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16.3.2011 A7-0052/26 

Grozījums Nr.  26 

Ashley Fox 

ECR 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) 

Normatīvās rezolūcijas projekts 

L apsvērums 

 
Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

L. tā kā Komisijai ir jāiesniedz 
likumdošanas priekšlikumi un tā kā ir 
nepieciešams pārskatīt Līgumu, lai vidējā 
termiĦā izveidotu ekonomikas pārvaldības 
sistēmu Savienībā un jo īpaši euro zonā, 
ar kuru varētu stiprināt ekonomikas 
kohēziju un konkurētspēju un stabilizēt 
finanšu sistēmu; 

svītrots 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/27 

Grozījums Nr.  27 

Ashley Fox 

ECR 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) 

Normatīvās rezolūcijas projekts 

5. punkts 

 
Normatīvās rezolūcijas projekts 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; 

5. uzskata, ka, ievērojot to dalībvalstu 
nostāju, kuras vēl nav euro zonas 
dalībnieces vai kurām nav saistību, lai 
sagatavotos dalībai euro zonā, 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; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/28 

Grozījums Nr.  28 

Ashley Fox 

ECR 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) 

Normatīvās rezolūcijas projekts 

9. punkts 

 
Normatīvās rezolūcijas projekts 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 A7-0052/29 

Grozījums Nr.  29 

Ashley Fox 

ECR 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) 

Normatīvās rezolūcijas projekts 

11. punkts 

 
Normatīvās rezolūcijas projekts 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. 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, vai tās 
dalībvalstis, kurām nav juridisku saistību 
attiecībā uz euro pieĦemšanu; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/30 

Grozījums Nr.  30 

Ashley Fox 

ECR 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) 

Normatīvās rezolūcijas projekts 

12. punkts 

 
Normatīvās rezolūcijas projekts 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, 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; 

vai 

b)skaidri pausta Eiropadomes 

12. uzskata, ka ierosinātais Eiropadomes 
lēmuma projekts, kurš pamatā ir 
starpvaldību instruments, ir apstiprināms 
priekšlikums; piekrīt ierosinātajiem 
grozījumiem Līgumā; 
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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 
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 
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sekretariātu izveidos Komisija; 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/31 

Grozījums Nr.  31 

Ashley Fox 

ECR 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) 

Normatīvās rezolūcijas projekts 

13. punkts 

 
Normatīvās rezolūcijas projekts 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; 

13. atgādina, ka iecerētajā pastāvīgajā 
stabilitātes mehānismā ir jāizmanto 
Savienības iestādes, jo tas Ĝautu izvairīties 
no dubultu struktūru izveidošanas; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/32 

Grozījums Nr.  32 

Ashley Fox 

ECR 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) 

Normatīvās rezolūcijas projekts 

Pielikums 

 
Normatīvās rezolūcijas projekts 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 
pārstāv dalībvalstis, kuru naudas vienība 

svītrots 
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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 

 
 


