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Vidēja termiņa finansiāla palīdzība attiecībā uz dalībvalstu maksājumu 

bilancēm * 

Eiropas Parlamenta 2008. gada 20. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 

Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 332/2002, ar ko izveido vidēja 

termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm 

(COM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)) 

(Apspriežu procedūra) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0717), 

– ņemot vērā EK līguma 308. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 

(C6-0389/2008), 

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 18. februāra Regulu (EK) Nr. 332/2002, ar ko izveido 

vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu 

bilancēm1, kā arī Parlamenta 2001. gada 6. septembra nostāju par vidēja termiņa finansiālu 

palīdzību attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm2 un Parlamenta 2008. gada 

20. novembra rezolūciju par vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānisma izveidi 

attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm3, 

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A6-0450/2008), 

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu; 

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 

2. punktu; 

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 

tekstā; 

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 

priekšlikumu; 

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 

valdībām. 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 

                                                 
1  OV L 53, 23.2.2002., 1. lpp. 
2  OV C 72 E, 21.3.2002., 312. lpp. 
3  Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0562. 



2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Maksimālās summas turpmākai 

pārskatīšanai jāparedz ad hoc procedūra, 

lai palielinātu Kopienas spēju ātri reaģēt 

uz nopietnām finansiālās vides izmaiņām, 

kas ietekmē dalībvalstīm iespējami 

vajadzīgā atbalsta kopējo summu. 

(2) Ārkārtas situācijās, kad nepieciešama 

ātra Kopienas atbildes reakcija uz 

būtiskām izmaiņām finanšu vidē, Eiropas 

Parlamentam, dalībvalstīm Padomē un 

Komisijai vajadzētu operatīvi rīkoties, lai 

nodrošinātu, ka netiek apdraudēta 

uzticība tirgum. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 

1. pants – 2. punkts 

Regula (EK) Nr. 332/2002 

1. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pievieno šādu 3. punktu: svītrots 

„Ja finansiālās vides būtiskas 

pasliktināšanās dēļ vairākām dalībvalstīm 

vajadzīgs steidzams vidēja termiņa 

finansiāls atbalsts no Kopienas, Komisija 

var lemt par limita pārskatīšanu, kad ir 

saņemts Ekonomikas un finanšu 

komitejas atzinums par steidzamas rīcības 

nepieciešamību un par jaunu maksimālo 

summu. Jaunā maksimālā summa stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc tās 

publicēšanas Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī.” 

 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 

1.a pants (jauns) 

Regula (EK) Nr. 332/2002 

10. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a pants 

 Regulas (EK) Nr. 332/2002 10. pantu 



aizstāj ar šādu: 

 „1.a Reizi divos gados un vajadzības 

gadījumā biežāk, pamatojoties uz 

Komisijas ziņojumu un pēc apspriešanās 

ar Eiropas Parlamentu un atzinuma 

saņemšanas no Ekonomikas un finanšu 

komitejas, Padome izvērtē, vai ieviestais 

mehānisms, tā procedūras, tam noteiktie 

limiti principā joprojām atbilst 

vajadzībām, kuru dēļ tas tika izveidots.” 

 


