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GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma projekts
1. apsvērums

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma par Eiropas Savienību (LES) 
48. panta 6. punkts ļauj Eiropadomei pēc 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, 
Komisiju un, noteiktos gadījumos, Eiropas 
Centrālo Banku vienprātīgi pieņemt 
lēmumu, ar ko pilnībā vai daļēji groza 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) trešās daļas noteikumus. Ar šādu 
lēmumu nevar paplašināt Savienības 
kompetences, kas tai piešķirtas Līgumos, 
un lēmuma spēkā stāšanās priekšnoteikums 
ir dalībvalstu apstiprinājums saskaņā ar to 
konstitucionālajām prasībām.

(1) Līguma par Eiropas Savienību (LES) 
48. panta 6. punkts ļauj Eiropadomei pēc 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, 
Komisiju un, noteiktos gadījumos, Eiropas 
Centrālo Banku vienprātīgi pieņemt 
lēmumu, ar ko pilnībā vai daļēji groza 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) trešās daļas noteikumus. Ar šādu 
lēmumu nevar paplašināt Savienības 
kompetences, kas tai piešķirtas Līgumos, 
un lēmuma spēkā stāšanās priekšnoteikums 
ir visu ES dalībvalstu apstiprinājums 
saskaņā ar to konstitucionālajām prasībām.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt, kurām Eiropas Savienības dalībvalstīm būs jāapstiprina 
ierosinātie Līguma grozījumi.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma projekts
3.a apsvērums (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Eiropadome 2010. gada 16. decembra 
sanāksmē vienojās arī par to, ka 
dalībvalstis, kuru naudas vienība nav 
euro, var izlemt piedalīties mehānisma 
veiktās darbībās uz ad hoc pamata.
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Pamatojums

Šis grozījums atbilst Eiropadomes 2010. decembra sanāksmes secinājumiem.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma projekts
4. apsvērums

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(4) Stabilizācijas mehānisms nodrošinās 
instrumentu, kas vajadzīgs, lai novērstu 
tādus apdraudējumus visas eurozonas
finanšu stabilitātei, kādi tika pieredzēti 
2010. gadā, un tādējādi palīdzēs saglabāt 
pašas Savienības ekonomikas un finanšu 
stabilitāti. Eiropadome 2010. gada 
16. decembra sanāksmē vienojās par to, ka 
– tā kā šis mehānisms ir paredzēts, lai 
pasargātu visas eurozonas finanšu 
stabilitāti – turpmāk šim nolūkam nebūs 
vajadzīgs LESD 122. panta 2. punkts.
Valstu vai valdību vadītāji tāpēc vienojās, 
ka to vairs nevajadzētu izmantot šim 
nolūkam.

(4) Stabilizācijas mehānisms nodrošinās 
instrumentu, kas vajadzīgs, lai eurozonā, 
kuru veido dalībvalstis, kam naudas 
vienība ir euro, novērstu tādus 
apdraudējumus finanšu stabilitātei, kādi 
tika pieredzēti 2010. gadā, un palīdzēs 
saglabāt pašas Savienības ekonomikas un 
finanšu stabilitāti. Eiropadome 2010. gada 
16. decembra sanāksmē vienojās par to, ka 
– tā kā šis mehānisms ir paredzēts, lai 
pasargātu visas eurozonas finanšu 
stabilitāti – turpmāk pēc šā lēmuma spēkā 
stāšanās dienas šim nolūkam nebūs 
vajadzīgs LESD 122. panta 2. punkts. 

Grozījums Nr. 4

Lēmuma projekts
4.a apsvērums (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Izveidojot stabilizācijas mehānismu, 
pilnīgāki kļūs papildu pasākumi, kurus 
izmanto finanšu stabilitātes 
apdraudējumu samazināšanai un starp 
kuriem minama Stabilitātes un izaugsmes 
pakta preventīvā un korektīvā daļa, valstu 
budžetu stingrāka uzraudzība un jauno 
makroekonomiskās nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūru izmantošana.
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Grozījums Nr. 5

Lēmuma projekts
4.b apsvērums (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Dalībvalstīm, īpaši tām, kuru naudas 
vienība ir euro, ir solidāri jāsadarbojas, 
lai risinātu problēmas, kas saistītas ar 
vidēji ilga laika un ilglaicīgu 
konkurētspēju un makroekonomisko 
nelīdzsvarotību starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 6

Lēmuma projekts
4.c apsvērums (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(4c) Komisijai kā priekšlikums 
pieņemšanai parastā likumdošanas 
procedūrā būtu jāizstrādā precīzs 
noteikumu kopums, kurā paredzētu, kā 
stabilizācijas mehānismu pārvaldīs un kā 
tas darbosies, un Komisijai būtu jānosaka, 
kuri tās kompetencē esoši instrumenti 
jāizmanto.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma projekts
4.d apsvērums (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(4d) Komisijai būtu jāizvērtē arī citi 
mehānismi, lai nodrošinātu eurozonas 
finansiālo stabilitāti, un jāsagatavo 
nepieciešamie likumdošanas priekšlikumi.

Grozījums Nr. 8
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Lēmuma projekts
4.e apsvērums (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(4e) Komisijai būtu jāizpēta, kāds 
potenciāls ir gaidāmajai euroobligāciju 
sistēmai kā papildu mehānismam 
eurozonas stabilitātes saglabāšanai, un 
īpaši būtu jāizvērtē nosacījumi, saskaņā 
ar kuriem sistēma būtu izdevīga visām 
dalībvalstīm, kas tajā piedalās, un 
eurozonai kopumā.

Grozījums Nr. 9

Lēmuma projekts
4.f apsvērums (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(4f) Krīze ir pievērsusi uzmanību 
nepieciešamībai straujāk panākt 
līdzsvarotu, ilgtspējīgu un visaptverošu 
ekonomiskās konverģences procesu un 
politikas koordināciju, kas būtu plašāka 
nekā pašreizējā sistēma un tādējādi 
sekmētu Savienības metodes 
nostiprināšanos. Tāpēc, turpmāk jebkādā 
veidā pārskatot LESD parastajā 
procedūrā, būtu jāizvērtē priekšlikumi, 
kuru mērķis ir nodrošināt, ka noteikumi 
par jebkāda stabilizācijas mehānisma 
izveidi un darbību tiek iekļauti un īstenoti 
saskaņā ar Savienības metodi.

Grozījums Nr. 10

Lēmuma projekts
1. pants

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

Līguma par Eiropas Savienības darbību LESD 136. panta 1. punktam pievieno 
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136. pantam pievieno šādu punktu: šādu apakšpunktu:
"3. Dalībvalstis, kuru naudas vienība ir 
euro, var izveidot stabilizācijas 
mehānismu, ko izmantos, ja obligāti 
vajadzīgs, lai nodrošinātu visas eurozonas 
stabilitāti. Jebkādas nepieciešamās 
finansiālās palīdzības piešķiršanai saskaņā 
ar šo mehānismu piemēros stingrus 
nosacījumus.".

„c) lai izveidotu pastāvīgu stabilizācijas 
mehānismu, ar ko nodrošināt stabilitāti 
eurozonā, kuru veido dalībvalstis, kam 
naudas vienība ir euro. Dalībvalstis, kuru 
naudas vienība nav euro, var izlemt 
piedalīties mehānismā. Jebkādas 
nepieciešamās finansiālās palīdzības 
piešķiršanai saskaņā ar šo mehānismu 
piemēros stingrus nosacījumus, kas atbilst 
Savienības principiem un mērķiem, kuri 
noteikti Līgumā par Eiropas Savienību un 
šajā līgumā. Pastāvīgais stabilizācijas 
mehānisms jāveido tā, lai veicinātu 
budžeta disciplīnu un palīdzētu uzturēt 
ilgtermiņā ilgtspējīgas publiskās 
finanses.”.

Grozījums Nr. 11

Lēmuma projekts
1.a pants (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
LESD 136. panta 2. punkta pirmo daļu 
aizstāj ar šādu:
„Balsošanā par 1. punkta a) un 
b) apakšpunktā noteiktajiem pasākumiem 
piedalās tikai tie Padomes locekļi, kas 
pārstāv dalībvalstis, kuru naudas vienība 
ir euro. Balsošanā par 1. punkta 
c) apakšpunktu piedalās tikai tie Padomes 
locekļi, kas pārstāv dalībvalstis, kuru 
naudas vienība ir euro, un kas pārstāv 
dalībvalstis, kuras piedalās pastāvīgajā 
stabilizācijas mehānismā un dod 
ieguldījumu tajā.”

Grozījums Nr. 12



PE456.896v02-00 8/9 AD\857471LV.doc

LV

Lēmuma projekts
2. pants – 1. punkts

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nekavējoties paziņo Padomes 
ģenerālsekretāram par to, ka ir pabeigtas šā 
lēmuma apstiprināšanas procedūras 
saskaņā ar to attiecīgajām 
konstitucionālajām prasībām.

Visas dalībvalstis nekavējoties paziņo 
Padomes ģenerālsekretāram par to, ka ir 
pabeigtas šā lēmuma apstiprināšanas 
procedūras saskaņā ar to attiecīgajām 
konstitucionālajām prasībām.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt, kuras ES dalībvalstis paziņo Padomes ģenerālsekretāram par 
to, ka ir pabeigtas šā lēmuma apstiprināšanas procedūras.
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