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MAKROEKONOMISKĀ UZRAUDZĪBA

Pēdējos desmit gados ES ir piedzīvojusi būtisku makroekonomisko nelīdzsvarotību (ko
vēl vairāk pastiprināja 2008. gada finanšu krīzes negatīvā ietekme) un atšķirību būtisku
palielināšanos konkurētspējas jomā (kas kavēja kopējās monetārās politikas pasākumu
efektīvu īstenošanu). 2011. gadā tika izveidota makroekonomiskās nelīdzsvarotības
novēršanas procedūra (MNNP), kas ir uzraudzības un izpildes kontroles procedūra ar
mērķi atvieglot agrīnu šādas makroekonomiskās nelīdzsvarotības identificēšanu un korekciju
dalībvalstīs, īpašu uzmanību pievēršot tiem nelīdzsvarotības gadījumiem, kuriem var būt
plašāka ietekme uz citām dalībvalstīm.

JURIDISKAIS PAMATS

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

— Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 119., 121. un 136. pants.

MĒRĶI

MNNP ir uzraudzības un izpildes kontroles mehānisms ar mērķi novērst un koriģēt
makroekonomisko nelīdzsvarotību ES. Minētā uzraudzība ir viens no Eiropas ekonomikas
politikas koordinēšanas pusgada pasākumiem (4.1.4.).
Uzraudzība sastāv no šādām daļām.
1. Brīdinājuma mehānisma ziņojums, ko sagatavo Komisija un kas pamatojas uz rādītāju

un robežvērtību apkopojumu. Apkopojuma rādītāji raksturo ārējo nelīdzsvarotību (tekošie
konti, neto starptautisko investīciju pozīcija, reālais efektīvais valūtas kurss, izmaiņas
eksporta īpatsvarā, darbaspēka vienības izmaksas) un iekšējo nelīdzsvarotību (mājokļu
cenas, privātā sektora kredītplūsma, privātā sektora parāds, valsts parāds, bezdarba
līmenis un izmaiņas finanšu sektora saistībās, kā arī citi rādītāji saistībā ar nodarbinātību
un bezdarbu). Katram rādītājam ir robežvērtība, kuru sasniedzot, tiek dots signāls par
iespējamu konkrētu problēmu. Dažas robežvērtības atšķiras eurozonas dalībvalstīm un
valstīm, kas tajā neietilpst. Ja kāda dalībvalsts pārsniedz vairākas robežvērtības, Komisija
veic padziļinātu izvērtēšanu, proti, plašāku ekonomisko analīzi, lai noteiktu, vai konkrētajā
gadījumā var rasties makroekonomiskā nelīdzsvarotība, vai arī tā jau pastāv un vai
nelīdzsvarotība ir novērsta.

2. Preventīvi ieteikumi. Ja padziļinātajā izvērtēšanā Komisija konstatē makroekonomisku
nelīdzsvarotību, tai jāinformē Parlaments, Padome un Eurogrupa. Padome pēc Komisijas
ieteikuma var nosūtīt attiecīgajai dalībvalstij nepieciešamos ieteikumus saskaņā ar
procedūru, kas minēta LESD 121. panta 2. punktā. Preventīvie MNNP ieteikumi ir daļa
no ieteikumiem, kurus Padome Eiropas pusgada ietvaros katra gada jūlija mēnesī adresē
katrai dalībvalstij.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_4.1.4.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp92_en.pdf
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3. Korektīvi ieteikumi saistībā ar pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru
(PNNP). Ja padziļinātajā izvērtēšanā Komisija konstatē, ka attiecīgajā dalībvalstī pastāv
pārmērīga nelīdzsvarotība, tai jāinformē Parlaments, Padome, Eurogrupa, attiecīgās
Eiropas uzraudzības iestādes un Eiropas Sistēmiskā riska padome (ESRP). Padome pēc
Komisijas ieteikuma saskaņā ar LESD 121. panta 4. punktu var pieņemt ieteikumu, kurā
konstatē, ka pastāv pārmērīga nelīdzsvarotība, un iesaka attiecīgajai dalībvalstij uzsākt
korektīvus pasākumus. Padomes ieteikumā jāizklāsta nelīdzsvarotības raksturs un sekas un
jāprecizē izpildāmie politikas ieteikumi un termiņš, kādā attiecīgajai dalībvalstij jāiesniedz
korektīvo pasākumu plāns.

4. Korektīvo pasākumu plāni. Dalībvalstij, attiecībā uz kuru ir uzsākta PNNP, Padomes
noteiktajā termiņā jāiesniedz korektīvo pasākumu plāns. Padomei, pamatojoties uz
Komisijas ziņojumu, jāizvērtē korektīvo pasākumu plāns divu mēnešu laikā pēc tā
iesniegšanas.

5. Korektīvo pasākumu novērtējums. Pamatojoties uz Komisijas ziņojumu, Padomei
jāizvērtē, vai attiecīgā dalībvalsts ir veikusi ieteiktos korektīvos pasākumus. Ja Padome
uzskata, ka dalībvalsts šādus pasākumus nav veikusi, tai pēc Komisijas ieteikuma
jāpieņem lēmums (pamatojoties uz apgrieztu kvalificētu balsu vairākumu), ar kuru konstatē
neizpildi, un ieteikums, ar kuru nosaka jaunus termiņus korektīvo pasākumu veikšanai.
Šādā gadījumā Padomei jāinformē Eiropadome.

6. Iespējamās finansiālās sankcijas. Eurozonas dalībvalstīm, kas neņem vērā saistībā ar PNNP
adresētos ieteikumus, var tikt piemērotas pakāpeniskas sankcijas, sākot no depozīta, par
kuru maksā procentus, līdz pat ikgadējam naudassodam. Minētais ar procentiem apliktais
depozīts vai naudas sods būtu jānosaka 0,1 % apmērā no attiecīgās dalībvalsts IKP.

SASNIEGUMI

Kopš MNNP sākšanas 2012. gadā to dalībvalstu skaits:
— kurām piemēroja padziļināto pārbaudi, pieauga no 12 līdz 19 laikposmā no 2012. līdz

2016. gadam, bet 2017. gadā samazinājās līdz 13;

— kurās pastāv nelīdzsvarotība, pieauga no 12 līdz 16 laikposmā no 2012. līdz 2015. gadam,
bet 2017. gadā samazinājās līdz 12;

— kurās pastāv pārmērīga nelīdzsvarotība, ir pieaudzis no 0 līdz 6 laikposmā no 2012. līdz
2017. gadam.

Komisija vēl nav ierosinājusi sākt pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru,
neraugoties uz to, ka Padome un Eiropas Centrālā banka aicināja šo procedūru izmantot pilnā
apjomā, vajadzības gadījumā piemērojot korektīvo daļu.
Visām valstīm, kurās pastāv nelīdzsvarotība, piemēro īpašu uzraudzību, kas ir stingrāka attiecībā
uz tām valstīm, kurās ir pārmērīga nelīdzsvarotība, un šāda uzraudzība paredz dialogu ar valsts
iestādēm, ekspertu apmeklējumus un regulārus progresa ziņojumus. Tam vajadzētu arī palīdzēt
uzraudzīt konkrētai valstij adresēto ieteikumu īstenošanu attiecīgajās dalībvalstīs.
2017. gadā, pamatojoties uz padziļinātajām pārbaudēm, Komisija secināja, ka:
— 6 dalībvalstīs bija “pārmērīga makroekonomiskā nelīdzsvarotība”: Bulgārijā, Francijā,

Horvātijā, Itālijā, Portugālē un Kiprā;

— 6 dalībvalstīs bija “makroekonomiskā nelīdzsvarotība”: Vācijā, Īrijā, Spānijā, Nīderlandē,
Slovēnijā un Zviedrijā;

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalance-procedure/specific-monitoring_lv
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/497739/IPOL_IDA(2016)497739_EN.pdf
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— 15 dalībvalstīs bija “makroekonomiskās nelīdzsvarotības” risks: Beļģijā, Čehijas
Republikā, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Ungārijā, Maltā, Austrijā,
Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Somijā un Apvienotajā Karalistē;

— 1 dalībvalsts, proti, Grieķija, atrodas uzraudzībā saskaņā ar ekonomikas stabilizācijas
programmu.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Stājoties spēkā Lisabonas līgumam, Parlaments ieguva tiesības kopā ar Padomi pieņemt
noteikumus par daudzpusējo uzraudzību (LESD 121. panta 6. punkts).
Ar tiesību aktiem par makroekonomisko uzraudzību tiek ieviests dialogs par ekonomikas
jautājumiem. Lai uzlabotu dialogu starp Savienības iestādēm, it īpaši Parlamentu, Padomi un
Komisiju, un lai nodrošinātu labāku pārredzamību un pārskatatbildību, Parlamenta kompetentā
komiteja var uzaicināt Padomes priekšsēdētāju, Komisiju, Eiropadomes un/vai Eurogrupas
priekšsēdētāju, lai apspriestu viņu lēmumus vai uzklausītu viņus par Eiropas pusgada
pasākumiem. Šā dialoga ietvaros Parlaments var arī piedāvāt iespēju piedalīties viedokļu
apmaiņā ar dalībvalsti, kurai Padome sagatavojusi ieteikumus saistībā ar PNNP.
Vēlā rudenī Parlaments pauž viedokli par tābrīža Eiropas pusgada ciklu (tostarp par Padomes
pieņemtajiem konkrētām valstīm adresētajiem ieteikumiem), ņemot vērā arī kopīgās sanāksmes
ar dalībvalstu parlamentu kompetento komiteju pārstāvjiem iznākumu.
MNNP ietvaros Komisija sadarbojas ar Parlamentu un Padomi, nosakot makroekonomisko
rādītāju kopumu, kas jāiekļauj rādītāju kopsavilkumā, kuru izmanto dalībvalstu iespējamās
makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzībā.
Parlaments veicina dalībvalstu parlamentu iesaistīšanos, rīkojot ikgadējas sanāksmes ar
dalībvalstu parlamentu attiecīgo komiteju locekļiem. Turklāt, ievērojot katras dalībvalsts
tiesisko regulējumu un politisko sistēmu, dalībvalstu parlamentiem vajadzētu būt pienācīgi
iesaistītiem Eiropas pusgada pasākumos un stabilitātes programmu, konverģences programmu
un valstu reformu programmu sagatavošanā, lai palielinātu pārredzamību, līdzdalību un
atbildību attiecībā uz pieņemtajiem lēmumiem.
Alice Zoppè
07/2017


	Makroekonomiskā uzraudzība
	Juridiskais pamats
	Mērķi
	Sasniegumi
	Eiropas Parlamenta loma


