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Temats: Lūgumraksts Nr. 0133/2012, ko Eiropas Federālistu savienības vārdā 
iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais EP deputāts Andrew Duff, 
aicinot Eiropas Parlamentu saskaņā ar LES 48. panta 2. punktu uzsākt 
fiskālas savienības veidošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par joprojām pastāvošo finansiālo nestabilitāti un 
nopietnajām ekonomiskajām grūtībām, ar ko saskaras Eiropas iedzīvotāji. Viņš jo īpaši 
atzīmē, ka jaunajam starpvaldību līgumam vajadzētu stiprināt fiskālo disciplīnu, lai gan ar to 
netiks risināta valsts parāda problēma. Šajā kontekstā viņš aicina Parlamentu izmantot LES 
paredzētās procedūras parastajai Līguma pārskatīšanai ar mērķi izveidot federālu ekonomisko 
pārvaldi, kas demokrātiski būtu atbildīga Eiropas Parlamenta priekšā. Turklāt viņš mudina 
veikt strukturālas reformas, lai uzlabotu konkurētspēju un paaugstinātu nodarbinātības 
līmeņus Eiropā. Visbeidzot, viņš mudina Parlamentu izstrādāt rīcības programmu jaunai 
konstitucionālai konvencijai, kas izraisītu šīs pārmaiņas un atjaunotu tirgus un pilsoņu 
uzticību ES nākotnei.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu uzņemties vadošo lomu ceļā uz fiskālo 
savienību. Viņš izsaka dažus konkrētus ierosinājumus — eiroobligāciju izdošanu, kam būtu 
nepieciešams, lai kopējo budžeta politiku īstenotu federālā ekonomikas pārvalde, vienotā
tirgus izveides pabeigšanu, veicot strukturālas reformas, lai ciešākas sadarbības rezultātā 
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palielinātu konkurētspēju un nodarbinātības līmeni — un aicina Eiropas Parlamentu izstrādāt
jaunu konstitucionālo konvenciju, kuras uzdevums būtu izdarīt nepieciešamās izmaiņas 
Līgumā, lai izveidotu fiskālo savienību, reformētu ES finanšu nozari un atjaunotu tirgu un
demokrātisku uzticību ES nākotnei.

Var uzskatīt, ka šis lūgumraksts rada plašu stimulu izveidot dziļāku fiskālo integrāciju eiro 
zonā to nepilnību novēršanai, kuras pastāv Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) 
struktūrā. Uzskatam, ka EMS būtu jābūt spēcīgākai un jāspēj labāk risināt tās problēmas, uz 
kurām nākotnē, iespējams, būs jāsaskaras, piekrīt galvenie Eiropas institucionālie dalībnieki, 
un tas ir arī Komisijas viedoklis.
Eiropadomes sanāksmē, kas notika 2012. gada 28. un 29. jūnijā, Komisijas priekšsēdētājs, 
Parlamenta priekšsēdētājs, Eiropadomes priekšsēdētājs un Eiropas Centrālās bankas 
prezidents tika aicināti izstrādāt konkrētu un laika grafikā iekļautu ceļvedi patiesas EMS 
izveidei. Starpposma ziņojumam oktobrī sekoja galīgais ziņojums 13.�14. decembrī.
Komisijas ieguldījums gala ziņojumā bija 2012. gada 28. oktobrī publicētais Plāns 
padziļinātas un patiesas EMS izveidei. Tajā Komisija apstiprināja savus mērķus panākt 
pilnīgu banku nozares, ekonomisko, fiskālo un politisko savienību, un izklāstīja īstermiņa, 
vidējā termiņa un ilgtermiņa pasākumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, lai sasniegtu 
šos mērķus. Turpmākajiem pasākumiem ir jābūt uzmanīgi līdzsvarotiem. To pamatā jābūt 
principam, ka visi pasākumi tālākai riska dalīšanai ir rokrokā ar lielāku fiskālo disciplīnu un 
integrāciju. Vienlaikus ar nepieciešamo finansiālās regulēšanas, fiskālās un ekonomiskās
politikas un attiecīgo instrumentu padziļināto integrāciju jāīsteno samērīgi politiskās 
integrācijas pasākumi, nodrošinot demokrātisku leģitimitāti un atbildību.

Ir skaidrs, ka fiskālā savienība būtu ceļš uz EMS pēdējo posmu, un tādējādi tā nav iespējama
bez vairākiem iepriekšējiem starpposmiem. Ir izmaiņas, kas iespējamas saskaņā ar pašreizējo
Līgumu un ko var veikt šobrīd, taču, lai veiktu vērienīgākas izmaiņas, būs jāizdara 
nepieciešamās izmaiņas Līgumā. Lūgumraksta iesniedzēja aicinājums izstrādāt 
konstitucionālu konvenciju, kuras uzdevums būtu veikt nepieciešamās izmaiņas attiecībā uz 
fiskālo savienību, ir viena pieeja, kā izdarīt šīs izmaiņas Līgumā.

Komisija ir apņēmusies līdz nākamajām 2014. gadā paredzētajām Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām savlaicīgi nākt klajā ar skaidri formulētām idejām par izmaiņām Līgumos, kas 
veicamas, lai sagatavotu juridisko pamatu vidējā termiņā paredzētiem pasākumiem, kuru 
rezultātā ir iecerēts izveidot krietni spēcīgāku ekonomikas un budžeta uzraudzības un 
kontroles sistēmu, vēl vairāk palielināt ES fiskālo kapacitāti, nodrošinot atbalstu solidaritātei 
un ilgtspējīgu izaugsmi veicinošu strukturālo reformu īstenošanai, kā arī stingrāk koordinēt 
lēmumu pieņemšanu tādās jomās kā nodokļu politika un darba tirgus politika, kas būtu 
nozīmīgs solidaritātes instruments.

Kopš plāna publicēšanas ir panākts progress saistībā ar pasākumiem ceļā uz fiskālo savienību. 
Divu tiesību aktu kopums — likumdošanas priekšlikumu, kas ietver divus tiesību aktus 
budžetārās uzraudzības jomā, kura pieņemšana bija norādīta kā svarīga tūlītēja prioritāte, ir 
panākusi neformālu vienošanos gan Padomē, gan Parlamentā, un process, lai tas kļūtu par 
likumu, ir iegājis finiša taisnē. Kā 2013. gada 20. februārī paziņoja priekšsēdētājs 
J. M. Barroso, Komisija sasauks ekspertu grupu, kas veiks padziļinātu analīzi par
iespējamiem ieguvumiem, riskiem, prasībām un šķēršļiem attiecībā uz valsts parāda 
vērtspapīru emisijas daļēju aizstāšanu ar kopīgu emisiju parāda dzēšanas fonda un eiro 
parādzīmju veidā. Grupas uzdevums būs vispusīgi izvērtēt, kādas varētu būt to īpašības 
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tiesību normu, finanšu struktūras un nepieciešamās papildu ekonomikas un budžetārās 
sistēmas ziņā. Izvērtējamo aspektu vidū galvenais jautājums būs demokrātiskā atbildība.

Turklāt [pēc tam, kad būs pieņemts lēmums par nākamo ES daudzgadu finanšu shēmu, bet ne 
vēlāk kā līdz 2013. gada beigām] Komisija drīz iesniegs šādus priekšlikumus, lai papildinātu 
pašreizējo ekonomikas pārvaldības sistēmu: i) par pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu 
galveno reformu projektu efektīvāku ex ante koordinēšanu, un ii) par „konverģences un 
konkurētspējas instrumenta” izveidi, lai sniegtu finansiālu atbalstu savlaicīgai ilgtspējīgu 
izaugsmi veicinošu strukturālo reformu īstenošanai. Šī jaunā sistēma, pilnībā ievērojot 
Kopienas metodi, tiktu veidota, pamatojoties uz pašreizējām ES uzraudzības procedūrām. Šis 
instruments apvienotu ekonomikas politikas padziļinātu integrāciju un finansiālu atbalstu, 
tādējādi ievērojot principu, saskaņā ar kuru pasākumi lielākas atbildības un ekonomikas 
disciplīnas nodrošināšanai ir apvienoti ar lielāku solidaritāti. Šī sistēma jo īpaši būtu vērsta uz 
to, lai veicinātu dalībvalsts spēju absorbēt asimetriskus satricinājumus.
Arī turpmākajiem mēnešiem pēc paredzētās Vienotā uzraudzības mehānisma pieņemšanas 
Komisija iesniegs priekšlikumu par kopīgu mehānismu banku finanšu problēmu risināšanai, 
lai pārstrukturētu bankas un atrisinātu banku problēmas tajās dalībvalstīs, kuras ir banku 
savienības locekles. Līdz 2013. gada beigām Komisija saskaņā ar LESD 138. panta 2. punktu 
iesniegs priekšlikumu ar mērķi pieņemt vienotu nostāju, lai eiro zonai iegūtu novērotāja 
statusu SVF valdē, un pēc tam panākt vienotu pārstāvniecību.
Secinājums

Lūgumraksta iesniedzēja aicinājums izveidot fiskālu savienību lielā mērā saskan ar Komisijas 
redzējumu attiecībā uz EMS galīgo posmu. Lai gan konkrētās ierosinātās darbības atšķiras no 
Komisijas tūlītējās politikas darba kārtības, kurā paredzēta noteikta nepieciešamo darbību 
secība ceļā uz dziļas pakāpes integrāciju, tās ir adresētās citai iestādei un ir vērtīgs 
ieguldījums debatēs par EMS nākotni.


