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Grozījums Nr. 10
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2019. gada izaugsmes pētījums
(2018/2119(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā tekošā konta pārpalikums 
sasniedza augstāko līmeni 2017. gadā un ir 
paredzams, ka 2019. un 2020. gadā tas 
nedaudz samazināsies līdz aptuveni 3,6 % 
no IKP eurozonā un 2,3 % no IKP ES, un 
tādējādi tas ir viens no augstākajiem 
pasaulē,

K. tā kā tekošā konta pārpalikums 
sasniedza augstāko līmeni 2017. gadā un ir 
paredzams, ka 2019. un 2020. gadā tas 
nedaudz samazināsies līdz aptuveni 3,6 % 
no IKP eurozonā un 2,3 % no IKP ES, un 
tādējādi tas ir viens no augstākajiem 
pasaulē, tā kā dažās valstīs joprojām ir 
pārmērīgs tekošā konta pārpalikums, kas 
ievērojami pārsniedz trauksmes līmeni, 
kurš ir 6 % no IKP; tā kā šādas 
makroekonomiskās nelīdzsvarotības 
negatīvi ietekmē stabilitāti un ilgtspēju 
Savienībā kopumā un neļauj panākt 
līdzsvaru starp eurozonas valstu 
ekonomikām;
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Grozījums Nr. 11
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2019. gada izaugsmes pētījums
(2018/2119(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a norāda, ka dažās dalībvalstīs 
Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumi 
tiek piemēroti stingrāk nekā citās 
dalībvalstīs atkarībā no šo valstu valdību 
politiskās ietekmes, tādējādi pastiprinot 
sajūtu, ka Komisijai ir dubultstandarti 
budžeta noteikumu piemērošanā;
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Grozījums Nr. 12
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2019. gada izaugsmes pētījums
(2018/2119(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. norāda, ka neņemot vērā Investīciju 
plāna Eiropai pozitīvos rezultātus, eurozonā 
joprojām trūkst investīciju; norāda, ka, 
ņemot vērā pašreizējo ekonomiskās 
izaugsmes palēnināšanos un pieaugošos 
ārējos riskus un problēmas, publiskajām un 
privātajām investīcijām ir liela nozīme 
izaugsmes un konverģences sekmēšanā 
Eiropas līmenī;

10. norāda, ka neņemot vērā Investīciju 
plāna Eiropai rezultātus, eurozonā 
joprojām ārkārtīgi trūkst investīciju; 
norāda, ka, ņemot vērā pašreizējo 
ekonomiskās izaugsmes palēnināšanos, to, 
ka sāk normalizēties monetārā politika, un 
ņemot vērā pieaugošos ārējos riskus un 
problēmas, publiskajām un privātajām 
investīcijām ir liela nozīme izaugsmes un 
konverģences sekmēšanā Eiropas līmenī; 
tāpēc aicina Komisiju steidzami veikt 
spēkā esošo Stabilitātes un izaugsmes 
pakta noteikumu visaptverošu 
pārskatīšanu, lai no budžeta deficīta 
aprēķina izslēgtu produktīvus valsts 
ieguldījumus un valstu iemaksas ES 
fondos;
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Grozījums Nr. 13
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2019. gada izaugsmes pētījums
(2018/2119(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. uzsver, ka, lai tiktu galā ar 
iespējamiem turpmākiem satricinājumiem, 
ir jāpanāk progress EMS padziļināšanā 
atgādina, ka EMS padziļināšanai vajadzīga 
stingra politiska apņemšanās, efektīva 
pārvaldība un demokrātiska 
pārskatatbildība; atgādina, ka finanšu 
stabilitātes nodrošināšanā būtiska nozīme ir 
noturīgai banku nozarei un šīs nozares 
efektīvai un atbilstīgai reglamentēšanai; 
aicina pakāpeniski pabeigt banku 
savienības izveidi, nodrošinot uzticamu 
Eiropas noguldījumu apdrošināšanas 
shēmu un turpinot centienus mazināt 
ienākumus nenesošu aizdevumu apjomu; 
ņem vērā Eurosamita piešķirtās pilnvaras 
Eurogrupai saistībā ar budžeta instrumenta 
izstrādi konverģences un konkurētspējas 
nodrošināšanas nolūkā;

25. uzsver, ka, lai tiktu galā ar 
iespējamiem turpmākiem satricinājumiem, 
ir jāpanāk progress EMS padziļināšanā 
atgādina, ka EMS padziļināšanai vajadzīga 
stingra politiska apņemšanās, efektīva 
pārvaldība un demokrātiska 
pārskatatbildība; atgādina, ka finanšu 
stabilitātes nodrošināšanā būtiska nozīme ir 
noturīgai banku nozarei un šīs nozares 
efektīvai un atbilstīgai reglamentēšanai; 
aicina pakāpeniski pabeigt banku 
savienības izveidi, nodrošinot uzticamu 
Eiropas noguldījumu apdrošināšanas 
shēmu; norāda, ka ir panākts ievērojams 
progress ienākumus nenesošu aizdevumu 
samazināšanā, taču ievērojamu risku 
finanšu stabilitātei rada darījumi ar 
nelikvīdiem 2. un 3. līmeņa vērtspapīriem, 
tādēļ tie ievērojami jāsamazina; ņem vērā 
Eurosamita piešķirtās pilnvaras Eurogrupai 
saistībā ar budžeta instrumenta izstrādi 
konverģences un konkurētspējas 
nodrošināšanas nolūkā;
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Grozījums Nr. 14
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2019. gada izaugsmes pētījums
(2018/2119(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.a atgādina, ka makroekonomiskas 
nelīdzsvarotības novēršanas procedūras 
(MIP) korektīvā daļa līdz šim nekad nav 
tikusi piemērota un ka tekošā konta 
pārpalikums joprojām ir problēma, kas 
netiek risināta; tāpēc aicina Komisiju 
rīkoties izlēmīgi un efektīvi, lai 
nodrošinātu, ka pārmērīgu pārpalikumu 
var samazināt līdz ilgtspējīgam līmenim;

Or. en


