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Šajā piezīmē ir aprakstīts Komisijas priekšlikums kohēzijas politikā ieviest 
visaptverošus makroekonomiskos nosacījumus. Būtībā tādējādi kohēzijas fondu 
līdzekļi tiktu piešķirti atkarībā no tā, vai tiek ievēroti Eiropas ekonomikas 
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no ekonomikas pārvaldības viedokļa, tomēr tie, visticamāk, negatīvi ietekmēs 
kohēzijas politiku. Vēl svarīgāk ir tas, ka diez vai Komisijas priekšlikums palīdzēs 
sasniegt galveno mērķi abās politikas jomās — nodrošināt līdzsvarotu 
ekonomikas izaugsmi Eiropā. 
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KOPSAVILKUMS 
 
Šajā piezīmē ir aprakstīts Komisijas priekšlikums ievērojami paplašināt makroekonomisko 
nosacījumu darbības jomu plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam. Ar šādiem 
makroekonomiskajiem nosacījumiem Eiropas kohēzijas politikas finansējums dalībvalstī 
būtu atkarīgs no tā, vai attiecīgajā valstī tiek ievērotas ekonomikas pārvaldības procedūras. 
 
ES ekonomikas savienība tika izveidota, lai risinātu problēmas saistībā ar arvien ciešāku 
Eiropas integrāciju, jo īpaši monetāro savienību. Ir noteikti vairāki mērķi, kas dalībvalstīm ir 
jāsasniedz. Šie mērķi ir pieņemti kā saistošie noteikumi un noteikti kā vieglāk sasniedzami 
mērķi politikas jomā, un tie attiecas uz dalībvalstu fiskālo un ekonomikas politiku. Lai 
sasniegtu šos mērķus, ir pieņemts Eiropas ekonomikas pārvaldības procedūru kopums. 
 
Preventīvas ekonomikas pārvaldības procedūras pamatā ir dalībvalstu fiskālās un 
ekonomikas politikas uzraudzība un koordinācija. Šīs procedūras ietvaros ES var 
dalībvalstīm izteikt nesaistošus brīdinājumus un ieteikumus. Ja preventīvās procedūras nav 
pietiekamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajiem noteikumiem, var ieviest divas 
korekcijas procedūras. Šīs divas procedūras ir šādas: a) pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūra, lai novērstu fiskālo nelīdzsvarotību, un b) pārmērīgas 
nelīdzsvarotības novēršanas procedūra, lai novērstu makroekonomikas nelīdzsvarotību. 
Stingrākas korekcijas procedūras ir noteiktas eiro zonas dalībvalstīm, un tām piemēro 
finanšu sankcijas, ja šīs procedūras netiek ievērotas. Saskaņā ar ekonomikas pārvaldības 
procedūru finansiālas palīdzības sniegšana dalībvalstij, kurai ir radušās nopietnas 
finansiālas grūtības, ir pēdējā iespēja. Tādos gadījumos ES ne tikai nosaka mērķus, kas 
attiecīgajai dalībvalstij ir jāsasniedz, bet arī vienojas par to, kādai ir jābūt valsts politikai, 
lai šos mērķus sasniegtu. 
 
Makroekonomiskie nosacījumi 
 
ES ekonomikas savienībai līdz šim nav izdevies novērst liela mēroga krīzes dalībvalstīs 
publisko finanšu jomā. Tāpēc galvenajam ekonomikas savienības stiprināšanas elementam 
būtu jābūt ieviestiem visaptverošiem makroekonomiskajiem nosacījumiem. Komisija paredz 
paplašināt pašreizējo daļējo makroekonomisko nosacījumu darbības jomu, attiecinot tos uz 
visiem kohēzijas politikas fondiem, kā arī lauksaimniecības un zivsaimniecības fondiem. 
Turklāt makroekonomiskie nosacījumi attiektos uz visām ekonomikas pārvaldības 
procedūrām un gan fiskāliem, gan makroekonomiskiem jautājumiem. 
 
Ja dalībvalsts neievēro ieteikumus Eiropas ekonomikas pārvaldības jomā, Komisija var 
pieprasīt labot valsts kohēzijas politikas stratēģiskos dokumentus. Tā var pārtraukt 
kohēzijas politikas maksājumus, ja dalībvalsts nepietiekami labo valsts kohēzijas politikas 
stratēģiskos dokumentus. Maksājumus var pārtraukt procedūras beigās uz laiku līdz 
pieciem mēnešiem. Maksājumu ilgu pārtraukumu būtu grūti integrēt ekonomikas 
pārvaldības procedūrās un attiecīgajās sankcijās. 
 
Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu kohēzijas politikas finansējuma maksājums obligāti ir 
jāpārtrauc tad, ja Eiropas ekonomikas pārvaldības korekcijas vai finansiālas palīdzības 
procedūras netiek pietiekami labi īstenotas. Tas nozīmē, ka ir obligāti jāpārtrauc saistības 
kohēzijas politikas jomā vai kohēzijas politikas maksājumi. Maksājumu pārtraukšana vairāk 
ietekmētu atsevišķus projektus, jo, pārtraucot kohēzijas fonda saistības, maksājumus 
varētu saņemt saskaņā ar iepriekšējām saistībām. 
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Makroekonomiskos nosacījumus var izmantot kā soda mēru, un tie var arī valstīm atvieglot 
piekļuvi kohēzijas politikas finansējumam. Tomēr tas ir iespējams tikai tad, ja finansiālas 
palīdzības saņēmējs ir dalībvalsts. Ierobežojot makroekonomisko nosacījumu kā stimula 
izmantošanu, Komisija nevar ierosināt līdzsvarotāku „burkāna un pātagas” pieeju. 
 
Makroekonomisko nosacījumu ietekme 
 
No ekonomikas pārvaldības viedokļa makroekonomisko nosacījumu ieviešanai būtu 
galvenokārt pozitīva ietekme. Tie papildinātu pašreizējo sankciju instrumentu kopumu un 
veicinātu augšupējas pieejas izmantošanu stabilas fiskālās un ekonomikas politikas 
ieviešanai, jo vietējām varas iestādēm ekonomikas pārvaldības procesā būtu daudz vairāk, 
ko zaudēt. Makroekonomiskie nosacījumi paredz piemērot automātiskākas un 
novatoriskākas sankcijas attiecībā uz daudzām ekonomikas pārvaldības procedūrām. 
Tādējādi preventīva pārvaldības procedūra kļūtu saistoša. Turklāt makroekonomiskie 
nosacījumi attiektos uz visām dalībvalstīm, tādējādi paredzot iespēju sankcijas noteikt 
valstīm, kas nav eiro zonas dalībvalstis. 
 
Makroekonomiskie noteikumi varētu pozitīvi ietekmēt kohēzijas politiku. Tie jo īpaši 
ierobežotu nelietderīgu kohēzijas politikas fondu līdzekļu izlietošanu. Neskatoties uz šo 
pozitīvo aspektu, ierosinātie makroekonomiskie nosacījumi samērā negatīvi ietekmētu 
kohēzijas politiku. Dažas nelabvēlīgas sekas saistībā ar kohēzijas politiku būtu šādas:  

 kohēzijas politika kļūtu negodīgāka: reģioniem būtu noteiktas makroekonomisko 
nosacījumu sankcijas, lai gan vairumā gadījumu tie nav atbildīgi par ekonomikas 
pārvaldības noteikumu ievērošanu. Turklāt kohēzijas politikas finansējuma 
pārtraukšana var pārāk nelabvēlīgi ietekmēt nabadzīgos reģionus un dalībvalstis, jo 
tās ir vairāk atkarīgas no šā finansējuma; 

 kohēzijas politikas finansējums kļūtu neuzticamāks: pat tad, ja sankcijas 
nepiemērotu, makroekonomisko nosacījumu dēļ rastos neskaidrības saistībā ar 
turpmākiem projektiem pieejamo finansējumu. Turklāt, piemērojot makroekonomisko 
nosacījumu sankcijas, iespējams, netiktu īstenoti pašreizējie projekti. 

 
Neatkarīgi no ietekmes uz ekonomisko pārvaldību un kohēzijas politiku, ir jāizvērtē arī 
vispārēja makroekonomisko nosacījumu ietekme. Varētu būt nelietderīgi piemērot 
makroekonomiskās sankcijas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un līdzsvarotu izaugsmi, kas ir 
kopīgs mērķis ekonomiskās pārvaldības un kohēzijas politikas jomā. Tomēr, ja nevarēs 
piemērot sankcijas, makroekonomiskie nosacījumi būs bezspēcīgi un tādējādi arī neefektīvi. 
 
Ir daži veidi, kā mazināt makroekonomisko nosacījumu negatīvo ietekmi, vienlaikus 
veicinot to pozitīvo ietekmi. Pirmkārt, var izmantot „burkāna un pātagas” metodi. Otrkārt, 
makroekonomisko nosacījumu sankcijas var labāk saskaņot ar ekonomikas pārvaldības 
procesu. Visbeidzot, piemērojot sankcijas, vispirms var pārtraukt saistības, un maksājumu 
pārtraukšanu var noteikt tikai kā pēdējo iespēju. Pat ņemot vērā šos iespējamos 
uzlabojumus, varētu būt grūti efektīvi praksē īstenot makroekonomiskos nosacījumus. 


