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6.3.2019 A8-0087/18

Grozījums Nr. 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 grupas vārdā
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Eiropas Monetārā fonda izveide
(2017/0333R(APP))

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. īpašu uzmanību vērš uz 
nepieciešamību reformētajā ESM 
nodrošināt efektīvu lēmumu pieņemšanas 
procedūru, it īpaši steidzami risināmu 
situāciju gadījumā; šajā sakarā aicina 
izvērtēt pašreizējo pārvaldības satvaru;

14. īpašu uzmanību vērš uz 
nepieciešamību reformētajā ESM 
nodrošināt efektīvu lēmumu pieņemšanas 
procedūru, it īpaši steidzami risināmu 
situāciju gadījumā; šajā sakarā aicina veikt 
pašreizējā pārvaldības satvara izvērtēšanu, 
tajā nodrošinot iekļaujošu dialogu, kurā 
ievēro nacionālās īpatnības, 
pārredzamību, pārskatatbildību un 
vienkāršību;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/19

Grozījums Nr. 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 grupas vārdā

Ziņojums A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Eiropas Monetārā fonda izveide
(2017/0333R(APP))

Rezolūcijas priekšlikums
1.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.c uzskata, ka dalībvalstīm, kas 
nespēj atmaksāt savu parādu Eurogrupai, 
EFSI un ESM tā, lai būtiski nemazinātu 
savu spēju nodrošināt ekonomiskos un 
sociālos pamatpakalpojumus 
iedzīvotājiem, būtu jāapsver visas reālās 
izvēles iespējas, tostarp parāda 
maksājumu vienpusēja apturēšana un 
parāda dzēšana;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/20

Grozījums Nr. 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 grupas vārdā

Ziņojums A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Eiropas Monetārā fonda izveide
(2017/0333R(APP))

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. vērš īpašu uzmanību uz to, ka EMS 
pienācīgu darbību veicina tādas institūcijas 
pastāvēšana, kura kalpo kā pēdējās 
instances aizdevējs; šajā sakarā atzīmē 
ieguldījumu, ko ESM devis EMS 
institucionālā satvara nepilnību novēršanā, 
sniedzot finansiālu palīdzību vairākām 
pasaules finanšu krīzes un valsts parāda 
krīzes skartām dalībvalstīm;

3. vērš īpašu uzmanību uz to, ka EMS 
pienācīgu darbību veicina tādas institūcijas 
pastāvēšana, kura kalpo kā pēdējās 
instances aizdevējs; šajā sakarā atzīmē 
ieguldījumu, ko ESM devis EMS 
institucionālā satvara nepilnību novēršanā, 
sniedzot finansiālu palīdzību vairākām 
pasaules finanšu krīzes un valsts parāda 
krīzes skartām dalībvalstīm, par 
nosacījumu šādai palīdzības sniegšanai 
izvirzot recesiju veicinošu fiskālu 
pasākumu veikšanu un darba samaksas 
un sabiedrisko pakalpojumu 
samazināšanu, kas radīja nelabvēlīgus 
sociālekonomiskos apstākļus un izraisīja 
bezdarba, nabadzības un nevienlīdzības 
palielināšanos;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/21

Grozījums Nr. 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 grupas vārdā
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Eiropas Monetārā fonda izveide
(2017/0333R(APP))

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver — ja nākotnē tiks izmantoti 
ES budžeta līdzekļi, Parlamentam 
vajadzētu būt politiskajām pilnvarām 
budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras 
ietvaros attiecībā uz ESM īstenot visas 
piemērojamās budžeta kontroles tiesības; 
atzīmē, ka šādā gadījumā Eiropas 
Revīzijas palāta būtu uzskatāma par 
neatkarīgu ārējo revidentu un ka tai būtu 
jāpiešķir skaidra un oficiāla loma budžeta 
izpildes apstiprināšanas procedūrā;

5. prasa nodrošināt no ES budžeta 
iemaksu ESM līdzekļos, lai Eiropas 
Parlaments budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūras ietvaros varētu 
īstenot savas budžeta kontroles tiesības; 
atzīmē, ka Eiropas Revīzijas palāta būtu 
uzskatāma par neatkarīgu ārējo revidentu 
un ka tai būtu jāpiešķir skaidra un oficiāla 
loma budžeta izpildes apstiprināšanas 
procedūrā;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/22

Grozījums Nr. 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 grupas vārdā
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Eiropas Monetārā fonda izveide
(2017/0333R(APP))

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a pauž nožēlu par to, ka iepriekšējās 
makroekonomikas korekciju programmās 
pienācīgi netika ievērotas Savienības 
pamattiesības un vispārējais tiesiskais 
regulējums un ka to īstenošanā, 
izmantojot ESM starpvaldību struktūru, 
bija iespējams izvairīties no tiesu iestāžu 
kontroles; piekrīt Komisijas 
priekšlikumam, ka vienlaikus ar korekciju 
programmu īstenošanu būtu jāveic 
sociālās ietekmes izvērtēšana un ka šīm 
programmām būtu jāatbilst šādiem 
izvērtējumiem; tomēr uzsver, ka ar šādu 
ietekmes izvērtējumu palīdzību 
nevajadzētu nekritiski apstiprināt fiskālās 
konsolidācijas pasākumus, kā tas ir bijis 
līdz šim, bet gan būtu jāanalizē, jāuzrauga 
un jāpārvalda plānoto politikas pasākumu 
paredzētā un neparedzētā sociālā ietekme 
un jebkādi šādas intervences izraisītie 
sociālo izmaiņu procesi; prasa šāda veida 
sīki izstrādātus pienākumus iekļaut ESM 
statūtos un veikt visu iepriekšējo 
programmu sociālās ietekmes jēgpilnu 
izvērtēšanu;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/23

Grozījums Nr. 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 grupas vārdā

Ziņojums A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Eiropas Monetārā fonda izveide
(2017/0333R(APP))

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver risku, ko rada kavēšanās 
banku savienības padziļināšanā; atzinīgi 
vērtē secinājumus, kas iekļauti Eurogrupas 
2018. gada 4. decembra ziņojumā līderiem 
par EMS padziļināšanu, kuru pilnībā 
apstiprināja 2018. gada 14. decembra 
Eurosamits; it īpaši atzinīgi vērtē 
ierosinājumu ieviest VNF kopīgo atbalsta 
mehānismu ar nosacījumu, ka tiks panākts 
pietiekams progress riska mazināšanas 
jomā, kas ir jāizvērtē 2020. gadā, un to, ka 
tika apstiprināts noteikumu un nosacījumu 
saraksts attiecībā uz ESM reformu; 
atgādina savu iepriekšējo nostāju attiecībā 
uz nepieciešamību pabeigt Eiropas 
noguldījumu apdrošināšanas sistēmas 
(ENAS) izveidi, atzīstot, ka riska 
mazināšanai un riska dalīšanai būtu jāiet 
roku rokā; atzīmē, ka nav panākti tūlītēji 
rezultāti attiecībā uz eurozonas nākotnes 
budžetu un stabilizēšanas funkciju, taču 
pienācīgi ņem vērā pilnvarojumu strādāt 
pie budžeta instrumenta konverģences un 
konkurētspējas nodrošināšanai; uzsver, ka 
būtisks progress ir panākts riska 
mazināšanas jomā; atgādina, ka šī 
progresa panākšanā nozīmīgu ieguldījumu 

16. uzsver risku, ko rada kavēšanās 
banku savienības padziļināšanā; atzinīgi 
vērtē secinājumus, kas iekļauti Eurogrupas 
2018. gada 4. decembra ziņojumā līderiem 
par EMS padziļināšanu, kuru pilnībā 
apstiprināja 2018. gada 14. decembra 
Eurosamits; it īpaši atzinīgi vērtē to, ka ir 
paredzēts ieviest VNF kopīgo atbalsta 
mehānismu ar nosacījumu, ka tiks panākts 
pietiekams progress riska mazināšanā, kas 
ir jāizvērtē 2020. gadā, un to, ka tika 
apstiprināts noteikumu un nosacījumu 
saraksts attiecībā uz ESM reformu; 
atgādina Parlamenta iepriekšējo nostāju 
attiecībā uz nepieciešamību pabeigt ENAS 
izveidi, kurā atzīts, ka riska mazināšanai un 
riska dalīšanai būtu jāiet roku rokā; 
uzskata, ka fondam būtu jānodrošina 
finansējums tam, lai nodrošinātu finanšu 
bāzi pilnībā apdrošinātai Eiropas 
noguldījumu apdrošināšanas sistēmai 
(ENAS), kā ierosināts Komisijas 
2015. gada 24. novembra priekšlikumā1, 
vai arī jāveic savlaicīga publiska 
intervence, lai aizsargātu stabilu 
ekonomiku un nodarbinātību; atzīmē, ka 
nav panākti tūlītēji rezultāti attiecībā uz 

1 COM(2015)0586.
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ir sniedzis Parlaments, it īpaši banku 
nozares tiesību aktu kopuma un 
prudenciālā atbalsta mehānisma ienākumus 
nenesošiem aizdevumiem jomā;

eurozonas nākotnes budžetu un 
stabilizēšanas funkciju, taču vienlaikus 
pienācīgi ņem vērā pilnvarojumu strādāt 
pie budžeta instrumenta konverģences un 
konkurētspējas nodrošināšanai; uzsver, ka 
būtisks progress ir panākts riska 
mazināšanā; atgādina arī to, ka šī progresa 
panākšanā nozīmīgu ieguldījumu ir 
sniedzis Eiropas Parlaments, it īpaši 
attiecībā uz banku nozares tiesību aktu 
kopumu un prudenciālā atbalsta 
mehānismu ienākumus nenesošiem 
aizdevumiem;

Or. en


