēmā šo situāciju 

nevar atrisināt; uzsver nepieciešamību 

noteikt par atgriezeniskiem integrāciju 

regulējošos līgumus, jo īpaši Lisabonas 

līgumu, domājot par tā atcelšanu, kā arī 

par Fiskālā pakta un Līguma par 

stabilitāti, koordināciju un pārvaldību 

ekonomiskajā un monetārajā savienībā, 

sešu tiesību aktu kopuma (“sešpakas”) un 

divu tiesību aktu kopuma (“divpakas”) 

atcelšanu; prasa, lai Eiropadome 

sasauktu starpvaldību konferenci, kurā 

tiktu izskatīts jautājums par līgumu 

atgriezeniskumu un atcelšanu; uzsver, ka 

dalībvalstīm ir steidzami nepieciešams 

atgūt iespēju lemt par ekonomikas 

politiku, kas vislabāk atbilstu to 

attiecīgajām vajadzībām; 

Or. en 



 

AM\1130175LV.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Groz. 22 

Grozījums Nr.  22 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2.f punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.f uzsver, ka vairākās ES valstīs 

parādu līmenis joprojām ir viens no 

augstākajiem pasaulē; tādēļ aicina 

Komisiju un dalībvalstis ierosināt un 

atbalstīt valsts parāda atkārtotu 

apspriešanu (attiecībā uz tā apmēru, 

atmaksas termiņiem un procentu likmēm), 

kā arī tā spekulatīvo un nelikumīgo 

komponentu anulēšanu valstīs ar 

vislielāko parādu, lai padarītu šā parāda 

apkalpošanu saderīgu ar ekonomisko un 

sociālo attīstību; norāda, ka bez parāda 

atvieglošanas minēto dalībvalstu 

ekonomikas atveseļošana nav iespējama; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  23 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Nikolaos Chountis, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2.g punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.g prasa izveidot ārkārtas rīcības 

plānu to valstu ekonomikas atbalstīšanai, 

kurās trijotne ir īstenojusi intervences 

pasākumus, minētajā plānā paredzot 

finanšu resursus un nepieciešamos 

izņēmumus attiecībā uz iekšējā tirgus 

darbību un kopējo politiku; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  24 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2.h punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.h iestājas par īpašu atbalsta 

programmu izveidi valstīm, kuras uzskata, 

ka to palikšana eurozonā ir kļuvusi 

neilgtspējīga un nepanesama, un paredzēt 

atbilstošu kompensāciju par radītajiem 

zaudējumiem saskaņā ar sarunu ceļā 

panāktu vienošanos par atteikšanos no 

vienotās valūtas valstīs, kuras vēlas šādi 

rīkoties; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  25 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2.i punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.i uzskata, ka tiesību akti par banku 

savienību Eiropas Savienībā kalpo tikai 

lielā finanšu kapitāla interesēm un 

pārkāpj demokrātijas pamatprincipus; 

iestājas par banku savienību 

reglamentējošo tiesību aktu atcelšanu un 

par nepieciešamību nodrošināt 

demokrātisku publisko kontroli pār banku 

sistēmu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  26 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2.j punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.j ņemot vērā jaunākos notikumus, 

jo īpaši zemestrīces Itālijā un Grieķijā un 

ugunsgrēkus Portugālē un Spānijā, kuri 

dramatiski un būtiski ietekmēja cilvēku 

dzīvi īpaši trūcīgos reģionos, uzsver 

Eiropas Savienības Solidaritātes fonda 

(ESSF) lielo nozīmi, lai reaģētu uz lielām 

dabas katastrofām, un norāda uz 

priekšlikumu palielināt ESSF piešķirtās 

saistību un maksājumu apropriācijas; 

aicina Komisiju garantēt, ka līdzekļi šim 

fondam tiek palielināti vēl vairāk, un 

pielāgot noteikumus tā, lai nodrošinātu, 

ka šo fondu ir iespējams izmantot 

elastīgāk un savlaicīgāk, tādējādi aptverot 

plašāku katastrofu spektru, kurām ir 

nopietnas sekas, un saīsinot laikposmu 

starp katastrofu un brīdi, kad kļūst 

pieejami līdzekļi; prasa nostiprināt 

Kopienas pieeju katastrofu novēršanas 

jautājumā, izveidojot preventīviem 

mērķiem piemērotu finanšu satvaru, kurš 

būtu izmantojams koriģējošai rīcībai 

riskantās situācijās; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  27 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2.k punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.k pauž dziļu nožēlu par ierosināto 

Eiropas sociālo pīlāru un pārdomu 

dokumentu par Eiropas sociālo dimensiju, 

kuri ir maldinoši un neskaidri un kuru 

mērķis ir novērst uzmanību no taupības 

politikas pasākumiem, kas ir veicinājuši 

ES nopietno ekonomikas krīzi un 

sekmējuši nestabilu nodarbinātību un 

sieviešu un vīriešu nevienlīdzību; nosoda 

nesen iesniegto starpiestāžu proklamāciju 

par Eiropas sociālo pīlāru, kurā mēģināts 

Eiropas līmenī piespiedu kārtā noteikt 

saskaņotus, zemus sociālo tiesību 

standartus, kas darba ņēmējiem vājina 

darba un sociālās tiesības un tiecas vēl jo 

vairāk pastiprināt cilvēku ekspluatēšanu 

un nonākšanu nabadzībā, vienlaikus 

mēģinot attaisnot tādus antisociālus un 

nedemokrātiskus instrumentus kā 

ekonomikas pārvaldības sistēma, Eiropas 

pusgads un fiskālais līgums; pauž 

pārliecību, ka īstenu sociālo politiku var 

panākt tikai ar cita veida Eiropu — tādu, 

kura atbrīvojusies no taupības sistēmas, 

konkurētspējas politikas, liberalizācijas 

un darba tirgus deregulācijas, kas 

dalībvalstīs apdraud sociālo un darba 

tiesību ievērošanu un aptur algu 



 

AM\1130175LV.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

pieaugumu;  

Or. en 
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Grozījums Nr.  28 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Nikolaos Chountis, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2.l punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.l nosoda pastiprināto virzību uz ES 

militarizāciju; noraida Eiropas drošības 

stratēģiju, kopējo ārpolitiku un drošības 

politiku (KĀDP) un kopējo drošības un 

aizsardzības politiku (KDAP); prasa 

izbeigt ES un NATO sadarbību un 

noraida pašreizējo NATO paplašināšanās 

politiku; uzstāj, ka Eiropā ir jālikvidē 

visas ārvalstu militārās bāzes; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  29 

Gabriele Zimmer, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, 

Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2.m punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.m stingri kritizē Komisijas iesniegto 

priekšlikumu par Eiropas sociālo pīlāru, 

uzskatot, ka šis priekšlikums ir tikai 

sociālās etiķetes rokasgrāmata, ar kuru 

netiks panākta paradigmas maiņa, kas 

Eiropas Savienībā ir steidzami 

nepieciešama, lai vērstos pret humāno, 

sociālo un ekonomisko krīzi; uzsver, ka 

pretstatā elastīguma scenārijiem, kas 

izklāstīti pārdomu dokumentā par Eiropas 

sociālo dimensiju, neapstrīdamam 

tiesiskajam modelim, kuru ievērotu 

nākotnes Eiropā, ir jābūt ar likumu 

noteiktai sociālajai apdrošināšanai un 

drošiem beztermiņa darba līgumiem; pauž 

pārliecību, ka visiem ES iedzīvotājiem 

domātu būtisku sociālās politikas 

pasākumu pamatā jābūt reālam 

sociālajam pīlāram, kurā būtu Savienības 

līmenī nostiprināts īstenojamu sociālo 

pamattiesību minimums, kas 

nepārprotami prevalētu pār citiem 

politiskajiem mērķiem, vienlaikus 

aizsargājot dalībvalstu neapstrīdamās 

tiesības noteikt augstākus sociālos 

standartus; pauž pārliecību, ka nākotnes 

sociālajai Savienībai ir jālauž taupības un 

konkurētspējas sistēma un jāatsakās no 
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liberalizācijas un darba tirgus 

deregulācijas, par prioritāti nosakot 

iespējami stingras sociālās un darba 

tiesības Savienības un dalībvalstu līmenī, 

tostarp visu iedzīvotāju tiesības uz piekļuvi 

universālai sociālajai apdrošināšanai, 

visu iedzīvotāju tiesības uz tādiem 

minimālajiem ienākumiem, kuri 

pasargātu no nabadzības, tiesības streikot 

un visu darba ņēmēju tiesības saņemt 

augstu atalgojumu, pamatojoties uz 

nozaru koplīgumiem, kas būtu uzskatāms 

par cilvēka cienīga darba normu; prasa 

kā pirmo pasākumu šajā virzienā ieviest 

līgumos sociālā progresa protokolu, kas 

nostiprinātu sociālo tiesību pārākumu pār 

jebkuriem iekšējā tirgus vai fiskālajiem 

noteikumiem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  30 

Gabriele Zimmer, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, 

Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.n uzsver, ka pārskatītajai Eiropas 

Sociālajai hartai un tās Papildu 

protokolam, ar kuru paredz kolektīvo 

prasījumu sistēmu, būtu jāveido pamats 

sociālo pamattiesību aizsardzības 

standartu minimumam dalībvalstīs un 

Savienības līmenī un ka tam arī vajadzētu 

kalpot par sākumpunktu steidzami 

nepieciešamajai sociālās un ekonomiskās 

konverģences palielināšanai starp 

iedzīvotājiem, reģioniem un dalībvalstīm; 

atkārtoti aicina Komisiju novērtēt 

pasākumus, kas nepieciešami, lai 

Savienība varētu pievienoties pārskatītajai 

hartai, un ierosināt grafiku šā mērķa 

īstenošanai; uzsver, ka dalībvalstīm 

vienmēr ir nepārkāpjamas tiesības 

piemērot augstākus sociālos standartus; 

Or. en 

 

 

 


