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Grozījums Nr. 1
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atsauci uz Monti ziņojumu un 
Parlamenta rezolūciju par vienotā tirgus 
nodrošināšanu;

1. tā kā iekšējā tirgus izveides pabeigšana, 
kas ierosināta Monti ziņojumā1, ir būtiski 
svarīga patiesai Eiropas ekonomikas 
pārvaldībai;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a tā kā jebkādi iespējami sodi par 
Stabilitātes un izaugsmes paktā (SGP) 
noteikto mērķu neievērošanu jānosaka vai 
nu par to, ka nav bijusi pietiekama griba 
tos ievērot, vai par krāpnieciskām 
darbībām, bet nekādā gadījumā par 
nespēju tos ievērot tādu iemeslu dēļ, kurus 
dalībvalstij nav iespējams novērst;

Or. en

Grozījums Nr. 3
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

                                               
1 Profesora Mario Monti ziņojums Eiropas Komisijas priekšsēdētājam „Jauna stratēģija vienotajam tirgum —
Eiropas ekonomikas un sabiedrības rīcībā”, 2010. gada 9. maijs.
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Atzinuma projekts Grozījums

1.b tā kā SGP noteiktajiem mērķiem ir 
jāatbilst ne tikai Eiropas stratēģijai 
2020. gadam, bet arī citiem 
kompromisiem attiecībā uz izdevumiem 
pētniecībai un attīstībai, videi, izglītībai, 
nabadzības izskaušanai un attīstības 
palīdzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a tā kā nabadzības mazināšanai un 
labiem darba apstākļiem ir būtiska 
nozīme, lai iekšējais tirgus atsāktu 
sekmīgi darboties, kā norādīts gan Monti 
ziņojumā, gan Parlamenta 2010. gada 
20. maija rezolūcijā par vienotā tirgus 
nodrošināšanu patērētājiem un pilsoņiem;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ietverot jaunu pārvaldības sistēmu, 
pašreizējais Stabilitātes un izaugsmes 
pakts (SGP) jāpapildina ar atsevišķu 
Izaugsmes un nodarbinātības paktu, kas 
pamatotos uz patiesiem ekonomikas 

svītrots
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mērķiem, tostarp nodarbinātību un 
ieguldījumiem, lai darbvietu radīšanai un 
budžeta deficīta uzraudzīšanai piešķirtu 
vienlīdz lielu nozīmi, un kas būtu 
izstrādāts arī kā juridisks instruments 
saskaņā ar LESD 121. pantu 
(1. ieteikums, jauns ievilkums);

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ietverot jaunu pārvaldības sistēmu, 
pašreizējais Stabilitātes un izaugsmes pakts 
(SGP) jāpapildina ar atsevišķu Izaugsmes 
un nodarbinātības paktu, kas pamatotos uz 
patiesiem ekonomikas mērķiem, tostarp 
nodarbinātību un ieguldījumiem, lai 
darbvietu radīšanai un budžeta deficīta 
uzraudzīšanai piešķirtu vienlīdz lielu 
nozīmi, un kas būtu izstrādāts arī kā 
juridisks instruments saskaņā ar LESD 
121. pantu (1. ieteikums, jauns ievilkums);

5. ietverot jaunu pārvaldības sistēmu, 
pašreizējais Stabilitātes un izaugsmes pakts 
(SGP) jāpapildina ar atsevišķu Izaugsmes,
nodarbinātības un nabadzības 
samazināšanas paktu, kas pamatotos uz 
patiesiem ekonomikas mērķiem, tostarp 
nodarbinātību un ieguldījumiem, lai 
darbvietu radīšanai un budžeta deficīta 
uzraudzīšanai piešķirtu vienlīdz lielu 
nozīmi, un kas būtu izstrādāts arī kā 
juridisks instruments saskaņā ar LESD 
121. pantu (1. ieteikums, jauns ievilkums);

Or. en

Grozījums Nr. 7
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka saistībā ar SGP ievērošanu 
sankciju mehānisms būtu jāpiemēro tikai 
tad, ja tieši tāda paša veida sankciju 



PE448.871v02-00 6/25 AM\831869LV.doc

LV

mehānismu izstrādā arī attiecībā uz 
pārējo Eiropas stratēģijā 2020. gadam 
noteikto mērķu sasniegšanu, proti, pilnīgu 
nodarbinātību, nabadzības samazināšanu 
un labiem darba apstākļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. jāizveido uzlabota analītiska uzraudzības 
sistēma (ietverot tajā rezultātu 
apkopojumu, kurā norādīti īpaši agrās 
brīdināšanas kontrolnosacījumi), 
izmantojot piemērotus metodoloģiskus 
paņēmienus un efektīvas daudzpusējas 
uzraudzības pārredzamību un ņemot vērā 
ekonomikas pamatrādītājus (faktiskos un 
nominālos), kas var ietekmēt 
konkurētspēju, — tostarp arī izaugsmes 
tempu, valsts IKP struktūru, 
nodarbinātības līmeni, norises saistībā ar 
faktisko maiņas kursu, darbaspēka 
izmaksām, norēķinu kontu / maksājumu 
bilanci un kredītu pieaugumu, kapitāla 
veidošanu un pieplūdumu, produktivitāti, 
norises kapitāla tirgos (tostarp privāto 
parādu un īpašuma tirgos), IKP 
procentuālu daļu veidojošus ieguldījumus 
pētniecībā un attīstībā, siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanu, augstākās un 
vidējās izglītības iegūšanas līmeni un 
nabadzības samazināšanu (1. ieteikuma 
otrais ievilkums);

6. jāizveido uzlabota analītiska uzraudzības 
sistēma (ietverot tajā rezultātu 
apkopojumu, kurā norādīti īpaši agrās 
brīdināšanas kontrolnosacījumi), 
izmantojot piemērotus metodoloģiskus 
paņēmienus un efektīvas daudzpusējas 
uzraudzības pārredzamību un ņemot vērā 
ekonomikas pamatrādītājus (faktiskos un 
nominālos), tostarp arī norises saistībā ar
norēķinu kontu maksājumu bilanci, 
ārvalstu aktīvu neto pozīcijas, nodokļu 
bāzes attīstību, spēkā esošo un faktisko 
maiņas kursu, kapitāla pieplūdumu,
produktivitāti (tostarp resursu 
produktivitāti un kopējo ietekmes faktoru 
produktivitāti), darbaspēka vienības 
izmaksas, ar nodarbinātības un sociālās 
kohēzijas līmeni saistītus kvantitatīvus un 
kvalitatīvus rādītājus, ar vidi saistītus 
ārējus faktorus, kā arī kredītu pieaugumu 
un norises saistībā ar aktīvu (tostarp 
finanšu aktīvu un īpašuma tirgus) cenām, 
IKP procentuālu daļu veidojošus 
ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanu, augstākās un vidējās 
izglītības iegūšanas līmeni un nabadzības 
samazināšanu. Attiecībā uz rezultātu 
apkopojumā ietvertajiem rādītājiem būtu 
jānosaka trauksmes sliekšņi; 
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Or. en

Grozījums Nr. 9
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. jāizveido uzlabota analītiska uzraudzības 
sistēma (ietverot tajā rezultātu 
apkopojumu, kurā norādīti īpaši agrās 
brīdināšanas kontrolnosacījumi), 
izmantojot piemērotus metodoloģiskus 
paņēmienus un efektīvas daudzpusējas 
uzraudzības pārredzamību un ņemot vērā 
ekonomikas pamatrādītājus (faktiskos un 
nominālos), kas var ietekmēt 
konkurētspēju, — tostarp arī izaugsmes 
tempu, valsts IKP struktūru, nodarbinātības 
līmeni, norises saistībā ar faktisko maiņas 
kursu, darbaspēka izmaksām, norēķinu 
kontu / maksājumu bilanci un kredītu 
pieaugumu, kapitāla veidošanu un 
pieplūdumu, produktivitāti, norises kapitāla 
tirgos (tostarp privāto parādu un īpašuma 
tirgos), IKP procentuālu daļu veidojošus 
ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanu, augstākās un vidējās 
izglītības iegūšanas līmeni un nabadzības 
samazināšanu (1. ieteikuma otrais 
ievilkums);

6. jāizveido uzlabota analītiska uzraudzības 
sistēma (ietverot tajā rezultātu 
apkopojumu, kurā norādīti īpaši agrās 
brīdināšanas kontrolnosacījumi), 
izmantojot piemērotus metodoloģiskus 
paņēmienus un efektīvas daudzpusējas 
uzraudzības pārredzamību un ņemot vērā 
ekonomikas pamatrādītājus (faktiskos un 
nominālos), kas var ietekmēt 
konkurētspēju, — tostarp arī izaugsmes 
tempu, valsts IKP struktūru, nodarbinātības 
līmeni, norises saistībā ar faktisko maiņas 
kursu, darbaspēka izmaksām, norēķinu 
kontu / maksājumu bilanci un kredītu 
pieaugumu, kapitāla veidošanu un 
pieplūdumu, produktivitāti, norises kapitāla 
tirgos (tostarp privāto parādu un īpašuma 
tirgos) un IKP procentuālu daļu veidojošus 
ieguldījumus pētniecībā un attīstībā 
(1. ieteikuma otrais ievilkums);

Or. fr

Grozījums Nr. 10
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.a Komisijai jāizstrādā piemēroti 
analītiski instrumenti un jāpilnveido 
zināšanas, lai padziļonāti pētītu gan 
iemeslus, kas izraisa pastāvīgās atšķirības 
euro zonā, gan arī kopējo politiku ietekmi 
uz euro zonas valstu atšķirīgajām 
ekonomikas sistēmām (1. ieteikums, 3.a 
ievilkums (jauns)); 

Or. en

Grozījums Nr. 11
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. jāizstrādā kopīgi noteikumi, lai aktīvāk 
izmantotu Ekonomikas politikas vispārējās 
pamatnostādes, kas būtu pamatdokuments 
ekonomikas pārvaldības, uzraudzības un 
dalībvalstīm īpaši paredzētu ieteikumu
īstenošanai saskaņā ar ES stratēģiju 
2020. gadam, pievēršoties izaugsmei, 
strukturālām reformām, produktivitātei 
un konkurētspējai, vienlaikus ņemot vērā 
dalībvalstu kopīgās un atšķirīgās iezīmes 
(1. ieteikums, ceturtais ievilkums, teikuma 
pēdējās daļas svītrojums); 

7. jāizstrādā kopīgi noteikumi, lai aktīvāk 
izmantotu Ekonomikas politikas vispārējās 
pamatnostādes, kas būtu pamatdokuments 
ekonomikas pārvaldības īstenošanai, 
vienlaikus ņemot vērā dalībvalstu kopīgās 
un atšķirīgās iezīmes, lai stiprinātu 
ekonomikas pielāgošanās iespējas ārējiem 
satricinājumiem un dalībvalstu pieņemto 
lēmumu pozitīvo ietekmi uz citām 
dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 12
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
8. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

8. jāiedibina „Savienības semestris”, lai 
valstu un Savienības līmenī risinātu 
jautājumus, kas saistīti ar integrētajām 
pamatnostādnēm, rīkojot paplašinātas 
apspriedes par finanšu jautājumiem un 
situāciju ES tautsaimniecībā, tādējādi 
visām iesaistītajām pusēm nodrošinot 
iespēju dot reālu un savlaicīgu ieguldījumu 
(1. ieteikuma septītais ievilkums);

8. jāiedibina „Savienības semestris”, lai 
valstu un Savienības līmenī risinātu 
jautājumus, kas saistīti ar integrētajām 
pamatnostādnēm, rīkojot paplašinātas 
apspriedes par finanšu jautājumiem un 
situāciju ES tautsaimniecībā, tostarp 
konsultējoties ar Savienības līmeņa 
sociālajiem partneriem un stiprinot 
makroekonomikas un sociālo dialogu, 
tādējādi visām iesaistītajām pusēm 
nodrošinot iespēju dot reālu un savlaicīgu 
ieguldījumu; 

Or. en

Grozījums Nr. 13
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a jāievieš stingrāks stabilitātes un 
konverģences programmu (SKP) 
novērtējums, ņemot vērā šo programmu 
atkarību no citiem dalībvalstu un 
Savienības mērķiem, pirms SKP paredzēto 
politikas virzienu pieņemšanas valstu 
līmenī (1. ieteikums, 11. ievilkums);

Or. en

Grozījums Nr. 14
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

8.a Eiropas semestrim jāsākas gada 
sākumā, veicot horizontālu pārskatu, ar 
kuru saskaņā Eiropadome, pamatojoties 
uz Komisijas sniegtu analītisku 
informāciju, noteiktu galvenās grūtības, 
ar kurām Savienībai euro zonas valstīm 
jāsaskaras ekonomikas jomā, un dotu 
stratēģiskas norādes par politiku. Šajā 
horizontālajā pārskatā paustos 
secinājumus dalībvalstis ņemtu vērā, 
sagatvojot savas SKP un valsts reformu 
programmas (VRP) (1. ieteikums, 
9.a ievilkums (jauns));

Or. en

Grozījums Nr. 15
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b SKP un VRP jāsagatavo vienlaikus, 
lai valstu budžeta ikgadējā un daudzgadu 
stratēģijā un mērķos varētu atspoguļot 
izaugsmi un reformu fiskālo ietekmi, 
ņemot vērā valstu noteikumus un 
procedūras (1. ieteikums, 10. ievilkums);

Or. en

Grozījums Nr. 16
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

8.c jānodrošina lielāka atbildība un 
pārredzamība attiecībā pret Parlamentu, 
Savienības līmenī vērtējot SKP un VRP, 
lai palielinātu sabiedrības informētību un 
sabiedrības spiedienu laikā, kad svarīgi 
lēmumi par budžetu vēl tikai tiek 
sagatavoti valsts līmenī (1. ieteikums, 
14. ievilkums); 

Or. en

Grozījums Nr. 17
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
8.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.d jānosaka prasība dalībvalstīm sniegt 
papildu informāciju, ja rodas pamatotas 
aizdomas, ka īstenotā politika var 
apdraudēt iekšējā tirgus, Ekonomikas un 
monetārās savienības (EMS) vienmērīgu 
darbību vai radīt apdraudējumu 
Savienības noteiktajiem mērķiem, proti, 
tiem, kas noteikti Eiropas stratēģijā 
2020. gadam (1. ieteikums, 17. ievilkums); 

Or. en

Grozījums Nr. 18
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. neiekļaut šādu ieteikumu: „jāsāk 
pārmērīga budžeta deficīta novēršanas 

svītrots
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procedūra (PBDNP) / pārmērīga parāda 
uzraudzības procedūra (PPUP), 
pamatojoties uz bruto parāda līmeņiem. 
PBDNP / PPUP, tostarp detalizētu 
regulāru ziņojumu iesniegšana par 
parāda dinamiku un attīstību, būtu 
jāattiecina uz visām tām dalībvalstīm, 
kuru valsts parāda līmenis pārsniedz 60 % 
robežvērtību un nesamazinās apmierinošā 
tempā. PBDNP nebūtu jāpiemēro, ja vien 
valsts izpilda VTFM, un tā jāpārtrauc 
piemērot, ja parāda līmenis nesasniedz 
60 % robežvērtību” 
ieteikuma pirmā ievilkuma svītrojums);

Or. fr

Grozījums Nr. 19
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. neiekļaut šādu ieteikumu: „jāsāk 
pārmērīga budžeta deficīta novēršanas 
procedūra (PBDNP) / pārmērīga parāda 
uzraudzības procedūra (PPUP), 
pamatojoties uz bruto parāda līmeņiem. 
PBDNP / PPUP, tostarp detalizētu 
regulāru ziņojumu iesniegšana par 
parāda dinamiku un attīstību, būtu 
jāattiecina uz visām tām dalībvalstīm, 
kuru valsts parāda līmenis pārsniedz 60 % 
robežvērtību un nesamazinās apmierinošā 
tempā. PBDNP nebūtu jāpiemēro, ja vien 
valsts izpilda VTFM, un tā jāpārtrauc 
piemērot, ja parāda līmenis nesasniedz 
60 % robežvērtību” 

(ieteikuma pirmā ievilkuma svītrojums);

9. jāprecizē pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūra 
(PBDNP) / pārmērīga parāda uzraudzības 
procedūra (PPUP) un jāpalielina to 
pārredzamība, uzsverot parādam piešķirto 
nozīmi un parāda un deficīta savstarpējo 
saistību, kā arī šo parādību dinamisku 
attīstību;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a jāpaātrina PBDNP procedūras, jo 
īpaši attiecībā uz tām dalībvalstīm, kas 
atkārtoti neievēro pakta noteikumus 
(2. ieteikums, 2. ievilkums (jauns));

Or. en

Grozījums Nr. 21
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a jānosaka katrai valstij atbilstoši 
dažādoti termiņi attiecībā uz fiskālās 
konsolidācijas procesu, kas tiks īstenots 
līdz 2015. gadam, lai visus budžeta 
deficīta līmeņus no jauna saskaņotu ar 
SGP noteiktajām prasībām (2. ieteikums, 
3.a ievilkums (jauns));

Or. en

Grozījums Nr. 22
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b Savienības budžeta izdevumu daļā 
jāparedz izdevumi, lai izveidotu taisnīgus, 
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savlaicīgus un efektīvus stimulus SGP 
noteikumu ievērošanai, piemēram, 
uzlabojot nosacījumus un prasot 
dalībvalstīm novirzīt līdzekļus valsts 
finanšu kvalitātes uzlabošanai, tiklīdz ir 
konstatēta pārmērīga deficīta esamība 
atbilstīgi LESD 126. panta 6. punktam 
(2. ieteikums, 3.b ievilkums (jauns)); 

Or. en

Grozījums Nr. 23
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b jāizveido uzraudzības un citi 
preventīvi mehānismi, tajos ietverot 
atklātus brīdinājumus tām dalībvalstīm, 
kas nav sasniegušas VTFM vai nespēj to 
sasniegt noteiktajā tempā (2. ieteikums, 
4. ievilkums);

Or. en

Grozījums Nr. 24
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
9.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.c jāizveido uzraudzības mehānisms, 
tostarp iespējamo brīdinājumu un 
papildsankciju sistēma, piemēram, 
dalībvalstīm, kas nepiemērotas fiskālās 
politikas dēļ ekonomikai labvēlīgos 
apstākļos nav sasniegušas VTFM vai 
netuvojas šo mērķu sasniegšanai 
noteiktajā tempā, izvirzot prasību par 
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procentus nesošiem depozītiem 
(2. ieteikums, 4. ievilkums); 

Or. en

Grozījums Nr. 25
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. jāveido iepriekš noteikti un 
preferenciāli stimuli, par kuriem Komisija 
pieņem lēmumu, lai veicinātu agrās 
brīdināšanas pasākumus un piemērotu tos 
progresīvi (2. ieteikuma septītā ievilkuma 
daļējs svītrojums);

10. jāveido iepriekš noteikti un 
preferenciāli stimuli, par kuriem Komisija 
pieņem lēmumu neatkarīgi no Padomes, 
vai pusautomātiskas sankcijas, lai veicinātu 
agrās brīdināšanas pasākumus un 
piemērotu tos progresīvi; tādiem stimuliem 
vai sankcijām vajadzētu būt dažādiem, 
sākot no noteikumu pārkāpēju 
publiskošanas līdz Savienības fondu 
(struktūrfondu, kohēzijas un KLP fondu) 
līdzekļu pagaidu iesaldēšanai, Savienības 
līdzekļu pilnīgai zaudēšanai un/vai 
finansiālu sodu piemērošanai; 
dalībvalstīm, kurām piemēro šīs sankcijas, 
būtu jānosaka pienākums no valsts 
budžeta segt izmaksas, kas saistītas ar 
iesaldētajiem vai zaudētajiem Savienības 
maksājumiem (2. ieteikuma septītais 
ievilkums);

Or. en

Grozījums Nr. 26
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a izmantojot juridiskus līdzekļus, 
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jāprecizē LESD Protokolā Nr. 12 
noteiktais dalībvalstu pienākums 
nodrošināt tādas budžeta procedūras, kas 
atbilstu Līgumā minētajām saistībām par 
budžeta disciplīnu (2. ieteikums, 7.a 
ievilkums (jauns));

Or. en

Grozījums Nr. 27
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. jāizdara nepieciešamās izmaiņas 
Komisijas iekšējā lēmumu pieņemšanas 
procedūrā, lai efektīvi un ātri īstenotu šos 
pusautomātiskos preventīvos sodus 
(2. ieteikuma devītā ievilkuma daļējs 
svītrojums).

11. jāizdara nepieciešamās izmaiņas 
Komisijas iekšējā lēmumu pieņemšanas 
procedūrā, lai efektīvi un ātri īstenotu šos 
pusautomātiskos preventīvos sodus un 
stimulus (2. ieteikuma devītā ievilkuma 
daļējs svītrojums);

Or. en

Grozījums Nr. 28
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. izveidot euro zonai paredzētu īpašu 
sistēmu, lai attiecīgajās dalībvalstīs 
pastiprināti uzraudzītu pārmērīgi lielas 
makroekonomikas novirzes, cenu 
konkurētspēju, faktiskās maiņas likmes, 
kredītu pieaugumu, norises saistībā ar 
norēķinu kontiem, IKP procentuālu daļu 
veidojošus ieguldījumus pētniecībā un 
attīstībā, siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanu, augstākās un vidējās 

12. izveidot euro zonai paredzētu īpašu 
sistēmu, lai attiecīgajās dalībvalstīs 
pastiprināti uzraudzītu pārmērīgi lielas 
makroekonomikas novirzes, cenu 
konkurētspēju, faktiskās maiņas likmes, 
kredītu pieaugumu un norises saistībā ar 
norēķinu kontiem. Jāiegulda pētniecībā un 
izstrādē, kas veido IKP procentuālu daļu, 
jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisija, 
jāpaugstina augstākās un vidējās izglītības 
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izglītības iegūšanas līmeni un nabadzības 
samazināšanu (3. ieteikuma pirmais 
ievilkums);

iegūšanas līmenis un jāsamazina 
nabadzība. Tādēļ jāizstrādā euro zonas 
dalībvalstīm paredzētu rezultātu kopums, 
tostarp īpaši brīdināšanas sliekšņi, jo īpaši 
attiecībā uz analīzi par pārmaiņām 
faktiskajos valūtas maiņas kursos, kā arī 
īpaši izpildes mehānismi (sankcijas un 
stimuli), kuru mērķis ir risināt pārmērīgas 
makroekonomiskās nelīdzsvarotības 
jautājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. – izveidot euro zonai paredzētu īpašu 
sistēmu, lai attiecīgajās dalībvalstīs 
pastiprināti uzraudzītu pārmērīgi lielas 
makroekonomikas novirzes, cenu 
konkurētspēju, faktiskās maiņas likmes, 
kredītu pieaugumu, norises saistībā ar 
norēķinu kontiem, IKP procentuālu daļu 
veidojošus ieguldījumus pētniecībā un 
attīstībā, siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanu, augstākās un vidējās 
izglītības iegūšanas līmeni un nabadzības 
samazināšanu (3. ieteikuma pirmais 
ievilkums);

12. – izveidot euro zonai paredzētu īpašu 
sistēmu, lai attiecīgajās dalībvalstīs 
pastiprināti uzraudzītu pārmērīgi lielas 
makroekonomikas novirzes, cenu 
konkurētspēju, faktiskās maiņas likmes, 
kredītu pieaugumu, norises saistībā ar 
norēķinu kontiem un IKP procentuālu daļu 
veidojošus ieguldījumus pētniecībā un 
attīstībā (3. ieteikuma pirmais ievilkums);

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
13. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

13. neiekļaut šādu ieteikumu: „stiprināt 
Eurogrupas priekšsēdētāja sekretariātu 
un biroju” (3. ieteikuma trešā ievilkuma 
svītrojums);

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 31
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. neiekļaut šādu ieteikumu: „stiprināt 
Eurogrupas priekšsēdētāja sekretariātu 
un biroju” (3. ieteikuma trešā ievilkuma 
svītrojums);

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 32
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
14.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

14.a viena gada laikā izveidot pastāvīgu 
Eiropas Monetāro fondu, kas būtu 
galējais līdzeklis, proti, aizņēmumu un 
aizdevumu mehānisms, kam pamatā būtu 
pašreizējā pieredze (par Eiropas finanšu 
stabilitātes instrumentu, Eiropas finanšu 
stabilizācijas mehānismu un Eiropas 
maksājumu līdzsvarošanas instrumentu), 
nosakot skaidrus noteikumus par lēmumu 
pieņemšanas procedūru, finansējumu, 
aizdevumu nosacījumiem un uzraudzību 
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(4. ieteikums, 1. ievilkums);

Or. en

Grozījums Nr. 33
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
15. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

15. steidzami izveidot Eiropas Parādu 
aģentūru, iekļaujot dalībvalstu budžeta 
parādu daļu kopējā savstarpējo garantiju 
sistēmā, ar kuru saskaņā tiktu noformēts 
jauns parāds ar vienotu procentu likmi, 
tādējādi samazinot spekulatīvu 
uzbrukumu risku, kas bija vērojams 
Grieķijas gadījumā. Šī aģentūra varētu 
arī emitēt kolektīvā budžeta parāda 
vērtspapīrus (eiroobligācijas), lai 
finansētu īpašus Eiropas ieguldījumu 
projektus, ideālā variantā izmantojot ES 
budžetu

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 34
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
15. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

15. steidzami izveidot Eiropas Parādu 
aģentūru, iekļaujot dalībvalstu budžeta 
parādu daļu kopējā savstarpējo garantiju 
sistēmā, ar kuru saskaņā tiktu noformēts 
jauns parāds ar vienotu procentu likmi, 
tādējādi samazinot spekulatīvu 
uzbrukumu risku, kas bija vērojams 
Grieķijas gadījumā. Šī aģentūra varētu 

svītrots
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arī emitēt kolektīvā budžeta parāda 
vērtspapīrus (eiroobligācijas), lai 
finansētu īpašus Eiropas ieguldījumu 
projektus, ideālā variantā izmantojot ES 
budžetu (4. ieteikums, jauns ievilkums);

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
15.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

15.a sagatavotu pamatojuma novērtējumu 
(būtība, risks un priekšrocības) tādas 
sistēmas izveidei ilgtermiņā, saskaņā ar 
kuru dalībvalstis var piedalīties valsts 
kopējo obligāciju izdošanā tik ilgi, kamēr 
tās atbilst iepriekš noteiktiem, 
specifiskiem kritērijiem (5. ieteikuma 
pirmais ievilkums);

Or. en

Grozījums Nr. 36
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Atzinuma projekts
15.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

15.a aicināt Komisiju paredzēt Eiropas 
Monetārā fonda izveidi, lai palielinātu 
nozīmi, kāda ir Stabilitātes un izaugsmes 
paktam, kura uzdevums ir kontrolēt 
budžeta situāciju dalībvalstīs. Šis fonds 
varētu saņemt līdzekļus no euro zonas 
dalībvalstīm atbilstoši to IKP apjomam, kā 
arī tajā ieplūstu naudas sodi, kuru apjoms 
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atbilstu valsts parāda un deficīta 
lielumam. Dalībvalstis varētu izmantot šī 
fona līdzekļus apjomā, kas atbilstu šo 
valstu iepriekš iemaksātajām summām;

Or. fr

Grozījums Nr. 37
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. stiprinātu Savienības kohēzijas politiku 
ciešā sadarbībā ar Eiropas Investīciju 
banku (EIB), lai samazinātu strukturālus 
trūkumus un palielinātu ekonomiski mazāk 
attīstītu un attālāku reģionu konkurētspēju 
(5. ieteikuma otrais ievilkums);

16. stiprinātu un aktualizētu, proti, ņemot 
vērā Eiropas mērķus 2020. gadam,
Savienības kohēzijas politiku ciešā 
sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku 
(EIB), lai samazinātu strukturālus 
trūkumus un palielinātu ekonomiski mazāk 
attīstītu un attālāku reģionu konkurētspēju, 
jo īpaši apmierinot MVU finansēšanas 
vajadzības un sekmējot to veiksmīgu 
darbību iekšējā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. stiprinātu Savienības kohēzijas politiku 
ciešā sadarbībā ar Eiropas Investīciju 
banku (EIB), lai samazinātu strukturālus 
trūkumus un palielinātu ekonomiski mazāk 
attīstītu un attālāku reģionu konkurētspēju 
(5. ieteikuma otrais ievilkums);

16. stiprinātu Savienības kohēzijas politiku 
ciešā sadarbībā ar Eiropas Investīciju 
banku (EIB), lai samazinātu strukturālus 
trūkumus un palielinātu ekonomiski mazāk 
attīstītu un attālāku reģionu konkurētspēju 
(5. ieteikuma otrais ievilkums), jo īpaši 
apmierinot MVU finansēšanas vajadzības 
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un sekmējot to ienākšanu iekšējā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. stiprinātu Savienības kohēzijas politiku 
ciešā sadarbībā ar Eiropas Investīciju 
banku (EIB), lai samazinātu strukturālus 
trūkumus un palielinātu ekonomiski mazāk 
attīstītu un attālāku reģionu konkurētspēju;

16. stiprinātu Savienības kohēzijas politiku 
ciešā sadarbībā ar Eiropas Investīciju 
banku (EIB), lai samazinātu strukturālus 
trūkumus un palielinātu ekonomiski mazāk 
attīstītu un attālāku reģionu konkurētspēju, 
jo īpaši apmierinot MVU finanšu 
vajadzības un sekmējot to ienākšanu 
iekšējā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
18. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

18. turpinātu centienus saskaņot ES 
nodokļus (5. ieteikums, jauns ievilkums).

18. turpinātu centienus saskaņot ES 
nodokļus. Tā kā sadarbība nodokļu jomā 
ir ekonomikas pārvaldības stūrakmens, 
izveidotu augsta līmeņa grupu nodokļu 
politikas jautājumos, kuru vadītu 
Komisija, ar pilnvarām izstrādāt 
stratēģisku un pragmatisku pieeju 
nodokļu politikas jautājumu risināšanai 
Savienībā, vienlaikus īpašu uzmanību 
pievēršot krāpniecības apkarošanai 
nodokļu jomā, aktualizētu rīcības kodeksu 
par uzņēmējdarbības aplikšanu ar 
nodokļiem, plašāk piemērojot valsts 
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atbalsta procedūras, kas vērstas pret 
negodīgu konkurenci nodokļu dēļ, 
apstiprinot uzkrājumu nodokļu direktīvas 
paplašinātu darbības jomu un kā 
vispārēju likumu ieviešot automātisku 
informācijas apmaiņu, paplašinot un 
padziļinot nodokļus vides jomā, un 
sekmētu kopējā konsolidētā uzņēmumu 
ienākuma nodokļa bāzes pieņemšanu, 
vienlaicīgi strādājot pie minimālo nodokļu 
likmju ieviešanas un izaugsmi uzlabojošas 
reformas nodokļu jomā, kā arī finanšu 
transakciju nodokļa ieviešanas Savienības 
līmenī (5. ieteikums, jauns ievilkums).

Or. en

Grozījums Nr. 41
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
18. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

18. turpinātu centienus saskaņot ES 
nodokļus (5. ieteikums, jauns ievilkums).

18. turpinātu centienus koordinēt ES 
nodokļus, jo īpaši darbu pie kopējā 
konsolidētā uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzes pieņemšanas (5. ieteikums, 
jauns ievilkums).

Or. en

Grozījums Nr. 42
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
18. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

18. turpinātu centienus saskaņot ES 
nodokļus.

18. turpinātu centienus ieviest uzņēmumu 
ienākuma nodokļa minimuma līmeni 
Savienībā un turpināt centienus panākt 



PE448.871v02-00 24/25 AM\831869LV.doc

LV

vienošanos par kopējā konsolidētā 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi. 

Or. en

Grozījums Nr. 43
Alan Kelly

Atzinuma projekts
18. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

18. turpinātu centienus saskaņot ES 
nodokļus (5. ieteikums, jauns ievilkums).

18. turpinātu centienus saskaņot ES 
nodokļus, vienlaikus atzīmējot, ka to 
vislabāk varēs izdarīt, turpinot darbu uz 
brīvprātības principu (5. ieteikums, jauns 
ievilkums).

Or. en

Grozījums Nr. 44
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad

Atzinuma projekts
18. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

18. turpinātu centienus saskaņot ES 
nodokļus (5. ieteikums, jauns ievilkums).

18. turpinātu centienus koordinēt ES 
nodokļus (5. ieteikums, jauns ievilkums).

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Atzinuma projekts
18.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

18.a vienlaikus ar dalībvalstu budžeta 
grafiku saskaņošanu un saistībā ar 
„Eiropas pusgadu” nodrošinātu uzlabotu 
darbu koordinēšanu starp Eiropas 
Parlamentu, kura budžeta pilnvaras ir 
pieaugušas, un dalībvalstu parlamentiem. 
Padomei un Komisijai ir jāapspriežas ar 
Eiropas Parlamentu par vispārējām 
ekonomikas politikas pamatnostādnēm, 
nodarbinātības vadlīnijām un rādītajiem, 
kurus izmanto par pamatu dalībvalstu 
reformu programmām.

Or. fr

Grozījums Nr. 46
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
18.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

18.a Tiesību aktam, kuru pieņems, būtu 
jāstiprina Komisijas (Eurostat) pilnvaras 
pārbaudīt valstu statistiku atbilstīgi 
ziņojumam par valsts finansēm 
(7. ieteikums). 

Or. en


