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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgās Budžeta komiteju un 
Ekonomikas un monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tās pieņems, iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Eiropas Stabilizācijas mehānisma (ESM) integrēšanu ES tiesiskajā kārtībā; 
atgādina, ka līdztekus šādai integrēšanai ir jānodrošina atbilstoša demokrātiskā 
pārskatatbildība; atzīmē, ka tikai šāda integrēšana nodrošinās minētā mehānisma 
pārvaldību saskaņā ar Kopienas metodi, ļaus panākt fiskālo noteikumu un pienākumu 
konsekvenci, atvieglos fiskālās un ekonomikas politikas koordinēšanu un palielinās 
demokrātisko leģitimitāti un pārskatatbildību ar Eiropas Parlamenta palīdzību; atgādina, 
ka ESM pēcteča kompetencei nekādā gadījumā nevajadzētu aizstāt vai dublēt ES finanšu 
noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzēto parasto makroekonomisko un fiskālo 
uzraudzību vai pārklāties ar to, jo šai uzraudzībai arī turpmāk ir jābūt Komisijas 
ekskluzīvai kompetencei, vienlaikus respektējot ESM pēcteča autonomiju;

2. atzīmē, ka ESM pēctecim veicamās funkcijas būs saistītas ar ekonomikas politiku un ka 
nosaukuma “Eiropas Monetārais fonds” (EMF) izmantošana šajā ziņā varētu būt 
maldinoša; turklāt atzīmē, ka ESM pēctecis veiks uzdevumus, kas sniedzas tālāk par 
parasta kases lodziņa funkcijām; norāda, ka Eiropas Centrālā banka (ECB) savā atzinumā 
ir ierosinājusi, lai ESM pēctecis saglabātu nosaukumu “ESM”; norāda, ka akronīms 
“ESF” rada risku, ka iecerētais Eiropas Stabilitātes fonds varētu tikt sajaukts ar Eiropas 
Sociālo fondu; ņemot vērā iepriekš minēto, prasa, lai pirms šāda lēmuma pieņemšanas 
tiktu pienācīgi un rūpīgi izvērtētas Eiropas Stabilizācijas mehānisma pēcteča nosaukuma 
izvēles sekas;

3. atgādina, ka Savienībā monetārā politika ir ekskluzīva ECB kompetence;

4. uzskata, ka, ņemot vērā visu ES un eurozonas institucionālo struktūru kopumā, ES 
tiesiskajā regulējumā nevajadzētu transponēt visu Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) 
sistēmu kopumā;

5. atgādina — Komisijas priekšlikums paredz, ka ESM pēctecis tiek izveidots kā ES 
struktūra, tādējādi darot to pārskatatbildīgu Eiropas Parlamenta un Padomes priekšā un 
pakļaujot to Eiropas Savienības Tiesas veiktai kontrolei; pieņem zināšanai ierosinātos 
noteikumus par iecerētā ESM pēcteča pārskatatbildību;

6. uzskata, ka attiecīgajam pārskatatbildības satvaram, ko piemēros iecerētajam ESM 
pēctecim, būtu jāattiecas uz visu ekonomikas pārvaldību kopumā; atgādina Parlamenta 
prasību panākt iestāžu vienošanos šajā jomā;

7. uzskata, ka jebkurš pagaidu nolīgums starp Eiropas Parlamentu un ESM pēcteci būtu 
signāls par ESM autonomiju palielināšanu, savukārt Parlaments ir paudis stingru 
nostāju, ka saskaņā ar Komisijas priekšlikumu ESM būtu integrējams Līgumā un ES 
tiesiskajā kārtībā;

8. prasa, lai Eiropas Parlaments tiktu nekavējoties un atbilstošā veidā informēts par ESM 
pēcteča pieņemtajiem un Padomes apstiprinātajiem lēmumiem; mudina ESM pēcteča 
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direktoru uzturēt pārredzamu un regulāru dialogu ar Eiropas Parlamenta Ekonomikas un 
monetāro komiteju;

9. uzsver, ka pilnīga, precīza un savlaicīga informēšana ir pienācīgas pārskatatbildības 
priekšnoteikums; tādēļ uzstāj, ka gaidāmajā iestāžu nolīgumā starp ESM pēcteci un
Eiropas Parlamentu kā standarts ir jānosaka visaugstākais pārredzamības līmenis 
attiecībā uz ESM pēcteča lēmumiem, šādu lēmumu pamatu un piekļuvi ESM pēcteča 
dokumentiem un ESM ietvaros notikušo diskusiju ierakstiem;

10. uzsver, ka iecerētā ESM pēcteča direktoru padomei jābūt demokrātiski 
pārskatatbildīgai; pauž nožēlu par to, ka ierosinātajā tā locekļu atlases procedūrā trūka 
institucionālas iesaistīšanās, un prasa, lai, pieņemot lēmumu par šo locekļu iecelšanu, 
tiktu iesaistīti Eiropas Parlaments un Eiropadome;

11. prasa, lai Eiropas Revīzijas palātai tiktu paredzēta skaidra un formāla loma ESM 
pēcteča budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā un lai saistītos ziņojumus izskatītu 
Eiropas Parlaments;

12. prasa īstenot centienus, lai nodrošinātu dzimumu līdzsvaru ESM pēcteča pārvaldes 
struktūru sastāvā un rīkotājdirektora amata kandidātu sarakstā;

13. apzinās nepieciešamību dalībvalstīm tikt iesaistītām lēmumu pieņemšanas procedūrās, 
kas ietekmē fiskālos līdzekļus; tomēr uzsver, ka ESM pēctecis ir instruments krīzes 
pārvarēšanai un ka tāpēc tam būtu jāspēj ātri rīkoties; prasa panākt pareizo līdzsvaru 
starp ESM pēcteča demokrātiskās kontroles nodrošināšanu un tā pārskatatbildību 
iesaistīto dalībvalstu priekšā, no vienas puses, un nepieciešamību nodrošināt spēju ātri 
veikt nepeiciešamās darbības, no otras puses; atzīst dalībvalstu parlamentu pilnvaras 
budžeta jomā un pieņem zināšanai noteikumus, kas nodrošina ESM pēcteča 
pārredzamību un tā pārskatatbildību dalībvalstu, kas ir ESM locekles, un citu iesaistīto 
dalībvalstu parlamentu priekšā;

14. prasa īstermiņā veikt jēgpilnu ESM reformu, pārskatot ESM līgumu un tajā pašā laikā 
nekavējot vērienīgākas norises nākotnē; atzīmē, ka, veicot šādu reformu, īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš EMS stiprināšanai un lēmumu pieņemšanas procedūras 
uzlabošanai, it īpaši steidzamos gadījumos;

15. atzīmē, ka gan ESM iekļaušana, gan tā pēcteča ieviešana maina ES institucionālo 
uzbūvi; tādēļ prasa šo jautājumu iekļaut plašākā diskusijā par Līgumu iespējamu 
pārskatīšanu nākotnē.
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