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21.10.2015 A8-0307/26 

Grozījums Nr.  26 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  16.a pauž nožēlu par Eurogrupas 

lēmumiem, kas pieņemti slēgtās 

sanāksmēs bez pārredzamības un 

pienācīgas pārskatatbildības; aicina 

publiskot Eurogrupas sanāksmju 

protokolus; atgādina par Parlamenta 

ziņojuma secinājumiem attiecībā uz 

trijotnes īstenotajiem pasākumiem, kurā 

tas pauž nožēlu par Eurogrupas ES 

līmeņa demokrātiskās leģitimitātes un 

pārskatatbildības neesamību, tai 

uzņemoties ES līmeņa izpildvaras 

funkcijas;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/27 

Grozījums Nr.  27 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Da apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Da. tā kā līdztiesība ir viena no ES 

pamatvērtībām un viens no nosacījumiem, 

bez kura nevar sasniegt stratēģijas 

„Eiropa 2020” mērķus attiecībā uz 

nodarbinātību un nabadzības 

mazināšanu, jo to varēs izdarīt tikai tad, ja 

dalībvalstis īstenos jaunu politiku 

dzimumu līdztiesības veicināšanai;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/28 

Grozījums Nr.  28 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.a norāda, ka ES ekonomikas 

pārvaldības satvara pārskatīšanā cita 

starpā vajadzētu iekļaut piemērotu pieeju 

investīcijām, izmantojot kapitāla finanšu 

plānošanas metodes, piemēram, 

amortizēto izmaksu metodi, tādu augstas 

kvalitātes publisko investīciju uzskaitei 

atsevišķās kategorijās, kas nodrošina 

būtisku un izmērāmu sabiedrisko un 

ekoloģisko ieguvumu laikā, kad 

nodarbinātības līmenis un ražošanas 

apjoms nesasniedz savu potenciālu;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/29 

Grozījums Nr.  29 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.a atzinīgi vērtē to, ka Komisija 

analītiskos ziņojumus par atsevišķām 

valstīm un par eurozonu kopumā publicē 

trīs mēnešus agrāk nekā iepriekšējos 

gados, tomēr pauž bažas par to, ka 

ziņojumi par atsevišķām valstīm ir pārāk 

sarežģīti un tas kavē pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju demokrātisku 

iesaisti šajā procesā;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/30 

Grozījums Nr.  30 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  4.a pauž nopietnas bažas par to, ka 

Komisija KVAI ir atteikusies no gandrīz 

visiem ieteikumiem, kuri attiecas uz videi 

nelabvēlīgām subsīdijām, vides nodokļu 

reformu un atjaunojamās enerģijas 

izmantošanas veicināšanu; pauž īpašu 

nožēlu par to, ka konkrētām valstīm 

adresētajos 2015. gada ieteikumos nav 

pievērsta uzmanība fosilā kurināmā 

subsīdijām, kuru apmērs ES sasniedz 

EUR 70 miljardus un kuru ietekme ir 

nelabvēlīga divos aspektos — tām tiek 

tērēti valstu budžeta līdzekļi un tās kavē 

pāreju uz mazoglekļa ekonomiku; aicina 

Komisiju mainīt šo ievirzi un Eiropas 

pusgadā ietvert ekoloģizācijas mērķus;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/31 

Grozījums Nr.  31 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  4.b atbalsta konkrētām valstīm adresēto 

ieteikumu uzlabotu izstrādi, kontroli un 

uzraudzību; uzskata, ka Komisijai būtu 

jāsniedz skaidri ieteikumi, kā sasniegt 

pārskatītos un ambiciozos valstu mērķus 

saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020”; 

atgādina, ka tiesību aktos ir noteikts 

princips, kas paredz, ka dalībvalstīm 

minētie ieteikumi „jāievēro vai 

jāpaskaidro”; šajā sakarībā aicina 

dalībvalstis paskaidrot, kā alternatīvi 

politikas pasākumi var palīdzēt izmērāmā 

veidā īstenot valstu mērķus saskaņā ar 

stratēģiju „Eiropa 2020”, ja ieteikumi 

netiek ievēroti;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/32 

Grozījums Nr.  32 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  4.c aicina Komisiju trīs pīlāru stratēģiju, 

ar ko nāca klajā 2015. gada izaugsmes 

pētījumā, papildināt ar ceturto pīlāru 

attiecībā uz nodokļu sistēmu, kas ietvertu 

ikgadēju uzraudzības mehānismu, kurš 

nodrošinātu pārskatu, piemēram, par 

tendencēm saistībā ar krāpšanu nodokļu 

jomā un izvairīšanos no nodokļu 

maksāšanas, situāciju vides nodokļu un 

subsīdiju reformas jomā, kā arī par 

pasākumiem, kas īstenoti dalībvalstu un 

Eiropas līmenī, lai izpildītu konkrētus 

KVAI attiecībā uz taisnīguma uzlabošanu 

nodokļu jomā;  
 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/33 

Grozījums Nr.  33 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.d punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  4.d aicina iekļaut papildu sociālos un 

vides rādītājus, kuriem jāpiešķir vismaz 

tikpat liela nozīme kā pārējiem 

makroekonomikas nelīdzsvarotības 

novēršanas procedūras rādītājiem; 

uzskata, ka arī šādi rādītāji jāizmanto par 

pamatojumu korektīvo pasākumu 

veikšanai, nevis tikai vispārējās 

sociālekonomiskās situācijas 

„uzraudzībai”; uzstāj, ka pārmērīgi augsts 

bezdarba līmenis, nevienlīdzība un 

nabadzība arī apdraud eurozonas 

līdzsvarotību; atgādina, ka Parlaments ir 

vairākkārt prasījis pieņemt rādītājus 

attiecībā uz resursu efektīvu izmantošanu, 

vienības kapitāla izmaksu rādītājus, kā arī 

citus rādītājus, kas ir būtiski, lai 

uzraudzītu virzību uz stratēģijas 

„Eiropa 2020” pārskatīto mērķu 

sasniegšanu, tostarp rādītājus, kas nav 

saistīti ar izmaksām, bet gan ar 

konkurētspēju pētniecības un izstrādes, 

izglītības un apmācības jomā;  
 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/34 

Grozījums Nr.  34 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  9.a uzsver, ka MNNP rezultātu 

apkopojumā integrētam resursu efektīvas 

izmantošanas rādītājam jo īpaši būtu 

jāveicina uzraudzība attiecībā uz paveikto 

virzībā uz ekonomikas attīstības un dabas 

resursu izmantošanas atsaisti;  

Or. en 



 

AM\1076541LV.doc  PE570.900v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

21.10.2015 A8-0307/35 

Grozījums Nr.  35 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

15.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  15.a uzsver, ka saskaņā ar Komisijas 

sniegto informāciju darbaspēkam 

piemērotie nodokļi veido aptuveni 53 % 

no kopējiem nodokļu ieņēmumiem 

eurozonā, savukārt vides nodokļu 

ieņēmumi — 5,7 %; norāda, ka ir lielas 

iespējas īstenot šādu videi draudzīgu 

fiskālo reformu; tādēļ mudina atjaunotajā 

stratēģijā „Eiropa 2020” un KVAI iekļaut 

konkrētus mērķus un standartus gan 

attiecībā uz tirgu kropļojošu videi kaitīgu 

subsīdiju uzraudzību un pakāpenisku 

pārtraukšanu vēlākais līdz 2020. gadam 

un vides nodokļu daļas palielināšanu 

attiecībā pret kopējiem nodokļu 

ieņēmumiem par vismaz 5 % līdz 

2020. gadam;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/36 

Grozījums Nr.  36 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

15.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  15.b atkārtoti aicina dalībvalstis iekļaut 

dzimumu līdztiesības aspektu gan 

stabilitātes un konverģences programmās, 

gan valsts reformu programmās, nosakot 

kvalitatīvus mērķus un pasākumus, kas 

veicami, lai novērstu joprojām atšķirīgos 

nosacījumus vīriešiem un sievietēm, un 

budžeta plānošanā sistemātiski ievērot 

dzimumu līdztiesības principu;  

Or. en 

 

 

 


