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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas pusgadu ekonomikas politikas koordinēšanai
(2011/2071(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 3. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 121., 126. un 148. pantu, kā arī 
12. protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 12. maija paziņojumu „Pastiprināta ekonomikas 
politikas koordinēšana” (COM(2010)0250) un 2010. gada 30. jūnija paziņojumu 
„Ekonomikas politikas koordinēšanas uzlabošana stabilitātei, izaugsmei un 
nodarbinātībai — instrumenti labākai ES ekonomikas pārvaldībai” (COM(2010)0367),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Ekonomikas un finanšu padomes 2011. gada 15. februāra un 2010. gada 
7. septembra sanāksmes secinājumus,

– ņemot vērā Reglamenta 50. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A7-0000/2011),

A. tā kā krīze un konkurētspējas atšķirību palielināšanās kopš euro ieviešanas nepārprotami 
liecina par to, ka Savienībai jāpanāk ciešāka ekonomikas politikas koordinācija un labāka 
budžeta uzraudzība;

B. tā kā parlamentu piekrišanas sniegšana attiecībā uz valstu budžetiem ir viens no 
demokrātijas stūrakmeņiem;

C. tā kā dalībvalstu ekonomikas politikas efektivitāte, kas panākta, pastiprinot tās 
koordinēšanu, balstās uz šīs politikas demokrātisko leģitimitāti no parlamentārā viedokļa;

D. tā kā Eiropas pusgads paredz ar parlamentārās pārstāvības palīdzību no jauna definēt 
Komisijas un Padomes kontroles mehānismus;

E. tā kā jomās, kurās nepieciešama koordinēta Savienības darbība, ar starpvaldību līmeņa 
koordinēšanas sistēmu vien nepietiek;

F. tā kā Eiropas pusgada ieviešana radīs izmaiņas dalībvalstu parlamentu darbā;

G. tā kā Komisija nav sīki izklāstījusi savu Eiropas pusgada redzējumu un līdz šim brīdim 
nav ņēmusi vērā nepieciešamību leģitimēt jauno procesu no demokrātiskā viedokļa, it 
īpaši tajā ciešāk iesaistot Eiropas Parlamentu, dalībvalstu parlamentus un sociālos 
partnerus;
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H. tā kā, ņemot vērā dialogā par monetāro politiku gūto pieredzi, Eiropas Parlamentam 
jāsniedz ieguldījums ekonomikas politikas noteikšanā un kontrolē un budžeta uzraudzībā;

I. ņemot vērā pieredzi, kas gūta parlamentu sanāksmēs, kuras katru gadu rīko Eiropas 
Parlamenta Ekonomikas un monetārā komiteja,

Atbalstot demokrātisku un efektīvu Eiropas pusgadu
1. ir pārliecināts, ka pašreizējai krīzei jānoved pie Ekonomikas un monetārās savienības 

ekonomikas pīlāra pastiprināšanas un ka Eiropas pusgadam ir jāveicina šis process;

2. uzskata, ka Eiropas Parlamentam ir būtiska loma nepieciešamās demokrātiskās 
leģitimitātes radīšanā; atgādina savu kompetenci to tiesību aktu pieņemšanā, kuri 
nepieciešami Eiropas pusgada mērķu īstenošanai;

3. atzīmē, ka Eiropas pusgads turpmāk būs ikgadējs pamats stratēģijas „Eiropa 2020”, kā arī 
ekonomikas politikas vispārējo pamatnostādņu un nodarbinātības pamatnostādņu 
īstenošanai un novērtēšanai; tomēr uzsver, ka tam nevajadzētu nedz aizstāt Līgumā 
paredzētos instrumentus, nedz mazināt to nozīmi; prasa Komisijai paskaidrot un precizēt 
šo dažādo instrumentu saderību;

4. konstatē, ka gada izaugsmes pētījums ietver divus pielikumus, kas attiecas uz to pašu 
jomu, uz kuru attiecas ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes un nodarbinātības 
pamatnostādnes; tādēļ uzskata, ka tām būtu jāpiemēro tā pati parlamentārā procedūra;

5. konstatē, ka gada izaugsmes pētījums, kādu to apstiprināja pavasara Eiropadome, sniedz 
ievirzi dalībvalstu valsts reformu programmu (VRP) un stabilitātes un konverģences 
programmu (SKP) izstrādei, uz kurām pamatojoties, Komisija sagatavo ieteikumus katrai 
valstij;

6. prasa, izmantojot parasto likumdošanas procedūru, pieņemt īpašus tiesību aktus vai 
iestāžu nolīgumu, kas ļautu nodrošināt Eiropas pusgada demokrātisko leģitimitāti un 
efektivitāti;

7. pauž vēlmi pastiprināt dialogu un sadarbību starp Eiropas un dalībvalstu iestādēm, it īpaši 
parlamentiem;

Atbalstot Parlamenta pilntiesīgu līdzdalību Eiropas pusgada īstenošanā

8. prasa, lai Komisija ikgadējo izaugsmes pētījumu pieņem līdz attiecīgā gada 10. janvārim;

9. prasa Komisijai ikgadējo izaugsmes pētījumu sagatavot kā dokumentu, kuru apspriež 
Parlaments un kurā var izdarīt grozījumus, it īpaši ieviešot tajā nošķīrumu starp politisko 
un tehnisko attīstību;

10. prasa Komisijai gada izaugsmes pētījumā skaidri identificēt Savienības un dalībvalstu 
līmenī sāktās iniciatīvas, kas ļauj atbalstīt ilgtermiņa ieguldījumus, stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķu īstenošanu un makroekonomiskās nelīdzsvarotības mazināšanu;

11. aicina par Eiropas pusgadu atbildīgos komisārus kopā ar Eiropas Parlamenta 
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kompetentajām komitejām apspriest gada izaugsmes pētījumu pēc tam, kad Komisija to 
būs pieņēmusi;

12. katru gadu pirms pavasara Eiropadomes Eiropas Parlamentā rīkos parlamentu forumu, 
kurā piedalīties tiks aicināti to komisiju pārstāvji, kas dalībvalstu parlamentos atbild par 
Eiropas pusgadu; ierosina, lai šis forums ietvertu politisko grupu un kompetento komiteju 
sanāksmes un vienu plenārsēdi, kurā varētu pieņemt kopīgu rezolūciju, ņemot vērā 
gaidāmo pavasara Eiropadomi; uzdod priekšsēdētājam, pamatojoties uz šādi pieņemtu 
rezolūciju, pārstāvēt Parlamentu pavasara Eiropadomē;

13. lūdz Eiropadomes priekšsēdētāju katru gadu ierasties plenārsēdē, lai apspriestu 
pasākumus, kas veikti saskaņā ar pavasara Eiropadomes secinājumiem;

14. norāda, ka izmēģinājuma gadā (2011) Eiropas pamatnostādnes reizēm tika izdotas pārāk 
agri vai pārāk vēlu, lai reāli ietekmētu dalībvalstu lēmumus budžeta jomā;

15. aicina dalībvalstu parlamentus un valdības pielāgot savu budžeta pieņemšanas grafiku un 
procedūru, lai ņemtu vērā Eiropas pusgadu, un it īpaši apspriesties par valsts reformu 
programmām (VRP) un stabilitātes un konverģences programmām (SKP), pirms valdības 
tās iesniedz parlamentiem;

16. uzskata, ka šīm izmaiņām vajadzētu pastiprināt dalībvalstu parlamentu veiktspēju valsts 
budžeta kontroles jomā, jo tās nodrošinātu situācijas kopskatu, integrējot ekonomikas 
politikas Eiropas līmeņa koordināciju;

17. prasa Komisijai kopīgi ar dalībvalstīm censties panākt to budžeta izdevumu posteņu 
labāku salīdzināmību, tos integrējot kopējā nomenklatūrā un tādējādi ļaujot noteikt šo 
posteņu nozīmi stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu īstenošanā;

18. plāno apspriesties ar Komisiju un tās dienestiem, sociālajiem partneriem, kā arī 
ekspertiem un speciālistiem, lai gūtu skaidrību par dalībvalstu iesniegtajiem 
dokumentiem;

19. uzsver, ka dalībvalstīm SKP un VRP jāiesniedz līdz attiecīgā gada aprīļa beigām; 
konstatē, ka 2011. gada maija sākumā bija pieejama tikai neliela daļa dokumentu;

20. prasa Komisijai, beidzot valsts reformu programmu un dalībvalstu stabilitātes un 
konverģences programmu analīzi, iesniegt attiecīgus ieteikumus;

21. lai apspriestu Komisijas ieteikumu priekšlikumus, pēc pavasara Eiropadomes plāno rīkot 
parlamentu pārstāvju tikšanos (budžeta konferenci), kurā piedalīties tiks aicināti 
dalībvalstu parlamentu to komisiju un Eiropas Parlamenta to komiteju (ECON, EMPL un 
BUDG) priekšsēdētāji, kuras atbild par Eiropas pusgadu;

22. prasa Padomei katru gadu jūlijā (vēlēšanu gadā — septembrī) pamatot visas būtiskās 
izmaiņas, ko tā būs izdarījusi Komisijas ieteikumu priekšlikumos;

23. prasa nodrošināt tam iespēju piedalīties makroekonomiskajā dialogā, kas ir jāpastiprina un 
kam jābūt interaktīvākam;
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24. vēlas, lai pirms Eiropas stabilitātes mehānisma izmantošanas Eiropas Parlamentā tiktu 
rīkotas debates ar to dalībvalstu valsts un valdības vadītājiem, kuras vēlas saņemt 
palīdzību no šī mehānisma;

25. šā gada rudenī, pamatojoties uz ekonomikas institūciju diversificētu grupu, veiks 
Savienības makroekonomiskās situācijas revīziju, lai veicinātu debates un iegūtu citu 
ekonomisko ekspertīzi, gatavojoties viedokļu apmaiņai ar Komisiju pirms ikgadējā 
izaugsmes pētījuma sagatavošanas;

26. aicina Padomi katru gadu gada pirmajās nedēļās tam sniegt pārskatu par iepriekšējā 
Eiropas pusgada īstenošanu;

27. vēlas, lai tajā tiktu atspoguļoti Eiropas pusgada dažādie aspekti, it īpaši dažādo institūciju 
loma, un lai šie aspekti tiktu regulāri pārskatīti, ņemot vērā debašu rezultātus un izteiktos 
ierosinājumus;

28. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropadomei, dalībvalstu 
parlamentiem, Eiropas Centrālajai bankai un Eurogrupas priekšsēdētājam.


