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14.12.2010 B7-0733/3 

Grozījums Nr.  3 

José Manuel García-Margallo y Marfil, 

PPE grupas vārdā 

Antolín Sánchez Presedo, 

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B7-0733/2010 

Sharon Bowles, 

par pastāvīga krīzes pārvaldības mehānisma izveidi, lai saglabātu euro zonas finansiālo 

stabilitāti 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. atgādina, ka tas ir atzinīgi novērtējis 

finanšu stabilitātes mehānisma izveidi, 

kas Ĝautu novērst valsts parāda radīto 

risku, par šī plāna juridisko pamatu daĜēji 

izmantojot Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 122. pantu, un ka tas 

ir norādījis uz demokrātijas deficītu un 

pārskatatbildības trūkumu lēmumos par 

Padomes glābšanas pasākumu kopumu, 

kuri tika pieĦemti, neapspriežoties ar 

Parlamentu; pieprasa iesaistīt Eiropas 

Parlamentu kā vienu no likumdevējiem 

turpmāku krīzes novēršanas priekšlikumu 

un lēmumu pieĦemšanā; 

svītrots 

Or. en 
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14.12.2010 B7-0733/4 

Grozījums Nr.  4 

José Manuel García-Margallo y Marfil, 

PPE grupas vārdā 

Antolín Sánchez Presedo, 

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B7-0733/2010 

Sharon Bowles, 

par pastāvīga krīzes pārvaldības mehānisma izveidi, lai saglabātu euro zonas finansiālo 

stabilitāti 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. vēlas kā viens no likumdevējiem uzsvērt 

nepieciešamību izveidot pastāvīgu EMF, 

kura pamatā ir Kopienas metodes; 

norāda, ka jebkurā gadījumā ESM un/vai 

EMF pamatā vajadzētu būt solidaritātei, 

tiem vajadzētu piemērot stingrus 

nosacītības noteikumus un par vienu no 

to finansēšanas avotiem būtu jāizmanto 

arī soda naudas, kas dalībvalstīm uzliktas 

pārmērīga deficīta, pārmērīgu parādu vai 

pārmērīgas bilances nelīdzsvarotības 

procedūras rezultātā; 

 

svītrots 

Or. en 
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14.12.2010 B7-0733/5 

Grozījums Nr.  5 

José Manuel García-Margallo y Marfil, 

PPE grupas vārdā 

Antolín Sánchez Presedo, 

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B7-0733/2010 

Sharon Bowles, 

par pastāvīga krīzes pārvaldības mehānisma izveidi, lai saglabātu euro zonas finansiālo 

stabilitāti 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. uzskata, ka pastāvīgs krīzes pārvaldības 

mehānisms, kas ir ticams, stabils, ilgstošs 

un veidots, Ħemot vērā būtiskus reālās 

situācijas tehniskos aspektus, būtu 

jāpieĦem saskaĦā ar parasto 

likumdošanas procedūru, iedvesmojoties 

no Kopienas metodes, lai stiprinātu 

Eiropas Parlamenta iesaisti un tādējādi 

uzlabotu demokrātisku pārskatatbildību 

un paĜautos uz Komisijas specializētajām 

zināšanām, neatkarību un objektivitāti; 

šajā sakarībā mudina Padomi nodrošināt 

pienācīgu juridisko pamatu, šajā nolūkā 

pārskatot LESD; 

 

svītrots 

Or. en 
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14.12.2010 B7-0733/6 

Grozījums Nr.  6 

José Manuel García-Margallo y Marfil, 

PPE grupas vārdā 

Antolín Sánchez Presedo, 

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B7-0733/2010 

Sharon Bowles, 

par pastāvīga krīzes pārvaldības mehānisma izveidi, lai saglabātu euro zonas finansiālo 

stabilitāti 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. norāda, ka jebkurā gadījumā ESM 

būtu jāpiemēro stingri nosacītības 

noteikumi un tā finansēšanā būtu 

jāizmanto arī novatoriski finansēšanas 

instrumenti un/vai soda naudas, kas 

dalībvalstīm tiktu piemērotas pārmērīga 

deficīta, pārmērīgu parādu vai pārmērīgas 

nelīdzsvarotības procedūras rezultātā, ja 

šādas soda naudas tiks paredzētas pašreiz 

apspriestajos tiesību aktos un atbildīs 

tajos paredzētajam veidam; 

svītrots 

Or. en 
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14.12.2010 B7-0733/7 

Grozījums Nr.  7 

José Manuel García-Margallo y Marfil, 

PPE grupas vārdā 

Antolín Sánchez Presedo, 

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B7-0733/2010 

Sharon Bowles, 

par pastāvīga krīzes pārvaldības mehānisma izveidi, lai saglabātu euro zonas finansiālo 

stabilitāti 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. uzsver, ka pastāvīgā krīzes pārvaldības 

mehānisma finansēšanas pamatā 

vajadzētu būt principam, ka maksā 

piesārĦotājs, ar to domājot, ka 

dalībvalstīm, kuras ar savu deficītu un 

parādu slogu rada lielākus riskus, būtu 

jānodrošina lielāka aktīvu kopsummas 

daĜa; 

 

svītrots 

Or. en 
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14.12.2010 B7-0733/8 

Grozījums Nr.  8 

José Manuel García-Margallo y Marfil, 

PPE grupas vārdā 

Antolín Sánchez Presedo, 

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B7-0733/2010 

Sharon Bowles, 

par pastāvīga krīzes pārvaldības mehānisma izveidi, lai saglabātu euro zonas finansiālo 

stabilitāti 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 3.a vēlas kā viens no likumdevējiem 

uzsvērt nepieciešamību izveidot pastāvīgu 

krīzes pārvaldības mehānismu, kas būtu 

ticams, stabils, ilgstošs un veidots, Ħemot 

vērā būtiskus reālās situācijas tehniskos 

aspektus, un kas būtu jāpieĦem saskaĦā 

ar parasto likumdošanas procedūru, 

iedvesmojoties no Kopienas metodes, lai, 

no vienas puses, stiprinātu Eiropas 

Parlamenta iesaisti un uzlabotu 

demokrātisku pārskatatbildību un, no 

otras puses, izmantotu Komisijas 

specializētās zināšanas, neatkarību un 

objektivitāti; tādēĜ mudina Padomi 

nodrošināt pienācīgu juridisko pamatu, 

šajā nolūkā pārskatot LESD; 

Or. en 
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14.12.2010 B7-0733/9 

Grozījums Nr.  9 

José Manuel García-Margallo y Marfil, 

PPE grupas vārdā 

Antolín Sánchez Presedo, 

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B7-0733/2010 

Sharon Bowles, 

par pastāvīga krīzes pārvaldības mehānisma izveidi, lai saglabātu euro zonas finansiālo 

stabilitāti 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 3.b norāda, ka jebkurā gadījumā ESM 

pamatā vajadzētu būt solidaritātei, tam 

vajadzētu piemērot stingrus nosacītības 

noteikumus un tā finansēšanā kā viens no 

avotiem būtu jāizmanto arī novatoriski 

finansēšanas instrumenti un/vai soda 

naudas, kas dalībvalstīm tiktu piemērotas 

pārmērīga deficīta procedūras rezultātā 

vai saistībā ar pasākumiem, kas tiktu 

piemēroti pārmērīgu parādu vai 

pārmērīgas bilances nelīdzsvarotības 

gadījumā, ja pašreiz apspriesto 

ekonomikas pārvaldības tiesību aktu 

kopumā tiks iekĜauti attiecīgi noteikumi 

un tādā veidā, kas būs paredzēts šajos 

noteikumos; 

Or. en 
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14.12.2010 B7-0733/10 

Grozījums Nr.  10 

José Manuel García-Margallo y Marfil, 

PPE grupas vārdā 

Antolín Sánchez Presedo, 

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B7-0733/2010 

Sharon Bowles, 

par pastāvīga krīzes pārvaldības mehānisma izveidi, lai saglabātu euro zonas finansiālo 

stabilitāti 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. norāda, ka pastāvīgais krīzes 

pārvaldības mehānisms būtu jāievieš pēc 

iespējas ātrāk, lai nodrošinātu stabilitāti 

tirgos un izkliedētu nenoteiktību attiecībā 

uz obligācijām, kas ir izdotas, izmantojot 

pagaidu mehānismu, bet kuras būs 

jāatpērk pēc tam, kad tiks izveidots 

pastāvīgs krīzes pārvaldības mehānisms; 

 

10. norāda, ka pastāvīgais krīzes 

pārvaldības mehānisms būtu jāievieš pēc 

iespējas ātrāk, lai nodrošinātu stabilitāti 

tirgos pastiprinātu noteiktību attiecībā uz 

obligācijām, kas ir izdotas pirms pastāvīgā 

krīzes pārvaldības mehānisma izveides; 

 

Or. en 
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14.12.2010 B7-0733/11 

Grozījums Nr.  11 

José Manuel García-Margallo y Marfil, 

PPE grupas vārdā 

Antolín Sánchez Presedo, 

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B7-0733/2010 

Sharon Bowles, 

par pastāvīga krīzes pārvaldības mehānisma izveidi, lai saglabātu euro zonas finansiālo 

stabilitāti 

Rezolūcijas priekšlikums 

16. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. uzstāj, ka privātajam sektoram arī 

vajadzētu uzĦemties daĜu sloga un ka šajā 

sakarībā noteikumi būtu jāpielāgo tā, lai, 

izvērtējot katru gadījumu atsevišėi un 

nodrošinot pilnīgu atbilstību SVF politikas 

pamatnostādnēm, Ĝautu piedalīties privātā 

sektora kreditoriem; 

 

16. uzstāj, ka noteikumi būtu jāpielāgo tā, 

lai, izvērtējot katru gadījumu atsevišėi un 

nodrošinot pilnīgu atbilstību SVF politikas 

pamatnostādnēm, Ĝautu piedalīties privātā 

sektora kreditoriem; 

Or. en 

 

 


