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Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 3. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 
nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0087/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas 
Monetārā fonda izveidi

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi 
(COM(2017)0827),– ņemot vērā Eiropas Reģionu komitejas 2018. gada 5. jūlija 
atzinumu par priekšlikumiem ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) reformai,

– ņemot vērā Eurogrupas priekšsēdētāja 2018. gada 25. jūnija vēstuli Eiropadomes 
priekšsēdētājam par turpmāku EMS padziļināšanu un ņemot vērā 2018. gada 29. jūnija 
Eurosamita paziņojumu par Eiropas Stabilizācijas mehānisma reformu,

– ņemot vērā Eurogrupas 2018. gada 4. decembra ziņojumu līderiem par EMS 
padziļināšanu,

– ņemot vērā 2018. gada 14. decembra Eurosamita paziņojumu,

– ņemot vērā 2018. gada 14. novembra kopīgo nostāju attiecībā uz Komisijas un ESM 
nākotnes sadarbību,

– ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas (ECB) 2018. gada 11. aprīļa atzinumu par 
priekšlikumu regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi1,

– ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas 2018. gada 18. septembra atzinumu Nr. 2/2018 
“Apsvērumi par revīziju un pārskatatbildību saistībā ar 2017. gada 6. decembra 
priekšlikumu izveidot Eiropas Monetāro fondu, kas nostiprināts Savienības tiesiskajā 
regulējumā”,

– ņemot vērā Reglamenta 99. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas kopīgās 
apspriedes, kas rīkotas saskaņā ar Reglamenta 55. pantu,

1 OV C 220, 25.6.2018., 2. lpp.
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– ņemot vērā Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas starpposma 
ziņojumu, kā arī Budžeta kontroles komitejas un Konstitucionālo jautājumu komitejas 
atzinumus (A8-0087/2019),

A. tā kā euro ieviešana ir viens no Savienības vērienīgākajiem un sarežģītākajiem 
projektiem;

B. tā kā finanšu un ekonomikas krīze ir atklājusi nepilnības euro sistēmā;

C. tā kā stipras un stabilas valūtas ir ļoti svarīgas visai ES kopumā;

D. tā kā Eiropas Stabilizācijas mehānisms (ESM) tika izveidots, lai reaģētu uz EMS krīzi;

E. tā kā Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta (EFSI) un ESM izveide mainīja EMS 
politisko un ekonomisko raksturu;

F. tā kā ESM starpvaldību raksturs uzsver dalībvalstu lēmumu pieņemšanas pilnvaras;

G. tā kā pašlaik notiekošās debates par Eiropas un EMS nākotni ir skaidri parādījušas 
dalībvalstu atšķirīgos politiskos viedokļus par ESM ilgtermiņa nākotni,

1. noraida priekšlikumu;

2. uzskata, ka Komisijas 2017. gada 6. decembra priekšlikumu Padomes regulai par 
Eiropas Monetārā fonda izveidi ir savtīgs Komisijas ieguldījums pašlaik notiekošajās 
debatēs par EMS padziļināšanu un ESM reformu;

3. uzsver, ka ESM iekļaušanai ES tiesiskajā regulējumā trūkst juridiska pamata; tādēļ 
uzsver, ka ESM starpvaldību raksturam nav alternatīvas; tādēļ noraida ESM integrēšanu 
Savienības tiesībās; noraida ideju par ESM pārveidi par Eiropas Monetāro fondu;

4. atgādina dalībvalstu parlamentu fiskālās un demokrātiskās uzraudzības prerogatīvas; 
uzskata, ka dalībvalstu parlamentiem vajadzētu būt tiesībām iegūt informāciju par ESM 
darbībām un iesaistīties dialogā ar reformētā ESM rīkotājdirektoru;

5. prasa nekavējoties noteikt moratoriju ESM aktivēšanai attiecībā uz turpmākām tā 
sauktās finansiālās palīdzības programmām; iebilst pret ESM iesaistīšanos dalībvalstu 
iekšējās lietās un to ekonomikas politikā; prasa tuvākajā nākotnē likvidēt ESM;

6. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Eiropadomes priekšsēdētājam, Komisijai, 
Padomei, Eurogrupai, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Stabilizācijas mehānisma 
rīkotājdirektoram un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.
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