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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par finanšu, ekonomikas un sociālo krīzi — ieteikumi veicamajiem pasākumiem un 
iniciatīvām (galīgais ziņojums)
(2010/2242(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2009. gada 7. oktobrī saskaņā ar Reglamenta 184. pantu pieņemto lēmumu par 
Finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes īpašās komitejas (CRIS komitejas) izveidi, 
kompetenci, sastāvu un pilnvaru laiku1,

– ņemot vērā 2010. gada 16. jūnija lēmumu pagarināt CRIS komitejas pilnvaras līdz 
2011. gada 31. jūlijam,

– ņemot vērā 2010. gada 20. oktobra rezolūciju par finanšu, ekonomikas un sociālo krīzi —
ieteikumi veicamajiem pasākumiem un iniciatīvām (vidusposma ziņojums),

– ņemot vērā 2011. gada 8. marta rezolūciju par novatoriskiem finansēšanas veidiem Eiropā 
un pasaulē2,

– ņemot vērā Eiropas Savienības tiesību aktu programmu, jo īpaši attiecībā uz līguma 
grozījumiem, ekonomikas pārvaldību, Vienotā tirgus aktu un enerģētikas politiku,

– ņemot vērā secinājumus par priekšlikumiem attiecībā uz jauno daudzgadu finanšu shēmu, 
kurus iesniedza Īpašā komiteja politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem ilgtspējīgai 
Eiropas Savienībai (SURE),

– ņemot vērā ieteikumus no šādu valstu parlamentiem: Austrijas Bundesrat, Beļģijas Senāta 
un Pārstāvju palātas, Bulgārijas Nacionālās asamblejas, Čehijas Republikas Senāta, 
Dānijas Folketinget, Somijas Eduskunta, Vācijas Bundestag, Grieķijas Vouli Ton Ellinon, 
Ungārijas Nacionālās asamblejas, Itālijas Pārstāvju palātas, Latvijas Republikas Saeimas, 
Lietuvas Seima, Portugāles Republikas Asamblejas, Slovēnijas Republikas Nacionālās 
asamblejas, Zviedrijas Riksdagen un Apvienotās Karalistes Lordu un Pārstāvju palātas,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes īpašās komitejas ziņojumu 
(A7-0000/2011),

A. tā kā krīzes sociālās izmaksas ir lielas, nodarbinātībai ES samazinoties par 1,8 %, kā 
rezultātā 23 miljoni ekonomiski aktīvu cilvēku ir palikuši bez darba (9,6 % no kopējā 
iedzīvotāju skaita), jauniešu bezdarba līmenis sasniedzis 21 %, nodarbinātības līmeņa 
atveseļošanās perspektīvas ir neskaidras un 17 % ES iedzīvotāju draud nabadzība,

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2009)0025.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2011)0080.
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B. tā kā pārmaiņas Vidusjūras dienvidu krastos var uzskatīt par ekonomiku savstarpējās 
savienojamības sekām un tā kā šīs pārmaiņas ir kā atgādinājums par demokrātijas 
vērtībām,

C. tā kā trīs gadus pēc Lehman Brothers sabrukuma finanšu tirgus reforma joprojām nav 
sasniegusi savu mērķi, t. i., ilgtermiņa ieguldījumu vajadzību finansēšanu un darbavietu 
radīšanu, un ekonomikas pārvaldības reforma nav pietiekami efektīvi atrisinājusi 
nelīdzsvarotības jautājumu ES un pasaulē,

D. tā kā gaidāms, ka līdz 2013. gadam ražošanas apjoms vidēji gadā samazināsies aptuveni 
par 4,8 % no IKP un nākamajā desmitgadē tas būs ievērojami mazāks nekā iepriekšējos 
20 gados,

E. tā kā krīzē atklājas uzticības, pārliecības un redzējuma trūkums Eiropas Savienībā,

F. tā kā 2010. gada 20. oktobra rezolūcijā skaidri norādīts, ka pašlaik vajadzīga saprotama 
stratēģija, ilgtermiņa politikas izvēle, par kuru kopīgi vienojas un kuru finansē 
27 dalībvalstis, un kura dod tām pievienoto vērtību, kā arī lēmumi, ko pieņem politiķi 
pilsoņu labā un kopā ar pilsoņiem,

I. Eiropas valstu parāda un eiro krīze, tostarp savstarpēja valsts parādzīmju un eiro 
obligāciju emisija

1. atgādina savstarpēji saistītu vājo vietu „trīsstūri”, kur finanšu krīze ir radījusi valstu 
deficīta pieaugumu, kurš izraisīja spriedzi valstu parāda tirgos;

2. uzsver, ka Grieķijas, Īrijas, Portugāles un Spānijas kredītreitinga pazemināšana, ko veica 
kredītreitinga aģentūras, izraisīja spekulāciju pieaugumu un investoru izvairīšanos no 
riskantiem ieguldījumiem, kā rezultātā Grieķija un Īrija zaudēja piekļuvi tirgus 
finansējumam par ilgtspējīgām likmēm, un tāpēc tika sniegta finansiālā palīdzība saskaņā 
ar ES un SVF programmām;

3. norāda, ka dalībvalstu divpusējās vai daudzpusējās pieejas rada draudus ekonomikas 
integrācijai, un atzinīgi vērtē Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgada 
principu;

4. uzsver faktu, ka valstu parāda krīzē atklājās Eiropas iekšējās nelīdzsvarotības draudi;
uzsver, ka Eiropas Savienībai jāreaģē vienoti, jāizstrādā kopīga Eiropas fiskālā politika ar 
pietiekamu ES budžetu un jāievieš atbilstoši krīzes pārvaldības un ekonomiskās un 
fiskālās konverģences noteikumi;

5. atzīst budžeta konsolidācijas un strukturālo reformu pasākumus, kurus veikušas 
dalībvalstis ar lielām parādsaistībām;

6. aicina izstrādāt vispārīgu, sociāli ietverošu un vienotu reformu paketi, kurā novērš valstu 
parāda krīzes pamatiemeslus un ietver Eiropas Kases izveidošanu, lai stiprinātu tādu 
ekonomikas pīlāru kā EMS; turklāt aicina veikt pasākumus, lai pārvarētu pašreizējo 
konkurences trūkumu, vajadzības gadījumā izmantojot atbilstošas strukturālas reformas un 
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līdzsvarotus valsts izdevumus; norāda, ka dalībvalstīm jāatgriežas pie valsts finanšu 
stabilitātes;

7. aicina emitēt eiro obligācijas, kas veicina tirgus integrāciju, labāku likviditāti un mazākas 
aizņēmumu izmaksas; norāda, ka eiro obligācijas un koordinētas strukturālās reformas 
varētu stimulēt atbilstību Stabilitātes un izaugsmes paktam (SGP), padarīt kapitāla tirgu 
stabilāku un atbalstīt domu par eiro kā globālu „drošu patvērumu”; atgādina, ka kopīgai 
eiro obligāciju emisijai vajadzīga turpmāka kopīgas ekonomikas un fiskālās politikas 
attīstība un tā jāīsteno tādā veidā, kurš ir izdevīgs visām dalībvalstīm, kas piedalās, un eiro 
zonai kopumā;

8. tāpēc ierosina, ka eiro obligāciju emisija nedrīkst pārsniegt parāda koeficientu 60 % 
apjomā no IKP saskaņā ar solidāru atbildību par augstākās prioritātes valsts parādu un tas 
jāsaista ar iniciatīvām attiecībā uz valsts parāda samazināšanu līdz minētajam līmenim;
iesaka attiecībā uz eiro obligācijām kā visaptverošo mērķi izvirzīt valsts parāda 
samazināšanu un izvairīšanos no morālā kaitējuma;

9. norāda, ka pastāv politiska vienošanās par Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 125. panta pārskatīšanu, lai līdz 2013. gadam nomainītu EFSI pagaidu sistēmu ar 
Eiropas stabilitātes mehānismu (ESM); aicina paredzēt šajā līguma grozījumā iespēju 
vēlāk pārveidot ESM par Eiropas Parādu aģentūru;

II. Globālā nelīdzsvarotība un globālā pārvaldība

10. atgādina, ka ASV un Ķīna ir divi galvenie globālās nelīdzsvarotības avoti, un aicina Ķīnu 
kļūt par globālās ekonomikas pārvaldības sistēmas dalībnieci;

11. uzsver, ka globālā pieprasījuma līdzsvara atjaunošanai vajadzīga asimetriska pieeja:
valstīm ar lielu ārējo pārpalikumu (piemēram, Ķīnai) jādažādo izaugsmes virzītājspēki un 
jāveicina iekšējais pieprasījums, bet valstīm ar lielu deficītu (piemēram, ASV) jāpalielina 
iekšējie ietaupījumi un jāpabeidz strukturālās reformas;

12. atbalsta G20 centienus reglamentēt atvasināto preču instrumentu tirgus; aicina Komisiju 
risināt cenu svārstīguma problēmu lauksaimniecības tirgos un cīnīties pret pārmērīgu 
spekulāciju;

13. atgādina par izejvielu nozīmi Eiropas Savienībai, kā arī pārtikas nodrošinājuma un 
pārtikas cenu stabilitātes nozīmi jaunattīstības valstīm un inflācijas spiedienu, kuru tās 
rada visā pasaulē;

14. aicina nodrošināt kredītriska mijmaiņas darījumu labāku reglamentēšanu;

15. norāda, ka izveidojusies tendence novirzīt ļoti lielas privāto ieguldījumu summas uz 
jaunietekmes valstīm, kurās gaidāms, ka 2011. gadā ieplūdīs gandrīz USD 1 triljons;
uzsver, ka jānovērš spekulatīvu „burbuļu” veidošanās, kontrolējot un uzraugot globālās 
kapitāla plūsmas, par prioritāti izvirzot nevis finanšu stabilitāti, bet makroekonomiskus 
mērķus;
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16. norāda uz finanšu tirgus dalībnieku koncentrāciju, ko uzskatāmi demonstrē Deutsche 
Börse un NYSE Euronext apvienošana, un uzsver, ka ar jaunām spekulatīvām kustībām 
saistītie draudi rada nelabvēlīgus ilgtermiņa finansēšanas nosacījumus;

17. uzsver faktu, ka ES norēķinu konts ir sabalansēts un nerada globālo nelīdzsvarotību, bet to 
spēcīgi ietekmētu nesistemātiska nelīdzsvarotības korekcija, izmantojot ASV dolāra 
vērtības samazināšanu; norāda, ka ES jākoordinē politika tirdzniecības un valūtas 
nelīdzsvarotības jomā, cieši sadarbojoties ar ASV, lai izvairītos no dolāra vērtības straujas 
samazināšanas;

18. uzsver, ka ES jārisina vairākas problēmas, lai nostiprinātu savu nozīmi pasaulē, un tās ir:
vāja iekšējā un nodarbinātības izaugsme; iekšējās nelīdzsvarotības pieaugums, 
padziļinoties iekšējam tirgum un EMS; grūtības konkurētspējas atjaunošanā un 
konverģences veidošanā; un politiskās ietekmes trūkums starptautiskajā līmenī;

19. atgādina, ka ES jābūt vienotai un pasaules mērogā jāveicina demokrātija, cilvēktiesības, 
pienācīgi darba apstākļi, laba pārvaldība, ilgtspējīga attīstība un godīga tirdzniecība 
saskaņā ar tās iekšējo programmu, kā arī cīņa pret korupciju, nodokļu nemaksāšanu un 
„nodokļu oāzēm”;

20. atgādina par uzsvaru uz tālejošu globālās ekonomikas un finanšu pārvaldības reformu, lai 
veicinātu pārredzamību un pārskatatbildību un nodrošinātu starptautisko ekonomikas un 
finanšu iestāžu politiku saskaņotību; aicina integrēt Bretton Woods iestādes ANO sistēmā, 
kurā tām jāiesaistās PTO, ILO un pasaules vides organizācijā, kas vēl jāizveido;

21. aicina G20, kas veido 85 % no pasaules IKP, pārveidot par jaunu Ekonomikas drošības 
padomi; turklāt aicina veikt SVF reformu un piešķirt tam vairāk finanšu līdzekļu, tādējādi 
stiprinot tā nozīmi SVF dalībnieku ekonomikas un finanšu uzraudzībā, lai veidotu 
uzticamu drošības tīklu cīņai ar globālo nelīdzsvarotību;

22. aicina veikt jaunus finansiālās palīdzības pasākumus, piemēram:

– pārveidotais SVF varētu darboties kā globāls pēdējās instances aizdevējs un 
cīnīties pret atsevišķu valstu vajadzību uzkrāt valūtas rezerves, nostiprinot to īstermiņa 
likviditāti un finanšu drošības tīklus;

– tūkstošgades attīstības mērķi (TAM): pašreizējās krīzes ietekmē radusies vajadzība 
veidot finanšu tirgu interesi par ilgtermiņa ieguldījumiem un (ilgtspējīgu) attīstību;
reaģējot uz jaunattīstības valstu pieaugošo pieprasījumu pēc finansējuma, ir jāatjaunina un 
jāuzlabo daudzpusēju attīstības banku finansiālā nozīme; ievērojama to ienākumu daļa, 
kurus veido finanšu darījumu nodeva (FTT), jānovirza tūkstošgades attīstības mērķu 
finansēšanai;
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III. Ierosinājums jaunai monetārai sistēmai

23. atgādina, ka valūtas karš padarīs neiespējamus jebkurus Eiropas pilsoņu centienus reaģēt 
uz vajadzību samazināt valstu parādu un veikt strukturālās reformās; atgādina, ka 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas (PTO) noteikumi neietver kapitāla plūsmas un nav 
saskaņoti ar daudzpusēju monetāro sistēmu;

24. atzīst globālās bažas par starptautiskās monetārās sistēmas darbību un aicina steidzamības 
kārtā veikt būtiskus uzlabojumus; tāpēc pieprasa izveidot jaunu starptautisku monetāro 
sistēmu (IMS), kuras mērķis ir sistemātiska un vispārēja makroekonomiska sadarbība un 
ilgtspējīga un līdzsvarota globālā izaugsme;

25. uzsver, ka IMS inter alia risinātu šādus jautājumus:

– valūtas maiņas kursi: pirmkārt, veicinātu tādu politikas virzienu īstenošanu, kas ļautu 
pakāpeniski pielāgot valūtas maiņas kursus ekonomikas un sociālajiem pamatiem;

– valūtas rezerve: veiktu starptautiskās rezerves sistēmas reformas, lai izvairītos no tā, 
ka rezervju veidošana rada globālo nelīdzsvarotību; varētu pakāpeniski aizvietot 
pašreizējo starptautiskās rezerves sistēmu, kuras pamatā ir dolārs, ar daudzpusēju sistēmu 
(valūtu grozs, tostarp eiro, īpašās aizņēmumu tiesības (SDR) un lielāko jaunietekmes tirgu 
valūtas, piemēram, Ķīnas juaņa un Brazīlijas reāls);

– kapitāla plūsmas: būtu jāpieņem daudzpusēja noteikumu sistēma, lai veicinātu kapitāla 
ilgtermiņa kustību, sekmētu parasta kapitāla aizplūdi, izvairītos no negatīvas ietekmes 
sadrumstalotos vērtspapīru tirgos un nodrošinātu pārredzamu, atklātu un vienmērīgu valsts 
kases obligāciju tirgus darbību;

26. turklāt aicina ilgtermiņā apsvērt iespēju izveidot globālu rezerves valūtu, kuras pamatā 
būtu īpašo aizņēmumu tiesību un SVF attīstība un pārveidošana;

IV. ES konkurētspējas un ilgtspējas palielināšana, stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošana, 
veicinot inovācijas un ilgtermiņa investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei

Konkurētspēja, konverģence un stratēģija „Eiropa 2020”

27. aicina pilnīgi un konsekventi ņemt vērā stratēģiju „Eiropa 2020” un visas ES iekšējo 
nelīdzsvarotību, nosakot Eiropas pusgada saturu;

28. uzsver, ka stratēģijas „Eiropa 2020” panākumi ir atkarīgi no dalībvalstu, valstu parlamentu 
un sociālo partneru ieinteresētības; atgādina stabila sociālā dialoga un kolektīvas 
vienošanās saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” nozīmi, kā arī patiesa Eiropas sociālā 
dialoga par makroekonomikas politiku un pasākumiem veicināšanas nozīmi;

29. uzsver, ka fiskālā konsolidācija jāapvieno ar vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķiem, 
piemēram, tiem, kas noteikti stratēģijā „Eiropa 2020”, jo īpaši attiecībā uz cīņu pret 
bezdarbu un nabadzību, kā arī ieguldījumu infrastruktūrā un uz zināšanām pamatotu 
ekonomiku; norāda, ka dažādām valstu un ES politikām konsekventi jāatbalsta stratēģija 
un ka budžeta disciplīna vēl neatrisina visas problēmas;
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30. norāda uz krīzes radītām problēmām — būtisku saimnieciskās darbības lejupslīdi, 
izaugsmes rādītāju kritumu, kas izraisa lielu strukturālā un ilgtermiņa bezdarba 
pieaugumu, un valsts un privāto ieguldījumu rādītāju pazemināšanos, kā arī pieaugošo 
konkurenci no jaunietekmes valstīm;

31. atzīst, ka pašreizējās nelīdzsvarotības pārvarēšanai ES iekšienē nevarēs izmantot visiem 
gadījumiem piemērotu pieeju un, lai darbotos efektīvi, ekonomisko politiku koordinēšanā 
pienācīgi jāņem vērā dažādu ES valstu ekonomikas sākotnējā situācija;

32. aicina nodrošināt lielāku atbilstību un papildināmību starp valstu budžetiem un ES 
budžetu; uzskata, ka nākamajā daudzgadu finanšu shēmā jāpievērš uzmanība stratēģijas 
„Eiropa 2020” galvenajām prioritārajām jomām un par tās mērķi jāizvirza ES izdevumu 
līmeņa pieaugums, jo īpaši attiecībā uz pamatiniciatīvu finansēšanu tajās jomās, kuras ir 
ES un dalībvalstu kopīgā kompetencē un var nodrošināt lielu Eiropas pievienoto vērtību;

33. uzsver, ka gan lauksaimniecības, gan kohēzijas politikai ir jāatbalsta stratēģija 
„Eiropa 2020”; uzskata, ka stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanai jāietver dažādu aspektu 
— valstu budžetu un ES budžeta, tostarp KLP, un Kohēzijas fonda — saskaņošana, 
piemēram, garantējot līdzekļu godīgu sadali starp reģioniem, kā arī līdzekļus izglītības, 
inovācijas, pētniecības un attīstības izdevumiem;

34. turklāt atgādina, ka stratēģija „Eiropa 2020” būs ticama tikai tad, ja tās pamatā būs 
atbilstoši finanšu līdzekļi, un tāpēc atbalsta:

– konsekventus nākamās daudzgadu finanšu shēmas secinājumus un ES budžeta 
pievēršanos tādai politikai, kura veicina stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu;

– ES fondu sadali, pamatojoties uz to ekonomisko un sociālo efektivitāti; tie fondi, 
kurus dalībvalstis neizmanto, jāpiešķir valsts ieguldījumam ES līmenī infrastruktūras, 
izglītības, inovācijas, pētniecības un attīstības projektiem;

– tādas tehniskās palīdzības nodrošināšanu, kura paredzēta fondu apguves uzlabošanai 
un investīciju projektu efektīvai izstrādei;

– novatorisku finansiālu pasākumu turpmāku izstrādi un optimālu izmantošanu;

– ievērojami lielāku summu piešķiršanu tāda riska kapitāla nodrošināšanai, kas 
paredzēts ilgtermiņa ieguldījumiem;

– atvieglotas piekļuves finansējumam nodrošināšanu;

– atvieglotas piekļuves finansējumam un mazāk birokrātisko šķēršļu attiecībā uz MVU 
nodrošināšanu;

Enerģētikas politika un iekšējais tirgus

35. uzskata, ka Eiropas Enerģētikas kopienas nodibināšana, jo īpaši tās ārējā dimensija, un 
Vienotā tirgus akts ir galvenās politiskās iniciatīvas, kuras ir stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķu un pamatiniciatīvu pamatā; uzsver, ka krīze ir skaidri parādījusi ES rūpniecības 
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pamata un inovācijas potenciāla nostiprināšanas nozīmi, veicinot piekļuvi tirgum un 
mobilitāti, kā arī cīnoties pret sociālo un teritoriālo sadrumstalotību visā ES;

36. atgādina, ka piekļuve enerģijai un izejvielām, kā arī to efektīva izmantošana dod 
ieguldījumu ES konkurētspējas nodrošināšanā;

Migrācija

37. uzsver, ka gan plašas revolūcijas kaimiņu reģionos, gan demogrāfiskās pārmaiņas ES 
norāda uz vajadzību veidot vienotu migrācijas politiku; uzsver, ka jānodrošina lielāka 
darbaspēka mobilitāte, piedāvājot līdzvērtīgus darba un sociālos apstākļus un tiesības 
visiem darba ņēmējiem, kā arī nodrošinot iespēju pārcelt sociālo nodrošinājumu un 
pensiju uz citu dalībvalsti;

MVU, inovācija, pētniecība un attīstība

38. iesaka Komisijai nodrošināt un veicināt taisnīgāku finansējumu MVU, izmantojot riska 
kapitālu vai kotējot akcijas biržā un mazāk paļaujoties uz parādu, jo īpaši attiecībā uz 
jaunizveidotiem augsto tehnoloģiju uzņēmumiem, kuriem ir ļoti vajadzīgs kapitāls 
pētniecībai un attīstībai;

39. mudina piešķirt galveno nozīmi Eiropas Investīciju bankai / Eiropas Investīciju fondam 
(EIB/EIF) finansējuma atrašanā mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, izmantojot 
vienkāršotākas un skaidrākas procedūras, lai MVU varētu viegli atrast iesaistīšanās 
sākumpunktu; iesaka EIB/EIF izmantot kā filtru, galveno uzmanību pievēršot pareizajām 
prioritārajām nozarēm saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020”, un kā padomdevēju atlasītām 
MVU grupām, piedaloties apspriedēs ar bankām un riska pārvaldības komandām, lai 
palīdzētu MVU iegūt ilgtermiņa aizdevumus;

40. uzsver, ka nākamajai ES finansēšanas programmu paaudzei sistemātiski jāatbalsta MVU 
gan iekšējā tirgū, gan pasaulē;

Nodokļi

41. uzsver, ka gan EMS, gan iekšējais tirgus pieprasa noteiktāku pāreju uz nodokļu 
saskaņošanu; atbalsta Komisijas centienus apkarot nelabvēlīgu nodokļu konkurenci, 
izvairīšanos no nodokļiem vai to nemaksāšanu un „nodokļu oāzes” gan ES, gan 
starptautiskā līmenī, uzlabot nodokļu iekasēšanas sistēmas un ieviest vienotu konsolidētu 
uzņēmumu ienākumu nodokli; atzinīgi vērtē PVN stratēģiju, ar kuru Komisija iepazīstinās 
un kuras mērķis ir izveidot pret krāpšanu nodrošinātu sistēmu;

42. uzskata, ka pašreizējā kontekstā, kad dalībvalstīm jākonsolidē savi budžeti, šāda pāreja ir 
ļoti svarīga; norāda, ka nodokļu konkurence ir pieņemama tikai tad, ja tā nekaitē 
dalībvalstu spējai iekasēt ieņēmumus, uz kuriem tās pamatoti cer;

43. uzskata, ka ES fondu sadalē jāņem vērā dalībvalstu nodokļu stratēģijas un to vēlme 
sadarboties cīņā pret izvairīšanos no nodokļiem un veicināt nodokļu saskaņošanu;

Nodarbinātība



PE460.836v01-00 10/15 PR\860361LV.doc

LV

44. uzsver, ka jaunas darbavietas un labākas darbavietas ir godīgas, „zaļas” un gudras 
izaugsmes priekšnoteikums, tāpēc aicina:

– radīt jaunas darbavietas tajās nozarēs, kuru pamatā ir inovācija, pētniecība un attīstība, 
piemēram, enerģētikas un vides nozarēs;

– paplašināt sieviešu un vecāku darba ņēmēju līdzdalību darba tirgū un samazināt 
jauniešu bezdarbu;

– veidot nodarbinātības iespēju un sociālās iekļaušanas programmas 
visneaizsargātākajām grupām;

– nodrošināt lauksaimniecības un lauku teritorijās stabilas, augstas kvalitātes 
darbavietas, kuras sniedz atbilstošus ienākumus;

45. uzskata, ka joprojām ir jārisina uzņēmumu pārvaldības jautājums, lai mudinātu vadību 
veikt ilgtermiņa ieguldījumus un radīt darbavietas; iesaka, ka uzņēmumiem, kuros strādā 
vairāk nekā 250 darba ņēmēju un kuru apgrozījums ir vairāk nekā EUR 50 miljonu, katru 
gadu jāizstrādā ziņojums, kurā novērtē uzņēmuma sociālo atbildību;

Izglītības stratēģija

46. uzsver izglītības un mācību sistēmu reformas nozīmi labākā tādu zināšanu un prasmju 
sniegšanā iedzīvotājiem, kuras nodrošina augstu nodarbinātības līmeni, ražību, izaugsmi 
un konkurētspēju; norāda, ka līdz 2020. gadam 85 % darbavietu vajadzēs darba ņēmējus 
ar augstām vai vidēja līmeņa prasmēm, darbavietu skaitam ar zemu kvalifikācijas līmeni 
samazinoties līdz 15 %;

47. ierosina izveidot tādu Eiropas projektu, kura pamatā būtu publiskā un privātā sektora 
partnerība (PPP) mūžizglītības jomā un kurš atrodas Eiropas pakļautībā un izmanto 
Erasmus programmu kā veidni valstu un reģionālo PPP koordinēšanai; uzskata, ka šādam 
projektam jāietver universitāšu, ražošanas uzņēmumu, finanšu tirgu un MVU kopas un 
jānodrošina darba ņēmējiem, tostarp visneaizsargātākajām grupām, piemēram, sievietēm, 
jauniešiem un vecākiem darba ņēmēji, kā arī pagaidu un migrējošiem darba ņēmējiem, 
piekļuve mācībām, jo īpaši tālāk nododamām prasmēm uz zināšanām pamatotā 
ekonomikā;

48. pilnīgi atbalsta studentu skaita pieaugumu Eiropā, samazinot šķēršļus to mobilitātei, 
uzlabojot saikni starp akadēmiskajām aprindām un uzņēmējdarbību un veicinot 
uzņēmējdarbības garu sabiedrībā; ierosina izveidot Eiropas inovācijas stipendiju, kas 
sniegtu ieguldījumu to zināšanu un prasmju veicināšanā, kuras izmanto novatoriskajās 
nozarēs, vienlaikus ļaujot veidot ES tīklus un sadarbību;

49. atbalsta Eiropas Universitāšu asociācijas (EUA) aicinājumu palielināt valsts ieguldījumu 
augstākajā izglītībā līdz 3 % no IKP; uzskata, ka izdevumi šāda mērķa izpildei kvalitatīvi 
jānovērtē, vērtējot Stabilitātes un izaugsmes paktu;

V. ES pārveidošana — ārpus Eiropas ekonomiskās pārvaldības
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50. uzsver, ka Eiropas Savienība atrodas krustcelēs: dalībvalstis var lemt apvienot pūliņus, lai 
padziļinātu integrāciju, vai arī, ņemot vērā stagnāciju lēmumu pieņemšanas līmenī, ES var 
palikt sadrumstalota;

51. aicina uz dziļāku politisku savienību, kurā Savienības iestādēm ir lielāka nozīme gan 
kopīgas politikas izstrādē, gan tās koordinācijā;

52. uzsver, ka ekonomiskās pārvaldības, konverģējošas ekonomikas, fiskālās un sociālās 
politikas organizēšanā jāizmanto Kopienas metode un tā jāvada Savienības iestādēm;

53. uzskata, ka jaunie tiesību akti par Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK) un trīs 
Eiropas uzraudzības iestādes ir pirmais solis pareizajā virzienā, bet uzskata, ka vajadzīgi 
turpmāki pasākumi, lai nodrošinātu sistēmisko iestāžu, piemēram, ar ārkārtīgi lielu 
aizņemto līdzekļu īpatsvaru, tiešu ES līmeņa uzraudzību; uzsver, ka jaunās aģentūras 
jānodrošina ar to atbildībai atbilstošiem cilvēkresursiem un finanšu resursiem;

54. uzskata, ka līdzās uzraudzībai, kuras mērķis ir nodrošināt finansiālo stabilitāti, ir 
jānodrošina iespējamo „burbuļu” un optimālas kapitāla sadales uzraudzība, ņemot vērā 
makroekonomikas problēmas un mērķus, un uzskata, ka arī nodokļu politika jāizmanto kā 
instruments šā mērķa sasniegšanai;

55. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumus attiecībā uz tādu finanšu tirgus struktūru 
regulēšanu, kuru apjoms var apdraudēt regulatoru spēju pretoties to pieprasījumam, un 
attiecībā uz informāciju uzraudzības iestādēm par šo struktūru darbībām; aicina Komisiju 
izskatīt ieguldījumu banku un depozītu banku nošķiršanas lietderību;

56. uzsver, ka, lai cīnītos pret valstu parāda krīzi un palielinātu ES konkurētspēju, 
konverģenci un solidaritāti, ir jānodod Savienības pārziņā kompetences un izdevumu 
jomas;

57. secina, ka ES jāveic kvantitatīvs solis uz priekšu, lai padziļinātu politisko savienību un 
ekonomisko integrāciju, saskaņotu monetāro savienību ar kopīgo ES budžetu starp 5 % un 
10 % no Savienības IKP un attiecīgi samazinātu valstu budžetus, lai nodrošinātu nodokļu 
neitralitāti attiecībā uz iedzīvotājiem, mainoties valsts politikai (piemēram, ārvalstu un 
drošības politikas jomā, enerģētikas un transporta nozarēs, sadarbības attīstības jomā, 
pētniecības un attīstības jomā);

58. uzsver vajadzību panākt labāku līdzsvaru starp ekonomikas un sociālo politiku, tostarp 
stiprinot un institucionalizējot makroekonomiska sociālā dialoga nozīmi;

59. atgādina, ka Eiropas Savienības likumiskums izriet no demokrātiskajām vērtībām, kuras tā 
demonstrē, mērķiem, kurus tā izvirza, un tās rīcībā esošajām pilnvarām un instrumentiem;
uzskata, ka Eiropas ekonomiskās integrācijas padziļināšanai un eiro zonas un visas 
Savienības stabilitātes nodrošināšanai būs papildus jāmaina šādas jomas: eiro zonas ārējā 
pārstāvniecība, kvalificēts balsu vairākums par uzņēmuma ienākumu nodokli un cīņu pret 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, savstarpēja valsts parādzīmju un eiro obligāciju 
emisija, labāks līdzsvars starp ekonomikas un sociālo politiku, pašu resursi ES budžetam 
un valstu parlamentu un Eiropas Parlamenta nozīme;
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60. aicina pārveidot Euratom līgumu par Eiropas Enerģētikas kopienu, kura ir atbildīga par 
jaunām elektroenerģijas ražošanas jaudām, atjaunojamiem energoresursiem, pārvades 
tīkliem, uzglabāšanas iekārtām un piegādes drošību, sarunām ar trešām valstīm un 
vispārēju pakalpojumu sniegšanu par pieņemamu cenu;

61. uzskata, ka, grozot līgumu attiecībā uz stabilitātes mehānismu, šie savstarpēji saistītie 
jautājumi jāiekļauj konvencijā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 48. panta 
3. punktu;

62. uzskata, ka, ja tas netiks izdarīts, būs jānodrošina ciešāka sadarbība saskaņā ar LESD 
329. pantu, lai nodrošinātu eiro zonas demokrātisku un efektīvu darbību;

63. uzdod priekšsēdētājam iesniegt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropadomes 
priekšsēdētājam, Eirogrupas priekšsēdētājam, Eiropas Centrālajai bankai, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un 
sociālajiem partneriem.
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PASKAIDROJUMS

Pilnvaras un pilnvaru pagarināšana

Eiropas Parlaments ar 2009. gada 7. oktobra lēmumu izveidoja Finanšu, ekonomikas un 
sociālās krīzes īpašo komiteju (CRIS).

Eiropas Parlaments 2010. gada 20. oktobrī pieņēma rezolūciju par finanšu, ekonomikas un 
sociālo krīzi — ieteikumi veicamajiem pasākumiem un iniciatīvām, pamatojoties uz CRIS
komitejas vidusposma ziņojumu, kuru Komiteja pieņēma 2010. gada 29. septembrī.

Bet īpašās komitejas pilnvaru termiņa pārtraukšana, turpinoties finanšu, ekonomikas un 
sociālajai nestabilitātei, radītu iespaidu, ka laikā, kad finanšu tirgi joprojām nav stabili un 
iedzīvotāji un uzņēmumi cīnās ar augošajiem ekonomiskajiem un sociālajiem draudiem, 
Eiropas Parlaments uzskata, ka krīze beigusies. Finanšu, ekonomikas un sociālā krīze, kas 
notika laikposmā starp 2007. un 2009. gadu, bija būtiska pašreizējās Ekonomikas un 
monetārās savienības pārvaldības sistēmas izturības pārbaude. ES pieredzēja visnopietnāko 
ekonomikas un sociālo krīzi Eiropas Savienībā kopš tās dibināšanas un bezprecedenta un 
spēcīgus draudus eiro stabilitātei, kuri nopietni ietekmēja ekonomikas un sociālo stabilitāti un 
kohēziju ES. Sliktākajā gadījumā faktiski bija apdraudēta Ekonomikas un monetārās 
savienības pastāvēšana, iekšējais tirgus un Eiropas Savienības sociālā bāze.

Šie konstatējumi un problēmas tika norādīti starpposma ziņojumā. CRIS komitejas līdz šim 
veiktais darbs ļāva iegūt dziļu un vispārēju izpratni par krīzi, izdarīt secinājumus un izstrādāt 
svarīgus ieteikumus. Viena no mūsu galvenajām prioritātēm un konstatējumiem šajā 
jautājumā bija valsts ieguldījumi un fiskālās politikas aspekti, kurus jāturpina izstrādāt 
Īpašajai komitejai politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai 
pēc 2013. gada (SURE), ciktāl tie attiecas uz ES budžetu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, CRIS īpašās komitejas pilnvaras jāpagarina, lai:
– izstrādātu tādus ieteikumus attiecībā uz ilgtspējīgu ES izaugsmes modeli, kuri papildinātu 
CRIS ieteikumus, ko Eiropas Parlaments jau ir pieņēmis. Šie papildu ieteikumi būtu jāņem 
vērā iepriekš minētajai Īpašajai komitejai politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem 
ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 2013. gada;
– izveidotu mehānismus un izstrādātu koordinētu politiku izkļūšanai no valstu parāda krīzes 
dalībvalstīs un, atrisinot tās pamatiemeslus, novērstu tās atkārtošanos, vienlaikus veicinot 
stipru un stabilu izaugsmi un nodarbinātību. Turklāt ir jāveic papildu pasākumi, lai izveidotu 
dzīvotspējīgu ES krīzes pārvaldības mehānismu un noteiktu turpmāko politisko stratēģiju, 
kura ietver un ir saistīta ar Eiropas ekonomikas pārvaldības reformu, stratēģiju „Eiropa 2020”, 
fiskālo politiku un ietekmi uz budžetu, finanšu nozares reglamentēšanu un uzraudzību, kā arī 
globālās pārvaldības reformu un ES pārstāvniecību pasaules mērogā;

– izveidotu ciešu sadarbību ar valstu parlamentiem, kuriem vajadzīgas konsultācijas, 
pamatojoties uz 2010. gada septembrī pieņemto ziņojumu.

Tāpēc Eiropas Parlaments nolēma 2010. gada 16. jūnijā pagarināt CRIS komitejas pilnvaras 
līdz 2011. gada jūlija beigām.
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Otrā pilnvaru termiņa metode un darba programma

1. Vidusposma ziņojuma ieteikumi jāuzskata par acquis un tos nedrīkst pārskatīt

Tūlīt pēc CRIS komitejas vidusposma ziņojuma pieņemšanas plenārsēdē CRIS koordinatori 
pieņēma lēmumu uzskatīt vidusposma ziņojuma ieteikumus par kopīgu vienošanos un acquis, 
kuru nedrīkst pārskatīt.

CRIS koordinatori pieņēma lēmumu otrā termiņa laikā pievērst galveno uzmanību sešiem 
galvenajiem tematiem un viedokļu apmaiņai ar valstu parlamentiem un Eiropas Komisiju.

2. Uzmanības centrā — seši galvenie temati viedokļu apmaiņā ar Eiropas Komisiju

Pamatojoties uz darba dokumentiem, kurus sagatavoja gan EP politikas departaments, gan 
Eiropas Komisija, komitejā viedokļu apmaiņas veidā tika apspriesti šādi seši galvenie temati:

1. Eiropas valstu parāds un eiro krīze, tostarp savstarpēja valsts parādzīmju un eiro 
obligāciju emisija, 2011. gada 20. janvārī.

2. Globālā nelīdzsvarotība un globālā pārvaldība, 2011. gada 31. janvārī.
3. Ierosinājums jaunai monetārai sistēmai, 2011. gada 31. janvārī.
4. ES konkurētspējas un ilgtspējas palielināšana, stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošana, 

veicinot inovācijas, ilgtermiņa investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei, 2011. gada 
10. februārī.

5. Reālās ekonomikas finansēšana un Eiropas pievienotā vērtība, projektu obligācijas 
un finanšu darījumu nodeva, 2011. gada 28. februārī.

6. ES pārveidošana — ārpus Eiropas ekonomiskās pārvaldības, 2011. gada 28. februārī.

Atklātās koordinatoru sanāksmes ar komisāriem

Turklāt CRIS komiteja sasauca sešas atklātas koordinatoru sapulces ar ekonomikas un 
monetāro jautājumu komisāru Joaquin Almunia, iekšējā tirgus un pakalpojumu komisāru 
Michel Barnier, nodokļu politikas, muitas savienības, revīzijas un krāpšanas apkarošanas 
komisāru Algirdas Šemeta, rūpniecības un uzņēmējdarbības komisāru Antonio Tajani, 
enerģētikas komisāru Günther Oettinger un reģionu politikas komisāru Johannes Hahn.

3. Prioritāte viedokļu apmaiņai ar valstu parlamentiem

Viedokļu apmaiņa ar valstu parlamentiem notika kā pārstāvju vizītes CRIS komitejā, vizītes 
uz vairākām dalībvalstīm, aptaujas ar jautājumiem par krīzi izsūtīšana valstu parlamentiem un 
visbeidzot kopīga starpparlamentārā sanāksme.

Valstu parlamentu un Finanšu krīzes izmeklēšanas komisiju pārstāvju vizītes Briselē
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 Viedokļu apmaiņa ar Finanšu sistēmas izmeklēšanas komitejas priekšsēdētāju, 
Nīderlandes Parlamenta Pārstāvju palātas deputātu Jan de Wit, 2010. gada 27. oktobrī.

 Viedokļu apmaiņa ar Francijas Nacionālās asamblejas Izmeklēšanas komitejas, kas 
pēta spekulācijas mehānismu ietekmi uz ekonomikas darbību, priekšsēdētāju Henri 
Emmanuelli un referentu Jean-Francois Mancel, 2011. gada 26. janvārī.

 ASV Finanšu krīzes izmeklēšanas komisijas (FCIC) priekšsēdētāja Phil Angelides
uzklausīšana, 2011. gada 11. aprīlī.

Vizītes uz valstu asamblejām

 Vizīte uz Senate, Čehijas parlamentu, Prāgā 2011. gada 5. janvārī.

 Delegācija uz Assembleia da República, Portugāles parlamentu, Lisabonā  
2011. gada 11. un 12. janvārī.

 Delegācija uz Congreso de los Diputados un Senado, Spānijas parlamentu, Madridē 
2011. gada 12. un 13. janvārī.

 Delegācija uz Lordu un Pārstāvju palātu (AK parlamentu), Londonā 27. janvārī.

 Vizīte uz Deutscher Bundestag, Vācijas parlamentu, Berlīnē 2011. gada 8. februārī.

 Delegācija uz Grieķijas parlamentu, Atēnās 2011. gada 21. un 22. aprīlī.

Portugālē, Spānijā, Apvienotajā Karalistē un Grieķijā CRIS komiteja tikās arī ar valdību, 
centrālo banku, ražošanas nozaru, MVU un sociālo parteru pārstāvjiem.

Kopīga starpparlamentārā sanāksme ar valstu parlamentu pārstāvjiem

Otrajā pilnvaru termiņā uzsvars tika likts uz kopīgo starpparlamentāro sanāksmi 2011. gada 
14. martā ar valstu parlamentu pārstāvjiem, kuras temats bija „Ieguldījums reālajā ekonomikā.
Instrumentu komplekts izaugsmei, inovācijai un kohēzijai”:

– „Eiropas pievienotā vērtība. ES stratēģiskās ilgtermiņa investīcijas izaugsmei un 
nodarbinātībai”
Galvenais referents: Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas priekšsēdētājs Thomas 
Mirow.

– „Ieguldījums ES ekonomikā, stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu izpildes nodrošināšana”
Galvenais referents: Eiropas Investīciju bankas priekšsēdētājs Philippe Maystadt.

Pēc sanāksmes vakariņu laikā notika kopīgas CRIS/ECON debates, kurās galveno uzrunu 
teica Komisijas bijušais priekšsēdētājs Jacques Delors.


