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14.12.2015 B8-1347/3 

Grozījums Nr.  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā 

Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana 

Rezolūcijas priekšlikums 

A apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

A. tā kā piecu priekšsēdētāju ziņojumā par 

Eiropas ekonomiskās un monetārās 

savienības izveides pabeigšanu noteikti 

priekšlikumi Eiropas ekonomiskās un 

monetārās savienības izveides pabeigšanai; 

A. tā kā piecu priekšsēdētāju ziņojumā par 

Eiropas ekonomiskās un monetārās 

savienības izveides pabeigšanu noteikti 

priekšlikumi Eiropas ekonomiskās un 

monetārās savienības izveides pabeigšanai, 

bet novārtā atstāta iespēja izmantot 

visplašākās alternatīvās iespējas, tostarp 

diskusiju par euro valūtas likvidēšanu vai 

vienpusējas izstāšanās mehānismiem; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/4 

Grozījums Nr.  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā 

Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana 

Rezolūcijas priekšlikums 

Da apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 D.a tā kā ir pagājis pietiekams laiks, kas 

ļauj novērtēt euro valūtas projekta 

poltitisko un ekonomisko neizdošanos; tā 

kā vienotas valūtas rezultātā ir 

saasinājušās atšķirības un līdzsvara 

trūkums starp valstīm ar budžeta deficītu 

un valstīm ar pārpalikumu, atspoguļojot 

to, ka vienotai valūtai strukturāli ir 

neiespējami nodrošināt faktisku 

konverģenci un kohēziju valūtas zonā, kas 

nebūt nav optimāla;  

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/5 

Grozījums Nr.  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā 

Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. ņem vērā Komisijas priekšlikumus 

nostiprināt EMS un, atzīstot, ka ir veikti 

daži pasākumi pareizajā virzienā, norāda, 

ka būs nepieciešami papildu centieni, lai 

novērstu eurozonas institucionālā 

regulējuma pašreizējos trūkumus; 

1. pauž dziļu nožēlu par Komisijas 

priekšlikumiem nostiprināt EMS un 

uzskata, ka tie ir pasākumi nepareizajā 

virzienā; uzsver, ka vienotai valūtai ir 

destruktīva un asimetriska ietekme uz 

vājākām eurozonas ekonomikām, kurām 

jāuzņemas neproporcionāli augstas 

ekonomiskas un sociālas pielāgošanas 

izmaksas, īstenojot iekšēju devalvāciju un 

taupību; pauž izbrīnu par to, ka līdz šim 

nekādā veidā nav ņemta vērā tādu 

demokrātisku mehānismu 

nepieciešamība, kas ļautu ikvienai valstij 

brīvprātīgi un vienpusēji izstāties no 

eurozonas; norāda, ka būs nepieciešama 

ES ekonomikas pārvaldības arhitektūras 

radikāla pārdomāšana, lai novērstu 

eurozonas institucionālā regulējuma 

pašreizējos trūkumus un pretrunas; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/6 

Grozījums Nr.  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā 

Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. uzstāj, ka jāīsteno sešu tiesību aktu 

kopuma un divu tiesību aktu kopuma 

noteikumi, kā noteikts tā patstāvīgajā 

ziņojumā par ekonomikas pārvaldības 

sistēmas pārskatīšanu — padarītā darba 

izvērtējums un jauni uzdevumi —, 

vienlaicīgi uzsverot, ka spēkā esošie līgumi 

un instrumenti ļautu veikt dažus 

nepieciešamos papildu pasākumus, lai 

pabeigtu EMS izveidi; 

2. uzstāj, ka nepieciešams realizēt 

korektīvus pasākumus pret kaitējošu un 

ilgstošu makroekonomisko 

nelīdzsvarotību, kas radusies pārmērīgas 

pašreizējā pārpalikuma samazināšanās 

rezultātā eurozonas kodola valstīs, 

vienlaicīgi uzsverot, ka spēkā esošie līgumi 

un instrumenti attur valstis ar deficītu 

veikt nepieciešamos pasākumus, lai 

stimulētu atlabšanu ar politikas 

starpniecību, kas ir piemērota to iekšējai 

ekonomikai, un tādējādi paildzina 

nebeidzamo ekonomikas un sociālo krīzi 

un paātrina ES iziršanu; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/7 

Grozījums Nr.  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā 

Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 3.a pauž nožēlu par to, ka Komisija savos 

priekšlikumos nav ņēmusi vērā akūto 

nepieciešamību izbeigt taupību un 

paredzēt mehānismus, kas ļautu 

dalībvalstīm īstenot ekonomikas politiku, 

ko tās uzskata par nepieciešamu, lai 

apkarotu rekordlielo bezdarbu, nabadzību 

un sociāli ekonomisko nevienlīdzību, 

tostarp nekavējoties pārtraucot piemērot 

budžeta noteikumus publiskiem 

izdevumiem, kas saistīti ar produktīviem 

ieguldījumiem; 

Or. en 

 

 


