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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad pripažinus Europos centrinį banką (ECB) Europos institucija, padidėja Europos 
Parlamento, kaip institucijos, kuriai ECB atsiskaito už savo pinigų politikos sprendimus, 
atsakomybė, ypač jo Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto atsakomybė; mano, kad taip 
pat turėtų būti sustiprintas Parlamento įnašas skiriant ECB vykdomosios valdybos narius; 
mano, kad atsižvelgiant į ECB vaidmenį kovojant su kenkimu Europos Sąjungos 
finansiniams interesams, Parlamento komitetai turėtų glaudžiai bendradarbiauti;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad oficialiai pripažįstama Eurogrupė ir jos pirmaujantis vaidmuo 
vykdant ekonominę euro zonos politiką; taigi mano, kad būtina plėsti savo Ekonomikos ir 
pinigų politikos komiteto inicijuotų mainų patirtį; klausia Komisijos dėl priemonių ir 
analizės, susijusių su šiuo pakeitimu, raidos; taip pat mano, kad sukūrus teisinį pagrindą, 
kuriuo remiantis būtų galima priimti bendrąsias euro zonos ekonominės politikos gaires 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 136 straipsnį ir valstybių narių 
biudžetinės drausmės koordinavimą ir priežiūrą sustiprinančias priemones, Komisija 
turėtų greitai pradėti naudoti šį naują pagrindą, imdamasi iniciatyvos ir visapusiškai 
įtraukiant Parlamentą į procedūros nustatymo ir įgyvendinimo procesą; mano, kad 
galimybės priimti bendras pozicijas ir vieningai atstovauti euro zonai tarptautinėse finansų 
institucijose, taip pat turėtų sudaryti Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui galimybes 
dalyvauti atstovaujant Europai;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad, viena vertus, stiprėja Komisijos, kuri nuo šiol galės tiesiogiai 
pranešti atitinkamoms valstybėms apie tai, kad nesilaikoma bendrųjų ekonomės politikos 
gairių, arba apie geram Ekonominės ir pinigų sąjungos veikimui kylančią grėsmę, 
vaidmuo, ir kad, kita vertus, priimant išsamias daugiašalės stebėjimo procedūros, kuri 
padėtų pagerinti ekonominį koordinavimą, taisykles pereinama prie įprastos teisėkūros 
procedūros;

4. džiaugiasi, kad priimti EB sutarties 16 straipsnio, tapusio SESV 14 straipsniu, pakeitimai, 
susiję su bendrus ekonominius interesus tenkinančiomis paslaugomis, ir ypač kad buvo 
padaryti teisinio pagrindo, kuriuo remiantis galima nustatyti principus ir sąlygas, pagal 
kuriuos šios paslaugos gali būti teikiamos, pakeitimai, o taip pat, kad priimtas protokolas 
dėl bendrus interesus tenkinančių paslaugų; taip pat džiaugiasi, kad buvo sukurta įprastos 
teisėkūros procedūra, pagal kurią Taryba ir Parlamentas gali nustatyti šių paslaugų 
teikimo principus ir sąlygas; vis dėlto mano, kad dėl šios pažangos nesumažėja būtinybė 
Komisijai inicijuoti šios srities pagrindų direktyvą;

5. džiaugiasi padidėjusiu nacionalinių parlamentų vaidmeniu pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą kontroliuojant susbsidiarumo principo taikymą; vis dėlto, kadangi nėra 
specifinių konsultacijų su valstybių narių atstovybėmis, įsipareigoja kasmet įtraukti šias 
atstovybes svarstant bendrąsias ekonomikos politikos gaires;

6. pažymi, kad SESV 209 straipsnyje numatyti deleguoti teisės aktai suderinti su finansų 
srities teisės aktais; džiaugiasi, kad Komisijai deleguotų galių taikymo sritis ir trukmė 
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nustatytos aiškiau; tačiau kartu pabrėžia, kad egzistuoja Lamfalussy procedūros ypatumai, 
ypač susiję su informacijos judėjimu tarp įvairių institucijų ir Komisijos skaidrumu 
rengiant teisines priemones, ir kad šiuos ypatumus reikia išsaugoti;

7. būgštauja, kad į EB sutarties 57 straipsnį, tapusį SESV 64 straipsniu, įtraukta valstybių 
narių sprendimų priėmimo balsuojant vieningai procedūra, skirta laisvo kapitalo judėjimo 
į trečiąsias šalis arba iš jų suvaržymams panaikinti, jeigu šie suvaržymai reiškia atžangą 
liberalizuojant rinką; mano, kad ši nauja sąlyga faktiškai užkirs kelią Europos 
iniciatyvoms finansų rinkų srityje, kurios galėtų būti esminės, norint išsaugoti Europos 
finansinį stabilumą.


