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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 kā iestādes, kurai ECB 
atskaitās par saviem lēmumiem monetārajā politikā, atbildību; uzskata, ka paralēli 
jāpalielina Parlamenta dalība ECB direkcijas locekļu iecelšanā; uzskata, ka ECB lomai 
cīņā pret Eiropas Savienības finansiālo interešu apdraudējumiem jārada cieša sadarbība 
starp Parlamenta komitejām;

2. iepazīstas ar Eurogrupas oficiālo atzīšanu un tās izšķirošo lomu euro zonas ekonomikas 
politikas īstenošanā; tādēļ uzskata par nepieciešamu attīstīt Ekonomikas un monetārās 
komitejas uzsākto apmaiņas politiku; jautā Komisijai par līdzekļu un analīzes attīstību, ko 
radīs šīs izmaiņas; uzskata arī, ka juridiskas bāzes, kas ļautu pieņemt ekonomikas politikas 
pamatvirzienus euro zonai Līguma par Eiropas Savienību (EKL) 136. pantā, un 
pasākumu, kas pastiprinātu dalībvalstu budžeta disciplīnas koordināciju un uzraudzību, 
radīšanai jāliek Komisijai ātri izmantot šo jauno bāzi, lai uzņemtos iniciatīvu pilnībā 
saistīt Parlamentu ar procedūras definēšanu un īstenošanu; uzskata, ka kopējas pozīcijas 
un vienotas izpratnes par euro zonu iespējamībai starptautiskās finanšu institūcijās būtu 
paralēli jāsaista Ekonomikas un monetārā komiteja ar Eiropas pārstāvību;

3. atzīmē arī, ka, no vienas puses, ar Komisijas lomas palielināšanu, kas 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, ar pāreju uz parasto likumdošanas procedūru, 
pieņemot detalizētus noteikumus daudzpusējas uzraudzības procedūrai, kam jāpastiprina 
ekonomikas koordinācija;

4. atzinīgi vērtē grozījumus, kas veikti EK līguma 16. pantā (jaunajā redakcijā tas ir EKL 
līguma 14. pants) par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, it īpaši par 
juridisko pamatu, kas ļauj noteikt principus un noteikumus, kuriem atbilstoši var sniegt 
šos pakalpojumus, un par protokola par vispārējas intereses pakalpojumiem pieņemšanu; 
priecājas arī par parastās likumdošanas procedūras ieviešanu, kas ļauj Padomei un 
Parlamentam izveidot principus un noteikumus šo pakalpojumu sniegšanai; tomēr uzskata, 
ka šie sasniegumi nemazina nepieciešamību Komisijai uzņemties iniciatīvu pieņemt 
pamatdirektīvu šajā jomā;

5. priecājas par valstu parlamentu pieaugošo lomu subsidiaritātes principa kontrolē parastajā 
likumdošanas procedūrā; tomēr, tā kā nepastāv īpašas konsultācijas ar valstu 
pārstāvniecībām, uzņemas tās ikgadēji saistīt pati ar saviem lēmumiem par ekonomikas 
politikas vispārējām pamatnostādnēm;

6. secina, ka deleģētie tiesību akti, kas paredzēti EKL 290. pantā, ir piemēroti tiesību aktiem 
finanšu jomā; priecājas, ka varas deleģēšana Komisijai ir skaidrāk definēta tās 
piemērošanas jomas un termiņa ziņā; tomēr norāda uz īpatnībām, it īpaši informācijas 
aprites ziņā starp dažādām iestādēm un Komisijas darba pārredzamību tiesību aktu 
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izstrādē, Lamfalisī procesā un uz nepieciešamību saglabāt šīs īpatnības;

7. pauž bažas par dalībvalstu vienprātīga lēmuma procedūras pievienošanu EK līguma 
57. pantā (jaunajā redakcijā tas ir EKL 64. pants) lai pieņemtu ierobežojumus kapitāla 
brīvai apritei uz vai no trešām valstīm, ja šie ierobežojumi ir pretrunā tirgus liberalizācijas 
stāvoklim; uzskata, ka šis jaunais noteikums faktiski kavēs Eiropas iniciatīvas finanšu 
tirgus jomā, kas varētu izrādīties svarīgas Eiropas finansiālās stabilitātes saglabāšanai.


