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21.10.2015 A8-0307/9 

Grozījums Nr.  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. pauž bažas par ilgstošo 

makroekonomisko nelīdzsvarotību dažās 

dalībvalstīs, it īpaši par augsto valsts un 

privātā sektora parāda līmeni, lielo tekošā 

konta deficītu, kā arī pārmērīgo riska 

uzņemšanos finanšu, precīzāk sakot, banku 

nozarē, ko savā ziņā pieļauj iestādes, kuras 

tiek uzskatītas par pārāk nozīmīgām, lai 

bankrotētu; uzsver, ka ar atgriezeniskās 

saites cilpu starp valsti un bankām saistītā 

problēma vēl nav pilnībā atrisināta un 

joprojām apdraud finansiālo un fiskālo 

stabilitāti; norāda uz to, ka ne tikai deficīti, 

bet arī tekošo kontu uzkrājumi rada 

dažādus riskus, un uzsver, ka palielinās 

atšķirības starp Savienības un eurozonas 

valstīm, kas apdraud Eiropas nozaru 

politikas virzienu saskaņotību; 

 

10. pauž bažas par ilgstošo 

makroekonomisko nelīdzsvarotību dažās 

dalībvalstīs, it īpaši par augsto valsts un 

privātā sektora parāda līmeni, lielo tekošā 

konta deficītu, kā arī pārmērīgo riska 

uzņemšanos finanšu, precīzāk sakot, banku 

nozarē, ko savā ziņā pieļauj iestādes, kuras 

tiek uzskatītas par pārāk nozīmīgām, lai 

bankrotētu; uzsver, ka ar atgriezeniskās 

saites cilpu starp valsti un bankām saistītā 

problēma vēl nav pilnībā atrisināta un 

joprojām apdraud finansiālo un fiskālo 

stabilitāti; norāda uz to, ka pārmērīgs 

tekošo kontu uzkrājumi rada ievērojamus 

riskus, kas ir jārisina labāk, un uzsver, ka 

palielinās atšķirības starp Savienības un 

eurozonas valstīm, kas apdraud Eiropas 

nozaru politikas virzienu saskaņotību; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/10 

Grozījums Nr.  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  17.a aicina uz radikālu pāreju no taupības 

politikas uz jaunu, ilgtspējīgu un 

demokrātisku satvaru, kas ļautu 

dalībvalstīm īstenot tādu ekonomikas 

politiku, kādu tās uzskata par vajadzīgu, 

lai efektīvi cīnītos pret bezdarbu, 

nabadzību un sociāli ekonomisko 

nevienlīdzību, cita starpā ieguldot 

publiskās investīcijas pētniecībā un 

attīstībā, inovācijā un pasākumos mazo 

un vidējo uzņēmumu atbalstam; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/11 

Grozījums Nr.  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

20.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  20.a aicina izstrādāt starptautisku 

daudzpusēju sistēmu valstu parāda 

samazināšanai, kas paredzētu ievērojami 

samazināt vai pat dzēst odiozu un 

neleģitīmu parādu, lai parāda līmenis 

kļūtu ilgtspējīgs; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/12 

Grozījums Nr.  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

22.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  22.a aicina izstrādāt klauzulu par 

dalībvalsts izstāšanos no eurozonas un 

pagarināt iespēju neiestāties eurozonā, 

kas izdarāms, pārskatot Līgumu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

23.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  

 

23.a aicina aizstāt pašreizējos budžeta 

noteikumus ar sociāliem un 

makroekonomiskiem indikatoriem, 

radikāli pārstrādājot Līgumus, Stabilitātes 

un izaugsmes paktu, sešu dokumentu 

paketi, divu dokumentu paketi un atceļot 

fiskālo paktu; 

Or. en 

 

 


