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Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes 

2017/2114(INI) 

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 Eiropas Savienības ekonomikas atlabšana joprojām ir vāja, nevienmērīga un lielā 

mērā atkarīga no īslaicīgiem faktoriem, tādiem kā ECB netradicionālie monetārās 

politikas pasākumi; 

B. tā kā bezdarba un it īpaši jauniešu bezdarba līmenis eurozonā joprojām ir satraucoši 

augsts, pārsniedzot attiecīgi 9 % un 19 % un līdz ar to ievērojami pārsniedzot 

pirmskrīzes līmeni; tā kā joprojām pastāv būtiskas bezdarba līmeņa atšķirības starp ES 

dalībvalstīm, variējot robežās no 3,5 % līdz 22,8 %; 

C. tā kā lielākās daļas eurozonas valstu fiskālajā politikā vairākus gadus ir dominējuši 

taupības pasākumi, izraisot postošas ekonomiskās, politiskās un sociālās sekas — kas 

bija skaidri paredzamas jau no paša sākuma — pieaugošas nevienlīdzības, nabadzības 

un jauniešu bezdarba ziņā; 

D. tā kā tekošā konta pārpalikums dažās dalībvalstīs joprojām būtiski pārsniedz 

makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā paredzēto brīdinājuma 

robežvērtību — 6 % no IKP; 

E. tā kā Līgums paredz, ka Savienības darbība ir vērsta uz to, lai panāktu ilgtspējīgu 

attīstību, kuras mērķis ir pilnīga nodarbinātība un sociālais progress, un veicinātu 

ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju un solidaritāti starp dalībvalstīm; 

F. tā kā pēc piespiedu konverģences perioda laikā, kad notika gatavošanās kopīgās valūtas 

ieviešanai, eurozona pieredzēja strukturālās nelīdzsvarotības un atšķirību starp 

dalībvalstīm palielināšanos, kas vēl vairāk mazināja tās spēju reaģēt uz ekonomikas 

satricinājumiem un paātrināja diverģenci gan Eiropas Savienībā, gan salīdzinājumā ar 

ekonomiski nozīmīgākajām pasaules valstīm, 

1. ar bažām konstatē Eiropas ekonomikas vājo un gauso attīstību, ko raksturo IKP, kura 
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pieauguma temps ir tuvs stagnācijai, nepieņemami augsts bezdarba līmenis, ilgstoši 

augsta makroekonomiskā nelīdzsvarotība un sociāli ekonomiskas atšķirības starp 

dalībvalstīm; 

2. uzsver, ka iekšējās devalvācijas procesam un taupības pasākumiem, kas lielākajai daļai 

eurozonas valstu tika uzspiesti saskaņā ar vienotās valūtas ierobežojumiem un SIP 

noteikumiem, ir bijusi ilgstoša nomācoša ietekme uz visu eurozonas ekonomiku, 

izraisot iekšējā pieprasījuma sabrukumu, palielinot ienākumu nevienlīdzību un liekot 

strauji palielināties nabadzībai un jauniešu bezdarbam; 

3. pauž nožēlu par to, ka Komisijas “receptes”, kuras tā uzspieda vairākām dalībvalstīm, 

izmantojot tehnokrātisko mehānismu, ko sauc par Eiropas ekonomikas politikas 

koordinēšanas pusgadu, joprojām balstās uz kombināciju, kurā ietilpst kaitējošas 

strukturālās reformas un stingri valsts publisko izdevumu ierobežojumi, kuriem trūkst 

demokrātiskas leģitimitātes un ar kuriem nav izdevies nodrošināt nekādu redzamu 

labumu ekonomikai vai sabiedrībai; 

4. norāda, ka strukturālās reformas, kuru mērķis bija liberalizēt valstu darba tirgu, izraisīja 

jauniešu bezdarba un nestabilas nodarbinātības palielināšanos, palielinot jau tā 

nepanesamo cenu, ko taupības politikas dēļ nākas maksāt ekonomiskā, sociālā un 

cilvēkresursu ziņā; uzsver, ka steidzami ir nepieciešama konkrēta darbība un publiskās 

investīcijas, kuru mērķis ir prioritārā kārtā visiem Eiropas iedzīvotājiem nodrošināt 

pilnīgu kvalitatīvu nodarbinātību un pienācīgu dzīves līmeni; 

5. uzsver, ka uz Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF) balstītajai Komisijas 

investīciju stratēģijai un Stabilitātes un izaugsmes paktā (SIP) paredzētās elastīguma 

klauzulas izmantošanai nav izdevies nedz sniegt patiesi pozitīvu un būtisku fiskālo 

stimulu ES dalībvalstīs, nedz arī mazināt investīciju nepietiekamību Eiropas Savienībā; 

īpašu nožēlu pauž par ESIF likto uzsvaru uz lieliem infrastruktūras projektiem, kam ir 

būtiska ietekme uz vidi, taču trūkst reālas pievienotās vērtības ekonomikai un 

sabiedrībai; 

6. pauž nožēlu par to, ka straujā un pastāvīgā budžeta deficīta samazināšana eurozonā ir 

izraisījusi valsts parāda līmeņa palielināšanos dažās dalībvalstīs, atspoguļojot taupības 

politikas neproduktīvo ietekmi uz publisko finanšu ilgtspēju; 

7. atgādina, ka vienotā valūta apvienojumā ar monetāro politiku “viens der visiem”, kas 

neļauj ar valūtas kursa svārstību palīdzību ātri veikt korekcijas, lika valstīm ar vājāku 

ekonomiku ārējās konkurētspējas atjaunošanas nolūkā izmantot mokošu iekšējo 

devalvāciju un taupības pasākumus, šajā nolūkā samazinot iekšzemes darba samaksu un 

cenas; pauž nožēlu par to, ka šis process izraisīja ieilgušu ekonomisko depresiju ar 

rekordaugstu bezdarba līmeni un pieaugošu ienākumu nevienlīdzību; atzīmē, ka 

vienotās valūtas asimetriskā ietekme uz ES centrālajām un perifērijas valstīm ir 

pastiprinājusi makroekonomisko nelīdzsvarotību un atšķirības starp ES centru un 

perifēriju; 

8. uzskata, ka, ņemot vērā satraucošo ekonomisko un sociālo situāciju, it īpaši eurozonas 

perifērijā, ir nepieciešama pretcikliska ekonomikas politika un patiess publisko 

investīciju plāns valsts līmenī, lai palielinātu iekšējo pieprasījumu un nodarbinātību; 
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uzskata, ka šajā nolūkā ir radikāli jāpārskata dalībvalstu fiskālo kapacitāti nevajadzīgi 

ierobežojošie budžeta noteikumi, lai produktīvas publiskās investīcijas izslēgtu no 

budžeta deficīta aprēķiniem un atzītu dalībvalstu suverēnās tiesības īstenot autonomu 

politiku, kura būtu vērsta uz to ekonomikas un iedzīvotāju īpatnībām un vajadzībām; 

9. šajā sakarā aicina dalībvalstis iebilst pret fiskālā pakta iekļaušanu ES tiesiskajā 

regulējumā un izbeigt attiecīgā līguma darbību; turklāt uzsver nepieciešamību 

visaptveroši pārskatīt pašreizējos ES ekonomikas pārvaldības noteikumus, lai publiskās 

investīcijas izslēgtu no budžeta noteikumiem un dotu iespēju pretcikliskas ekonomikas 

politikas īstenošanai un ekonomikas atlabšanai; 

10. norāda, ka ienākumus nenesošu aizdevumu augsto līmeni dažās dalībvalstīs tiešā veidā 

izraisīja nepareizi iecerēta ekonomikas politika, tādējādi radot apkopotā pieprasījuma 

sabrukumu, mājsaimniecību ienākumu samazināšanos un bezdarbu; šajā sakarā 

konstatē, ka ES uzraudzības iestāžu uz kredītrisku liktais uzsvars ir pretrunā 

nepietiekamas uzmanības veltīšanai banku augstajai pakļautībai riska darījumiem ar 

atvasinātiem instrumentiem un citiem nelikvīdiem vērtspapīriem, kas finanšu nozares 

stabilitātei rada lielāku risku nekā aizdevumi ģimenēm un MVU; uzskata, ka ES banku 

uzraudzības iestāžu asimetriskā pieeja rada būtiskus konkurences izkropļojumus starp 

eurozonas centra un perifērijas valstu banku sistēmām; 

11. atgādina, ka monetārā politika lielā mērā ir neefektīva, lai stimulētu ekonomisko 

aktivitāti pēc krīzes un gausas atlabšanas posmā, kā to līdz šim ir apliecinājusi ECB 

sākto ārkārtas politikas pasākumu nenozīmīgā ietekme; atgādina, ka tirgos iepludinātais 

milzīgais likvīdu daudzums ir palicis nobloķēts finanšu sistēmā un ka bankas to ir 

izmantojušas spekulatīvos nolūkos, nevis lai finansētu un atbalstītu reālo ekonomiku; ar 

bažām atzīmē, ka šim vēl nepieredzētajam likvīdu apjomam laika gaitā parādās kaitīgas 

blaknes attiecībā uz Eiropas ekonomiku un finanšu stabilitāti, jo tas palielina 

nevienlīdzību un aktīvu „burbuļu” veidošanos; 

12. kritizē to, ka Komisija patvaļīgi un diskrecionāri piemēro ekonomikas pārvaldības 

noteikumus; šajā sakarā norāda, ka Komisija nekad nav piemērojusi saskaņā ar 

makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru pieejamos līdzekļus, lai 

nepieļautu liela un ilgstoša tekošā konta pārpalikuma izveidošanos, kas nelabvēlīgi 

ietekmē eurozonas darbību un neļauj atjaunot līdzsvaru starp valstīm; ar bažām atzīmē, 

ka Komisija saistībā ar makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru 

2017. gadā veiktajā padziļinātajā analīzē secināja, ka pašlaik nav iemesla pastiprināt 

makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru; 

13. uzsver — lai mazinātu lielo nelīdzsvarotību eurozonā un veicinātu eurozonas ilgtspēju, 

būtu jāizveido būtiski stabilizācijas un kompensāciju mehānismi, kas paredzētu fiskālos 

pārvietojumus no valstīm, kurās ir pārpalikums, uz ekonomiskās grūtībās nonākušām 

valstīm; 

14. tomēr uzskata — ja netiks panākta politiska vienošanās par šādu mehānismu izveidi, 

izstāšanās no monetārās savienības dažām valstīm būtu vienīgai iespējamais veids, kā 

atjaunot konkurētspēju un noturīgai atlabšanai nepieciešamos apstākļus; šajā sakarā 

uzskata, ka steidzami ir jāievieš demokrātiska procedūra, lai dalībvalstīm dotu iespēju 

izlemt — izstāties no monetārās savienības vai palikt ārpus tās, pamatojoties uz 
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atbilstošām izstāšanās un nepiedalīšanās klauzulām; 

15. pauž dziļas bažas par pašlaik diskusijai piedāvātajiem priekšlikumiem pastiprināt 

monetāro savienību, kuri balstās uz strukturālu reformu un fiskālās konsolidācijas 

uzspiešanu valstīm, kurās ir budžeta deficīts; uzskata, ka turpmāka valsts ekonomiskās 

suverenitātes zaudēšana tikai saasinātu ekonomiskās, politiskās un sociālās problēmas, 

nevis nodrošinātu patiesu risinājumu stabilitātes panākšanai eurozonā; šajā sakarā 

aicina, balstoties uz patiesu sadarbību starp dalībvalstīm un pamatojoties uz nacionālās 

suverenitātes un subsidiaritātes principa ievērošanu, radikāli pārskatīt EMS struktūru un 

ekonomikas pārvaldības satvaru; 

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

Padomei, Eurogrupai, Eiropas Centrālajai bankai un dalībvalstu parlamentiem. 

Or. en 

 

 

 


