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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par izpētes ziņojumu par ECB, Komisijas un SVF lomu un darbībām attiecībā uz euro 
zonas programmas valstīm
(2013/2277(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 7. pantu, 136. pantu, 
lasot to apvienojumā ar 121. pantu, un 174. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un īpaši tā 3. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 
472/2013 par to eurozonas dalībvalstu ekonomikas un budžeta uzraudzības pastiprināšanu, 
kurās ir vai kurām draud nopietnas finanšu stabilitātes grūtības1,

– ņemot vērā Līgumu, ar ko nodibina Eiropas Stabilizācijas mehānismu (ESM),

– ņemot vērā 2013. gada 23. oktobra rezolūciju par Eiropas Ekonomikas politikas 
koordinēšanas pusgadu — 2013. gada prioritāšu īstenošana2,

– ņemot vērā 2013. gada 4. jūlija rezolūciju par Eiropas Parlamenta prioritātēm saistībā ar 
Komisijas 2014. gada darba programmu3,

– ņemot vērā 2013. gada 12. jūnija rezolūciju par Eiropas demokrātijas nostiprināšanu 
turpmākajā Ekonomikas un monetārajā savienībā (EMS)4,

– ņemot vērā 2012. gada 20. novembra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par 
Eiropadomes, Eiropas Komisijas, Eiropas Centrālās bankas un Eurogrupas priekšsēdētāju 
ziņojumu „Virzība uz patiesu ekonomikas un monetāro savienību”5,

– ņemot vērā 2011. gada 6. jūlija rezolūciju par finanšu, ekonomikas un sociālo krīzi —
ieteikumi veicamajiem pasākumiem un iniciatīvām6,

– ņemot vērā 2010. gada 20. oktobra rezolūciju par finanšu, ekonomikas un sociālo krīzi —
ieteikumi veicamajiem pasākumiem un iniciatīvām (vidusposma ziņojums)7,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Budžeta kontroles 

                                               
1 OV L 140, 27.5.2013., 1. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0447.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0332.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0269.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0430.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0331.
7 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0376.
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komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Konstitucionālo jautājumu 
komitejas atzinumus (A7-0000/2013),

A. tā kā „trijotni”, kuras sastāvā ir Eiropas Komisija, Eiropas Centrālā banka (ECB) un 
Starptautiskais Valūtas fonds (SVF), 2010. gada 25. martā izveidoja euro zonas valstu un 
valdību vadītāji, lai sniegtu Grieķijai ar nosacījumiem saistītus divpusējus aizdevumus, un 
kura kopš tā laika darbojas arī Portugālē, Īrijā un Kiprā;

B. tā kā trijotnē Komisija „sadarbībā ar ECB” un, „kur vien iespējams, kopā ar SVF” ir 
atbildīga par sarunām par finanšu palīdzības (turpmāk tekstā — „ES–SVF atbalsts”) 
nosacījumiem euro zonas dalībvalstīm;

C. tā kā trijotne ir pamatstruktūra sarunās starp oficiālajiem līdzekļu aizdevējiem un 
saņēmēju valstu valdībām, kā arī ekonomikas korekciju programmu īstenošanas 
pārbaudēs; tā kā no Eiropas puses galīgos lēmumus par finansiālo atbalstu un 
nosacījumiem pieņem Eurogrupa;

D. tā kā trijotne kopā ar attiecīgo dalībvalsti ir atbildīga arī par Eurogrupas oficiālo lēmumu 
sagatavošanu;

E. tā kā vairākas dalībvalstis, kuras nepieder pie euro zonas, ir jau saņēmušas vai pašlaik 
saņem ES un SVF atbalstu saskaņā ar LESD 143. pantu;

F. tā kā ES izveidoja vairākus ad hoc mehānismus, lai sniegtu finansiālu atbalstu euro zonas 
valstīm, vispirms ar divpusējiem aizdevumiem, tostarp arī no vairākām valstīm ārpus euro 
zonas, pēc tam ar Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta (EFSI) un Eiropas finanšu 
stabilizācijas mehānisma (EFSM), un visbeidzot ar Eiropas Stabilizācijas mehānisma 
(ESM), kuram bija jāaizstāj visi citi mehānismi, palīdzību;

G. tā kā saprašanās memorands (MoU) ir attiecīgās dalībvalsts un trijotnes vienošanās, kura 
panākta sarunās un ar kuru dalībvalsts apņemas veikt vairākus pasākumus apmaiņā pret 
finansiālu atbalstu; tā kā ESM līgumā ir paredzēts, ka dalībvalstij, kas lūdz atbalstu no 
ESM, ir jāvēršas ar lūgumu pēc atbalsta arī pie SVF;

H. tā kā kopējam finansiālā atbalsta apjomam visās četrās programmās vēl nav precedenta, 
tāpat kā programmu darbības ilgumam un veidam, radot neparastu situāciju, kurā atbalsts 
ir gandrīz pilnīgi aizvietojis parasto finansējumu, ko nodrošina tirgi;

I. tā kā ekonomiskais stāvoklis un nesenie notikumi dažās dalībvalstīs ir vājinājuši 
nodarbinātības kvalitāti, sociālās aizsardzības, veselības un drošības standartus;

J. tā kā Grieķijai paredzēto darba grupu izveidoja, lai stiprinātu tādu Grieķijas valsts 
pārvaldes strukturālo reformu plānošanu un īstenošanu, kurām jāuzlabo ekonomikas un 
sabiedrības funkcionēšana un jārada ilgtspējīgas atveseļošanās un darbavietu radīšanas 
nosacījumi, kā arī jāpaātrina ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma apgūšana 
Grieķijā un jānodrošina būtiski nepieciešamie resursi ieguldījumu finansēšanai;

K. tā kā savā 2012. gada 20. novembra rezolūcijā Parlaments aicina trijotnei piemērot 
augstus standartus attiecībā uz demokrātisku pārskatatbildību Savienības līmenī; tā kā 
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šādas pārskatatbildības dēļ trijotne ir jāuzklausa Eiropas Parlamentā, pirms tā sāk pildīt 
savus pienākumus, kā arī jāpieprasa, lai tā regulāri sniegtu ziņojumus Eiropas 
Parlamentam, kurš veiktu trijotnes darba demokrātisku pārbaudi;

L. tā kā īstermiņā programmas bija paredzētas, lai izvairītos no haotiskas saistību 
nepildīšanas un lai apturētu spekulāciju ar valstu parādiem; tā kā vidēja termiņa mērķis 
bija nodrošināt, lai nauda, kas bija aizdota, tiktu atmaksāta, tādējādi izvairoties no lielu 
finansiālu zaudējumu radīšanas to valstu nodokļu maksātājiem, kuras sniedz atbalstu un 
garantē finanšu līdzekļus; tā kā šim mērķim ir nepieciešams, lai programma nodrošinātu 
ilgtspējīgu izaugsmi un efektīvu parāda samazinājumu vidējā termiņā un ilgtermiņā; tā kā 
programmas nebija piemērotas, lai visaptveroši koriģētu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību, kas dažkārt bija veidojusies vairāku desmitgažu laikā,

Ekonomikas stāvoklis programmas valstīs krīzes sākumā

1. uzskata, ka konkrētie krīzes izraisītāji visās četrās dalībvalstīs bija atšķirīgi;

2. norāda, ka pirms ES–SVF atbalsta programmas īstenošanas, ko uzsāka 2010. gada 
pavasarī, bija divi iemesli bažām — Grieķijas valsts finanšu „kredītnespēja” un 
„ilgtspējības trūkums”, ko izraisīja Grieķijas ekonomikas konkurētspējas pastāvīga 
samazināšanās, kā arī neapdomīga fiskālā politika, 2009. gadā valsts budžeta deficītam 
sasniedzot 15,7 % no IKP un parāda pret IKP attiecībai turpinot pieaugt kopš 2003. gada, 
kad tā bija 97,4 %, sasniedzot 2009. gadā 1297 % un 2012. gadā — 156,9 %;

3. norāda, ka Grieķijā lejupslīde sākās 2008. gada ceturtajā ceturksnī; norāda, ka sešos 
ceturkšņos no septiņiem valsts IKP pieauguma līmenis ir bijis negatīvs, kas noveda pie tā, 
ka bija jāaktivizē atbalsta programma; norāda, ka pastāv cieša saistība starp valsts parāda 
palielināšanos un ciklisko lejupslīdi, valsts parādam palielinoties no EUR 254,7 
miljardiem 2008. gada trešā ceturkšņa beigās līdz EUR 314,1 miljardam 2010. gada otrā 
ceturkšņa beigās;

4. norāda, ka ES–SVF atbalsta programmas īstenošanas sākumā Portugāles ekonomikā jau 
vairākus gadus bija zems IKP un ražīguma pieaugums un ka šis izaugsmes trūkums kopā 
ar globālās finanšu krīzes ietekmi radīja lielu fiskālo deficītu un augstu parāda līmeni, 
kāpinot Portugāles refinansēšanas izmaksas kapitāla tirgos līdz neiespējamai pakāpei; šajā 
saistībā norāda, ka 2007. gadā Portugāles izaugsmes līmenis sasniedza 2,4 %, tās fiskālais 
deficīts — 3,1 %, tās parāda līmenis — 62,7 % un tās tekošā konta deficīts — 10,2 % no 
IKP, bet bezdarba līmenis bija 8,1 %;

5. norāda, ka ES–SVF atbalsta programmas īstenošanas sākumā Īrijas ekonomika bija tikko 
pārcietusi vēl nepieredzēta apjoma banku krīzi, kas 2009. gadā izraisīja Īrijas IKP 
pazemināšanos par 6,3 % (par 1,1 % 2010. gadā), salīdzinot ar pozitīvo izaugsmes līmeni 
5 % apmērā no IKP 2007. gadā; bezdarba līmenis palielinājās no 4,7 % 2007. gadā līdz 
13,7 % 2010. gadā, bet visnelabvēlīgāko ietekmi radīja valsts maksājumu bilances 
deficīts, kurš 2010. gadā bija 30,6 % salīdzinājumā ar pārpalikumu (0,2 %) 2007. gadā; 
turklāt norāda, ka desmitgadē pirms atbalsta programmas īstenošanas Īrijas ekonomikā 
bija iestājies ilgstošs negatīvu reālo procentu likmju periods;

6. norāda, ka ES–SVF atbalsta programmas īstenošanas sākumā 2013. gadā jau ilgu laiku 
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bija dzirdami pieņēmumi par Kipras ekonomikas sistēmisko nestabilitāti, kuru, cita starpā, 
bija izraisījuši Kipras banku riskantie darījumi ar vietējiem nekustamā īpašuma 
uzņēmumiem, kas pārmērīgi paļāvās uz aizņemtiem līdzekļiem, Grieķijas parādu krīze, 
starptautiskās kredītreitingu aģentūras, kas pazemināja Kipras valsts obligāciju vērtību, 
Kipras nespēja atmaksāt publiskos izdevumus no darbības starptautiskajos tirgos, kā arī 
valdības sākotnējā nevēlēšanās pārstrukturēt nestabilo finanšu nozari;

ES–SVF finansiālais atbalsts, saprašanās memoranda un īstenotās politikas saturs

7. norāda, ka sākotnējo nolīgumu starp Grieķijas pārvaldes iestādēm, no vienas puses, un ES 
un SVF, no otras puses, pieņēma 2010. gada 2. maijā, attiecīgajā saprašanās memorandā 
bija ietverti arī ES–SVF finansiālā atbalsta nosacījumi; turklāt norāda, ka pēc piecām 
pārskatīšanas reizēm un pirmās programmas nepietiekamajiem panākumiem 2012. gada 
martā bija jāpieņem otra programma, kas kopš tā laika ir pārskatīta trīs reizes;

8. norāda, ka sākotnējo nolīgumu starp Portugāles pārvaldes iestādēm, no vienas puses, un 
ES un SVF, no otras puses, pieņēma 2011. gada 17. maijā, attiecīgajā saprašanās 
memorandā bija ietverti arī ES–SVF finansiālā atbalsta nosacījumi; turklāt norāda, ka 
Portugāles programma kopš tā laika ir regulāri pārskatīta, un ir izveidots apvienots astotais 
un devītais ceturkšņa pārskats par Portugāles ekonomikas korekciju programmas 
īstenošanu;

9. norāda, ka sākotnējo nolīgumu starp Īrijas pārvaldes iestādēm un ES un SVF pieņēma 
2010. gada 7. decembrī, attiecīgajā saprašanās memorandā bija ietverti arī ES–SVF 
finansiālā atbalsta nosacījumi; turklāt norāda, ka Īrijas programma kopš tā laika ir regulāri 
pārskatīta, un 2013. gada 9. decembrī ir izveidots divpadsmitais un galīgais pārskats, kas 
liecina par gaidāmo Īrijas programmas noslēgumu;

10. norāda, ka sākotnējo finansiālā atbalsta pieprasījumu Kipra iesniedza 2012. gada 
25. jūnijā, bet ka atšķirīgās nostājas attiecībā uz nosacījumiem, kā arī tas, ka Kipras 
parlaments noraidīja sākotnējo programmas projektu, aizkavēja galīgo vienošanos par ES–
SVF atbalsta programmu attiecīgi līdz 2013. gada 24. aprīlim (ES) un 15. maijam (SVF), 
un 2013. gada 30. aprīlī Kipras Pārstāvju palāta beidzot apstiprināja „jauno” nolīgumu;

11. norāda, ka SVF ir starptautiska iestāde, kuras uzdevums ir nodrošināt valstīm, kam ir 
maksājumu bilances problēmas, ar nosacījumiem saistītu finansiālu atbalstu; norāda uz to, 
ka visas dalībvalstis ir SVF dalībnieces, tāpēc tām ir tiesības pieprasīt tā atbalstu;

12. pauž nožēlu par to, ka ES un starptautiskās iestādes, tostarp SVF, nebija gatavas tik 
apjomīgai valstu parādu krīzei monetārajā savienībā;

13. tomēr atzīst, ka milzīgās problēmas, ar kurām sastapās trijotne un kuras bija novedušas pie 
krīzes, bija unikālas — tās bija izraisījis nepietiekamais finanšu pakalpojumu regulējums, 
liela makroekonomikas nelīdzsvarotība un fakts, ka vairāki instrumenti, kā, piemēram, 
ārējā devalvācija, nebija pieejami monetārās savienības ierobežojumu dēļ; turklāt norāda, 
ka laika palicis maz, ka jānovērš tiesiskie šķēršļi, ka bailes no euro zonas izjukšanas ir 
taustāmas, ka jāpanāk politiska vienošanās, ka notiek pasaules ekonomikas lejupslīde un 
vairākās valstīs, kam jāpiedalās finansiāla atbalsta sniegšanā, satraucoši pieaug pašu 
publiskie un privātie parādi;
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14. pauž nožēlu par pārredzamības trūkumu sarunās par saprašanās memorandu; norāda, ka 
jānovērtē, vai oficiālie dokumenti ir skaidri un savlaicīgi paziņoti valstu parlamentiem un 
Eiropas Parlamentam; turklāt norāda uz šādas prakses negatīvo ietekmi uz pilsoņu 
tiesībām un politisko stāvokli attiecīgajās valstīs;

15. pauž nožēlu par to, ka ieteikumi saprašanās memorandos liecina par atteikšanos no 
uzskatiem, kas ieviesti ar Lisabonas stratēģiju un stratēģiju „Eiropa 2020”; tomēr norāda, 
ka to var daļēji izskaidrot — ja arī nevar pilnīgi attaisnot — ar to, ka programmas bija 
jāīsteno ļoti īsā laikā un sarežģītos politiskajos apstākļos;

16. pauž nožēlu par to, ka Grieķijas, Īrijas un Portugāles programmas būtībā ir vairāki sīki 
izklāstīti priekšraksti veselības sistēmas reformai un izdevumu samazināšanai; pauž 
nožēlu par to, ka programmas nav saistītas ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un 
Līgumiem, tostarp ar LESD 168. panta 7. punktu;

Pašreizējais ekonomikas un sociālais stāvoklis

17. pauž nožēlu par to, ka kopš 2008. gada nevienlīdzība ienākumu sadalē četrās minētajās 
valstīs ir palielinājusies virs vidējā un ka sociālo pabalstu samazināšana un bezdarba 
pieaugums ir veicinājis nabadzības palielināšanos;

18. norāda uz nepieņemami augsto jauniešu bezdarba līmeni minētajās četrās dalībvalstīs, kas 
īsteno atbalsta programmas; jo īpaši norāda uz straujo jauniešu bezdarba palielināšanos 
Grieķijā, Kiprā un Portugālē;

19. atzinīgi vērtē Īrijas programmas īstenošanas pabeigšanu un gaidāmo Portugāles 
programmas īstenošanas pabeigšanu; pauž nožēlu par progresa trūkumu Grieķijā, lai gan 
tur tika veiktas vēl nepieredzētas reformas;

Trijotne — ekonomikas dimensija — teorētiskais pamats un lēmumu ietekme

20. uzsver, ka ir vajadzīgi piemēroti ekonomikas modeļi, lai izstrādātu ticamas un efektīvas 
korekcijas programmas; pauž nožēlu par to, ka ne vienmēr ir bijuši pieejami atbilstoši 
statistiskie dati un pienācīga informācija; norāda, ka Grieķijā pirms programmas 
īstenošanas notika plaša apmēra krāpšana;

21. norāda, ka finansiālais atbalsts palīdzēja īsā laika posmā izvairīties no haotiskas valsts 
parāda atmaksas saistību nepildīšanas, kam būtu bijušas ārkārtīgi smagas ekonomiskās un 
sociālās sekas, kā arī plašāka, neaprēķināmi vērienīgāka ietekme uz citām valstīm un, 
iespējams, piespiesta valstu izstāšanās no euro zonas; turklāt norāda, ka nav garantiju, ka 
ilgākā laika posmā no tā varēs izvairīties; norāda arī uz to, ka finansiālā atbalsta un 
korekciju programma Grieķijā nav novērsušas saistību organizētu nepildīšanu, nedz arī 
krīzes izplatīšanos uz citām dalībvalstīm; pauž nožēlu par ekonomikas un sociālo 
lejupslīdi, kas kļuva acīmredzama, kad tika ieviestas fiskālās un makroekonomikas 
korekcijas;

22. norāda, ka jau pašā sākumā trijotne publicēja visaptverošus dokumentus par diagnozi un 
stratēģiju problēmu novēršanai, par politikas pasākumu kopumu, kuru izstrādāja kopā ar 
attiecīgo valstu valdībām, kā arī par ekonomikas prognozēm, kuras tika regulāri 
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atjauninātas;

23. tomēr pauž nožēlu par to, ka reizēm trijotne izdarīja pārmērīgi optimistiskus pieņēmumus, 
jo īpaši attiecībā uz izaugsmi, kā arī pietiekami neatzina politisko pretošanos pārmaiņām 
dažās dalībvalstīs; pauž nožēlu arī par to, ka šis apstāklis ietekmēja trijotnes veikto analīzi 
par fiskālās konsolidācijas un izaugsmes mijiedarbību; norāda, ka šā iemesla dēļ fiskālos 
mērķus nebija iespējams sasniegt;

24. pauž nožēlu par to, ka strukturālā deficīta samazināšana visās programmas valstīs, kopš 
tika uzsākta attiecīgo programmu īstenošana, tomēr nav panākusi valsts parāda attiecības 
pret iekšzemes kopproduktu samazināšanos; uzsver, ka, gluži otrādi, valsts parāda 
attiecība pret iekšzemes kopproduktu ir strauji pieaugusi visās programmas valstīs;

25. uzskata, ka fiskālo multiplikatoru ir grūti precīzi aprēķināt; šajā saistībā atgādina, ka SVF 
ir atzinis, ka tas savās izaugsmes prognozēs pirms 2012. gada oktobra ir pārāk zemu 
novērtējis fiskālo multiplikatoru, bet ka Komisija 2012. gada novembrī ir paziņojusi, ka 
prognožu kļūdas nav radušās pārāk zemu novērtēto fiskālo multiplikatoru dēļ; norāda, ka 
saistībā ar šīm publiskajām domstarpībām starp Komisiju un SVF netika veikti turpmāki 
pasākumi;

26. norāda, ka SVF kā trijotnes dalībnieka paziņotais atbalsta darbību mērķis ir iekšēja 
devalvācija, bet Komisija nekad nav to skaidri apstiprinājusi; norāda, ka mērķis, ko 
Komisija uzsvērusi visās četrās minētajās programmas valstīs, ir drīzāk bijusi fiskālā 
konsolidācija;

27. uzskata, ka pārāk maz uzmanības ir veltīts korekciju stratēģijas negatīvās ietekmes 
mazināšanai programmas valstīs;

28. uzsver, ka svarīga nozīme ir valsts līdzdalībai, un ja tā neveic pasākumus, par kuriem 
panākta vienošanās, tam ir negatīva ietekme uz gaidāmajiem rezultātiem; 

Trijotne — institucionālā dimensija un demokrātiskā leģitimitāte

29. norāda, ka trijotnes pilnvaras tiek uztvertas kā neskaidras un nepārredzamas;

30. norāda, ka tās ad hoc rakstura dēļ trijotnes izveidei, pamatojoties uz Savienības 
primārajiem tiesību aktiem, trūka pienācīga juridiskā pamata;

31. norāda, ka Eurogrupas priekšsēdētājs atzina Eiropas Parlamentā, ka Eurogrupa apstiprina 
trijotnes priekšlikumus, neapsverot to īpašo politisko nozīmi;

32. ņem vērā Komisijas divējādo nozīmi trijotnē — kā dalībvalstu pārstāvei un kā ES iestādei; 
brīdina, ka tāpēc Komisijai ir iespējams interešu konflikts starp tās funkciju trijotnē un tās 
atbildību kā Līgumu uzraudzītājai, jo īpaši tādās politikas jomās kā, piemēram, 
konkurence un valsts atbalsts;

33. norāda arī uz iespējamu interešu konfliktu starp ECB pašreizējo „tehniskā padomdevēja” 
lomu trijotnē un tās stāvokli kā četru dalībvalstu kreditorei, kā arī attiecībā uz tās 
pilnvarām saskaņā ar Līgumu;
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34. norāda, ka ECB uzdevums nav pietiekami skaidri formulēts, jo Līgumā par Eiropas 
Stabilizācijas mehānisma izveidi ir teikts, ka Komisijai jāstrādā „sadarbībā ar ECB”, 
tādējādi samazinot ECB nozīmi un uztverot to tikai kā zināšanu sniedzēju; turklāt norāda, 
ka ECB pilnvaras, kuras tai piešķirtas LESD, ir ierobežotas un attiecas uz monetāro 
politiku, un ka ECB iesaistīšanās jautājumos, kas saistīti ar budžeta, fiskālo un strukturālo 
politiku, notiek bez droša juridiskā pamata;

35. norāda uz trijotnes vājo demokrātisko pārskatatbildību programmas valstīs; tomēr norāda, 
ka šī pārskatatbildība dažādās valstīs ir atšķirīga, un to nosaka valsts izpildvaras griba;

36. norāda, ka oficiālos lēmumus pieņem gan Eurogrupa, gan SVF, uzticot izšķirošo lēmumu 
pieņemšanu ESM, jo tā ir organizācija, kas atbildīga par finansiālā atbalsta piešķiršanu; 
tādējādi visu lēmumu pieņemšanā piedalās valstu valdības, tostarp to dalībvalstu valdības, 
kas ir tieši iesaistītas;

37. norāda uz to, ka ESM ir starpvaldību instruments, ka tam ir jāievēro vienprātības 
noteikums un ka to var politiski ietekmēt finanšu ministri, valstu un valdību vadītāji, kā 
arī valstu parlamenti;

Priekšlikumi un ieteikumi.

38. atkārto aicinājumu pieņemt visus lēmumus, kas saistīti ar EMS stiprināšanu, pamatojoties 
uz Līgumu par Eiropas Savienību; uzskata, ka jebkura atkāpe no Kopienas metodes un
starpvaldību līgumu plašāka izmantošana tikai šķeltu un vājinātu Savienību un euro zonu;

39. uzsver, ka ESM ir jāattīstās, ievērojot Kopienas metodi pārvaldībā, kā paredzēts Līgumā 
par Eiropas Stabilizācijas mehānismu, un pieprasa, lai ESM būtu ievērota pārskatatbildība 
Eiropas Parlamentam, ietverot lēmumus piešķirt finansiālu atbalstu nolūkā īstenot 
demokrātisku atbildību par ESM;

40. mudina īstermiņā pievērsties Līguma par Eiropas Stabilizācijas mehānismu grozījumiem, 
lai ļautu pieņemt standarta lēmumus ar kvalificētu balsu vairākumu, nevis ar vienprātīgu 
balsojumu, kā arī ļautu veikt piesardzības pasākumus;

41. aicina iesaistīt sociālos partnerus tagadējo un turpmāko korekciju programmu plānošanā 
un īstenošanā;

42. pieprasa, lai trijotne apkopotu pašreizējās debates par fiskālajiem multiplikatoriem un 
apsvērtu saprašanās memorandu pārskatīšanu, pamatojoties uz jaunākajiem empīriskajiem 
rezultātiem;

43. jo īpaši ir nobažījies par to, kā uzlabot Komisijas pārskatatbildību, kad tā rīkojas kā 
trijotnes dalībniece; pieprasa, lai Komisijas pārstāvis(-ji) trijotnē pirms darba sākšanas 
tiktu uzklausīts(-i) Eiropas Parlamentā un regulāri sniegtu ziņojumus Eiropas 
Parlamentam;

44. aicina vēlreiz novērtēt Eurogrupas lēmumu pieņemšanas procesu, grozot saprašanās 
memorandus ar dalībvalstīm, kas saņem ES–SVF finansiālo atbalstu, ar mērķi iekļaut tajos 
pienācīgu demokrātisko pārskatatbildību gan valstu, gan Eiropas līmenī; aicina izstrādāt 
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Eiropas mēroga pamatnostādnes, lai nodrošinātu pienācīgu demokrātisku kontroli par 
valsts pasākumu īstenošanu;

45. uzskata, ka jāizpēta iespēja mainīt Līgumu, paplašinot LESD pašreizējā 143. panta 
piemērošanas jomu un attiecinot to uz visām dalībvalstīm, nevis tikai uz dalībvalstīm, kas 
nepieder pie euro zonas; uzskata, ka jāizpēta arī iespēja mainīt Līgumu, lai Kopienas 
robežās izveidotu Eiropas Monetāro fondu kā alternatīvu SVF; turklāt uzskata, ka citi 
jautājumi, kas jāizvērtē, ir pašreizējā trijotnes institucionālā sistēma, ECB iesaistīšanās 
programmu pārskatīšanā un SVF obligāta iesaistīšanās euro zonas finansiālā atbalsta 
programmās, kas paredzēta Līgumā par Eiropas Stabilizācijas mehānisma izveidi;

46. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un Eiropas Centrālajai 
bankai.
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PASKAIDROJUMS

Ziņojuma vispārējais mērķis ir novērtēt trijotnes darbu pašreizējo programmu īstenošanā 
četrās valstīs: Grieķijā, Portugālē, Īrijā un Kiprā. Tas ietver šādus pārbaudes aspektus: 

- trijotnes juridisko pamatu, pilnvaras un struktūru;

- lēmumu pieņemšanas procesus iestādēs un saistībā ar citām „iestādēm” (piemēram, 
Eurogrupu, valstu finanšu ministriem utt.);

- demokrātisko leģitimitāti; 

- lēmumu „teorētisko” bāzi (statistiku, prognozes, ekonomikas izredzes utt.);

- trijotnes darba rezultātus (tostarp iespējamos pārkāpumus un administratīvas 
kļūmes). 

Līdzreferenti vēlas uzsvērt, ka pašreizējais ziņojuma projekts veido pamatu turpmākajām 
politiskajām diskusijām, delegāciju vizītēm uz attiecīgajām dalībvalstīm un ieinteresēto pušu 
uzklausīšanai 2014. gada sākumā. Tajā ir raksturota jautājuma vēsture un pašreizējais 
stāvoklis, bet tajā nav mēģināts sniegt galīgos secinājumus vai ieteikumus, kuri būs jāizstrādā 
pēc būtiska darba nākamajos mēnešos. 

Iesākumam šādu aptaujas anketu 2013. gada 22. novembrī nosūtīja ES līmeņa lēmumu 
pieņēmējiem (A), kā arī četru minēto dalībvalstu valdībām (B). Atbildes tiks novērtētas 
procedūras gaitā.

A. Aptaujas anketa Eiropas Komisijai, ECB, SVF, Eurogrupai un Eiropadomei 

FINANSIĀLĀ ATBALSTA PROGRAMMU IZSTRĀDE UN PIEŅEMŠANA

1. Kas jūsu iestādes vārdā izlēma jautājumu par iesaistīšanos finansiālā atbalsta programmās 
attiecīgi Grieķijā, Īrijā, Portugālē un Kiprā? Kad tika pieņemti attiecīgie lēmumi?

2. Kāds bija jūsu uzdevums un funkcija sarunās par finansiālā atbalsta programmu un tās 
ieviešanu, tostarp par politikas mērķu un galveno pasākumu formulēšanu, kā arī to 
īstenošanu attiecīgi Grieķijā, Īrijā, Portugālē un Kiprā? Pēc kādiem kritērijiem tika 
noteiktas reformu prioritātes?

3. Sīki aprakstiet pieņēmumus un metodes (jo īpaši attiecībā uz fiskālajiem 
multiplikatoriem), kas izmantotas, lai prognozētu parāda atmaksājamību katras 
programmas sākumā un īstenošanas gaitā, kā arī fiskālo pasākumu plānošanu. Kāds bija 
darbības veids, kas noveda pie programmas projekta pieņemšanas?

4. Vai jūs ieguvāt visu vajadzīgo informāciju, tostarp statistikas datus, no dalībvalstīm, lai 
varētu pareizi novērtēt un izstrādāt optimālus atbalsta plānus?

5. Cik liela rīcības brīvība bija attiecīgajām valstīm, lai pieņemtu lēmumu par vajadzīgo 
pasākumu koncepciju (konsolidācija vai strukturālas reformas)? Lūdzu, sniedziet 
paskaidrojumus par katru valsti. 
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6. Vai kāda no dalībvalstīm (Grieķija, Īrija, Portugāle un Kipra) kā priekšnoteikumu MoU
apstiprināšanai izvirzīja prasību iekļaut saprašanās memorandā īpašus pasākumus? Ja tā, 
lūdzu, izklāstiet sīkāk šīs prasības. 

7. Vai kāda no citām dalībvalstīm kā priekšnoteikumu MoU apstiprināšanai izvirzīja prasību 
iekļaut saprašanās memorandā īpašus pasākumus? Ja tā, tad kas to prasīja un kādi bija 
katrā programmā paredzētie pasākumi?

8. Cik lielā mērā Eurogrupa iesaistījās programmu sīkā izstrādē? Lūdzu, sīki aprakstiet 
procesu, kurā Eurogrupa pieņēma lēmumu par katras programmas saturu un tās 
apstiprināšanu. Vai Eurogrupa nodrošināja rakstisku pilnvaru ES trijotnes sarunu 
vedējiem, cita starpā ietverot mērķus un prioritātes? 

9. Kā un kad trijotne iesniedza ziņojumu Eurogrupai un Ekonomikas un finanšu komitejai?

10. Vai ESM ir liela nozīme sarunās un finansiālo atbalsta programmu ieviešanā? Ja ir, tad cik 
lielā mērā?

PROGRAMMU DARBĪBA

11. Vai jūs uzskatāt, ka visi konsolidācijas pasākumi un strukturālās reformas vienādā mērā 
skāra vai bija sadalīti iedzīvotāju starpā un starp privāto un publisko sektoru? Lūdzu, 
paskaidrojiet. 

12. Lūdzu, aprakstiet sadarbības kvalitāti starp trijotnes iestādēm uz vietas. Kāds uzdevums 
bija attiecīgi Komisijai, ECB un SVF šajā darbā? Kādā veidā trijotne ierosina konkrētus 
pasākumus un lēmumus?

13. Kāda bija sadarbība starp „darba grupu”, ko izveidoja Komisija 2011. gadā, un trijotni? 

14. Kā izpaužas sadarbība ar valstu pārvaldes iestādēm? Cik lielā mērā attiecīgās dalībvalstis 
ir iesaistītas lēmumu pieņemšanas procesā? 

15. Kas pieņem galīgo lēmumu par konkrētiem pasākumiem, kuri jāveic attiecīgajām 
dalībvalstīm?

16. Cik reižu trijotnes pārstāvjus uzklausīja valstu parlamenti? Vai jūs uzskatāt, ka pienācīga 
demokrātiska pārskatatbildība un leģitimitāte labvēlīgi ietekmēja īstenotos pasākumus?

17. Vai programmas, par kurām bija panākta vienošanās, tika pareizi un savlaicīgi īstenotas? 
Ja netika, tad kādi bija iemesli un kā tas ietekmēja programmu efektivitāti un uztveri?

18. Cik valsts tiesību aktu pārkāpumu, kas liek apšaubīt saistībā ar saprašanās memorandu 
pieņemto lēmumu likumību, jūs zināt katrā no minētajām valstīm? Vai Komisija un ECB 
novērtēja to pasākumu konsekvenci un atbilstību Līgumos minētajiem pienākumiem 
saistībā ar ES pamattiesībām, par kuriem notika sarunas ar dalībvalstīm?

19. Vai esat apmierināti ar programmu mērķiem un īstenotajiem rezultātiem katrā minētajā 
valstī?
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20. Vai ārēji faktori programmu īstenošanas laikā ietekmēja to rezultātus?

21. Kāda ietekme uz programmu īstenošanu bija tam faktam, ka spēkā stājās Regula (ES) 
Nr. 472/2013? Lūdzu, sīki aprakstiet, cik lielā mērā ir īstenoti Regulas noteikumi.

22. Kas, jūsuprāt, būtu noticis programmas valstīs, ja ES un SVF nebūtu snieguši finansiālu 
atbalstu?

23. [Eiropas Centrālajai bankai] - Vai jūs uzskatāt, ka ārkārtas likviditātes palīdzības (ELA) 
programma tika pareizi īstenota katrā minētajā valstī? Lūdzu, sniedziet izvērstāku atbildi.

24. [Eiropas Centrālajai bankai] - Vai visi ECB Padomes locekļi atbalsta visas programmas 
visās minētajās valstīs? Lūdzu, paskaidrojiet iespējamās atkāpes. 

25. Kādi pasākumi tika veikti, lai izvairītos no tā, ka ECB kā kreditorei rodas interešu 
konflikts attiecībā uz to dalībvalstu banku sistēmu, kurām ir finansiālas grūtības?

26. [Eiropas Centrālajai bankai] - Informācijas noplūde presē liek domāt, ka ECB sūtīja 
vēstules uz programmas valstīm, pieprasot reformas un uzspiežot nosacījumus apmaiņā 
pret likviditātes atbalstu un atvērtā tirgus operācijām. Vai šādas vēstules patiešām tika 
sūtītas? Ja tika, tad kam, kādēļ un kāds bija šo vēstuļu saturs? 

27. [Starptautiskajam Valūtas fondam] - Vai visi SVF Valdes locekļi atbalsta visas 
programmas visās minētajās valstīs? Lūdzu, paskaidrojiet iespējamās atkāpes. 

28. [Tirgus kopīgajai organizācijai] - Vai norīkotie attiecīgo valstu eksperti bija uz vietas? Ja 
bija, kā tika nodrošināta neatkarība? Savā atbildē ņemiet vērā to, ka SVF gadījumā 
neviena amatpersona no attiecīgās valsts nav iesaistīta lēmumu pieņemšanā par šo valsti.

29. Pēc kādiem kritērijiem atlasīja uzņēmumus, lai tie veiktu revīzijas vai padomdevēju 
uzdevumus programmas dalībvalstu finanšu iestādēs? Vai tika veikta publiskā iepirkuma 
procedūra? Ja netika veikta, tad kādu iemeslu dēļ?

B. Aptaujas anketa, ko nosūtīja dalībvalstīm, kurās tika īstenota finansiālā atbalsta 
programma

1. Ja attiecināms uz jūsu valsti, kādēļ tā nolēma pieprasīt finansiālā atbalsta programmu?

2. Kāds bija jūsu uzdevums un funkcija sarunās par finansiālā atbalsta programmu un tās 
ieviešanā jūsu valstī?

3. Kāds bija valsts parlamenta uzdevums sarunās par saprašanās memorandu? Kā valdība 
iepazīstināja parlamentu ar tā tekstu? Kā parlaments pieņēma galīgo saprašanās 
memoranda redakciju? Vai sociālie partneri piedalījās saprašanās memoranda 
apspriešanā?

4. Cik liela rīcības brīvība jums bija, lai pieņemtu lēmumu par vajadzīgo pasākumu 
koncepciju (konsolidācija vai strukturālas reformas)? Lūdzu, paskaidrojiet. 

5. Vai jūs uzskatāt, ka visi konsolidācijas pasākumi un strukturālās reformas vienādā mērā 
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skāra/bija sadalītas starp iedzīvotājiem? Lūdzu, paskaidrojiet. 

6. Lūdzu, aprakstiet sadarbības kvalitāti starp jūsu iestādēm un trijotnes iestādēm uz vietas. 

7. Kāda ietekme uz programmu īstenošanu bija tam faktam, ka spēkā stājās Regula (ES) 
Nr. 472/2013? Vai jūs izmantojāt Regulas noteikumus un jo īpaši 7. panta 11. punktu? Ja 
neizmantojāt, tad kādu iemeslu dēļ?

8. Cik valsts tiesību aktu pārkāpumu, kas liek apšaubīt saistībā ar saprašanās memorandu 
pieņemto lēmumu likumību, jūs zināt savā valstī?

9. Vai esat apmierināti ar programmas mērķiem un īstenotajiem rezultātiem savā valstī?


