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16.3.2011 A7-0052/13 

Grozījums Nr.  13 

Francesco Enrico Speroni 

EFD grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Grozījumu izdarīšana Līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz stabilitātes 

mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. uzskata, ka ir svarīgi pārsniegt pagaidu 
pasākumus, kuru mērėis ir stabilizēt euro 
zonu, un ka Savienībai jāveido sava 
ekonomikas pārvaldība, iekĜaujot 
politiskos līdzekĜus un instrumentus, kuri 
paredzēti ilgtspējīgas izaugsmes 
veicināšanai dalībvalstīs; uzskata, ka SIP 
pastiprināšana, „Eiropas pusgads”, 
stratēăija „Eiropa 2020” un LESD 
136. panta grozījumi attiecībā uz 
stabilitātes mehānismu ir tikai pirmais 
solis šajā virzienā; 

svītrots 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/14 

Grozījums Nr.  14 

Francesco Enrico Speroni 

EFD grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Grozījumu izdarīšana Līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz stabilitātes 

mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. brīdina, ka nodoms izveidot pastāvīgu 
stabilitātes mehānismu ārpus ES iestāžu 
sistēmas izraisa uz Līgumu pamatotas 
sistēmas integritātes apdraudējumu; 
uzskata, ka Komisijai ir jābūt minētā 
mehānisma valdes loceklei, nevis 
vienkārši novērotājai turklāt uzsver, ka 
šajā sakarībā ir jāpiešėir Komisijai 
tiesības uzsākt atbilstošas iniciatīvas, lai 
pēc attiecīgo dalībvalstu piekrišanas 
saĦemšanas sasniegtu ESM mērėus; 
uzsver, ka dalībvalstīm ir noteikti jāievēro 
Savienības tiesību akti un tajos noteiktās 
iestāžu prerogatīvas; 

svītrots 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/15 

Grozījums Nr.  15 

Francesco Enrico Speroni 

EFD grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Grozījumu izdarīšana Līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz stabilitātes 

mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. uzsver, ka pastāvīgā stabilitātes 

mehānisma izveidē un darbībā ir pilnībā 

jāievēro demokrātiskas lēmumu 

pieĦemšanas principi, piemēram, 

pārredzamība, parlamentārā kontrole un 

demokrātiskā pārskatatbildība; uzsver, ka 
mehānismā ir cieši jāiesaista Savienības 
iestādes un struktūrvienības, kuras ir 
atbildīgas par monetārajiem 
jautājumiem — Eiropas Komisija, 
Eiropas Centrālā banka un Eiropas 
Investīciju banka; uzsver, ka mehānisms 
nedrīkst izveidoties par jaunu Eiropas 
pārvaldības modeli, kurā tiek pazemināts 
Savienībā sasniegto demokrātisko 
standartu līmenis; 

8. uzsver, ka pastāvīgā stabilitātes 

mehānisma izveidē un darbībā ir pilnībā 

jāievēro demokrātiskas lēmumu 

pieĦemšanas principi, piemēram, 

pārredzamība, parlamentārā kontrole un 

demokrātiskā pārskatatbildība; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/16 

Grozījums Nr.  16 

Francesco Enrico Speroni 

EFD grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Grozījumu izdarīšana Līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz stabilitātes 

mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. pauž nožēlu, ka Eiropadome nav 
izpētījusi visas iespējas, kas ietvertas 
Līgumos attiecībā uz pastāvīga stabilitātes 
mehānisma izveidi;  jo īpaši uzskata, ka 
pašreizējo Savienības kompetenču sistēmā 
attiecībā uz ekonomisko un monetāro 
savienību (LES 3. panta 4. punkts) un 
monetāro politiku attiecībā uz 
dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro 
(LESD 3. panta 1. punkta 
c) apakšpunkts), būtu piemēroti izmantot 
LESD 136. pantā Padomei piešėirtās 
pilnvaras vai kā alternatīvu izmantot 
LESD 352. pantu kopā ar LESD 133. un 
136. pantu; 

svītrots 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/17 

Grozījums Nr.  17 

Francesco Enrico Speroni 

EFD grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Grozījumu izdarīšana Līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz stabilitātes 

mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. aicina Komisiju izvērtēt arī citus 
mehānismus, lai nodrošinātu euro zonas 
finansiālo stabilitāti un ilgtspējīgu un 
adekvātu ekonomikas izaugsmi, un 
sagatavot nepieciešamos likumdošanas 
priekšlikumus; uzsver, ka stabilitātes 
mehānismā ir jāiekĜauj pasākumi, kurus 

izmanto finanšu, ekonomikas un sociālās 

stabilitātes risku samazināšanai un kuru 

vidū ir finanšu tirgus efektīvs regulējums, 

SIP pārskatīšana un labāka ekonomikas 

koordinēšana, tādu instrumentu ieviešana, 

ar kuriem samazina makroekonomikas 

nelīdzsvarotību euro zonā, kā arī 
pasākumi ekoloăiskai atjaunošanai; 

10. uzsver, ka stabilitātes mehānismā ir 

jāiekĜauj pasākumi, kurus izmanto finanšu, 

ekonomikas un sociālās stabilitātes  risku 

samazināšanai un kuru vidū ir finanšu 

tirgus efektīvs regulējums, SIP 

pārskatīšana un labāka ekonomikas 

koordinēšana, un tādu instrumentu 

ieviešana, ar kuriem samazina 

makroekonomikas nelīdzsvarotību euro 

zonā; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/18 

Grozījums Nr.  18 

Francesco Enrico Speroni 

EFD grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Grozījumu izdarīšana Līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz stabilitātes 

mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. turklāt uzskata, ka pastāvīga 
stabilitātes mehānisma izveidei un 
darbībai jānotiek saistībā ar Eiropas 
Savienības sistēmu, pēc analoăijas 
izmantojot arī ciešākas sadarbības 
institucionālos mehānismus kā līdzekĜus, 
lai iesaistītu Savienības iestādes visos 
mehānisma izveides posmos un mudinātu 
tajā piedalīties tās dalībvalstis, kuru 
naudas vienība vēl nav euro; 

11. uzskata — lai pienācīgi iesaistītu 
Savienības iestādes, jo īpaši Parlamentu, 
un pārliecinātu tās dalībvalstis, kuru 
naudas vienība ir euro, ir jānodrošina arī 
pilnīga atbilstība starp LESD trešās daĜas 
VIII sadaĜas 2. un 4. nodaĜu; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/19 

Grozījums Nr.  19 

Francesco Enrico Speroni 

EFD grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Grozījumu izdarīšana Līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz stabilitātes 

mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. norāda, ka ierosinātā Eiropadomes 

lēmuma projekta padziĜinātai izskatīšanai 

būs vajadzīga papildu informācija, īpaši 

attiecībā uz paredzēto stabilitātes 

mehānisma ieceri un tā plānotajām 

attiecībām ar Savienības iestādēm, 

ierosināto Eiropas Valūtas fondu un 

Starptautisko Valūtas fondu; tāpēc aicina 

Eiropadomi jaunā Eiropas stabilitātes 

mehānisma izveides procesā izpildīt šādus 

nosacījumus: 

a) pārstrādāt Eiropadomes lēmuma 

projektu, kā ierosināts grozījumos 

šā dokumenta pielikumā
1, saprotot, 

ka ar ES iesaistīšanu pastāvīga 
stabilitātes mehānisma izveidē un 
nosacījumu noteikšanu finansiālās 
palīdzības kritēriju izpildei — 
neĦemot vērā tā sākotnējo 
starpvaldību raksturu — 
stabilitātes mehānismu būtu 
iespējams turpmāk iekĜaut 
Savienības sistēmā, proti, kā 
aăentūru;  prasa, lai stabilitātes 
mehānisms no paša sākuma būtu 
atvērts dalībvalstīm, kuru naudas 
vienība nav euro, bet kuras vēlas 
piedalīties;  

12. norāda, ka ierosinātā Eiropadomes 

lēmuma projekta padziĜinātai izskatīšanai 

būs vajadzīga papildu informācija, īpaši 

attiecībā uz paredzēto stabilitātes 

mehānisma ieceri un tā plānotajām 

attiecībām ar Savienības iestādēm, 

ierosināto Eiropas Valūtas fondu un 

Starptautisko Valūtas fondu; tāpēc aicina 

Eiropadomi jaunā Eiropas stabilitātes 

mehānisma izveides procesā izpildīt šādus 

nosacījumus: 

a) pārstrādāt Eiropadomes lēmuma 

projektu, kā ierosināts grozījumos 

šā dokumenta pielikumā; 

un/vai 

b) skaidri pausta Eiropadomes 

apĦemšanās, kas nodrošina, ka 

– par pastāvīgā stabilitātes 

mehānisma funkcionālajām 

iezīmēm un nosacījumu izpildes 

pasākumiem, kuros iekĜauta 

ekonomisko un fiskālo 

pielāgojumu programma, lems 
pēc apspriešanas ar Parlamentu 
un ka regulāri tiks sniegti 
ziĦojumi Parlamentam; 

                                                 
1  
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vai 

b) skaidri pausta Eiropadomes 

apĦemšanās, kas nodrošina, ka 

– par pastāvīgā stabilitātes 

mehānisma funkcionālajām 

iezīmēm un nosacījumu izpildes 

pasākumiem, kuros iekĜauta 

ekonomisko un fiskālo 

pielāgojumu programma, lems, 
pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumu saskaĦā ar 
parasto likumdošanas 
procedūru, un ka Komisija būs 
atbildīga par šo pasākumu 
pilnīgas ievērošanas un 
mehānisma piesardzīgas 
izmantošanas nodrošināšanu, 
regulāri sniedzot ziĦojumus 
Parlamentam; 

– Eiropas Komisija veiks visu 
nepieciešamo, lai īstenotu un 
uzraudzītu pastāvīgo 
mehānismu un novērtētu visu 
euro zonas dalībvalstu 
finansiālo situāciju, regulāri 
sniedzot ziĦojumus Eiropas 
Parlamentam; 

– saskaĦā ar mehānismu 
finansiālā palīdzība tiks rūpīgi 
analizēta un sniegta atbilstīgi 
ekonomikas un finansiālās 
atveseĜošanas programmai; tās 
dalībvalstis, kuru naudas 
vienība ir euro, kā arī tās 
dalībvalstis, kuras piedalās 
pastāvīgajā stabilitātes 
mehānismā un sniedz savu 
ieguldījumu, gadījumā, kad tiks 
izlemts sniegt finansiālu 
palīdzību, rīkosies, pamatojoties 
uz novērtējumu, ko sniegusi 
Komisija, Eiropas Centrālā 
banka un vajadzības gadījumā 
arī Starptautiskais Valūtas 
fonds; attiecībā uz analīzi un 
nosacījumiem finanšu un 

– nevienu dalībvalsti, kuras naudas 

vienība ir eiro un kura ir devusi 

savu ieguldījumu pastāvīgajā 

stabilitātes mehānismā, nedrīkst 

izslēgt no piekĜuves mehānismam 

valsts teritoriālā lieluma dēĜ; 
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ekonomikas atveseĜošanai 
Komisija sniedz ziĦojumus 
Parlamentam; un 

– nevienu dalībvalsti, kuras naudas 

vienība ir eiro un kura ir devusi 

savu ieguldījumu pastāvīgajā 

stabilitātes mehānismā, nedrīkst 

izslēgt no piekĜuves 

mehānismam valsts teritoriālā 

lieluma dēĜ; 

– pastāvīgā stabilitātes 
mehānisma sekretariātu 
izveidos Komisija; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/20 

Grozījums Nr.  20 

Francesco Enrico Speroni 

EFD grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Grozījumu izdarīšana Līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz stabilitātes 

mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. atgādina, ka iecerētajā pastāvīgajā 
stabilitātes mehānismā ir jāizmanto 
Savienības iestādes, jo tas Ĝautu izvairīties 
no dubultu struktūru izveidošanas, kas 
ilgākā laikposmā varētu kaitēt Eiropas 
integrācijai; 

svītrots 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/21 

Grozījums Nr.  21 

Francesco Enrico Speroni 

EFD grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Grozījumu izdarīšana Līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz stabilitātes 

mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. atbalsta Komisijas nolūku „nodrošināt 
atbilstību starp iecerēto mehānismu un 
Savienības ekonomikas pārvaldību euro 
zonā, vienlaikus ievērojot Savienībai un 
tās iestādēm Līgumā piešėirto 
kompetenci”; 

svītrots 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/22 

Grozījums Nr.  22 

Francesco Enrico Speroni 

EFD grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Grozījumu izdarīšana Līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz stabilitātes 

mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. uzsver, ka grozītais Eiropadomes 

lēmuma projekts nepaplašinās Savienības 

kompetences un tādējādi uz to joprojām 

tiks attiecināta Līguma vienkāršotas 

pārskatīšanas procedūra; savukārt norāda, 
ka šis lēmums nevar sašaurināt 
Savienības iestāžu kompetences 
ekonomikas un monetārās politikas jomā 
un to dalībvalstu monetārās politikas 
jomā, kuru naudas vienība ir euro, un 
nevar kaitēt Savienības tiesību aktu, it 
īpaši LESD 122. un 143. panta, un 
Savienības acquis pareizai piemērošanai; 

17. uzsver, ka grozītais Eiropadomes 

lēmuma projekts nepaplašinās Savienības 

kompetences un tādējādi uz to joprojām 

tiks attiecināta Līguma vienkāršotas 

pārskatīšanas procedūra; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/23 

Grozījums Nr.  23 

Francesco Enrico Speroni 

EFD grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Grozījumu izdarīšana Līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz stabilitātes 

mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. atkārtoti apstiprina, ka LES 48. panta 
6. punkta procedūra jāizmanto izĦēmuma 
gadījumos, un atgādina, ka Parlamentam 
saskaĦā ar LES 48. panta 3. punktu ir 
tiesības sasaukt Konventu, lai veiktu 
izmaiĦas iestādēs, procedūrās un politikas 
jomās, kas attiecas uz Savienības 
ekonomikas pārvaldību; 

svītrots 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/24 

Grozījums Nr.  24 

Francesco Enrico Speroni 

EFD grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Grozījumu izdarīšana Līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz stabilitātes 

mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Rezolūcijas priekšlikums 

pielikums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Eiropadomes lēmuma projekta grozījums 

 

Šādas daĜas pievieno LESD 136. panta 
1. punktam: 

Pēc Komisijas ieteikuma un pēc 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu 
dalībvalstis, kuru naudas vienība ir euro, 
var izveidot stabilizācijas mehānismu, ko 
izmantos, ja obligāti vajadzīgs, lai 
nodrošinātu euro zonas stabilitāti. Par 
jebkādas nepieciešamās finansiālās 
palīdzības piešėiršanu saskaĦā ar šo 
mehānismu lems, pamatojoties uz Eiropas 
Komisijas priekšlikumu un piemērojot 
stingrus nosacījumu izpildes kritērijus 
saskaĦā ar Savienības principiem un 
mērėiem, kuri noteikti Līgumā par 
Eiropas Savienību un šajā līgumā. 

Principus un nosacījumus finansiālās 
palīdzības kritēriju izpildei saskaĦā ar 
mehānismu un tā uzraudzībai paredz 
regulā atbilstīgi parastajai likumdošanas 
procedūrai. 
 
Līguma 136. panta 2. punktu groza šādi: 

Balsošanā par 1. punkta a) un b) 
apakšpunktā noteiktajiem pasākumiem 
piedalās tikai tie Padomes locekĜi, kas 

Eiropadomes lēmuma projekta grozījums 

 

LESD 121. panta 6. punktam pievieno 
šādu daĜu: 

„Līguma 136. panta 2. punktu piemēro 
mutatis mutandis.” 
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pārstāv dalībvalstis, kuru naudas vienība 
ir euro. 

Minēto locekĜu kvalificēto balsu 
vairākumu nosaka saskaĦā ar 238. panta 
3. punkta a) apakšpunktu. 

Balsošanā par 1. punkta trešajā daĜā 
noteiktajiem pasākumiem piedalās tikai 
tie Padomes locekĜi, kas pārstāv 
dalībvalstis, kuras piedalās mehānisma 
darbā.” 

Or. en 
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Rezolūcijas priekšlikums 

La apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 L.a tā kā ekonomiskās pārvaldības 
nākotnes struktūras jautājumiem Eiropas 
Savienībā un turpmākajiem koordinācijas 
pasākumiem ir jābūt Eiropas 
Ekonomiskās pārvaldības konferences 
atbildībā, kura jāorganizē saskaĦā ar 
Konventa modeli, piedaloties Eiropas 
Parlamentam, dalībvalstu parlamentiem, 
Padomei un Komisijai, lai nodrošinātu 
līdzdalības un demokrātiskās leăitimitātes 
augstu līmeni; 

Or. en 

 

 

 


