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IEROSINĀJUMI

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

1. atgādina, ka Eiropadomes pavasara sanāksmē apstiprinātais gada izaugsmes pētījums ir 
pamatdokuments, kas sniedz ievirzi dalībvalstu valsts reformu programmu (VRP) un 
stabilitātes un konverģences programmu (SKP) izstrādei, uz kurām pamatojoties, 
Komisija sagatavo konkrētai valstij adresētus ieteikumus;

2. aicina Komisiju precīzi norādīt iemeslus, kāpēc dažas prioritātes gada izaugsmes 
pētījumos tiek aplūkotas katru gadu, un iekļaut dokumentā novērtējumu par iespējamo 
domino efektu dažādās politikas jomās un dažādās valstīs;

3. uzsver, ka gada izaugsmes pētījumam, kas ir Eiropas pusgada cikla sākotnējais 
dokuments, ir ļoti svarīga loma pusgada norisēs, un tādēļ ir nepieciešams panākt plašu 
vienprātību starp dažādām iestādēm;

4. atgādina, ka Komisijai ir jāapspriežas ar Parlamentu, pirms tā apstiprina gada izaugsmes 
pētījumu, jo tas ir ļoti nozīmīgs dokuments; šajā sakarībā uzskata, ka Parlamentam jau 
agrākā posmā vajadzētu aicināt Komisiju apspriest vispārējus ex ante norādījumus, vēl 
pirms gada izaugsmes pētījums tiek pabeigts un publicēts; 

5. atzīmē, ka ar dialogu par ekonomikas jautājumiem vajadzētu tiekties nostiprināt procesa 
demokrātisko leģitimitāti, izmantojot pareizu parlamentāro kontroli gan gada izaugsmes 
pētījumu un konkrētai valstij adresēto ieteikumu sagatavošanas procesā, gan sekojot līdzi 
to izpildei; uzskata, ka dialogs par ekonomikas jautājumiem būtu jāizmanto Eiropas 
pusgada svarīgākajos brīžos, proti cikla sākumā vēl pirms gada izaugsmes pētījuma 
publicēšanas, un arī neilgi pēc tā publicēšanas, gan arī pirms Padome pieņem konkrētai
valstij adresētos ieteikumus un pēc procesa beigām, proti, kad Eiropadome apstiprinājusi 
konkrētai valstij adresētos ieteikumus;

6. uzskata, ka drīz pēc gada izaugsmes pētījuma publicēšanas Parlaments ar balsojumu 
plenārsēdē varētu demonstrēt savu apstiprinājumu vai noraidījumu attiecībā uz politikas 
prioritātēm un mērķiem;

7. uzskata, ka būtu jāapsver iespēja katra piecu gadu mandāta termiņa sākumā sagatavot 
vairākgadu politikas prioritāšu dokumentu, lai tādējādi nostiprinātu Parlamenta lomu un 
pozīciju attiecībā uz darba kārtības noteikšanu;

8. atkārtoti uzsver nepieciešamību pilnībā iesaistīt Parlamentu gan ekonomikas politikas 
koordinēšanā, gan lēmumu pieņemšanā, ar kuriem veido patiesu ekonomikas un monetāro 
savienību un veicina nepieciešamo rīcību pilnīgas banku, ekonomikas, fiskālās un 
politiskās savienības izveidei, jo tādējādi tiek palielināta visus iedzīvotājus skarošu 
lēmumu leģitimitāte; 

9. šajā sakarībā atgādina, ka Eiropas pusgads nekādā veidā nedrīkst apdraudēt Eiropas 
Parlamenta vai valstu parlamentu prerogatīvas;
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10. uzskata — lai samazinātu ar pārredzamību un leģitimitāti saistītās bažas, valstu 
parlamentiem būtu jāuzņemas aktīvāka loma šajā procesā, un ierosina dalībvalstīm 
pielāgot savas iekšējās procedūras tā, lai valstu parlamenti varētu tikt iesaistīti diskusijā 
par savu valstu fiskālajiem un reformu plāniem, pirms tie tiek iesniegti Eiropas 
Savienībai;

11. uzskata, ka Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu cieša sadarbība saskaņā ar 
1. protokola 9. pantu ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu Eiropas pusgadam nepieciešamo 
demokrātisko leģitimitāti un valstu atbildību par tā īstenošanu; 

12. uzteic līdzšinējo dialogu starp Eiropas Parlamentu un valstu pārstāvjiem un atzinīgi vērtē 
Eiropas pusgada jautājumiem veltītās parlamentu sadarbības nedēļas rīkošanu 2013. gada 
janvāra beigās;

13. atzīst, ka Eiropas Parlaments ir piemērota vieta dalībvalstu parlamentu un Eiropas iestāžu 
dialogam un sadarbībai; tomēr uzskata, ka Komisijai un Padomei arī vajadzētu būt 
pārstāvētai šajās parlamentu sanāksmēs; 

14. norāda, ka līdzās parlamentu sadarbības nodrošināšanai ir nepieciešams arī pielikt lielākas 
pūles saziņā ar iedzīvotājiem un aktīvi iekļaut viņus šajā procesā, lai palielinātu tā 
leģitimitāti un stiprinātu valstu atbildību;

15. atkārtoti uzsver, ka nolūkā saglabāt uzticamību gada izaugsmes pētījumam un visam 
Eiropas pusgada procesam kopumā, Padome ir jāsniedz pamatojums, ja tā atsakās ievērot 
Komisijas ieteikumus, kuru pamatā ir gada izaugsmes pētījums; atzinīgi vērtē principu 
„ievēro vai paskaidro”, kuru attiecībā uz konkrētai valstij adresētiem ieteikumiem ieviesa 
saistībā ar sešu tiesību aktu kopumu, un atbilstoši kuram Padome ir publiski atbildīga par 
jebkādām izmaiņām, ko tā ievieš Komisijas priekšlikumos, turklāt uzskata, ka šis princips 
būtu jāpastiprina praksē; 

16. atgādina, ka Eiropas Parlaments jāatzīst par piemērotu Eiropas 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;

17. aicina parakstīt iestāžu nolīgumu starp Parlamentu, Komisiju un Padomi, lai uzlabotu 
demokrātisko kontroli un pārskatatbildību visā Eiropas pusgada procesā; 

18. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta grozītās gada izaugsmes pamatnostādnes iesniegt 
Eiropadomes pavasara sanāksmē un uzskata, ka Parlamentam vajadzētu gan būt 
pārstāvētam šajā sanāksmē, gan piedalīties Padomes secinājumu izstrādē. 


