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ĪSS PAMATOJUMS

Pamatinformācija

Komisija 2010. gada 29. septembrī iesniedza tiesību aktu kopumu, kuru mērķis ir nodrošināt 
spēcīgāku ekonomikas pārvaldību Eiropas Savienībā un euro zonā. Šo kopumu veido seši 
tiesību aktu priekšlikumi — četros no tiem tiek regulēti fiskāli jautājumi, tostarp Stabilitātes 
un izaugsmes pakta (SIP) reforma, un ar divām jaunām regulām tiek reglamentēta tādu 
problēmu konstatēšana un risināšana, kas saistītas ar makroekonomiskās nelīdzsvarotības 
rašanos Eiropas Savienībā un euro zonā.

Komisija ierosina nodrošināt, lai dalībvalstis stingrāk ievērotu SIP noteikumus, kā arī veicināt 
pamatīgāku fiskālās politikas koordinēšanu. Saskaņā ar SIP t. s. preventīvo daļu spēkā esošā 
Regula (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas 
uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu tiek grozīta, lai nodrošinātu, ka labvēlīgos periodos 
dalībvalstis īsteno piesardzīgu fiskālo politiku, tā veidojot nepieciešamo rezervi nelabvēlīgiem 
periodiem. Turklāt atbilstoši t. s. korektīvajai daļai Regulu (EK) Nr. 1467/97 par to, kā 
paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu, ir 
ierosināts grozīt, lai nodrošinātu, ka tiek rūpīgāk pārraudzītas parāda veidošanās tendences un 
ka tās tiek pielīdzinātas deficīta veidošanās tendencēm.

Direktīva par prasībām dalībvalstu budžeta struktūrām ir ierosināta arī tādēļ, lai sekmētu 
fiskālo atbildību, šai nolūkā nosakot obligātas prasības valstu fiskālajām sistēmām un 
nodrošinot to atbilstību Līgumā noteiktajiem pienākumiem. Cenšoties līdzsvarot izmaiņas SIP 
preventīvajā un korektīvajā daļā, Komisija vēl ir ierosinājusi stiprināt izpildes mehānismus, 
kas piemērojami euro zonas dalībvalstīm.

Apsvērumi

Šis atzinuma projekts attiecas uz Komisijas priekšlikumu direktīvai par prasībām dalībvalstu 
budžeta struktūrām. Atzinuma sagatavotājs kopumā atzinīgi vērtē priekšlikumus, kas 
ierosināti, lai nodrošinātu valstu fiskālo sistēmu pilnveidošanu un mudinātu dalībvalstis 
turpmāk pieņemt labākus fiskālos lēmumus. Priekšlikumi uzlabot fiskālo datu statistikas 
pārskatu sagatavošanu ir jo īpaši vajadzīgi, lai nepieļautu, ka atkārtojas dažu dalībvalstu 
nesenā pieredze. Tāpat priekšlikumiem, kas attiecas uz neatkarīgām budžeta sagatavošanas 
iestādēm, valsts fiskālajiem noteikumiem un daudzgadu budžeta obligātu izstrādi, arī būtu 
jāpalīdz nodrošināt lielāku fiskālo stabilitāti.

Tomēr atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir vajadzīgi vēl daži precizējumi un labojumi, un 
tāpēc ierosina grozījumus attiecībā uz turpmāk minētajiem aspektiem.

– Direktīvas priekšlikuma vispārējais mērķis būtu skaidrāk jāsaista ar vispārējiem ES 
mērķiem un jo īpaši ar LESD 9. panta prasībām, kas saistītas ar augsta nodarbinātības līmeņa 
veicināšanu, atbilstīga sociālās aizsardzības līmeņa nodrošināšanu un ar sociālās atstumtības 
apkarošanu. Vienlīdz svarīgi ir saistībā ar Eiropas semestri politikas jomu koordinēšanai 
ieviest noteikumus, kas ierosināti, lai nodrošinātu valstu fiskālo sistēmu pilnveidošanu.

– Ar prasībām, kas piemērojamas valstu budžeta struktūrām, būtu ne vien jāgarantē, ka 
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dalībvalstu fiskālās plānošanas pamatā ir reālas prognozes, bet arī jānodrošina, lai pienācīga 
uzmanība būtu veltīta attiecīgo valsts sociālās aizsardzības sistēmu, tostarp pensiju un 
veselības aprūpes sistēmu, ilgtspējai.

– Prasības valstu budžeta struktūrām būtu jāizstrādā arī tā, lai mudinātu dalībvalstis rīkoties 
un dotu tām iespējas manevrēt, nodrošinot uz attīstību vērstus valsts ieguldījumus, piemēram, 
izglītībā un apmācībā, tā palīdzot sasniegt mērķus, ko ES noteikusi attiecībā uz izaugsmi un 
nodarbinātību.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Saskaņā ar Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību (LESD), nosakot un 
īstenojot savu politiku un darbības, 
Savienība ņem vērā prasības, kas saistītas 
ar augsta nodarbinātības līmeņa 
veicināšanu, atbilstīga sociālās 
aizsardzības līmeņa nodrošināšanu un ar 
sociālās atstumtības apkarošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Eiropadome 2010. gada 17. jūnijā 
pieņēma jaunu stratēģiju nodarbinātībai 
un izaugsmei — stratēģiju „Eiropa 2020”, 
kas ļautu Savienībai no krīzes izkļūt 
spēcīgākai un vērst savu ekonomiku uz 
gudru, noturīgu un iekļaujošu izaugsmi 
līdz ar augstu nodarbinātības līmeni, 
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darba ražīgumu un sociālu kohēziju. 
Eiropadome arī nolēma ar 2011. gada 
1. janvāri uzsākt Eiropas semestri 
politikas jomu koordinēšanai, lai 
dalībvalstis varētu gūt priekšrocības, ko 
sniedz savlaicīga koordinācija Savienības 
līmenī, un lai nodrošinātu, ka tiek 
spēcīgāk uzraudzīti un vienlaicīgi izvērtēti 
gan budžeta pasākumi, gan strukturālās 
reformas, kuras veicina izaugsmi un 
nodarbinātību.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Dalībvalstīm būtu jāvairās no 
procikliskas fiskālās politikas, un fiskālās 
konsolidācijas centieniem jābūt lielākiem 
uzplaukuma laikā. Šo mērķu sasniegšanu 
veicina labi izstrādātas skaitliskās fiskālās 
normas.

(13) Dalībvalstīm būtu jāvairās no 
procikliskas fiskālās politikas, un fiskālās 
konsolidācijas centieniem jābūt lielākiem 
uzplaukuma laikā. Ar fiskālās 
konsolidācijas pasākumiem būtu 
jānodrošina arī manevrēšanas iespējas, 
sevišķi attiecībā uz valsts ieguldījumiem, 
kas sekmē Savienības mērķu sasniegšanu 
izaugsmes un nodarbinātības jomā. Šo 
mērķu sasniegšanu veicina labi izstrādātas 
skaitliskās fiskālās normas.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīm jānodrošina, ka fiskālās 
plānošanas pamatā ir reālas 
makroekonomiskās un budžeta prognozes, 
izmantojot visaktuālāko informāciju. 
Budžeta plānošanas pamatā jābūt 
visticamākajam makrofiskālajam 

1. Dalībvalstīm jānodrošina, ka fiskālās 
plānošanas pamatā ir reālas 
makroekonomiskās un budžeta prognozes, 
izmantojot visaktuālāko informāciju un 
ņemot vērā attiecīgo valsts sociālās 
aizsardzības sistēmu, tostarp pensiju un 
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scenārijam vai piesardzīgākam scenārijam, 
kas detalizēti parāda novirzes no 
visticamākā makroekonomiskā scenārija. 
Makroekonomiskās un budžeta prognozes 
jāsagatavo, ņemot vērā Komisijas 
prognozes, kur tas ir piemēroti. Jāizskaidro 
atšķirības starp izvēlēto makrofiskālo 
scenāriju un Komisijas prognozi.

veselības aprūpes sistēmu, ilgtspēju. 
Budžeta plānošanas pamatā jābūt 
visticamākajam makrofiskālajam 
scenārijam vai piesardzīgākam scenārijam, 
kas detalizēti parāda novirzes no 
visticamākā makroekonomiskā scenārija. 
Makroekonomiskās un budžeta prognozes 
jāsagatavo, ņemot vērā Komisijas 
prognozes, kur tas ir piemēroti. Jāizskaidro 
atšķirības starp izvēlēto makrofiskālo 
scenāriju un Komisijas prognozi.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
5. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm jābūt skaitliskām fiskālajām 
normām, kas efektīvi veicina atbilstību to 
attiecīgajiem pienākumiem, kas izriet no 
Līguma budžeta politikas jomā. Šādas 
normas jo īpaši iekļauj: 

Dalībvalstīm jābūt skaitliskām fiskālajām 
normām, kas efektīvi veicina atbilstību to 
attiecīgajiem pienākumiem, kuri budžeta 
politikas jomā izriet no Līguma, un kas 
vienlaikus nodrošina manevrēšanas 
iespējas, sevišķi attiecībā uz valsts 
ieguldījumiem, kuri sekmē Savienības 
mērķu sasniegšanu izaugsmes un 
nodarbinātības jomā. Šādas normas jo 
īpaši iekļauj: 

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
5. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) daudzgadu fiskālās plānošanas
pieņemšanu, tostarp attiecībā uz vidēja 
termiņa budžeta mērķiem. 

b) daudzgadu fiskālās plānošanas 
pieņemšanu, tostarp attiecībā uz vidēja 
termiņa budžeta mērķiem, vienlaikus 
ņemot vērā LESD 9. pantu, sevišķi 
attiecībā uz augsta nodarbinātības līmeņa 
veicināšanu, atbilstīga sociālās 
aizsardzības līmeņa nodrošināšanu un 
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sociālās atstumtības apkarošanu, un 
ņemot vērā mērķus, ko Savienība 
noteikusi attiecībā uz izaugsmi un 
nodarbinātību. 

Or. en


