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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 3. un 50. pantu, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

A. tā zinātniskas un empīriskas liecības rāda, ka vienota valūta ne vienmēr ir 

priekšnoteikums tirdzniecības veicināšanai; 

B. tā kā ar Māstrihtas līgumu izveidoto Eiropas monetāro savienību (EMS) ir bloķēta 

dalībvalstu attīstība un izaugsme un tā ir iemesls, kādēļ valstis pašlaik piedzīvo 

ekonomikas lejupslīdi, zemu inflāciju un strukturāli augstu bezdarba līmeni; 

C. tā kā pasludinātais Māstrihtas līguma un EMS projekta mērķis bija sekmēt eurozonas 

valstu konverģenci, taču pierādījumi liecina, ka kopš vienotās valūtas ieviešanas ir 

ievērojami pieaugušas atšķirības šo valstu starpā un valstis nespēj tikt galā ar 

asimetriskajiem satricinājumiem; 

D. tā kā strukturālās reformas, kas valstu līmenī tiek īstenotas kopš 2009. gada, un ES 

līmeņa politika, piemēram, “sešpakas” un “divpakas” regulējums, Eiropas Pusgads un 

Eiropas Stabilitātes mehānisms (ESM) ir pasliktinājušās jau tā slikto ekonomisko un 

sociālo situāciju; 

E. tā kā ES iestādes un Savienība kopumā nav ņēmusi vērā savu politisko un ekonomiko 

izvēļu postošo ietekmi uz Eiropas iedzīvotājiem un MVU, 

1. uzskata, ka strukturāli trūkumi EMS bija vērojami jau no pašiem tās aizsākumiem, jo 

eurozona nav optimāla valūtas zona un gadu gaitā tā radījusi neilgtspējīgas 

makroekonomikas nelīdzsvarotību; 

2. uzskata, ka EMS neaizsargātība atklājās pasaules finanšu un ekonomikas krīzes laikā, 

kad nepārvarams līdzsvarotības trūkums, ko radīja vienotās valūtas ieviešana un 
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grandiozie valstu intervences pasākumi, lai glābtu privāto finanšu sektoru, saasināja 

situāciju un noveda pie valsts parādu krīzes, kas izpaudās kā valdības aizņēmuma 

izmaksu krass pieaugums dažās dalībvalstīs; 

3. norāda, ka krīze ir pierādījusi to, ka kopēja monetārā un fiskālā politika nespēj absorbēt 

ārējus satricinājumus; uzsver, ka fiksēta valūtas kursa sistēma koriģēšanas slogu noveļ 

uz dalībvalstu darba ņēmējiem, jo dalībvalstis ir spiestas veikt iekšēju devalvāciju, lai 

atjaunotu konkurētspēju; 

4. pauž nožēlu, ka kopš krīzes sākuma Eiropas Centrālā banka (ECB) ir īstenojusi 

nekonvencionālu monetāro politiku, kurai nav bijusi nekāda stabilizējoša ietekme uz 

ekonomisko ciklu un kura nav spējusi paaugstināt inflāciju līdz ilgtspējīgam līmenim; 

5. uzsver, ka ir jāgarantē dalībvalstīm iespēja izstāties no eurozonas; aicina dalībvalstis 

vienoties par koordinētas EMS likvidācijas plānu; 

6. uzskata, ka euro nav sniedzis solīto stabilitāti, konverģenci un izaugsmi; uzskata, ka 

eurozonas budžeta kapacitāte būtu tikai vēl viens mēģinājums glābt neizdevušos 

ekonomisko un monetāro projektu, kas palielinātu risku, ka ESM kļūst par sistēmu, kas 

balstās uz nepārtrauktiem fiskāliem pārvietojumiem no centrālajām valstīm uz 

perifērajām; 

7. uzskata, ka EMS cieš arī no ārkārtīgi liela demokrātijas deficīta; uzsver, ka tādas 

eurozonas iestādes kā ECB un Eurogrupa ir parādījušas — īpaši krīzes laikā — tendenci 

rīkoties bez politiskas pārskatatbildības nodrošināšanas; 

8. noraida banku savienības projektu, kas ir izrādījies neefektīvs un nav spējis palielināt 

Eiropas finansiālās sistēmas izturētspēju un stabilitāti;  

9. uzsver, ka ir jāpārskata eurozonas ekonomikas pārvaldība, lai nodrošinātu, ka 

dalībvalstis var īstenot ekonomikas, monetāro un fiskālo politiku, kas nepieciešama, lai 

veicinātu ilgtspējīgu izaugsmi un nodarbinātību;  

10. uzskata, ka visām valstīm, kas nevēlas pievienoties EMS, ir jāļauj piemērot izņēmuma 

klauzulu; 

11. uzsver, ka EMS ir izgaismojusi Eiropas valstu sašķeltību un konfliktus; uzsver, ka 

Eiropas valstu un valdību vadītājiem ir jāvienojas par visaptverošu eurozonas 

likvidācijas plānu, kas atjaunotu mainīgus valūtas kursus; norāda, ka tas ir 

priekšnoteikums tam, lai suverēnas Eiropas valstis no jauna sadarbotos un respektēta 

cita citu; 

12. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Eiropadomes priekšsēdētājam, Komisijai, 

Padomei, Eurogrupai un Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Stabilizācijas mehānisma 

rīkotājdirektoram, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem. 

Or. en 

 


