
 

AM\1117426LV.docx  PE598.500v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

14.2.2017 A8-0038/1 

Grozījums Nr.  1 

Fabio De Masi, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, 

Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, 

Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Javier Couso Permuy, 

Tania González Peñas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Sofia Sakorafa, Luke Ming 

Flanagan, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0038/2017 

Reimer Böge, Pervenche Berès 

Eurozonas budžeta kapacitāte 

2015/2344(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 4. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0038/2017 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eurozonas budžeta kapacitāti 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (LES) un jo īpaši tā 122. un 151. pantu, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

A. tā kā finanšu krīzes laikā kļuva skaidrs, ka Eiropas Līgumi nenodrošina eurozonai nedz 

instrumentus, ar kuriem efektīvi pārvarēt ekonomiskus un finansiālus satricinājumus, 

nedz iespēju normāli izstāties no eurozonas; tā kā ekonomikas pārvaldības regulējums ir 

izrādījies neproduktīvs, jo tas spiež dalībvalstis veikt procikliskus pasākumus, nekalpo, 

drīzāk ir pretrunā darba ņēmēju un cilvēku interesēm un ievērojami kavē sabiedrību 

progresu; 

B. tā kā pēc euro ieviešanas strukturāla makroekonomiskā nelīdzsvarotība un asimetrija 

dalībvalstu starpā ir novedusi pie tā, ka vairākām dalībvalstīm ir pārvērtēts, faktiskajai 

situācijai neatbilstošs valūtas kurss, kas ārkārtīgi negatīvi ietekmē to ražošanas struktūru 

un starptautisko investīciju situāciju un ir izraisījis recesijas tendences Eiropas 

Savienības dalībvalstīs;  

C. tā kā ekonomiskā un monetārā savienība (EMS), kopējie politikas virzieni un vienotais 

tirgus nav sekmējuši konverģenci, sadarbību vai solidaritāti, drīzāk — ekonomisko 

dominanci, atšķirības un nevienmērīgu attīstību; tā kā kohēzijas politika nav pietiekami 

efektīva dalībvalstu vidū pastāvošo atšķirību novēršanai;  

D. tā kā ekonomikas pārvaldības regulējums un EMS ir noveduši pie publiskā sektora 

investīciju un darba ņēmēju ienākumu samazināšanās, sabiedrības labklājības līmeņa 

pazemināšanās, veicinājuši publiskā sektora aktīvu privatizāciju, tirgu liberalizāciju un 
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deregularizāciju, uzstājuši uz pieprasījumu samazinošām strukturālajām reformām, 

mazinājuši sociālās un darba ņēmēju tiesības, tostarp iznīcinājuši koplīgumus, kas ir 

nostiprināti Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) konvencijās un ES Pamattiesību 

hartā; tā kā tas ir izraisījos ekonomikas stagnēšanu, deflācijas tendences un palielinājis 

sociāli ekonomisko nevienlīdzību, nabadzību un bezdarbu;  

E. tā kā dalībvalstīm piespiedu kārtā ir nācies pieņemt stingras pielāgojumu programmas, 

kas ir radījušas milzīgus sociālos un ekonomiskos zaudējumus; tā kā pēc finansiālās 

palīdzības sniegšanas aizkavēšanas ir atkāpušās vairāku valstu valdības; tā kā godīgas 

ienākumu pārdales sistēmas trūkums noved pie ekonomikas pamatnozaru izzušanas 

perifērajās valstīs un tā vietā, lai izveidotu izaugsmi veicinošas investīciju programmas, 

šīs valstis ir spiestas nemitīgi aizņemties pieaugošās nelīdzsvarotības novēršanai;  

F. tā kā īpaši izteiktu nelīdzsvarotību starp centru un perifērajām tautsaimniecībām ir 

radījuši trīs stabilizācijas instrumenti, kas tika izveidoti ārpus ES budžeta struktūras un 

neņemot vērā Līgumu noteikumus: Grieķijai paredzētais aizdevumu mehānisms (GLF), 

Eiropas Finanšu stabilitātes instruments (EFSI) un Eiropas Stabilizācijas mehānisms 

(ESM); tā kā šie mehānismi ir uzspieduši taupības politiku kā nosacījumu aizdevumu 

pieejamībai, kas ierobežo krīzes tieši skarto dalībvalstu spēju reaģēt uz situāciju, kurā 

nonākušas; tā kā šādu nosacījumu uzspiešana suverēnām valdībām ir nepieņemamam un 

nedemokrātiska;  

G. tā kā banku savienība veicina vēl lielāku ES banku sektora koncentrāciju, kas samazina 

dalībvalstu iespējas kontrolēt savas banku sistēmas, turklāt tā neatrisina problēmu, kas 

saistīta ar principu “pārāk liels un pārāk saistīts ar citiem, lai pieļautu bankrotu”, 

attiecīgi iekšējā rekapitalizācija aizvien nav uzticama un nodokļu maksātāji un 

dalībvalstu budžeti ir pakļauti lielam riskam; 

H. tā kā kapitāla tirgu savienība nevis nostiprinās stabilu un decentralizētu banku sektoru, 

kas būtu primārais investīciju avots mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), bet ar 

apdrošinātāju un pensiju fondu piekoptu vērtspapīrošanu un netīriem banku darījumiem 

palielinās sistēmisko risku un mazinās investīcijas publiskā sektora infrastruktūrā;  

I. tā kā piecu priekšsēdētāju ziņojumā par EMS konfigurāciju nākotnē ir paredzēts 

izveidot plašu instrumenti, struktūru un sistēmu spektru, kas nepieļautu atkāpšanos no 

valdošā taupīguma politikas un neoliberālisma naratīva; tā kā tas veicinās prociklisku 

politiku un vājinās dalībvalstu demokrātisko suverenitāti; tā kā tajā iekļautie centrālie 

ieteikumi, piemēram, veidot produktivitātes padomes apdraud algu noteikšanu 

koplīguma sarunu ceļā; tā kā šis ziņojums ir sagatavots bez Eiropas Parlamenta vai 

dalībvalstu parlamentu līdzdalības,  

1. konstatē, ka Komisija ir pievērsusi lielu uzmanību eurozonas fiskālajai stabilitātei; 

uzsver, ka ar to ir par maz, lai pārtrauktu taupības politikas īstenošanu; 

2. pauž nožēlu, ka ES iestādes un dažas dalībvalstis ar šantāžu vēršas pret tām valstīm, 

kuras nolemj šķirties no stingras ekonomiskās politikas un neoliberālisma doktrīnas; 

3. uzsver, ka kāda veida budžeta kapacitātes ieviešana eurozonā pati par sevi nenovērsīs 

EMS strukturālo nelīdzsvarotību un ka, lai novērsu euro krīzes pamatcēloņus, sevišķi 
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makroekonomiskās nelīdzsvarotības saikni ar privātā un publiskā sektora parādu slogu, 

ir vajadzīga krasa ekonomikas politikas un pārvaldības kursa maiņa; 

4. noraida iecerēto Eurozonas Kases izveidi, jo tā tikai vēl vairāk koncentrēs varu 

pārvalstiskās struktūrās, jo šī Kase būs ietverta fiskālā pakta sistēmā un pastāv iespēja, 

ka tā varētu uzspiest pieprasījumu ierobežojošas strukturālās reformas, tādējādi mazinot 

valstu demokrātisko suverenitāti un veicinot taupības politikas īstenošanu;  

5. uzsver, ka strukturālajās banku reformās ir jānošķir banku mazumtirdzniecības 

pakalpojumi no banku darbībām, kas saistītas ar investīcijām, lai būtu iespējams 

pienācīgs banku noregulējums, neprivatizējot peļņu, bet arī neuzkraujot zaudējumu 

segšanu uz sabiedrības pleciem, kas paredzētu banku sektora publisko kontrolu un 

decentralizāciju, nevis sistēmisko risku uzkrāšanu un nestabilus finansēšanas 

nosacījumus, ko kapitāla tirgu savienība; 

6. uzskata, ka EMS neaizsargātība vislabāk bija vērojama pasaules finanšu un ekonomikas 

krīzes laikā, kad nepārvarams līdzsvarotības trūkums, ko radīja centrālo eurozonas 

valstu, piemēram, Vācijas piekoptā politika risināt savas problēmas uz citu valstu 

rēķina, kā arī īstermiņa kapitāla plūsmas uz perifēriju, kas noveda pie (privāto un 

publisko) parādsaistību apmēra palielināšanās un izraisīja valdības aizņēmuma izmaksu 

krasu pieaugumu dažās dalībvalstīs, kas sekoja publisko izdevumu pieaugumam banku 

glābšanas un pirms tam veiktajiem pretcikliskajiem pasākumiem, kas bija īstenoti, 

reaģējot uz krīzi; 

7. brīdina, ka turpmāki satricinājumi var vēl vairāk destabilizēt visu eurozonu, jo kā EMS, 

tā Eiropas ekonomikas pārvaldības regulējums liedz dalībvalstīm izmantot pareizos un 

vajadzīgos ekonomiskos instrumentus, lai pienācīgi reaģētu uz pašreizējām un nākotnē 

sagaidāmajām ekonomikas un sociālajām krīzēm; uzskata, ka iekšēja pieprasījuma 

trūkuma izraisītu simetrisku satricinājumu gadījumā ar monetāro politiku vien nav 

iespējams atjaunot izaugsmi, jo īpaši situācijā, kad procentlikmes tuvojas nullei, un ka 

šie simetriskie satricinājumi ir jānovērš ar finansējumu, kas palielina kopējo 

pieprasījumu un panāk pilnīgu nodarbinātību; 

8. uzsver, ka, ieviešot euro kā kopēju valūtu, tika likvidēti laika gaitā pārbaudīti politikas 

instrumenti asimetrisku satricinājumu līdzsvarošanai, piemēram, valūtas kursa maiņa; 

atkārtoti norāda, ka tādēļ, atsakoties no autonomijas monetārās politikas jautājumos, ir 

vajadzīgs alternatīvs pielāgošanās mehānisms, ar ko cīnīties pret asimetriskiem 

makroekonomiskiem satricinājumiem, panākt augšupēju konverģenci un saglabāt 

demokrātisku kontroli; 

9. aicina izveidot atbalsta programmu un paredzēt dalībvalstīm iespēju pēc to pieprasījuma 

pievienoties Eiropas Centrālās bankas valūtas kursa mehānismam, lai būtu iespējama 

simetriska valūtas kursa stabilizācija tām dalībvalstīm, kuras vēlas apspriest izstāšanos 

no eurozonas, jo to dalība tajā novedusi pie nestabilitātes un vairs nav paciešama; 

uzskata, ka ar šādu programmu būtu jāparedz pienācīga kompensācija par sociālo un 

ekonomisko kaitējumu, kas dalībvalstīm radies no dalības EMS; uzsver arī 

nepieciešamību izstrādāt ārkārtas situācijām paredzētu plānu, lai atbalstītu to valstu 

ekonomiku, kuras cietušas trijotnes iejaukšanās rezultātā; uzsver, ka ir vajadzīga 

juridiska skaidrība par izstāšanos no eurozonas, saglabājot Savienības dalībvalsts 
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statusu, un ir jāpiemēro kapitāla kontrole, tostarp parāda restrukturizācija un 

norakstīšana, uz ko attiektos lex monetae principi, saskaņā ar kuriem parādnieki parādu 

var atdot tādā valūtā, kādā tie vēlas; 

10. pauž dziļas bažas par ES perifēro valstu parāda slogu; uzskata, ka elementāra 

taisnīguma vārdā ir steidzami jāmazina parāda slogs, to pārskatot (summas, termiņu un 

procentu likmes) un anulējot tā spekulatīvo un nelikumīgo komponenti, lai tā līmenis 

kļūtu ilgtspējīgs; 

11. aicina atcelt Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību un Eiropas Pusgadu, jo 

šie mehānismi ir nedemokrātiski ekonomikas ierobežotāji, kas negatīvi ietekmē 

dalībvalstu ekonomisko sniegumu un sociālo attīstību; prasa aizstāt tos ar politikas 

virzieniem, kas nodrošinātu augšupēju sociālo konverģenci, iekļaujošu izaugsmi un 

nodarbinātību; uzsver nepieciešamību, kamēr iepriekš minētie mehānismi nav atcelti, 

atbrīvot publiskā sektora investīcijas no Māstrihta kritērijiem (publiskā sektora 

investīciju zelta likumiem), jo investīcijas rada ienākumu plūsmu un veido vērtības 

nākamajām paaudzēm, līdz ar to ir pieņemama aizņemšanās izmaksu sadalīšana starp 

laika periodiem;  

12. uzsver, ka Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) veicina privāto investoru 

izdevīguma meklēšanu un aktīvu noplicināšanu uz Savienības budžeta rēķina, 

izmantojot publiskā un privātā sektora partnerības, peļņas privatizāciju un zaudējumu 

novelšanu uz sabiedrības pleciem, vienlaikus veidojot pieticīgas papildinvestīcijas; 

uzskata, ka ar ESIF starpniecību Eiropas Investīciju banka ir ieguvusi pārāk lielu 

ietekmi pār Savienības budžetu, bet vienlaikus šim instrumentam ir slikti rādītāji 

attiecībā uz investīciju sadalīšanu reģioniem un atbalstu MVU; 

13. aicina izveidot jēgpilnu publiskā sektora investīciju programmu reālās ekonomikas 

atbalstam, kam jābalstās uz solidaritāti un teritoriālo kohēziju; uzskata, ka šai 

programmai ir jākoncentrējas uz pieklājīgu un kvalitatīvu darbvietu radīšanu un darba 

ņēmēju dzīves līmeņa un sociālās aizsardzības paaugstināšanu, īpaši nostiprinot 

koplīgumus un paplašinot tiesības streikot; 

14. uzsver, ka Eiropas Centrālajai bankai ir jāfinansē publiskā sektora investīcijas reālajā 

ekonomikā, nevis jāveicina aktīvu cenu burbuļu veidošanās un ka nacionālo attīstības 

banku īstenotajai obligāciju iepirkšanai līdz ar to būtu jāatbilst kaut vai tiem pašiem 

pagaidām disfunkcionālajiem ES Līgumiem; uzskata, ka publiskā sektora investīcijām 

būtu pašfinansējoša ietekme, pateicoties multiplikatora faktoram, īpaši dalībvalstīs ar 

likviditātes problēmu nomāktām mājsaimniecībām un bankām; 

15. uzsver nepieciešamību efektīvi novērst hroniskos tekošā konta pārpalikumus; norāda, ka 

līdzsvaroti dalībvalstu tekošie konti ir nepieciešami, lai mazinātu vajadzību pēc 

pastāvīgiem pārvedumiem un padarītu patvaļīgus fiskālos noteikumus liekus, jo ar 

līdzsvarotu tekošo kontu ikviena dalībvalsts, kas to vēlas, varētu aizņemties vairāk, 

izmantojot iekšējos uzkrājumus un neradot ārēju parādu; 

16. uzsver nepieciešamību novērst to, ka uzņēmumi apiet nodokļus un izvairās no nodokļu 

maksāšanas, un izveidot progresīvu un taisnīgu nodokļu sistēmu, kas novērstu nodokļu 

bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu; 
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17. aicina ES un dalībvalstu līmenī uzlabot eurozonas demokrātisko kontroli un 

pārskatatbildību, īstenojot maksimālu demokrātisko kontroli un pārredzamību, 

nodrošinot sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos lēmumu 

pieņemšanas procesā centrā un atjaunojot politisko un demokrātisko attīstības procesa 

vadību ar ekonomiskās varas pakļaušanu demokrātiskai politiskajai varai; 

18. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 

valdībām un parlamentiem. 

Or. en 

 


