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Ramon Tremosa i Balcells 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums 

2015/2285(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. atzinīgi vērtē 2016. gada izaugsmes 

pētījuma paketi un ierosināto politikas 

pasākumu kombināciju, kas paredz 

investīcijas, strukturālu reformu un fiskālu 

atbildību, lai vēl vairāk veicinātu 

izaugsmes līmeņa palielināšanos un 

nostiprinātu Eiropas atgūšanos un 

augšupēju konverģenci; uzsver, ka, lai 

panāktu stabilāku ekonomikas 

atveseļošanos un ilgtspējīgu un plaši 

izplatītu labklājību, valstīm jāveic būtiski 

pasākumi strukturālo reformu efektīvai 

īstenošanai, un ir nepieciešama ciešāka 

pasākumu koordinēšana Eiropas mērogā; 

1. atzinīgi vērtē 2016. gada izaugsmes 

pētījuma paketi un ierosināto politikas 

pasākumu kombināciju, kas paredz 

investīcijas, strukturālu reformu un fiskālu 

atbildību, lai vēl vairāk veicinātu 

izaugsmes līmeņa palielināšanos un 

nostiprinātu Eiropas atgūšanos un 

augšupēju konverģenci; uzsver, ka, lai 

panāktu stabilāku ekonomikas 

atveseļošanos un ilgtspējīgu un plaši 

izplatītu labklājību, valstīm jāveic būtiski 

pasākumi strukturālo reformu efektīvai 

īstenošanai, lai nodrošinātu labi 

funkcionējošus darbaspēka, preču, 

pakalpojumu un kapitāla tirgus, 

kvalitatīvas izglītības un apmācības 

sistēmas un mūsdienīgas un efektīvas 

sociālās drošības sistēmas un lai veicinātu 

inovāciju un uzņēmējdarbību, kā arī ir 

nepieciešama ciešāka pasākumu 

koordinēšana Eiropas mērogā; 

Or. en 
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Ramon Tremosa i Balcells 
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Ziņojums A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums 

2015/2285(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. prasa Eiropas Stratēģisko investīciju 

fondu izmantot pēc iespējas efektīvāk, lai 

atbalstītu paaugstināta stratēģiskus 

projektus, kuri citādi finansējumu 

nesaņemtu, kā to paredz šī fonda mandāts; 

aicina dalībvalstis un Eiropas Stratēģisko 

investīciju fondu ar Eiropas Investīciju 

konsultāciju centra un Eiropas Investīciju 

projektu portāla palīdzību cieši iesaistīt 

vietējās un reģionālās pašvaldības projektu 

plūsmu un investīciju platformu izstrādē; 

uzsver, ka ir svarīgi izveidot sinerģijas 

starp Eiropas Stratēģisko investīciju fondu 

un Eiropas strukturālajiem un investīciju 

fondiem; 

8. prasa Eiropas Stratēģisko investīciju 

fondu (ESIF) izmantot pēc iespējas 

efektīvāk, lai atbalstītu stratēģiskus un 

ekonomiski dzīvotspējīgus projektus, kuri 

citādi finansējumu nesaņemtu, kā to paredz 

šī fonda mandāts; aicina dalībvalstis un 

Eiropas Stratēģisko investīciju fondu ar 

Eiropas Investīciju konsultāciju centra un 

Eiropas Investīciju projektu portāla 

palīdzību cieši iesaistīt vietējās un 

reģionālās pašvaldības projektu plūsmu un 

investīciju platformu izstrādē; uzsver, ka ir 

svarīgi izveidot sinerģijas starp Eiropas 

Stratēģisko investīciju fondu un Eiropas 

strukturālajiem un investīciju fondiem; 

Or. en 
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Ziņojums A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums 

2015/2285(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. mudina veikt turpmākus pasākumus 

kvalitatīvu darbvietu radīšanas 

stimulēšanai un izturētspējīgu darba tirgu 

izveidei, kuros ir samazināta segmentācija; 

uzsver, cik svarīgas ir ilgtspējīgas un 

efektīvas sociālās drošības sistēmas; 

atgādina, ka svarīgs faktors pensiju 

sistēmas ilgtspējas nodrošināšanā ir panākt 

augstu nodarbinātības līmeni; 

16. mudina veikt turpmākus pasākumus 

kvalitatīvu darbvietu radīšanas 

stimulēšanai, likvidējot šķēršļus iekļūšanai 

darba tirgū, īpaši attiecībā uz jauniešiem, 
un izturētspējīgu darba tirgu izveidei, kuros 

ir samazināta segmentācija; uzsver, cik 

svarīgas ir ilgtspējīgas un efektīvas sociālās 

drošības sistēmas; atgādina, ka svarīgs 

faktors pensiju sistēmas ilgtspējas 

nodrošināšanā ir panākt augstu 

nodarbinātības līmeni; 

Or. en 
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Ziņojums A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums 

2015/2285(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

21. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. uzstāj uz Stabilitātes un izaugsmes 

pakta īstenošanu, vienlaikus pilnībā 

izmantojot pastāvošās elastīguma 

klauzulas un ievērojot Komisijas 

2015. gada 13. janvāra paziņojumu 

(COM(2015)0012), lai cita starpā 

atbalstītu lielākas investīcijas un 

strukturālās reformas, kā arī risinātu 

draudus drošībai un bēgļu pieplūdumu; 

21. uzstāj uz Stabilitātes un izaugsmes 

pakta īstenošanu, vienlaikus ļaujot 

izmantot tajā iekļautās elastīguma 

klauzulas, lai atbalstītu investīcijas un 

strukturālās reformas; 

Or. en 
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Ramon Tremosa i Balcells 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums 

2015/2285(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

24. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

24. atzinīgi vērtē ieteikumu, ko Komisija 

ierosināja sešus mēnešus pirms konkrētām 

valstīm adresētajiem ieteikumiem, par to, 

ka eurozonas ekonomikas politika ir solis 

virzienā uz politikas koordinēšanas 

padziļināšanu, ievērojot piecu 

priekšsēdētāju ziņojumu un Eiropas 

Parlamenta rezolūcijas; 

24. atzinīgi vērtē ieteikumu, ko Komisija 

ierosināja sešus mēnešus pirms konkrētām 

valstīm adresētajiem ieteikumiem, par to, 

ka eurozonas ekonomikas politika ir solis 

virzienā uz politikas koordinēšanas 

padziļināšanu, ievērojot piecu 

priekšsēdētāju ziņojumu un Eiropas 

Parlamenta rezolūcijas, jo īpaši ieteikumus 

par reformām, kas veicina ražīgumu, 

stimulē darbvietu radīšanu, palielina 

konkurētspēju, uzlabo uzņēmējdarbības 

vidi un rada elastīgus darba tirgus; 

Or. en 
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Ramon Tremosa i Balcells 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums 

2015/2285(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

27. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. atbalsta priekšlikumu diferencēt 

fiskālos pasākumus atsevišķās dalībvalstīs, 

ņemot vērā attiecīgās nostājas pret 

Stabilitātes un izaugsmes pakta prasībām 

un stabilizācijas vajadzības, kā arī domino 

efektu; norāda, ka daudzām dalībvalstīm 

tas nozīmē turpināt izaugsmi veicinošu 

fiskālo konsolidāciju; no otras puses, 

norāda, ka dažām valstīm ir arvien lielākas 

fiskālās iespējas attiecībā pret Stabilitātes 

un izaugsmes pakta prasībām un tās varētu 

izmantot pašreizējā situācijā, lai palīdzētu 

atbalstīt iekšzemes ekonomiku;  

27. atbalsta priekšlikumu diferencēt 

fiskālos pasākumus atsevišķās dalībvalstīs, 

ņemot vērā attiecīgās nostājas pret 

Stabilitātes un izaugsmes pakta prasībām 

un stabilizācijas vajadzības, kā arī domino 

efektu; norāda, ka daudzām dalībvalstīm 

tas nozīmē turpināt izaugsmi veicinošu 

fiskālo konsolidāciju; no otras puses, 

norāda, ka dažām valstīm var būt fiskālās 

iespējas attiecībā pret Stabilitātes un 

izaugsmes pakta prasībām un tās varētu 

izmantot pašreizējā situācijā, lai palīdzētu 

atbalstīt iekšzemes ekonomiku, samazinot 

nodokļus un investējot infrastruktūras 

modernizēšanā, ja vien šādi pasākumi 

neapdraudētu to sociālās labklājības 

sistēmu ilgtspēju; 

Or. en 

 

 


