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6.3.2019 A8-0087/18

Pakeitimas 18
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou, 
Marie-Pierre Vieu
GUE/NGL frakcijos vardu
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Europos valiutos fondo įsteigimas
(2017/0333R(APP))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pabrėžia, kad reikia užtikrinti, jog 
reformuotame ESM būtų taikoma 
veiksminga sprendimų priėmimo 
procedūra, ypač neatidėliotinų aplinkybių 
atveju; atsižvelgdamas į tai, ragina įvertinti 
dabartinį valdymą;

14. pabrėžia, kad reikia užtikrinti, jog 
reformuotame ESM būtų taikoma 
veiksminga sprendimų priėmimo 
procedūra, ypač neatidėliotinų aplinkybių 
atveju; atsižvelgdamas į tai, ragina įvertinti 
dabartinį valdymą, o atliekant šį vertinimą 
turės būti užtikrintas įtraukus dialogas su 
visomis suinteresuotosiomis šalimis ir 
atsižvelgiama į nacionalines ypatybes, 
skaidrumo, atskaitomybės ir paprastumo 
principus;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/19

Pakeitimas 19
Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, 
Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier 
Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Europos valiutos fondo įsteigimas
(2017/0333R(APP))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1c. mano, kad tos valstybės narės, 
kurios negali grąžinti savo skolų Euro 
grupei, Europos finansinio stabilumo 
fondui (EFSF) ir Europos stabilumo 
mechanizmui (ESM) be didelės žalos jų 
pajėgumui užtikrinti pagrindines 
ekonomines ir socialines paslaugas savo 
gyventojams, turėtų apsvarstyti visas 
turimas galimybes, įskaitant vienašališką 
skolos mokėjimų sustabdymą ir skolos 
panaikinimą;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/20

Pakeitimas 20
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Luke 
Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Kostas 
Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, 
Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Europos valiutos fondo įsteigimas
(2017/0333R(APP))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. pabrėžia, kad tinkamai veikti EPS 
padeda tai, kad yra paskutinio skolintojo 
vaidmenį atliekanti institucija; šiuo 
atžvilgiu atkreipia dėmesį į teigiamą ESM 
indėlį sprendžiant EPS institucinės 
sistemos trūkumus, būtent teikiant 
finansinę paramą keletui valstybių narių, 
kurias paveikė pasaulinė finansų krizė ir 
valstybės skolos krizė;

3. pabrėžia, kad tinkamai veikti EPS 
padeda tai, kad yra paskutinio skolintojo 
vaidmenį atliekanti institucija; šiuo 
atžvilgiu atkreipia dėmesį į ESM indėlį 
sprendžiant EPS institucinės sistemos 
trūkumus, būtent teikiant finansinę paramą 
keletui valstybių narių, kurias paveikė 
pasaulinė finansų krizė ir valstybės skolos 
krizė, su sąlyga, kad tos valstybės taiko 
recesines fiskalines priemones ir mažina 
darbo užmokestį ir viešąsias paslaugas, o 
tai lemia prastas socialines ir ekonomines 
sąlygas, augantį nedarbą, skurdą ir 
nelygybę;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/21

Pakeitimas 21
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
GUE/NGL frakcijos vardu
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Europos valiutos fondo įsteigimas
(2017/0333R(APP))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. pabrėžia, kad jei ateityje ES 
biudžeto ištekliai bus naudojami, 
Parlamentas turėtų turėti politinę galią 
vykdyti visas taikytinas biudžeto kontrolės 
teises, susijusias su ESM biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo procedūra; pažymi, 
kad tokiu atveju Europos Audito Rūmai 
turėtų būti laikomi nepriklausomu išorės 
auditoriumi ir jiems turėtų būti suteiktas 
aiškus ir formalus vaidmuo biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo procedūroje;

5. kad Europos Parlamentas galėtų 
naudotis jam suteiktomis biudžeto 
kontrolės teisėmis, susijusiomis su 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra, 
ragina, kad ESM ištekliai būtų papildomi 
įnašais iš ES biudžeto; pažymi, kad 
Europos Audito Rūmai turėtų būti laikomi 
nepriklausomu išorės auditoriumi ir jiems 
turėtų būti suteiktas aiškus ir formalus 
vaidmuo biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūroje;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/22

Pakeitimas 22
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
GUE/NGL frakcijos vardu
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Europos valiutos fondo įsteigimas
(2017/0333R(APP))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8a. apgailestauja, kad pagal 
ankstesnes makroekonominio koregavimo 
programas nebuvo tinkamai atsižvelgiama 
į Sąjungos pagrindines teises ir bendrą 
teisinę sistemą, tačiau, nepaisant to, 
pasinaudojant tarpvyriausybine ESM 
struktūra, joms nebuvo taikoma teisminė 
kontrolė; pritaria Komisijos pasiūlymui, 
kad koregavimo programos turėtų būti 
papildytos socialinio poveikio vertinimu ir 
su juo suderintos; vis dėlto pabrėžia, kad 
šis poveikio vertinimas neturėtų suteikti 
pagrindo nekritiškai patvirtinti fiskalines 
konsolidavimo priemones, kaip ligi šiol, o 
pagal jį turėtų būti analizuojamos, 
stebimos ir valdomos numatytos ir 
nenumatytos planuotų politikos 
priemonių socialinės pasekmės ir visi 
socialinių pokyčių procesai, atsiradę dėl 
šių intervencijų; ragina įtraukti išsamius 
šio pobūdžio įsipareigojimus į ESM 
statutą ir atlikti prasmingą visų 
ankstesnių programų socialinio poveikio 
vertinimą;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/23

Pakeitimas 23
Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Europos valiutos fondo įsteigimas
(2017/0333R(APP))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. atkreipia dėmesį į pavojus, kurie 
kyla dėl to, kad vėluojama stiprinti bankų 
sąjungą; palankiai vertina 2018 m. 
gruodžio 4 d. Euro grupės ataskaitą 
vadovams dėl EPS stiprinimo, kuri ištisa 
buvo patvirtinta 2018 m. gruodžio 14 d. 
euro zonos aukščiausiojo lygio susitikime; 
ypač palankiai vertina tai, kad Bendram 
pertvarkymo fondui pradėta taikyti bendra 
fiskalinio stabilumo stiprinimo priemonė, 
su sąlyga, kad rizikos mažinimo srityje bus 
padaryta pakankama pažanga, kuri bus 
įvertinta 2020 m., ir kad buvo patvirtintas 
sąlygų dokumentas, susijęs su ESM 
reforma; primena savo ankstesnę poziciją 
dėl būtinybės baigti kurti Europos indėlių 
garantijų sistemą (EIGS) ir pripažįsta, kad 
rizikos mažinimas ir rizikos pasidalijimas 
turėtų būti vykdomi kartu; atkreipia dėmesį 
į tai, kad nepasiekta greitų rezultatų, 
susijusių su būsimu euro zonos biudžetu ir 
stabilizavimo funkcija, tačiau atkreipia 
dėmesį į įgaliojimus imtis veiksmų, 
susijusių su konvergencijos ir 
konkurencingumo biudžeto priemone; 
pabrėžia, kad padaryta didelė pažanga 
rizikos mažinimo srityje; primena, kad 

16. atkreipia dėmesį į pavojus, kurie 
kyla dėl to, kad vėluojama stiprinti bankų 
sąjungą; palankiai vertina 2018 m. 
gruodžio 4 d. Euro grupės ataskaitą 
vadovams dėl EPS stiprinimo, kuri ištisa 
buvo patvirtinta 2018 m. gruodžio 14 d. 
euro zonos aukščiausiojo lygio susitikime; 
ypač palankiai vertina tai, kad Bendram 
pertvarkymo fondui numatyta taikyti 
bendrą fiskalinio stabilumo stiprinimo 
priemonę, su sąlyga, kad rizikos mažinimo 
srityje bus padaryta pakankama pažanga, 
kuri bus įvertinta 2020 m., ir kad buvo 
patvirtintas sąlygų dokumentas, susijęs su 
ESM reforma; primena ankstesnę 
Parlamento poziciją dėl būtinybės baigti 
kurti Europos indėlių garantijų sistemą 
(EIGS) ir pripažįsta, kad rizikos mažinimas 
ir rizikos pasidalijimas turėtų būti vykdomi 
kartu; mano, kad šio fondo lėšomis turėtų 
būti teikiamas finansavimas siekiant 
suteikti finansinį pagrindą visapusiškai 
apdraustai Europos indėlių garantijų 
sistemai (EIGS), kaip pasiūlė Komisija 
savo 2015 m. lapkričio 24 d. pasiūlyme1, 
arba siekiant laiku taikyti viešąsias 
intervencijas, kuriomis būtų apsaugota 

1 COM(2015)0586.
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Parlamentas svariai prisidėjo sudarant šią 
galimybę, visų pirma, dėl priemonių bankų 
sektoriuje rinkinio ir neveiksnių paskolų 
prudencinės finansinio stabilumo 
stiprinimo priemonės;

stabili ekonomika ir užimtumas; atkreipia 
dėmesį į tai, kad nepasiekta greitų 
rezultatų, susijusių su būsimu euro zonos 
biudžetu ir stabilizavimo funkcija, tačiau 
kartu atkreipia dėmesį į įgaliojimus imtis 
veiksmų, susijusių su konvergencijos ir 
konkurencingumo biudžeto priemone; 
pabrėžia, kad padaryta didelė pažanga 
rizikos mažinimo srityje; taip pat primena, 
kad Europos Parlamentas svariai prisidėjo 
sudarant šią galimybę, visų pirma, dėl 
vadinamojo priemonių bankų sektoriuje 
rinkinio ir neveiksnių paskolų prudencinės 
finansinio stabilumo stiprinimo priemonės;

Or. en


