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IEROSINĀJUMI

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

1. uzskata, ka Eiropas Centrālās bankas (ECB) atzīšana par Eiropas iestādi palielina Eiropas 
Parlamenta un it īpaši Ekonomikas un monetārās komitejas atbildību, jo ECB atskaitās 
tam par saviem lēmumiem monetārajā politikā; uzskata, ka būtu arī jāpaplašina 
Parlamenta ieguldījums ECB valdes locekļu iecelšanā; uzskata, ka ECB loma, apkarojot 
darbības, kas ir pretrunā ar Eiropas Savienības finansiālajām interesēm, jārada cieša 
sadarbība starp Parlamenta komitejām;

2. atzinīgi vērtē savu jauno konsultatīvo lomu saskaņā ar ECB Statūtiem attiecībā uz ECB 
padomes sastāva grozīšanu;

3. norāda, ka oficiāli ir atzīta Eirogrupa un tās noteicošā loma, pieņemot lēmumus par 
ekonomikas politiku eirozonā; tādēļ uzskata par nepieciešamu attīstīt Ekonomikas un 
monetārās komitejas uzsākto viedokļu apmaiņas praksi; prasa, lai Eirogrupa un Komisija 
precizē, kāda ietekme būs šai attīstībai resursu un novērtēšanas aspektā; uzskata, ka 
Eirogrupas atzīšanas ietekme uz budžetu jāpārbauda budžeta iestādei; 

4. uzskata, ka juridiskā pamata noteikšana turpmākā Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 136. pantā, lai pieņemtu vispārējas ekonomikas politikas pamatnostādnes 
attiecībā uz eiro zonu, un pasākumi, kas nostiprina dalībvalstu budžeta disciplīnas 
koordinēšanu un uzraudzību, nodrošinās situāciju, ka Komisija nekavējoties izmantos šo 
jauno juridisko pamatu, lai uzsāktu iniciatīvu, pilnībā iesaistot Parlamentu procedūras 
izstrādāšanā un īstenošanā; 

5. uzskata, ka kopējas nostājas iespēja, kā arī vienota eiro zonas pārstāvība starptautiskajās 
finanšu iestādēs jāievieš nekavējoties, kā arī tai jāpanāk, ka Parlamenta par ekonomikas 
un monetārajiem jautājumiem kompetentās komitejas tādu locekļu dalība šajā 
pārstāvniecībā, kuri ir to dalībvalstu valstspiederīgie, kas pārstāvētas Eirogrupā;

6. aicina Komisiju nākt klajā ar regulējumu, kas ļautu Eiropas Parlamentam un Padomei lemt 
par pasākumiem attiecībā uz daudzpusēju uzraudzības procedūru saskaņā ar LESD 
121. panta 6. punktu;

7. norāda, no vienas puses, uz Komisijas lomas nostiprināšanu saskaņā ar LESD, kura 
turpmāk varēs tieši iesniegt attiecīgajām dalībvalstīm atzinumus neatbilstības gadījumos 
ekonomikas politikas vispārējām pamatnostādnēm vai draudu gadījumos Ekonomikas un 
monetārās savienības pareizai funkcionēšanai, un, no otras puses, — uz parastās 
likumdošanas procedūras ieviešanu, pieņemot sīki izstrādātus noteikumus par 
daudzpusējas uzraudzības procedūru, kam jānostiprina ekonomikas koordinācija;

8. atzinīgi vērtē grozījumus, kas veikti EK līguma 16. pantā (tas kļūs par  LESD 14. pantu) 
par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, it īpaši par juridisko pamatu, 
kas ļauj noteikt principus un noteikumus, atbilstoši kuriem var sniegt šos pakalpojumus, 
un par protokola pieņemšanu par vispārējas nozīmes pakalpojumiem; atzinīgi vērtē arī par 
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parastās likumdošanas procedūras ieviešanu, kas ļauj Padomei un Parlamentam paredzēt 
principus un noteikumus šo pakalpojumu sniegšanai; 

9. atzinīgi vērtē valstu parlamentu pieaugošo lomu subsidiaritātes principa ievērošanas 
uzraudzīšanā sakarā ar parasto likumdošanas procedūru; tomēr, tā kā nav īpašas apspriežu 
procedūras ar valstu parlamentiem, uzņemas ik gadu iesaistīt tos savās apspriedēs par 
ekonomikas politikas vispārējām pamatnostādnēm;

10. norāda, ka deleģētie tiesību akti, kas paredzēti LESD 290. pantā, atbilst tiesību aktiem 
finanšu jomā; atzinīgi vērtē to, ka pilnvaru deleģēšana Komisijai ir precīzāk formulēta 
attiecībā uz darbības jomu un ilgumu; tomēr vērs uzmanību uz Lamfalisī procesa 
īpatnībām, it īpaši informācijas aprites ziņā starp dažādām iestādēm un Komisijas darba 
pārredzamību tiesību aktu izstrādē, un uz nepieciešamību saglabāt vismaz šīs īpatnības, 
bet varbūt pat turpināt tās attīstīt, lai panāktu lielāku pārredzamību, labāku sadarbību starp 
dažādām iestādēm un labāku pārraudzību ES līmenī;

11. lūdz Komisiju precizēt, kā tā paredz interpretēt deklarāciju par LESD 290. pantu, kas 
attiecas uz apspriešanos ar ekspertiem finanšu pakalpojumu jomā, kā arī par to, kā tā 
paredzējusi attiecināt šo interpretāciju par LESD iekļautajiem noteikumiem ne tikai uz 
deleģētajiem tiesību aktiem;

12. aicina Komisiju iespēju robežās izmantot LESD 290. pantu, lai veicinātu regulas 
īstenošanu finanšu pakalpojumu jomā;

13. aicina Komisiju nekavējoties izmantot jauno LESD 197. pantu, lai nekavējoties ieviestu 
pasākumus attiecībā uz administratīvu sadarbību nodokļu uzlikšanas jomā un finanšu 
pakalpojumu tirgus uzraudzībā;

14. aicina Padomi kopā ar Eiropas Parlamentu apsvērt, kā būtu jāizmanto LESD 127. panta 
6. punkta noteikumus, kuri ļauj Padomei uzticēt ECB specifiskus uzdevumus, kas saistīti 
ar kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu, izņemot apdrošināšanas uzņēmumu, konsultatīvu 
uzraudzību;

15. pauž bažas par dalībvalstu vienprātīga lēmuma procedūras papildu iekļaušanu EK līguma 
57. pantā (tas kļūs par LESD 64. pantu), lai pieņemtu ierobežojumus kapitāla brīvai apritei 
uz vai no trešām valstīm, ja šie ierobežojumi nozīmē atkāpšanos no tirgus liberalizēšanas; 
uzskata, ka šis jaunais priekšnoteikums faktiski kavēs ES iniciatīvas finanšu tirgus jomā, 
kas varētu izrādīties svarīgas Eiropas finansiālās stabilitātes saglabāšanai.
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