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21.10.2016 A8-0309/7 

Grozījums Nr.  7 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana 

2016/2101(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. atzinīgi vērtē to, ka Komisija turpina 

izmantot ieteikumu skaita ierobežošanas 

pieeju, un tās centienus racionalizēt 

pusgadu, politikas mērķu noteikšanā 

nākamajiem 18 mēnešiem aptverot 

galvenokārt no makroekonomiskā un 

sociālā viedokļa svarīgākās prioritārās 

jomas; atkārtoti uzsver, ka tas atvieglo 

ieteikumu īstenošanu, pamatojoties uz 

pastāvošo ekonomisko un sociālo kritēriju 

vispusīgo un būtisko klāstu; uzsver, ka 

ieteikumu skaita samazināšanas rezultātā 

lielāku uzmanību būtu iespējams pievērst 

tematiskajam aspektam; uzsver 

nepieciešamību mazināt ekonomiskās 

atšķirības un panākt augšupejošu 

konverģenci starp dalībvalstīm; 

5. atzinīgi vērtē to, ka Komisija turpina 

izmantot ieteikumu skaita ierobežošanas 

pieeju, un tās centienus racionalizēt 

pusgadu, politikas mērķu noteikšanā 

nākamajiem 18 mēnešiem aptverot 

galvenokārt no makroekonomiskā un 

sociālā viedokļa svarīgākās prioritārās 

jomas; atkārtoti uzsver, ka tas atvieglo 

ieteikumu īstenošanu, pamatojoties uz 

pastāvošo ekonomisko un sociālo kritēriju 

vispusīgo un būtisko klāstu; uzsver, ka 

ieteikumu skaita samazināšanas rezultātā 

lielāku uzmanību būtu iespējams pievērst 

tematiskajam aspektam; pauž nožēlu par 

to, ka, neraugoties uz aicinājumu, ko 

Parlaments paudis savā 2016. gada 

25. februāra rezolūcijā par 2016. gada 

izaugsmes pētījumu, konkrētām valstīm 

adresētajos ieteikumos nav iekļautas 

fiskālās reformas vides jomā; uzsver 

nepieciešamību mazināt ekonomiskās 

atšķirības un panākt augšupejošu 

konverģenci starp dalībvalstīm; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/8 

Grozījums Nr.  8 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana 

2016/2101(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. uzsver Komisijas ieteikumu trim 

dalībvalstīm beigt pārmērīga budžeta 

deficīta novēršanas procedūras īstenošanu; 

piekrīt Komisijai, ka lieli un pastāvīgi 

tekošā konta pārpalikumi norāda uz 

nepieciešamību stimulēt pieprasījumu un 

investīcijas, it īpaši ilgtermiņa investīcijas, 

lai varētu risināt gaidāmos uzdevumus, kas 

saistīti ar transportu un komunikācijām, 

digitālo ekonomiku, izglītību, inovāciju un 

pētniecību, klimata pārmaiņām, enerģētiku, 

vides aizsardzību un sabiedrības 

novecošanos; aicina Komisiju turpināt 

veicināt atbildīgu un ilgtspējīgu budžeta 

politiku — kas ir izaugsmes un 

ekonomikas atveseļošanās pamatā visās 

dalībvalstīs —, lielāku uzsvaru liekot uz 

investīcijām un efektīviem publiskajiem 

izdevumiem un atbalstot ilgtspējīgas un 

sociāli līdzsvarotas strukturālās reformas; 

10. uzsver Komisijas ieteikumu trim 

dalībvalstīm beigt pārmērīga budžeta 

deficīta novēršanas procedūras īstenošanu; 

piekrīt Komisijai, ka lieli un pastāvīgi 

tekošā konta pārpalikumi norāda uz 

nepieciešamību stimulēt pieprasījumu un 

investīcijas, it īpaši ilgtermiņa investīcijas, 

lai varētu risināt gaidāmos uzdevumus, kas 

saistīti ar transportu un komunikācijām, 

digitālo ekonomiku, izglītību, inovāciju un 

pētniecību, klimata pārmaiņām, enerģētiku, 

vides aizsardzību un sabiedrības 

novecošanos; aicina Komisiju turpināt 

veicināt atbildīgu un ilgtspējīgu budžeta 

politiku — kas ir izaugsmes un 

ekonomikas atveseļošanās pamatā visās 

dalībvalstīs —, lielāku uzsvaru liekot uz 

investīcijām un efektīviem publiskajiem 

izdevumiem un atbalstot ilgtspējīgas un 

sociāli līdzsvarotas strukturālās reformas; 

ar bažām atzīmē, ka 2016. gada KVAI nav 

minēta nedz eurozonas kopējā fiskālā 

nostāja, nedz fiskālā telpa; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/9 

Grozījums Nr.  9 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana 

2016/2101(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. atzīmē, ka ir nepieciešami turpmāki 

pasākumi, lai saskaņā ar ES tiesību aktiem 

eurozonā palielinātu finansēšanas, it īpaši 

MVU finansēšanas, iespējas, samazinātu 

ienākumus nenesošus aizdevumus un 

tādējādi uzlabotu banku bilanci un 

palielinātu to spēju aizdot reālajai 

ekonomikai; uzsver — lai izveidotu stabilu 

vidi investīcijām un izaugsmei un 

nepieļautu eurozonas finanšu tirgus 

sadrumstalotību, ir svarīgi pakāpeniski 

pabeigt banku savienības izveidi, piemērot 

to un attīstīt kapitāla tirgu savienību; 

11. atzīmē, ka ir nepieciešami turpmāki 

pasākumi, lai saskaņā ar ES tiesību aktiem 

eurozonā palielinātu finansēšanas, it īpaši 

MVU finansēšanas, iespējas, samazinātu 

ienākumus nenesošus aizdevumus un 

tādējādi uzlabotu banku bilanci un 

palielinātu to spēju aizdot reālajai 

ekonomikai; uzsver — lai izveidotu stabilu 

vidi investīcijām un izaugsmei un 

nepieļautu eurozonas finanšu tirgus 

sadrumstalotību, ir svarīgi pakāpeniski 

pabeigt banku savienības izveidi, piemērot 

to, tostarp panākt progresu Eiropas 

noguldījumu apdrošināšanas sistēmas 

izveidē, un attīstīt kapitāla tirgu savienību; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/10 

Grozījums Nr.  10 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana 

2016/2101(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. uzsver, ka investīciju jomā līdz šim bija 

vērojama nepietiekamība un ar to palīdzību 

nav izdevies nodrošināt ilgtspējīgu un 

iekļaujošu izaugsmi ES un veicināt 

uzņēmējdarbības vides uzlabošanos; 

uzskata, ka saskaņā ar Stabilitātes un 

izaugsmes pakta noteikumiem, tostarp 

elastīguma klauzulām, līdz ar monetāro 

politiku ir jāīsteno arī atbilstīga fiskālā 

politika, kuras mērķis ir izaugsmes 

veicināšana ES; atzīmē, ka pēdējos gados ir 

ievērojami samazinājušās investīcijas 

vietējo un reģionālo pašvaldību līmenī, 

tomēr tās joprojām veido aptuveni 60 % no 

publiskajām investīcijām ES; uzsver, ka 

izmantojot investīciju politikas 

instrumentus, tādus kā ESIF un Eiropas 

strukturālie un investīciju (ESI) fondi, to 

kombinēšana ir pienācīgi jākalibrē un ir 

jānodrošina to savstarpēja papildināmība, 

lai palielinātu Savienības izdevumu 

pievienoto vērtību, piesaistot papildu 

resursus no privātajiem investoriem; tādēļ 

uzsver, ka attiecīgā strukturālo reformu 

projekta izstrādē strukturālo reformu 

atbalsta programmā būtu jāiesaista vietējās 

un reģionālās pārvaldes iestādes; 

12. uzsver, ka investīciju jomā līdz šim bija 

vērojama nepietiekamība un ar to palīdzību 

nav izdevies nodrošināt ilgtspējīgu un 

iekļaujošu izaugsmi ES un veicināt 

uzņēmējdarbības vides uzlabošanos; 

uzskata, ka saskaņā ar Stabilitātes un 

izaugsmes pakta noteikumiem, tostarp 

elastīguma klauzulām, līdz ar monetāro 

politiku ir jāīsteno arī atbilstīga fiskālā 

politika, kuras mērķis ir izaugsmes 

veicināšana ES; atzīmē, ka pēdējos gados ir 

ievērojami samazinājušās investīcijas 

vietējo un reģionālo pašvaldību līmenī, 

tomēr tās joprojām veido aptuveni 60 % no 

publiskajām investīcijām ES; uzsver, ka 

izmantojot investīciju politikas 

instrumentus, tādus kā ESIF un Eiropas 

strukturālie un investīciju (ESI) fondi, to 

kombinēšana ir pienācīgi jākalibrē un ir 

jānodrošina to savstarpēja papildināmība, 

lai palielinātu Savienības izdevumu 

pievienoto vērtību, piesaistot papildu 

resursus no privātajiem investoriem; tādēļ 

uzsver, ka attiecīgā strukturālo reformu 

projekta izstrādē strukturālo reformu 

atbalsta programmā būtu jāiesaista vietējās 

un reģionālās pārvaldes iestādes; uzsver, 

ka stimulējošāku fiskālo nostāju var radīt 

vienīgi lielāks iekšējais pieprasījums 

valstīs ar pārpalikumu un ka tas ir ļoti 

svarīgi, ne tikai lai izpildītu KVAI, bet arī 
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lai Eiropas Savienībā nodrošinātu 

saskaņotu un uz sadarbību vērstu 

makroekonomisko politiku; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/11 

Grozījums Nr.  11 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana 

2016/2101(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. uzsver — ņemot vērā to, ka pārmērīgi 

lieli nodokļi mazina ekonomiski neaktīvu 

personu, bezdarbnieku, otro pelnītāju un 

zemu atalgotu personu motivāciju 

atgriezties darba tirgū, ir svarīgi nepieļaut 

darbaspēka pārmērīgu aplikšanu ar 

nodokļiem; 

17. uzsver — ņemot vērā to, ka pārmērīgi 

lieli nodokļi mazina ekonomiski neaktīvu 

personu, bezdarbnieku, otro pelnītāju un 

zemu atalgotu personu motivāciju 

atgriezties darba tirgū, ir svarīgi nepieļaut 

darbaspēka pārmērīgu aplikšanu ar 

nodokļiem un nodokļu uzlikšanu novirzīt 

uz citiem avotiem, tādiem kā vides 

piesārņojums; 

Or. en 

 

 


