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

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0310/2017 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par eurozonas ekonomikas politikas nostādnēm 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

A. tā kā eurozonā neietilpstošo ES dalībvalstu IKP pieauguma temps ir bijis ievērojami 

augstāks nekā vienoto valūtu ieviesušo dalībvalstu attiecīgais rādītājs; 

B. tā kā, lai netradicionālie monetārās politikas pasākumi sniegtu cerētos rezultātus, tie ir 

jāpapildina ar ekspansīvu fiskālo un budžeta politiku, kā tas ir ticis uzsvērts vairākos 

zinātniskos rakstos un kā to ir uzsvēruši prominenti eksperti un akadēmiķi; 

C. tā kā bezdarba līmenis 2017. gada augustā bija attiecīgi 9,1 % eurozonā un 7,6 % ES 28, 

tādējādi skaidri uzsverot grūtības, ar ko saskaras dalībvalstis, kuras ir ieviesušas vienoto 

valūtu; 

D. tā kā bezdarba līmenis joprojām būtiski atšķiras starp eurozonas dalībvalstīm, variējot 

robežās no 3,6 % līdz 21,2 %; 

E. tā kā saskaņā ar Māstrihtas līgumu izveidotā ekonomikas un monetārā savienība (EMS) 

ir negatīvi ietekmējusi dalībvalstu attīstību un izaugsmi; 

F. tā kā vienotā valūta un tās struktūra ir galvenais faktors, kas ir atbildīgs par ekonomikas 

lejupslīdi, zemo inflāciju un strukturāli augsto bezdarba līmeni, ar ko pašlaik saskaras 

eurozonas dalībvalstis;  

G. tā kā EMS struktūra ir negatīvi ietekmējusi arī tās dalībvalstis, kurās ir zema valsts 

parāda attiecība pret IKP un zems budžeta deficīta līmenis, un līdz ar to izraisījusi 

ienākumu nevienlīdzības milzīgu palielināšanos starp iedzīvotājiem un to, ka publisko 

un privāto investīciju līmenis ir viszemākais pēdējo gadu desmitu laikā, 

1. atzīmē, ka atšķirībā no citām attīstītām ekonomikām eurozona nav spējusi atjaunot 

pirms krīzes sasniegto ienākumu un IKP līmeni; uzsver, ka makroekonomiskais 

scenārijs joprojām ir nedrošs, tādējādi radot ekonomiskās izaugsmes stagnācijas risku; 
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uzsver, ka dažās dalībvalstīs IKP uz vienu iedzīvotāju joprojām ir mazāks nekā tā 

augstākā vērtība, kas tika reģistrēta pirms pievienošanās eurozonai; 

2. norāda, ka EMS projekts jau no paša sākuma ir radījis nepanesamu makroekonomisko 

nelīdzsvarotību un ienākumu nevienlīdzību, vēl vairāk palielinot makroekonomisko 

asimetriju starp dalībvalstīm; uzsver, ka piespiedu strukturālo reformu īstenošana dažās 

dalībvalstīs vēl vairāk pasliktināja jau tā smago ekonomisko un sociālo situāciju; 

3. uzsver, ka Eiropas Savienībai un euro projektam nav izdevies turēt solījumus attiecībā 

uz stabilitāti, izaugsmi, labklājību un makroekonomisko un sociālo konverģenci; tādēļ 

uzsver nepieciešamību Līgumā iekļaut oficiālu demokrātisku mehānismu, lai 

dalībvalstīm dotu iespēju ātri un vienkārši jebkurā laikā pienācīgi noteiktā kārtībā 

izstāties no EMS un vienotās valūtas zonas; 

4. uzskata, ka fiksēta valūtas kursa sistēma, tāda kā eurozona, korekciju veikšanas slogu 

noveļ uz dalībvalstu darba tirgu, izmantojot iekšējās devalvācijas mehānismu, kas 

nomāc izaugsmes potenciālu, samazina darba samaksu un vienlaikus palielina bezdarbu 

un deindustrializāciju; 

5. norāda, ka EMS savas struktūras dēļ paredz augstu ilgtermiņa bezdarba līmeni, inflāciju 

un vāju ekonomikas izaugsmi dalībvalstīs; 

6. apstrīd ES retoriku, saskaņā ar kuru pašreizējo ekonomikas krīzi izraisīja augsts valsts 

parāda un budžeta deficīta līmenis, un norāda, ka ārkārtīgi augstais valsts parāda un 

budžeta deficīta līmenis ir tikai sekas — kā to atzinis arī ECB priekšsēdētāja vietnieks 

Vítor Constâncio un SVF, kā to uzskatāmi ir parādījuši prominenti akadēmiķi un kā tas 

ir minēts zinātniskajā literatūrā —, jo tās patiesie cēloņi ir meklējami EMS struktūras 

izraisītajā augstajā privātā sektora parāda, it īpaši ārējā parāda, līmenī; uzsver, ka, 

ņemot vērā iespējamos riskus un apdraudējumu dalībvalstu stabilitātei, privātā sektora 

ārējais parāds būtu jāuzrauga efektīvāk; 

7. konstatē, ka ienākumus nenesošu aizdevumu ilgstoši augsto līmeni dažās dalībvalstīs ir 

radījusi ES un trijotnes uzspiestā katastrofālā ekonomikas un fiskālā politika, kura 

mērķis ir koriģēt ārējo nelīdzsvarotību, ko rada dalība eurozonā, un kura iznīcina 

iekšzemes pieprasījumu un līdz ar to izraisa bankrotus gan privātajā, gan publiskajā 

sektorā apvienojumā ar augstu bezdarba līmeni; 

8. uzskata, ka, ņemot vērā privāto ekonomikas dalībnieku nevēlēšanos investēt depresīvā 

ekonomiskā vidē, tikai rūpīgi izstrādāts publisko investīciju plāns var atjaunot izaugsmi 

un pienācīgu investīciju līmeni dalībvalstīs; 

9. noraida Komisijas ieteikumus par nepieciešamību ieviest elastību darba tirgu 

reglamentējošos tiesību aktos; norāda — kā liecina nodarbinātības aizsardzības tiesību 

aktus raksturojošie ESAO rādītāji, augsta līmeņa elastība darba tirgū ir saistīta ar 

zemāku darba samaksu un mazākām sociālajām tiesībām; 

10. uzsver, ka ekonomikas izaugsmi var atjaunot un uzturēt galvenokārt ar publisku 

investīciju palīdzību; atzīmē, ka EMS un Māstrihtas noteikumu uzspiesto budžeta un 

fiskālo ierobežojumu dēļ eurozonā joprojām ir nepieņemama investīciju 
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nepietiekamība; 

11. uzskata, ka atbilstošs publisko investīciju līmenis valstu līmenī ļautu nekavējoties 

īstenot pasākumus, lai atbalstītu reālo ekonomiku, nodarbinātību un MVU, vienlaikus 

radot apstākļus IKP ilgtermiņa izaugsmei; 

12. uzskata, ka atbildība par fiskālo un monetāro politiku pilnībā būtu jānodod atpakaļ 

dalībvalstīm, lai tās varētu īstenot pienācīgu pasākumu kopumu nolūkā veicināt 

ilgtermiņa izaugsmi un pilnu nodarbinātību; 

13. pauž nožēlu par to, ka ES un EMS institūcijas pārāk lielu uzmanību veltī budžeta 

deficīta un valsts parāda samazināšanai, kas negatīvi ietekmē investīcijas, nodarbinātību 

un ekonomisko izaugsmi un kavē dalībvalstu ekonomikas atlabšanu; 

14. uzsver, ka eurozonas ekonomikas pārvaldība un EMS noteikumi ir pasliktinājuši 

dalībvalstu publiskās finanses, nomācot ekonomikas izaugsmi, palielinot bezdarbu un 

negatīvi ietekmējot gan privātā, gan publiskā sektora parāda atmaksājamību; 

15. noraida Komisijas konkrētām valstīm adresētos ieteikumus fiskālās, budžeta un darba 

tirgus politikas jomā, kuri neattaisnoja uz tiem liktās cerības un izrādījās neatbilstoši; 

16. uzsver, ka dalībvalstīm ir jāīsteno sava ekonomikas, fiskālā un monetārā politika valsts 

līmenī bez jebkādiem Eiropas Savienības iestāžu uzspiestiem ierobežojumiem, 

garantējot pilnīgu valsts konstitūcijā noteikto demokrātijas principu un suverenitātes 

ievērošanu; 

17. uzskata, ka Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības, kā arī visu strukturālo 

reformu un ieteikumu — ko dalībvalstīm uzspiedušas ES iestādes — uzbūve ir 

nedemokrātiska un postoša; tādēļ sagaida, ka bez turpmākas kavēšanās pienācīgi 

noteiktā kārtībā tiks “izjaukta” eurozona, tādējādi ļaujot Eiropas valstīm noteikt pareizo 

ekonomikas, monetārās un fiskālās politikas kombināciju, lai panāktu ilgtermiņa un 

stabilu izaugsmi un pilnīgu nodarbinātību; 

18. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Eiropadomei, Komisijai, Padomei, 

Eurogrupai, ECB un dalībvalstu valdībām un parlamentiem. 

Or. en 

 


