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21.10.2016 A8–0309/1 

Grozījums Nr.  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana 

2016/2101(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ga apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ga. tā kā vienotā valūta, neļaujot valstīm 

veikt normālas korekcijas savstarpējā 

konkurētspējā un atņemot tām galvenos 

ekonomiskās politikas instrumentus, kas 

dotu tām iespēju absorbēt asimetriskus 

triecienus, ir traucējusi ekonomikas 

atlabšanu un palielinājusi 

makroekonomisko nelīdzsvarotību un 

atšķirības starp centrālajām un perifērijas 

valstīm; 

Or. en 
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21.10.2016 0309/2 

Grozījums Nr.  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums 0309/2016 

Alfred Sant 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana 

2016/2101(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ha apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ha. tā kā iekšējā devalvācija un stingrā 

ekonomiskā politika, kas perifērijas 

valstīm tika uzspiestas saskaņā ar vienotās 

valūtas ierobežojumiem, ir nomācoši un 

destabilizējoši ietekmējušas visu 

eurozonas ekonomiku, izraisot iekšējā 

pieprasījuma sabrukumu, bezdarba 

līmeņu pieaugumu un sociālo un 

ekonomisko atšķirību ārkārtīgi strauju 

palielināšanos;  

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/3 

Grozījums Nr.  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana 

2016/2101(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Hb apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Hb. tā kā tekošo kontu pārmērīga 

pārpalikuma uzkrāšanās eurozonā ir 

ārkārtīgi negatīvi ietekmējusi visu Eiropas 

ekonomiku un ir viens no galvenajiem 

faktoriem, kas traucē atlabšanu un neļauj 

panākt valstu savstarpējā līdzsvara 

atjaunošanu; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/4 

Grozījums Nr.  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana 

2016/2101(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. uzsver, ka ieilgusī Eiropas krīze ir 

izgaismojusi izteiktu nepieciešamību 

atvieglot investīcijas tādās, jomās, kā 

izglītība, inovācija un pētniecība un 

izstrāde, vienlaikus uzlabojot ES 

konkurētspēju, turpinot īstenot 

strukturālas reformas, lai veicinātu 

kvalitatīvu darbvietu izveidi, un īstenojot 

atbildīgu fiskālo politiku, lai radītu labāku 

vidu darbvietām, uzņēmumiem (it īpaši 

MVU) un investīcijām; atzīmē ietekmi, ko 

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds 

(ESIF) atstājis viena darbības gada laikā; 

uzsver to, ka ir svarīgi uzlabot ESIF 

līdzekļu izmantošanu mazāk attīstītos un 

pārejas reģionos, un tā investīciju patiesi 

papildinošo raksturu, vienlaikus 

pastiprinot centienus izveidot investīciju 

platformas, tostarp reģionālā līmenī; 

7. uzsver, ka ieilgusī Eiropas krīze ir 

atklājusi ES pārvaldības sistēmas 

strukturālo trauslumu un ekonomiskās un 

monetārā savienības destabilizējošo 

raksturu; uzsver to, ka dalībvalstīm jābūt 

pilnvarām īstenot nepieciešamo monetāro 

autonomiju, lai efektīvi vērstos pret 

ekonomisko lejupslīdi, veicinātu 

kvalitatīvu darbvietu radīšanu un 

konkurētspējas atgūšanu, tostarp veicot 

publiskos ieguldījumus tādās, jomās, kā 

izglītība, inovācija, pētniecība un izstrāde;  

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/5 

Grozījums Nr.  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana 

2016/2101(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  10a. pauž nožēlu par Komisijas īstenoto 

asimetrisko pieeju konkrētām valstīm 

adresētajos ieteikumos un tās patvaļu 

ekonomiskās pārvaldības noteikumu 

piemērošanā; ar bažām norāda, ka 

valstīm ar budžeta deficītu nācās 

uzņemties neproporcionāli augstas 

pielāgošanās izmaksas, lai tās varētu 

palikt valūtas savienībā, kaut gan dažas 

valstis turpina nesodīti palielināt tekošo 

kontu pārmērīgu pārpalikumu; aicina 

Komisiju veikt izšķirošu un iedarbīgu 

darbību ar mērķi samazināt tekošo kontu 

pārmērīgu pārpalikumu un ierosināt 

atbilstīgas sankcijas; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/6 

Grozījums Nr.  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana 

2016/2101(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  16a. uzsver risku, ka politiskās un 

ekonomiskās krīzes turpināšanās varētu 

novest pie eurozonas haotiska un 

nekontrolēta sabrukuma; uzsver 

nepieciešamību apsvērt alternatīvu plānu, 

kā pārdomāti un kontrolēti likvidēt 

monetāro savienību; uzsver, ka tikmēr 

steidzami ir neieciešama izstāšanās 

procedūra ikvienai dalībvalstij, kas vēlas 

atstāt monetāro savienību atbilstīgi 

demokrātiskai kontroles procedūrai; 

Or. en 

 

 


