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31.1.2018 A8-0383/7 

Grozījums Nr.  7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats 

2017/2124(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. piekrīt ECB, kura uzskata — lai 

panāktu, ka pašlaik cikliskais 

atveseļošanās process pārtop par scenāriju, 

kas ved uz noturīgu, ilgtspējīgu un stabilu 

ekonomikas ilgtermiņa strukturālo 

attīstību, arī dalībvalsts līmenī stabila un 

izaugsmi veicinoša valsts fiskālā politika 

ir līdzsvaroti jāapvieno ar sociāli 

sabalansētām un vērienīgām reformām, 

kuras palielina produktivitāti; 

10. pauž nožēlu par ECB rīcību, jo ar 

tās atbalstu un nodrošinot, ka pilnībā tiek 

ievērots Stabilitātes un izaugsmes pakts, 

tika īstenota kaitējoši stingra ekonomiskā 

politika līdz ar sociāli nelīdzsvarotām, 

neoliberālām strukturālajām reformām, 

ar kurām bija iecerēts atjaunot vājāku 

valstu ekonomikas ārējo konkurētspēju, 

īstenojot darba samaksas iekšēju 

devalvāciju, kā rezultātā ir ne vien 

padziļinājusies lejupslīde un 

palielinājusies nabadzība un bezdarbs, bet 

lielāka kļuvusi arī valsts parāda attiecība 

pret iekšzemes kopproduktu; uzmanību jo 

īpaši vērš uz to, ka steidzami ir jāpanāk 

publiskā sektora investīciju apjoma 

pieaugums dalībvalsts līmenī, sevišķi 

valstīs, kurām fiskālā telpa ir mazāka, un 

tas ir jādara, lai panāktu, ka cikliskais 

atveseļošanās process, kas pašlaik ir vājš, 

pārtop par scenāriju, kurš ved uz noturīgu, 

ilgtspējīgu un stabilu ekonomikas 

ilgtermiņa strukturālo attīstību; šajā 

sakarībā atgādina, ka publiskā sektora 

investīcijas, jo īpaši pētniecības un 

izstrādes, izglītības, sociālā 

nodrošinājuma un veselības jomā, ne vien 

veicina lielāku kopējo pieprasījumu 

īstermiņā, bet arī palielina atdevi no 

ražīguma ilgtermiņā, tādējādi nodrošinot, 

ka mazāka kļūst valsts parāda attiecība 

pret iekšzemes kopproduktu, jo saucēja 
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vērtība šajā attiecībā palielinās; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/8 

Grozījums Nr.  8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats 

2017/2124(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. monetārās politikas transmisijas 

kanāli pašlaik ir mazefektīvi, tāpēc uzskata, 

ka ECB ir jāpanāk, ka tiek sasniegta cenu 

stabilitāte, ko ECB Padome ir definējusi kā 

inflācijas līmeni, kurš ir nedaudz zemāks 

par 2 %; uzskata, ka ECB tomēr būtu 

rūpīgi jāizvērtē, kādu labumu un kādu 

blakusietekmi rada tās politika, un tas jo 

īpaši attiecas uz pasākumiem, kurus tā ir 

iecerējusi īstenot, lai apkarotu deflāciju; 

uzskata — lai panāktu noteiktību un 

uzticēšanos finanšu tirgos, ECB vajadzētu 

pievērsties skaidram un kodolīgam savu 

monetārās politikas pasākumu izklāstam; 

11. monetārās politikas transmisijas 

kanāli pašlaik ir mazefektīvi, un atkārtoti 

nav izdevies sasniegt nedz galveno 

inflācijas mērķi, nedz pamatinflācijai 

noteikto mērķi, tāpēc uzskata, ka ECB ir 

jānodrošina, lai atbalstošas politikas 

īstenošana turpinātos, kamēr nav 
sasniegta cenu stabilitāte, ko ECB Padome 

ir definējusi kā inflācijas līmeni, kurš ir 

nedaudz zemāks par 2 %, un kamēr 

ekonomikā nav atjaunojusies pilnīga 

nodarbinātība; uzskata, ka sava ārkārtējā 

monetārā politika ECB tomēr būtu 

jāpārstrādā, lai panāktu tās efektīvu 

pārnesi uz reālo ekonomiku, un tādēļ jo 

īpaši jānosaka obligāta prasība papildu 

likviditāti izmantot aizdevumiem, ko 

saņem reālā ekonomika, nevis investēt to 

riskantos finanšu aktīvos; turklāt aicina 

ECB rūpīgi izvērtēt, kādu labumu un kādu 

blakusietekmi rada tās politika, un tas jo 

īpaši attiecas uz pasākumiem, kurus ECB ir 

iecerējusi īstenot, lai turpmāk apkarotu 

deflāciju; uzskata — lai panāktu noteiktību 

un uzticēšanos finanšu tirgos, ECB 

vajadzētu pievērsties skaidram, 

pārredzamam un kodolīgam savu 

monetārās politikas pasākumu izklāstam; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/9 

Grozījums Nr.  9 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats 

2017/2124(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. uzskata, ka ar monetāro politiku 

vien nepietiek — kā uz to norādījis ECB 

priekšsēdētājs —, lai panāktu ilgtspējīgu 

ekonomikas atveseļošanos, un tikai ar tās 

palīdzību vien nevar atrisināt Eiropas 

ekonomikas strukturālās problēmas, ja 

papildus dalībvalsts līmenī netiek īstenota 

rūpīgi izstrādāta, sociāli sabalansēta un 

taisnīga politika, kas ilgtermiņā veicina 

izaugsmi un konkurētspēju, līdz ar stabilu 

fiskālo politiku, ievērojot Stabilitātes un 

izaugsmes paktu; turklāt piekrīt ECB, ka 

ir jāveido pamatīgāka EMS institucionālā 

arhitektūra, lai atbalstītu iepriekšminētās 

reformas un vairotu eurozonas spēju 

izturēt makroekonomiskos satricinājumus; 

18. uzskata, ka ar monetāro politiku 

vien nepietiek — kā uz to norādījis ECB 

priekšsēdētājs —, lai panāktu ilgtspējīgu 

ekonomikas atveseļošanos, un tikai ar tās 

palīdzību vien nevar atrisināt nedz 

eurozonai, nedz Eiropas ekonomikai 

kopumā aktuālās strukturālās problēmas, 

ja papildus dalībvalsts līmenī netiek 

īstenota ekspansīva, pieprasījuma noteikta 

fiskālā politika, lai atbalstītu kopējo 

pieprasījumu un panāktu ilgtspējīgu un 

iekļaujošu ekonomikas izaugsmi, un ja 

netiek īstenotas arī radikālas reformas ar 

mērķi novērst asimetriju, kas ir īstenais 

eurozonas krīzes cēlonis; tāpēc uzsver, ka 

EMS institucionālā arhitektūra ir 

jāpārveido, likvidējot budžeta 

ierobežojumus, kas saskaņā ar Stabilitātes 

un izaugsmes paktu pašlaik ir noteikti 

publiskā sektora investīcijām, un 

izveidojot mehānismus, kuri patiešām 

nodrošina riska dalīšanu, un tas ir jādara, 

lai vairotu eurozonas spēju izturēt 

makroekonomiskos satricinājumus; šajā 

sakarībā brīdina — ja vērsīsies plašumā 

kvantitatīvā mīkstināšana, bet nebūs 

nekādu parāda kopīgošanas iespēju, 

eurozonā atkal varētu rasties nepārejošs 

finanšu sistēmas trauslums un pamatīga 

asimetrija, kā rezultātā būtiski 

palielinātos valsts obligāciju ienesīguma 
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starpība un draudētu jauna valsts parāda 
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Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/10 

Grozījums Nr.  10 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats 

2017/2124(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

21. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. uzsver — lai monetārā politika 

būtu pilnībā efektīva, ar attiecīgu fiskālo 

un ekonomikas politiku un ar reformām, 

kuras palielina produktivitāti, ir jānovērš 

pašlaik aktuālā norēķinu konta 

nelīdzsvarotība; 

21. uzsver, ka tekošā konta 

pārpalikums, kas eurozonas centrālajās 

valstīs saglabājas nemainīgi augstā 

līmenī, nelabvēlīgi ietekmē ekonomikas 

atveseļošanos perifērijas valstīs un arī 

visas Eiropas ekonomikas atveseļošanos 

kopumā un tādējādi liedz iespēju atjaunot 

līdzsvaru starp valstīm; uzsver, ka šī 

makroekonomikas nelīdzsvarotības 

problēma ir pienācīgi jārisina un ar 

attiecīgu fiskālo un ekonomikas politiku 

jānovērš pārmērīgs tekošā konta 

pārpalikums; tāpēc aicina Komisiju šajā 

sakarībā nevilcinoties un izlēmīgi rīkoties, 

īstenojot makroekonomikas 

nelīdzsvarotības novēršanas procedūru; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/11 

Grozījums Nr.  11 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats 

2017/2124(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

27.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  27.a īpašu uzmanību bažīgi vērš uz 

riskiem, kas apdraud finanšu stabilitāti 

un kas rodas tāpēc, ka dažām banku 

sistēmām ir liels riska darījumu īpatsvars 

ar 2. līmeņa un 3. līmeņa finanšu 

aktīviem, tostarp atvasinātajiem 

instrumentiem; pauž nožēlu, ka kopš ECB 

dibināšanas tā neko nav darījusi, lai 

novērstu riskus, kas saistīti ar šiem 

nelikvīdajiem un sarežģītajiem 

instrumentiem; atkārtoti aicina ECB par 

vienu no savām uzraudzības prioritātēm 

2018. gadā noteikt riska darījumus ar 

2. līmeņa un 3. līmeņa aktīviem; 

Or. en 

 

 


