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IEROSINĀJUMI

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

1. uzskata, ka attiecībā uz ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) demokrātisko 
leģitimitāti ES institucionālajā sistēmā obligāti ir jāpanāk būtiski uzlabojumi, kas būtu 
saskaņā ar Kopienas metodi; uzskata, ka uz starpvaldību līgumiem balstītie tiesību akti un 
to īstenošana krīzes laikā ir mazinājusi EMS demokrātisko leģitimitāti; tāpēc prasa pēc 
iespējas drīz integrēt Eiropas Stabilizācijas mehānismu (ESM) ES acquis, ņemot vērā, ka 
Parlamenta iekšējie noteikumi piedāvā pietiekami lielu brīvību, kas vajadzības gadījumā 
ļauj paredzēt īpašus diferenciācijas veidus, pamatojoties uz politisku vienošanos 
politiskajās grupās un starp tām, lai nodrošinātu pienācīgu EMS uzraudzību; prasa arī 
attiecīgos Līguma par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību (LSKP) noteikumus piecu 
gadu laikā un vēlākais pēc to stāšanās spēkā integrēt Eiropas Savienības tiesiskajā 
regulējumā, pirms tam veicot visaptverošu to īstenošanas novērtējumu; 

2. šajā ziņā iestājas par mazāk sarežģītas, efektīvākas un pārredzamākas ekonomikas 
pārvaldības izveidi, kuras ilgtermiņa mērķis būtu dziļāka ES integrācija, vienlaikus 
piedāvājot vidēja termiņa risinājumus, ar kuriem eurozona un Savienība varētu risināt 
pašreizējos uzdevumus;

3. uzsver, ka Eurogrupa un Eurosamits abi ir neoficiāli Ekonomikas un finanšu padomes un 
Eiropadomes veidojumi un ka finanšu un ekonomikas krīzes laikā tie pieņēma galvenos 
lēmumus EMS jomā, taču līdz ar to šiem lēmumiem trūka demokrātiskās leģitimitātes;

4. prasa starp Parlamentu, Komisiju un Padomi noslēgt iestāžu nolīgumu, ar ko paredzētu, ka 
Parlaments veic pārbaudi dažādos Eiropas pusgada posmos, sākot ar gada izaugsmes 
pētījumu;

5. uzskata, ka rūpīgi ir jāpārskata ekonomikas dialoga īstenošana, lai visos procedūras 
posmos (Stabilitātes un izaugsmes pakta (SGP) un makroekonomikas nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūra (MIP)) nodrošinātu pienācīgu Parlamenta kontroli;

6. atzinīgi vērtē to, ka ir izveidota Eiropas Savienības Ekonomiskās un finansiālās 
pārvaldības starpparlamentārā konference; tomēr norāda, ka lēmumu pieņēmēji netiek 
pietiekami mudināti nodrošināt pārskatatbildību; uzskata, ka EMS jomā parlamentārā 
kontrole ir jāveic gan dalībvalstu, gan arī Eiropas līmenī, un prasa, lai atbildību uzņemtos 
tajā līmenī, kurā pieņem vai īsteno lēmumus, un dalībvalstu parlamentiem ir rūpīgi 
jāuzrauga savu valstu valdības, savukārt Eiropas Parlamentam — Eiropas izpildvara; 
uzskata, ka tikai šādi var nodrošināt nepieciešamo palielināto pārskatatbildību par lēmumu 
pieņemšanu; uzskata, ka lielāku leģitimitāti var nodrošināt, paredzot, ka dalībvalstu 
parlamenti pieņem nacionālās reformu programmas un iespējamās konverģences 
partnerības, kā arī ar koplēmumu pieņem plašas Eiropas politiskās pamatnostādnes 
konverģences vadlīniju veidā, jaunu ES tiesību aktu, ar ko nosaka ļoti ierobežotu 
prioritāšu skaitu, kas ir derīgas noteiktā periodā un ko jo īpaši izmanto, pieņemot gada 
izaugsmes pētījumu un konkrētām valstīm adresētos ieteikumus; uzsver, ka šāda sadarbība 
nebūtu jāuzskata par jaunas, jauktas parlamentārās struktūras izveidi, kas no demokrātiskā 
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un konstitucionālā viedokļa būtu gan neefektīva, gan nelikumīga; 

7. pauž nožēlu, ka dalībvalstu parlamentiem ir nepietiekamas iespējas kontrolēt un ietekmēt 
savu valdību darbības Eiropas Savienībā; uzskata, ka dalībvalstu parlamentiem ir aktīvāk 
jāpiedalās politikas veidošanā attiecībā uz savu valdību nostāju pārraudzību un veidošanu, 
pirms šīs nostājas tiek iesniegtas Komisijai;

8. uzsver, ka ir jāpārskata palīdzības programmu tiesiskais regulējums, lai par visiem 
lēmumiem atbildētu Komisija, pilnībā iesaistot Parlamentu, un līdz ar to pilnībā tiktu 
nodrošināta demokrātiskā leģitimitāte un pārskatatbildība; aicina Komisiju par 
attiecīgajiem pieņemtajiem lēmumiem regulāri ziņot Parlamentam, kad tas ir iesaistīts 
dalībvalstu programmu īstenošanas pārbaudē; uzsver, ka Parlamentam nekavējoties ir 
jāveic paveiktā darba kontrole saistībā ar savu 2014. gada 13. marta rezolūcija par izpētes 
ziņojumu par trijotnes (ECB, Komisijas un SVF) lomu un darbībām attiecībā uz eurozonas 
programmas valstīm1 un, pamatojoties uz un izmantojot šo pirmo izpētes ziņojumu, ir 
jāsagatavo jauna atsevišķa rezolūcija, kas pilnībā veltīta šim jautājumam; 

9. uzskata, ka nolūkā nodrošināt valstu publisko finanšu ilgtermiņa ilgtspējību ir ļoti svarīgi, 
lai Komisija pārbaudītu publisko finanšu kvalitāti un jo īpaši noskaidrotu to, vai valstu 
budžeti ir orientēti uz nākotni, kopīgi ar Eirostatu nosakot un mudinot veikt investīciju 
izdevumus, kas pārsniegtu patēriņa izdevumus; 

10. uzskata, ka īstena EMS nav jāuzskata tikai par noteikumu sistēmu, bet tai ir vajadzīga 
lielāka budžeta veiktspēja, kas būtu daļa no ES budžeta, pamatojoties uz konkrētiem pašu 
resursiem, ar kuriem jāatbalsta izaugsme un sociālā kohēzija un jārisina strukturālās 
atšķirības un finanšu ārkārtas situācijas, kuras ir tieši saistītas ar monetāro savienību, kā 
arī vajadzības gadījumā ir jāveic strukturālās reformas; 

11. uzskata, ka ir jāņem vērā EMS sociālā dimensija, un atgādina, ka LESD 9. pantā ir 
norādīts, ka, "nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, Savienība ņem vērā prasības, 
kas saistītas ar augsta nodarbinātības līmeņa veicināšanu, pienācīga sociālās aizsardzības 
līmeņa nodrošināšanu" un "ar sociālās atstumtības apkarošanu .."; atgādina arī, ka LES 
3. pantā ir noteikts, ka Savienības darbības pamatā ir "sociālā tirgus ekonomika ar augstu 
konkurētspēju, kuras mērķis ir panākt pilnīgu nodarbinātību un sociālo attīstību”; uzskata, 
ka saskaņā ar Līgumā nostiprināto cilvēka cieņas principu nedrīkst izšķiest cilvēkresursus 
un tie jāuzskata par izšķirīgu konkurētspējas elementu; prasa normu hierarhijā nodrošināt 
līdzvērtīgu attieksmi pret sociālajām tiesībām un iekšējā tirgus brīvībām;

12. prasa, lai četru iestāžu priekšsēdētāji iesniegtu vērienīgu plānu, kurā izklāstīts 
likumdošanas un institucionālais progress, kāds nepieciešams, lai izveidotu vislabāko 
iespējamo nākotni eurozonai, ES un tās iedzīvotājiem; uzsver, ka Parlaments pilnībā 
iesaistīsies gaidāmajās diskusijās un lēmumu pieņemšanā, plenārsēdē pieņemot rezolūciju, 
kas būs pamats Parlamenta priekšsēdētāja ieguldījumam minētajā plānā, kā izklāstīts 
1. zemteksta piezīmē Eiropadomes neoficiālajai 2015. gada 12. februāra sanāksmei 
sagatavotajā analītiskajā piebildē (Gatavojoties turpmākajiem pasākumiem ceļā uz labāku 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0239.
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ekonomikas pārvaldību eurozonā): "Komisijas priekšsēdētājs, apsverot ziņojuma 
sagatavošanu, ir paudis nodomu ņemt vērā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 
ierosinājumus";

13. uzskata — lai panāktu īstenu EMS, ir jānostiprina tiesiskums, kā tas norādīts LES 
2. pantā; uzskata, ka tiesiskums ir definēts kā institucionāla sistēma, kurā izpildvara ir 
pakļauta likumam un neatkarīgas jurisdikcijas garantē juridisko subjektu līdztiesību; 
uzskata, ka šim jautājumam ir jābūt vienai no prioritātēm, kas inter alia ir jārisina saistībā 
ar ziņojumu "Eiropas Savienības iestāžu struktūras iespējamā attīstība un izmaiņas", un ka 
tam ir jāietver pienākumu neizpildes procedūras un lietas, kas ierosinātas par Komisijas un 
Padomes lēmumu atcelšanu; uzskata, ka Eiropas Savienības Tiesas (EST) iesaistīšana jo 
īpaši var garantēt to, ka noteikumi tiks piemēroti vienādi neatkarībā no dalībvalsts lieluma 
un ka iedzīvotāju un to organizāciju tiesības valstīs tiks aizsargātas saskaņā ar 
programmu; norāda, ka šīs EST lomas dēļ netiks novilcinātas ekonomikas pārvaldības 
procedūras, jo šīm procedūrām nav nokavējuma seku.
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