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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2013. gada prioritāšu 
īstenošana

(2013/XXXX(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Parlamenta 2012. gada 26. oktobra rezolūciju par Eiropas pusgadu 
ekonomikas politikas koordinēšanai — 2012. gada prioritāšu īstenošana1,

– ņemot vērā Eiropadomes 2013. gada 14. un 15. marta secinājumus,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, jo īpaši tā 136. pantu saistībā 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 stiprināšanu,

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

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

– 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 īstenošanu,

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

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

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) 
Nr. 473/2013 par kopīgiem noteikumiem budžeta plānu projektu uzraudzībai un 
novērtēšanai un pārmērīga budžeta deficīta novēršanai eurozonas dalībvalstīs,

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

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

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0408.
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– ņemot vērā tā 2013. gada 7. februāra rezolūciju par ieguldījumu 2013. gada izaugsmes 
pētījumā1,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 27. marta paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai „Eiropas Savienības rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā” 
(COM(2013)0160),

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 29. maija paziņojumu kopā ar konkrētām valstīm 
adresētu 2013. gada ieteikumu projektu „2013. gada Eiropas pusgads: konkrētām valstīm 
adresētie ieteikumi. Eiropai izkļūstot no krīzes” (COM(2013)0350),

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 29. maija priekšlikumu Padomes ieteikumam par 
ekonomikas politikas vispārējo pamatnostādņu īstenošanu dalībvalstīs, kuru valūta ir euro 
(COM(2013)0379), kā arī visus Komisijas 2013. gada 29. maija ieteikumus, kas adresēti 
konkrētām Eiropas Savienības dalībvalstīm,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta komitejas un 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumus (A7-0000/2013),

A. tā kā ekonomikas, sociālā, finanšu un valsts parāda krīze vēl nav mazinājusies un mērķis 
par līdzsvarotāku un integrētāku Ekonomikas un monetāro savienību (EMS) joprojām ir 
nesasniegta iecere;

B. tā kā Komisijas konkrētām valstīm adresētie ieteikumi (KVAI) ietver dažus noderīgus 
atzinumus, bet kopumā nepārliecina par līdzsvarotām prasībām visos politikas aspektos;

C. tā kā tūlītēja rīcība ir vajadzīga daudzās jomās, tostarp aizdevumu atjaunošanā reālai 
ekonomikai un MVU, cīņā pret krāpšanu nodokļu jomā un agresīvu nodokļu plānošanu, 
kā arī efektīvu Eiropas mēroga risinājumu meklējumos bezdarba jomā, tādējādi ievērojami 
paplašinot EMS sociālo dimensiju;

D. tā kā ekonomikas pārvaldības demokrātiskā leģitimitāte Eiropas pusgadā prasa 
parlamentāro prerogatīvu reālu un nelokāmu ievērošanu Eiropas un valstu līmenī pretēji 
pieaugošajai tendencei vājināt parlamentu lomu un stiprināt starpvaldību pieeju 
ekonomikas politikas lēmumu pieņemšanā ES līmenī;

E. tā kā, ņemot vērā jaunos noteikumus, kas ieviesti ar tā saukto „divpaku” un ir jau stājušies
spēkā, tagad KVAI nozīme ir palielinājusies, jo valstu reformu programmām un 
stabilitātes programmām ir jābūt tiem atbilstīgām; 

F. tā kā, lai gan dalībvalstīs, kas darbojas saskaņā ar finanšu atbalsta programmu, ieteikumi 
tika stingri izpildīti, pārējās dalībvalstīs atbilstības līmenis iepriekšējiem KVAI ir ļoti 
zems;

G. tā kā divpakā noteikta skaidra Kopienas metode attiecībā uz tām dalībvalstīm euro zonā, 
                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0053.
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kuras izjūt vai kurām draud nopietnas grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti,

1. atzinīgi vērtē Komisijas atzinumu, ka „lai gūtu panākumus, politika ne tikai labi jāizplāno, 
bet tai vajadzīgs arī politisks un sociāls atbalsts” un ka Eiropai bez fiskālas konsolidācijas 
ir vajadzīga reāla izaugsme un konkrēta un tūlītēja rīcība, lai risinātu nepieņemami augsto 
bezdarba līmeni;

2. atzinīgi vērtē Komisijas atzinumu, ka „deficīta” valstīm jāstiprina sava konkurētspēja un 
ka „pārpalikuma” valstīm jāpalielina savs pieprasījums, un ka tas prasa padziļinātu 
valdošās politikas nostājas pārskatīšanu; 

3. mudina Komisiju un Padomi izvairīties no visiem vienādi piemērojamas pieejas saistībā ar 
KVAI un nodrošināt, ka ieteikumi ir precīzi pieskaņoti attiecīgās dalībvalsts konkrētajiem 
apstākļiem un vajadzībām; 

4. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas ieteikumi ir adresēti ne tikai dalībvalstīm, bet arī euro zonai 
kopumā; tomēr uzskata par nožēlas vērtu to, ka dalībvalstīm adresētajos ieteikumos nav 
pietiekami ņemta vērā spēcīgā savstarpējā atkarība ES ekonomiku starpā, jo īpaši euro 
zonā, vai visa informācija, kas ietverta Brīdinājuma mehānisma ziņojumā;

5. pieprasa rūpīgāk izpētīt iemeslus, kāpēc tik ievērojami pieaugusi iekšējā diverģence 
dalībvalstīs attiecībā uz konkurētspējas un ekonomikas rezultātiem, kura radusies vienotās 
valūtas funkcionēšanas un jo īpaši kopējās politikas asimetriskās ietekmes dēļ;

6. pieprasa veikt „lēnās atgūšanās” izaugsmes prognožu apdomīgu novērtējumu, jo 
Komisijas iepriekšējās prognozes viena pēc otras ir tikušas lejupēji pārskatītas, un iesaka 
ciešāk sekot tirdzniecībā un tekošo kontu bilancēs, un valsts deficītā konstatēto 
uzlabojumu ilgtspējībai;

7. atzinīgi vērtē Komisijas atzinumu, ka Eiropas konkurētspēja „nevar balstīties un 
nebalstīsies tikai uz izmaksām” un ka ir būtiski sekmēt ražīgumu, ieguldījumus izglītībā, 
pētniecībā un inovācijās, un resursu lietderīgā izmantošanā atbilstīgi „Eiropa 2020” 
mērķiem; tāpēc pauž nožēlu par progresa trūkumu saistībā ar ES 2020 mērķiem; pieprasa, 
lai iepriekšminētie atzinumi atspoguļotos KVAI „deficīta” valstīm, jo tās ir dalībvalstis, 
kurām ir būtiski svarīgi palielināt savu konkurētspēju; 

8. pauž nožēlu par „Izaugsmes un nodarbinātības pakta”, par kuru vienošanās notika 
2012. gada jūnijā, neapgūtajiem EUR 120 miljardiem 2012. gada novembrī sāktajā 
Projekta obligāciju iniciatīvā un par EIB veikto EUR 180 miljardu papildu ieguldījumu 
(pēc EUR 10 miljardu palielinājuma EIB iemaksātajā kapitālā, ko apstiprināja 2013. gada 
8. janvārī); aicina Padomi un Komisiju steidzamības kārtā izmeklēt un novērst šķēršļus, 
kas kavē šo iniciatīvu pilnīgu īstenošanu;

9. pieprasa Komisijai steidzamības kārtā iesniegt likumdošanas priekšlikumu par jaunām 
finanšu iniciatīvām saistībā ar atbalstu dalībvalstīm strukturālo reformu īstenošanā, tostarp 
uz Kopienas metodi balstītu Konkurētspējas un konverģences instrumentu (KKI) kā pirmo 
pasākumu virzībā uz Eiropas fiskālo spēju stiprināšanu; 

10. aicina Komisiju iekļaut KKI darbības jomā finanšu atbalstu strukturālajām reformām 
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jomās, kuras kavē ekonomikas dinamismu un iedarbību, piemēram, valsts tiesu sistēmu 
reformām, ko tehniski atbalsta ES rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā;

11. atzinīgi vērtē to, ka Komisija izmanto papildu manevru, ko piedāvā pārskatītais 
Stabilitātes un izaugsmes pakts (SIP), lai pagarinātu termiņus pārmērīgu deficītu 
izlabošanai septiņās procedūrās; aicina Komisiju un Padomi nodrošināt, ka fiskālo 
pielāgojumu norises saturs un kalendārais grafiks tiek pielāgots katras valsts konkrētībai 
un — jo īpaši „deficīta” valstīs — ietver iepriekšminēto papildu manevru un struktūrfondu 
pilnīgu izmantošanu, veselīgas un ilgtspējīgas strukturālas reformas un ieguldījumu 
identificēšanu (tieši ar KVAI), kas ir būtiski konkurētspējas veicināšanai; aicina Komisiju 
steidzami skaidrot veidus, kā noteiktos apstākļos piemērot vienreizējas publisko 
ieguldījumu programmas, kuras ir pierādījušas savu ietekmi uz publisko finanšu ilgtspēju;

12. atzinīgi vērtē Komisijas deklarāciju, ka „pārpalikuma” valstīm ir sava nozīme pašreizējās 
krīzes pārvarēšanā, ne tikai samazinot nodokļus un sociālā nodrošinājuma iemaksas, bet 
arī attīstot algas, lai vairotu ilgtspējīgu iekšējo pieprasījumu, un veicinot jaunas 
ieguldījumu iespējas; uzsver pozitīvas ietekmes nozīmi, ko šīs darbības radīs citās valstīs 
visā ES;

13. mudina Komisiju attīstīt īstu Eiropas rūpniecības politiku un saskaņotu Eiropas ārējās 
tirdzniecības politiku, pamatojoties uz savstarpējību un kopējiem obligātajiem 
standartiem, jo īpaši sociālajos un vides jautājumos; uzskata, ka, tikai gudri pārvaldot savu 
saskarni ar „globalizāciju”, Eiropa var garantēt izaugsmi, darbavietas un vairākām 
dalībvalstīm ieteikto progresīvo resursu pārdali no starptautiski netirgojamu preču un 
pakalpojumu nozarēm uz tirgojamo preču nozarēm;

14. pauž atzinību par to, ka Komisija atzīst nepieciešamību veltīt lielāku uzmanību reformu 
ietekmei uz sadali, un aicina Komisiju veikt pamatīgu ex-ante novērtējumu par visu 
ieteikto reformu sociālo ietekmi un izdarīt visus vajadzīgos secinājumus no iepriekšējiem 
ieteikumiem, tostarp ieteikumiem, kas sniegti dalībvalstīm saskaņā ar finanšu palīdzības 
programmām; 

15. aicina Komisiju iesniegt likumdošanas priekšlikumus, lai pabeigtu EMS izveidi, 
izmantojot ceturto pīlāru, jo ir bloķēti valstu automātiskie stabilizētāji dalībvalstīs, kurās 
tie visvairāk ir vajadzīgi; uzsver, ka rezultātu apkopojums sociālajā jomā ir vajadzīgs kā 
šā pīlāra būtisks posms;

16. piekrīt, ka ECB rīcība ir „devusi izšķirīgu ieguldījumu eurozonas stabilitātē”, ierobežojot 
spekulācijas ar valsts parādu; tomēr uzskata, ka nepietiekama izaugsme un augsts (arvien 
vēl pieaugošs) privātā un sabiedriskā parāda līmenis daudzās dalībvalstīs nozīmē, ka ir 
vajadzīgs „rūpīgi vadīts parādsaistību samazināšanas process”; tāpēc aicina Komisiju ātri 
izpildīt savas divpakā uzņemtās saistības Parlamentam, lai padziļinātu analīzi par daļējo 
valsts vērtspapīru emisijas aizstāšanu ar kopīgu vērtspapīru emisiju parāda dzēšanas fonda 
un euro parādzīmju veidā;

17. uzsver, ka reālās ekonomikas finansēšana, jo īpaši MVU finansēšana, nav tikusi atjaunota 
ES perifērijā; norāda, ka būtiskas atšķirības piekļuvē kredītam vēl vairāk stimulē arvien 
lielākas iekšējās diverģences tendences Eiropas Savienībā, jo īpaši euro zonā, un grauj 
iekšējo tirgu negodīgas konkurences nosacījumu dēļ; norāda arī, ka negatīvas 
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ekonomiskās izredzes tikai daļēji attaisno šādus ierobežojošus kredīta apgrūtinājumus; 
pieprasa ciešāk pārraudzīt banku sektora praktizēto reālās ekonomikas finansēšanu, jo 
īpaši attiecībā uz ekonomiski dzīvotspējīgiem MVU; pieprasa Komisijai par prioritāru 
uzskatīt darbu ar alternatīviem MVU finansējuma avotiem, jo īpaši, izmantojot 
struktūrfondus, Eiropas Investīciju banku, Eiropas Investīciju fondu un sabiedriskās 
attīstības bankas; 

18. mudina Komisiju iesniegt likumdošanas priekšlikumus, lai radītu vienotu risinājuma 
mehānismu (tostarp vienotu Eiropas iestādi un rūpniecības finansētu vienotu Eiropas 
fondu), kas ir būtiski Banku savienības izveides pabeigšanai; mudina Padomi steidzami 
noslēgt sarunas ar Parlamentu par Depozītu garantijas shēmas direktīvu un par Banku 
atgūšanās un Risinājumu direktīvu (par kurām sarunām jānotiek paralēli);

19. prasa veikt banku tiešu rekapitalizāciju, izmantojot Eiropas stabilitātes mehānismu (ESM), 
lai pēc iespējas ātri būtu pieejami visi Banku savienības pīlāri — proti, Vienotais 
uzraudzības mehānisms un Depozītu garantiju un Atgūšanās un Risinājumu 
pamatshēmas —, kad tie ir izveidoti; ņemot vērā to, cik steidzami ir vajadzīgs Vienots 
risinājuma fonds līdzās VUM, atbalsta ESM tūlītēju īstenošanu, lai uzturētu VRF, 
paredzot rūpniecībai kompensēšanas periodu; uzskata, ka ESM mehānismam jāstiprina ES 
budžets, un tas jāpārvalda saskaņā ar Kopienas metodi;

20. atzinīgi vērtē Komisijas „Rīcības plānu, kā pastiprināt cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā un 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas” un ieteikumus par „pasākumiem nolūkā mudināt 
trešās valstis piemērot minimālos labas pārvaldības standartus nodokļu lietās” un par 
„agresīvu nodokļu plānošanu”, ko pieņēma 2012. gada 6. decembrī; uzsver, ka sloga 
godīga un taisnīga dalīšana prasa pilnīgi jaunu pieeju attiecībā uz krāpšanu un izvairīšanos 
nodokļu jomā; aicina Komisiju nekavējoties rīkoties un Padomi — sniegt skaidru atbalstu 
šajos jautājumos; 

21. aicina Padomi noslēgt sarunas par finanšu darījumu nodokli un steidzamības kārtā iekļaut 
savā darba kārtībā jautājumu par nodokļu sistēmu konverģenci Eiropas Savienībā; 

22. pieprasa divpakas steidzamu piemērošanu, līdz ar to nekavējoties pārveidojot „troikas” 
(trijotnes) ad hoc sistēmu par juridiski pamatotu struktūru saskaņā ar Eiropas tiesību 
aktiem, ievērojot demokrātiskās pārskatatbildības obligātā minimuma līmeni;

23. uzsver, ka Eiropas pusgads nekādā veidā nedrīkst apdraudēt Parlamenta prerogatīvas; 
mudina Komisiju pienācīgi nodrošināt Parlamenta oficiālu iesaistīšanu visos Eiropas 
pusgada procesa posmos, lai palielinātu lēmumu leģitimitāti, kuri ietekmē visus 
iedzīvotājus; 

24. uzsver vajadzību stiprināt demokrātisko pārskatatbildību Parlamentam par euro zonas 
darbības būtiskiem elementiem, piemēram, ESM, Eurogrupas lēmumiem un finanšu 
palīdzības programmu pārraudzību un novērtējumu;

25. rosina Komisiju nodrošināt, ka dalībvalstis iesaista savus parlamentus, sociālos partnerus 
un pilsonisko sabiedrību Eiropas pusgada procesā kopumā un jo īpaši savu valsts reformu 
programmu izstrādē un apspriešanā; 
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26. uzsver Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu dialoga nozīmi, lai panāktu pilnīgi 
funkcionējošu Eiropas pusgada procesu un sasniegtu vajadzīgo demokrātiskās 
pārskatatbildības līmeni attiecībā uz visiem tajā iesaistītajiem; uzsver Eiropas 
Parlamentārās nedēļas (EPN 2013) saistībā ar Eiropas pusgadu ekonomikas politikas 
koordinācijai lietderību;

27. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropadomei, dalībvalstu valdībām, 
Komisijai, valstu parlamentiem un Eiropas Centrālajai Bankai.


