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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par eurozonas ekonomikas politiku 
(2019/0000(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD), it īpaši tā 121. panta 
2. punktu, 136. pantu un protokolus Nr. 1 un Nr. 2,

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 5. jūnija paziņojumu “2019. gada Eiropas pusgads: 
konkrētām valstīm adresēti ieteikumi” (COM(2016)0500),

– ņemot vērā 2019. gada 13. marta rezolūciju par Eiropas ekonomikas politikas 
koordinēšanas pusgadu: 2019. gada izaugsmes pētījums1,

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 27. februāra paziņojumu “2017. gada Eiropas 
pusgads — novērtējums par progresu strukturālo reformu īstenošanā, makroekonomikas 
nelīdzsvarotības novēršanā un koriģēšanā, un saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1176/2011 
veikto padziļināto pārskatu rezultāti” (COM(2017)0150),

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 21. novembra paziņojumu “2019. gada izaugsmes 
pētījums: stiprāka Eiropa globālas nenoteiktības apstākļos” (COM(2018)0770),

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 21. novembra ziņojumu “Brīdināšanas mehānisma 
ziņojums par 2019. gadu” (COM(2018)0758), Vienotā nodarbinātības ziņojuma 
projektu (COM(2018)0761) un Komisijas 2018. gada 21. novembra ieteikumu Padomes 
ieteikumam par eurozonas ekonomikas politiku (COM(2018)0759),

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 9. aprīļa ieteikumu par eurozonas ekonomikas politiku 
(2019/C 136/01),

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 17. maija secinājumus par padziļinātajiem pārskatiem 
un konkrētām valstīm adresēto 2018. gada ieteikumu īstenošanu (9473/19),

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 7. maija Eiropas ekonomikas prognozi 2019. gada 
pavasarim,

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 10. jūlija (provizorisko) Eiropas ekonomikas prognozi 
2019. gada vasarai,

– ņemot vērā Eiropas Fiskālās padomes 2019. gada 25. jūnija izvērtējumu attiecībā uz 
eurozonai 2020. gadā piemērotu fiskālo nostāju,

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

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

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0201.
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Nr. 1175/2011, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa 
uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu2,

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 8. novembra Direktīvu 2011/85/ES par prasībām 
dalībvalstu budžeta struktūrām3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regulu (ES) 
Nr. 1174/2011 par izpildes pasākumiem pārmērīgas makroekonomiskās 
nelīdzsvarotības koriģēšanai eurozonā4,

– 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 īstenošanu5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regulu (ES) 
Nr. 1176/2011 par to, kā novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regulu (ES) 
Nr. 1173/2011 par efektīvu budžeta uzraudzības īstenošanu eurozonā7,

– 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 dalībvalstīs8,

– 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 grūtības9,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0000/2019),

A. tā kā saskaņā ar Komisijas prognozēm IKP uz vienu iedzīvotāju pieaugums 2019. gadā 
eurozonā būs 1,2 % un ES-28 — 1,4 % un 2020. gadā tas palielināsies attiecīgi līdz 
1,4 % un 1,6 %10;

B. tā kā bezdarba līmenis turpina vienmērīgi samazināties: 2019. gada maijā tas vidēji 
eurozonā bija 7,5 % un ES-28 — 6,3 %, kas ir zemākais rādītājs kopš ES ikmēneša 
bezdarba līmeņa reģistrēšanas sākuma, un tā kā ir sagaidāms, ka 2020. gadā tas turpinās 
samazināties, noslīdot attiecīgi līdz 7,3 % un 6,2 %;

C. tā kā joprojām saglabājas ievērojamas bezdarba līmeņa atšķirības starp ES dalībvalstīm; 

2 OV L 306, 23.11.2011., 12. lpp.
3 OV L 306, 23.11.2011., 41. lpp.
4 OV L 306, 23.11.2011., 8. lpp.
5 OV L 306, 23.11.2011., 33. lpp.
6 OV L 306, 23.11.2011., 25. lpp.
7 OV L 306, 23.11.2011., 1. lpp.
8 OV L 140, 27.5.2013., 11. lpp.
9 OV L 140, 27.5.2013., 1. lpp.
10 Komisijas 2019. gada 10. jūlija (provizoriskā) Eiropas ekonomikas prognoze 2019. gada vasarai.
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tā kā, neraugoties uz jauniešu bezdarba līmeņa stabilu samazināšanos, tas joprojām ir 
augsts — 15,7 % eurozonā un 14,3 % ES-28, proti, ievērojami augstāks nekā vidējais 
bezdarba līmenis, un pastāvīgi būtiski pārsniedz citos pasaules ekonomiski attīstītos 
reģionos reģistrēto bezdarba līmeni;

D. tā kā ir sagaidāms, ka budžeta deficīts 2019. gadā eurozonā palielināsies no 0,5 % uz 
0,9 % un ES-28 — no 0,6 % uz 1,0 % un ka 2020. gadā tas saglabāsies iepriekšējā gada 
līmenī; tā kā valsts parāda attiecība pret IKP 2019. gadā ir 85,8 % eurozonā un 80,2 % 
ES-28 un tā ka saskaņā ar prognozēm 2020. gadā tā samazināsies attiecīgi līdz 84,3 % 
un 78,8 %;

E. tā kā privātais patēriņš rāda atveseļošanās pazīmes un tiek lēsts, ka šī atveseļošanās 
tendence turpināsies, privātā patēriņa pieaugumam eurozonā palielinoties no 1,3 % 
2019. gadā līdz 1,5 % 2020. gadā un ES-28 — no 1,6 % 2019. gadā līdz 1,7 % 
2020. gadā;

F. tā kā, ņemot vērā ASV un Ķīnas tirdzniecības attiecību saspīlējuma risku, kā arī ieilgušo 
nenoteiktību attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES, globālās izredzes var 
pasliktināties,

1. atzīmē — lai gan Eiropas ekonomika aug septīto gadu pēc kārtas, aizvien lielākie 
ekonomiskie riski un neskaidrības rada nopietnas problēmas;

2. tādēļ pauž bažas par pēdējās desmitgadēs vērojamo zemo izaugsmes potenciālu 
salīdzinājumā ar citiem pasaules reģioniem;

3. piekrīt tam, ka efektīvas strukturālās reformas, papildinātas ar labi pārdomātām 
investīcijām un atbildīgu fiskālo politiku, joprojām ir labs rādītājs virzienam, kādā 
jāstrādā, lai ES varētu sagatavoties nākotnes un pašreizējo problēmu risināšanai;

Atbildīga fiskālā politika

4. norāda — ir paredzams, ka valsts parāda attiecība pret IKP samazināsies; tomēr atzīmē, 
ka tā vidējais līmenis joprojām ievērojami pārsniedz Stabilitātes un izaugsmes paktā 
noteikto līmeni; norāda uz parāda apkalpošanas izmaksu iespējamu palielināšanos; tādēļ 
uzsver, ka ir svarīgi samazināt vispārējo parāda līmeni saskaņā ar ES fiskālajiem 
noteikumiem;

5. šajā sakarā ar lielām bažām norāda, ka vidējais deficīta līmenis atkal pieaug un ka ir 
paredzams, ka dažās dalībvalstīs budžeta deficīts pārsniegs 3 %; uzsver, ka sagaidāmās 
palielināšanās iemesls lielā mērā ir meklējams valstīs ar augstu valsts parāda attiecību 
pret IKP;

6. pauž nožēlu, ka kopējā fiskālā nostāja 2019. gadā ir nedaudz ekspansīva, un uzsver, ka 
Eiropas Fiskālā padome par piemērotāku uzskata neitrālu nostāju;

7. uzsver, ka fiskālajai nostājai valsts un eurozonas līmenī būtu jālīdzsvaro publisko 
finanšu ilgtermiņa ilgtspēja — pilnībā ievērojot Stabilitātes un izaugsmes pakta 
noteikumus par elastīgumu — un īstermiņa makroekonomiskā stabilizācija;
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Strukturālās reformas

8. uzsver, ka reformas, kas palielina konkurenci produktu tirgos, veicina resursu efektīvu 
izmantošanu un uzlabo uzņēmējdarbības vidi, institūciju, tostarp tiesu sistēmas, 
efektivitāti un nodokļu iekasēšanas kvalitāti un efektivitāti, ir ļoti svarīgas, lai uzlabotu 
eurozonas un dalībvalstu ekonomikas noturību; šajā sakarā uzsver vienotā tirgus 
nozīmīgumu un nepieciešamību to padziļināt;

9. atbalsta viedokli, ka izšķiroša nozīme ir darba un produktu tirgu strukturālajām un 
institucionālajām iezīmēm un labi funkcionējošam civildienestam;

10. atbalsta nodokļu sloga novirzīšanu no darbaspēka, izglītības un apmācības sistēmas 
stiprināšanu un investēšanu prasmju izkopšanā; uzsver elastīgas darba tirgus politikas 
lietderību;

11. aicina dalībvalstis atbalstīt un īstenot ES darbības agresīvas nodokļu plānošanas 
apkarošanai;

Investīcijas

12. piekrīt, ka ekonomikas uzplaukums ir jāatbalsta ar publiskām un privātām investīcijām, 
it īpaši inovācijā, un atzīmē, ka eurozonā joprojām ir aktuāls investīciju trūkums; 
atzinīgi vērtē to, ka dažās dalībvalstīs investīcijas jau pārsniedz pirmskrīzes līmeni, taču 
pauž nožēlu, ka citās dalībvalstīs vērojams investīciju trūkums vai arī investēšana nav 
uzņēmusi vajadzīgo ātrumu;

13. aicina dalībvalstis ne tikai īstenot politikas, pilnībā ievērojot Stabilitātes un izaugsmes 
paktu, bet arī atbalstīt publiskās un privātās investīcijas, uzlabot publisko finanšu 
kvalitāti un sastāvu un atjaunot fiskālās rezerves, it īpaši eurozonas valstīs ar augstu 
valsts parāda līmeni;

14. uzsver, ka investēšana materiālos un nemateriālos pamatlīdzekļos, kuras mērķis ir 
palielināt ražīgumu, uzlabot prasmes un veicināt inovāciju, kopā ar izaugsmi 
veicinošām strukturālām reformām palielinās ilgtermiņa izaugsmes potenciālu;

Konkrētām valstīm adresēti ieteikumi (KVAI)

15. piekrīt Padomes ieteikumiem, ka dalībvalstīm būtu jāpalielina izaugsmes potenciāls, 
modernizējot ekonomiku un stiprinot tās noturību;

16. atzīmē, ka vairāk nekā divas trešdaļas KVAI, kas izdoti līdz 2018. gadam, ir īstenoti ar 
vismaz nelielu progresu; tomēr pauž nožēlu par to, ka ir pierādījumi par regresu 
attiecībā uz pagātnē pieņemtu būtisku reformu elementiem, un pauž bažas par 
dalībvalstu apņemšanās ievērot KVAI izpildi, jo progress pašreizējo ieteikumu 
īstenošanā ir mazāks nekā iepriekšējos gados;

17. atzinīgi vērtē īpašo progresu, kas panākts to ieteikumu pildīšanā, kuri attiecas uz finanšu 
pakalpojumiem un tiesību aktiem darba attiecību un nodarbinātības aizsardzības jomā;

18. atgādina dalībvalstīm, cik svarīgi ir apņemties ievērot KVAI un šo apņemšanos arī 
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izpildīt;

19. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.


