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Grozījums Nr.  31 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 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.o punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.o uzsver, ka ir vajadzīga kopīga 

rīcība, lai risinātu iedzīvotāju problēmas 

un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības 

problēmjautājumus, piemēram, izbeigtu 

nabadzību, bezdarbu un sociālo 

atstumtību, nodrošinātu un uzlabotu 

sociālos un vides standartus, kvalitatīvus 

un cenas ziņā pieejamus sabiedriskos 

pakalpojumus visiem iedzīvotājiem, 

panāktu cenas ziņā pieņemamu 

energoapgādi, transportu un 

komunikācijas, sekmētu līdztiesību un 

augstus standartus izglītībā, garantētu 

tiesiskumu un iedzīvotāju demokrātisko 

līdzdalību politiskajos lēmumu 

pieņemšanas procesos, vērstos pret 

klimata pārmaiņām, veicinātu taisnīgu 

tirdzniecību, apkarotu nodokļu apiešanu 

un bagātības pārdali virzienā no 

nabadzīgajiem uz bagātajiem, dotu 

ieguldījumu starptautisku konfliktu 

miermīlīgā un taisnīgā atrisināšanā un 

starptautiskajā sadarbībā uz starptautisko 

tiesību pamata; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  32 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Eleonora 

Forenza 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2.p punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.p uzskata, ka kohēzijas politika ir 

redzamākā, konkrētākā un 

kvantificējamākā Eiropas solidaritātes un 

taisnīguma izpausme un ir bijusi svarīga 

globalizācijas un nesenās ES krīzes 

negatīvo seku mazināšanā; uzsver, ka 

solidaritātes princips ir galvenā vērtība un 

pamatfaktors ES sociālajai kohēzijai; 

mudina Komisiju attiecībā uz laikposmu 

pēc 2020. gada iestāties par spēcīgu 

kohēzijas politiku, kuras pamatā būtu 

dotācijas, un tās pamatmērķiem panākt 

vidisko, sociālo, ekonomisko un teritoriālo 

kohēziju visos reģionos gan urbānā, gan 

lauku aspektā, kā arī īpaši pievēršoties 

Eiropas teritoriālajai sadarbībai; uzstāj, 

ka attiecībā uz visām reģionu kategorijām 

budžeta piešķīrumi jāsaglabā vismaz 

pašreizējā perioda piešķīrumu apmērā, 

īpaši apņemoties ievērot partnerības 

principu; stingri noraida 

makroekonomiskus nosacījumus; aicina 

Komisiju līdz 2018. gada sākumam izvirzīt 

tiesību aktu priekšlikumus par kohēzijas 

politiku laikam pēc 2020. gada un par 

nākamo DFS, lai ES līmeņa 

likumdošanas process varētu ritēt raiti un 

lai dalībvalstīm un reģioniem būtu 

pietiekams laiks pielāgoties politikas 
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izmaiņām un tās īstenot;  

Or. en 
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Grozījums Nr.  33 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 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.q punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.q pauž dziļas bažas par to, ka laikā 

no 2010. gada līdz 2014. gadam visā ES 

investīcijas izglītībā un apmācībā saruka 

par 2,5 %; aicina Komisiju nodrošināt, ka 

tiek likvidēti šķēršļi izglītības un kultūras 

programmu, piemēram, “Erasmus+” un 

“Radošā Eiropa”, pieteikumu 

iesniedzējiem, īpaši studentiem ar 

zemākiem ienākumiem, cilvēkiem ar 

invaliditāti, izglītojamām personām no 

nomaļiem reģioniem un tiem 

dalībniekiem, kurus var būt skārusi 

Apvienotās Karalistes izstāšanās; pauž 

nožēlu par stipendiju sistēmu aizstāšanu 

ar Studentu aizdevumu garantiju 

mehānismu un aicina Komisiju pārskatīt 

šo priekšlikumu; 

Or. en 



 

AM\1130177LV.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. 34 

Grozījums Nr.  34 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 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.r punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.r aicina Komisiju kā prioritāti 

aizstāvēt Eiropas sociālo modeli, kas 

valsts finansētā bērnu aprūpē, veselības 

aprūpē, izglītībā un vecāku cilvēku 

aprūpē kā tiesības paredz vienlīdzību 

likuma priekšā visiem iedzīvotājiem, arī 

sievietēm, LGBTI un cilvēkiem ar 

invaliditāti;  

Or. en 
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Grozījums Nr.  35 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

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

Spinelli 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2.s punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.s uzstāj, ka ir jāstiprina pārstāvības 

un līdzdalības demokrātija, īpašu telpu 

atvēlot arī cilvēku līdzdalībai ne tikai 

vēlēšanās vien, tādējādi dodot iespēju 

plaukt daudzveidīgai pilsoniskajai 

sabiedrībai; mudina Komisiju pret 

iedzīvotāju līdzdalību tās dažādajās 

demokrātiskajās izpausmēs izturēties 

nopietni un respektēt jebkādus turpmākus 

referendumus par ES jautājumiem; 

aicina ievērot neatņemamās cilvēku 

tiesības diskutēt un paust savu gribu; šajā 

sakarā noraida argumentu par 

neizbēgamību; 

 

Or. en 
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Grozījums Nr.  36 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

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

Spinelli 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2.t punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.t aicina Komisiju iesniegt 

priekšlikumu par Eiropas pilsoņu 

iniciatīvas pārskatīšanu, pamatojoties uz 

Parlamenta īstenošanas ziņojuma 

secinājumiem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  37 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Nikolaos Chountis, 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.u punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.u uzsver, ka ūdens ir sabiedrisks 

labums, nevis prece; aicina Komisiju 

izvirzīt tiesību akt, kas īstenotu ANO 

atzītās cilvēktiesības uz ūdensapgādi un 

sanitāriju un veicinātu ūdensapgādes un 

sanitārijas pakalpojumu kā būtiski 

svarīgu sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanu visiem; aicina pieņemt ES 

tiesību aktus, kas liegtu privatizēt un 

liberalizēt ūdensapgādi un sanitāriju un 

kas liktu valdībām nodrošināt visiem 

iedzīvotājiem pietiekamu un tīru dzeramo 

ūdeni un sanitāriju; mudina ES 

pastiprināt savus centienus panākt 

universālu piekļuvi ūdenim un sanitārijai; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  38 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Nikolaos Chountis, 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.v punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.v nolūkā Eiropā izskaust enerģētisko 

nabadzību ierosina ES tiesību aktos 

paredzēt tiesības un enerģiju visiem 

iedzīvotājiem, aizliedzot kritiskos 

laikposmos no tīkla atslēgt neaizsargātus 

patērētājus; aicina enerģētikas sektorā 

apturēt pakāpenisko atteikšanos no 

regulētām cenām mājsaimniecībām un 

atbalsta neaizsargātiem patērētājiem 

paredzētus sociālos tarifus; aicina lielu 

daļu no publiskajiem ieguldījumiem 

energoefektivitātē atvēlēt pasākumiem, 

kas vērsti uz mājsaimniecībām ar zemiem 

ienākumiem, nodrošinot, ka šīm 

mājsaimniecībām netiek radītas papildu 

izmaksas par mājokli vai rēķiniem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  39 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Nikolaos Chountis, 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.y punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.y aicina īstenot tādu ES politiku, kas 

pilnībā īsteno ES Pamattiesību hartas 35. 

pantu, kurā paredzēts, ka ikvienai 

personai ir tiesības uz profilaktisko 

veselības aprūpi un ārstniecību saskaņā 

ar nosacījumiem, kuri paredzēti valstu 

tiesību aktos un praksē; nosoda to, ka 

taupības pasākumu dēļ ES dalībvalstīs, 

īpaši Grieķijā, smagi cietušas valsts 

veselības aprūpes sistēmas; uzsver, ka 

veselības iestāžu privatizācija ir novedusi 

pie divu šķiru veselības sistēmas, tādējādi 

veselību pakārtojot kapitāla interesēm; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  40 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Nikolaos Chountis, 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 

3.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.a aicina ES un tās dalībvalstis gūt 

konkrētus panākumus attiecībā uz 

tiesībām uz pienācīgu mājokli, garantējot 

visiem iedzīvotājiem piekļuvi kvalitatīviem 

un izmaksu ziņā pieejamiem piemērotas 

platības mājokļiem, un novērst un 

mazināt bezpajumtniecību nolūkā to 

pakāpeniski izskaust; mudina ES un tās 

dalībvalstis pieņemt tiesību aktus un/vai 

citus vajadzīgos pasākumus, ar kuriem 

piekļuvi sociālajiem mājokļiem vai 

atbilstīgiem mājokļa pabalstiem nodrošina 

trūcīgām personām un ģimenēm, tostarp, 

protams, arī bezpajumtniekiem, un 

neaizsargātas personas un nabadzīgas 

mājsaimniecības aizsargā pret izlikšanu 

no mājokļa vai piedāvā tām atbilstošus 

alternatīvos mājokļus; prasa mājokļu 

nodrošināšanas pasākumus papildināt ar 

attiecīgiem sociālajiem pakalpojumiem, 

kas atbalsta sociālo un ekonomisko 

iekļaušanu; prasa veikt efektīvus 

pasākumus, lai palīdzētu jauniešiem ar 

zemiem ienākumiem izveidot savas 

mājsaimniecības; uzsver, ka ieguldījumi 

energoefektīvu sociālo mājokļu jomā 

nodrošina daudzpusējus ieguvumus 

nodarbinātības, vides, enerģētiskās 
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nabadzības mazināšanas un sociālo 

tiesību īstenošanas jomā; prasa Eiropas 

finanšu instrumentus vairāk izmantot 

tam, lai atbalstītu pilsētatjaunošanu un 

piekļuves un izmaksu ziņā pieejamu, 

energoefektīvu mājokļu nodrošināšanu 

un attīstītu sociālo mājokļu nozari 

reģionos, kuros šī joma nav attīstīta; 

prasa izbeigt visu nabadzības 

kriminalizēšanu, piemēram, netaisnīgu 

sodīšanu par bezpajumtniecību vai citu 

veidu materiālo nenodrošinātību; 

Or. en 


