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16.11.2016 A8-0302/7 

Grozījums Nr.  7 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskats 

2016/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 1.a pauž nosodījumu, jo eurozona 

joprojām cieš no nelabvēlīgās ietekmes, 

ko rada augsts bezdarba līmenis un pārāk 

zema inflācija, un šāda situācija ir 

izveidojusies tieši tādēļ, ka ir ieviesta 

vienotā valūta, nosakot fiksētu maiņas 

kursu sistēmu 19 dalībvalstīs valūtas 

zonā, kurā ir pārāk daudz atšķirību; pauž 

nožēlu arī par to, ka euro ir izraisījis un 

vēl arvien izraisa maksājumu bilances 

nelīdzsvarotību, jo atsevišķās valstīs 

veidojas pārāk liels pārpalikums, taču 

Komisija šīs valstis joprojām ir atstājusi 

nesodītas; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/8 

Grozījums Nr.  8 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskats 

2016/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.b uzskata, ka globālā ekonomikas un 

finanšu krīze ir apliecinājusi, cik 

neaizsargāta ir ekonomiskā un monetārā 

savienība (EMS), jo ir vēl vairāk 

palielinājusi ar ilgtspējību nesavienojamu 

nelīdzsvarotību, ko izraisīja vienotās 

valūtas ieviešana; pauž viedokli, ka 

strukturālu trūkumu veidošanās EMS ir 

neizbēgama, jo tā nav optimāla valūtas 

zona un gadiem ilgi ir izraisījusi ar 

ilgtspējību nesavienojamu 

makroekonomikas nelīdzsvarotību, sevišķi 

daudzās perifērijas valstīs; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/9 

Grozījums Nr.  9 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskats 

2016/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.c pauž nosodījumu, jo vienotās valūtas 

dēļ, kura nepieļauj iespēju ar maiņas 

kursa svārstībām absorbēt asimetrisku 

satricinājumu sekas, ir grūtāk reaģēt 

krīzes situācijās, turklāt vienotās valūtas 

ietekmē vēl lielākas ir kļuvušas 

strukturālās atšķirības starp centrālajām 

un perifērijas valstīm; uzsver, ka ir 

jāizstrādā alternatīvs rīcības plāns 

likumīgam un kontrolētam monetārās 

savienības demontāžas procesam un 

tikmēr jānodrošina iespēja nepiedalīties 

ikvienai dalībvalstij, kura vēlas izstāties 

no monetārās savienības, un ka šādi ir 

jārīkojas tādēļ, lai nepieļautu eurozonas 

haotisku un nevadāmu sabrukšanu 

gadījumā, ja pašreizējā situācija ieilgtu; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/10 

Grozījums Nr.  10 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

EFDD 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 pauž nosodījumu, jo neordinārie 

monetārās politikas pasākumi, kurus ECB 

sāka īstenot pēc krīzes, nav devuši 

plānotos rezultātus, tādēļ ka tirgos ir 

iepludināts milzīgs likvīdu daudzums, kas 

nepieejams palicis finanšu sistēmā, un 

bankas to ir izmantojušas spekulatīvos 

nolūkos, nevis lai finansētu un atbalstītu 

reālo ekonomiku; ir nobažījies par to, ka 

aizvien lielāks aug risks un aizvien 

mazāka kļūst pārredzamība ar aktīviem 

nodrošinātu vērtspapīru tirgū; pauž 

nožēlu, jo pati ECB ir vainojama pie tā, 

ka ir lielāks sistēmiskais risks, ir augusi 

nevienlīdzība un arvien lielāks kļūst 

spekulatīvo burbuļu veidošanās risks; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/11 

Grozījums Nr.  11 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskats 

2016/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  8.a uzskata, ka dalībvalstīm ir jāatgūst 

sava fiskālā un monetārā autonomija, lai 

īstenotu ekspansīvu ekonomikas politiku, 

kas tām ir nepieciešama, un lai 

nodrošinātu publiskā sektora investīcijas 

ekonomikas izaugsmes atbalstam; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/12 

Grozījums Nr.  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskats 

2016/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  9.a pauž dziļu nožēlu par kapitāla tirgu 

savienības projektu, jo turpmāka 

finansializēšanas procesa rezultātā 

ekonomikas sistēma kļūtu vēl trauslāka, 

veidotos ciešāka tās elementu savstarpējā 

sasaiste un to vieglāk varētu ietekmēt 

sistēmiski riski un jaunas krīzes, un tas 

kaitētu reālajai ekonomikai; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/13 

Grozījums Nr.  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskats 

2016/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  9.b noraida banku savienības projektu un 

iespēju pabeigt tā īstenošanu; līdz šim 

veiktie pasākumi ir apliecinājuši, ka ES 

iestādes ir cietušas neveiksmi; dažu 

dalībvalstu gadījumā uzraudzība nav 

bijusi precīza un ir tām kaitējusi, jo 

vērtēšanas darbības (aktīvu kvalitātes 

pārskatīšana un spriedzes testi) nav 

pareizi izstrādātas un ir pārlieku izdevīgas 

lielajām bankām, un tas savukārt apdraud 

visa tirgus noturību; tā kā vēl arvien nav 

izveidots vienotais banku noregulējuma 

fonds, noregulējums joprojām ir nepilnīgs 

un pat ir kaitējis patērētājiem, par ko 

liecina pirmie iekšējās rekapitalizācijas 

mehānisma izmantošanas gadījumi; galu 

galā var izrādīties, ka risku dēļ neveiksmi 

cietīs Eiropas noguldījumu 

apdrošināšanas sistēma (ENAS), ja vien 

ECB nebūs tai nodrošinājusi publiskā 

sektora garantijas; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/14 

Grozījums Nr.  14 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskats 

2016/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  9.c uzskata, ka pēc iespējas drīzāk ir 

īstenojama banku strukturālā reforma, 

kuras rezultātā banku pakalpojumi 

privātpersonām skaidri un obligāti 

jānošķir no banku investēšanas darbības, 

lai tādējādi mazinātu savstarpējo atkarību 

un riskus banku nozarē un lai palielinātu 

tās noturību; pauž nožēlu, ka Eiropas 

iestādes nav pietiekami ieinteresētas 

ķerties pie šādas reformas īstenošanas; 

turklāt uzskata, ka ir jāizstrādā stingrs 

regulējums attiecībā uz nebanku 

kreditēšanas sektoru; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/15 

Grozījums Nr.  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskats 

2016/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

27.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  27.a pauž nožēlu, ka ECB ir pārāk plaši 

interpretējusi savas pilnvaras trijotnes 

darbības kontekstā, un pauž nožēlu par to, 

kā ECB pilda savu Eiropas sistēmiski 

nozīmīgu banku uzraudzītāja pienākumu 

VUM struktūrā, jo tā rezultātā var 

izveidoties interešu konflikts; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/16 

Grozījums Nr.  16 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskats 

2016/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

27.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  27.b pauž nožēlu, ka kopš ekonomikas 

krīzes sākuma ECB nav izdevies sasniegt 

pašas noteikto cenu stabilitātes mērķi; 

atzīmē, ka ECB nespēj noturēt inflācijas 

līmeni tuvu 2 % robežai; pauž nožēlu, ka 

Līgumā ECB ir noteikts mērķis garantēt 

cenu stabilitāti, nevis veicināt pilnīgu 

nodarbinātību; 

Or. en 

 

 


