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Grozījums Nr.  37 

Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Konstitucionālo jautājumu komitejas 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 

3.a atsauce (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 – Ħemot vērā vēstules, ko iesnieguši 
Eiropadomes priekšsēdētājs, Eurogrupas 
priekšsēdētājs un par monetāro politiku 
atbildīgais komisārs, 

Or. en 
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22.3.2011 A7-0052/38 

Grozījums Nr.  38 

Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Konstitucionālo jautājumu komitejas 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: 

12. norāda, ka, Ħemot vērā apspriedes 
Parlamentā, euro zonas valstu un valdību 
vadītāji 2011. gada 11. marta sanāksmē 
saistībā ar pakta īstenošanu euro zonā 
vienojās, ka Komisijai jāuzĦemas 
noteiktāka centrālā loma saistību 
īstenošanas uzraudzībā, jo īpaši lai 
nodrošinātu, ka pasākumi ir atbilstīgi ES 
tiesību aktiem un tos atbalsta, kā arī tiktu 
iesaistīts Parlaments; norāda, ka, apsverot 
Eiropas stabilitātes mehānisma galvenos 
aspektus, ir panākta vienošanās, ka 
atbalstam, ko sniedz euro zonas 
dalībvalstīm, ir jāpamatojas uz stingrāku 
ekonomisko un fiskālo pielāgojumu 
programmu un uz rūpīgu analīzi par 
parādu saglabāšanu atmaksājamā līmenī, 
un kuru sadarbībā ar Eiropas Centrālo 
banku (ECB) veikusi Komisija un 
Starptautiskais Valūtas fonds (SVF); 

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 
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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 
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 
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mehānismā, nedrīkst izslēgt no piekĜuves 
mehānismam valsts teritoriālā lieluma 
dēĜ; 

– pastāvīgā stabilitātes mehānisma 
sekretariātu izveidos Komisija; 

 

Or. en 
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22.3.2011 A7-0052/39 

Grozījums Nr.  39 

Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Konstitucionālo jautājumu komitejas 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.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 12.a atzīst, ka vēstulēs, kas saĦemtas no 
Eiropadomes priekšsēdētāja, Eurogrupas 
priekšsēdētāja un par monetāro politiku 
atbildīgā komisāra, pausti pozitīvi signāli; 
norāda, ka 

 – politikas nosacījumi, kuri izveidoti 
saskaĦā ar uzlabotas uzraudzības vai 
makroekonomikas pielāgojuma 
programmu, tiks noteikti ar regulu, kas 
jāierosina Komisijai atbilstīgi LESD 
136. pantam, lai nodrošinātu konsekvenci 
ar ES daudzpusējās uzraudzības 
regulējumu; 

 – saskaĦā ar mehānismu finansiālā 
palīdzība tiks sniegta pēc rūpīgas analīzes 
par valsts parāda stabilitāti, un kuru veic 
Komisija un SVF sadarbībā ar ECB; tiks 
izvirzīti stingri politikas nosacījumi 
saskaĦā ar makroekonomikas 
pielāgošanas programmu atbilstīgi 
attiecīgās dalībvalsts nelīdzsvarotības 
smaguma pakāpei; 

 – pamatojoties uz novērtējumu, ko 
sagatavojusi Komisija un SVF sadarbībā 
ar ECB, par saĦēmējas dalībvalsts 
finansiālajām vajadzībām, Valde 
pilnvaros Komisiju un SVF sadarbībā ar 
ECB sarunām ar attiecīgo dalībvalsti par 
makroekonomikas pielāgošanas 
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programmu; 

 – Komisija ierosinās Padomei lēmumu, ar 
ko atbalsta makroekonomisko 
programmu, un pēc lēmuma pieĦemšanas 
parakstīs Saprašanās memorandu 
dalībvalstu vārdā, kuru naudas vienība ir 
euro; 

 – politikas nosacījumi, kuri izveidoti 
saskaĦā ar uzlabotas uzraudzības vai 
makroekonomikas pielāgojuma 
programmu, tiks saskaĦoti ar Eiropas 
Savienības uzraudzības regulējumu, un ar 
tiem ir jānodrošina ES procedūru 
ievērošana; 

 – finansiālās palīdzības sniegšana tiks 
uzsākta pēc dalībvalsts pieprasījuma, 
pamatojoties uz sadarbībā ar ECB veikto 
Komisijas novērtējumu par to, ka pastāv 
risks finanšu stabilitātei euro zonā 
kopumā; 

 – Komisija un SVF sadarbībā ar ECB būs 
atbildīgi par politikas nosacījumu 
ievērošanas uzraudzību un ziĦos Padomei 
un Valdei; 

 – pēc apspriedes Valdē Padome pieĦems 
lēmumu, pamatojoties uz Komisijas 
iesniegto priekšlikumu, par uzraudzības 
īstenošanu pēc programmas izpildes; 

 – Padome un Komisija regulāri informēs 
Parlamentu par Eiropas drošības 
mehānisma izveidi un tā pasākumiem, un 
tādējādi Parlaments būs spējīgs rūpīgi 
kontrolēt minētā mehānisma darbību; 

 – Eiropas Savienības Tiesas jurisdikcijā 
būs jebkuras domstarpības saskaĦā ar 
LESD 273. pantu. 

Or. en 
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22.3.2011 A7-0052/40 

Grozījums Nr.  40 

Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Konstitucionālo jautājumu komitejas 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.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 12.b atbalsta Eiropadomes lēmuma 
projektu, neĦemot vērā atrunu, ka būtu 
bijis ieteicams to izstrādāt tā, kā ierosināts 
šīs rezolūcijas pielikumā; piekrīt 
viedoklim, kas izteikts ECB atzinumā, ar 
ko atbalsta Savienības metodes 
izmantošanu, sniedzot iespēju Eiropas 
stabilitātes mehānismam piemērotā laikā 
kĜūt par Savienības mehānismu; aicina 
Eiropadomi nodrošināt, ka: 

 – saskaĦā ar Savienības parasto 
likumdošanas procedūru tiek pieĦemta 
regula, ar ko paredz politikas 
nosacījumus; 

 – ikvienai dalībvalstij, kuras naudas 
vienība ir eiro un kura ir devusi savu 
ieguldījumu pastāvīgajā stabilitātes 
mehānismā, tiks nodrošināta piekĜuve 
mehānismam neatkarīgi no tās teritoriālā 
lieluma. 

  

Or. en 

 

 


