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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Grozošā akta 
gadījumā fragmenti esošajos nosacījumos, ko Komisija ir atstājusi 
nemainītus, bet ko Parlaments vēlas grozīt, ir treknrakstā. Visi svītrojumi, 
ko Parlaments vēlas izdarīt šāda veida fragmentos, ir norādīti šādi: [...]. 
Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā 
teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam 
(piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no 
valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem 
dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par vienotās valūtas ieviešanu Slovākijā 
2009. gada 1. janvārī, kas pieņemts saskaņā Līguma 122. panta 2. punktu
(COM(2008)0249 – C6-0000/2008 – 2008/0000(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0249),

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada konverģences ziņojumu par Slovākiju 
(COM(2008)0248) un Eiropas Centrālās bankas (ECB) 2008. gada maija konverģences 
ziņojumu,

– ņemot vērā ieteikumu Padomes Lēmumam, ar kuru atceļ Lēmumu 2005/182/EK par 
pārmērīga deficīta pastāvēšanu Slovākijā (SEC(2008)0572),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2006. gada 1. jūnija rezolūciju par eirozonas 
paplašināšanu1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2007. gada 20. jūnija rezolūciju par apspriežu metodes ar 
Parlamentu uzlabošanu procedūrās saistībā ar eirozonas paplašināšanu2,

– ņemot vērā Padomes 2003. gada 21. marta Lēmumu 2003/223/EK par Eiropas Centrālo 
banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtu 10. panta 2. punkta grozīšanu3, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2003. gada 13. marta rezolūciju par Eiropas Centrālās 
bankas ieteikumu Padomes lēmuma priekšlikumam par Eiropas Centrālo banku sistēmas 
un Eiropas Centrālās bankas statūtu 10. panta 2. punkta grozīšanu4,

– ņemot vērā EK līguma 122. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar 
Parlamentu (C6-0000/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2. piekrīt eiro ieviešanai Slovākijā 2009. gada 1. janvārī;

3. atzīmē, ka ECB konverģences ziņojumā ir noteikti riski attiecībā uz inflācijas kritērija 
ilgtspēju un mudina veikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu inflāciju;

                                               
1 OV C 298 E, 08.12.2006, 249. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0276.
3 OV L 83, 01.04.2003., 66. lpp.
4 OV C 61 E, 10.03.2004, 374. lpp.
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4. pauž bažas par neatbilstību starp Komisijas un ECB konverģences ziņojumiem attiecībā 
uz inflācijas ilgtspēju;

5. atkārtoti norāda uz savu strikto viedokli, ka Padomei un Komisijai ir jāieņem tāda nostāja, 
ka pirms atbilstības novērtēšanas Māstrihtas kritērijiem, ir jābūt izbeigtām jebkādām 
deficīta procedūrām saistībā ar dalībvalsti, kā to paredz protokola Nr. 21 2. pants par 
konverģences kritērijiem, kas minēti EK līguma 121. pantā; pauž nožēlu, ka Komisija šajā 
saistībā atkal nav pareizi piemērojusi EK līgumu;

6. aicina dalībvalstis ļaut Komisiju novērtēt atbilstību Māstrihtas kritērijiem, pamatojoties uz 
noteiktiem, pašreizējiem, uzticamiem un augstas kvalitātes datiem;

7. aicina ECB precizēt visu informāciju saistībā ar balsošanas kārtību ECB Padomē, kam 
jāstājas spēkā tajā datumā, kurā prezidentu skaits pārsniegs 15; 

8. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

9. prasa Padomei vēlreiz ar apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt 
Komisijas priekšlikumu;

10. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai Eiropas Centrālajai 
bankai un dalībvalstu valdībām.
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PASKAIDROJUMS

2008. gada 4. aprīlī Slovākija saskaņā ar ES līguma 122. panta 2. punktu pieprasīja veikt 
novērtējumu par nepieciešamo nosacījumu izpildi, lai 2009. gada 1. janvārī ieviestu eiro. 
Konverģences ziņojumu, kas jāsagatavo Komisijai un ECB, saturu nosaka EK līguma 
121. panta 1. punkts un protokols par konverģences kritērijiem, kas pievienots līgumam. 
Slovākija pašlaik ir „dalībvalsts ar izņēmuma statusu”, tādēļ tā nav eirozonas dalībvalsts. 

EK līguma 122. panta 2. punktā ir noteikts, ka Padome, pamatojoties uz Komisijas un ECB 
ziņojumiem, pēc apspriedēm ar Eiropas Parlamentu un pārrunām Padomē, kas sanāk valstu 
vai to valdību vadītāju līmenī, pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu 
nolemj, kuras dalībvalstis, kam piešķirts izņēmuma statuss, atbilst vajadzīgajiem 
nosacījumiem, ko paredz 121. panta 1. punktā izvirzītie kritēriji, un atceļ izņēmuma statusu, 
kas piešķirts attiecīgajām dalībvalstīm; 2008. gada 7. maijā Komisija ierosināja Slovākijā 
ieviest eiro 2009. gadā.

Eiropas Parlamentam ir jāizskata iesniegtais konverģences ziņojums un jāsniedz atzinums. Par 
spīti vērā ņemamiem iebildumiem par atsevišķiem jautājumiem referents iesaka atcelt 
izņēmuma statusu, sākot ar 2009. gada 1. janvāri.

Attiecībā uz EK līguma 121. panta 1. punktā noteiktajiem konverģences kritērijiem un 
detalizētu atbilstību šiem kritērijiem, jo īpaši par to, vai ir panākta augsta līmeņa ilgtspējīga 
konverģence:

1. Valsts tiesību aktu atbilstība 108. un 109. pantam un Eiropas Centrālo banku sistēmas 
(ECBS) statūtiem 

Lai novērstu 2006. gada konverģences ziņojumā norādītās neatbilstības, tika attiecīgi 
grozīts Slovākijas likums par valsts banku. ECB un Komisijas veiktā juridiskā 
novērtējuma laikā tika secināts, ka ar šīm izmaiņām ir panākta pilnīga atbilstība līgumam 
un ECBS statūtiem. Kritērijs ir izpildīts.

2. Augsta līmeņa cenu stabilitātes panākšana

Pārskata perioda (2007. gada aprīlis – 2008. gada marts) Slovākijas vidējais inflācijas 
rādītājs 2,2 % apmērā nepārprotami ir zem atsauces vērtības 3,2 %. Kritērijs ir pilnībā 
izpildīts. Tomēr ir šaubas attiecībā uz zema inflācijas rādītāja ilgtspēju Slovākijā: 
pirmkārt, daži faktori, kas līdz šim ir sekmējuši zemu inflācijas rādītāju, var izrādīties 
īslaicīgi. 2008. gada martā inflācija palielinājās jau līdz 3,6 %. Otrkārt, Slovākijas kronas 
nominālā valūtas maiņas kursa vērtības pieaugumam ir inflāciju mazinoša ietekme, kas 
beigsies līdz ar eiro ieviešanu. Treškārt, relatīvi zemais cenu līmenis Slovākijā (58 % no 
ES vidējā līmeņa 2006. gadā) paredz iespējamu cenu celšanos ilgtermiņā. Ņemot vērā 
iepriekš minēto, referents uzskata, ka ir būtiski, lai tiek ievērotas pieņemtās politikas 
saistības, piemēram, deklarācija starp darba devējiem un arodbiedrībām, lai saglabātu algu 
pieauguma saskaņotību ar produktivitātes pieaugumu, kā arī valdības apņemšanos līdz 
2011. gadam panākt līdzsvarotu vispārējo valdības budžetu.
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3. Valdības finansiālās situācijas ilgtspēja

Slovākijas valsts deficīts pēdējos gados ir samazināts, un 2007. gadā tas bija 2,2 % no IKP 
(prognoze 2008. gadam: 2,0 %), kas ir krietni zem 3 % atsauces vērtības. Tomēr ir šaubas 
attiecībā uz to, vai zemais budžeta deficīts Slovākijā ir ilgtspējīgs, jo īpaši tādēļ, ka, ņemot 
vērā pēdējo gadu straujos izaugsmes rādītājus, būtu bijusi iespējama stingrāka fiskālā 
politika, un turpmāk tiek prognozēti zemāki izaugsmes rādītāji. 2009. gada prognoze 
2,3 % apmērā jau ir ievērojami virs valsts noteiktā mērķa 1,7 % no IKP. Tomēr tiek 
prognozēts, ka 2007. un 2008. gadā palielināsies strukturālais deficīts, kas nav saskaņā ar 
Stabilitātes un izaugsmes paktu. 

Kopš 2000. gada ir būtiski samazinājusies valdības parāda attiecība pret IKP, galvenokārt 
pateicoties ienākumiem no privatizācijas, un 2007. gadā tā bija 29,4 %, kas ir krietni zem 
atsauces vērtības 60 % apmērā.

Padomes lēmums pašlaik ir spēkā tādēļ, ka Slovākijā pastāv pārāk liels deficīts. Saskaņā 
ar konverģences kritēriju protokola 2. pantu ir nepieciešams, lai “pārbaudes laikā” uz 
attiecīgo dalībvalsti neattiecas EK līguma 104. panta 6. punktā noteiktais Padomes 
lēmums, ka pastāv pārmērīgs deficīts. Atbilstība šim kritērijam tiks panākta vienīgi tad, ja 
Padome attiecībā uz Slovākiju nolems atcelt pārmērīga budžeta deficīta procedūru, un tas 
nozīmē, ka pašlaik, pārbaudes laikā, šis kritērijs nav izpildīts.

Savā 2007. gada 18. jūnija rezolūcijā par apspriežu metodes ar Parlamentu uzlabošanu 
procedūrās saistībā ar eirozonas paplašināšanu Eiropas Parlaments aicināja Komisiju un 
Padomi pieņemt tādu nostāju, ka ir jāizbeidz jebkādas deficīta procedūras attiecībā uz 
dalībvalsti pirms Māstrihtas kritēriju atbilstības novērtēšanas. Tas, lai uz dalībvalsti 
neattiektos pārmērīga deficīta procedūra, ir būtiska pārbaude dalībvalstij, lai pierādītu, ka 
tā ir spējīga un vēlas ievērot Stabilitātes un izaugsmes paktu, kas pats par sevi ir 
Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) pārvaldības svarīga daļa. Tādēļ to, ka pirms 
ierosinājuma par dalībvalsts izņēmuma statusa atcelšanu atkal nav pārtraukta pārmērīga 
deficīta procedūra, nedrīkst uztvert nenopietni. 

4. Atbilstība II posma valūtas kursa (ERM II) normālajām svārstību robežām vismaz 
pēdējo 2 gadu laikā

Slovākija piedalās ERM II mehānismā kopš 2005. gada 28. novembra. Kopš tā laika 
Slovākijas kronas vērtība attiecībā pret eiro ir cēlusies. No 2007. gada 19. marta 
Slovākijas kronas centrālais kurss ERM II mehānismā tika pārvērtēts par 8,5 %, lai 
atspoguļotu vērtības pieaugumu. Slovākijas kronas vērtība kopš tā laika ir vēl vairāk 
palielinājusies, un tirdzniecība ir svārstību robežās, taču ievērojami virs pašreizējās 
centrālās paritātes. Tomēr, tā kā pēdējos divos gados vērtība nav samazinājusies, šis 
kritērijs ir izpildīts.

5. Konverģences ilgtspēja, kā attēlots ilgtermiņa procentu likmju līmeņos

Vidējā ilgtermiņa procentu likme atsauces periodā bija 4,5 %, kas ir krietni zem atsauces 
vērtības 6,5 %. Kritērijs ir izpildīts.
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6. Ekonomiskā integrācija un konverģence

Saskaņā ar 121. panta 1. punkta pēdējo sadaļu ir jāizskata arī citi faktori, kas ir svarīgi 
ekonomiskajai integrācijai un konverģencei, piemēram, finanšu un preču tirgus integrācija 
un maksājumu bilances attīstība.

Slovākijas ekonomika ir cieši integrēta ES, uzturot plašas tirdzniecības un ārvalstu tiešo 
ieguldījumu (ĀTI) attiecības ar citām dalībvalstīm; arī finanšu sektors ir pamatīgi integrēts 
ES ekonomikā. Ārējais saldo (t.i. maksājumu bilances kopējais tekošais un kapitālu konts) 
pēdējos gados ir bijis ļoti nepastāvīgs, kamēr deficītu vienmēr varēja finansēt ar lielu neto 
ĀTI pieplūdumu. 2006. gadā attiecībā pirktspēju Slovākija sasniedza 63,7 % lielu IKP uz 
vienu iedzīvotāju no vidējā ES-27 rādītāja. Kritērijs ir izpildīts.

7. Balsošanas kārtība ECB padomē

Saskaņā ar ECBS 10. panta 2. punktu balsošanas kārtība ECB padomē mainās, kad 
eirozonas valstu centrālo banku (VCB) prezidentu skaits pārsniedz 15, kas notiks, ja 
Slovākija pievienosies eirozonai. 

2003. gadā Padome, pamatojoties uz ECB ieteikumu, pieņēma lēmumu par jauno 
balsošanas kārtību, nosakot šīs izmaiņas, lai saglabātu ECB padomes spēju efektīvi un 
laicīgi pieņemt lēmumus paplašinātā eirozonā. Ar šo lēmumu tiek ieviesta rotācijas 
sistēma, kuras pamatā ir valstu klasifikācija trīs kategorijās atkarībā no to lieluma, ko 
nosaka IKP un banku aktivitāte. Tomēr Eiropas Parlaments savā rezolūcijā noraidīja ECB 
ieteikumu, atkārtoti apstiprinot pašreizējos noteikumu, saskaņā ar kuru visiem eirozonas 
VCB prezidentiem ir pilnīgas un neierobežotas balsošanas tiesības vai arī kā alternatīva 
iespēja tiek ieviesta sistēma, kurā tādus darbības lēmumus kā procentu likmju noteikšanu 
pieņem vadības padome, kuras locekļu skaits ir palielināts līdz deviņiem locekļiem. 
Tomēr pēdējais risinājums paredzētu EK Līguma grozīšanu.

Kaut arī ECB padome ar divu trešdaļu balsu vairākumu var nolemt atlikt rotācijas 
sistēmas ieviešanas sākumu līdz datumam, kurā prezidentu skaits pārsniegs 18, referents 
uzskata, ka pēc iespējas ātrāk ir jānosaka rotācijas sistēmas kārtība, piemēram, tas, kādā 
secībā notiks balsstiesību rotācija un cik bieža tā būs, lai sagatavotos turpmākai eirozonas 
paplašināšanai.

8. Apspriedes ar Eiropas Parlamentu 

Pēc tam, kad izrādījās, ka ir grūti veikt konverģences kritēriju atklātu un objektīvu 
pārbaudi saskaņā ar EK līgumā noteiktajiem nosacījumiem par eiro ieviešanu Slovēnijā, 
Kiprā un Maltā, Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju par apspriežu metodes uzlabošanu 
ar Eiropas Parlamentu procedūrās, kas saistītas ar eirozonas paplašināšanu. Komisija 
pielika pūliņus, lai dotu Eiropas Parlamentam vairāk laika apspriešanai, pieņemot 
2008. gada konverģences ziņojumu cik drīz vien iespējams pēc Eurostat deficītu un 
parādu datu publicēšanas, kas arī piekrita publicēt šos datus pirms likumā noteiktā 
termiņa. Šie centieni ir augstu novērtēti, tomēr laika grafiks Eiropas Parlamentam 
joprojām ir noslogots.
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