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EKONOMIKAS PĀRVALDĪBA

Ekonomikas pārvaldība ir iestāžu un procedūru sistēma, kas izveidota, lai īstenotu Savienības
mērķus ekonomikas jomā, t. i., koordinētu ekonomikas politiku, veicinot ES un tās pilsoņu
ekonomisko un sociālo progresu. Finanšu, fiskālā un ekonomikas krīze, kas sākās 2008. gadā,
parādīja, ka ES ir vajadzīgs efektīvāks ekonomikas pārvaldības modelis, nevis tikai
ekonomiskā un fiskālā koordinācija, ko piemēroja līdz tam. Norises ekonomikas pārvaldības
jomā ietver pastiprinātu gan fiskālās, gan makroekonomiskās politikas koordināciju un
uzraudzību un finanšu krīžu pārvarēšanas sistēmas izveidošanu.

JURIDISKAIS PAMATS

— Līguma par Eiropas Savienību (LES) 3. pants;

— Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 2.–5. pants, 119.–144. pants un 282.–
284. pants;

— LESD pievienotie protokoli – protokols par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas
procedūru, 13. protokols par konverģences kritērijiem un 14. protokols par Eurogrupu.

MĒRĶI

A. Līgumu noteikumi
Līguma par Eiropas Savienību preambulā teikts, ka dalībvalstis ir apņēmušās “stiprināt un
tuvināt valstu tautsaimniecības un nodibināt ekonomisko un monetāro savienību”.
LES 3. pantā teikts, ka “Savienības darbība ir vērsta uz to, lai panāktu stabilu Eiropas attīstību,
kuras pamatā ir līdzsvarota ekonomiskā izaugsme un cenu stabilitāte, sociālā tirgus ekonomika
ar augstu konkurētspēju, kuras mērķis ir panākt pilnīgu nodarbinātību un sociālo attīstību (..)”.
Ar LESD 2., 5. un 119. pantu ir izveidots pamats ekonomikas koordinēšanai, nosakot, ka
dalībvalstis ekonomikas politiku uzskata par vispārsvarīgu jautājumu un to cieši koordinē.
Šīs koordinācijas jomas un veidi ir norādīti 121. pantā, ar ko nosaka procedūru attiecībā
uz vispārējiem (ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes) un konkrētām valstīm
adresētiem politikas ieteikumiem, un 126. pantā, ar ko izveido procedūru, kas jāievēro pārmērīga
valsts budžeta deficīta gadījumā (4.2.1.).
LESD 136.–138. pantā ir ietverti īpaši noteikumi dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro,
prasot tām stiprināt budžeta disciplīnas un ekonomikas politikas koordināciju un uzraudzību.
Savukārt LESD IX sadaļā “Nodarbinātība” izvirzīta prasība nodarbinātības politiku koordinēt
un saskaņot ar ekonomikas politiku, kā noteikts vispārējās pamatnostādnēs (146. pants)
(5.10.3.).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_4.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.10.3.pdf
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B. Jomas, uz kurām attiecas ekonomikas pārvaldība
Finanšu, fiskālā un ekonomikas krīze, kas sākās 2008. gadā, parādīja, ka finanšu, fiskālās un
makroekonomiskās nelīdzsvarotības ir savstarpēji cieši saistītas ne tikai valsts ietvaros, bet arī
ES līmenī, un vēl jo vairāk tas attiecas uz eurozonas valstīm. Tāpēc pastiprinātā ekonomikas
pārvaldības sistēma, ko izveidoja 2011. gadā un kas joprojām tiek pilnveidota, attiecas uz
vairākām ekonomikas jomām, tostarp fiskālo politiku, makroekonomikas jautājumiem, krīžu
pārvaldību, makrofinansiālo uzraudzību un investīcijām.

SASNIEGUMI

A. Ekonomikas koordinēšana līdz 2011. gadam
Līdz 2011. gadam ekonomikas politikas koordinēšana tika balstīta galvenokārt uz vienprātības
principu bez juridiski saistošiem noteikumiem, izņemot fiskālās politikas sistēmu, kas noteikta
Stabilitātes un izaugsmes paktā (4.2.1.). Ekonomikas koordinēšanas darbības joma bija plaša,
un atkarībā no sadarbības nolīgumā paredzēto saistību līmeņa bija iespējamas šādas sadarbības
formas:
— sadarbība, apmainoties ar informāciju, piemēram, makroekonomiskais dialogs, ko

izveidoja Eiropadome Ķelnē 1999. gadā;

— koordinēšana kā krīzes pārvarēšanas mehānisms, piemēram, Eiropas Finanšu stabilitātes
instrumenta izveidošana 2010. gada maijā;

— atvērtā koordinācijas metode, ar ko dalībvalstis izvirza kopīgus mērķus, bet pašas nosaka,
kā tos sasniegt (piemēram, 2000. gada martā pieņemtā Lisabonas stratēģija, ar ko Eiropas
valstu vadītāji aicināja dalībvalstis noteikt kritērijus, izraudzīties labāko praksi un īstenot
atbilstīgu politiku);

— politikas deleģēšana, kas paredz iespēju visas pilnvaras attiecībā uz kādu politikas jomu
deleģēt vienai iestādei (piemēram, monetārā politika (4.1.3.) un konkurences politika
(3.2.1.), kas ir deleģētas attiecīgi Eiropas Centrālajai bankai (ECB) un Komisijai).

B. Ekonomikas pārvaldība kopš 2011. gada
Krīze atklāja būtiskas problēmas un neilgtspējīgas tendences daudzās Eiropas valstīs un
parādīja, ka ES valstu tautsaimniecības ir savstarpēji ļoti atkarīgas. Lai risinātu šīs problēmas
un veicinātu izaugsmi un nodarbinātību nākotnē, bija jāpastiprina ekonomikas politikas
koordinācija visā ES. Šajā nolūkā ES iestāžu un procedūru sistēma attiecībā uz ekonomikas
koordināciju tika pārskatīta un pastiprināta 2011. gadā (pieņemot sešu tiesību aktu paketi),
2012. gadā (ar priekšlikumiem par banku savienību un izveidojot Eiropas Stabilizācijas
mehānismu (ESM)), 2013. gadā (pieņemot divu tiesību aktu paketi), 2014. gadā (izveidojot
vienoto uzraudzības mehānismu (VUM) un vienoto noregulējuma mehānismu (VNM)) un
2015. gadā (izveidojot Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF)).
1. Pastiprināta ekonomiskā un fiskālā uzraudzība un to koordinācija Eiropas semestra
ietvaros
Pastiprinātā pārvaldība ietver: jaunu sinhronizētu darba modeli – Eiropas semestri, kura ietvaros
tiek apspriestas un koordinētas ekonomikas un budžeta prioritātes, stingrāku ES fiskālās
politikas uzraudzību Stabilitātes un izaugsmes pakta ietvaros (4.2.1.), jaunus instrumentus
makroekonomisko nelīdzsvarotību novēršanai (4.2.2.) un jaunus instrumentus rīcībai ar
dalībvalstīm, kurām ir finansiālas grūtības (4.2.3.).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_4.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_4.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_3.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_4.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_4.2.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_4.2.3.pdf
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Eiropas semestris ir ikgadējs sešu mēnešu periods, kurā tiek saskaņota dalībvalstu budžeta,
makroekonomiskā un strukturālā politika, lai dalībvalstis valsts budžeta veidošanā un citos
ekonomikas politikas veidošanas aspektos laicīgi varētu ņemt vērā ES apsvērumus. Mērķis
ir nodrošināt to, ka visas politikas jomas tiek analizētas un novērtētas kopā un ka tiek
ietvertas arī tās politikas jomas, kurās agrāk netika veikta sistemātiska ekonomiskā uzraudzība,
piemēram, attiecībā uz makroekonomisko nelīdzsvarotību un finanšu nozares jautājumiem.
Eiropas semestra galvenie posmi ir šādi.
— Vēlā rudenī Komisija iepazīstina ar gada izaugsmes pētījumu (GIP), kurā norādīts, ko

Komisija uzskata par ES prioritātēm nākamajā gadā attiecībā uz ekonomikas, budžeta
un darba politiku un citām reformām nolūkā veicināt izaugsmi un nodarbinātību.
Komisija ierosina eurozonai kopumā paredzētus specifiskus ieteikumus, kurus pēc tam
apspriež Padome un apstiprina pavasara Eiropadomes sanāksmē. Komisija publicē arī
brīdinājuma mehānisma ziņojumu (BMZ), kurā identificē dalībvalstis ar potenciālām
makroekonomiskām nelīdzsvarotībām.

— Aprīlī dalībvalstis iesniedz plānus, kuros izklāstīts, kā tiks panākta valsts finanšu stabilitāte
(stabilitātes un konverģences programmas (SKP)) un kas tiks mainīts un darīts, lai virzītos
uz gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi (valstu reformu programmas (VRP)). Šī
kopīgā iesniegšana ļauj ņemt vērā savstarpējo papildināmību un domino efektu starp
fiskālo un strukturālo politiku.

— Maijā Komisija novērtē VRP un SKP, kā arī panākumus, īstenojot dalībvalstu mērķus,
kas noteikti stratēģijā “Eiropa 2020”, un makroekonomisko nelīdzsvarotību koriģēšanu.
Pamatojoties uz šiem novērtējumiem, Komisija ierosina konkrētai valstij adresētos
ieteikumos (KVAI), ko pēc tam apspriež dažādas Padomes struktūras.

— Jūnijā un jūlijā Eiropadome apstiprina KVAI, ko oficiāli pieņem Padome jūlijā, noslēdzot
ikgadējo Eiropas semestra ciklu ES līmenī.

Pirmais Eiropas semestris tika īstenots 2011. gadā. Diskusijas ES līmenī par fiskālo politiku,
makroekonomiskajām nelīdzsvarotībām, finanšu nozares jautājumiem un izaugsmi veicinošām
strukturālām reformām kopīgi norisinās Eiropas semestra laikā, pirms valdības izstrādā nākamā
gada budžeta plāna projektus (BPP) un iesniedz tos apspriešanai savos parlamentos gada otrajā
pusē (“valstu semestrī”). Pirms budžetu finalizēšanas eurozonas dalībvalstis savus BPP iesniedz
Komisijai, kas sniedz savu atzinumu, un Eurogrupai, kura tos novērtē.
2. Lai novērstu problēmas finanšu nozarē, ES ir pieņēmusi jaunus noteikumus un izveidojusi
Eiropas uzraudzības iestādes nolūkā novērst krīzes un nodrošināt, ka finanšu sistēmas
dalībnieku darbība tiek pienācīgi regulēta un uzraudzīta. Nesen šīs iestādes tika integrētas,
veidojot pilnīgāku banku savienību (4.2.4.).
C. Dalībnieki
Eiropadome nosaka saskaņotas politiskās prioritātes un sniedz vadlīnijas augstākajā
līmenī. Padome pieņem ieteikumus un lēmumus, pamatojoties uz Komisijas iesniegtajiem
priekšlikumiem. Komisija sagatavo ieteikumu un lēmumu projektus un novērtē to īstenošanu.
Dalībvalstu pienākums ir sniegt ziņojumus, apmainīties ar informāciju un izpildīt Padomes
pieņemtos ieteikumus un lēmumus. Eurogrupa (kas sastāv no to dalībvalstu finanšu ministriem,
kurās naudas vienība ir euro) apspriež ar ekonomisko un monetāro savienību (EMS) saistītus
jautājumus (parasti pirms Ekonomikas un finanšu padomes sanāksmes) un pārvalda ESM. ECB
piedalās Eurogrupas apspriedēs, ja tiek skarti jautājumi par monetāro vai valūtas maiņas kursa

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_4.2.4.pdf
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politiku. Ekonomikas un finanšu komiteja (EFK) sniedz atzinumus un sagatavo Padomes darbu;
to dara arī Ekonomikas politikas komiteja (EPK) un Eurogrupas darba grupa.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā Parlaments kļuva par vienu no likumdevējiem attiecībā
uz noteikumiem par daudzpusējās uzraudzības procedūras īstenošanu (LESD 121. panta
6. punkts).
Ar tiesību aktiem, kas saistīti ar ekonomikas pārvaldību, tika izveidots dialogs par ekonomikas
jautājumiem. Lai uzlabotu dialogu starp Savienības iestādēm, jo īpaši Parlamentu, Padomi un
Komisiju, un lai nodrošinātu lielāku pārredzamību un pārskatatbildību, Parlamenta kompetentās
komitejas var uzaicināt Padomes, Komisijas, Eiropadomes vai Eurogrupas priekšsēdētājus, lai
apspriestu viņu attiecīgos lēmumus vai uzklausītu informāciju par viņu darbību Eiropas semestra
ietvaros. Šā dialoga ietvaros Parlaments var arī piedāvāt iespēju piedalīties viedokļu apmaiņā
tai dalībvalstij, par kuru pieņemts Padomes lēmums saskaņā ar pārmērīgas nelīdzsvarotības
novēršanas procedūru.
Eiropas semestra ietvaros Parlaments pauž savu viedokli par GIP īpašās rezolūcijās, ņemot
vērā arī viedokļus, kas uzklausīti gada sākumā parlamentārās nedēļas sanāksmē ar valstu
parlamentiem par Eiropas semestri. Vēlā rudenī Parlaments pauž savu viedokli par pašreizējo
Eiropas semestra ciklu (tostarp par KVAI, ko pieņēmusi Padome), ņemot vērā arī rezultātus, kas
gūti kopīgā sanāksmē ar valstu parlamentu kompetento komiteju priekšsēdētājiem.
Parlaments veicina dalībvalstu parlamentu iesaistīšanos, rīkojot ikgadējas sanāksmes ar
dalībvalstu parlamentu attiecīgo komiteju locekļiem. Turklāt, ievērojot katras dalībvalsts
tiesisko regulējumu un politisko sistēmu, valstu parlamentiem vajadzētu būt pienācīgi
iesaistītiem Eiropas semestra norisēs un stabilitātes programmu, konverģences programmu
un valstu reformu programmu sagatavošanā, tādējādi palielinot pārredzamību, līdzdalību un
atbildību par pieņemtajiem lēmumiem.
Alice Zoppè
07/2017
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