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16.11.2016 A8-0302/1 

Grozījums Nr.  1 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskats 

2016/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.a mudina ECB, sadarbībā ar citām 

attiecīgajām Savienības struktūrām un 

ņemot vērā LESD 127. panta 1. punktu, 

kurā noteikts, ka ECBS „atbalsta 

vispārējo ekonomikas politiku Savienībā”, 

apsvērt iespēju izmantot aktīvu iegādes 

programmu stratēģiski, šajā nolūkā 

saskaņoti ar EIB veicinot drošu un 

vienkāršu tirgojamu aktīvu kategoriju 

veidošanos, kas piemērotas programmai 

un saistītas ar galveno ES mērķu 

sasniegšanu, jo īpaši pāreju uz ilgtspējīgu 

un godīgu ekonomiku, un arī apsvērt 

iespēju izstrādāt videi draudzīgu un 

sociālu projektu klāstu, kuru tiešai 

finansēšanai varētu izmantot kredītus, kas 

iegūti ar kvantitatīvās mīkstināšanas 

starpniecību; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/2 

Grozījums Nr.  2 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskats 

2016/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. pieņem zināšanai, ka dažas 

dalībvalstis īpaši zemu (negatīvu) procentu 

likmju politiku, iespējams, izmanto tādēļ, 

lai nesteigtos īstenot nepieciešamās 

strukturālās reformas un konsolidēt 

primāro valsts budžeta deficītu, jo īpaši 

centrālās valdības līmenī, un šajā sakarībā 

norāda uz saistībām, kas dalībvalstīm 

jāpilda saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes 

paktu; atzīst, ka dažu dalībvalstu valsts 

parāda vērtspapīru negatīvas procentu 

likmes ir bijis viens no iemesliem, kas 

veicinājis budžeta pārpalikuma veidošanos; 

uzsver, ka valstīm būtu jāsaskaņo sava 

ekonomikas politika, jo īpaši eurozonā; 
uzsver, ka nenovēršami nāksies atteikties 

no neordināras monetārās politikas 

īstenošanas un ka tas būs ļoti sarežģīts 

process, tādēļ to nāksies rūpīgi plānot, lai 

izvairītos no nelabvēlīgiem 

satricinājumiem kapitāla tirgos; 

25. ņem vērā, ka īpaši zemu (negatīvu) 

procentu likmju politika ir nodrošinājusi 

dalībvalstīm plašāku fiskālo telpu, jo īpaši 

centrālās valdības līmenī, un šajā sakarībā 

norāda uz saistībām, kas dalībvalstīm 

jāpilda saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes 

paktu; atzīst, ka dažu dalībvalstu valsts 

parāda vērtspapīru negatīvas procentu 

likmes ir bijis viens no iemesliem, kas 

veicinājis budžeta pārpalikuma veidošanos; 

uzsver, ka nenovēršami nāksies atteikties 

no neordināras monetārās politikas 

īstenošanas un ka tas būs ļoti sarežģīts 

process, tādēļ to nāksies rūpīgi plānot, lai 

izvairītos no nelabvēlīgiem 

satricinājumiem kapitāla tirgos; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/3 

Grozījums Nr.  3 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskats 

2016/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

32.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  32.a prasa ECB saistībā ar savu nākamo 

gada pārskatu sagatavot pētījumu par 

dažādiem risinājumiem (tostarp ar 

„naudas helikoptera” jēdzienu saistītiem 

risinājumiem), ar ko varētu panākt 

jauniegūtas naudas novirzīšanu 

ilgtspējīgai attīstībai, un pētījumā izvērtēt, 

kādi varētu būt šo risinājumu plusi un 

mīnusi un vai tos juridiski būtu iespējams 

īstenot, nepārkāpjot Līguma noteikumus; 

Or. en 

 

 


