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21.10.2015 A8-0307/14 

Grozījums Nr.  14 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. norāda, ka galvenās politikas iniciatīvas, 

kas ietvēra politikas ieteikumus, balstījās 

uz ekonomikas prognozēm, kurās nebija 

paredzēts lēnais izaugsmes temps un 

inflācijas līmenis, ko radīja intensīvā 

taupības pasākumu īstenošana krīzes 

sākumposmā, un lielā mērā par zemu 

novērtētais fiskālā multiplikatora lielums 

situācijā, kuru raksturo nopietni 

satricinājumi finanšu jomā, kā arī 

dalībvalstīs novērotie nozīmīgie domino 

efekti sinhronizētas konsolidācijas laikā 

kopā ar kumulatīvo un strauji īstenoto 

strukturālo reformu radīto deflāciju; 

2. norāda, ka dažas politikas iniciatīvas, 

kas ietvēra politikas ieteikumus, balstījās 

uz ekonomikas prognozēm, kurās nebija 

paredzēts lēnais izaugsmes temps un 

inflācijas līmenis, ko radīja lēnais progress 

reformu īstenošanā, tostarp tādu 
pasākumu veikšanā, ar kuriem tiktu 

novērsta izvairīšanās no nodokļu 

maksāšanas un krāpšanās saistībā ar 

nodokļu maksāšanu, kā arī novilcinātā 

banku un valsts saikņu saraušana un 

investīciju plaisas pārvarēšana, un lielā 

mērā par zemu tika novērtēts fiskālā 

multiplikatora lielums situācijā, kuru 

raksturo nopietni satricinājumi finanšu 

jomā. 

Or. en 



 

AM\1076543EN.doc  PE570.900v01-00 

LV United in diversity LV 

 

21.10.2015 A8-0307/15 

Grozījums Nr.  15 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. atzinīgi vērtē to, ka Komisija konkrētām 

valstīm adresētajos 2015. gada ieteikumos 

(KVAI) galveno uzmanību veltījusi četrām 

galvenajām ekonomikas izaugsmes 

prioritātēm, proti, investīciju 

palielināšanai, strukturālo reformu 

īstenošanai preču, pakalpojumu un darba 

tirgū, fiskālajai atbildībai un nodarbinātības 

politikas uzlabošanai; uzsver šo izaugsmes 

virzītāju nozīmi arī saistībā ar stratēģijā 

„Eiropa 2020” izklāstīto mērķu 

sasniegšanu, kā arī saistībā ar vispārējo 

mērķi vairot ES konkurētspēju pasaulē; 

norāda, ka tas jādara tā, lai netiktu vājināta 

strādājošo sociālā aizsardzība vai Eiropas 

sociālais modelis; 

3. atzinīgi vērtē to, ka Komisija konkrētām 

valstīm adresētajos 2015. gada ieteikumos 

(KVAI) galveno uzmanību veltījusi četrām 

galvenajām ekonomikas izaugsmes 

prioritātēm, proti, investīciju 

palielināšanai, strukturālo reformu 

īstenošanai preču, pakalpojumu un darba 

tirgū, fiskālajai atbildībai un nodarbinātības 

politikas uzlabošanai; uzsver šo izaugsmes 

virzītāju nozīmi arī saistībā ar stratēģijā 

„Eiropa 2020” izklāstīto mērķu 

sasniegšanu, kā arī saistībā ar vispārējo 

mērķi vairot ES konkurētspēju pasaulē; 

norāda, ka tas jādara tā, lai netiktu vājināts 

Eiropas sociālās tirgus ekonomikas 

modelis; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/16 

Grozījums Nr.  16 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. norāda uz Komisijas jauno pieeju 

Eiropas pusgada procesa racionalizēšanai, 

proti, lielāka uzmanība tiek veltīta nelielam 

skaitam svarīgāko prioritāšu un risināmo 

jautājumu un trīs mēnešus agrāk nekā 

iepriekšējos gados ir publicēts analītiskais 

ziņojums par katru valsti atsevišķi un par 

eurozonu kopumā; šajā sakarā aicina 

dalībvalstis, ņemot vērā Eiropas pusgada 

jauno grafiku, strukturētākā veidā iesaistīt 

valstu parlamentus, kā arī vietējās un 

reģionālās iestādes un citas ieinteresētās 

personas; iesaka papildus visām 

galvenajām strukturālajām reformām un 

pārmaiņām, kas paredzētas KVAI, veikt 

sociālās ietekmes novērtējumu attiecībā uz 

to īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi; 

4. norāda uz Komisijas jauno pieeju 

Eiropas pusgada procesa racionalizēšanai, 

proti, lielāka uzmanība tiek veltīta nelielam 

skaitam svarīgāko prioritāšu un risināmo 

jautājumu un trīs mēnešus agrāk nekā 

iepriekšējos gados ir publicēts analītiskais 

ziņojums par katru valsti atsevišķi un par 

eurozonu kopumā; šajā sakarā aicina 

dalībvalstis, ņemot vērā Eiropas pusgada 

jauno grafiku, strukturētākā veidā iesaistīt 

valstu parlamentus, kā arī vietējās un 

reģionālās iestādes un citas ieinteresētās 

personas; iesaka papildus visām 

galvenajām strukturālajām reformām un 

pārmaiņām, kas paredzētas KVAI, veikt 

ieguvumu un izmaksu novērtējumu 

attiecībā uz to īstermiņa un ilgtermiņa 

ietekmi; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/17 

Grozījums Nr.  17 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. atzinīgi vērtē Eiropas Stratēģisko 

investīciju fonda (ESIF) regulas stāšanos 

spēkā, kuras mērķis ir veicināt privātā un 

publiskā sektora investīcijas, cita starpā 

ieguldot ES esošajās valstu attīstību 

veicinošajās bankās, kas uzskatāms par soli 

pareizajā virzienā, un aicina visas 

ieinteresētās personas un institūcijas 

nodrošināt minētās regulas ātru un efektīvu 

īstenošanu, lai atvieglotu uzņēmumu, 

sevišķi MVU, piekļuvi finansējumam; 

uzskata, ka projektu, kuri saņem ESIF 

atbalstu, vienam no galvenajiem mērķiem 

vajadzētu būt pienācīgu darbvietu 

radīšanai, kas nodrošina kvalitatīvu 

nodarbinātību un sociālo, ekonomisko un 

teritoriālo kohēziju; norāda uz 

nepieciešamību, kur vien tas iespējams, 

veicināt sociālās investīcijas, lai sekmētu 

labvēlīgu sociālo ietekmi un mazinātu 

nevienlīdzību, cita starpā uzlabojot 

sabiedriskos pakalpojumus un atbalstot 

darbvietu radīšanu nelabvēlīgā situācijā 

esošu iedzīvotāju kategorijām; aicina 

dalībvalstis cieši iesaistīt vietējās un 

reģionālās iestādes projektu plūsmu un 

investīciju platformu popularizēšanā; 

uzskata, ka ir būtiski svarīgi, lai šis plāns 

tiktu sekmīgi īstenots, tāpēc apņemas cieši 

uzraudzīt tā īstenošanu, it īpaši jebkādus 

dalībvalstu centienus klasificēt investīcijām 

8. atzinīgi vērtē Eiropas Stratēģisko 

investīciju fonda (ESIF) regulas stāšanos 

spēkā, kuras mērķis ir veicināt privātā un 

publiskā sektora investīcijas, cita starpā 

ieguldot ES esošajās valstu attīstību 

veicinošajās bankās, kas uzskatāms par soli 

pareizajā virzienā, un aicina visas 

ieinteresētās personas un institūcijas 

nodrošināt minētās regulas ātru un efektīvu 

īstenošanu, lai atvieglotu uzņēmumu, 

sevišķi MVU, piekļuvi finansējumam; 

uzskata, ka projektiem, kas saņem ESIF 

atbalstu, ir jābūt ar augstu sociālo un 

ekonomisko vērtību, jāpiesaista privātais 

kapitāls, novēršot tirgus trūkumus, un 

jābūt orientētam uz galvenajām izaugsmi 

veicinošajām jomām, it īpaši atbalstot 

MVU un vidēji liela kapitāla uzņēmumi; 

uzskata, ka ir būtiski svarīgi, lai šis plāns 

tiktu sekmīgi īstenots, tāpēc apņemas cieši 

uzraudzīt tā īstenošanu, it īpaši jebkādus 

dalībvalstu centienus klasificēt investīcijām 

paredzētos izdevumus un valsts parādu kā 

ārpusbilances saistības; uzsver lomu, kāda 

saistībā ar ESIF Parlamentam ir bijusi, pēc 

iespējas samazinot līdzekļu pārdali no 

pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" un 

Eiropas Infrastruktūras savienošanas 

instrumenta; atkārto ikgadējās budžeta 

procedūras laikā veikto apņemšanos 

samazināt ierosinātos līdzekļu 
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paredzētos izdevumus un valsts parādu kā 

ārpusbilances saistības; uzsver lomu, kāda 

saistībā ar ESIF Parlamentam ir bijusi, pēc 

iespējas samazinot līdzekļu pārdali no 

pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" un 

Eiropas Infrastruktūras savienošanas 

instrumenta; atkārto ikgadējās budžeta 

procedūras laikā veikto apņemšanos 

samazināt ierosinātos līdzekļu 

samazinājumus; 

samazinājumus; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/18 

Grozījums Nr.  18 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. norāda, ka dažās dalībvalstīs ir 

nepieciešama izaugsmei labvēlīga fiskālā 

konsolidācija, kas sekmētu darbvietu 

radīšanu, ilgtspējīgu izaugsmi un zemāku 

parādu līmeni, lai tās varētu izpildīt 

Stabilitātes un izaugsmes pakta (SIP) 

nosacījumus; norāda uz Komisijas 

skaidrojošo paziņojumu par elastīgumu 

Stabilitātes un izaugsmes paktā, kura 

mērķis ir precizēt investīciju klauzulas 

piemērošanas jomu un atļaut zināmu 

pagaidu elastīgumu SIP preventīvajā 

daļā; 

9. norāda, ka dažās dalībvalstīs ir 

nepieciešama izaugsmei labvēlīga fiskālā 

konsolidācija, kas sekmētu darbvietu 

radīšanu, ilgtspējīgu izaugsmi un zemāku 

parādu līmeni, lai tās varētu izpildīt 

Stabilitātes un izaugsmes pakta (SIP) 

nosacījumus, un, kas ir pats svarīgākais, 

jāizbeidz novirzīt slogu uz jauniešiem un 

nākamajām paaudzēm;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/19 

Grozījums Nr.  19 

Nils Torvalds 

ALDE 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; aicina Komisiju un Padomi 

izbeigt nulles riska valsts parāda svērumu; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/20 

Grozījums Nr.  20 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. uzsver nepieciešamību uzlabot ES 

uzņēmējdarbības vidi, kā arī paaugstināt 

produktivitāti, īstenojot sabalansētu valsts 

un privātā sektora izglītības un inovācijas 

politiku; uzsver, ka ES vienotais tirgus 

aizvien vēl ir sadrumstalots un ka 

Savienības ekonomika cieš no inovācijas 

trūkuma, jo inovācija ir būtiska izaugsmei 

un ražīgumam, un ka inovācijas 

veicināšana tādējādi ir būtiski svarīga ES 

starptautiskās konkurētspējas 

paaugstināšanai; šajā kontekstā pieņem 

zināšanai  piecu priekšsēdētāju ziņojumā 

iekļauto priekšlikumu; atgādina par 

pārdomāta uzņēmējdarbības regulējuma 

nozīmi ESIF veiksmīgā darbībā; tādēļ 

aicina izveidot kapitāla tirgu, likvidēt 

administratīvos šķēršļus jomās, kurās tas 

nemazinātu darba ņēmēju un patērētāju 

pamataizsardzību, samazināt birokrātiju, 

paaugstināt dalībvalstu tiesu sistēmu 

kvalitāti un efektivitāti, veikt pasākumus 

cīņā pret nodokļu nemaksāšanu, 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un 

nodokļu paradīzēm, kā arī reformēt 

dalībvalstu nodokļu un tiesu sistēmas; 

uzsver, ka ir ļoti svarīgi izvairīties no 

visiem vienādas politikas; uzsver, ka 

administratīvo spēju kvalitātes uzlabošana 

visos valdības līmeņos ir galvenā prioritāte 

vairākās dalībvalstīs;  atkārtoti uzsver 

13. uzsver nepieciešamību uzlabot ES 

uzņēmējdarbības vidi, kā arī paaugstināt 

produktivitāti, īstenojot sabalansētu valsts 

un privātā sektora izglītības un inovācijas 

politiku; uzsver, ka ES vienotais tirgus 

aizvien vēl ir sadrumstalots un ka 

Savienības ekonomika cieš no inovācijas 

trūkuma, jo inovācija ir būtiska izaugsmei 

un ražīgumam, un ka inovācijas 

veicināšana tādējādi ir būtiski svarīga ES 

starptautiskās konkurētspējas 

paaugstināšanai; šajā kontekstā pieņem 

zināšanai  piecu priekšsēdētāju ziņojumā 

par EMS pabeigšanu iekļauto 

priekšlikumu par konkurētspējas iestāžu 

sistēmas izveidi euro zonā; atgādina par 

pārdomāta uzņēmējdarbības regulējuma 

nozīmi ESIF veiksmīgā darbībā; tādēļ 

aicina izveidot kapitāla tirgu, likvidēt 

administratīvos šķēršļus jomās, kurās tas 

nemazinātu darba ņēmēju un patērētāju 

pamataizsardzību, samazināt birokrātiju, 

paaugstināt dalībvalstu tiesu sistēmu 

kvalitāti un efektivitāti, veikt pasākumus 

cīņā pret nodokļu nemaksāšanu, 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un 

nodokļu paradīzēm, kā arī reformēt 

dalībvalstu nodokļu un tiesu sistēmas; 

uzsver, ka ir ļoti svarīgi izvairīties no 

visiem vienādas politikas; uzsver, ka 

administratīvo spēju kvalitātes uzlabošana 
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nepieciešamību risināt nedeklarētā darba 

problēmu, kas kaitē ES ekonomikai, radot 

negodīgu konkurenci un tirgus 

izkropļojumus, kā arī mazinot darba 

ņēmēju aizsardzību sociālajā un 

nodarbinātības jomā; tādēļ prasa ātri ieviest 

Eiropas platformu nedeklarēta darba 

apkarošanai; 

visos valdības līmeņos ir galvenā prioritāte 

vairākās dalībvalstīs;  atkārtoti uzsver 

nepieciešamību risināt nedeklarētā darba 

problēmu, kas kaitē ES ekonomikai, radot 

negodīgu konkurenci un tirgus 

izkropļojumus, kā arī mazinot darba 

ņēmēju aizsardzību sociālajā un 

nodarbinātības jomā; tādēļ prasa ātri ieviest 

Eiropas platformu nedeklarēta darba 

apkarošanai; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/21 

Grozījums Nr.  21 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. uzsver lomu, kāda darba tirgiem ir cīņā 

pret bezdarbu, vienlaikus saglabājot 

kvalitatīvu darbaspēku un nemazinot ES 

darba ņēmēju pamattiesības uz stabilu un 

pienācīgi apmaksātu darbu; jo īpaši norāda 

uz darbvietu radīšanas tempu negatīvo 

ietekmi uz, piemēram, algu līmeni, kas 

neatbilst produktivitātes izmaiņām, un uz 

ļaunprātīgu rīcību, kas saistīta ar darba 

tirgus noteikumu apiešanu, pārāk bieži 

piedāvājot slēgt civiltiesiskos līgumus, 

nevis darba līgumus; prasa nodokļu slogu 

no darbaspēka novirzīt uz citiem nodokļu 

avotiem un izveidot reālu plānu, kā cīnīties 

pret bezdarbu, nepazeminot kvalitātes 

standartus; tādēļ aicina izveidot taisnīgāku 

darba tirgu, nodrošinot darba ņēmēju brīvu 

pārvietošanos Eiropā un īstenojot pārdales 

politiku — vienlaikus ņemot vērā ikvienas 

dalībvalsts specifiskās iezīmes —, lai 

veicinātu ekonomikas izaugsmi, 

konkurētspēju un ražīgumu, kā arī 

atvieglotu augšupēju ekonomisko un 

sociālo konverģenci 

17. uzsver lomu, kāda darba tirgiem ir cīņā 

pret bezdarbu, vienlaikus saglabājot 

kvalitatīvu darbaspēku un nemazinot ES 

darba ņēmēju pamattiesības uz stabilu un 

pienācīgi apmaksātu darbu; jo īpaši norāda 

uz darbvietu radīšanas tempu negatīvo 

ietekmi uz, piemēram, algu līmeni, kas 

neatbilst produktivitātes izmaiņām, un uz 

ļaunprātīgu rīcību, kas saistīta ar darba 

tirgus noteikumu apiešanu, pārāk bieži 

piedāvājot slēgt civiltiesiskos līgumus, 

nevis darba līgumus; prasa nodokļu slogu 

no darbaspēka novirzīt uz citiem nodokļu 

avotiem un izveidot reālu plānu, kā cīnīties 

pret bezdarbu, nepazeminot kvalitātes 

standartus; tādēļ aicina izveidot taisnīgāku 

darba tirgu, nodrošinot darba ņēmēju brīvu 

pārvietošanos Eiropā un tādu tiesību kā, 

piemēram, pensiju pārnesamību — 
vienlaikus ņemot vērā ikvienas dalībvalsts 

specifiskās iezīmes —, lai veicinātu 

ekonomikas izaugsmi, konkurētspēju un 

ražīgumu, kā arī atvieglotu augšupēju 

ekonomisko un sociālo konverģenci 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/22 

Grozījums Nr.  22 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. pauž nožēlu par to, ka dalībvalstis 

nepietiekami iesaistās KVAI īstenošanā, kā 

rezultātā ir grūti saskaņot demokrātiski 

leģitīmos dalībvalstu ekonomikas politikas 

virzienus ar Eiropas rekomendācijām, un 

par to, ka pārskatatbildības mehānisms ir 

nepietiekami demokrātisks; šajā sakarā 

aicina palielināt dalībvalstu parlamentu un 

vietējo un reģionālo iestāžu, kā arī attiecīgu 

dalībvalstu un Eiropas ieinteresēto personu, 

piemēram, pilsoniskās sabiedrības 

pārstāvju, lomu nacionālo reformu 

programmu sagatavošanā un izstrādē; 

atzinīgi vērtē esošo dalībvalstu parlamentu 

un Eiropas Parlamenta sadarbību KVAI 

apspriešanā un aicina padarīt to 

vērienīgāku, dalīties ar labāko praksi un 

uzlabot Eiropas pusgada procesu; uzsver, 

ka KVAI īstenošanu politiskā, tiesiskā un 

ekonomiskā ziņā varētu uzlabot ar 

pārredzamu Komisijas un dalībvalsts 

sadarbību, kas jāuzsāk gada izaugsmes 

pētījuma sagatavošanas posmā un jāturpina 

līdz konkrētām valstīm adresēto ieteikumu 

oficiālajai apstiprināšanai; uzsver, ka 

līdzatbildības pastiprināšana un lielāka 

pārerredzamība un demokrātiskā 

pārskatatbildība ir izšķiroši svarīgi faktori 

KVAI apstiprināšanā un sekmīgā izpildē 

un ilgtermiņā — stratēģijas „Eiropa 2020” 

sekmīgā īstenošanā; 

18. pauž nožēlu par to, ka dalībvalstis 

nepietiekami iesaistās KVAI īstenošanā, kā 

rezultātā ir grūti saskaņot demokrātiski 

leģitīmos dalībvalstu ekonomikas politikas 

virzienus ar Eiropas rekomendācijām, un 

par to, ka pārskatatbildības mehānisms ir 

nepietiekami demokrātisks; šajā sakarā 

aicina palielināt dalībvalstu parlamentu un 

vietējo un reģionālo iestāžu, kā arī attiecīgu 

dalībvalstu un Eiropas ieinteresēto personu, 

piemēram, pilsoniskās sabiedrības 

pārstāvju, lomu nacionālo reformu 

programmu sagatavošanā un izstrādē; 

uzskata, ka dalībvalstu parlamentiem 

vajadzētu oficiāli balsot par NRP, pirms 

tie tiek iesniegti Komisijai; atzinīgi vērtē 

esošo dalībvalstu parlamentu un Eiropas 

Parlamenta sadarbību KVAI apspriešanā 

un aicina padarīt to vērienīgāku, dalīties ar 

labāko praksi un uzlabot Eiropas pusgada 

procesu; uzsver, ka KVAI īstenošanu 

politiskā, tiesiskā un ekonomiskā ziņā 

varētu uzlabot ar pārredzamu Komisijas un 

dalībvalsts sadarbību, kas jāuzsāk gada 

izaugsmes pētījuma sagatavošanas posmā 

un jāturpina līdz konkrētām valstīm 

adresēto ieteikumu oficiālajai 

apstiprināšanai; uzsver, ka līdzatbildības 

pastiprināšana un lielāka pārerredzamība 

un demokrātiskā pārskatatbildība ir 

izšķiroši svarīgi faktori KVAI 
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apstiprināšanā un sekmīgā izpildē un 

ilgtermiņā — stratēģijas „Eiropa 2020” 

sekmīgā īstenošanā; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/23 

Grozījums Nr.  23 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

21. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. uzsver pārāk augstas vērtības valūtas 

postošo ietekmi uz eksportu, ražošanu, 

nodarbinātību, algām, ienākumiem, 

valdības ieņēmumiem un sociālā 

nodrošinājuma sistēmām; aicina Komisiju 

izpētīt inovatīvus veidus, kā samazināt 

nepieciešamību īstenot sāpīgu iekšējo 

devalvāciju; 

21. uzsver augsta bezdarba, nestabilu 

parāda līmeņa un konkurētspējas 

trūkuma negatīvo ietekmi uz eksportu, 

ražošanu, nodarbinātību, algām, 

ienākumiem, valdības ieņēmumiem un 

sociālā nodrošinājuma sistēmām; aicina 

Komisiju izpētīt inovatīvus veidus, kā 

samazināt sāpīgas iekšējās devalvācijas 

ietekmi, piemēram, izmantojot ESIF; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/24 

Grozījums Nr.  24 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

27. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. saistībā ar dažādiem Komisijas 

sniegtajiem pensiju sistēmas reformu 

ieteikumiem uzskata, ka pensionēšanās 

vecuma saistīšana ar paredzamo mūža 

ilgumu nav vienīgais veids, kā risināt 

sabiedrības novecošanas un citas 

demogrāfiskās problēmas, ar kurām 

saskaras Eiropa, un ka pensiju sistēmu 

reformām cita starpā būtu jāatspoguļo arī 

tendences darba tirgū, dzimstības rādītāji, 

demogrāfiskā situācija, situācija veselības 

aprūpes un labklājības jomā, darba apstākļi 

un ekonomiskās slodzes koeficients, 

izvirzot par mērķi nodrošināt pienācīgas 

pensijas, kas vismaz nav zem nabadzības 

sliekšņa; atgādina, ka labākais veids, kā 

risināt sabiedrības novecošanas problēmu, 

ir paaugstināt vispārējo nodarbinātības 

līmeni; ar sabiedrības novecošanu norāda 

uz Komisijas ieteikumu reformēt veselības 

aprūpes sistēmas, lai tās varētu īstenot 

savus mērķus, proti, nodrošināt vispārēju 

piekļuvi kvalitatīvai aprūpei, tostarp 

piekļuvi medikamentiem par 

pieņemamām cenām, it īpaši 

medikamentiem, kas ir svarīgi dzīvības 

glābšanai, un nodrošināt veselības 

aprūpes darbinieku tiesību ievērošanu; 

27. uzskata, ka pensiju sistēmu reformās, 

kurās pensionēšanās vecums tiek sasaistīts 

ar paredzamo mūža ilgumu, cita starpā 

būtu jāatspoguļo arī tendences darba tirgū, 

dzimstības rādītāji, demogrāfiskā situācija, 

situācija veselības aprūpes un labklājības 

jomā, darba apstākļi un ekonomiskās 

slodzes koeficients; atgādina, ka labs veids, 

kā risināt sabiedrības novecošanas 

problēmu, ir paaugstināt vispārējo 

nodarbinātības līmeni;  

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/25 

Grozījums Nr.  25 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

44.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  44.a uzsver to, kāda nozīme un pievienotā 

vērtība ir iepriekšējo gadu vienotā tirgus 

integrācijas ziņojumiem, ņemot vērā to 

ieguldījumu Komisijas gada izaugsmes 

pārskatā iekļauto prioritāšu īstenošanā un 

KVAI apzināšanā, kas ir daļa no Eiropas 

pusgada procesa; tādēļ pauž dziļu nožēlu 

par to, ka 2015. gadā vairs netiek gatavoti 

vienotā tirgus integrācijas ziņojumi un ka 

nav ņemts vērā Parlamenta aicinājums 

rīkoties; 

Or. en 

 

 

 


