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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2013. gada izaugsmes 
pētījums
(2012/2256(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantu, jo īpaši tā 9. un 151. pantu 
un 153. panta 1. punkta e) apakšpunktu,

– ņemot vērā 2012. gada 28. un 29. jūnija Eiropadomes secinājumus,

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

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 28. novembra paziņojumu „Gada izaugsmes pētījums 
par 2013. gadu” (COM(2012)0750),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, 
Reģionālās attīstības komitejas un Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumus (A7-
0000/2012),

A. tā kā euro zona kopumā saskaras ar atkārtotu lejupslīdi;

B. tā kā krīze ir postoši ietekmējusi miljoniem Eiropas iedzīvotāju dzīvi, kā to apliecina 
oficiālie statistikas dati nodarbinātības jomā, proti, laikā kopš 2008. gada vairāk nekā 
8 miljoni cilvēku Eiropas Savienībā jau ir zaudējuši darbu, vairāk nekā 25 miljoni Eiropas 
iedzīvotāju pašlaik ir bezdarbnieki, un no tiem gandrīz 11 miljoni cilvēku ir bez darba jau 
ilgāk nekā gadu. Bez darba pašlaik ir gandrīz 10 miljoni jauniešu. Tikai pagājušajā gadā 
vien 2 miljoni cilvēku zaudēja darbu; 

C. tā kā būtu jāatgādina, ka 2007. gadā, kad sākās krīze, vidējais valsts budžeta deficīts euro 
zonā bija tikai 0,6 %, turklāt bija vērojama tā samazināšanās līdzsvara virzienā;

D. tā kā kopš 2009. gada daudzās dalībvalstīs vērojamo kraso situācijas pasliktināšanos valsts 
budžeta deficīta un parāda jomā ir izraisījusi valdību reakcija uz krīzi apstākļos, kuros 
nebija nodrošināti Eiropas mēroga anticikliski instrumenti; 

E. tā kā 2010. un 2011. gada statistikas datu analīze skaidri apliecina, ka izvēlēto politisko 
risinājumu dēļ 2010. gadā novērotā ierobežotā atgūšanās no krīzes apstājās, atsākoties 
lejupslīdei, ko izraisīja pāragra un vērienīga fiskālās politikas ierobežošana, samazinoties 
dalībvalstu izdevumiem, un tas vēl joprojām turpinās;

F. tā kā Komisijas prognozes par 2012. gadu tika veiksmīgi labotas, 2011. gada pavasarī 
prognozēto rādītāju 1,8 % apmērā samazinot līdz -0,4 % 2012. gada rudenī; tā kā rudenī 
sniegtajās prognozēs Komisija 2013. gadā paredz IKP pieaugumu tikai 0,1 % apmērā; tā 
kā pastāv nopietnas šaubas par šo 2013. gada prognožu precizitāti, jo domājams, ka to 
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pamatā ir pazemināts izdevumu multiplikators, tādējādi nav pareizi novērtēta pašreizējās 
izdevumu samazināšanas negatīvā ietekme uz ekonomikas izaugsmi; 

G. tā kā izdevumu multiplikatori nelabvēlīgā ekonomiskā periodā var būt no 2 līdz 3 reizēm 
augstāki nekā normālos ekonomiskajos apstākļos, kad starpība starp potenciālo un 
faktisko ražošanas apjomu ir tuvu nullei;

H. tā kā lielākajā ES daļā vienlaikus īstenota konsolidācija arī paaugstināja izdevumu 
multiplikatoru euro zonā kopumā un tā ietekmi palielināja ievērojamā Eiropas ekonomiku 
atvērtība iekšējā tirgū;

I. tā kā katru dalībvalsti ietekmē tās īstenoto izdevumu samazināšanas pasākumu negatīvās 
sekas un citu dalībvalstu sinhroni veiktā konsolidācija;

J. tā kā izdevumu samazināšanas stratēģija izraisa pieprasījuma, algu un cenu krišanos, 
vienlaikus radot bezdarba pieaugumu;

K. tā kā nesen veikti Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) pētījumi apliecina, ka pakāpeniska 
un netraucēta budžeta konsolidācija ir vēlamāka nekā stratēģija, kas paredz pārāk strauju 
un negaidītu valsts finanšu nelīdzsvarotības mazināšanu;

L. tā kā makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūras rezultātu apkopojums 
par 2011. gadu liecina par milzīgas nelīdzsvarotības pastāvēšanu Savienībā, jo īpaši euro 
zonā; kārtējās konta bilances vidējais rādītājs par trīs gadu periodu procentuālā izteiksmē 
no IKP liecina, ka pārliecinošs pārpalikums ir konstatējams tika trīs valstīs (Luksemburgā 
un Nīderlandē +7,5 un Vācijā +5,9), bet lielākajā daļā pārējo valstu šis rādītājs ir negatīvs; 

M. tā kā šī situācija liecina, ka iekšējā tirgus un vienotās valūtas sniegto ieguvumu sadalījums 
dalībvalstu vidū ir ļoti nevienmērīgs, samazinot vājāku valstu ekonomiku rīcības iespējas 
cīņā ar krīzi;

N. tā kā vairāku dalībvalstu apstiprinātie taupības pasākumi ir sasnieguši nepieredzētu 
mērogu, proti, budžeta samazinājums laikā no 2010. līdz 2012. gadam Grieķijā sasniedz 
18 punktus no IKP, bet Portugālē, Spānijā un Itālijā — attiecīgi 7,5, 6,5 un 4,8 punktus no 
IKP, neuzrādot nekādas būtiskas ekonomikas un fiskālās situācijas uzlabošanās pazīmes, 
radot milzīgus sociālos traucējumus un vajadzību veikt īstenoto politikas programmu 
jaunu izvērtējumu;

O. tā kā valstu procentu likmes liecina par nepieredzētām atšķirībām euro zonā un attiecībā 
uz dažām dalībvalstīm tās vēl joprojām nav ilgtspējīgas;

P. tā kā valstis, kurās ir reģistrēts pārpalikums, būtu jāaicina uzņemties daļu no korekcijas 
pasākumu nastas, stimulējot to iekšējo pieprasījumu, jo īpaši pielāgojot algas;

Q. tā kā Komisija nav spējusi pārliecinoši pamatot to, ka piemērotie politikas risinājumi laika 
gaitā sniegs rezultātus un ka tie sabiedrību ietekmēs taisnīgi un pieņemami;

R. tā kā aizdevumu izsniegšana privātajam sektoram vēl joprojām ir ierobežota un privātā 
kredīta plūsmas ir samazinātas;
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S. tā kā vairākās dalībvalstīs nodokļu maksātāju ieguldījumu kapacitāte ir gandrīz izsmelta; 
tā kā aplēses liecina, ka Eiropas ēnu ekonomika veido 22,1 % no kopējās saimnieciskās 
darbības un tās radītais nodokļu ieņēmumu zaudējums ir aptuveni viens triljons euro gadā;

T. tā kā Gada izaugsmes pētījuma par 2013. gadu mērķis ir ekonomikas un sociālo prioritāšu 
noteikšana 2013. gadam;

U. tā kā fiskālās disciplīnas pīlārs būtu jāizstrādā ciešā sasaistē ar solidaritātes un 
demokrātijas pīlāriem,

1. atzinīgi vērtē Gada izaugsmes pētījumā par 2013. gadu pausto atzinumu, ka, lai izkļūtu no 
krīzes, ir jānodrošina izaugsme, bet pauž šaubas par to, vai Komisijas saskatītās atlabšanas 
pazīmes atbilst patiesībai; brīdina par turpmākas saimnieciskās darbības samazināšanās 
risku nākamā gada laikā, ko varētu radīt kopējā negatīvā ietekme, kuru euro zonā izraisa 
ievērojami un vienlaikus veikti budžeta samazinājumi ar prociklisku ietekmi;

2. aicina Komisiju nopietni izskatīt iespēju īstenot fiskālās korekcijas pasākumus ilgākā 
laikposmā, tādējādi nodrošinot papildu pagaidu rīcības iespējas pēc iespējas drīzākai 
izaugsmes atjaunošanai; 

3. aicina Komisiju atzīt, ka dominējošā politiskā ievirze ir pašiznīcinoša, un pārskatīt Gada 
izaugsmes pētījumā sniegtos politikas ieteikumus nākamajam gadam; 

4. uzskata, ka Komisija ir pārāk zemu novērtējusi nesenās debates par izdevumu 
multiplikatoru, jo īpaši tās, kas notika pēc SVF veiktās šā jautājuma analīzes jaunākajā 
ziņojumā par pasaules ekonomikas perspektīvām, lai gan jaunākajos teorētiskajos un 
empīriskajos darbos ekonomikas literatūras jomā par šo jautājumu attīstās plaša 
vienprātība; uzskata, ka šim jautājumam politikas veidošanā ir ļoti būtiska nozīme, jo 
kļūdaini izdevumu multiplikatori var radīt milzīgas politikas kļūdas; tāpēc aicina Komisiju 
bez kavēšanās atļaut neatkarīgiem institūtiem rūpīgi un sistemātiski pārbaudīt tās 
makroekonomikas modelēšanas un prognožu sagatavošanos procesu; 

5. atzinīgi vērtē faktu, ka Komisija ir atzinusi, ka pārmērīgu deficītu korekcijas termiņa 
„iespējams” pielāgojums ir pamatots, nodrošinot pilnīgu atbilstību Stabilitātes un 
izaugsmes pakta būtībai; tomēr uzskata, ka šis atzinums jau ir novēlots; 

6. aicina Komisiju atkārtoti novērtēt dalībvalstu situāciju, ņemot vērā ārkārtējos apstākļus, ar 
kuriem tās saskaras, proti, „ārkārtējus apstākļus, ko attiecīgā [dalībvalsts] nevar kontrolēt 
un kam turklāt ir liela ietekme uz vispārējās valdības finansiālo stāvokli, vai nopietnas 
ekonomikas lejupslīdes periodos, kā paredzēts pārskatītajā Stabilitātes un izaugsmes paktā 
(..)”;

7. aicina Komisiju un Padomi atvieglot konsolidācijas procesu dalībvalstīm ar pārmērīgiem 
deficītiem, kas radušies ārkārtēju apstākļu dēļ, vienlaikus nodrošinot, ka „budžeta mērķi 
(..) tās cikliski koriģētajā bilancē sasniedz vismaz 0,5 % no IKP lielu minimālu gada 
uzlabojumu kā etalonrādītāju, neskaitot vienreizējos un citus īslaicīgus pasākumus, lai 
tādējādi nodrošinātu pārmērīga deficīta korekciju ieteikumā norādītajā termiņā”, kā 
paredzēts Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvajā daļā;
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8. aicina Komisiju un Padomi līdzsvarot produktīvu publisko ieguldījumu vajadzības ar 
fiskālās disciplīnas mērķiem, iekļaujot publisko ieguldījumu programmas tās Stabilitātes 
un izaugsmes pakta un pārmērīgu deficīta procedūru novērtējumā;

9. aicina Komisiju bez kavēšanās sākt tāda plāna izstrādi, kas nodrošinātu, ka fiskālās 
disciplīnas elementus paralēli papildina ar konkrētiem priekšlikumiem par solidaritāti 
dalībvalstu vidū un demokrātisku likumību kā daļu no Iestāžu nolīguma par Eiropas 
pusgadu;

10. aicina Komisiju un Padomi būtiski uzlabot konkrētām dalībvalstīm adresēto ieteikumu 
kvalitāti, atbilstību valsts īpatnībām un piemērotību, jo īpaši nodrošinot 
makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzdevuma kompetentu interpretāciju;

11. aicina dalībvalstis bez kavēšanās vienoties par daudzgadu finanšu shēmu, nodrošinot šīs 
shēmas kā ļoti vajadzīgu ieguldījumu avota pozīciju; 

12. aicina Komisiju un Padomi ekonomikas lejupslīdes gadījumā ikreiz pārskatīt ieteikto 
fiskālās korekcijas politiku, nodrošinot minimālos sociālās labklājības līmeņus, aizsargājot 
darba pamattiesības un novēršot lejupslīdes spirāli; aicina Komisiju un Padomi ierosināt 
Savienības instrumentus sociālās aizsardzības un obligāto sociālo standartu jomā;

13. aicina arī Komisiju ierosināt visaptverošu pieeju izaugsmes nodrošināšanai, šajā pieejā 
iekļaujot patiesu Eiropas rūpniecības politiku un garantiju tam, ka Eiropa izmantos visu 
savu spēku un ietekmi ES ārējās tirdzniecības attiecībās; aicina Komisiju izmantot visus 
izaugsmes avotus, ko sniedz tirdzniecība ar trešām valstīm, kā arī nodrošināt savstarpību 
un godīgu tirdzniecību; aicina Komisiju tirdzniecības nolīgumos iekļaut stingras klauzulas 
par sociālajiem jautājumiem, pamatojoties uz Starptautiskās Darba organizācijas darba 
standartiem;

14. uzsver, ka mērķtiecīgi dalībvalstu centieni pienācīgā tempā nostiprināt valsts finanses var 
būt sekmīgi tikai tad, ja simetriski tiks samazināta makroekonomiskā nelīdzsvarotība; 

15. aicina Komisiju un Padomi rīkoties ātri, lai saskaņā ar Eiropadomes 2012. gada 28. un 
29. jūnija sanāksmē panākto vienošanos faktiski nodrošinātu „Izaugsmes un 
nodarbinātības pakta” jēgu un efektivitāti;

16. aicina Komisiju iesniegt konkrētus priekšlikumus, lai uzlabotu cīņu pret krāpniecību 
nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tostarp saistībā ar trešām valstīm, 
kas ir būtisks instruments godīgākai fiskālo pasākumu sadalei un dalībvalstu ieņēmumu 
palielināšanai;

17. aicina Komisiju un Padomi bez kavēšanās iesaistīties pienācīgu mehānismu izstrādē 
kopīgai valsts parāda pārvaldībai, lai atvieglotu vairāku dalībvalstu parādu nastu un radītu 
apstākļus kopīgai emitēšanai nākotnē, nosakot ierobežojumus valsts finansēšanas izmaksu 
atšķirībām;

18. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PIELIKUMS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMAM
SĪKI IZSTRĀDĀTI PRIEKŠLIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA 

SATURU

1. IETEIKUMS SAISTĪBĀ AR ALTERNATĪVU STRATĒĢIJU
Eiropas Parlaments uzskata, ka ikgadējās politikas norādēs, kas, pamatojoties uz Izaugsmes 
un stabilitātes paktu, jāpieņem Eiropadomei, būtu jāparedz turpmāk izklāstītie mērķi.
Komisijai un Padomei būtu jāpieņem jauna, uz sešiem principiem pamatota alternatīva 
stratēģija, kā izklāstīts turpmāk.

1. Fiskālā konsolidācija būtu jāatliek un būtu jāpaplašina tās piemērošanas joma, pienācīgi 
ņemot vērā spēkā esošos ES fiskālos noteikumus. Ja saskaņā ar Līgumiem, Izaugsmes un 
stabilitātes paktu un pat fiskālo paktu tiktu īstenota līdzsvarotāka fiskālā konsolidācija 
0,5 punktu no IKP apmērā, nevis visai euro zonai paredzēti konsolidācijas pasākumi gandrīz 
130 miljardu euro apjomā, tikai 2013. gadā vien būtu nodrošinātas konkrētas rīcības iespējas 
vairāk nekā 85 miljardu euro vērtībā. Vienkārši atliekot un ierobežojot konsolidācijas procesu, 
laikā no 2013. gada līdz 2017. gadam vidējo izaugsmi euro zonā ir iespējams uzlabot par 
0,7 punktiem gadā.

2. Ir jāaptur spekulācijas ar dalībvalstu parādiem. Kopienas pārvaldības struktūrā pēc 
iespējas drīzāk ir jāiekļauj Eiropas Stabilitātes mehānisms (ESM) ar ECB kā atbalsta 
mehānismu.
3. Ilgstošā kumulatīvā nelīdzsvarotība, kas pēc vienotās valūtas ieviešanas ir 
palielinājusies kopējo politikas programmu asimetriskās ietekmes dēļ uz dažādu valstu 
ekonomiku, ir pienācīgi jārisina, izmantojot īpašus konverģences instrumentus nolūkā veicināt 
grūtībās nonākušo valstu ekonomiku konkurētspēju, jo īpaši uzlabojot izaugsmes 
nosacījumus — veicinot ieguldījumus šajā jomā. 

4. Ir ievērojami jāpalielina Eiropas Investīciju bankas izsniegto aizdevumu apmērs, kā arī 
jāveicina citi pasākumi (jo īpaši struktūrfondu un projektu obligāciju izmantojums), lai patiesi 
veicinātu Eiropas Savienības izaugsmes programmas īstenošanu. Izaugsmes un nodarbinātības 
pakts ir steidzami jāpārveido par konkrētiem ieguldījumiem.

5. Ir jāīsteno tiesiskās iniciatīvas un jāievieš politikas instrumenti, lai atjaunotu reālajai 
ekonomikai paredzēto kredīta plūsmu. Uzņēmumiem, jo īpaši MVU, ir jānodrošina piekļuve 
finansējumam, un nosacījumiem šāda finansējuma saņemšanai iekšējā tirgū, jo īpaši euro 
zonā, būtu jābūt līdzīgiem. 

6. Ciešas ekonomikas politikas koordinēšanas mērķim būtu jābūt iekšējās nelīdzsvarotības 
mazināšanai ES, jo īpaši euro zonā. Korekcijas nebūtu jānodrošina tikai valstīm ar deficītu. 
Arī valstīm ar budžeta pārpalikumu ir jāveic pasākumi, lai veicinātu to iekšējo pieprasījumu, 
un tām attiecīgi ir jāsaņem ieteikumi no Komisijas.

2. IETEIKUMS SAISTĪBĀ AR DEMOKRĀTISKO KONTROLI UN LIKUMĪBU
Eiropas Parlaments uzskata, ka ikgadējās politikas norādēs, kas, pamatojoties uz Izaugsmes 
un stabilitātes paktu, jāpieņem Eiropadomei, būtu jāparedz turpmāk izklāstītie mērķi.
Atkārtoti uzsver vajadzību pilnīgi iesaistīt Parlamentu — vienīgo likumīgi ievēlēto 
pārvalstisko Eiropas iestādi — ekonomikas politikas koordinēšanā un Gada izaugsmes 
pētījuma izstrādē;
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atgādina, ka Eiropas Parlaments jāatzīst par piemērotu demokrātisko forumu vispārēja 
novērtējuma sniegšanai Eiropas pusgada noslēgumā; uzskata, ka, apliecinot šo atzīšanu, 
procesā iesaistīto ES iestāžu un ekonomikas organizāciju pārstāvjiem būtu jāsniedz Eiropas 
Parlamentam informācija, kad tā pārstāvji to lūdz; pieprasa nostiprināt Eiropas Parlamenta 
demokrātisko kontroli Iestāžu nolīgumā par Eiropas pusgadu. 

3. IETEIKUMS SAISTĪBĀ AR IZVAIRĪŠANOS NO NODOKĻU MAKSĀŠANAS 
Eiropas Parlaments uzskata, ka ikgadējās politikas norādēs, kas, pamatojoties uz Izaugsmes 
un stabilitātes paktu, jāpieņem Eiropadomei, būtu jāparedz turpmāk izklāstītie mērķi.
Aplēse, kas ir sagatavota, izmantojot saskanīgus un ticamus avotus, liecina, ka izvairīšanās no 
nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas radītais nodokļu ieņēmumu zaudējums ir aptuveni 
viens triljons euro gadā. Gan izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, gan nodokļu apiešanas 
problēmas risināšana ir iespējama tikai tad, ja dalībvalstis ir gatavas saskanīgi īstenot 
pasākumus, kuru pamatā ir šādu elementu ieviešana: katras valsts atsevišķi sagatavotu 
ziņojumu iesniegšana, kopēja konsolidēta uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze, visaptveroša 
reforma grāmatvedības jomā, pārmaiņas uzņēmumu grāmatvedības informācijas sniegšanas 
jomā ar nodokļiem saistītos nolūkos, lielāki ieguldījumi nodokļu revīzijas personāla jomā un 
ES direktīvas par uzkrājumu aplikšanu ar nodokļiem papildināšana un darbības jomas 
paplašināšana. 

Komisija iesniedza rīcības plānu attiecībā uz krāpniecību nodokļu jomā, izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas un nodokļu oāzēm. Šis jaunais uzsvars būtu jāpārņem visām 
dalībvalstīm, lai vienotos par vērienīgu, bet reālistisku pamatmērķi — laikā līdz 2020. gadam 
uz pusi samazināt nesamaksāto nodokļu summu. Cenšoties sasniegt šo mērķi, dalībvalstis, 
nepaaugstinot nodokļu likmes, pakāpeniski iegūtu jaunus nodokļu ieņēmumus, kas sasniegtu 
vairākus simtus miljardu euro gadā.

Komisijai un Padomei ir jārīkojas saistībā ar šādiem pieciem svarīgākajiem jautājumiem:
1) reformu veikšana saistībā ar grāmatvedības noteikumiem un uzņēmumu grāmatvedības 

informācijas sniegšanu;
2) ES direktīvas par uzkrājumu aplikšanu ar nodokļiem papildināšana un darbības jomas 

paplašināšana;
3) kopēja konsolidēta uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes nodrošināšana;

4) tādu noteikumu ieviešana, kas pārrobežu uzņēmumu gadījumā paredz katras valsts 
atsevišķi sagatavota ziņojuma iesniegšanu;

5) uzņēmumu reģistru un trestu reģistru nostiprināšana.
Šajos pasākumos būs jāiekļauj arī atbilstīgi ES mēroga nolīgumi ar svarīgākajām trešām 
valstīm, piemēram, Šveici, kas pašreiz nodrošina finanšu iestādēm platformas, kuras atvieglo 
krāpniecību nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, darbojoties ES. 

Ir būtiski, lai, sadarbojoties ar trešām valstīm, Komisija rīkotos ES vārdā, neatstājot iniciatīvu 
atsevišķu dalībvalstu ziņā, kuras slēdz divpusējus nolīgumus. Proti, Eiropas Savienībai G20 
un G8 ietvaros ir jāvada diskusija par cīņu pret nodokļu oāzēm.


