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23.2.2016 A8-0030/23 

Grozījums Nr.  23 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Marie-Christine 

Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums 

2015/2285(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

A apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

A. tā kā ekonomikas atveseļošanās Eiropas 

Savienībā notiek, taču tā joprojām ir vāja 

un nevienmērīga gan starp dalībvalstīm, 

gan dalībvalstu ietvaros un to daļēji izraisa 

pagaidu un ārēji faktori, tostarp zemas 

naftas cenas; 

A. tā kā ekonomikas atveseļošanās Eiropas 

Savienībā notiek, taču tā joprojām ir vāja 

un nevienmērīga gan starp dalībvalstīm, 

gan dalībvalstu ietvaros un to daļēji izraisa 

pagaidu faktori, proti, ievērojama 

ienākumu samazināšanās strādājošajiem, 

īpaši tādēļ, ka tiek samazinātas algas, 

bezdarbs, sociālā atbalsta pārtraukšana 

vai samazināšana, atsakoties no 

labklājības valsts modeļa, situācijas 

pasliktināšanās veselības un izglītības 

nozarē, ko izraisa publiskā finansējuma 

samazināšana, un ārēji faktori, tostarp 

zemas naftas cenas;  

 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/24 

Grozījums Nr.  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Matt 

Carthy, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums 

2015/2285(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ha apvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  H.a tā kā ir jāpārtrauc izmantot 

neoliberālos principus, kas ir noteikuši 

politiku, ko ES ir uzspiedusi dalībvalstu 

iedzīvotājiem un darba ņēmējiem, un tā 

kā ES dalībvalstu ekonomikas attīstību un 

konkurētspēju iespējams veicināt vienīgi 

ar ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, kuras 

pamatā ir pienācīgas algas, darbvietas, 

kurās tiek ievērotas nodarbināto tiesības, 

tautsaimniecības stratēģiski svarīgo 

nozaru publiskā kontrole, bezmaksas un 

visiem pieejama izglītība visos līmeņos un 

inovāciju veicināšana un socializācija; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/25 

Grozījums Nr.  25 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums 

2015/2285(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. atzinīgi vērtē publisko finanšu situācijas 

uzlabošanos, īpaši to, ka pakāpeniski 

samazinās ES eurozonas parāda/IKP 

attiecība un nominālais budžeta deficīts; 

tomēr norāda, ka vairākās dalībvalstīs ar 

zemu nominālo IKP izaugsmi un zemu 

inflācijas līmeni turpina paaugstināties 

publiskā parāda attiecība un ka deviņām 

dalībvalstīm joprojām tiek piemērota 

pārmērīga budžeta deficīta novēršanas 

procedūra; norāda, ka daudzām 

dalībvalstīm ir ierobežotas fiskālās 

manevrēšanas iespējas, lai pārvarētu jaunus 

ekonomiskos satricinājumus, tāpēc 

jāapsver ciešāka koordinācija Eiropas 

mērogā, lai atbalstītu fiskālo konsolidāciju, 

neliekot šķēršļus izaugsmei; 

2. atzinīgi vērtē publisko finanšu situācijas 

uzlabošanos, īpaši to, ka pakāpeniski 

samazinās ES eurozonas parāda/IKP 

attiecība un nominālais budžeta deficīts; 

tomēr norāda, ka vairākās dalībvalstīs ar 

zemu nominālo IKP izaugsmi un zemu 

inflācijas līmeni turpina paaugstināties 

publiskā parāda attiecība un ka deviņām 

dalībvalstīm joprojām tiek piemērota 

pārmērīga budžeta deficīta novēršanas 

procedūra; norāda, ka daudzām 

dalībvalstīm ir ierobežotas fiskālās 

manevrēšanas iespējas, lai pārvarētu jaunus 

ekonomiskos satricinājumus, tāpēc 

jāapsver ciešāka koordinācija Eiropas 

mērogā, lai atbalstītu fiskālo konsolidāciju, 

neliekot šķēršļus izaugsmei; aicina, 

neizvirzot nekādus politiskus 

nosacījumus, nodrošināt šīm dalībvalstīm 

kvantitatīvi veicinošus pasākumus, kas ir 

izaugsmi veicinošs instruments; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/26 

Grozījums Nr.  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Curzio Maltese, Matt Carthy, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums 

2015/2285(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. norāda, ka Eiropas konkurētspēja 

pasaules mērogā joprojām ir svarīgs 

mērķis, un norāda uz to, ka liela nozīme ir 

strukturālām reformām, investīcijām 

pētniecībā un attīstībā, resursefektivitātei, 

ražošanu veicinošai inovācijai un 

makroekonomiskās nelīdzsvarotības 

samazināšanai; tajā pašā laikā uzskata, ka, 

pasliktinoties pasaules ekonomiskās 

attīstības perspektīvām, jānostiprina 

pašmāju pieprasījums, lai Eiropas 

ekonomika kļūt izturētspējīgāka; jo īpaši 

pauž bažas par iespējamo globālā 

pieprasījuma kritumu; 

3. norāda, ka Eiropas konkurētspēja 

pasaules mērogā joprojām ir svarīgs 

mērķis, un norāda uz to, ka liela nozīme ir 

investīcijām pētniecībā un attīstībā, 

resursefektivitātei, ražošanu veicinošai 

inovācijai un makroekonomiskās 

nelīdzsvarotības samazināšanai; tajā pašā 

laikā uzskata, ka, pasliktinoties pasaules 

ekonomiskās attīstības perspektīvām, 

jānostiprina pašmāju pieprasījums, īpaši 

atjaunojot ienākumu līmeni, kas 

pazeminājās taupības politikas dēļ, un 

piemērojot pārdalošu un progresīvu 

nodokļu režīmus, lai Eiropas ekonomika 

kļūt izturētspējīgāka; jo īpaši pauž bažas 

par iespējamo globālā pieprasījuma 

kritumu; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/27 

Grozījums Nr.  27 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, 

Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums 

2015/2285(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. prasa turpināt centienus atbalstīt 

ekonomikas atveseļošanos, veicināt 

konverģences virzību uz valstīm ar 

labākajiem rezultātiem un koriģēt 

makroekonomiskās nelīdzsvarotības, 

tostarp palielinot ražīgumu un 

investīcijas; 

5. prasa turpināt centienus atbalstīt 

ekonomikas atveseļošanos, veicināt 

konverģences virzību uz valstīm ar 

labākajiem rezultātiem un koriģēt 

makroekonomiskās nelīdzsvarotības, 

tostarp paverot fiskālas manevrēšanas 

iespējas un nodrošinot lielāku likviditāti 

investīciju un holistiskas sociālās 

attīstības vajadzībām, kas sekmēs 

kvalitatīvu un drošu nodarbinātību un 
nostiprinās labklājības valsti; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/28 

Grozījums Nr.  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Paloma López 

Bermejo, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara 

Spinelli, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

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. pauž nožēlu, ka 2015. gadā Eiropas 

Stratēģisko investīciju fondu piemēroja 

asimetriski un to neizmantoja, lai 

maksimāli palielinātu atbalstu 

stratēģiskiem projektiem un publiskā 

sektora investīcijām, īpaši valstīs, kuru 

iedzīvotāji un uzņēmumi ir vissmagāk 

cietuši no taupības pasākumiem un 

likviditātes ierobežojumiem, un lai 

veicinātu izaugsmi, darbvietu radīšanu un 

sociālo un ekonomisko kohēziju; uzskata, 

ka ir būtiski svarīgi izveidot investīciju 

modeļus, kas atbilst neatliekamajai 

nepieciešamībai panākt lielāku sociālo un 

teritoriālo kohēziju; 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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23.2.2016 A8-0030/29 

Grozījums Nr.  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums 

2015/2285(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  13.a nosoda to, ka līdz šim īstenotās un 

ierosinātās strukturālās reformas ir īpaši 

pievērsušās liberalizācijai un uzņēmumu 

privatizācijai, pat valsts uzņēmumu 

privatizācijai stratēģiski svarīgās 

tautsaimniecības nozarēs (enerģētika, 

transports, telekomunikācijas, banku 

pakalpojumi), darba tirgus elastības 

paaugstināšanai un publisko izdevumu 

samazināšanai sociālajai palīdzībai 

veselības aizsardzības un izglītības jomās 

un ar to saistīto sociālo tiesību 

samazināšanai; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/30 

Grozījums Nr.  30 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, 

Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara 

Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL 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, pilnībā ievērojot darba 

apstākļu regulējumu un SDO konvencijas 

un ieteikumus; 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 

 

 


