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Grozījums Nr. 1
Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Lola Sánchez Caldentey,
Marisa Matias, Stelios Kouloglou
GUE/NGL grupas vārdā
Ziņojums
Jonás Fernández
Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats
2017/2124(INI)

A8-0383/2017

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts
Rezolūcijas priekšlikums

Grozījums

11.
monetārās politikas transmisijas
kanāli pašlaik ir mazefektīvi, tāpēc uzskata,
ka ECB ir jāpanāk, ka tiek sasniegta cenu
stabilitāte, ko ECB Padome ir definējusi kā
inflācijas līmeni, kurš ir nedaudz zemāks
par 2 %; uzskata, ka ECB tomēr būtu
rūpīgi jāizvērtē, kādu labumu un kādu
blakusietekmi rada tās politika, un tas jo
īpaši attiecas uz pasākumiem, kurus tā ir
iecerējusi īstenot, lai apkarotu deflāciju;
uzskata — lai panāktu noteiktību un
uzticēšanos finanšu tirgos, ECB vajadzētu
pievērsties skaidram un kodolīgam savu
monetārās politikas pasākumu izklāstam;

11.
monetārās politikas transmisijas
kanāli pašlaik ir mazefektīvi, tāpēc uzskata,
ka ECB ir jāpanāk, ka tiek sasniegta cenu
stabilitāte, ko ECB Padome ir definējusi kā
inflācijas līmeni, kurš ir nedaudz zemāks
par 2 %; uzskata, ka ECB tomēr būtu
rūpīgi jāizvērtē, kādu labumu un kādu
blakusietekmi rada tās politika, un tas jo
īpaši attiecas uz pasākumiem, kurus tā ir
iecerējusi īstenot, lai turpmāk apkarotu
deflāciju; nominālā IKP mērķa
noteikšanu uzskata par jaunu monetārās
politikas uzdevumu; uzskata — lai panāktu
noteiktību un uzticēšanos finanšu tirgos,
ECB vajadzētu pievērsties skaidram un
kodolīgam savu monetārās politikas
pasākumu izklāstam;
Or. en

AM\1144753LV.docx

LV

PE614.376v01-00
Vienoti daudzveidībā

LV

31.1.2018

A8-0383/2

Grozījums Nr. 2
Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná,
Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou
GUE/NGL grupas vārdā
Ziņojums
Jonás Fernández
Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats
2017/2124(INI)

A8-0383/2017

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts
Rezolūcijas priekšlikums

Grozījums

19.
pauž nožēlu, ka daudzas eurozonas
valstis joprojām cieš no augsta bezdarba
līmeņa, lai gan bezdarbs ir samazinājies —
no 10,5 % 2015. gada decembrī līdz 9,6 %
2016. gada decembrī, un ka kopējais
pieprasījums eurozonā joprojām ir zems,
turklāt paturot prātā, ka nepārejoša
nevienlīdzība ES var kaitēt stabilai un
iekļaujošai ekonomikas attīstībai; tāpēc
prasa īstenot politiku, kas vērsta uz
produktivitātes palielināšanu, uzsvaru
liekot uz prasmēm, pateicoties kurām var
turpināt radīt kvalitatīvas darbvietas, kā arī
palielināt darba samaksu;

19.
pauž nožēlu, ka daudzas eurozonas
valstis joprojām cieš no augsta bezdarba
līmeņa, lai gan bezdarbs ir samazinājies —
no 10,5 % 2015. gada decembrī līdz 9,6 %
2016. gada decembrī, un ka kopējais
pieprasījums eurozonā joprojām ir zems,
turklāt paturot prātā, ka nepārejoša
nevienlīdzība ES var kaitēt stabilai un
iekļaujošai ekonomikas attīstībai; tāpēc
prasa īstenot politiku, kas vērsta uz
produktivitātes palielināšanu, uzsvaru
liekot uz prasmēm, pateicoties kurām var
turpināt radīt kvalitatīvas darbvietas, kā arī
palielināt darba samaksu; aicina ECB
apsvērt arī citus politiskus risinājumus, ne
tikai procentu likmju politikas un
obligāciju iegādes iespējas, lai naudu vai
kredītus efektīvi ievirzītu reālajā
ekonomikā;
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Grozījums Nr. 3
Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Marisa Matias
GUE/NGL grupas vārdā
Ziņojums
Jonás Fernández
Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats
2017/2124(INI)

A8-0383/2017

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts
Rezolūcijas priekšlikums

Grozījums

27.
atzīst, ka zemo procentu likmju
politika, kas patlaban tiek īstenota,
pagaidām pozitīvi ietekmē ienākumus
nenesošu aizdevumu (INA) līmeni, taču ar
strukturālu pieeju būtu efektīvi jānovērš
lielie riski, kuri saistīti ar INA; atzinīgi
vērtē ECB un VUM centienus uzraudzīt
eurozonas bankas un palīdzēt tām
samazināt savu INA darījumu īpatsvaru un
īpaši atzinīgi vērtē gan ECB 2017. gada
martā bankām sniegtos norādījumus par to,
kā risināt ar INA saistīto problēmu, un
pasākumus, kurus ECB veikusi attiecībā uz
atsevišķām bankām, gan arī rīcības plānu,
kas apstiprināts ECOFIN padomes
2017. gada 11. jūlija sanāksmē, neskarot
pilnvaras, kuras Parlaments īsteno attiecībā
uz 1. līmeņa tiesību aktiem; norāda, ka
bankām, uzraudzītājiem, regulatoriem un
valstu iestādēm ir jāapvieno spēki, lai
pareizi īstenotu Padomes pieņemto rīcības
plānu; pieprasa, lai spriedzes testiem būtu
plašs tvērums un lai tie būtu metodoloģiski
piemēroti un pamatīgi; iesaka rūpīgi
uzraudzīt norises nekustamā īpašuma
tirgos; uzskata, ka jebkādi papildu
pasākumi būtu veicami tā, lai nodrošinātu,
ka ir pilnībā ievērotas Eiropas Parlamenta
prerogatīvas;

27.
atzīst, ka zemo procentu likmju
politika, kas patlaban tiek īstenota,
pagaidām pozitīvi ietekmē ienākumus
nenesošu aizdevumu (INA) līmeni, taču ar
strukturālu pieeju būtu efektīvi jānovērš
lielie riski, kuri saistīti ar INA; atzinīgi
vērtē ECB un VUM centienus uzraudzīt
eurozonas bankas un palīdzēt tām
samazināt savu INA darījumu īpatsvaru un
īpaši atzinīgi vērtē gan ECB 2017. gada
martā bankām sniegtos norādījumus par to,
kā risināt ar INA saistīto problēmu, un
pasākumus, kurus ECB veikusi attiecībā uz
atsevišķām bankām, gan arī rīcības plānu,
kas apstiprināts ECOFIN padomes
2017. gada 11. jūlija sanāksmē, neskarot
pilnvaras, kuras Parlaments īsteno attiecībā
uz 1. līmeņa tiesību aktiem; pauž nožēlu,
ka daudzās dalībvalstīs centieni mazināt
valsts banku sistēmas INA īpatsvaru ir
devuši triecienu pamattiesībām uz mājokli
un tūkstošiem mājsaimniecību ar zemiem
ienākumiem ir zaudējušas vai dzīvo bailēs
zaudēt savu mājokli, jo ir parādā bankai;
norāda, ka bankām, uzraudzītājiem,
regulatoriem un valstu iestādēm ir
jāapvieno spēki, lai pareizi īstenotu
Padomes pieņemto rīcības plānu; pieprasa,
lai spriedzes testiem būtu plašs tvērums un
lai tie būtu metodoloģiski piemēroti un
pamatīgi; iesaka rūpīgi uzraudzīt norises

AM\1144753LV.docx

LV

PE614.376v01-00
Vienoti daudzveidībā

LV

nekustamā īpašuma tirgos; uzskata, ka
jebkādi papildu pasākumi būtu veicami tā,
lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievērotas
Eiropas Parlamenta prerogatīvas;
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Grozījums Nr. 4
Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná,
Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou
GUE/NGL grupas vārdā
Ziņojums
Jonás Fernández
Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats
2017/2124(INI)

A8-0383/2017

Rezolūcijas priekšlikums
44. punkts
Rezolūcijas priekšlikums

Grozījums

44.
prasa ECB nodrošināt savas
iekšējās Revīzijas komitejas locekļu
neatkarību; lai nepieļautu interešu
konfliktus, mudina ECB publicēt ECB
Padomes locekļu finansiālo interešu
deklarācijas; mudina ECB nodrošināt, lai
Ētikas komiteju nevadītu bijušais ECB
priekšsēdētājs vai kāds no bijušajiem ECB
Padomes locekļiem, nedz arī kāda cita
persona, kura nonākusi interešu konfliktā;
aicina ECB Padomi vadīties pēc ES
Civildienesta noteikumiem un Rīcības
kodeksa un pieprasīt saviem bijušajiem
locekļiem ievērot divus gadus ilgu
profesionālās atturēšanās periodu pēc tam,
kad ir beidzies viņu attiecīgo pilnvaru
laiks; uzsver, ka ECB Valdes locekļiem
vajadzētu atturēties no vienlaicīgas
līdzdalības forumos vai citās organizācijās,
kuru sastāvā ir ECB uzraudzītu banku
vadītāji;

44.
prasa ECB nodrošināt savas
iekšējās Revīzijas komitejas locekļu
neatkarību; lai nepieļautu interešu
konfliktus, mudina ECB publicēt ECB
Padomes locekļu finansiālo interešu
deklarācijas; mudina ECB nodrošināt, lai
Ētikas komiteju nevadītu bijušais ECB
priekšsēdētājs vai kāds no bijušajiem ECB
Padomes locekļiem, nedz arī kāda cita
persona, kura nonākusi interešu konfliktā;
aicina ECB Padomi vadīties pēc ES
Civildienesta noteikumiem un Rīcības
kodeksa un pieprasīt saviem bijušajiem
locekļiem ievērot divus gadus ilgu
profesionālās atturēšanās periodu pēc tam,
kad ir beidzies viņu attiecīgo pilnvaru
laiks; uzsver, ka ECB Valdes locekļiem
vajadzētu atturēties no vienlaicīgas
līdzdalības forumos vai citās organizācijās,
kuru sastāvā ir ECB uzraudzītu banku
vadītāji; aicina ECB priekšsēdētāju
rīkoties saskaņā ar Eiropas Ombuda
ieteikumu un pārtraukt savu dalību G30
(Starptautiskās ekonomikas un monetārās
politikas konsultatīvās grupas) sastāvā, un
tādējādi nostiprināt ECB neatkarību;
Or. en
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Grozījums Nr. 5
Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná,
Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou
GUE/NGL grupas vārdā
Ziņojums
Jonás Fernández
Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats
2017/2124(INI)

A8-0383/2017

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts
Rezolūcijas priekšlikums

Grozījums

45.
aicina ECB pieņemt skaidru un
atklātu politiku attiecībā uz trauksmes
cēlējiem;

45.
aicina ECB, pamatojoties uz
Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta
un Eiropas Ombuda ziņojumiem un uz
ANO Pretkorupcijas konvenciju, pieņemt
skaidru un atklātu politiku attiecībā uz
trauksmes cēlējiem;
Or. en
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Grozījums Nr. 6
Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Marisa Matias
GUE/NGL grupas vārdā
Ziņojums
Jonás Fernández
Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats
2017/2124(INI)

A8-0383/2017

Rezolūcijas priekšlikums
46.a punkts (jauns)
Rezolūcijas priekšlikums

Grozījums
46.a nosoda ECB spekulatīvo rīcību ar
Grieķijas obligācijām (uz kurām attiecās
vērtspapīru tirgu programmas un
nolīgumi par neto finanšu aktīviem),
neiekļaujot tās privātā sektora iesaistes
(PSI) 2012. gada diskonta procedūrā, kā
rezultātā Eurosistēma guva gandrīz
EUR 6,2 miljardus lielu peļņu, turpretim
fiskālais spiediens uz Grieķijas
iedzīvotājiem un viņu ciešanas vēl vairāk
palielinājās; prasa Eurosistēmai bez
jebkādiem nosacījumiem atdot gūto peļņu
atpakaļ Grieķijai, lai Grieķijas valdība
varētu samazināt primāro pārpalikumu,
kuru ilgtermiņā nav iespējams uzturēt, bet
par kuru ir panākta vienošanās saistībā ar
3. makroekonomikas korekciju
programmu nākamajiem 36 gadiem;
uzskata, ka finanšu līdzekļi, ko iegūst,
saņemot atpakaļ peļņu vai neapmaksājot
obligācijas, būtu jāizmanto, lai atceltu
stingras ekonomiskās politikas
pasākumus, kurus pēc 2018. gada ir
plānots veikt, samazinot iedzīvotāju
ienākuma nodokļa atlaidi un pensijas, un
lai atvieglotu ārkārtīgo smago nodokļu
slogu, no kā cieš darba ņēmēji,
lauksaimnieki un pašnodarbinātie ar
zemiem ienākumiem;
Or. en
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