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31.1.2018 A8-0383/13 

Grozījums Nr.  13 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats 

2017/2124(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. atgādina, ka saskaņā ar Eiropas 

Savienības Statistikas biroja (Eurostat) 

datiem vidējā inflācija eurozonā 

2016. gadā bija 0,2 %, savukārt inflācija, 

neņemot vērā enerģijas cenas, saglabājās 

0,9 % līmenī; turklāt atzīmē, ka 

pamatinflācijai 2016. gadā vēl arvien 

nebija pārliecinoši augšupējas tendences, 

kā norādīts ECB 2016. gada pārskatā; 

7. atgādina, ka saskaņā ar Eiropas 

Savienības Statistikas biroja (Eurostat) 

datiem vidējā inflācija eurozonā 

2016. gadā bija 0,2 %, savukārt inflācija, 

neņemot vērā enerģijas cenas, saglabājās 

0,9 % līmenī; turklāt atzīmē, ka 

pamatinflācijai 2016. gadā vēl arvien 

nebija pārliecinoši augšupējas tendences, 

kā norādīts ECB 2016. gada pārskatā; 

uzsver, ka vienotā valūta un tās 

arhitektūra ir galvenais iemesls, kādēļ 

eurozonas dalībvalstīs pašlaik ir zems 

inflācijas līmenis; 

Or. en 



 

AM\1144766LV.docx  PE614.376v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

31.1.2018 A8-0383/14 

Grozījums Nr.  14 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats 

2017/2124(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. atzīmē, ka IKP pieaugums eurozonā 

ir bijis stabils, kaut arī mērens, tomēr 

salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem tas 

ir bijis pozitīvs un ar noturīgu tendenci — 

2 % 2015. gadā un 1,8 % 2016. gadā; 

konstatē, ka saskaņā ar Komisijas 

2017. gada rudens ekonomikas prognozi 

IKP pieauguma temps varētu būt 2,2 % 

2017. gadā un 2,3 % 2018. gadā; 

14. atzīmē, ka IKP pieaugums eurozonā 

ir bijis stabils, kaut arī mērens, tomēr 

salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem tas 

ir bijis pozitīvs un ar noturīgu tendenci — 

2 % 2015. gadā un 1,8 % 2016. gadā; 

konstatē, ka saskaņā ar Komisijas 

2017. gada rudens ekonomikas prognozi 

IKP pieauguma temps varētu būt 2,2 % 

2017. gadā un 2,3 % 2018. gadā; uzsver, 

ka IKP pieauguma rādītāji dalībvalstīs, 

kuras nav pievienojušās eurozonai, ir 

krietni augstāki nekā tām dalībvalstīm, 

kas ieviesušas vienoto valūtu; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/15 

Grozījums Nr.  15 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats 

2017/2124(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. uzskata, ka ar monetāro politiku 

vien nepietiek — kā uz to norādījis ECB 

priekšsēdētājs —, lai panāktu ilgtspējīgu 

ekonomikas atveseļošanos, un tikai ar tās 

palīdzību vien nevar atrisināt Eiropas 

ekonomikas strukturālās problēmas, ja 

papildus dalībvalsts līmenī netiek īstenota 

rūpīgi izstrādāta, sociāli sabalansēta un 

taisnīga politika, kas ilgtermiņā veicina 

izaugsmi un konkurētspēju, līdz ar stabilu 

fiskālo politiku, ievērojot Stabilitātes un 

izaugsmes paktu; turklāt piekrīt ECB, ka 

ir jāveido pamatīgāka EMS institucionālā 

arhitektūra, lai atbalstītu iepriekšminētās 

reformas un vairotu eurozonas spēju 

izturēt makroekonomiskos 

satricinājumus; 

18. uzskata, ka ar monetāro politiku 

vien nepietiek, lai panāktu ilgtspējīgu 

ekonomikas atveseļošanos, un tikai ar tās 

palīdzību vien nevar atrisināt Eiropas 

ekonomikas strukturālās problēmas, ja 

papildus dalībvalsts līmenī netiek īstenota 

rūpīgi izstrādāta, sociāli sabalansēta un 

taisnīga politika, kas ilgtermiņā veicina 

izaugsmi; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/16 

Grozījums Nr.  16 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats 

2017/2124(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

22. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

22. norāda — lai gan naudas masas M1 

agregāts 2016. gadā palielinājās par 8,8 %, 

naudas masas M3 agregāts turpina 

palielināties tikai par 5 % gadā, un tas 

liecina, ka monetārās politikas transmisija 

nav pilnībā efektīva, un norāda uz 

monetārām anomālijām, kā arī uz 

pienācīga kredītu piedāvājuma trūkumu; 

tādēļ uzsver kapitāla tirgu savienības 

nozīmi, jo tā varētu piedāvāt alternatīvu 

ekonomikas finansēšanas veidu laikā, kad 

bankas ir nonākušas grūtībās; 

22. norāda — lai gan naudas masas M1 

agregāts 2016. gadā palielinājās par 8,8 %, 

naudas masas M3 agregāts turpina 

palielināties tikai par 5 % gadā, un tas 

liecina, ka monetārās politikas transmisija 

nav pilnībā efektīva, un norāda uz 

monetārām anomālijām, kā arī uz 

pienācīga kredītu piedāvājuma trūkumu; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/17 

Grozījums Nr.  17 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Auke Zijlstra 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats 

2017/2124(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

40. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

40. atzīmē, ka Augsta līmeņa grupa 

pašu resursu jautājumos ir 

konstatējusi — peļņa, ko ECB gūst no 

naudas emisijas, varētu būt viens no 

jaunajiem ES budžeta pašu resursu 

veidiem; uzsver — lai šī peļņa kļūtu par 

ES pašu resursiem, būtu jāgroza ECBS 

un ECB Statūti un tie arī attiecīgi 

jāpielāgo, nodrošinot, ka ir ņemta vērā to 

dalībvalstu īpašā situācija, kuras 

eurozonai nav pievienojušās; 

40. uzskata, ka peļņa, ko ECB gūst no 

naudas emisijas, būtu jāizmanto, lai 

samazinātu dalībvalstu iemaksas ES 
budžetā, nevis lai finansētu ES prioritātes; 

Or. en 

 

 


