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6.7.2015 B8-0655/1 

Grozījums Nr.  1 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā 

Kapitāla tirgu savienības izveide 

Rezolūcijas priekšlikums 

E apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

E. tā kā, sākoties finanšu krīzei, ES 

iestādes iesniedza vairākus tiesību aktus, 

kuru mērėis bija novērst to, ka šāda krīze 
atkārtojas, un radīt finansiāli stabilu vidi, 
kas ir svarīga patiesi noturīgai izaugsmei; 
tā kā šie tiesību akti būtu jāuzskata par 
satvaru, kurā kapitāla tirgu savienība 
(KTS) attīstās, nevis par šėērsli tai; 

 

E. tā kā, sākoties finanšu krīzei, ES 

iestādes iesniedza vairākus tiesību aktus, 

kuri tomēr joprojām nav pietiekami, lai 
novērstu to, ka šāda krīze atkārtojas;  

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/2 

Grozījums Nr.  2 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā 

Kapitāla tirgu savienības izveide 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.a norāda, ka pastāv ievērojamas 
atšėirības starp ienākumiem no kapitāla 
un ienākumiem no darba, ko lielā mērā 
izraisa pārmērīgas spekulācijas finanšu 
tirgos, kuri reālo ekonomiku neietekmē; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/3 

Grozījums Nr.  3 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā 

Kapitāla tirgu savienības izveide 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. atzīmē, ka kopš krīzes sākuma, kuru 

izraisīja finanšu sektora sabrukums, ar 

publisku intervenci ir panākta pietiekama 

likviditāte, taču tas līdz šim nav palielinājis 

reālās ekonomikas pieprasījumu pēc 

finansējuma; 

2. atzīmē, ka kopš krīzes sākuma, kuru 

izraisīja finanšu sektora sabrukums, ar 

publisku intervenci ir panākta pietiekama 

likviditāte, taču tas līdz šim nav palielinājis 

reālās ekonomikas pieprasījumu pēc 

finansējuma; pauž dziĜas bažas par šo 
likviditāti, jo finanšu tirgos veidojas jauni 
spekulatīvi burbuĜi; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/4 

Grozījums Nr.  4 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā 

Kapitāla tirgu savienības izveide 

Rezolūcijas priekšlikums 

2.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.a uzsver, ka taupības pasākumi ir 
ievērojami veicinājuši mazu pieprasījumu 
pēc kredītiem, jo deflācijas politikas 
pasākumu dēĜ pieprasījums pēc precēm 
un pakalpojumiem daudzās valstīs ir 
samazinājies; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/5 

Grozījums Nr.  5 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā 

Kapitāla tirgu savienības izveide 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. uzsver, ka pieprasījumu un piedāvājumu 

var veicināt, veidojot uzticību reālajai 

ekonomikai, proti, gan dalībvalstu, gan 
Savienības līmenī skaidri apĦemoties 
veicināt investīcijām labvēlīgu vidi un 
tiesisko noteiktību investoriem, formulēt 
ilgtermiĦa mērėus attiecībā uz 
stabilizējošu, konkurētspējīgu un 
izaugsmi veicinošu tiesisko regulējumu, 
kā arī stimulēt un dažādot investīcijas 
infrastruktūrā, tādējādi Ĝaujot 
uzĦēmumiem plānot ilgtermiĦā; 

8. uzsver, ka pieprasījumu un piedāvājumu 

var veicināt, pārtraucot neoliberālu 
taupības politiku; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/6 

Grozījums Nr.  6 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā 

Kapitāla tirgu savienības izveide 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. uzsver, ka nepilnīgi kapitāla tirgi ir 

izraisījusi kĜūdainu riska novērtēšanu un 
to, ka dzīšanās pēc peĜĦas netiek saistīta 
ar faktiski izraisīto risku, kā rezultātā tirgi 
ir neobjektīvi nelabvēlīgi pret tādām 
juridiskām personām kā MVU; uzskata, 
ka vienam no KTS mērėiem vajadzētu būt 
tirgu efektivitātes uzlabošanai un 
taisnīgu, atbilstīgu un ekonomiski 
pamatotu riska un peĜĦas attiecību 
nodrošināšanai ES kapitāla tirgos; 

11. uzsver, ka nepilnīgi kapitāla tirgi ir 

izraisījuši neseno finanšu un ekonomikas 
krīzi un tādēĜ tie ir jāpakĜauj stingrai 
publiskai kontrolei; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/7 

Grozījums Nr.  7 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā 

Kapitāla tirgu savienības izveide 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. uzskata, ka īstenā Eiropas pieejā 

attiecībā uz kapitāla tirgiem būtu pienācīgi 

jāĦem vērā starptautiskās norises, lai 
Eiropa arī turpmāk būtu pievilcīga 
starptautiskajiem investoriem, tiesību 
aktos izvairoties no nevajadzīgām 
atšėirībām un dublēšanās; 

13. uzskata, ka īstenā Eiropas pieejā 

attiecībā uz kapitāla tirgiem jākoncentrējas 

uz individualizētiem banku 
pakalpojumiem un jo īpaši atbalstu 
mazām vietējām bankām, kas darbojas 
visas sabiedrības interesēs, nevis 
orientējas uz to, lai maksimāli palielinātu 
peĜĦu, un atšėirībā no anonīmiem 
kapitāla tirgiem ir piemērotākas Eiropas 
ekonomikas vajadzībām, kuras pamatā 
galvenokārt ir MVU, kā arī kredītrisku 
uzraudzībai un ilgtermiĦa iesaistīšanas 
nodrošināšanai; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/8 

Grozījums Nr.  8 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā 

Kapitāla tirgu savienības izveide 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. uzsver, ka šim nolūkam ir jāveic 

pamatota un visaptveroša analīze, kurā 

tiktu Ħemta vērā visu pēdējos gados 

pabeigto likumdošanas procedūru 

kumulatīvā ietekme uz Eiropas kapitāla 

tirgiem; norāda, ka tas nozīmē arī to, ka 

rūpīgi jāizvērtē, vai ir nepieciešams 
pārskatīt stingrās kapitāla prasības, ko 
piemēro banku un apdrošināšanas nozarē; 

19. uzsver, ka šim nolūkam ir jāveic 

pamatota un visaptveroša analīze, kurā 

tiktu Ħemta vērā visu pēdējos gados 

pabeigto likumdošanas procedūru 

kumulatīvā ietekme uz Eiropas kapitāla 

tirgiem; norāda, ka tas nozīmē arī to, ka 

tiks vēl vairāk pastiprinātas kapitāla 
prasības, ko piemēro banku un 

apdrošināšanas nozarē, cita starpā ieviešot 
saistošu aizĦemto līdzekĜu īpatsvaru un 
stingri nošėirot investīcijas no maza 
apmēra banku pakalpojumiem, jo īpaši 
iestādēm, kas ir pārāk lielas, lai 
bankrotētu; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/9 

Grozījums Nr.  9 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā 

Kapitāla tirgu savienības izveide 

Rezolūcijas priekšlikums 

20. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

20. uzsver, ka ar KTS iniciatīvām nebūtu 
no jauna jāizgudro velosipēds, bet gan 
jāatzīst, ka uzĦēmumu finansēšana 
Eiropā ir balstīta uz labi izstrādātām, 
vēsturiski izveidotām struktūrām, kuras, 
neraugoties uz to ierobežojumiem, ir 
izrādījušās veiksmīgas un noturīgas pret 
krīzēm, un ka turpmāka dažādošana un 
jaunu kanālu uzstrādāšana varētu būt 
lietderīga, lai nodrošinātu, ka dažādiem 
uzĦēmumiem ir lielāka piekĜuve 
finansējumam; 

20. uzskata, ka visas KTS iniciatīvas 
kalpos vienīgi kapitāla īpašniekiem un 
investoriem, ja netiks pamatā pārskatīta 
pašreizējā taupības politika un būtiski 
reformēta banku nozare, kas ir vērsta uz 
individualizētu aizdevumu izsniegšanu; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/10 

Grozījums Nr.  10 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā 

Kapitāla tirgu savienības izveide 

Rezolūcijas priekšlikums 

21. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. norāda, ka tradicionālie finansēšanas 

kanāli, izmantojot bankas, bieži vien 

neatbalsta inovatīvus uzĦēmumus un 

MVU; uzsver, ka finansējuma pieejamības 

trūkums, īpaši MVU, ir viens no 

būtiskākajiem šėēršĜiem izaugsmei ES; 

uzsver — lai gan MVU joprojām ir grūti 

iegūt banku kredītus, ir nepieciešamas 
alternatīvas banku finansējumam, proti, 
uzlabojot uzĦēmējdarbības vidi riska 
kapitālam, aizdošanai bez finanšu 
institūciju starpniecības, privātiem 
kapitālieguldījumiem, MVU aizĦēmumu 
vērtspapīrošanai un krājaizdevu 
sabiedrību veidošanai, bet arī 
standartizējot noteikumus par publiskā un 
privātā sektora partnerībām (PPP) visā 
ES; 

21. norāda, ka tradicionālie finansēšanas 

kanāli, izmantojot bankas, bieži vien 

neatbalsta inovatīvus uzĦēmumus un 

MVU; uzsver, ka finansējuma pieejamības 

trūkums, īpaši MVU, ir viens no 

būtiskākajiem šėēršĜiem izaugsmei ES; 

uzsver, ka MVU joprojām ir grūti iegūt 

banku kredītus, jo īpaši Ħemot vērā 
ekonomikas stagnācijas gaisotni, kas 
valda kopš finanšu krīzes; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/11 

Grozījums Nr.  11 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā 

Kapitāla tirgu savienības izveide 

Rezolūcijas priekšlikums 

35. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

35. uzskata, ka KTS būtu jāievieš 

pakāpeniski un ka tai jābūt trīs prioritātēm: 

pirmkārt, stimulēt visefektīvāko 
noguldījumu novirzīšanu, padziĜinot un 
dažādojot uzĦēmumiem pieejamos 
finanšu avotus, un piedāvāt plašākas 
investēšanas iespējas, labāku 
pārredzamību un portfeĜa diversifikāciju 
noguldītājiem un investoriem; otrkārt, 

veiksmīgāk mazināt riskus, radot 
savstarpēji integrētākus pārrobežu tirgus, 
uzlabojot finanšu sistēmas noturību pret 
dziĜu finanšu krīžu nelabvēlīgām sekām 
un mīkstinot idiosinkrātisko šoku ietekmi; 
treškārt, nodrošināt, ka pastāv efektīvs 

papildu kanāls reālās ekonomikas 

finansēšanai; 

35. uzskata, ka KTS būtu jāievieš 

pakāpeniski un ka tai jābūt trīs prioritātēm: 

pirmkārt, mainīt makroekonomikas 
nosacījumus, saskaĦā ar kuriem kapitāla 
tirgus dalībnieki darbojas, jo īpaši 
pārtraucot deflācijas taupības politiku, 
kas ir mazinājusi pieprasījumu pēc 
kredītiem; otrkārt, reformēt finanšu tirgus 
Eiropā, stingri nošėirot investīcijas no 
maza apmēra banku pakalpojumiem, 
atbalstot vietējos individualizētos 
aizdevumu izsniegšanas modeĜus, kas 
darbojas ar zemu risku, un stingri 
regulējot banku ēnu sektoru; treškārt, 
nodrošināt, ka pastāv efektīvs un stingri 
uzraudzīts papildu kanāls reālās 
ekonomikas finansēšanai; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/12 

Grozījums Nr.  12 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā 

Kapitāla tirgu savienības izveide 

Rezolūcijas priekšlikums 

54. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

54. uzsver, ka kapitāla tirgu sarežăītībai 
nevajadzētu novest pie MVU izstumšanas, 
jo tie ir uzĦēmumi, kuriem visvairāk 
nepieciešama piekĜuve papildu 
finansējumam, jo īpaši tajās dalībvalstīs, 
kuras saskaras vai saskārās ar 
ekonomiskām grūtībām; uzsver, ka 

labvēlīga vide veiksmīgai MVU 
finansēšanai ietver nepieciešamību pēc 
MVU labvēlīgiem ekonomiskajiem un 
reglamentējošiem apstākĜiem gan ES, gan 
dalībvalstīs; jo īpaši uzsver, ka uzmanība 
būtu jāpievērš iespējamai procedūru 
vienkāršošanai attiecībā uz MVU un 
uzĦēmumu ar vidēji lielu kapitālu piekĜuvi 
SPP, vienlaikus nodrošinot, ka tiek 
saglabāti stingri kritēriji, kā novērtēt 
uzĦēmumu noturību un atbilstību SPP; 
aicina Komisiju izskatīt iespējas, ko vēl var 

darīt, lai palīdzētu MVU piesaistīt 

investīcijas; 

54. pauž Ĝoti nopietnas bažas par kapitāla 
tirgu sarežăītību un uzskata — pastāv 

risks, ka bez atbilstīga regulējuma MVU 
turpmāk vairs nebūs piekĜuves 
finansējumam; aicina Komisiju izskatīt 

iespējas, ko vēl var darīt, lai palīdzētu 

MVU piesaistīt investīcijas; 

Or. en 


