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23.2.2016 A8-0030/31 

Grozījums Nr.  31 

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

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

Bermejo, 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 

18. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. aicina aktīvāk pārlikt nodokļu slogu no 

darbaspēka uz citiem nodokļu avotiem, par 

ko jālemj dalībvalstu līmenī, vienlaikus 

nodrošinot sociālās aizsardzības sistēmu 

ilgtspēju; 

18. prasa paplašināt nodokļu bāzi, lai 

nodrošinātu taisnīgāku nodokļu iemaksu 

sadalījumu starp darbaspēku un kapitālu, 

koriģētu pašreizējās fiskālās atšķirības 

starp MVU un lielajiem uzņēmumiem un 

nodokļu sistēmās ievērojami palielinātu 

tiešo nodokļu īpatsvaru salīdzinājumā ar 

netiešajiem nodokļiem, tādējādi cenšoties 

padarīt tās taisnīgākas; tāpēc aicina 

aktīvāk pārlikt nodokļu slogu no 

darbaspēka ienākumiem uz kapitāla peļņu, 

kapitāla ienākumiem un bagātības un 

kapitāla pieaugumu un aicina dalībvalstu 

nodokļu sistēmas padarīt patiesi 

progresīvas; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/32 

Grozījums Nr.  32 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, 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 

20. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

20. atkārtoti norāda, ka nepieciešama 

atbildīga un izaugsmei draudzīga fiskālā 

politika, kas nodrošina parādu 

atmaksājamību, kurā tiek ņemts vērā 

ekonomikas cikliskums un investīciju 

trūkums, vienlaikus ievērojot arī 

iedzīvotāju sociālās tiesības; pauž bažas, ka 

atsevišķu valstu lielās parādsaistības rada 

būtisku risku eurozonas turpmāko 

iespējamo satricinājumu gadījumā; uzsver, 

ka centienus palielināt publisko finanšu 

izturētspēju un palielināt izaugsmi nāksies 

pastiprināt tajās valstīs, kurās ir augsta 

parāda/IKP attiecība, lai tās nostātos uz 

stabila šīs attiecības samazināšanas ceļa; 

20. atkārtoti norāda, ka nepieciešama 

atbildīga un izaugsmei draudzīga fiskālā 

politika, kas nodrošina parādu 

atmaksājamību, kurā tiek ņemts vērā 

ekonomikas cikliskums un investīciju 

trūkums, un nodrošinot fiskālās 

manevrēšanas telpu, lai aizsargātu 
iedzīvotāju sociālās tiesības; pauž bažas, ka 

atsevišķu valstu lielās parādsaistības rada 

būtisku risku eurozonas turpmāko 

iespējamo satricinājumu gadījumā; uzsver, 

ka centienus palielināt publisko finanšu 

izturētspēju, izmantojot izaugsmi un 

darbvietu radīšanu, nāksies pastiprināt 

tajās valstīs, kurās ir augsta parāda/IKP 

attiecība, lai tās nostātos uz stabila šīs 

attiecības samazināšanas ceļa; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/33 

Grozījums Nr.  33 

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

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

Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios 

Papadimoulis, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán 

Crespo, 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 

20.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 20.a aicina veidot izaugsmi veicinošu 

politiku, kas ievēro sociālās tiesības; vērš 

uzmanību uz risku, ko var izraisīt dažu 

dalībvalstu ļoti augstais parādsaistību 

līmenis gadījumā, ja eurozonā notiks 

turpmāki satricinājumi; tādēļ prasa veikt 

parāda pārstrukturēšanu šajās valstīs, lai 

publiskos un privātos parādus samazinātu 

līdz ilgtspējīgiem līmeņiem; norāda uz 

taupības politikas postošajām sekām, kā 

rezultātā budžeta konsolidācijas 

stratēģijas apdraudēja publiskās 

investīcijas, valsts sociālās funkcijas un 

ekonomisko izaugsmi; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/34 

Grozījums Nr.  34 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 

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, ka Stabilitātes un izaugsmes 

paktu steidzami nepieciešams atcelt; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/35 

Grozījums Nr.  35 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 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, João Pimenta Lopes 

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 

25. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. uzsver, ka, ņemot vērā eurozonas 

augsto savstarpējās atkarības līmeni un 

vienoto monetāro politiku, tā ir 

ekonomiska vienība, kurā ir jāveicina 

konverģence virzienā uz valstīm, kas 

sasniegušas labākos rezultātus, un šis 

process jāatbalsta ar ciešāku valstu 

politikas koordināciju; uzsver, ka ir svarīgi, 

lai visu valstu valdības uzlabotu 

pasākumus, ar kuriem attiecīgajā 

dalībvalstī tiek īstenotas ekonomikas 

reformas un investīcijas, kas vajadzīgas, lai 

mazinātu makroekonomiskās 

nelīdzsvarotības un nepieļautu valsts 

politikas plašāku negatīvu ietekmi uz citām 

dalībvalstīm; tādēļ prasa veikt padziļinātu 

novērtējumu par makroekonomiskajām 

nelīdzsvarotībām un plašāku ietekmi, lai 

papildinātu novērtējumu par katras valsts 

konkrētajām problēmu jomām un 

makroekonomisko dialogu; uzstāj, ka 

pilnībā jāsaskaņo eurozonas ieteikums un 

konkrētām valstīm adresētie ieteikumi; 

25. uzsver, ka, ņemot vērā eurozonas 

augsto savstarpējās atkarības līmeni un 

vienoto monetāro politiku, tā ir 

ekonomiska vienība, kurā ir jāveicina 

konverģence, un šis process jāatbalsta ar 

ciešāku valstu politikas koordināciju; 

uzsver, ka ir svarīgi, lai visu valstu 

valdības uzlabotu pasākumus, ar kuriem 

attiecīgajā dalībvalstī tiek īstenotas 

ekonomikas reformas un investīcijas, kas 

vajadzīgas, lai mazinātu 

makroekonomiskās nelīdzsvarotības un 

nepieļautu valsts politikas plašāku negatīvu 

ietekmi uz citām dalībvalstīm, jo īpaši ar 

pastāvīgiem tekošā konta pārpalikumiem; 

tādēļ prasa veikt padziļinātu novērtējumu 

par makroekonomiskajām 

nelīdzsvarotībām un plašāku ietekmi, lai 

papildinātu novērtējumu par katras valsts 

konkrētajām problēmu jomām un 

makroekonomisko dialogu; uzstāj, ka 

pilnībā jāsaskaņo eurozonas ieteikums un 

konkrētām valstīm adresētie ieteikumi; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/36 

Grozījums Nr.  36 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma 

López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli 

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 

28. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

28. norāda, ka eurozonas augstais tekošā 

konta pārpalikums ir atzinīgi vērtējams 

pierādījums eurozonas ārējai 

konkurētspējai, tomēr tā pašreizējais 

līmenis atspoguļo arī iekšējo investīciju 

trūkumu, kas negatīvi ietekmē izaugsmi un 

nodarbinātību; uzskata, ka lielāks 

iekšzemes pieprasījums būs piemērotāks 

gan eurozonas ilgtspējīgai izaugsmei, gan 

arī no globālā skatpunkta; apzinās, ka dažu 

dalībvalstu tekošā konta pārpalikums ir 

saistīts ar pozitīvu plašāku ietekmi uz visu 

vērtības ķēdi, kas var dažādos veidos 

sniegt labumu dažām citām dalībvalstīm; 

atzīst arī vienotās valūtas lomu attiecībā 
uz to, lai palīdzētu konkurētspējīgākām 

valstīm uzturēt lielu pārpalikumu 

attiecībā pret pārējo pasauli; atzinīgi vērtē 

Komisijas 2016. gada ziemas prognozē 

minēto konstatējumu, ka ekonomikas 

izaugsme dažās dalībvalstīs 2015. gadā 

galvenokārt balstījās uz iekšzemes 

pieprasījumu; uzskata, ka ir svarīgi, lai 

dalībvalstis, kurās ir lielāki tekošā konta 

pārpalikumi, turpinātu palielināt 

iekšzemes pieprasījumu un kopējo 

ieguvumu; vienlaikus aicina mazāk 

konkurētspējīgās dalībvalstis efektīvi 

īstenot strukturālās reformas un 

augstvērtīgas investīcijas, lai modernizētu 

28. pauž bažas par eurozonas augsto 

tekošā konta pārpalikumu, kurš atspoguļo 

iekšējo investīciju trūkumu, kas negatīvi 

ietekmē izaugsmi un nodarbinātību; 

uzskata, ka lielāks iekšzemes pieprasījums 

būs piemērotāks gan eurozonas ilgtspējīgai 

izaugsmei, gan arī no globālā skatpunkta; 

atzīst arī vienotās valūtas lomu attiecībā uz 

to, lai palīdzētu konkurētspējīgākām 

valstīm uzturēt lielu pārpalikumu attiecībā 

pret pārējo pasauli; uzsver, ka Ķīnas vai 

Vācijas īstenotie pasākumi, kas ļauj 

iedzīvoties uz citu valstu rēķina, 

paļaujoties uz lielo tekošā konta 

pārpalikumu un eksporta veicinātu 

izaugsmi, postoši ietekmē pasaules 

ekonomiku un nav īstenojami eurozonā; 
atzinīgi vērtē Komisijas 2016. gada ziemas 

prognozē minēto konstatējumu, ka 

ekonomikas izaugsme dažās dalībvalstīs 

2015. gadā galvenokārt balstījās uz 

iekšzemes pieprasījumu; uzskata, ka ir 

svarīgi, lai dalībvalstis, kurās ir lielāki 

tekošā konta pārpalikumi, palielinātu 

iekšzemes pieprasījumu un kopējo 

ieguvumu; vienlaikus aicina mazāk 

konkurētspējīgās dalībvalstis īstenot 

augstvērtīgas investīcijas, lai modernizētu 

savu ekonomiku un izveidotu ilgtspējīgu 

uzņēmējdarbības vidi ilgtermiņa 
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savu ekonomiku un izveidotu ilgtspējīgu 

uzņēmējdarbības vidi ilgtermiņa 

investīcijām saskaņā ar stratēģiju 

„Eiropa 2020”; uzskata, ka tas ir labākais 

veids, kā samazināt makroekonomiskās 

nelīdzsvarotības dalībvalstīs, nevis veicot 

iekšējo devalvāciju, kas mazina 

pieprasījumu un palēnina ekonomisko 

izaugsmi visā eurozonā; 

investīcijām; uzskata, ka tas ir labākais 

veids, kā samazināt makroekonomiskās 

nelīdzsvarotības dalībvalstīs, nevis veicot 

iekšējo devalvāciju, kas mazina 

pieprasījumu un palēnina ekonomisko 

izaugsmi visā eurozonā; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/37 

Grozījums Nr.  37 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 

Apakšvirsraksts (pirms 33. punkta) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Efektīvāks Eiropas pusgads ar lielāku 

demokrātisko pārskatatbildību 

Eiropas pusgada atcelšana 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/38 

Grozījums Nr.  38 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 

33. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

33. pauž nožēlu par konkrētām valstīm 

adresēto ieteikumu vājo īstenošanu un 

uzskata, ka, lai uzlabotu īstenošanu, ir 

nepieciešams labāk identificēt skaidri 

formulētās prioritātes Eiropas līmenī, kā 

arī pastiprināt patiesas publiskās debates, 

politisko gribu un apņemšanos valstu 

līmenī, nodrošinot lielāku atbilstību un 

valstu līdzdalību; šajā sakarā atzinīgi 

vērtē Komisijas locekļu vizītes dalībvalstīs 

ar mērķi apspriest Eiropas pusgada 

procesu un tā dokumentus;  

33. uzskata, ka konkrētām valstīm 

adresētie ieteikumi tiešā veidā apdraud 

dalībvalstu iedzīvotāju un darba ņēmēju 

iespējas pieņemt neatkarīgus un 

demokrātiskus lēmumus par savas valsts 

nākotni; šajā sakarā nosoda viltus bažas 

par demokrātisku pārskatatbildību un 

leģitimitāti, kad īstās bažas ir par 

konkrētām valstīm adresēto ieteikumu 

īstenošanas līmeņa paaugstināšanu; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/39 

Grozījums Nr.  39 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 

34. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

34. prasa nodrošināt pareizu līdzsvaru 

starp to, lai konkrētām valstīm adresētajos 

ieteikumos uzmanība būtu pievērsta 

galvenajām prioritātēm, un to, lai šie 

ieteikumi risinātu visas galvenās 

problēmas, tostarp nepieciešamību 

nepieļaut valsts parāda krīzes 

atkārtošanos, kā arī nepieciešamību 

palielināt konkurētspēju, izaugsmi un 

nodarbinātību, ņemot vērā stratēģijā 

„Eiropa 2020” izvirzītos mērķus; 

34. mudina atcelt Eiropas pusgadu, 

tostarp konkrētām valstīm adresētos 

ieteikumus, brīdināšanas mehānisma 

ziņojumu un gada izaugsmes pētījumu, un 

atcelt sešu tiesību aktu paketi, divu tiesību 

aktu paketi, Stabilitātes un izaugsmes 

paktu, Līgumu par stabilitāti, 

koordināciju un pārvaldību un stratēģiju 

“Eiropa 2020”; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/40 

Grozījums Nr.  40 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

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 

37. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

37. uzsver to, cik liela nozīme ir valstu 

parlamentu debatēm par valstu ziņojumiem 

un konkrētai valstij adresētajiem 

ieteikumiem un balsošanai par valsts 

reformu programmām, kā arī par valsts 

konverģences vai stabilitātes programmām; 

aicina dalībvalstis strukturēti iesaistīt 

sociālos partnerus, vietējās un reģionālās 

pašvaldības un citas attiecīgās ieinteresētās 

personas, izmantojot priekšrocības, ko 

sniedz valstu ziņojumu savlaicīga 

publicēšana; uzsver sociālo partneru 

neaizstājamību darba samaksas noteikšanā 

un viņu lielo nozīmi plašākās diskusijās 

ekonomikas jomā, jo īpaši saistībā ar 

ražīguma veicināšanu; turklāt prasa 

pastiprināt valstu parlamentu sadarbību ar 

Eiropas Parlamentu; 

37. uzsver to, cik liela nozīme ir valstu 

parlamentu debatēm par valstu ziņojumiem 

un konkrētai valstij adresētajiem 

ieteikumiem un balsošanai par valsts 

reformu programmām, kā arī par valsts 

konverģences vai stabilitātes programmām; 

aicina dalībvalstis strukturēti iesaistīt 

sociālos partnerus, vietējās un reģionālās 

pašvaldības un citas attiecīgās ieinteresētās 

personas, izmantojot priekšrocības, ko 

sniedz valstu ziņojumu savlaicīga 

publicēšana; uzsver sociālo partneru 

neaizstājamību darba samaksas noteikšanā 

un viņu lielo nozīmi plašākās diskusijās 

ekonomikas jomā, jo īpaši saistībā ar 

ražīguma veicināšanu; turklāt prasa 

pastiprināt valstu parlamentu sadarbību ar 

Eiropas Parlamentu; apņemas stiprināt 

savu lomu attiecībā uz pielāgošanas 

programmu īstenošanu un to, lai 

nodrošinātu pienācīgu ziņošanu un 

patiesu un atklātu dialogu ar visām 

iesaistītajām pusēm; 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

45. aicina Komisiju veikt daudzgadu 

finanšu shēmas (DFS) pārskatīšanu, ko 

paredz 2013. gada jūnijā noslēgtā politiskā 

vienošanās starp Parlamentu, Komisiju un 

Padomi; norāda, ka finanšu un humanitārā 

krīze, kas ES piemeklēja laikposmā no 

2009. līdz 2014. gadam, uzskatāmi parādīja 

pašreizējās DFS neatbilstību; turklāt 

uzsver, ka ir jāveic vērienīga ES finanšu 

plānošanas reforma, kurā pienācīgi ņems 

vērā pieejamo instrumentu mērķus, 

finansējumu un darbības ilgumu. 

45. aicina Komisiju veikt daudzgadu 

finanšu shēmas (DFS) pārskatīšanu, ko 

paredz 2013. gada jūnijā noslēgtā politiskā 

vienošanās starp Parlamentu, Komisiju un 

Padomi; norāda, ka finanšu un humanitārā 

krīze, kas ES piemeklēja laikposmā no 

2009. līdz 2014. gadam, uzskatāmi parādīja 

pašreizējās DFS neatbilstību; prasa ES un 

dalībvalstīm beidzot īstenot patiesas 

konverģences politiku, pamatojoties uz 

sociālo progresu un aizsargājot un 

veicinot katras valsts potenciālu, darba 

vietu radīšanu, dabas resursu ilgtspējīgu 

izmantošanu un vides aizsardzību, ar 

mērķi panākt ekonomikas izaugsmi kopā 

ar sociālu kohēziju un samazināt 

attīstības līmeņa atšķirības starp 

dalībvalstīm, kā arī pastāvošās 

ekonomiskās, sociālās un reģionālās 

atšķirības; turklāt uzsver, ka ir jāveic 

vērienīga ES finanšu plānošanas reforma, 

kurā pienācīgi ņems vērā pieejamo 

instrumentu mērķus, finansējumu un 

darbības ilgumu. 
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