
AM\1216146LV.docx PE658.398v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

16.10.2020 A9-0193/4

Grozījums Nr. 4
Martin Schirdewan, Manon Aubry
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0193/2020
Joachim Schuster
Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes 2020. gadā
(2020/2078(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzinīgi vērtē Eiropadomes 
secinājumus, kuros ierosināts Eiropas 
ekonomikas atveseļošanas plāns un NGEU 
instruments21, kas paredz 750 miljardus 
EUR, Komisijas emitētas obligācijas un 
jaunus pašu resursus; tomēr atgādina 
Parlamenta prasību pēc daudz lielāka 
ieguldījumu stimula, lai pārvarētu Covid-
19 krīzi, un atzīst, ka ir vajadzīgi papildu 
pasākumi, lai novērstu milzīgās 
ekonomiskās un sociālās atšķirības un 
sasniegtu ES ilgtermiņa sociālos un vides 
mērķus;

8. atzinīgi vērtē Eiropadomes 
secinājumus, kuros ierosināts Eiropas 
ekonomikas atveseļošanas plāns un NGEU 
instruments21, kas paredz 750 miljardus 
EUR, Komisijas emitētas obligācijas un 
jaunus pašu resursus; tomēr atgādina 
Parlamenta prasību pēc daudz lielāka 
ieguldījumu stimula, lai pārvarētu Covid-
19 krīzi, un atzīst, ka ir vajadzīgi papildu 
pasākumi, lai novērstu milzīgās 
ekonomiskās un sociālās atšķirības un 
sasniegtu ES ilgtermiņa sociālos un vides 
mērķus; norāda, ka NGEU plānā 
Komisijas parādu 750 miljardu EUR 
apmērā ir paredzēts atmaksāt, izmantojot 
vienu no trim iespējām, un ka Komisijas 
priekšsēdētāja ir atzinusi, ka viņa dod 
priekšroku tādu jaunu ES pašu resursu 
piesaistei nākotnē kā digitālais nodoklis, 
oglekļa ievedkorekcijas nodoklis, 
paplašināta emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma un nodoklis lieliem starpvalstu 
uzņēmumiem; pauž bažas par to, ka jaunu 
pašu resursu plašu piesaisti būs grūti 
īstenot, negrozot Līgumu nolūkā izbeigt 
vienprātības balsošanu par nodokļiem 
Padomē, kur daudzi progresīvi 
priekšlikumi par nodokļiem ir cietuši 
neveiksmi vai ir apturēti to dalībvalstu 
opozīcijas dēļ, kuras Parlaments iepriekš 
raksturojis kā nodokļu oāzes; pauž 
nopietnas bažas par to, ka abas pārējās 
parāda atmaksāšanas iespējas palielinās 
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dalībvalstu valsts parāda līmeni un ka 
finanšu līdzekļus atmaksās no 
turpmākajiem ES budžetiem, vai nu 
palielinot dalībvalstu iemaksas, vai 
samazinot programmu finansējumu, kas 
nozīmē to, ka atveseļošanai paredzētais 
finansējums vai nu palielinās dalībvalstu 
valsts parādu, vai arī samazinās šo valstu 
iedzīvotājiem pieejamo finanšu līdzekļu 
un pakalpojumu līmeni;

_______________ _______________
21 https://www.consilium.europa.eu/en/mee
tings/european-council/2020/07/17-21

21 https://www.consilium.europa.eu/en/mee
tings/european-council/2020/07/17-21

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/5

Grozījums Nr. 5
Martin Schirdewan, Manon Aubry
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0193/2020
Joachim Schuster
Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes 2020. gadā
(2020/2078(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina īstenot pretciklisku fiskālo 
politiku ES un tās dalībvalstīs un samazināt 
parāda attiecību pret IKP, kā arī panākt, lai 
valstu budžeti ES ekonomikas augšupejas 
periodos būtu sabalansēti vai ar nelielu 
pārpalikumu, lai varētu efektīvi reaģēt uz 
nākotnes problēmām un nodrošināt 
eurozonas stabilitāti; tomēr mudina 
Komisiju un Padomi, reaģējot uz 
ekonomikas krīzi, neatkārtot pagātnes 
kļūdas; 

19. aicina īstenot pretciklisku fiskālo 
politiku ES un tās dalībvalstīs un samazināt 
parāda attiecību pret IKP, kā arī panākt, lai 
valstu budžeti ES ekonomikas augšupejas 
periodos būtu sabalansēti vai ar nelielu 
pārpalikumu, lai varētu efektīvi reaģēt uz 
nākotnes problēmām un nodrošināt 
eurozonas stabilitāti; tomēr mudina 
Komisiju un Padomi, reaģējot uz 
ekonomikas krīzi, neatkārtot pagātnes 
kļūdas; pauž bažas par to, ka, neraugoties 
uz stingru “ekspansīvās taupības” teorijas 
metodikas kritiku un konstatējumiem, 
Komisija kopš 2009. gada to lielā mērā 
atbalstīja; norāda, ka plašais pretējo 
pierādījumu klāsts parāda, ka taupība 
parasti mazina IKP pieaugumu, palielina 
bezdarbu un apspiež pieprasījumu; atzīst 
IVF galvenā ekonomista 2013. gadā 
paustos konstatējumus par to, ka uz katru 
dolāru, ko valdība ir atņēmusi budžetam, 
saimnieciskās darbības ražīgums 
samazinājās par 1,50 USD; aicina ES 
iestādes un lēmumu pieņēmējus atzīt 
pierādījumus, kas liecina, ka publiskā 
sektora izdevumu samazināšana negatīvi 
ietekmē ekonomiku, un noraidīt šo pieeju 
saistībā ar atveseļošanos pēc 
norobežošanas pasākumiem, kas ieviesti 
pandēmijas dēļ;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/6

Grozījums Nr. 6
Martin Schirdewan, Manon Aubry
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0193/2020
Joachim Schuster
Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes 2020. gadā
(2020/2078(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. pauž bažas par Covid-19 krīzes 
ievērojamo, bet nevienmērīgo negatīvo 
ietekmi uz valdības budžeta deficītu un 
privātā sektora parādu visā eurozonā un 
ES, jo īpaši dalībvalstīs, kurām bija augsti 
publiskā parāda līmeņi jau pirms 
pandēmijas sākuma, kas vēl vairāk 
pasliktina to dalībvalstu situāciju, kuras 
pandēmija skārusi īpaši smagi un/vai kurās 
valdības parāda līmenis jau iepriekš bija 
augsts; prasa rast risinājumu, kas garantē 
valsts parāda atmaksājamību; šajā 
kontekstā uzskata, ka Komisijas obligāciju 
emisija ir svarīgs solis pašreizējās krīzes 
apstākļos;

20. pauž bažas par Covid-19 krīzes 
ievērojamo, bet nevienmērīgo negatīvo 
ietekmi uz valdības budžeta deficītu un 
privātā sektora parādu visā eurozonā un 
ES, jo īpaši dalībvalstīs, kurām bija augsti 
publiskā parāda līmeņi jau pirms 
pandēmijas sākuma, kas vēl vairāk 
pasliktina to dalībvalstu situāciju, kuras 
pandēmija skārusi īpaši smagi un/vai kurās 
valdības parāda līmenis jau iepriekš bija 
augsts; prasa rast risinājumu, kas garantē 
valsts parāda atmaksājamību; uzskata, ka 
tādēļ ir vai nu jāievieš kopīgas obligācijas, 
kas strukturētas tā, lai valdības, reaģējot 
uz veselības un ekonomikas krīzi, ko 
izraisījis koronavīruss, varētu tērēt veidā, 
kas ne tagad, ne nākotnē nepalielina 
valsts parādu, un saglabāt salīdzinoši 
zemas aizņēmumu izmaksas vai, vēlams, 
dzēst valsts parādu, ko ECB iegādājusies 
saskaņā ar PEPP, vai arī lai varētu ECB 
kreditēt valstu valdību kontus atbilstoši 
aprēķinam uz vienu iedzīvotāju, lai tiešā 
veidā finansētu ar pandēmiju saistītos 
izdevumus;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/7

Grozījums Nr. 7
Martin Schirdewan, Manon Aubry
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0193/2020
Joachim Schuster
Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes 2020. gadā
(2020/2078(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. uzskata, ka ir būtiski, lai ES 
fiskālās un ekonomiskās politikas sistēmas 
pārskatīšana KVAI nolūkā sniegu 
piemērotus risinājumus, lai reaģētu uz 
katras dalībvalsts atšķirīgajām vajadzībām; 
prasa ieviest noteikumus, kas ļautu 
fiskālajai politikai diskrecionāri reaģēt uz 
satricinājumiem īstermiņā, un samazināt 
augsto valsts parāda attiecību saskaņā ar 
fiskālajiem noteikumiem un reāli izpildāmā 
un saprātīgā laika periodā, vienlaikus 
nodrošinot pietiekamu publisko 
ieguldījumu līmeni, ilgtspējīgu nodokļu 
politiku un stabilus valdības ieņēmumus, 
turklāt ilgtermiņā modernizējot un stiprinot 
publisko infrastruktūru;

21. uzskata, ka ir būtiski, lai ES 
fiskālās un ekonomiskās politikas sistēmas 
pārskatīšana KVAI nolūkā sniegu 
piemērotus risinājumus, lai reaģētu uz 
katras dalībvalsts atšķirīgajām vajadzībām; 
prasa ieviest noteikumus, kas ļautu 
fiskālajai politikai diskrecionāri reaģēt uz 
satricinājumiem īstermiņā, un samazināt 
augsto valsts parāda attiecību saskaņā ar 
fiskālajiem noteikumiem un reāli izpildāmā 
un saprātīgā laika periodā, vienlaikus 
nodrošinot pietiekamu publisko 
ieguldījumu līmeni, ilgtspējīgu nodokļu 
politiku un stabilus valdības ieņēmumus, 
turklāt ilgtermiņā modernizējot un stiprinot 
publisko infrastruktūru; mudina Komisiju 
un Padomi neatkārtot taupības politiku, 
kas tika ieviesta, lai reaģētu uz globālo 
finanšu krīzi un valsts parāda krīzi; 
norāda, ka šī kaitīga politika ir paredzēta 
Stabilitātes un izaugsmes paktā, kā arī 
sešu un divu tiesību aktu kopumā, un lai 
atceltu šo satvaru, būs vajadzīgi būtiski 
tiesību aktu grozījumi;

Or. en



AM\1216146LV.docx PE658.398v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

16.10.2020 A9-0193/8

Grozījums Nr. 8
Martin Schirdewan, Manon Aubry
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0193/2020
Joachim Schuster
Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes 2020. gadā
(2020/2078(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a noraida lomu, kas ekonomikas 
atveseļošanas plānā piešķirta Eiropas 
pusgadam; norāda, ka konkrētai valstij 
adresētajos ieteikumos, ko Komisija 
sagatavoja kopš 2011. gada saskaņā ar 
Stabilitātes un izaugsmes paktu un 
makroekonomikas nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūru, pastāvīgi bija 
iekļauta prasība samazināt publiskā 
sektora izdevumus, un norāda ka 
Komisija īpašu uzmanību veltīja pensijām, 
veselības aprūpes nodrošināšanai, darba 
algas palielināšanai, nodarbinātības 
drošībai un bezdarbnieku pabalstiem; 
uzskata, ka Eiropas iestādēm būtu 
jāatsakās no šīm prioritātēm; prasa 
pilnībā nošķirt Eiropas pusgada procesu 
un atveseļošanas plānu;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/9

Grozījums Nr. 9
Martin Schirdewan, Manon Aubry
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0193/2020
Joachim Schuster
Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes 2020. gadā
(2020/2078(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes 2020. gadā

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atbalsta Komisijas paziņojumu par 
Eiropas pusgada pārskatīšanu un 
pieņemšanu atbilstīgi rezultātiem, lai to 
pārveidotu par instrumentu atveseļošanas 
pasākumu koordinēšanai; norāda, ka 
Eiropas pusgada procesam būtu 
jānodrošina ES ekonomikas pārvaldības 
procesa darbība, pamatojoties uz budžeta 
un ekonomikas politikas koordināciju, un 
attiecīgā gadījumā tajā būtu jāņem vērā 
sociālās un vides politikas mērķi; pauž 
pārliecību — lai izvairītos no negodīgas 
konkurences starp dalībvalstīm, ir vairāk 
jākoordinē pasākumi attiecībā uz valsts 
atbalstu un nodokļu politiku, kā arī fiskālo 
un sociālo politiku un politiku, kas 
reglamentē darba attiecības;

25. atbalsta Komisijas paziņojumu par 
Eiropas pusgada pārskatīšanu un 
pieņemšanu atbilstīgi rezultātiem, lai to 
pārveidotu par instrumentu atveseļošanas 
pasākumu koordinēšanai; norāda, ka 
Eiropas pusgada procesā attiecīgā 
gadījumā būtu jāņem vērā sociālās un vides 
politikas mērķi; pauž pārliecību — lai 
izvairītos no negodīgas konkurences starp 
dalībvalstīm, ir vairāk jākoordinē pasākumi 
attiecībā uz valsts atbalstu un nodokļu 
politiku, kā arī fiskālo un sociālo politiku 
un politiku, kas reglamentē darba 
attiecības; pauž bažas, ka kopš Eiropas 
pusgada ieviešanas 2011. gadā īpašie 
politikas pasākumi, ko Komisija prasīja 
pildīt konkrētām valstīm adresētajos 
ieteikumos, tika koncentrēti uz darba 
samaksas pieauguma ierobežošanu, 
pensijas vecuma palielināšanu, valsts 
uzņēmumu privatizāciju, veselības 
aprūpes nodrošināšanai paredzēto 
publiskā sektora izdevumu samazināšanu, 
ilgāka darba laika popularizēšanu, 
darbavietu drošības samazināšanu un 
sociālajiem pakalpojumiem paredzētā 
finansējuma samazināšanu — tas viss 
kopumā vājināja valstu, iestāžu un 
iedzīvotāju spēju reaģēt uz Covid-19 
pandēmijas uzliesmojumu; norāda, ka 
Komisija, izmantojot Eiropas pusgada 
procesu, pārmērīgi iejaucas tādās 
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publiskās politikas jomās, kas saskaņā ar 
LESD juridiski ir dalībvalstu kompetencē, 
piemēram, pensiju un veselības aprūpes 
jomā;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/10

Grozījums Nr. 10
Martin Schirdewan, Manon Aubry
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0193/2020
Joachim Schuster
Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes 2020. gadā
(2020/2078(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a mudina Komisiju un Padomi, 
pārskatot makroekonomikas satvaru, atzīt, 
ka pagājušā gadsimta deviņdesmitajos 
gados ekonomiskā situācija ES ievērojami 
atšķīrās no situācijas mūsdienās; norāda, 
ka 1997. gadā valsts ilgtermiņa 
aizņēmuma procentu likmes bija 
apmēram 5 %, valsts parāda attiecība pret 
IKP ES bija 65–70 % no IKP, vidējais 
valsts parāda apmērs pirmajās 11 
eurozonas dalībvalstīs bija apmēram 60 % 
no IKP, prognozētais ikgadējais IKP 
pieaugums bija 3 % gadā, bet 
prognozētais inflācijas pieaugums — 2 %; 
norāda, ka, ņemot vērā šo ekonomisko 
situāciju, lai valsts parāda attiecību pret 
IKP saglabātu zem 60 %, valdībām 
budžeta deficīts būs jāierobežo līdz 3 % no 
IKP; prasa — ja jaunajā 
makroekonomikas satvarā tiks izvirzīti 
jauni mērķi, tiem ir jāatspoguļo pašreizējā 
makroekonomiskā situācija un jābūt 
vērstiem drīzāk uz klimata un labjutības 
rādītāju, nevis tikai patvaļīgu parāda un 
deficīta mērķu sasniegšanu;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/11

Grozījums Nr. 11
Martin Schirdewan, Manon Aubry
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0193/2020
Joachim Schuster
Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes 2020. gadā
(2020/2078(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. aicina Komisiju izpētīt starptautisko 
institūciju ierosināto jauno politiku, kas 
atbalsta un veicina tādas taisnīgas 
pārkārtošanās finansēšanu, kas mazina 
sociālekonomisko ietekmi, kuru rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, un veicina ilgtspējīgu 
izaugsmi, kā arī tiecas mazināt milzīgās 
izmaksas, kuras saistītas ar atveseļošanos 
pēc pandēmijas un dalībvalstu publisko 
finanšu atjaunošanu; aicina ES vadītājus un 
Komisiju pieņemt drosmīgu lēmumu, lai 
steidzami  ieviestu jaunu pašu resursu 
grozu, tajā iekļautu ieņēmumus no ES 
politikas, kas veicina gan vides 
aizsardzības īstenošanu, gan taisnīga, 
ilgtspējīga un konkurētspējīga vienotā 
tirgus attīstību un dod iespēju jau nākamā 
DFS periodā atmaksāt aizņēmumus “Next 
Generation EU” ietvaros; atgādina, ka šie 
pašu resursi ir jāpiesaista pēc iespējas drīz 
un vismaz no 2021. gada un tiem ir jābūt 
pastāvīgiem; šajā sakarībā uzsver 
Parlamenta nostāju, kas pausta tā 
2020. gada 16. septembra normatīvajā 
rezolūcijā par projektu Padomes lēmumam 
par Eiropas Savienības pašu resursu 
sistēmu, ar kuru ievieš jaunas pašu resursu 
kategorijas25;

34. aicina Komisiju izpētīt starptautisko 
institūciju ierosināto jauno politiku, kas 
atbalsta un veicina tādas taisnīgas 
pārkārtošanās finansēšanu, kas mazina 
sociālekonomisko ietekmi, kuru rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, un veicina ilgtspējīgu 
izaugsmi, kā arī tiecas mazināt milzīgās 
izmaksas, kuras saistītas ar atveseļošanos 
pēc pandēmijas un dalībvalstu publisko 
finanšu atjaunošanu; aicina ES vadītājus un 
Komisiju pieņemt drosmīgu lēmumu, lai 
steidzami  ieviestu jaunu pašu resursu 
grozu, tajā iekļautu ieņēmumus no ES 
politikas, kas veicina gan vides 
aizsardzības īstenošanu, gan taisnīga, 
ilgtspējīga un konkurētspējīga vienotā 
tirgus attīstību un dod iespēju jau nākamā 
DFS periodā atmaksāt aizņēmumus “Next 
Generation EU” ietvaros; atgādina, ka šie 
pašu resursi ir jāpiesaista pēc iespējas drīz 
un vismaz no 2021. gada un tiem ir jābūt 
pastāvīgiem; šajā sakarībā uzsver 
Parlamenta nostāju, kas pausta tā 
2020. gada 16. septembra normatīvajā 
rezolūcijā par projektu Padomes lēmumam 
par Eiropas Savienības pašu resursu 
sistēmu, ar kuru ievieš jaunas pašu resursu 
kategorijas25; mudina Padomes 
prezidentvalsti Vāciju ātri panākt 
vienošanos par ES finanšu darījumu 
nodokli, kurā jāiekļauj atvasināto 
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darījumu nodoklis, un, ņemot vērā 
progresa trūkumu ESAO līmeņa sarunās, 
nekavējoties izstrādāt ES līmeņa digitālo 
nodokli tehnoloģiju milžiem;

_______________ _______________
25 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0220. 25 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0220.
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