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21.10.2016 A8-0309/12 

Grozījums Nr.  12 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana 

2016/2101(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 2.a atkārtoti norāda, ka sociālo rādītāju 

ieviešana, jaunu pīlāru izveide humānu 

politiku atbalstam vai humānu nodomu 

plašāka izpausme nemaina Eiropas 

pusgada ietvaros noteiktās politikas 

taupības, federālisma un 

antidemokrātisko būtību; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/13 

Grozījums Nr.  13 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana 

2016/2101(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 2.b uzskata, ka, īstenojot efektīvu resursu 

pārdales politiku, kas neitralizētu pēdējos 

gados novēroto nevienlīdzību 

paaugstināšanos, ekonomikas izaugsmei 

būtu jāgarantē labvēlīga ietekme uz 

sociālo jomu; atkārtoti uzsver, ka, lai 

risinātu problēmas, kas ir saistītas ar 

privātajiem parādiem un ar noturīgo un 

sistemātisko makroekonomikas 

nelīdzsvarotību ES, ir nepieciešami 

efektīvi kompensācijas mehānismi; prasa 

atcelt Stabilitātes un izaugsmes paktu, kas 

ierobežo valsts ieguldījumus, jo ir 

acīmredzams, ka bija dalībvalstis, kurām 

bija fiskālās manevrēšanas iespējas un 

kuras spēja sekmīgāk pārvarēt krīzi un 

mazināt sociālo rādītāju pasliktināšanos, 

palielinot valsts ieguldījumus; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/14 

Grozījums Nr.  14 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana 

2016/2101(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 3.a uzskata, ka konkrētām valstīm 

adresētie ieteikumi (KVAI) ir tiešā 

pretrunā ar dalībvalstu darba ņēmēju un 

iedzīvotāju tiesībām pieņemt neatkarīgus 

un demokrātiskus lēmumus par savas 

valsts nākotni; norāda, ka KVAI patiesībā 

apliecina, ka dalībvalstīm uzspiestā 

ekonomikas pārvaldības mehānismu 

politika apspiež ieguldījumu un attīstības 

iespējas; apgalvo, ka dalībvalstīm arī 

turpmāk būtu jādod priekšroka steidzami 

īstenojamiem pasākumiem to ekonomikai 

svarīgās ražošanas nozarēs, kurām 

tādējādi ir būtiska nozīme katras 

dalībvalsts turpmākajā attīstībā; aicina 

veidot ieguldījumu un sabiedrisko 

projektu veicināšanas politiku un politiku 

mikro, mazo un vidējo uzņēmumu, 

kooperatīvu un pašvaldību atbalstam, kā 

arī palielināt un novirzīt Kopienas 

finanšu līdzekļus iepriekšminētajām 

darbībām; apgalvo, ka šādiem 

pasākumiem būtu jāsekmē tādu darbvietu 

pieaugums, kas pamatojas uz darba 

koplīgumiem, darba aizsardzību, algu 

paaugstināšanu un pasākumiem nedrošu 

darba attiecību apkarošanai;  

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/15 

Grozījums Nr.  15 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana 

2016/2101(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 4.a norāda, ka strukturālās reformas un 

Eiropas pusgada ietvaros noteiktie 

procikliskie budžeta ierobežojumi būtiski 

sekmēja sociālo un ekonomikas krīzi; 

uzsver, ka ES iestāžu veicināto taupības 

pasākumu dēļ ir pieaudzis vispārējās 

nabadzības līmenis (125 miljoni 28 ES 

dalībvalstīs), palielinājusies nevienlīdzība, 

notikusi algu devalvācija, paaugstinājies 

bezdarbs un nedrošas darba attiecības, 

apdraudētas darba ņēmēju tiesības, 

likvidēti un privatizēti sabiedriskie 

pakalpojumi, jo īpaši veselības aprūpes un 

izglītības jomā; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/16 

Grozījums Nr.  16 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana 

2016/2101(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 9.a aicina atcelt Eiropas pusgadu un 

sasaukt starpvaldību konferenci ar šādiem 

mērķiem: līgumu atgriezeniskuma 

institucionalizācija, budžeta līguma 

tūlītēja apturēšana un tā atcelšana, kā arī 

Lisabonas līguma atcelšana; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/17 

Grozījums Nr.  17 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

GUE/NGL 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 

 10.a mudina ES iestādes sākt un atbalstīt 

procesu, lai atkārtoti vienotos par valdību 

parādu valstīs ar vislielāko parādu slogu 

(aptverot summas, maksājumu termiņus 

un procentu likmes) ar mērķi būtiski 

samazināt parāda līmeņus un ikgadējos 

maksājumus un atjaunotu ilgtspējību, 

tādējādi padarot parādu apkalpošanu 

savienojamu ar attiecīgo valstu 

ekonomisko un sociālo attīstību; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/18 

Grozījums Nr.  18 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana 

2016/2101(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 10.b aicina nekavējoties pārtraukt tā 

dēvētos saprašanās memorandus un ar 

tiem noteikto neproduktīvo un sociāli 

postošo taupības politiku un neoliberālo 

politiku; prasa izstrādāt ārkārtas plānus, 

lai atbalstītu to valstu ekonomiku, uz 

kurām trijotne izdara spiedienu, ar mērķi 

nodrošināt finanšu līdzekļus un paredzēt 

vajadzīgos izņēmumus attiecībā uz vienotā 

tirgus darbību un kopējām politikas 

jomām; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/19 

Grozījums Nr.  19 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De 

Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana 

2016/2101(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 10.c prasa izveidot atbalsta programmas 

dalībvalstīm, ja tās, saprotot, ka to dalība 

EMS vairs nav ilgtpējīga un ir 

nepieņemama, vēlas risināt sarunas par 

izstāšanos no eurozonas, un uzskata, ka 

šādās programmās būtu jāparedz 

kompensācija, kas nepieciešama, lai 

novērstu sociālo un ekonomisko 

kaitējumu, kāds attiecīgajām valstīm 

varētu būt radies tāpēc, ka tās bija 

pieņēmušas vienoto valūtu; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/20 

Grozījums Nr.  20 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana 

2016/2101(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

11.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 11.a iesaka, ka dalībvalstīm būtu 

steidzami jāveic pasākumi, lai atbalstītu to 

ekonomikai svarīgas ražošanas nozares, 

kurām tādējādi ir būtiska nozīme katras 

dalībvalsts turpmākajā attīstībā; aicina 

veicināt publiskus projektus un atbalstīt 

mikro, mazos un vidējos uzņēmumus, 

kooperatīvus un pašvaldības, kā arī aicina 

palielināt un novirzīt Kopienas līdzekļus 

iepriekšminētajām darbībām; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/21 

Grozījums Nr.  21 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana 

2016/2101(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 13.a pauž dziļu nožēlu par to, ka 

Portugāle un Spānija patlaban tiek 

šantažētas un tām tiek izteikti draudi 

piemērot virkni sodu, tādējādi radot 

neizturamu nestabilitāti, kas nav 

savienojama ar nepieciešamību atjaunot 

ekonomisko izaugsmi un pārvarēt sociālo 

krīzi, kura patlaban smagi skar šīs abas 

valstis; tādēļ aicina nekavējoties apturēt 

iepriekšminēto procesu un tā pamatā 

esošos mehānismus; apgalvo, ka Eiropas 

iestādēm ir jārespektē katras dalībvalsts 

nacionālā suverenitāte un to iedzīvotāju 

pieņemtais lēmums virzīties uz attīstību, 

izaugsmi un sociālo kohēziju, un ka 

neviena valsts nebūtu jāsoda par savas 

ekonomikas stimulēšanu vai nu ar valsts 

investīciju plāniem, vai ar pārdalošu 

fiskālo un progresīvu nodokļu politiku; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/22 

Grozījums Nr.  22 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De 

Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana 

2016/2101(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 13.b pilnībā noraida makroekonomiskos 

nosacījumus, saskaņā ar kuriem par 

kohēzijas politiku lemj ES ekonomikas 

pārvaldības ietvaros; uzsver, ka reģionālā 

politika ir būtisks līdzeklis, lai veicinātu 

ekonomisko un sociālo kohēziju, jo tās 

galvenais mērķis ir samazināt atšķirības 

starp reģioniem, jo īpaši attiecībā uz 

nabadzīgākajiem un attālākajiem 

reģioniem, veicinot patiesu konverģenci 

un sekmējot izaugsmi un nodarbinātību; 

apgalvo, ka kohēzijas politiku nevajadzētu 

izmantot kā finansiālas sodīšanas 

instrumentu, ja reģions vai dalībvalsts 

atsakās īstenot regulējuma atcelšanas un 

privatizācijas politiku; 

Or. en 

 

 


