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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas pusgadu ekonomikas politikas koordinēšanai — 2012. gada prioritāšu 
īstenošana

(2012/2150(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 136. pantu apvienojumā 
ar 121. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regulu (ES) 
Nr. 1175/2011, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa 
uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu1,

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 8. novembra Direktīvu 2011/85/ES par prasībām 
dalībvalstu budžeta struktūrām2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regulu (ES) 
Nr. 1174/2011 par izpildes pasākumiem pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības 
koriģēšanai eurozonā3,

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 8. novembra Regulu (ES) Nr. 1177/2011, ar kuru groza 
Regulu (EK) Nr. 1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūras īstenošanu4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regulu (ES) 
Nr. 1176/2011 par to, kā novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regulu (ES) 
Nr. 1173/2011 par efektīvu budžeta uzraudzības īstenošanu eurozonā6,

– ņemot vērā I pielikumu Eiropadomes 2011. gada 24.–25. marta secinājumiem ar 
nosaukumu pakts „Euro plus” —  labāka ekonomikas politikas koordinācija 
konkurētspējai un konverģencei” 7,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 23. novembra paziņojumu „Gada izaugsmes pētījums 
par 2012. gadu” (COM(2011) 0815),

– ņemot vērā Parlamenta 2012. gada 15. februāra rezolūciju par ieguldījumu „Gada 

                                               
1 OV L 306, 23.11.2011., 12. lpp.
2 OV L 306, 23.11.2011., 41. lpp.
3 OV L 306, 23.11.2011., 8. lpp.
4 OV L 306, 23.11.2011., 33. lpp.
5 OV L 306, 23.11.2011., 25. lpp.
6 OV L 306, 23.11.2011., 1. lpp.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf



PE492.923v02-00 4/7 PR\909778LV.doc

LV

izaugsmes pētījumā par 2012. gadu”1,

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par ekonomikas politikas vispārējo 
pamatnostādņu īstenošanu dalībvalstīs, kuru valūta ir euro (COM(2012) 0301),

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Austrijas 2012. gada valsts reformu 
programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Austrijas 2011.–2016. gada stabilitātes 
programmu (COM(2012) 0306),

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Beļģijas 2012. gada valsts reformu 
programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Beļģijas 2012.–2015. gada stabilitātes 
programmu (COM(2012) 0314),

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Bulgārijas 2012. gada valsts reformu 
programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Bulgārijas 2012.–2015. gada 
konverģences programmu (COM(2012) 0302),

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Kipras 2012. gada valsts reformu 
programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Kipras stabilitātes programmu 2012.–
2015. gadam (COM(2012) 0308),

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Čehijas 2012. gada valsts reformu 
programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Čehijas 2012.–2015. gada 
konverģences programmu (COM(2012) 0303),

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Dānijas 2012. gada valsts reformu 
programmu, un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Dānijas konverģences programmu 
2012.–2015. gadam (COM(2012) 0304),

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Igaunijas 2012. gada valsts reformu 
programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Igaunijas stabilitātes programmu 
2012.–2015. gadam (COM(2012) 0311),

– ņemot vērā ieteikumu Padomes par Somijas 2012. gada valsts reformu programmu un ar 
ko sniedz Padomes atzinumu par Somijas 2012.–2015. gada stabilitātes programmu 
(COM(2012) 0312),

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Francijas 2012. gada valsts reformu 
programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Francijas stabilitātes programmu 
2012.–2016. gadam (COM(2012) 0313),

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Vācijas 2012. gada valsts reformu 
programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Vācijas stabilitātes programmu 2012.–
2016. gadam (COM(2012) 0305),

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Grieķijas 2012. gada valsts reformu 
programmu (COM(2012) 0307),

                                               
1Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0048. 
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– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Ungārijas 2012. gada valsts reformu 
programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Ungārijas 2012.–2015. gada 
konverģences programmu (COM(2012) 0317),

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Īrijas 2012. gada valsts reformu 
programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Īrijas 2012.–2015. gada stabilitātes 
programmu (COM(2012) 0316), 

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Itālijas 2012. gada valsts reformu 
programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Itālijas 2012.–2015. gada stabilitātes 
programmu (COM(2012) 0318),

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Latvijas 2012. gada valsts reformu 
programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Latvijas 2012.–2015. gada 
konverģences programmu (COM(2012) 0320),

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Lietuvas 2012. gada valsts reformu 
programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Lietuvas konverģences programmu 
2012.–2015. gadam (COM(2012) 0319),

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Luksemburgas 2012. gada valsts reformu 
programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Luksemburgas stabilitātes programmu 
2012.–2015. gadam (COM(2012) 0315),

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Maltas 2012. gada valsts reformu 
programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Maltas stabilitātes programmu 2012.–
2015. gadam (COM(2012) 0321),

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Nīderlandes 2012. gada valsts reformu 
programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Nīderlandes stabilitātes programmu 
2012.–2015. gadam (COM(2012) 0322),

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Polijas 2012. gada valsts reformu 
programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Polijas konverģences programmu 
2012.–2015. gadam (COM(2012) 0323),

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Portugāles 2012. gada valsts reformu 
programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Portugāles stabilitātes programmu 
2012.–2016. gadam (COM(2012) 0324),

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Rumānijas 2012. gada valsts reformu 
programmu, ar ko sniedz Padomes atzinumu par Rumānijas konverģences programmu 
2012.–2015. gadam (COM(2012) 0325),

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Slovākijas 2012. gada valsts reformu 
programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Slovākijas 2012.–2015. gada 
stabilitātes programmu (COM(2012) 0326),

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Slovēnijas 2012. gada valsts reformu 
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programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Slovēnijas stabilitātes programmu 
2012.–2015. gadam (COM(2012) 0327),

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Spānijas 2012. gada valsts reformu 
programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Spānijas 2012.–2015. gada stabilitātes 
programmu (COM(2012) 0310),

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Zviedrijas 2012. gada valsts reformu 
programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Zviedrijas 2012.–2015. gada 
konverģences programmu (COM(2012) 0328),

– ņemot vērā ieteikumu Padomes ieteikumam par Apvienotās Karalistes 2012. gada valsts 
reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Apvienotās Karalistes 2012.–
2017. gada konverģences programmu (COM(2012) 0309),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Vides komitejas, Sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, 
Reģionālās attīstības komitejas, Konstitucionālo jautājumu komitejas un Sieviešu tiesību 
un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A7-0000/2012),

A. tā kā ekonomikas, sociālā, finanšu un valstu parādu krīze vēl nav beigusies;

B. tā kā Eiropas pusgads tika kodificēts 2011. gada 16. novembra Regulā (ES) Nr. 1175/2011 
(Wortmann-Kool ziņojums);

1. atzinīgi vērtē Komisijas katrai valstij paredzētos īpašos ieteikumus eurozonai; gaida, ka 
šie ieteikumi būs pamatā pavasara Padomes ieteikumiem;

2. atgādina, ka Eiropas pusgads saistībā ar eurozonu pieļauj ex ante koordināciju gan 
attiecībā uz budžeta projekta plānu pārnešanu, gan uz lielu ekonomikas politikas 
reformēšanas plānu apspriešanu, lai ņemtu vērā un samazinātu valstu pasākumu plašāku 
ietekmi uz citām valstīm vai uz visu eurozonu;

3. ir pārliecināts, ka ierosinātie pasākumi sekmē valsts finanšu ilgtspējību, palielina 
konkurētspēju, nodrošina lielāku izaugsmi un nodarbinātību;

4. konstatē, ka Komisijas neatlaidīgā prasība veikt izaugsmi sekmējošas strukturālas 
reformas, kas ļautu ES nopietni ķerties pie krīzes pārvarēšanas, lai atgūtu savu vadošo 
nozīmi pasaules ekonomikā; atbalsta Komisijas centienus novērst makroekonomikas 
nelīdzsvarotību eurozonā;

5. norāda, ka strukturālas reformas tiek veiktas tikai dažās jomās, kā, piemēram, darba tirgos, 
nodokļu sistēmā, banku nozares pārstrukturēšanā, nepamatotu ierobežojumu atcelšanā 
regulētiem amatiem un profesijām, dažu rūpniecības nozaru liberalizēšanā, publisko 
izdevumu efektivitātes un kvalitātes uzlabošanā, nevajadzīgu valsts pārvaldes līmeņu 
samazināšanā, nodokļu nemaksāšanas apkarošanā un hipotekāro kredītu un nekustamā 
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īpašuma tirgos; 

6. mudina Komisiju būt stingrākai attiecībā uz saviem ieteikumiem un uzraudzīt iepriekš 
ierosinātos ieteikumus, tostarp, sniedzot sīkākus paskaidrojumus un vērtējumus 
gadījumos, kuros Komisija uzskata, ka attiecīgā valsts ir tikai daļēji izpildījusi tās 
ieteikumus;

7. mudina dalībvalstis stingri ievērot Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumus, kas mainīti 
ar sešu tiesību aktu kopumu par ekonomikas pārvaldību, lai elastīgāk izmantotu valsts 
finanšu līdzekļus, padarītu Eiropas ekonomiku ilgtspējīgāku un samazinātu banku nozares 
spiedienu; gaida, lai Komisija un Padome liktu stingri ievērot šos noteikumus; ir 
pārliecināts, ka jānostiprina fiskālā disciplīna un fiskālās iestādes gan valstu, gan vietējā 
mērogā un ka valsts izdevumi jānovirza ilgtermiņa ieguldījumiem, kas veicinās ilgtspējīgu 
izaugsmi; 

8. atzinīgi vērtē pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru izbeigšanu vairākās 
dalībvalstīs; cer, ka tuvākajā laikā tiks izbeigts vēl vairāk procedūru;

9. atzinīgi vērtē Līguma par stabilitāti, saskaņošanu un pārvaldību ekonomiskajā un 
monetārajā savienībā ratificēšanu aizvien lielākā skaitā no 25 dalībvalstīm, kas to 
parakstīja; mudina visas dalībvalstis pēc iespējas ātrāk ratificēt šo līgumu; slavē pozitīvo 
iznākumu Īrijas referendumā par šo līgumu;

10. mudina visas iesaistītās puses nekavējoties vienoties par divu leģislatīvo aktu kopumu 
budžeta uzraudzības jomā, lai papildinātu pašreizējos tiesību aktus, kas pieņemti 
koplēmuma procedūrā; mudina visas iesaistītās puses neatkāpties no Padomes 
secinājumiem, tikko tie ir pieņemti;

11. slavē dialogu par ekonomikas jautājumiem starp Parlamentu un dalībvalstu pārstāvjiem un 
vēlas turpināt šo dialogu;

12. uzsver vajadzību uzlabot Eurogrupas darba metodes;

13. atkārto aicinājumu uzlabot eurozonas finanšu sistēmas stabilitāti;

14. atgādina, ka Komisijas ieteikumi ir ieguldījums pavasara Padomes sanāksmē un ka šī 
procedūra nav likumdošanas procedūra;

15. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropadomei, dalībvalstu valdībām un 
Eiropas Centrālajai bankai.


