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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0088/21

Grozījums Nr. 21
Markus Ferber
PPE grupas vārdā
Pervenche Berès
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi 
saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par budžeta izpildi
(COM(2018)0521 – C8-0370/2018 – 2018/2219(DEC))

Rezolūcijas priekšlikums
200. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

200. vislielāko satraukumu pauž par 
pilnīgu atšķirību Revīzijas palātas un 
Komisijas uzskatos par to, vai Komisija 
pienācīgi īsteno preventīvās daļas 
noteikumus, lai sasniegtu nepieciešamos 
vidēja termiņa mērķus; tas, ka abām 
iestādēm nav nekādas kopīgas izpratnes 
jautājumā par to, vai Komisija pareizi 
piemēro Stabilitātes un izaugsmes pakta 
(SIP) preventīvo daļu, ir nopietns rādītājs, 
kas liecina par būtiskām atšķirībām, no 
vienas puses, attiecībā uz to tiesību aktu 
faktiskā formulējuma atbilstīgumu, kuri 
pašlaik reglamentē SIP īstenošanu, un, no 
otras puses, attiecībā uz kritērijiem un 
apsvērumiem, ko izmanto par pamatu 
tam, lai izvērtētu, vai tie tiek piemēroti 
praksē;

svītrots

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0088/22

Grozījums Nr. 22
Markus Ferber
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi 
saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par budžeta izpildi
(COM(2018)0521 – C8-0370/2018 – 2018/2219(DEC))

Rezolūcijas priekšlikums
201. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

201. uzskata, ka Revīzijas palātas 
konstatējumus, proti, to, ka Komisija ar 
savu rīcību nenodrošina Regulas (EK) Nr. 
1466/978 galvenā mērķa sasniegšanu, 
varētu uzskatīt par pamatotiem, balstoties 
uz tās noteikumu ļoti burtisku 
interpretāciju; tomēr uzskata, ka 
Komisijai bija pienācīgs iemesls elastīgi 
īstenot attiecīgos minētās regulas 
noteikumus, ņemot vērā ekonomiskos 
apstākļus un prasību atjaunot izaugsmi 
un palielināt nodarbinātību;

svītrots

_________________
8 Padomes 1997. gada 7. jūlija Regula 
(EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa 
uzraudzības un ekonomikas politikas 
uzraudzības un koordinācijas 
stiprināšanu (OV L 209, 2.8.1997., 
1. lpp.).

Or. en
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21.3.2019 A8-0088/23

Grozījums Nr. 23
Markus Ferber
PPE grupas vārdā
Pervenche Berès
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi 
saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par budžeta izpildi
(COM(2018)0521 – C8-0370/2018 – 2018/2219(DEC))

Rezolūcijas priekšlikums
202. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

202. turklāt uzskata, ka SIP noteikumu 
sarežģītības palielināšanās, kas vērojama 
īstenošanas pēdējo desmit gadu laikā, 
prasa pilnībā visaptveroši no jauna 
izvērtēt attiecīgos tiesību aktus un to 
interpretāciju, ņemot vērā uzkrāto 
pieredzi, kā arī Eiropas un pasaules 
ekonomikas faktisko attīstību, kurai 
raksturīga vāja izaugsme, arvien lielāka 
nevienlīdzība un neskaidrība;

svītrots

Or. en
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21.3.2019 A8-0088/24

Grozījums Nr. 24
Markus Ferber
PPE grupas vārdā
Pervenche Berès
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi 
saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par budžeta izpildi
(COM(2018)0521 – C8-0370/2018 – 2018/2219(DEC))

Rezolūcijas priekšlikums
203. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

203. uzskata, ka būtu ieteicams veikt 
šādu atkārtotu pārskatīšanu, vienlaikus 
pilnībā ņemot vērā prasības 2030. gada 
ilgtspējīgas attīstības mērķu praktiskai 
īstenošanai, cita starpā izvērtējot, vai būtu 
lietderīgi, ja pašreizējais SIP, kura 
pamatā ir fiskālās taupības modelis, tiktu 
aizstāts ar alternatīvu ilgtspējīgas 
attīstības paktu, kurš sniegtu 
nepieciešamo līdzsvaru, papildināmību un 
savstarpēji veicinātu fiskālo piesardzību 
un ilgtspējas mērķus, tādējādi izslēdzot 
nepieciešamību pārmērīgi elastīgi 
piemērot noteikumus un izvairoties no 
izrietošajiem pretrunīgajiem uzskatiem un 
novērtējumiem attiecībā uz politikas 
virzienu atbilstību un pamatojumu;

svītrots

Or. en


