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IEROSINĀJUMI 

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. Ņem vērā plenārsēdes debatēs par “Eiropas nākotni” paustos viedokļus; uzskata, ka 

turpmākajam ES budžetam būtu jāveicina Eiropas pievienotā vērtība attiecībā uz 

sociālekonomisko ietekmi, jāatbalsta ES politikas modernizācija, jānodrošina 

finansējums jaunu problēmu risināšanai, jāturpina veicināt ekonomisko un sociālo 

konverģenci un kohēziju dalībvalstīs, lai veicinātu Eiropas solidaritāti, stabilitāti, 

līdztiesību un gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, tostarp ņemot vērā ES saistības 

attiecībā uz Parīzes nolīgumu, nodrošinātu pamatvērtību ievērošanu un veicināšanu, kā 

noteikts Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. un 3. pantā, un piešķirtu jaunus pašu 

resursus, ņemot vērā Augsta līmeņa grupas pašu resursu jautājumos darbu; 

2. uzsver, cik svarīgi ir uzņemties saistības attiecībā uz banku savienības izveides 

pabeigšanu un ka ir jānodrošina atvērtība un vienlīdzīga attieksme pret visām 

dalībvalstīm, kuras piedalās banku savienībā; atgādina, ka arī turpmāk ir jāturpina darbs 

pie banku savienības, tostarp Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmas un vienotā 

noregulējuma fonda fiskālā atbalsta mehānisma, izveides pabeigšanas, kā arī jāturpina 

pasākumi riska mazināšanai; 

3. atzinīgi vērtē Komisijas iesniegtos priekšlikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas novēršanu saistībā ar Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas (EFUS) 

pārskatīšanu; mudina Padomi un Parlamentu pabeigt likumdošanas sarunas pirms šā 

sasaukuma termiņa beigām, jo politika cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu ir jāstiprina, lai nepieļautu turpmākas situācijas, kad finanšu iestādes aktīvi 

veicina nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu; 

4. aicina Komisiju ES ar Eiropas Uzraudzības iestāžu palīdzību identificēt un novērst 

šķēršļus iekšējam tirgum un palīdzēt nodrošināt patērētāju aizsardzību; uzskata, ka 

vienai no Komisijas galvenajām prioritātēm vajadzētu būt ES tiesību aktu efektīvai 

īstenošanai; 

5. aicina Komisiju, atbilstīgos gadījumos un izskatot katru gadījumu atsevišķi, banku 

savienības un finanšu pakalpojumu tiesību aktos kā tiesisko instrumentu vairāk izmantot 

regulas, nevis direktīvas, lai novērstu sadrumstalotības radīšanu un situācijas, kad 

uzraudzības iestādēm ir jādarbojas ar atšķirīgiem valstu režīmiem; 

6. uzsver, ka steidzami ir jāpabeidz kapitāla tirgu savienības izveide; uzsver, ka dziļi un 

labi integrēti kapitāla tirgi papildina banku savienību, jo tie veicina privātā sektora 

veiktu riska dalīšanu, palielina ekonomikas konverģenci un palīdz mazināt turpmākos 

satricinājumus, un varētu arī palīdzēt labāk sadalīt līdzekļus, lai tie būtu pieejami tur, 

kur tas ir nepieciešams; prasa veikt visaptverošu pētījumu par vispiemērotāko sistēmu, 

lai labāk ņemtu vērā finanšu pakalpojumu straujo attīstību; uzsver, ka labāka piekļuve 

papildu finansējuma avotiem būtu īpaši noderīga jaunuzņēmumiem un MVU, veicinot 

to stabilu izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību; 

7. uzsver, cik svarīgi ir turpināt EMS padziļināšanas un pabeigšanas procesu, lai saglabātu 
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vienotās valūtas stabilitāti un veicinātu ekonomikas, fiskālās un darba tirgus politikas 

nostādņu konverģenci starp dalībvalstīm; šajā sakarībā uzsver, ka Eiropas un valstu 

līmenī ir vajadzīga stingra politiskā apņemšanās, efektīva pārvaldība un demokrātiska 

pārskatatbildība, jo īpaši attiecībā uz parlamentāro kontroli dažādos Eiropas pusgada 

posmos; atkārtoti norāda, ka, izņemot Dānijas nepievienošanos, visām dalībvalstīm ir 

pienākums ieviest euro; atbalsta turpmākus pasākumus, lai attīstītu ESM; pieņem 

zināšanai Komisijas priekšlikumu par Eiropas Investīciju stabilizācijas funkciju un 

apspriež jaunus, stabilizācijai paredzētus budžeta instrumentus; 

8. pieņem zināšanai Komisijas priekšlikumu par reformu atbalsta programmu; uzsver, ka ir 

svarīgi nevājināt Parlamenta koplēmuma un uzraudzības pilnvaras attiecībā uz ES 

līdzekļu izlietojumu; pauž bažas par to, ka laikposmā no 2011. līdz 2017. gadam tikai 

9 % konkrētām valstīm adresēto ieteikumu (KVAI) ir pilnībā īstenoti; ņem vērā 

konverģences mehānismu, kas dos stimulu un palīdzēs tām eurozonā neietilpstošajām 

dalībvalstīm, kuras realizē ilgtspējīgu fiskālo un ekonomikas politiku, īstenot reformas 

un izpildīt euro ieviešanas kritērijus; 

9. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt augšupēju ekonomisko un sociālo konverģenci Eiropas 

pusgada procesā; atzīst Eiropas sociālo tiesību pīlāra izveides nozīmīgumu; norāda, ka 

Eiropas pusgads ir stiprināts un racionalizēts, bet uzsver, ka labāka valstu parlamentu 

iesaistīšana palīdzētu uzlabot valstu līdzdalību, kas ļautu labāk īstenot KVAI, tādējādi 

uzlabojot Eiropas pusgada procesu; norāda, ka pirmais un galvenais dalībvalstu 

pienākums ir izvēlēties piemērotu un ilgtspējīgu fiskālo un ekonomikas politiku; 

10. atzinīgi vērtē turpmāko InvestEU programmu un uzsver, ka fondam būtu jāturpina 

samazināt investīciju nepietiekamību ES; atbalsta ieguldījumus materiālos un 

nemateriālos aktīvos, tostarp kultūras mantojumā, lai veicinātu izaugsmi, ieguldījumus 

un nodarbinātību, īpašu uzmanību pievēršot MVU, uzņēmumiem ar mazu un vidēju 

kapitālu un sociālajiem uzņēmumiem, tādējādi Savienībā uzlabojot labklājību, 

ienākumu taisnīgāku sadali un ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju; 

11. atzinīgi vērtē līdz šim paveikto darbu un uzskata, ka ir jāturpina spēkā esošo PVN 

tiesību aktu visaptveroša pārskatīšana; mudina pastiprināt cīņu pret krāpšanu nodokļu 

jomā, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas; ņem vērā Komisijas 

darbu saistībā ar taisnīgu nodokļu uzlikšanu digitālajā ekonomikā; 

12. aicina visas ES iestādes un struktūras, tostarp Komisiju, Eiropas Centrālo banku, 

Eiropas Investīciju banku un vienoto uzraudzības mehānismu, vēl vairāk pastiprināt 

centienus komunikācijas jomā, lai labāk izskaidrotu savu darbu un uzlabotu ES 

iedzīvotājiem pieejamo informāciju. 
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