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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 Līgumu par Eiropas Savienības 

darbību, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) 

Nr. 472/2013 par to eurozonas dalībvalstu ekonomiskās un budžeta uzraudzības 

pastiprināšanu, kurās ir vai kurām draud nopietnas finanšu stabilitātes grūtības1, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) 

Nr. 473/2013 par kopīgiem noteikumiem budžeta plānu projektu uzraudzībai un 

novērtēšanai un pārmērīga budžeta deficīta novēršanai eurozonas dalībvalstīs2, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regulu (ES) 

Nr. 1173/2011 par efektīvu budžeta uzraudzības īstenošanu eurozonā3, 

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 8. novembra Direktīvu 2011/85/ES par prasībām 

dalībvalstu budžeta struktūrām4, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regulu (ES) 

Nr. 1174/2011 par izpildes pasākumiem pārmērīgas makroekonomiskās 

nelīdzsvarotības koriģēšanai eurozonā5, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regulu (ES) 

Nr. 1175/2011, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa 

uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu6, 

                                                 
1 OV L 140, 27.5.2013., 1. lpp. 
2 OV L 140, 27.5.2013., 11. lpp. 
3 OV L 306, 23.11.2011., 1. lpp. 
4 OV L 306, 23.11.2011., 41. lpp. 
5 OV L 306, 23.11.2011., 8. lpp. 
6 OV L 306, 23.11.2011., 12. lpp. 



 

AM\1117428LV.docx  PE598.500v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regulu (ES) 

Nr. 1176/2011 par to, kā novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību1, 

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 8. novembra Regulu (ES) Nr. 1177/2011, ar kuru groza 

Regulu (EK) Nr. 1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta 

novēršanas procedūras īstenošanu2, 

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Stabilizācijas mehānisma (ESM) izveidi, 

– ņemot vērā Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un 

monetārajā savienībā (LSKP), 

– ņemot vērā piecu priekšsēdētāju 2015. gada 22. jūnija ziņojumu par Eiropas 

ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanu, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

A. tā kā Līgums paredz, ka Savienībai jāstrādā, lai panāktu ilgtspējīgu attīstību, 

pamatojoties uz ekonomikas izaugsmi, kuras mērķis ir sasniegt pilnīgu nodarbinātību un 

sociālo attīstību, kā arī veicināt ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju un 

solidaritāti starp dalībvalstīm; 

B. tā kā ar Eiropas monetāro savienību (EMS) ir faktiski bloķēta dalībvalstu attīstība un tā 

ir iemesls pašreizējai lejupslīdei, deflācijai un augstajam bezdarba līmenim; 

C. tā kā pēc pastiprinātas konverģences laikposmā pirms kopējās valūtas ieviešanas 

eurozona saskārās ar strukturālu atšķirību pieaugumu, kas apgrūtināja reaģēšanu uz 

satricinājumiem; 

D. tā kā gan Eiropas, gan valstu līmenī ieviestās regulatīvās korekcijas un strukturālās 

reformas ir pasliktinājušas jau tā grūto ekonomikas un sociālo situāciju; 

E. tā kā kopš savas ieviešanas vienotā valūta ir palielinājusi atšķirības starp valstīm ar 

uzkrājumu un valstīm ar deficītu, kā rezultātā radusies nepieņemama makroekonomiskā 

nelīdzsvarotība, īpaši daudzās perifērijas valstīs, kas liecina par to, ka vienotā valūta 

strukturāli nespēj nodrošināt īstenu konverģenci un kohēzija vienotās valūtas zonā ir 

tālu no optimālas; 

F. tā kā EMS trūkumi ir saasinājušies tādu pasākumu dēļ kā sešu tiesību aktu kopums 

(“sešpaka”) un divu tiesību aktu kopums (“divpaka”), kā arī Eiropas pusgada ieviešana 

un jaunu instrumentu, piemēram, ESM, izveidošana; 

G. tā kā ES iestādes un Eiropas Savienība kopumā nekādā veidā nav ņēmusi vērā savas 

politiskās un ekonomikas izvēles postošo ietekmi uz Eiropas iedzīvotājiem un mazajiem 

uzņēmumiem; 

H. tā kā pēdējos gados krasi samazinājusies Eiropas iedzīvotāju uzticēšanās ES projektam; 

                                                 
1 OV L 306, 23.11.2011., 25. lpp. 
2 OV L 306, 23.11.2011., 33. lpp. 
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I. tā kā visi pēdējo gadu desmitu centienu panākt lielāku fiskālo un politisko integrāciju ir 

izrādījušies veltīgi;  

J. tā kā pašreizējā ekonomikas pārvaldības sistēmā dominē pārvalstiskas tehnokrātiskas 

iestādes un starpvaldību struktūras, ko veido lielākās ES valstis, un tā kā tas apdraud 

dalībvalstu suverēnās tiesības demokrātiski izvēlēties savu ekonomisko un sociālo 

politiku, kādu tās uzskata par nepieciešamu, līdz ar to pieņemto lēmumu demokrātiskā 

leģitimitāte ir nopietni apdraudēta, 

1. uzsver, ka EMS struktūras trūkumi, proti, tas, ka nav nepieciešamo apstākļu optimālai 

vienotās valūtas zonai, eurozonā ir izveidojuši un veicinājuši nestabilu 

makroekenomisko nelīdzsvarotību un valstu atšķirības, novedot pie pārmērīgiem tekošā 

konta pārpalikumiem un attiecīgiem deficītiem; uzsver, ka EMS uzbūve nav politiski 

ilgtspējīga, par ko liecina daudzie tās regulējuma pārkāpumi; uzsver, ka euro ir bijis 

faktors, kas visvairāk veicinājis šķelšanos Eiropas integrācijas jomā kopš Otrā pasaules 

kara; 

2. uzsver, ka vienotajai valūtai ir bijusi asimetriska un postoša ietekme uz vājākajām 

tautsaimniecībām, kuras bija spiestas veikt sāpīgas korekcijas iekšējai devalvācijai, jo to 

valūtas kurss attiecībā pret to ekonomiku bija pārvērtēts, vienlaikus spēcīgākajām 

eurozonas tautsaimniecībām izdevās palielināt savu eksportu un uzkrāt lielus un stabilus 

ārējos pārpalikumus;  

3. norāda, ka krīze ir pierādījusi to, ka visiem gadījumiem piemērota kopējā monetārā 

politika nespēj atrisināt asimetriskus eurozonas satricinājumus un ka nespēja ļaut 

valūtas kursam svārstīties novirzīja slogu uz vājākajām eurozonas tautsaimniecībām, 

kuras bija spiestas veikt ļoti sāpīgu iekšējo devalvāciju, lai atjaunotu savu 

konkurētspēju; 

4. uzsver, ka EMS ir reducēta līdz stingrai fiksēta valūtas kursa sistēmai un nestabiliem 

noteikumiem attiecībā uz budžetu; ar nožēlu konstatē, ka pēc gara un sāpīga perioda, 

kurā veikta nominālā korekcija, jāatzīst, ka jebkāda EMS sistēmas reforma, kuras 

pamatā ir taupības politikas un strukturālo reformu uzspiešana, ietekmēs visas 

eurozonas valstis; 

5. norāda, ka pašreizējā ekonomikas pārvaldības sistēma, ko nosaka Stabilitātes un 

izaugsmes pakts, “sešpaka”, “divpaka” un fiskālais pakts nevajadzīgi ierobežo 

eurozonas dalībvalstīm būtiski svarīgo fiskālās politikas manevrētspēju un uz vāja 

pieprasījuma un neefektīvas monetārās politikas fona tām ir atņemti galvenie 

makroekonomiskie instrumenti; 

6. uzsver, ka esošie koordinācijas mehānismi un instrumenti nevajadzīgi liedz dalībvalstīm 

demokrātiskā veidā izvēlēties ekonomikas politiku, ko tās uzskata par vajadzīgu un 

piemēto savai konkrētajai situācijai;  

7. mudina Komisiju beigt uzspiest taupības pasākumus un, respektējot to ekonomisko 

suverenitāti, ļaut dalībvalstīm īstenot tādu ekonomikas politiku, kāda tām vajadzīga, lai 

novērstu rekordaugsto bezdarbu, nabadzību un sociāli ekonomisko nevienlīdzību; 



 

AM\1117428LV.docx  PE598.500v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

8. norāda, ka nekonvencionālie monetārās politikas pasākumi, ko ECB izveidoja pēc 

krīzes, nav devuši solītos rezultātus; atgādina, ka liels daudzums no likvīdajiem 

līdzekļiem, kas tika iepludināti tirgos, aizvien ir ieslēgti finanšu sistēmās un bankas tos 

ir izmantojušas spekulatīvos nolūkos, nevis reālās ekonomikas finansēšanai un 

atbalstīšanai; norāda, ka nepieredzētais likviditātes līmenis ar laiku var negatīvi 

ietekmēt ražošanas struktūru; 

9. uzsver, ka esošie līgumi un instrumenti ļautu veikt tikai dažus no pasākumiem, kas 

nepieciešami, lai izveidotu ilgtspējīgāku un demokrātiskāku sistēmu, un uzsver, ka ir 

jāpārskata Līgumi, lai novērstu ESM institucionālās uzbūves strukturālos trūkumus; 

10. ar bažām norāda, ka pašreizējās iestāžu debates par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai vēl 

vairāk padziļinātu politikas koordinēšanu, ievērojot piecu priekšsēdētāju ziņojumu, 

joprojām ir pamatots uz dogmu par vienotās valūtas neatgriezeniskumu un neoliberālās 

politikas priekšrakstiem, kas acīmredzami nesekmē ekonomikas izaugsmi, 

nodarbinātību un konverģenci eurozonā, tādējādi paildzinot nebeidzamo ekonomikas un 

sociālo krīzi un paātrinot ES sairšanu; 

11. norāda, ka kapitāla tirgu savienība palielinātu ES finansiālās sistēmas sarežģītību un 

savstarpējo saikni, tādējādi apdraudot finansiālo stabilitāti; 

12. pauž bažas par banku savienības negatīvo ietekmi; norāda, ka pašreizējais vienotais 

uzraudzības satvars ir izrādījies izteikti novirzīts uz kredītriska problēmas risināšanu un 

pilnībā ignorējis finansiālos sistēmiskos riskus; uzskata, ka iekšējās rekapitalizācijas 

noteikumi ir jāatceļ tajās dalībvalstīs, kurās to piemērošana ir pretrunā to konstitūcijās 

garantētajai ieguldījumu aizsardzībai, un ka tā vietā šo valstu banku sistēmai jābalstās 

uz nacionālo centrālo banku, kas darbojas kā pēdējās iespējas aizdevējs; norāda, ka tādi 

ierosinātie atveseļošanas un noregulējuma mehānismi kā pagaidu aizdevuma 

mehānisms un vienotais noregulējuma fonds nav uzskatāmi par pienācīgiem un 

uzticamiem mehānismiem, kas sniegtu atbalstu lielāko Eiropas banku noregulēšanai; 

tādēļ uzskata, ka banku savienība nav uzlabojusi banku nozares stabilitāti;  

13. uzskata, ka Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) ir izrādījies nepiemērots 

instruments investīciju plaisas mazināšanai ES un nav palīdzējis atgūties no 

ekonomiskās krīzes; pauž nožēlu, ka publiskā un privātā sektora partnerības un 

nosliekšanās par labu liela mēroga infrastruktūras projektiem nopietni ietekmē vidi, bet 

tai trūkst pievienotās vērtības; 

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

norāda, ka mēģinājums sasniegt šo mērķi ar fiskālās kapacitātes izveidi būs efektīvs 

tikai tad, ja stabilizācijas un kompensāciju mehānismi būs veidoti, paredzot ievērojamus 

pārvietojumus no valstīm ar pārpalikumu uz krīzes nomāktām ekonomiskajām zonām; 

uzskata, ka šādu mehānismu nebūtu iespējams izveidot nedz politiski, nedz tehniski, 

tādēļ noraida jebkādus fiskālās kapacitātes izveides centienus;  

15. norāda, ka, lai efektīvi novērstu nelīdzsvarotību un absorbētu simetriskos un 

asimetriskos satricinājumus EMS, pārvietojumu lielumam būtu jābūt tik lielam, ka to 

būtu politiski un finansiāli nereāli īstenot;  
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16. norāda, ka visi līdzšinējie centieni izveidot ilgtspējīgāku monetāro savienību ir bijuši 

veltīgi, jo pārvietojumu sistēma, kas balstītos uz solidaritāti un risku dalīšanu, neietilpst 

ES nākotnes politiskajā darba kārtībā; tādēļ aicina koncentrēties uz alternatīvu 

risinājumu meklēšanu;  

17. pauž dziļas bažas par pašlaik darba kārtībā esošajiem priekšlikumiem nostiprināt 

monetāro savienību, kas balstīti uz strukturālo reformu un fiskālās konsolidācijas 

uzspiešanu valstīm ar deficītu; uzsver, ka tālāka ekonomiskās suverenitātes mazināšana 

tikai pastiprinātu ekonomiskās, politiskās un sociālās problēmas, nevis nodrošinātu 

īstenu risinājumu stabilitātes panākšanai eurozonā; 

18. stingri noraida ideju izveidot eurozonas finanšu ministra posteni un Kasi Komisijā, jo 

tas ir ārpus demokrātiskās kontroles un tam trūkst politiskas leģitimitātes un 

pārskatatbildības Eiropas pilsoņu priekšā; 

19. tādēļ uzsver, ka ir steidzama nepieciešamība meklēt alternatīvus risinājumus, lai ES 

atjaunotu labklājību, pilnīgu nodarbinātību un kohēziju; uzsver, ka ir jārespektē 

dalībvalstu tiesības īstenot suverēnu kontroli pār monetāro un fiskālo politiku, kas ir 

vienīgais veids, kā nodrošināt demokrātisku leģitimitāti un saglabāt taisnīgu un 

pienācīgu labklājības sistēmu un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, vienlaikus 

cīnoties pret bezdarbu, nabadzību un sociālo nevienlīdzību; 

20. uzskata, ka ekonomiskās pārvaldības sistēma nedrīkst liegt suverēnām dalībvalstīm 

veikt pretcikliskus pasākumus, lai mazinātu augstos bezdarba un nabadzības rādītājus 

un veicinātu ekonomisko izaugsmi; uzsver, ka steidzami ar radikālu Līgumu, 

“sešpakas” un “divpakas” pārskatīšanu un fiskālā pakta atcelšanu jāatceļ Komisijas 

noteiktie budžeta ierobežojumi publiskā sektora investīcijām un sociālās politikas 

īstenošanai; 

21. uzskata, ka ir jāļauj dalībvalstīm īstenot tādas strukturālas banku sistēmas reformas, kas 

balstās uz skaidru un obligātu investīciju un komerciālo darbību nošķiršanu (kā paredz 

Glass-Steagall aktā iestrādātais modelis), ja tās uzskata, ka tas ir piemērots veids, kā 

nepieļaut sistēmiskā riska uzkrāšanos, mazināt savstarpējo atkarību un riskus banku 

nozarē un palielināt izturētspēju; uzsver, ka tas ir vienīgais veids, kā efektīvi atrisināt 

problēmu “pārāk liels, lai bankrotētu” un novērst nepieciešamību pēc banku glābšanas;  

22. pauž nožēlu par to, ka pašreizējais politiskais strupceļš liedz atrast efektīvu risinājumu, 

kas izvestu Eiropas ekonomiku no recesijas; pauž bažas, ka pašreizējās ekonomiskās 

stagnācijas un politiskās krīzes ieilgšana var novest pie haotiskas un nekontrolētas 

monetārās savienības sabrukšanas; uzsver, ka ir nekavējoties jāplāno organizēta un 

koordinēta monetārās savienības likvidācija, bet līdz tam jānodrošina demokrātisks 

mehānisms, lai valsts var brīvprātīgi izstāties no eurozonas; 

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

Padomei, Eurogrupai un Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Stabilizācijas mehānisma 

rīkotājdirektoram, kā arī dalībvalstu parlamentiem. 

Or. en 



 

AM\1117428LV.docx  PE598.500v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 


