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IEROSINĀJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju un 

Ekonomikas un monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atgādina — lai gan euro joprojām ir jauna naudas vienība un pēdējos gados tam ir nācies 

pārciest nopietnu krīzi, tas tomēr ir ieņēmis stabilu pozīciju pasaules rezerves valūtu vidū; 

2. uzskata, ka krīze pastiprināja nepieciešamību uzlabot ES ekonomikas pārvaldību un ka 

pakāpeniski, ievērojot skaidras, paredzamas un visaptverošas vadlīnijas, ir jāpabeidz 

ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) izveide; 

3. atgādina, ka 26 dalībvalstis ir apņēmušās pievienoties eurozonai un ka Līgumos euro ir 

atzīta kā ekonomikas un monetārās savienības valūta (Līguma par Eiropas Savienību 

(LES) 3. panta 4. punkts);  

4. uzskata: lai pabeigtu EMS izveidi, nepieciešams sasniegt starpposma mērķi — budžeta 

kapacitātes ieviešanu eurozonā, un šo budžeta kapacitāti, kaut arī ierobežotā apmērā, ir 

ieteicams veidot pašreizējā Līguma satvarā; 

5. ņem vērā attiecībā uz budžeta kapacitāti iesniegtos daudzveidīgos priekšlikumus, kuros 

piedāvāti dažādi modeļi un dažādas funkcijas, lai veicinātu eurozonas ekonomisko un 

sociālo konverģenci un ilgtspējīgas strukturālas reformas, uzlabotu eurozonas 

konkurētspēju un noturību un/vai sniegtu atbalstu satricinājumu amortizēšanā; norāda, ka 

dažas iespējas varētu izmantot saskaņā ar spēkā esošajiem Līgumiem, jo īpaši Līguma par 

Eiropas Savienības darbību (LESD) 136., 175. un 352. pantu; 

6. atgādina, ka šādai kapacitātei vajadzētu būt ietvertai ES budžetā, kā noteikts LESD 

310. panta 1. punktā, un tā būtu jāfinansē no pašu resursiem, kā arī tai būtu jāatbilst LESD 

310. panta 4. punkta un 312. panta 1. punkta noteikumiem, bet būtu jāparedz iespēja 

iekļaut attiecīgas apropriācijas papildus daudzgadu finanšu shēmā (DFS) noteiktajiem 

maksimālajiem apmēriem; 

7. norāda, ka saskaņā ar LESD 311. pantu ir iespējams palielināt pašu resursu maksimālo 

apmēru un izveidot jaunas pašu resursu kategorijas (pat ja tos palielina tikai ierobežots 

dalībvalstu skaits); norāda, ka, izmantojot iespēju piešķirt noteiktus ieņēmumus 

konkrētiem izdevumu posteņiem saskaņā ar Finanšu regulas1 21. pantu, netiek pārkāpts 

budžeta vispārīguma princips; 

8. uzsver, ka ES budžets arī piedāvā garantijas specifiskām aizdevumu operācijām un ka 

vairākiem instrumentiem, piemēram, Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismam un 

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondam, ir atļauts izmantot līdzekļus papildus DFS 

maksimālajiem izdevumu apjomiem; 

9. norāda — ja par budžeta kapacitātes mērķi tiktu noteikta strukturālo reformu stimulēšana, 

to varētu izveidot, pamatojoties uz spēkā esošajiem Līgumiem un šajā nolūkā vajadzības 

gadījumā izmantojot ciešāku sadarbību; ņem vērā, ka LESD 121. panta 6. punkts un 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 

noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) 

Nr. 1605/2002 atcelšanu. 
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136. pants būtu atbilstīgs šāda mehānisma tiesiskais pamats; tomēr norāda — ja fiskālās 

kapacitātes mērķi būtu plašāki un vērienīgāki, būtu jāizmanto LESD 352. pants; 

10. norāda, ka, iekļaujot Līguma par Eiropas Stabilizācijas mehānisma izveidi saturu ES 

tiesiskajā regulējumā, kā to vairākkārt prasījis Parlaments, tiktu radīta iespēja piešķirt 

mehānismam demokrātisku pārskatatbildību un lielāku leģitimitāti, sekmējot EMS iestāžu 

konsolidāciju; 

11. atgādina par nepieciešamību nodrošināt demokrātisku leģitimitāti, skaidrību un 

pārskatatbildību, ko var panākt, izmantojot Kopienas metodi, kas paredz parastās 

likumdošanas procedūras piemērošanu, kā noteikts LESD 289. pantā, un par 

nepieciešamību pilnībā iesaistīt Parlamentu budžeta kapacitātes veidošanā, izpildē un 

uzraudzībā; ierosina arī uzticēt par euro atbildīgajam Komisijas priekšsēdētāja vietniekam 

Eurogrupas vadīšanu un piešķirt plašas pilnvaras attiecībā uz EMS; 

12. uzskata, ka, ritot uz priekšu patiesas EMS veidošanas procesam, būtu jāapsver iespēja 

izveidot eurozonas pārvaldes iestādi (valsts kases ekvivalentu), lai nodrošinātu kolektīvu 

lēmumu pieņemšanu, kā arī eurozonas budžeta kapacitātes un īpašu ar monetāro zonu 

saistītu politikas nostādņu (proti, to, kas vērstas uz konkurētspējas, ekonomikas 

integrācijas un konverģences stiprināšanu) uzraudzību un pārvaldību; 

13. atgādina, ka Protokols par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 

piemērošanu un Protokols par valstu parlamentu lomu sniedz valstu parlamentiem plašas 

iespējas iesaistīties šī jautājuma risināšanā, vienlaikus arī izmantojot visas iespējas, ko 

piedāvā Līguma par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā 

savienībā 13. pantā un Protokola (Nr. 1) II daļā paredzētie instrumenti; norāda, ka 

atbildība ir jānosaka līmenī, kurā tiek pieņemti vai īstenoti lēmumi — valstu parlamentiem 

rūpīgi pārbaudot valstu valdības, bet Eiropas Parlamentam rūpīgi pārbaudot Eiropas 

izpildvaras amatpersonas; uzskata, ka šis ir vienīgais veids, kā nodrošināt lielāku 

pārskatatbildību un atbildību par rezultātiem, kas vajadzīga lēmumu pieņemšanā; 

14. uzskata, ka eurozonai īpaši piesaistītu pašu resursu izmantošana nodrošinātu vajadzīgo 

skaidrību, pārredzamību un demokrātisko leģitimitāti attiecībā uz kontroli un 

pārskatatbildību, jo šie resursi rastos un tiktu kontrolēti Eiropas līmenī; 

15. prasa atvēlēt Eiropas Parlamentam un valstu parlamentiem spēcīgāku lomu jaunajā 

ekonomikas pārvaldības sistēmā, lai stiprinātu demokrātisko pārskatatbildību; 

16. uzskata, ka būtu jāiesaista arī tās dalībvalstis, kas nav pievienojušās eurozonai, ja tās to 

vēlas, paredzot šīm valstīm atšķirīgas līdzdalības iespējas un ņemot vērā budžeta 

kapacitātes modeli; 

17. uzskata, ka ir būtiski nošķirt diskusijas par eurozonas politiku un attiecīgo lēmumu 

pieņemšanu; uzskata, ka ir jāatrod alternatīva kārtība, kādā visas dalībvalstis, kuras ir 

apņēmušās pievienoties eurozonai, varētu piedalīties eurozonas jautājumu apspriešanā, ja 

to vēlas, tomēr tiesības balsot par šiem lēmumiem būtu jāpiešķir tikai tām dalībvalstīm, 

kuras ir eurozonas dalībnieces un kuras veic iemaksas glābšanas fondos un budžeta 

kapacitātē; 

18. uzskata — lai garantētu taisnīgumu un efektivitāti jaunā satvara ieviešanā, ir ārkārtīgi 
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svarīgi skaidri definēt Eiropas Savienības Tiesas lomu. 



 

PE580.732v03-00 6/6 AD\1104239LV.doc 

LV 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS 
GALĪGAIS BALSOJUMS 

Pieņemšanas datums 5.9.2016    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

16 

6 

0 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Danuta 

Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le 

Grip, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György 

Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria 

Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Max Andersson, Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Charles Goerens, 

Jérôme Lavrilleux, Viviane Reding, Helmut Scholz 

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 
 


