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Grozījums Nr.  50 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

3.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 3.a uzsver, ka Eiropai, veidojot 

pamatu plašai vispārējai labklājībai 

nākotnē, kopīgiem spēkiem jāpanāk daudz 

vairāk; uzskata, ka ES ir vajadzīga 

konkrēta stratēģija ilgtspējīgai izaugsmei, 

ilgtspējīgai finansēšanai, konkurētspējai, 

kvalitatīvām darbvietām, ilgtspējīgas 

attīstības mērķu sasniegšanai visā ES līdz 

2030. gadam un mūsu saistību izpildei 

saskaņā ar Parīzes klimata nolīgumu; 

norāda, ka Eiropas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas īstenošana nozīmē to, ka 

jāatjaunina regulatīvie standarti un 

jāievieš atbilstīgi finanšu instrumenti; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  51 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

68.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 68.a pauž nožēlu par ASV prezidenta 

paziņojumu, ka ASV neievēros Parīzes 

klimata nolīguma saistības; vēlreiz pauž 

nelokāmu atbalstu šā vēsturiskā nolīguma 

īstenošanai, jo tas ir izšķirīgi svarīgs 

dokuments, ar ko ierobežot ekoloģiskās 

katastrofas un nepieļaut neatgriezenisku 

kaitējumu Zemes klimatam; ļoti novērtē 

to, ka arī partneri visā pasaulē ir vēlreiz 

pauduši savu apņēmību ievērot Parīzes 

klimata nolīgumu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  52 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

68.b punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 68.b aicina Komisiju izvērtēt pašreizējo 

ES politikas nostādņu konsekvenci un 

saskanību ar Parīzes nolīguma mērķiem; 

mudina Komisiju sagatavot gadsimta 

vidus dekarbonizācijas stratēģiju, kas 

atbilstu Parīzes nolīgumā noteiktajiem 

mērķiem, tostarp starpposma mērķiem, lai 

nodrošinātu izmaksu ziņā efektīvu ES 

mērķu sasniegšanu klimata jomā; aicina 

Komisiju ierosināt pasākumus, kas 

paredzēti netraucētai pārejai uz 

mazoglekļa ekonomiku, lai mazinātu 

sistemātiskos ekonomiskos riskus, ko rada 

oglekļietilpīgi finanšu aktīvi; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  53 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

68.c punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 68.c uzskata, ka ir ļoti svarīgi 

samazināt emisijas transporta nozarē; 

mudina Komisiju pabeigt vieglo un kravas 

automobiļu CO2 emisiju tiesību aktu 

pārskatīšanu, ko vajadzēja paveikt jau 

agrāk, un iesniegt pietiekami vērienīgus 

tiesību aktu priekšlikumus par autoparka 

vidējo emisiju mērķa sasniegšanu līdz 

2025. gadam un nulles emisiju 

transportlīdzekļu mandātu, kas paredz 

nulles emisiju transportlīdzekļu īpatsvara 

kopējā autoparkā pakāpenisku 

palielināšanu ar mērķi līdz 2035. gadam 

pakāpeniski panākt, ka vairs netiek ražoti 

jauni automobiļi, kas rada CO2 emisijas; 

aicina Komisiju nākt klajā ar 

priekšlikumu par tehnoloģiju ziņā 

neitrālām EURO7 emisiju robežvērtībām, 

kas no 2025. gada būtu jāpiemēro visiem 

Savienības tirgū laistiem vieglajiem un 

kravas automobiļiem, lai uzlabotu gaisa 

kvalitāti Savienībā un sasniegtu 

Savienības gaisa kvalitātes robežvērtības, 

kā arī PVO ieteiktos līmeņus; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  54 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

34.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 34.a uzsver, ka ir jāturpina uzlabot 

produktu tirgus uzraudzību ES, un 

mudina Komisiju rīkoties, lai izkļūtu no 

strupceļa attiecībā uz ražojumu drošuma 

un tirgus uzraudzības tiesību aktu 

kopumu, jo īpaši nolūkā palīdzēt panākt 

taisnīgu kompromisu par obligāto 

ražojuma izcelsmes norādi („made in”); 

Or. en 
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Grozījums Nr.  55 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

28.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 28.a aicina Komisiju raudzīties tālāk 

par digitālo vienoto tirgu un censties 

panākt pilnvērtīgu digitālo savienību ar 

vērienīgiem tiesību aktu mērķiem un 

vajadzīgajiem finanšu līdzekļiem; vēlas 

redzēt, ka digitalizācijas iespējas kļūst par 

konkrētiem ieguvumiem visiem Eiropas 

iedzīvotājiem, tostarp attālākajos lauku 

apgabalos, arī attiecīgi izmantojot 

publisko iepirkumu un plašāk izmantojot 

e-pārvaldi sabiedriskos pakalpojumos, 

piemēram, izglītībā, veselības aprūpē un 

administratīvajās procedūrās 

iedzīvotājiem un MVU; uzsver, ka 

notiekošās digitālās pārveides rezultātā 

vajadzētu rasties taisnīgākai, integrētākai 

un dinamiskākai sabiedrībai, kurā tiek 

aizsargātas individuālās tiesības; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  56 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

28.b punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 28.b sagaida, ka Komisija pēc termiņa 

vidusposma pārskata par digitālā vienotā 

tirgus stratēģiju nāks klajā ar konkrētiem 

tiesību aktu priekšlikumiem, lai 

nodrošinātu skaidru tiesisko regulējumu 

darbībām ar digitālo platformu 

starpniecību, tostarp attiecībā uz 

profesionālo un neprofesionālo 

pakalpojumu sniegšanu, atbildības 

režīmiem, patērētāju tiesībām un 

nepilngadīgo aizsardzību, darba ņēmēju 

tiesībām, radītāju tiesībām, konkurenci 

un nodokļiem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  57 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

3.b punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 3.b uzsver, ka pietiekami publiskie un 

privātie ieguldījumi valstu un Eiropas 

līmenī ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai 

nodrošinātu ticamību tādai Eiropas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, kura 

novērš pašreizējo ieguldījumu trūkumu; 

uzsver, ka cilvēkiem ļoti rūp ekonomikas 

iespējas un dzīves līmeņa uzlabojumi un 

viņi gūtu labumu no tā, ka dalībvalstis un 

ES iestādes daudz veiksmīgāk darbotos 

kopā ar tādas ekonomikas politikas 

starpniecību, kura atbalsta ātrāku 

kvalitatīvu darbvietu radīšanu, stiprina 

cilvēku izglītību un prasmes un nodrošina 

augstas kvalitātes sabiedriskos 

pakalpojumus, kas ļauj cilvēkiem pilnībā 

piedalīties ekonomiskajā un sociālajā 

dzīvē; tādēļ aicina Komisiju izstrādāt tādu 

Eiropas stratēģiju spēcīgākiem 

publiskajiem un privātajiem 

ieguldījumiem, kura būtu tieši saistīta ar 

ilgtspējīgas attīstības mērķiem 

2030. gadam un Parīzes nolīgumu 

klimata jomā; prasa izstrādāt tiesību aktu 

priekšlikumus, lai integrētu vides, sociālos 

un pārvaldības kritērijus ziņošanas 

pienākumos un lēmumu pieņemšanas 

procesā nolūkā stimulēt ieguldītājus 

novirzīt atbalstu ilgtspējīgiem un 
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ilgtermiņa projektiem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  58 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

46.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 46.a atkārtoti apstiprina, ka cīņa pret 

nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no 

nodokļu maksāšanas ir būtiska Eiropas 

prioritāte, lai uzlabotu taisnīgumu 

sabiedrībā un atjaunotu pietiekamu 

publisko ieguldījumu spēju; uzskata, ka ir 

būtiski, lai Parlaments un Padome ātri 

panāktu vienošanos par prasībām 

attiecībā uz obligātu starptautisko 

uzņēmumu publisku pārskatu par katru 

valsti, pamatojoties uz Komisijas 

priekšlikumu1; uzsver, ka ir svarīgi 

panākt progresu ceļā uz kopēju 

konsolidētu uzņēmumu ienākuma 

nodokļa bāzi, pamatojoties uz diviem 

Komisijas priekšlikumiem2; norāda uz 

publiskajiem faktisko īpašumtiesību 

reģistriem kā ļoti svarīgiem elementiem, 

par kuriem jāpanāk vienošanās 

pašreizējās sarunās par nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvu 

(2015/849)3; aicina Komisiju izveidot savu 

neatkarīgu sarakstu, kurā tiktu iekļautas 

augsta riska jurisdikcijas, kurās tiek veikti 

vāji pasākumi, lai apkarotu nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu 

finansēšanu; prasa Komisijai steidzami 

sagatavot ES nodokļu oāžu melno 

sarakstu, ietverot stingras un 

automātiskas sankcijas pret sarakstā 
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iekļautajām valstīm un jurisdikcijām; 

_____________ 

1 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 

Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 

2013/34/ES attiecībā uz ienākuma 

nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic 

konkrēti uzņēmumi un filiāles 

COM(2016)0198) – 2016/0107 (COD). 

2 Priekšlikums Padomes direktīvai par 

kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma 

nodokļa bāzi (COM(2016)0685) – 

2016/0337 (CNS) un priekšlikums 

Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto 

uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 

(KKUINB) (COM(2016)0683) – 

2016/0336 (CNS). 

3 OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  59 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

49.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 49.a aicina Komisiju nākt klajā ar 

vērienīgiem priekšlikumiem par Eiropas 

uzraudzības iestādēm, lai virzītos uz 

vienotu ES kapitāla tirgu savienības 

(KTS) uzraudzību; norāda, ka tas jo īpaši 

prasa, lai tiktu pastiprinātas Eiropas 

Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvaras un 

Eiropas Sistēmisko risku komitejai būtu 

lielāka ietekme; uzsver, ka KTS būtu 

jāveicina ilgtspējīga finansējuma attīstība 

nolūkā panākt ilgtspējīgus ilgtermiņa 

ieguldījumus; 

Or. en 


