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23.2.2016 A8-0030/12 

Grozījums Nr.  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums 

2015/2285(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  7.a ņemot vērā ievērojamo nelabvēlīgo 

ietekmi uz darbvietām un ekonomisko 

aktivitāti, mudina Komisiju pārtraukt 

notiekošās sarunas par TTIP un TISA un 

atturēties no tirgus ekonomikas statusa 

piešķiršanas Ķīnai; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/13 

Grozījums Nr.  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums 

2015/2285(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. ir informēts par to, ka privātajā sektorā 

samazinās aizņemto līdzekļu īpatsvars; 

uzsver, ka investīciju līmenis ir zemāks 

nekā pirmskrīzes periodā; šajā sakarā 

norāda, ka liela nozīme ir straujai banku 

savienības un banku strukturālās reformas 

īstenošanai, kā arī kapitāla investīciju 

palielināšanai MVU, izmantojot Kapitāla 

tirgu savienību; aicina maksimāli 

izmantot ESFI un COSME, lai uzlabotu 

MVU piekļuvi finansējumam; uzskata, ka 

lielāka regulējuma paredzamība vienotajā 

tirgū uzlabos investoru uzticību; 

10. ir informēts par to, ka privātajā sektorā 

samazinās aizņemto līdzekļu īpatsvars; 

uzsver, ka investīciju līmenis ir zemāks 

nekā pirmskrīzes periodā; šajā sakarā 

norāda, ka liela nozīme ir spēcīgai banku 

savienībai un tādas banku strukturālās 

reformas īstenošanai, kas balstās uz 

skaidru nošķīrumu starp tirdzniecības 

darbībām un galveno kreditēšanas 

funkciju, ko īsteno ar pilnu un 

neierobežotu bankas depozītgantiju, ko 

galvo centrālā valsts banka, kura darbojas 

kā aizdevējs, ja visas citas iespējas ir 

izsmeltas, lai izveidotu vienkāršāku un 

uzticamāku regulējumu banku krīžu 

risināšanai un nepieļautu jaunu banku 

krīžu rašanos, vienlaikus aizsargājot 

noguldītājus, krājkontu turētājus un 

nodokļu maksātājus; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/14 

Grozījums Nr.  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums 

2015/2285(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  10.a ar bažām norāda uz priekšlikumu 

izveidot tādu kapitālu tirgu savienību, 

kuras mērķis ir palielināt kapitālu tirgu 

un finanšu instrumentu lomu ES; norāda, 

ka turpmāka finanšu sektora attīstība 

nelabvēlīgi ietekmē produktīvas 

investīcijas un reālo ekonomiku, 

vienlaikus palielinot finanšu sektora 

nestabilitāti un sistēmisko risku; aicina 

ātri pabeigt vērienīgo finanšu sektora 

reformu, kas paredz apkarot spekulatīvu 

tirdzniecību un riskantus instrumentus, 

lai finanšu nozare atgūtu līdzsvarotu 

lomu reālajā ekonomikā, vienlaikus 

uzlabojot finanšu tirgu uzraudzības 

kvalitāti; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/15 

Grozījums Nr.  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums 

2015/2285(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. uzsver, tostarp darba tirgus reformu 

kontekstā, nepieciešamību veikt lielākas 

investīcijas cilvēkkapitālā, proti izglītībā 

un inovācijā; uzsver, ka ir nepieciešams 

uzlabot valstu izglītības, arodapmācības un 

mūžizglītības sistēmas un pielāgot tās ES 

darba tirgus jaunajām prasībām attiecībā uz 

zināšanām un prasmēm; uzsver, ka ar to 

izdosies panākt, ka investīcijas kļūst par 

galveno izaugsmes, ražīguma un 

konkurētspējas virzītājspēku; tāpēc aicina 

dalībvalstis palielināt publisko investīciju 

produktivitāti; 

11. uzsver, tostarp darba tirgus reformu 

kontekstā, nepieciešamību veikt lielākas 

investīcijas cilvēkkapitālā, proti izglītībā 

un inovācijā; uzsver, ka ir nepieciešams 

uzlabot valstu izglītības, arodapmācības un 

mūžizglītības sistēmas un pielāgot tās ES 

darba tirgus jaunajām prasībām attiecībā uz 

zināšanām un prasmēm; uzsver, ka ar to 

izdosies panākt, ka investīcijas kļūst par 

galveno izaugsmes, ražīguma un 

konkurētspējas virzītājspēku; šajā sakarā 

mudina nekavējoties atbrīvot no budžeta 

noteikumiem produktīvas publiskās 

investīcijas; tāpēc aicina dalībvalstis 

palielināt publisko investīciju 

produktivitāti; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/16 

Grozījums Nr.  16 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

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 un izturētspējīgu darba tirgu 

izveidei, kuros ir samazināta segmentācija; 

uzsver, cik cīņai pret nabadzību un 

sociālo atstumtību svarīgas ir ilgtspējīgas 

un efektīvas sociālās drošības sistēmas un 

pienācīgi ienākumu atbalsta mehānismi 

valsts līmenī; atgādina, ka svarīgs faktors 

pensiju sistēmas ilgtspējas nodrošināšanā ir 

panākt augstu nodarbinātības līmeni; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/18 

Grozījums Nr.  18 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD 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. pauž bažas par ieteikumu, ko Komisija 

kā turpinājumu piecu priekšsēdētāju 

ziņojumam ierosināja sešus mēnešus pirms 

konkrētām valstīm adresētajiem 

ieteikumiem, lai vēl vairāk padziļinātu 

EMS un ekonomikas politikas 

koordinēšanu, jo tas novedīs pie 

nopietniem ekonomikas izkropļojumiem 

un nelīdzsvarotības, ko izraisa vienota 

valūta valūtas zonā, kas ne tuvu nav 

optimāla; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/19 

Grozījums Nr.  19 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums 

2015/2285(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  25a. atgādina, ka euro valūtai ir 

asimetriska ietekme uz dažādu valstu 

ekonomiku un valstīm ar vājāku 

ekonomiku ir nesamērīgi augstas 

pielāgošanās izmaksas, ko izraisa valūta, 

kurai attiecīgās valsts ekonomikā ir 

pārlieku augsta vērtība, kamēr valstis ar 

spēcīgāku ekonomiku turpina palielināt 

savus eksporta apjomus un uzkrāt 

kaitīgus ārējos pārpalikumus, operējot ar 

valūtu, kurai attiecīgajā ekonomikā ir 

pārlieku zema vērtība; uzsver lomu, kāda 

vienotajai valūtai ir neilgtspējīgas 

makroekonomiskās nelīdzsvarotības 

izraisīšanā un valstu strukturālo atšķirību 

palielināšanā; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/20 

Grozījums Nr.  20 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums 

2015/2285(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

26.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  26a. mudina Komisiju aktivēt 

makroekonomiskās nelīdzsvarotības 

novēršanas procedūras korektīvo 

mehānismu, lai pienācīgi risinātu 

pārlieku lielo tekosā konta pārpalikumu, 

ko uzkrājušas centrālās eurozonas valstis 

Vācija un Nīderlande; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/21 

Grozījums Nr.  21 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums 

2015/2285(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

28.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  28a. pauž nožēlu, ka pielāgošanās slogs 

lielā mērā gulstas uz valstīm ar deficītu, 

kurām jau tā nācās ciest no iekšējas 

devalvācijas un fiskālās konsolidācijas 

politikas, kamēr valstis ar pārpalikumu 

turpina uzkrāt tekošo kontu pārpalikumu, 

vēl vairāk palielinot līdzsvara trūkumu un 

atšķirības eurozonā;  

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/22 

Grozījums Nr.  22 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums 

2015/2285(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

32. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

32. ņem vērā Eiropas Padomes 

secinājumus par ekonomikas un monetāro 

savienību un aicina Komisiju pēc iespējas 

ātrāk sākt ilgāka termiņa pasākumu 

izstrādi;  

32. ņem vērā Eiropas Padomes 

secinājumus par ekonomikas un monetāro 

savienību un aicina Komisiju pēc iespējas 

ātrāk sākt ilgāka termiņa pasākumu 

izstrādi; tāpēc aicina apsvērt 

nepieciešamību ieviest demokrātiskus 

izstāšanās un noteikumu nepiemērošanas 

mehānismus, ko var izmantot ikviena 

valsts, kas vēlas pamest EMS vai 

nepievienoties tai; uzsver nozīmi, kāda ir 

pienācīgām pārdomām institucionālā 

līmenī par to, cik piemēroti būtu sagatavot 

alternatīvu plānu eurozonas likvidācijai 

kontrolētā veidā; 

Or. en 

 

 

 


