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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par valsts finanšu ilgtermiņa ilgtspējību ekonomikas atveseļošanas apstākļos
(XXXX/2010(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2009. gada 12. augusta Komisijas dienestu darba dokumentu par valsts 
finansēm EMS 2009. gadā (SEC(2009)1120),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 14. oktobra paziņojumu par valsts finanšu ilgtermiņa 
ilgtspējību ekonomikas atveseļošanas apstākļos (COM(2009)0545),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 28. janvāra ieteikumu Padomei par atjauninātu 2009. 
gada 28. janvāra redakciju dalībvalstu un Kopienas ekonomikas politikas vispārējām 
pamatnostādnēm un par dalībvalstu nodarbinātības politiku īstenošanu (COM(2009)0034),

– ņemot vērā 2008. gada 18. novembra rezolūciju par Ekonomikas un monetāro savienību 
(EMS): Ekonomikas un monetārās savienības pirmie 10 pastāvēšanas gadi un nākotnes 
uzdevumi1,

– ņemot vērā tā 2009. gada 11. marta rezolūciju par Eiropas ekonomikas atveseļošanas 
plānu2,

– ņemot vērā 2009. gada 13. janvāra rezolūciju par publiskajām finansēm EMS 2007. un 
2008. gadā3,

– ņemot vērā 2008. gada 9 jūlija rezolūciju par ECB 2007. gada pārskatu4,

– ņemot vērā Pitsburgas samita ieteikumus, kuros aicināts turpināt pūliņus, lai veicinātu 
izaugsmi līdz ekonomikas atveseļošanai,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

A. tā kā Komisija savā paziņojumā ir paudusi bažas par iedzīvotāju novecošanas un sociālo 
izdevumu palielināšanās IKP īpatsvarā ilgtermiņa tendences negatīvo ietekmi uz 
izaugsmes iespējām un valsts budžeta deficītu;

B. tā kā paziņojumā ietvertās prognozes balstās uz pieņēmumiem, kuri neizbēgami mainīsies 
līdz 2060. gadam, kas ir ilgs laika posms;

C. tā kā dalībvalstis ir veikušas pasākumus, lai samazinātu savas administratīvās izmaksas, 
kontrolētu veselības aprūpes izdevumus un īstenotu veselības un pensiju sistēmu reformu;

                                               
1 OV C 16 E, 22.1.2010., 8. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0123.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0013.
4 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0357.
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D. tā kā nodokļu ieņēmumu cikliskās samazināšanās un Komisijas ieteikto īpašo ekonomikas 
atveseļošanas pasākumu īstenošanas dēļ 2009. gadā visās dalībvalstīs palielinājās budžeta 
deficīts un pārādsaistību līmenis;

E. tā valsts parādu novērtē tās pašas kredītreitinga aģentūras, kas pirms finanšu krīzes 
nepietiekami novērtēja risku saistībā ar privātiem vērtspapīriem,

F. tā kā piekrīt Komisijai, ka "nav skaidri noteikts, kas ir ilgtspējīgas pārādsaistības"1, tomēr 
mēģina ierosināt ieviest ilgtspējīguma kritēriju;

G. tā kā izaugsmes rādītājus ilgtermiņā ietekmē uzņēmumu īstemiņa ieguldījumi;

H. tā kā to valstu ekonomiku, kuru daļa ir vislielākā Eiropas Savienības IKP, visvairāk tiecas 
taupīt un tā kā līdz ar to deflācija ES nav izzudusi;

I. tā kā nodokļu stimuli, kas spēcīgi mudina uzņēmējus taupīt, var izraisīt pārmērīgus 
ietaupījumus, kas var novest pie finanšu burbuļiem;

J. tā kā demogrāfisko attīstību nosaka pārmaiņas auglības radītājos un migrācijas plūsmā;

K. tā kā sociālās aizsardzības obligātās daļas samazināšanas ieguvumi veselības un 
makroekonomikas jomā ir neskaidri;

L. tā kā vairākās dalībvalstīs joprojām ir būtiska prasība pēc labklājības valsts un tā kā agrāk 
labklājības valsts nav neizbēgami kavējusi šo valstu ekonomikas izaugsmi;

Kāda ir stratēģija krīzes pārvarēšanai?

1. vērš uzmanību uz to, ka priekšlaicīga atteikšanās no atbalsta pasākumiem negatīvi ietekmē 
nodarbinātību, cilvēkkapitālu un pirktspēju;

2. uzsver, ka ražošanas jaudas pastāvīgi nepietiekamas izmantošanas apstākļos strukturālo 
pasākumu ietekme būs neliela, ja nekas netiks darīts, lai atbalstītu pieprasījumu, jo 
uzņēmumi, kuru kapitāla resursi netiek pietiekami izmantoti, nebūs īpaši motivēti ieguldīt;

3. uzskata, ka Komisijai būtu jānosaka "atveseļotas ekonomikas" rādītāji, lai precizētu, kurā 
brīdī krīzes pārvarēšanas pasākumi ir jāpiemēro, piemēram, kad ekonomika ir sasniegusi 
normālo ražošanas jaudas izmantošanas līmeni;

4. ierosina Komisijai saglabāt vienkāršu noteikumu, kas mudinātu visas dalībvalstis ļaut 
darboties saviem automātiskajiem stabilizatoriem:  atļaut "netradicionālus" pasākumus tik 
ilgi, kamēr ražošanas jaudas izmantošanas radītāji ir zemāki par normālajiem rādītājiem, 
un prasīt dalībvalstīm nodrošināt līdzsvaru budžetā, piešķirot primāros budžeta 
pārpalikumus parādu atmaksai, kamēr ekonomika atgriežas pilnīgas nodarbinātības 
stāvoklī;

Kā noteikt valsts finanšu ilgtermiņa ilgtspējību?

                                               
1 Darba dokuments, kas pievienots Komisijas paziņojumam Eiropas Parlamentam un Padomei par valsts finanšu 
ilgtermiņa ilgtspējību ekonomikas atveseļošanas apstākļos, 2009. gada 14. oktobris.
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5. piekrīt Komisijai, ka "atbilstīga budžeta palielināšana, lai apturētu lejupslīdi, nav 
nesavienojama ar valsts finanšu ilgtermiņa ilgtspējību";

6. uzskata, ka brīžos, kad pastāv līdzsvara trūkums starp ietaupījumiem un ieguldījumiem, 
budžeta politikai, izmantojot aizņēmumus, būtu jāspēj pieejamos ietaupījumus pārvērst 
ieguldījumu izdevumos, jo īpaši veicot ieguldījumus, lai Eiropas Savienību padarītu par 
ekonomiku ar oglekļa nulles emisiju;

7. uzsver, ka valsts un sociālie izdevumi nav tikai neproduktīvi izdevumi un ka tie arī 
labvēlīgi ietekmē fiziskā un cilvēku kapitāla uzkrāšanos, kā arī efektīvu pieprasījumu;

8. uzsver, ka, ņemot vērā gūtos nodokļu ieņēmumus, iespējamā izaugsmes rādītāju 
palielināšanās varētu savukārt mazināt šo izdevumu radīto slogu;

9. uzsver, ka "sociālā nodrošinājuma tīkli", kas ir sociālās aizsardzības sistēmas, ir 
apliecinājuši efektivitāti krīzes laikā un ka šādas sistēmas var saglabāt, jo īpaši paplašinot 
to finansēšanas bāzi; 

10. atgādina, ka obligāto pensiju shēmu ilgtermiņa stabilitāte ir atkarīga ne vien no 
demogrāfiskās attīstības, bet arī aktīvu produktivitātes (kas ietekmē iespējamos izaugsmes 
rādītājus), kā arī no IKP daļas, kas paredzēta šo shēmu finansēšanai;

11. atgādina, ka finanšu slogs palielinās, kad faktiskās procentu likmes ir lielākas par IKP 
izaugsmes rādītājiem, un ka deficīts ir ilgtspējīgs, kamēr slogs uz uzņēmējiem nekļūst 
pārmērīgs;

12. uzskata, ka valsts aizņēmumu procentu likmes ir galvenais kritērijs, lai novērtētu īstermiņa 
parādu ilgtspējību;

13. norāda, ka tirgi un kredītreitingu aģentūras var pārvērtēt riskus saistībā ar valsts 
vērtspapīru turēšanu gluži kā tās pirms krīzes nepietiekami novērtēja riskus saistībā ar 
privāto vērtspapīru iegādi;

Kā novērtēt valsts parādu?

14. prasa Komisijai veikt pētījumu, kas ļautu novērtēt dalībvalstu parādu situāciju, no kuras ir 
atkarīgas valsts aizņēmuma procentu likmes, lai uzlabotu informācijas pieejamību 
kredītreitinga aģentūrām;

15. jo īpaši iesaka Komisijai novērtēt dalībvalstu ekonomikas atveseļošanai paredzēto 
izdevumu ietekmi uz ražošanu un valsts bilanci;

16. ierosina izmantot pārmērīga budžeta deficīta jēdzienu gadījumos, kad izdevumi vai 
nepareizi virzīti nodokļu stimuli palielina parādu, jo tiek iztērēti nozīmīgi valsts resursi, 
neveicinot nodarbinātību un prognozējamo nodokļu ieņēmumu pieaugumu;
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17. atgādina, ka Stabilitātes un izaugsmes pakts tika pārskatīts 2005. gadā, lai varētu faktiski 
pieņemt pretcikliskas makroekonomikas principus, kas ir izrādījušies veiksmīgi krīzes 
pārvarēšanai;

18. prasa Komisijai izstrādāt ieteikumus attiecībā uz budžeta deficīta samazināšanu atbilstīgi 
valsts finanšu pretcikliskas pārvaldības principam;

19. prasa izmantot strukturālo deficītu kā rādītāju, ar kuru iespējams noteikt valsts finanšu 
ilgtermiņa stabilitāti;

20. prasa izmantot strukturālo parādsaistību līmeni, piemēram, valsts parāda un aktīvu vai 
neto parāda un IKP attiecību, lai noteiktu dalībvalstu maksātspējas līmeni;

°

°         °

21. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

1. Pretciklisko politikas virzienu un strukturālo reformu koordinēšana

Budžeta politikas īstenošana ir būtiska dalībvalstu ekonomikas politikas sastāvdaļa. 
Stabilitātes un izaugsmes pakts ierobežo valstu iespējas īstenot neatkarīgu politiku. Paktā, kas 
tika pārskatīts 2005. gadā, ir noteikti izņēmuma apstākļi, kas ļauj uz laiku pārsniegt šos 
ierobežojumus, lai ļautu darboties automātiskajiem stabilizatoriem. Pašlaik ir jādefinē 
"atveseļotas ekonomikas" rādītāji, lai precizētu, kurā brīdī ir jāpiemēro krīzes pārvarēšanas 
pasākumi. Ekonomisti ir vienisprātis attiecībā uz to, ka vislielākā ražošanas jauda ir 
novērojama pilnības nodarbinātības ekonomikas apstākļos. Realitātē šāda situācija rodas tad, 
ja kapitāla resursu izmantošanas līmenis pārsniedz 85 %. Var uzskatīt, ka apstākļos, kad 
izaugsme ir zemāka par noteiktu līmeni, ir vajadzīgi budžeta un monetārās stimulēšanas 
pasākumi.

Kas attiecas uz ekonomisko situāciju Eiropas Savienībā, 2009. gads bija iezīmīgs ar īpaši lielu 
ražošanas un ražošanas jaudas izmantošanas līmeņa kritumu (vidēji 71 %). Ekonomikas 
atveseļošanās ir lēna, jo ir atkarīga no uzņēmumu kapitāla atjaunošanas un eksporta 
pieauguma, kas notiek lēni. Lielākajā daļā ES valstu patēriņa līmenis nepieaug un ieguldījumi 
ir nelieli pieprasījuma krituma dēļ. Līdz ar to samazinās Eiropas valstu ekonomikas izaugsme.

Lai noteiktu brīdi, kad ir jāpastiprina krīzes pārvarēšanas politikas virzieni, Komisijai būtu 
jāpiemēro vienkāršs noteikums. Lai gan ražošanas jaudas izmantošanas līmenis ir zemāks par 
normālo līmeni, netradicionālie pasākumi ir jāsaglabā. Tiklīdz ekonomika sasniegs šo līmeni, 
būtu iesakāmi pasākumi, kas nodrošina budžeta līdzsvaru (piemēram, primārā budžeta 
pārpalikumu piešķiršana parādu atmaksai).

2. Meklējot valsts finanšu ilgtspējīguma kritēriju

Komisijas paziņojumā ir atzīta nepieciešamība saglabāt netradicionālos pasākumus, līdz 
ekonomika ir atveseļojusies, kā arī ir aktualizēts jautājums par valsts finanšu ilgtermiņa 
ilgtspējības problēmu. 
Paziņojumā ir uzsvērts, ka "nav skaidri noteikts ilgtspējīga parāda jēdziens"1 un "nepastāv 
ilgtspējīgu pārādsaistību maksimālā ierobeža. Ilgtspējīguma robežas dažādās valstīs un 
laikposmos ir atšķirīgas"2. Tomēr Komisija cenšas ierosināt ilgtspējības kritēriju, lai parāds 
neierobežotu "valdības spējas nodrošināt vajadzīgos sabiedriskos pakalpojumus un spējas 
pielāgot savu politiku jaunajiem uzdevumiem". Tā pauž bažas par iedzīvotāju novecošanas 
negatīvo ietekmi un sociālo izdevumu palielināšanās tendences negatīvo ietekmi uz 
izaugsmes iespējām.

                                               
1 Darba dokuments, kas pievienots Komisijas paziņojumam Eiropas Parlamentam un Padomei par valsts finanšu 
ilgtermiņa ilgtspējību ekonomikas atveseļošanas apstākļos, 2009. gada 14. oktobris.
2 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par valsts finanšu ilgtermiņa ilgtspējību ekonomikas 
atveseļošanas apstākļos, 2009. gada 14. oktobris.
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Komisijas paziņojums ir mēģinājums noteikt līdz 2060. gadam izdevumu un nodokļu 
ieņēmumu daļu, kas ES dalībvalstīs jāizmanto, lai valsts parāds saglabātos pieņemamā līmenī 
un šajā laikposmā nepārsniegtu 60 % no IKP.

Komisijas prognožu pamatā ir hipotēzes, kuras ilgākā laikā posmā neizbēgami mainīsies. 
Ilgtermiņa izaugsmes radītājus faktiski ietekmē virkne uzņēmumu īstermiņa lēmumu par 
ieguldījumiem, un šie lēmumi ir atkarīgi no ekonomiskās situācijas un iestāžu īstenotās 
politikas. Tādējādi laba makroekonomiskā politika var palielināt iespējamos izaugsmes 
rādītājus un samazināt slogu, ko rada sociālās aizsardzības shēmu finansēšana. Turklāt 
demogrāfisko attīstību nosaka pārmaiņas auglības radītājos un migrācijas plūsmā. Visbeidzot, 
šis sociālo izdevumu finansējuma slogs ir atkarīgs no sabiedrības pieprasījuma pēc 
sabiedriskajām precēm un obligātu maksājumu pieļaujamības līmeņa. Šis sabiedrības 
pieprasījums ir izrādījies nozīmīgs dažās dalībvalstīs un tas agrāk nav kavējis ekonomikas 
izaugsmi. Šobrīd ir atzīta Eiropas sociālā modeļa "sociālās drošības tīklu" nozīme, un tie ir 
sevišķi noderīgi krīzes laikā. Tos var attīstīt un modernizēt, no jauna nosakot to apjomu un 
finansējuma bāzi.

Valsts parāda problēma ir jāizvirza saistībā ar minēto virkni īstemiņa lēmumu. Budžeta 
deficīts ir vēlams, ja pastāv līdzsvara trūkums starp ietaupījumiem un ieguldījumiem. Šādos 
gadījumos valsts politikai ir jācenšas piesaistīt pieejamos ietaupījumus, izmantojot 
aizņēmumus, lai finansētu ieguldījumu izdevumus.  Šāds līdzsvara trūkums iedīglī pastāvēja 
jau pirms rezervju krīzes 2008. gada oktobrī; ES izaugsmes rādītāji kļuva negatīvi 2008. gada 
otrajā pusgadā un kopš desmitgades sākuma euro zonas izaugsmes rādītāji saglabājās zemāki 
par iespējamiem rādītājiem.

Lai atjaunotu ieguldījumu veikšanu, dalībvalstīm budžeta politikā ir jāparedz ievērojami 
ietaupījumi. Deficīts ir ilgtspējīgs, ja tā finansējums neizraisa spiedienu uz valsts aizņēmuma 
procentu likmēm vai uz nodokļu maksātāju pleciem netiek uzlikts pārmērīgs slogs. Parādu 
slogs pieaug, ja faktiskās procentu likmes ir lielākas par ekonomiskās izaugsmes rādītājiem. 
Tādēļ zemas procentu likmes ir kritērijs, lai noteiktu parādu īstermiņa ilgtspējību.

Dalībvalstu spējas aizņemties ir arī atkarīgas no kredītreitinga aģentūru attieksmes. Nesenā 
pieredze liecina, ka tās var nepietiekami novērtēt vai pārvērtēt risku. Tās piešķir AAA 
kredītvērtējumu vienīgi tad, ja valsts, kurai ir parādi, ir maksātspējīga. Augstāks reitings tiek 
piešķirts, ja parāds tiek izmantots, lai finansētu deficītu, kas veicina izaugsmi un nodokļu 
ieņēmumus nākotnē. Tādēļ ir būtiski, lai Komisija pastāvīgi veiktu pētījumus, kas ļauj 
novērtēt pārādu stāvokli, un sodītu dalībvalstis, kas varētu mēģināt pārvērtēt savu izaugsmi, 
lai praktizētu slēptu recesīvo deficītu.

3. Noteikt labos un sliktos parādus

Saskaņā ar Komisijas ieteikumiem dalībvalstis kopš eiro ieviešanas apņēmās samazināt 
administratīvos izdevumus un veikt savu pensiju sistēmu reformu. Krīze 2009. gadā 
ievērojami palielināja deficītu un parādsaistību līmeni visās dalībvalstīs.

Ekonomikas atveseļošanas pasākumi nav vienīgais deficīta palielināšanās iemesls. Tā iemesls 
galvenokārt ir nodokļu ieņēmumu mehāniskā palēnināšanās. Cits iemesls ir budžeta politikas 
efektivitāte, ko var noteikt pēc tā, vai ir sasniegti tajā noteiktie mērķi. Ar ievērojamu deficītu 
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var finansēt ekonomikas ekspansiju, kas rada nodokļu ieņēmumus un atjauno līdzsvaru. Tāds 
ir Komisijas ierosināto "netradicionālo stimulu" pamatojums.

No otras puses, nepareizi vērsti nodokļu stimuli var vāji ietekmēt izaugsmi. Šie izdevumi vēl 
vairāk palielina valsts parādu. Līdz ar to ir runa par recesīvu deficītu. Slikto parādu slogs 
gulstas uz mājsaimniecībām, kuras netiecas taupīt, tādējādi nenodrošinot nekādus ieguvumus 
no parāda. Tā kā deficīts galvenokārt skar tās mājsaimniecības, kuras visvairāk ir ietekmējusi 
krīze, ir būtiski noteikt recesīvo deficītu un to novērst.

4. Kā rīkoties attiecībā uz Stabilitātes paktu?

Izstrādājot Māstrihtas līgumu, tika noteikts pieļaujamais deficīts un parādsaistību līmenis, par 
pamatu ņemot vidējā deficīta un pārādsaistību līmeņa aprēķinu Eiropas Monetārās sistēmas 
valstīs. Stabilitātes pakta pārskatīšana 2005. gadā netieši noveda pie pretcikliskas 
makroekonomikas politikas principu pieņemšanas.  Šāds princips šķiet īpaši piemērots 
saistībā ar valsts finanšu ilgtermiņa ilgtspējību. Komisija varētu skaidri nostiprināt šo 
pretcikliskās pārvaldības noteikumu. Līdz ar to tai būtu jāizstrādā ieteikumi saskaņā ar šo 
principu, atturoties no pārāk agru līdzsvara atjaunošanas termiņu noteikšanas.

Attiecībā uz kritērijiem valsts finanšu ilgtermiņa ilgtspējības noteikšanai ir īpaši pamatoti 
izmantot strukturālā deficīta rādītāju, kas ir paredzēts ilgtermiņa novērtēšanai, jo tas nosaka 
valsts finanšu stāvokli neatkarīgi no cikliskās ietekmes. Visbeidzot, var izmantot strukturālo 
parādsaistību līmeni, piemēram, valsts parāda un aktīvu vai neto parāda un IKP attiecību, lai 
noteiktu dalībvalstu maksātspējas līmeni.


