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IEROSINĀJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 

komiteja rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. ņemot vērā ES kā pārnacionālas institūcijas specifisko raksturu, valstu savstarpējās 

atkarības pašreizējo augsto līmeni un varas līdzsvara maiņu, uzskata, ka Savienībai 

starptautisku institūciju locekles statusā būtu jāuzņemas aktīvāka un redzamāka loma 

pasaules mēroga ekonomikas pārvaldības procesā; uzsver nepieciešamību pēc 

institucionālām reformām, lai nodrošinātu saskaņotu ES pārstāvību un spēcīgu Eiropas 

balsi starptautiskās finanšu, monetārās un regulatīvās iestādēs un institūcijās; 

2. uzskata, ka ES kā starptautisku forumu dalībniecei būtu jāveicina starptautiskās un 

ekonomiskās pārvaldības procesa reforma saskaņā ar saviem principiem un it īpaši 

Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2., 3. un 6. pantā noteiktajiem principiem; 

3. prasa ES kļūt par dalībnieci starptautiskos forumos, kas regulē un ietekmē starptautisko 

ekonomiku; tomēr uzskata, ka ES būtu jāskaidro to neoficiālo institūciju pieņemto 

lēmumu juridiskais statuss, kuras vada monetāro savienību; 

4. norāda, ka ekonomikas un finanšu krīze, kura sākās 2008. gadā, ir izgaismojusi vajadzību 

pasaulē pastiprināt ekonomikas pārvaldību, izveidot tādas pārnacionālas institūcijas, kas ir 

spējīgas iejaukties, un pieņemt darbības noteikumus, kuru mērķis ir panākt valstu 

ekonomikas politikas jomā pieņemto lēmumu labāku koordināciju; 

5. prasa izveidot saskaņotus un labāk strukturētus iepriekšējas koordinācijas mehānismus, lai 

izstrādātu kopēju ES nostāju, kuras mērķis, ņemot vērā pasaules valstu savstarpējās 

ekonomiskās atkarības augsto pakāpi, ko nosaka starptautiskās tirdzniecības nozīme 

pasaules ekonomikas kārtībā, ir starptautiskos ekonomikas forumos efektīvāk popularizēt 

ES mērķus un politikas virzienus, kuri uzskaitīti, piemēram, LES 2., 3. un 6. pantā un 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 8., 9., 10., 11. un 12. pantā; 

6. uzsver, ka katrā no minētajām finanšu, monetārajām un regulatīvajām iestādēm un 

institūcijām būtu jāizstrādā saskaņota ES stratēģija, lai Savienība varētu sagatavot 

koordinētu nostāju un pastiprināt savu ietekmi lēmumu pieņemšanas procesā; 

7. uzsver, ka liela nozīme ir vienotai Eiropas balsij starptautiskās iestādēs un institūcijās, un 

aicina Komisiju ierosināt rīcības kodeksu attiecībā uz pārredzamību un pārskatatbildību, 

kurā būtu sniegti norādījumi par Eiropas pārstāvju rīcību starptautiskās organizācijās un 

kurš pamatotos uz pastāvošo paraugpraksi; uzskata, ka laika gaitā šo rīcības kodeksu kā 

paraugu varētu izmantot visas starptautiskās iestādes un institūcijas savu rīcības kodeksu 

izstrādē; 

8. atgādina, ka minētajās institūcijās, kurās ir pārstāvēta gan ES, gan dalībvalstis, būtu 

pilnībā jāievēro LES 4. panta 3. punktā paredzētais lojālas sadarbības princips un ka 

dalībvalstīm būtu jāatturas „no jebkādiem pasākumiem, kuri varētu apdraudēt Savienības 

mērķu sasniegšanu”; 

9. atbalsta to, ka Savienība popularizē vienotu un integrējošu Eiropas pieeju, lai nodrošinātu 
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savu politikas virzienu un pasākumu konsekvenci, efektivitāti un ilgtspēju, un to, ka 

kopējas nostājas noteikšanā tiek ņemtas vērā to dalībvalstu intereses un ieguldījums, kuras 

nav pārstāvētas minētajās iestādēs vai institūcijās; 

10. uzskata, ka šo vienoto un iekļaujošo Eiropas pieeju varētu labāk īstenot ar regulāra un 

oficiāla dialoga par finanšu jautājumiem palīdzību, kurš Parlamentā tiktu organizēts, lai 

pirms svarīgām starptautiskām sarunām noteiktu ES nostāju, un nodrošinātu to, ka šī 

nostāja tiek darīta zināma un ka tiek īstenoti nepieciešamie turpmākie pasākumi; uzskata, 

ka minētajā dialogā būtu jāuzaicina piedalīties ES iestādes, dalībvalstis un attiecīgā 

gadījumā iesaistīto starptautisko organizāciju vadītāji un ka tā raksturs (publisks vai 

slēgts) un biežums būtu jānosaka atbilstoši praktiskajām vajadzībām; 

11. uzskata, ka šis dialogs kalpotu tam, lai noteiktu sarunu mandātu jomās, kurās Eiropas 

Parlaments līdzās Padomei ir viens no likumdevējiem, šajā nolūkā apvienojot ES nostājas 

ap tiesību aktiem, kas ir pieņemti ar balsu vairākumu, un izvairoties no neatbilstības 

tiesību aktiem, kuri ir pieņemšanas stadijā; 

12. mudina Savienību ar savu institūciju palīdzību nodrošināt pilnīgu atbilstību Pamattiesību 

hartai un ievērot tajā noteiktās absolūtās robežas darbībai visās jomās, tostarp ekonomiska 

rakstura pasākumiem, kas, ļoti iespējams, varētu būtiski ietekmēt tās pilsoņu dzīvi; 

13. atgādina, ka ES būtu jācenšas panākt pilntiesīgas locekles statuss tajās starptautiskās 

ekonomikas un finanšu institūcijās, kuru locekle tā vēl nav un kurās šāda dalība būtu 

lietderīga (piemēram, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā un 

Starptautiskajā Valūtas fondā (SVF)); prasa attiecīgajām starptautiskajām ekonomikas un 

finanšu institūcijām izdarīt visas nepieciešamās izmaiņas savos dibināšanas aktos, lai ļautu 

ES kļūt par to pilntiesīgu locekli; 

14. uzskata, ka nākotnē, pienācīgi ņemot vērā kompetenču sadalījumu starp ES un 

dalībvalstīm un ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanā sasniegto progresu, 

būtu jānodrošina vienota ārēja ES pārstāvība SVF un citos starptautiskos ekonomikas 

forumos, lai ES varētu pilnībā izmantot savu potenciālu, vieglāk sasniegt savus mērķus, 

aizsargāt savas un savu dalībvalstu intereses un palielināt savu nozīmīgumu un ietekmi 

pasaules ekonomikas un finanšu struktūrā; uzskata, ka šai vienotajai pārstāvībai ir jāsākas 

ar progresu ceļā uz vienotu eurozonas pārstāvību SVF, neskarot vienota ES vēlēšanu 

apgabala izveidi ilgtermiņā; 

15. uzsver nepieciešamību pēc patiesas ES politikas virzienu reformas, lai nepieļautu iekšēju 

ekonomisku un sociālu nelīdzsvarotību starp dalībvalstīm un lai varētu veikt parāda 

pārstrukturēšanu; 

16. pauž nožēlu par to, starptautiskajām finanšu, monetārajām un regulatīvajām iestādēm un 

institūcijām un ES dalībai tajās trūkst demokrātiskās pārskatatbildības un pārredzamības 

attiecībā uz lēmumu pieņemšanas procesu; 

17. uzskata, ka būtu jāapsver iespēja paredzēt, ka G20 sanāksmēs Padomes un Komisijas 

priekšsēdētājam par abiem ir viena vieta, jo pašreizējā situācija (divas atsevišķas vietas) 

vājina ES ārējo uzticamību; 

18. uzsver nepieciešamību nodrošināt, ka Savienības līdzdalība pastāvošajās ekonomikas un 
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finanšu institūcijās ir pilnībā pārredzama, demokrātiski pārskatatbildīga un leģitīma; 

19. uzsver, ka Savienības pārstāvjiem būtu jāspēj uzņemties G20 rotējošo prezidentūru; 

20. atbalsta to, lai Savienība ieviestu pilnīgas pārredzamības sistēmu attiecībā uz lobistiem 

sarunu procesā starp ES institūcijām un iepriekš minētajām starptautiskajām institūcijām; 

21. uzskata, ka Parlaments būtu pienācīgi un regulāri jāinformē par Savienības darbību un 

nostāju pastāvošajās ekonomikas un finanšu institūcijās; uzskata arī, ka Parlamentam 

vajadzētu būt tiesībām paust viedokli un tam būtu jāuzņemas uzraudzības loma attiecībā 

uz ES pārstāvju darbu šajās institūcijās, lai nodrošinātu pārskatatbildību un pastiprinātu 

demokrātisko leģitimitāti; 

22. prasa izveidot starptautiskas darba grupas, kas sanāktu kopā pirms starptautisku finanšu, 

monetāro un regulatīvo iestāžu un institūciju oficiālām sanāksmēm un sniegtu 

Parlamentam iespēju paust viedokli par gaidāmajās sanāksmēs apspriežamajiem 

jautājumiem; uzskata, ka būtu jāizveido mehānisms, lai ņemtu vērā Parlamenta viedokli 

par šādiem jautājumiem; 

23. uzsver, ka būtu jānodrošina attiecīgo ekonomikas un finanšu institūciju izdoto dokumentu 

pieejamība Parlamentam, jāizveido atbilstošs atklāts, regulārs un efektīvs ziņošanas 

mehānisms un ES dalībniekiem būtu sistemātiski jāsniedz Parlamentam atsauksmes par 

minētajos forumos pieņemtajiem lēmumiem; 

24. uzskata, ka ES būtu jāuzņemas vadoša un daudz aktīvāka loma starptautisko ekonomikas 

un finanšu institūciju reformēšanas veicināšanā, lai to darbība kļūtu demokrātiskāka, 

pārredzamāka un pārskatatbildīgāka, tādējādi tās tuvinot iedzīvotājiem; 

25. uzskata, ka ES visos starptautiskos ekonomikas forumos būtu jāaizstāv pasaules 

ekonomikas pārvaldības koordinēšana un pastiprināšana, Eiropas sociālais modelis, 

fiskālā sadarbība un uzņēmumu ilgtspējas kultūra. 
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