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ĪSS PAMATOJUMS

Vispārēja informācija

Komisija 2010. gada 29. septembrī iesniedza tiesību aktu kopumu, ar kuru pastiprina 
ekonomikas pārvaldību ES un eurozonā. Šo kopumu veido seši tiesību aktu priekšlikumi —
četros no tiem tiek regulēti fiskāli jautājumi, tostarp Stabilitātes un izaugsmes pakta reforma, 
kamēr ar divām jaunām regulām reglamentē tādu problēmu konstatēšanu un risināšanu, kas 
saistītas ar makroekonomiskās nelīdzsvarotības rašanos ES un eurozonā.

Divos pēdējos minētajos priekšlikumos, lai paplašinātu ES ekonomikas uzraudzību attiecībā 
uz nefiskālām jomām, Komisija ierosina virkni jaunu elementu, kas saistīti ar 
makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzību un korekciju. Šo elementu profilaktiskajā 
daļā paredzēta nelīdzsvarotības risku regulāra novērtēšana, kas balstās uz rādītāju 
kopsavilkumu un padziļinātas analīzes īstenošanu pa valstīm. Ja nepieciešams, Padome katrai  
dalībvalstij, attiecībā uz kuru konstatēta spēcīga nelīdzsvarotība vai tāda, kas pakļauj riskam 
visas Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) darbību, varētu paredzēt īpašus 
ieteikumus. Turklāt „korektīvā daļā”, kā norādīts priekšlikumā par „izpildes pasākumiem 
pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai euro zonā”, paredzēts, ka pret 
euro zonas dalībvalstīm, attiecībā uz kurām konstatēts, ka tās nenodrošina attiecīgo ieteikumu 
ievērošanu, var uzsākt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru un pret tām pat 
varētu vērst sankcijas ikgadēja naudassoda veidā.

Apsvērumi

Komisijas priekšlikumi satur daudzas pamatotas idejas. Kopumā atzinuma sagatavotāja 
piekrīt Komisijas uzskatam, ka ir nepieciešams izstrādāt jaunu strukturētu procedūru 
nevēlamas makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanai un koriģēšanai ikvienā dalībvalstī.
Atzinuma sagatavotāja atgādina, ka Komisijas paziņojumā „EMU@10” jau norādīts, ka 
atšķirības starp dalībvalstīm pieauga jau pirms krīzes un ka Eiropas Parlaments rezolūcijā par 
EMU@10 pamatīgi iztirzājis šo jautājumu. Tālab mehānisma izstrādāšana šādu atšķirību un 
nelīdzsvarotības  novērošanai un novēršanai ir vairāk nekā atzinīgi vērtējams. Tomēr 
atzinuma sagatavotāja uzskata, ka nepieciešami vairāki labojumi, lai nodrošinātu, ka 
nelīdzsvarotība un atšķirības starp dalībvalstīm tiek konstatētas un efektīvi novērstas vai galu 
galā koriģētas. Tāpēc atzinuma sagatavotāja ierosinājusi virkni grozījumu Komisijas 
priekšlikumā par „makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanu un koriģēšanu” un par 
„izpildes pasākumiem pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai euro 
zonā”, kuros apskata turpmāk minētos aspektus.

ES uzraudzības sistēmai papildus vispārīgiem ekonomiskiem un finansiāliem aspektiem būtu 
jāaptver arī nodarbinātības un sociālie aspekti. Tāpēc par uzraudzības sistēmas juridisko 
pamatu  profilaktiskajā daļā jābūt arī Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
148. pantam, un attiecīgajā regulā vienādā mērā jārisina jautājumi, kas saistīti gan ar 
makroekonomiskās, gan sociālās nelīdzsvarotības novēršanu un koriģēšanu. Šādā veida tiks 
nodrošināta integrētāka  ekonomiskā un sociālā pieeja.

Saistībā ar iepriekšminēto tiesību akti, kas balstīti uz LESD 148. pantu, jo īpaši 
pamatnostādnes attiecībā uz dalībvalstu nodarbinātības politiku, būtu jāņem vērā, novērtējot 
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nelīdzsvarotību, un tie jāpapildina ar īpašiem instrumentiem sociālās nelīdzsvarotības 
konstatēšanai un novēršanai. Tāpēc Nodarbinātības komiteja (EMCO) un Sociālās 
aizsardzības komiteja (SPC) būtu aktīvi jāiesaista attiecīgajās uzraudzības procedūrās.

Komisijai atbilstoši LESD 290. pantam deleģēto aktu veidā būtu jāparedz un regulāri 
jāaktualizē rādītāju kopsavilkumus, kuri kalpotu kā instruments agrīnai nelīdzsvarotības 
konstatēšanai un pārraudzībai. Galvenajiem kritērijiem būtu jāaptver svarīgi nodarbinātības, 
bezdarba, nabadzības un nodokļu politikas aspekti.

Nelīdzsvarotības korekcijas sistēmai ne tikai jāveicina euro zonas dalībvalstu budžeta 
disciplīna. Tikpat svarīgi ir to izveidot tādā veidā, lai izvairītos no asimetriskiem 
satricinājumu rašanās un arī veicinātu pastāvīgu izaugsmi un darbavietu radīšanu. Tādēļ 
sistēmai jādarbojas, lai atbalstītu ES mērķu īstenošanu izaugsmes un darbavietu jomā, 
piemēram, to mērķu īstenošanā, kas pieņemti saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020”.

Turklāt ar koriģēšanas sistēmu, tostarp arī gadījumos, kad jākoriģē pārmērīga nelīdzsvarotība, 
nevar paredzēt tikai naudassodus (sankcijas), bet tai jāparedz arī stimuli. Ikviens lēmums, ar 
kuru kādai dalībvalstij paredz sankciju vai uzliek naudassodu, jāpakļauj ietekmes 
novērtējumam sociālajā aspektā.

Naudassodus, kas iekasēti no dalībvalstīm, kuras neievēro tām paredzētos attiecīgos 
ieteikumus, būtu jāizmanto, lai atbalstītu ES ilgtermiņa mērķu īstenošanu ieguldījumu un 
darbavietu jomā, un, iekasējot naudassodus, iegūtās summas vajadzētu piešķirt ne tikai tām 
dalībvalstīm, kuras netiek pakļautas jebkādai pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas 
procedūrai, kā to ierosina Komisija.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi nostiprināt Eiropas 
Parlamenta lomu visā uzraudzības procesā kopumā. Turklāt regulāra apspriešanās ar 
sociālajiem partneriem un intensīvāka valstu parlamentu iesaistīšana  ir nepieciešams 
priekšnoteikums uzticamas un pārredzamas uzraudzības sistēmas izveidošanai.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un 
monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Lai izstrādātu koordinētu 
nodarbinātības stratēģiju, kā tas paredzēts 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību 
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(LESD), dalībvalstīm un Savienībai būtu 
jāstrādā atbilstoši pamatprincipiem, ar 
kuriem veicina kvalificētu, apmācītu un 
pielāgoties spējīgu darbaspēku, kā arī 
atbalsta darba tirgu, kas spēj reaģēt uz 
pārmaiņām ekonomikā.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) LESD paredzēts, ka, nosakot un 
īstenojot savu politiku un darbības, 
Savienība ņem vērā prasības, kas saistītas 
ar augsta līmeņa nodarbinātības 
veicināšanu, atbilstīga sociālās 
aizsardzības līmeņa nodrošināšanu un ar 
sociālās atstumtības apkarošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Eiropadome 2010. gada 17. jūnijā  
pieņēma jaunu stratēģiju darbavietu un 
izaugsmes veicināšanai – stratēģiju 
„Eiropa 2020” – lai ES no krīzes varētu 
izkļūt spēcīgāka un vērst savu ekonomiku 
uz gudru, noturīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, ko papildinātu augsta līmeņa 
nodarbinātība, darba ražīgums un sociālā 
kohēzija. Turklāt Eiropadome ir nolēmusi 
ar 2011. gada 1. janvāri uzsākt Eiropas 
semestri politikas jomu koordinēšanai, lai 
ļautu dalībvalstīm gūt labumu, ko sniedz 
agrīna koordinēšana ES līmenī, un 
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pastiprināti uzraudzīt un vienlaicīgi 
novērtēt gan budžeta pasākumus, gan 
strukturālās reformas, veicinot izaugsmi 
un nodarbinātību. 

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ir jāizmanto pieredze, kas gūta 
Ekonomikas un monetārās savienības 
darbības pirmajos desmit gados.

(2) Ir jāizmanto  tā pieredze attiecībā uz 
makroekonomisko un sociālo 
nelīdzsvarotību, kas gūta Ekonomikas un 
monetārās savienības darbības pirmajos 
desmit gados.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Konkrētāk, ir jāpastiprina dalībvalstu 
ekonomikas politikas uzraudzība papildus 
budžeta uzraudzībai, lai novērstu 
pārmērīgu makroekonomisko 
nelīdzsvarotību un palīdzētu tās skartajām 
dalībvalstīm izstrādāt korektīvo pasākumus 
plānus, pirms šīs atšķirības nostiprinās. 
Uzraudzības paplašināšanai jānoris 
vienlaikus ar fiskālās uzraudzības 
padziļināšanu.

(3) Konkrētāk, ir jāpastiprina dalībvalstu 
ekonomikas politikas uzraudzība papildus 
budžeta uzraudzībai, lai novērstu 
pārmērīgu makroekonomisko un sociālo 
nelīdzsvarotību, palīdzētu tās skartajām 
dalībvalstīm izstrādāt korektīvo pasākumus 
plānus, pirms šīs atšķirības nostiprinās, 
veicinātu daudzpusēji pastiprinošas 
attīstības stratēģijas un sekmētu progresa 
pārraudzīšanu Savienības izaugsmes un 
nodarbinātības mērķu īstenošanai. 
Uzraudzības paplašināšanai jānoris 
vienlaikus ar fiskālās uzraudzības 
padziļināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 6
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Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai palīdzētu novērst šo 
nelīdzsvarotību, ir nepieciešama tiesību 
aktos noteikta procedūra.

(4) Lai palīdzētu risināt šo nelīdzsvarotību, 
tiesību aktos jānosaka integrētāka 
ekonomiskā un sociālā pieeja un 
detalizēta procedūra.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Līguma 121. panta 3. un 4. punktā 
minēto daudzpusējo uzraudzību ir lietderīgi 
papildināt ar īpašiem noteikumiem, lai 
atklātu, novērstu un koriģētu 
makroekonomisko nelīdzsvarotību. 
Procedūra jāiestrādā ikgadējā daudzpusējās 
uzraudzības ciklā.

(5) LESD 121. panta 3. un 4. punktā minēto 
daudzpusējo uzraudzību ir lietderīgi 
papildināt ar īpašiem noteikumiem, lai 
atklātu, novērstu un koriģētu 
makroekonomisko nelīdzsvarotību, kas 
paredzētu gan stimulus, gan naudassodus. 
Procedūra jāiestrādā ikgadējā daudzpusējās 
uzraudzības ciklā.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ir jāuzlabo Regulas (ES) Nr. […/…] 
izpilde, nosakot naudassodus dalībvalstīm, 
kuru naudas vienība ir euro, ja tās atkārtoti 
nepilda ieteikumus par pārmērīgas 
makroekonomiskās nelīdzsvarotības 
novēršanu.

(6) Ir jāuzlabo Regulas (ES) Nr. […/…] 
izpilde, nosakot stimulus, kā arī 
naudassodus dalībvalstīm, kuru naudas 
vienība ir euro, ja tās atkārtoti nepilda 
ieteikumus par pārmērīgas 
makroekonomiskās nelīdzsvarotības 
novēršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 9
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Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Makroekonomiskā nelīdzsvarotība var 
izraisīt pārmērīgas valsts ieņēmumu un 
izdevumu svārstības visā ekonomikas 
ciklā, kas ietekmē galvenos rādītājus un 
izkropļo ainu, ko ņem vērā fiskālajā 
plānošanā un lēmumu pieņemšanā. 
Nepareizi fiskālās politikas lēmumi, ja to 
pamatā ir izkropļotas tendences, var vājināt 
un pat, iespējams, apdraudēt valsts finanšu 
ilgtspēju. Ja fiskālo un cita veida 
makroekonomisko nelīdzsvarotību 
neuzrauga, tā var pastiprināt cita citu un, 
iespējams, apdraudēt Ekonomikas un 
monetārās savienības pareizu darbību. Šo 
iemeslu dēļ makroekonomisko 
nelīdzsvarotību koriģējošai sistēmai 
jāveicina to dalībvalstu budžeta disciplīna, 
kuru naudas vienība ir euro. 

(7) Makroekonomiskā nelīdzsvarotība var 
izraisīt pārmērīgas valsts ieņēmumu un 
izdevumu svārstības visā ekonomikas 
ciklā, kas ietekmē galvenos rādītājus un 
izkropļo ainu, ko ņem vērā fiskālajā 
plānošanā un lēmumu pieņemšanā. 
Nepareizi fiskālās politikas lēmumi, ja to 
pamatā ir izkropļotas tendences, var vājināt 
un pat, iespējams, apdraudēt valsts finanšu 
ilgtspēju. Ja fiskālo un cita veida 
makroekonomisko nelīdzsvarotību 
neuzrauga, tā var pastiprināt cita citu un, 
iespējams, apdraudēt Ekonomikas un 
monetārās savienības pareizu darbību. Šo 
iemeslu dēļ makroekonomisko 
nelīdzsvarotību koriģējošai sistēmai būtu 
jāveicina kopējo politikas jomu 
optimizēšana, izvairoties no asimetriskiem 
satricinājumiem, kā arī ilgstoša izaugsme, 
darbavietu radīšana un to dalībvalstu 
budžeta disciplīna, kuru naudas vienība ir 
euro  

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Procedūra naudassodu piemērošanai 
dalībvalstīm, kuras neveic efektīvus 
pasākumus makroekonomiskās 
nelīdzsvarotības koriģēšanai, 
interpretējama kā tāda, kas paredz, ka 
naudassoda piemērošana dalībvalstīm ir 
noteikums, nevis izņēmums. 

(11) Procedūra naudassodu piemērošanai 
dalībvalstīm, kuras neveic efektīvus 
pasākumus makroekonomiskās 
nelīdzsvarotības koriģēšanai, 
interpretējama kā tāda, kas paredz, ka
naudassoda piemērošana dalībvalstīm ir 
taisnīga un efektīva. 

Or. en

Grozījums Nr. 11
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Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Iekasētie naudassodi jāsadala starp 
tām dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir 
euro, kurām nepiemēro pārmērīgas 
nelīdzsvarotības novēršanas procedūru un 
kurām nav pārmērīga budžeta deficīta. 

(12) Iekasētie naudassodi būtu jāizmanto, 
lai sekmētu Savienības  mērķu īstenošanu 
attiecībā uz ilgtermiņa ieguldījumiem un 
darbavietām.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Tiesības pieņemt atsevišķus lēmumus, 
lai ieviestu šajā regulā noteiktos sankciju 
mehānismus, jāpiešķir Padomei. 
Dalībvalstu ekonomikas politikas 
koordinēšanas ietvaros, kas Padomei 
jāīsteno saskaņā ar Līguma 121. panta 
1. punktu, šādi atsevišķi lēmumi 
nepārprotami ir pašsaprotams turpinājums 
Padomes pasākumiem, kas pieņemti 
saskaņā ar Līguma 121. pantu un 
Regulu (ES) Nr. […/…].

(13) Tiesības pieņemt atsevišķus lēmumus, 
lai ieviestu šajā regulā noteiktos sankciju 
mehānismus, jāpiešķir Padomei, paredzot, 
ka lēmumu tā pieņem pēc apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu. Dalībvalstu 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
ietvaros, kas Padomei jāīsteno saskaņā ar 
Līguma 121. panta 1. punktu, šādi atsevišķi 
lēmumi nepārprotami ir pašsaprotams 
turpinājums Padomes pasākumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar LESD 121. pantu un 
Regulu (ES) Nr. […/…].

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula nosaka naudassodu 
piemērošanas sistēmu, lai varētu efektīvi 
koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību 
euro zonā.

1. Šī regula nosaka stimulu un naudassodu 
piemērošanas sistēmu, lai varētu efektīvi 
koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību 
euro zonā.

Or. en
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Naudassodi Stimuli un naudassodi

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Padome lemj par ikgadējā naudassoda 
piemērošanu, pieņemot lēmumu pēc 
Komisijas priekšlikuma, ja:

1. Padome lemj par ikgadējā naudassoda, 
kura pamatā ir oglekļa emisiju nodokļa 
vai uzņēmumu ienākuma nodokļa 
palielinājuma likme, piemērošanu, 
pieņemot lēmumu pēc Komisijas 
priekšlikuma un pēc apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu, ja:

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiek uzskatīts, ka Padome šo lēmumu ir 
pieņēmusi, ja vien desmit dienu laikā pēc 
tam, kad Komisija pieņēmusi šādu 
priekšlikumu, Padome nenoraida to ar 
kvalificētu balsu vairākumu. Padome 
saskaņā ar Līguma 293. panta 1. punktu var 
grozīt priekšlikumu. 

Šo lēmumu pakļauj ietekmes 
novērtējumam sociālajā aspektā, un tiek 
uzskatīts, ka Padome to ir pieņēmusi, ja 
vien desmit dienu laikā pēc tam, kad 
Komisija pieņēmusi šādu priekšlikumu, 
Padome nenoraida to ar kvalificētu balsu 
vairākumu. Saskaņā ar LESD 293. panta 
1. punktu Padome priekšlikumu drīkst 
grozīt. 

Or. en

Grozījums Nr. 17
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Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta, Komisija, 
pamatojoties uz ārkārtējiem ekonomiskiem 
apstākļiem vai pēc attiecīgās dalībvalsts 
pamatota lūguma, kas adresēts Komisijai 
desmit dienu laikā no brīža, kad Padome 
saskaņā ar 1. punktā minētajiem 
secinājumiem pieņēmusi attiecīgu lēmumu, 
var ieteikt samazināt naudassoda apmēru 
vai to atcelt. 

3. Atkāpjoties no 2. punkta, Komisija, 
pamatojoties uz ārkārtējiem ekonomiskiem 
vai sociāliem apstākļiem vai pēc attiecīgās 
dalībvalsts pamatota lūguma, kas adresēts 
Komisijai desmit dienu laikā no brīža, kad 
Padome saskaņā ar 1. punktā minētajiem 
secinājumiem pieņēmusi attiecīgu lēmumu, 
var ieteikt samazināt naudassoda apmēru 
vai to atcelt. 

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Naudassodi, ko iekasē saskaņā ar šīs 
regulas 3. pantu, uzskatāmi par citiem 
ieņēmumiem saskaņā ar Līguma
311. pantu, un tos sadala starp tām 
dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, 
kurām nepiemēro pārmērīgas 
nelīdzsvarotības novēršanas procedūru 
Regulas (ES) Nr. […/…] izpratnē un 
kurām saskaņā ar Līguma 126. panta 
6. punktu nav pārmērīga budžeta deficīta; 
ieņēmumus starp dalībvalstīm sadala 
proporcionāli to daļai no visu attiecīgo 
dalībvalstu kopējā nacionālā 
kopienākuma (NKI).

Naudassodi, ko iekasē saskaņā ar šīs 
regulas 3. pantu, uzskatāmi par citiem 
ieņēmumiem saskaņā ar LESD 311. pantu, 
un tos izmanto, lai sekmētu Savienības  
mērķu īstenošanu attiecībā uz ilgtermiņa 
ieguldījumiem un darbavietām.

Or. en


