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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka Eiropas pusgads pastiprina ekonomikas koordināciju starp dalībvalstīm 
atbilstīgi Kopienas metodei, tādējādi garantējot labāku ekonomikas pārvaldību, kas sniedz 
Eiropai pievienotu vērtību;

2. atzinīgi vērtē to, ka Eiropas pusgads ir ieviests, pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1175/2011, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta 
stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu;

3. tomēr uzskata, ka būtu jāuzlabo Eiropas pusgada leģitimitāte, pārredzamība un 
efektivitāte;

4. uzskata, ka ir būtiski palielināt Eiropas pusgada leģitimitāti un novērst atlikušās juridiskās 
neskaidrības, kas var turpmāk radīt nesaskaņas starp iestādēm, tai skaitā saistībā ar 
kompetences un atbildības pārklāšanos un dublēšanos, kā arī mazināt skaidrību un 
palielināt ES iestāžu sistēmas sarežģītību;

5. pauž nožēlu par to, ka parlamentārai kontrolei šajā procesā ir tikai minimāla nozīme, un 
uzsver, ka Eiropas pusgads nekādā veidā nedrīkst traucēt Eiropas Parlamenta un valstu 
parlamentu prerogatīvām;

6. ar bažām konstatē, ka, pieņemot svarīgus lēmumus ekonomikas jomā saistībā ar krīzi, 
Eiropas Parlaments pastāvīgi tiek atbīdīts malā, un uzskata, ka tas ir jāiesaista, lai 
nodrošinātu leģitimitāti lēmumiem, kas ietekmē visus iedzīvotājus;

7. uzskata, ka Eiropas Parlaments ir piemērota vieta dalībvalstu parlamentu un Eiropas 
iestāžu dialogam par ekonomikas politiku un sadarbībai šajā jautājumā;

8. atkārtoti norāda, ka būtu pilnībā jāievieš Regulā (EK) Nr. 1466/97 iekļautie noteikumi 
attiecībā uz dialogu par ekonomikas jautājumiem un jauno koordinācijas mehānismu un 
ka visos Eiropas pusgada procesa posmos būtu pilnībā jāpiemēro demokrātiska kontrole;

9. uzskata, ka dialogu par ekonomikas jautājumiem būtu jāpaplašina, kā modeli izmantojot 
dialogu ar ECB par monetārajiem jautājumiem, lai iekļautu tajā regulāras diskusijas ar 
Eiropas Parlamentu, Komisiju un Ekonomikas un finanšu padomes priekšsēdētāju par 
gada izaugsmes pētījuma un katrai valstij paredzēto īpašo noteikumu sagatavošanu un 
īstenošanas kontroli; 

10. atgādina — lai nodrošinātu demokrātisku leģitimitāti, par galvenajiem procesa 
elementiem būtu jānosaka pārredzamība un informācijas pieejamība, un Eiropas pusgads 
un dialogs par ekonomikas jautājumiem būtu jāuzskata par daļu no ES iestāžu sistēmas, 
un to īstenošanā būtu jāveicina Kopienas metodes izmantošana, visos procesa posmos 
iesaistot Savienības iestādes; 

11. atgādina par Herman Van Rompuy ziņojumu „Virzība uz patiesu ekonomikas un monetāro 



PE494.649v01-00 4/5 AD\910922LV.doc

LV

savienību”, ar kuru iepazīstināja Padomes 2012. gada 28. un 29. jūnija sanāksmē un kurā 
tika prasīts saistībā ar Eiropas pusgadu ieviest funkcionējošu politikas koordinācijas 
sistēmu; 

12. uzskata, ka Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu cieša sadarbība saskaņā ar LESD 
1. protokolu ir būtiska, lai nodrošinātu Eiropas pusgadam nepieciešamo demokrātisko 
leģitimitāti un valstu atbildību par tā īstenošanu; prasa pastiprināt dialogu starp Eiropas un 
valstu līmeņiem, respektējot darba dalījumu katrā no tiem;

13. uzskata, ka papildus parlamentu sadarbības nodrošināšanai ir nepieciešams arī pielikt 
lielākas pūles, lai sazinātos ar iedzīvotājiem un iesaistītu viņus šajā procesā;

14. uzskata — lai samazinātu ar leģitimitāti saistītās bažas, valstu parlamentiem būtu 
jāuzņemas aktīvāka loma šajā procesā, un ierosina dalībvalstīm pielāgot savas iekšējās 
procedūras tā, lai valstu parlamenti var tikt iesaistīti diskusijā par savu valstu fiskālajiem 
un reformu plāniem, pirms tie tiek iesniegti Eiropas Savienībai;  

15. prasa Eiropas Parlamenta ciešāku iesaisti un aktīvāku līdzdalību procesā un uzskata, ka, 
pamatojoties uz LESD 121. panta 5. punktu, Komisijai un Padomei būtu jāatskaitās 
Parlamentam par pieņemtajiem katrai valstij paredzētajiem īpašajiem ieteikumiem;

16. mudina Komisiju sniegt pienācīgu pamatojumu saviem ieteikumiem attiecībā uz politiku 
un diferencēt un noteikt prioritāras politikas darbības katrai valstij, lai sniegtu Padomei 
norādījumus par to, kurām valstīm būtu jāpievērš īpaša uzmanība;

17. uzskata — lai saglabātu ticamību attiecībā uz gada izaugsmes pētījumu, uz kura pamata 
tiek izstrādāti Komisijas ieteikumi, kā arī Eiropas pusgada procesa pārredzamību, ir 
svarīgi, lai Padome turpinātu sniegt pamatojumus par jebkādām atkāpēm no Komisijas 
ieteikumiem;

18. atgādina, ka ekonomikas politikas koordinācijai Eiropas pusgada procesā būtu jānotiek, 
pamatojoties uz LESD 5. pantu, un ka, nosakot Eiropas pusgada prioritātes, būtu pilnībā 
jāņem vērā mērķi un prasības, kas noteiktas LES 3. panta 3. punktā un citos Līgumu 
noteikumos, jo īpaši LESD 121. pantā (plašas ekonomikas politikas vadlīnijas), LESD 
126. pantā (pārmērīgs valsts budžeta deficīts) un LESD 148. pantā (nodarbinātības 
politika);

19. atgādina, ka Eiropas Parlaments jāatzīst par piemērotu demokrātisko forumu vispārēja 
novērtējuma sniegšanai Eiropas pusgada noslēgumā; uzskata, ka, apliecinot šo atzīšanu, 
procesā iesaistīto ES iestāžu un ekonomikas organizāciju pārstāvjiem būtu jāsniedz 
Eiropas Parlamenta deputātiem informācija, kad viņi to lūdz; 

20. pauž viedokli, ka Eiropas Parlamentam būtu jāpielāgo sava organizatoriskā struktūra tikko 
ieviestajam Eiropas pusgadam, piemēram, izveidojot ad hoc/ pagaidu komiteju vai darba 
vai koordinācijas grupu ikgadējai Eiropas pusgada uzraudzībai.
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