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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
un monetāro komiteju:

– rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atsauci uz Monti ziņojumu1 un Parlamenta rezolūciju par vienotā tirgus 
nodrošināšanu2;

2. tā kā ekonomikas un sociālā stabilitāte ir atkarīga no ekonomikas ilgtspējīgas izaugsmes 
(E apsvērums); 

3. tā kā ekonomikas pārraudzības un pārvaldības uzlabojumu pamatā ir jābūt precīziem, 
ticamiem un objektīviem statistikas datiem par attiecīgo dalībvalstu tautsaimniecības 
politiku un stāvokli (I apsvērums); 

4. tā kā ir jāveicina valsts īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa ieguldījumi un tā kā šie 
ieguldījumi, jo īpaši infrastruktūrā, jāizmanto efektīvi un tiem jābūt saistītiem ar Eiropas 
stratēģijā 2020. gadam noteiktajiem mērķiem, galvenokārt ar pētniecību un attīstību, 
jaunradi un izglītību, lai palielinātu konkurētspēju, uzlabotu produktivitāti, radītu 
darbvietas un stiprinātu vienoto tirgu (M apsvērums); 

– rezolūcijas priekšlikuma pielikumā iekļaut šādus ieteikumus:

5. ietverot jaunu pārvaldības sistēmu, pašreizējais Stabilitātes un izaugsmes pakts (SGP) 
jāpapildina ar atsevišķu Izaugsmes un nodarbinātības paktu, kas pamatotos uz 
patiesiem ekonomikas mērķiem, tostarp nodarbinātību un ieguldījumiem, lai darbvietu 
radīšanai un budžeta deficīta uzraudzīšanai piešķirtu vienlīdz lielu nozīmi, un kas būtu 
izstrādāts arī kā juridisks instruments saskaņā ar LESD 121. pantu (1. ieteikums, jauns 
ievilkums);

6. jāizveido uzlabota analītiska uzraudzības sistēma (ietverot tajā rezultātu apkopojumu, kurā 
norādīti īpaši agrās brīdināšanas kontrolnosacījumi), izmantojot piemērotus 
metodoloģiskus paņēmienus un efektīvas daudzpusējas uzraudzības pārredzamību un 
ņemot vērā ekonomikas pamatrādītājus (faktiskos un nominālos), kas var ietekmēt 
konkurētspēju, — tostarp arī izaugsmes tempu, valsts IKP struktūru, nodarbinātības 
līmeni, norises saistībā ar faktisko maiņas kursu, darbaspēka izmaksām, norēķinu 
kontu / maksājumu bilanci un kredītu pieaugumu, kapitāla veidošanu un pieplūdumu, 
produktivitāti, norises kapitāla tirgos (tostarp privāto parādu un īpašuma tirgos), IKP 
procentuālu daļu veidojošus ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanu, augstākās un vidējās izglītības iegūšanas līmeni un nabadzības 
samazināšanu (1. ieteikuma otrais ievilkums);

7. jāizstrādā kopīgi noteikumi, lai aktīvāk izmantotu Ekonomikas politikas vispārējās 
                                               
1

Profesora Mario Monti ziņojums Eiropas Komisijas priekšsēdētājam „Jauna stratēģija vienotajam tirgum — Eiropas 
ekonomikas un sabiedrības rīcībā”, 2010. gada 9. maijs.
2 P7_TA(2010)0186.
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pamatnostādes, kas būtu pamatdokuments ekonomikas pārvaldības, uzraudzības un 
dalībvalstīm īpaši paredzētu ieteikumu īstenošanai saskaņā ar ES stratēģiju 2020. gadam, 
pievēršoties izaugsmei, strukturālām reformām, produktivitātei un konkurētspējai, 
vienlaikus ņemot vērā dalībvalstu kopīgās un atšķirīgās iezīmes (1. ieteikums, ceturtais 
ievilkums, teikuma pēdējās daļas svītrojums);

8. jāiedibina „Savienības semestris”, lai valstu un Savienības līmenī risinātu jautājumus, kas 
saistīti ar integrētajām pamatnostādnēm, rīkojot paplašinātas apspriedes par finanšu 
jautājumiem un situāciju ES tautsaimniecībā, tādējādi visām iesaistītajām pusēm 
nodrošinot iespēju dot reālu un savlaicīgu ieguldījumu (1. ieteikuma septītais ievilkums); 

9. neiekļaut šādu ieteikumu: „jāsāk pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra 
(PBDNP) / pārmērīga parāda uzraudzības procedūra (PPUP), pamatojoties uz bruto parāda 
līmeņiem. PBDNP / PPUP, tostarp detalizētu regulāru ziņojumu iesniegšana par parāda 
dinamiku un attīstību, būtu jāattiecina uz visām tām dalībvalstīm, kuru valsts parāda 
līmenis pārsniedz 60 % robežvērtību un nesamazinās apmierinošā tempā. PBDNP nebūtu 
jāpiemēro, ja vien valsts izpilda VTFM, un tā jāpārtrauc piemērot, ja parāda līmenis 
nesasniedz 60 % robežvērtību” (2. ieteikuma pirmā ievilkuma svītrojums);

10. jāveido iepriekš noteikti un preferenciāli stimuli, par kuriem Komisija pieņem lēmumu, lai 
veicinātu agrās brīdināšanas pasākumus un piemērotu tos progresīvi (2. ieteikuma septītā 
ievilkuma daļējs svītrojums);

11. jāizdara nepieciešamās izmaiņas Komisijas iekšējā lēmumu pieņemšanas procedūrā, lai 
efektīvi un ātri īstenotu šos pusautomātiskos preventīvos sodus (2. ieteikuma devītā 
ievilkuma daļējs svītrojums).

12. izveidot euro zonai paredzētu īpašu sistēmu, lai attiecīgajās dalībvalstīs pastiprināti 
uzraudzītu pārmērīgi lielas makroekonomikas novirzes, cenu konkurētspēju, faktiskās 
maiņas likmes, kredītu pieaugumu, norises saistībā ar norēķinu kontiem, IKP procentuālu 
daļu veidojošus ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanu, augstākās un vidējās izglītības iegūšanas līmeni un nabadzības 
samazināšanu (3. ieteikuma pirmais ievilkums);

13. neiekļaut šādu ieteikumu: „stiprināt Eurogrupas priekšsēdētāja sekretariātu un biroju” 
(3. ieteikuma trešā ievilkuma svītrojums); 

14. programmas izveide, lai ierobežotu kaitējumu un nodrošinātu finanšu sanāciju 
ārkārtas gadījumos, kad paredzams augsts risks (4. ieteikuma virsraksts);

15. steidzami izveidot Eiropas Parādu aģentūru, iekļaujot dalībvalstu budžeta parādu daļu 
kopējā savstarpējo garantiju sistēmā, ar kuru saskaņā tiktu noformēts jauns parāds ar 
vienotu procentu likmi, tādējādi samazinot spekulatīvu uzbrukumu risku, kas bija 
vērojams Grieķijas gadījumā. Šī aģentūra varētu arī emitēt kolektīvā budžeta parāda 
vērtspapīrus (eiroobligācijas), lai finansētu īpašus Eiropas ieguldījumu projektus, 
ideālā variantā izmantojot ES budžetu (4. ieteikums, jauns ievilkums);

16. stiprinātu Savienības kohēzijas politiku ciešā sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku 
(EIB), lai samazinātu strukturālus trūkumus un palielinātu ekonomiski mazāk attīstītu un 
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attālāku reģionu konkurētspēju (5. ieteikuma otrais ievilkums); 

17. stiprinātu vienoto tirgu, veicinot e-komerciju un starptautisko tirdzniecību, vienkāršotu 
tiešsaistes maksājumu kārtību un saskaņotu fiskālos instrumentus, kas būtu veids, kā 
stiprināt patērētāju uzticību Eiropas ekonomikai (5. ieteikums, jauns ievilkums);

18. turpinātu centienus saskaņot ES nodokļus (5. ieteikums, jauns ievilkums).


