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Grozījums Nr.  60 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

49.b punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  49.b aicina ātri pabeigt banku 

savienības izveidi ar kopīgu fiskālo 

atbalstu vienotajam noregulējuma 

fondam, kas būtu pietiekami liels un 

saņemtu līdzekļus no Eiropas 

Stabilizācijas mehānisma tiešās 

kredītlīnijas, kā arī ar Eiropas 

noguldījumu apdrošināšanas shēmu; 

prasa novērtēt pašreizējo atveseļošanas un 

noregulējuma satvaru; norāda uz 

nepieciešamību turpināt samazināt riskus 

un nelīdzsvarotību, kas rodas galvenokārt 

no pastāvīga izaugsmes trūkuma; aicina 

Komisiju nekavējoties ierosināt Eiropas 

stratēģiju par labi funkcionējoša 

sekundārā tirgus izveidi attiecībā uz 

ienākumus nenesošiem aizdevumiem, 

tostarp izstrādājot Eiropas plānu saistībā 

ar aktīvu pārvaldīšanas sabiedrībām un 

nepieciešamo valsts atbalsta noteikumu 

īstenošanas precizēšanu; 

Or. en 
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Grozījums Nr. 61 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

5.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 5.a aicina izveidot eurozonas fiskālo 

kapacitāti, kā arī papildus Eiropas 

Stratēģiskā investīciju fonda un Eiropas 

strukturālo un investīciju fondu pilnīgai 

izmantošanai izveidot konverģences 

kodeksu; atkārto, ka ar eurozonas fiskālo 

kapacitāti būtu jācenšas veicināt 

augšupejošu sociālekonomisko 

konverģenci un mazināt ekonomikas 

satricinājumus; uzsver, ka eurozonas 

fiskālā kapacitāte ir jāiekļauj ES 

tiesiskajā regulējumā un demokrātiski 

jāuzrauga; piekrīt Komisijai, ka 

eurozonas fiskālai kapacitātei ir jābūt 

pieejamai arī tām valstīm, kuras ir ārpus 

eurozonas, bet vēlas tai pievienoties; 

Or. en 
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Grozījums Nr. 62 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.a uzsver, ka Eiropas integrācijas 

sociālo dimensiju nevar reducēt uz 

jautājumiem, kas saistīti ar pārvietošanās 

brīvību; prasa nodrošināt spēcīgāku 

kopīgo rīcību, lai uzlabotu darba 

apstākļus, mazinātu nabadzību un sociālo 

un dzimumu nevienlīdzību, nodrošinātu 

augstas kvalitātes izglītību un apmācību 

visiem, paātrinātu ekonomiskā snieguma 

un ienākumu līmeņa augšupvērstu 

konverģenci starp valstīm un stiprinātu 

ekonomisko, sociālo un teritoriālo 

kohēziju Eiropas Savienībā; norāda uz 

Parlamenta rezolūciju par Eiropas sociālo 

tiesību pīlāru, kurā sniegti detalizēti 

priekšlikumi par to, kā veidot sociālāku 

Eiropu, kopīgi strādājot ES-27; atzinīgi 

vērtē Komisijas priekšlikumu par Eiropas 

sociālo tiesību pīlāra principu kopīgu 

proklamāciju un apliecina savu gatavību 

sadarboties ar Komisiju un Padomi, lai 

kopīgās proklamācijas izstrādāšanu 

pabeigtu līdz 2017. gada beigām; 

Or. en 
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Grozījums Nr. 63 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

15.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  15.a aicina Komisiju iesniegt tiesību 

aktu priekšlikumus par konkrētām 

Eiropas iniciatīvām, lai uzlabotu dzīves 

un darba apstākļus; jo īpaši uzsver, ka 

gadījumā, ja sociālie partneri nav gatavi 

turpināt sarunas par Rakstiskā 

paziņojuma direktīvu (91/533/EEK)1, 

Komisijai būtu jāiesniedz likumdošanas 

priekšlikums pamatdirektīvai par 

pienācīgiem darba apstākļiem, garantējot 

visiem darba ņēmējiem piekļuvi darba un 

sociālo tiesību pamatkopumam, tostarp 

digitālajā ekonomikā; 

 

________________ 

 OV L 288, 18.10.1991., 32. lpp. 

Or. en 
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Grozījums Nr. 64 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

15.b punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  15.b  prasa veikt turpmākus pasākumus 

attiecībā uz iniciatīvu par piekļuvi 

sociālajai aizsardzībai, pēc apspriedēm ar 

sociālajiem partneriem iesniedzot 

konkrētus priekšlikumus, lai nodrošinātu, 

ka visiem cilvēkiem visu veidu darbā 

izveidojas tiesības uz sociālo 

nodrošinājumu, tostarp pienācīgu 

pensiju; 

Or. en 
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Grozījums Nr. 65 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

15.c punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  15.c mudina Komisiju nākt klajā ar 

Bērnu garantijas iniciatīvu nolūkā 

mazināt bērnu nabadzības negatīvo 

ietekmi, nodrošinot, ka ikvienam bērnam, 

kuram draud nabadzība, ir pieejama 

bezmaksas veselības aprūpe, bezmaksas 

izglītība, bezmaksas bērnu aprūpe, 

pienācīgs mājoklis un pietiekams uzturs; 

Or. en 
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Grozījums Nr. 66 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

15.d punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  15.d atgādina, cik būtiska nozīme ir 

Eiropas tiesību aktiem attiecībā uz 

veselības aizsardzību un drošību darba 

vietā; atgādina Komisijai, ka trešā vielu 

grupa Kancerogēnu un mutagēnu 

direktīvā (2004/37/EK)1 būtu nekavējoties 

jāprecizē un direktīvas darbības joma 

būtu jāpaplašina, iekļaujot reprotoksiskas 

vielas; 

 

 

1OJ L 158, 30.4.2004, p. 50. 

Or. en 
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Grozījums Nr. 67 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

15.e punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  15.e uzsver, ka Komisijai vajadzētu 

nodrošināt visu nepieciešamo atbalstu 

dalībvalstīm, lai pilnībā īstenotu 

Garantiju jauniešiem, Prasmju garantiju 

un citas būtiskas investīcijas 

cilvēkresursos, tostarp kvalitatīvu, 

finansiāli pieņemamu un pieejamu agrīno 

pirmsskolas izglītību un bērnu aprūpi, kā 

arī vecu cilvēku un apgādājamo aprūpes 

pakalpojumus; aicina Komisiju 

nodrošināt pietiekamu finansējumu 

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai līdz 

2020. gadam un darīt visu iespējamo, lai 

palīdzētu dalībvalstīm pilnībā izmantot 

resursus, kas pieejami no Eiropas 

strukturālajiem un investīciju fondiem; 

aicina Komisiju nodrošināt Erasmus+ 

shēmu un būtiski palielināt tās 

finansējumu; atzinīgi vērtē Komisijas 

priekšlikumu par Eiropas Solidaritātes 

korpusu, kura mērķis ir atzīt un veicināt 

jauniešu brīvprātīgā darba atzīšanu un 

pārrobežu solidaritāti visā Savienībā; 

tomēr uzsver nepieciešamību pārskatīt 

ierosinātos tiesību aktus, lai nodrošinātu, 

ka Eiropas Solidaritātes korpusa 

iniciatīva nerada negatīvu ietekmi uz 

citām esošajām programmām, piemēram, 

Erasmus+, un ka brīvprātīgais darbs 

netiek sistemātiski izmantots, lai aizstātu 
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apmaksātu darbu; 

Or. en 



 

AM\1130182LV.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. 68 

Grozījums Nr. 68 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

74.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  74.a uzsver, ka jādara vairāk, lai ES 

tirdzniecības politiku saskaņotu ar 

ilgtspējīgas attīstības mērķiem un Parīzes 

klimata nolīgumu un lai veicinātu tādu 

globālo tirdzniecību, kas ir taisnīga, 

regulēta un visu planētas iedzīvotāju 

interesēs; jo īpaši aicina: 

 • izvirzīt tiesību akta priekšlikumu, 

kas paredzētu obligātu pienācīgu rūpību 

attiecībā uz globālajām vērtības ķēdēm, 

lai vērstos pret negodīgām tirdzniecības 

praksēm, nodrošinātu pārredzamību un 

izsekojamību un lai tiktu ievērotas 

cilvēktiesības, darba tiesības un vidiskās 

tiesības;  

 • sekmīgi un ātri noslēgt sarunas 

par ES tirdzniecības aizsardzības 

instrumentu modernizāciju attiecībā uz 

trešo valstu izmantotām tirdzniecības 

praksēm un subsīdijām, kas kropļo 

konkurenci; 

 • Komisiju rīkoties, lai uz 

noteikumiem balstītas daudzpusējas 

tirdzniecības sistēmas kontekstā 

samazinātu globālo tērauda ražošanas 

jaudas pārpalikumu, arī ar attiecīgiem 

antidempinga un antisubsīdiju tiesību 

aktiem; 
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 • tuvoties daudzpusējas ieguldījumu 

tiesu sistēmas izveidei, lai investoru un 

valstu strīdu izšķiršanā aizstātu privātas 

šķīrējtiesas;  

 • Komisiju izvirzīt priekšlikumus par 

reformām tirdzniecības nolīgumu 

tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 

sadaļu izpildes panākšanā; kad pārējie 

sadarbības un mediācijas mehānismi ir 

izsmelti, kā pēdējam līdzeklim vajadzētu 

būt iespējamām sankcijām par ilgtspējīgas 

attīstības noteikumu neievērošanu; 

 • Komisiju izvirzīt īpašus 

priekšlikumus, kuru pamatā būtu 

diskusiju dokuments par globalizācijas 

potenciāla izmantošanu un kuru mērķis 

būtu izveidot jaunas noturīgas iespējas 

Eiropas iedzīvotājiem, ko globālā 

ekonomikas konkurence ir pievīlusi; šiem 

priekšlikumiem būtu jāietilpst ES 

ieguldījumu stratēģijā ilgtspējīgai 

attīstībai un jāietver tādu instrumentu 

atjaunināšana un pastiprināšana kā 

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās 

fonds; 

 • Komisiju turpināt izdarīt spiedienu 

uz Padomi, lai tiktu publicētas 

tirdzniecības sarunu pilnvaras, kas, pēc tā 

ieskatiem, vienmēr būtu jādara publiski 

pieejamas, ieskaitot arī jau pieņemtās; 

mudina Komisiju ar intensīvākiem 

centieniem nodrošināt pārredzamību 

plašākai sabiedrībai, ne tikai deputātiem, 

kas pilnīgi jāinformē visos nolīgumu 

dzīves cikla posmos, un likt uzsvaru uz 

regulāriem pilsoniskās sabiedrības 

dialogiem, lai atjaunotu uzticēšanos ES 

tirdzniecības politikai; 

Or. en 
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Grozījums Nr. 69 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

74.b punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  74.b mudina Komisiju turpināt sarunas 

par līdzsvarotiem un taisnīgiem 

tirdzniecības nolīgumiem, pienācīgi 

ņemot vērā jutīgus lauksaimniecības 

jautājumus, tostarp stingras saistības 

darba standartu un nodokļu 

pārredzamības aspektā, starptautiskus 

vides nolīgumus, ilgtspējīgu attīstību, 

sanitāros un fitosanitāros standartus un 

citas normas, kas attiecas uz 

lauksaimniecības un pārtikas produktiem; 

brīdina, ka Parlaments jauniem 

tirdzniecības līgumiem piekrišanu varēs 

dot vien tad, ja minētie jautājumi būs 

pienācīgi ņemti vērā; 

Or. en 

 

 


