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B7-0000/2013

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas paziņojumu par ekonomikas un 
monetārās savienības (EMS) sociālo dimensiju
(2013/0000(RSP))

Eiropas Parlaments,

- ņemot vērā Komisijas 2013. gada 2. oktobra paziņojumu „Par ekonomikas un monetārās 
savienības sociālās dimensijas pastiprināšanu” (COM(2013) 690 final),

- ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja Herman Van Rompuy 2012. gada 26. jūnija 
ziņojumu Eiropadomei „Ceļā uz patiesu ekonomikas un monetāro savienību” (EUCO 
120/12),

- ņemot vērā Komisijas 2012. gada 30. novembra paziņojumu „Plāns padziļinātas un 
patiesas EMS izveidei: Eiropas debašu sākums” (COM(2012) 777 final 2),

- ņemot vērā Eiropadomes 2012. gada 14. decembra secinājumus par ceļvedi ekonomiskās 
un monetārās savienības izveides pabeigšanai (EUCO 205/12), 

- ņemot vērā Komisijas 2013. gada 20. marta paziņojumu „Ceļā uz padziļinātu un patiesu 
ekonomisko un monetāro savienību: Konverģences un konkurētspējas instrumenta 
ieviešana” (COM(2013) 165 final),

- ņemot vērā Komisijas 2013. gada 20. marta paziņojumu „Ceļā uz padziļinātu un patiesu 
ekonomisko un monetāro savienību: Svarīgāko ekonomikas politikas reformu plānu 
iepriekšēja koordinēšana” (COM(2013) 166 final), 

- ņemot vērā Eiropadomes 2013. gada 14. marta secinājumus (EUCO 23/13) un 
Eiropadomes 2013. gada 28. jūnija secinājumus (EUCO 104/2/13),

- ņemot vērā 2012. gada 20. novembra rezolūciju „Ceļā uz patiesu ekonomisko un 
monetāro savienību”1,

- ņemot vērā Komisijas 2013. gada 20. februāra paziņojumu „Sociālie ieguldījumi 
izaugsmei un kohēzijai, tostarp Eiropas Sociālā fonda īstenošana 2014.–2020. gadā” 
(COM(2013)0083 final) un attiecīgo 2013. gada 12. jūnija rezolūciju par šo jautājumu2, 

- ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komisijas (ECON) 2013. gada 30. septembra 
ziņojumu „Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2013. gada prioritāšu 
īstenošana”3,

- ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas (EMPL) organizēto 2013. gada 
9. jūlija atklāto uzklausīšanu „Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) sociālā 

                                               
1  P7_TA-PROV(2012)0430
2  P7_TA-PROV(2013)0266
3  A7-0322/2013
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dimensija — bezdarbnieku pabalstu sistēma Eiropā”,

- ņemot vērā Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta (ĢD EMPL) 
darba grupas 2013. gada 4. oktobra dokumentu par automātiskajiem stabilizētājiem,  

- ņemot vērā Eiropas politikas centra (EPC) 2013. gada 13. septembra pārskatu „Sociālās 
dimensijas attīstīšana padziļinātā un patiesā ekonomikas un monetārajā savienībā”,

- ņemot vērā Notre Europe 2013. gada septembra plānu „Euro zonas apdrošināšanas 
sistēma ciklisko triecienu gadījumā", 

- ņemot vērā Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) 2013. gada septembra darba apspriežu 
dokumentu „Ceļā uz euro zonas fiskālo savienību” (SDN/13/09), 

- ņemot vērā jautājumus Komisijai un Padomei par ekonomikas un monetārās savienības 
sociālo dimensiju (O-000000/2013 – B7 0000/2013) un (O-000000/2013 – B7 
0000/2013),

- ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā bezdarbnieku skaits ES ir sasniedzis draudošus apmērus — 26,6 miljoni cilvēku1, 

B. tā kā jaunatnes bezdarba līmenis ir sasniedzis nepieredzētus apjomus — vidēji 23 % visā 
ES kopumā; 

C. tā kā ilgtermiņa bezdarbs ir pieaudzis lielākajā daļā dalībvalstu un ES kopumā sasniedzis 
visaugstāko līmeni kāds jebkad pieredzēts;

D. tā kā pieaug strukturālais bezdarbs un neatbilstība starp piedāvājumu un pieprasījumu gan 
attiecībā uz darbaspēka kvalitāti, gan kvantitāti; 

E. tā kā kopš 2007. gada ES pieaug nabadzības līmenis, savukārt ES mājsaimniecību 
ieņēmumi samazinās, kā rezultātā 24,4 % ES iedzīvotāju draud nabadzība un sociālā 
izstumtība;

F. tā kā kopš krīzes sākuma vērojams strādājošo nabadzības vienmērīgs pieaugums, 

G. tā kā pieaugot strādājošo nabadzībai un bez darba palikušo mājsaimniecību skaitam, 
palielinās arī bērnu nabadzības līmenis, 

H. tā kā ir vērojamas noturīgas atšķirības starp ES dalībvalstīm, kā rezultātā notiek strauja 
bezdarba polarizācija, jo īpaši euro zonā, 

I. tā kā sociālā nevienlīdzība ir straujāk pieaugusi euro zonā nekā ES kopumā, 

J. tā kā bezdarba līmenis euro zonas perifērijā 2012. gadā ir sasniedzis 17,3 % salīdzinājumā 
ar 7,1 % euro zonas kodola valstīs; 

                                               
1 EU Employment and Social Situation: Quarterly Review, October 2013



PE519.765v01-00 4/6 RE\1004538LV.doc

LV

K. tā kā jaunu cilvēku bez darba, bez iesaistes izglītībā vai apmācībā (NEET) īpatsvars ir 
sasniedzis 22,4 % perifērijā, bet euro zonas kodolā — 11,4 %; 

L. tā kā nabadzības līmenis ir palielinājies divās trešdaļās ES dalībvalstu, bet atlikušajā 
trešdaļā tas ir stabilizējies,

M. tā kā ir veikti būtiski pasākumi, ar kuriem nostiprināt ES ekonomisko pārvaldību, bet 
Eiropas ekonomiskie un sociālie zaudējumi ir bijuši milzīgi;

N. tā kā diskusijām par sociālo nelīdzsvarotību ir jābūt tikpat nozīmīgām, kā diskusijām par 
makroekonomisko nelīdzsvarotību;

O. tā kā nesenās tendences ekonomiskajā pārvaldībā ir radījušas nestabilu situāciju attiecībā 
uz LESD 121. un 148. pantu;

P. tā kā ES ir jāturpina darbs pie parādu sloga savstarpējas izlīdzināšanas, lai izvairītos no 
negatīvas virzības, kas noved pie sociālā dempinga perifērijā un centrā;

Q. tā kā 9. jūlijā EMPL komiteja balsoja par to, lai 25 % kohēzijas politikas finansējuma tiktu 
piešķirti Eiropas Sociālajam fondam (ESF);

R. tā kā 9. jūlijā EMPL komiteja organizēja atklāto uzklausīšanu „EMS sociālā dimensija —
bezdarbnieku pabalstu sistēma Eiropā”, kurā tika norādīts uz nepieciešamību pēc 
automātiskajiem stabilizētājiem euro zonas līmenī un tika izskatīti iespējamie šādu 
stabilizētāju ieviešanas veidi;

S. tā kā kopējā monetārā politika pastiprina uzņēmējdarbības cikliskumu, novedot pie 
pārkaršanas valstīs, kuras ir uzplaukuma stadijā un vēl vājākas izaugsmes valstīs, kuras 
piedzīvo lejupslīdi; 

T. tā EMS ir ierobežotas iespējas efektīvi izmantot fiskālo politiku kā stabilizācijas 
instrumentu, jo pastāv ciešas tirdzniecības saiknes, kas noved pie plašākas ietekmes un fiskālā 
politika tiek koordinēta ar Stabilitātes un izaugsmes paktu (SIP),

U. tā kā kopš 2010. gada sociālās drošības izdevumi ir zaudējuši savu nozīmi, kā euro zonas 
valstu automātiski stabilizētāji;

V. tā kā dalībvalstis, kurās ir senas pilnvērtīga sociālā dialoga tradīcijas, ir izrādījušas 
izturīgākas pret krīzes ietekmi; 

W. tā kā trijotne ir apstiprinājusi, ka pilnvērtīga sociālo partneru līdzdalība un izvērsts 
sociālais dialogs, arī valstu līmenī, ir izšķiroši svarīgs, lai būtu veiksmīgas jebkādas reformas, 
bet jo īpaši EMS reformas;

X. tā kā Eiropas Padome ir atzinusi par prettiesiskām dažas darba likuma reformas, ko trijotne 
ir piemērojusi Grieķijai1 un tā kā SDO ir atzinusi, ka taupības pasākumu piemērošanas gaitā 
šajā valstī notikušas vairākas atkārtotas un vērienīgas iejaukšanās brīvās un brīvprātīgās 

                                               
1 http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=8125
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sarunās par darba koplīgumu, kā arī ir būtiski trūcis sociālā dialoga1,

1. atzinīgi vērtē ilgi gaidīto Komisijas paziņojumu par ekonomikas un monetārās savienības  
(EMS) sociālo dimensiju un uzskata, ka tas ir solis virzienā uz patiesas sociālās dimensijas 
izveidošanu EMS; 

2. visnotaļ atbalsta ierosināto rezultātu pārskata izstrādāšanu, kurā tiktu uzrādīti galvenie 
nodarbinātības un sociālie rādītāji, un kas būtu jāiekļauj makroekonomiskās nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūrā (MIP), kā arī jāizmanto, izstrādājot Komisijas kopīgo nodarbinātības 
ziņojumu (JER);

3. nožēlo to, ka ierosinātie rādītāji nav pietiekami, lai nodrošinātu visaptverošu pārskatu par 
dalībvalsts nodarbinātības un sociālo situāciju,

4. prasa ierosināto jaunatnes bezdarba rādītāju attiecināt uz cilvēkiem līdz 30 gadu vecumam, 
kā noteikts brīvprātīgajā Eiropas jauniešu nodarbinātības garantijas iniciatīvā; 

5. prasa rezultātu pārskatā iekļaut papildu rādītājus, jo īpaši — attiecībā uz bērnu nabadzības 
līmeni, pienācīga darba rādītājus, kā arī Eiropas iztikas minimuma rādītājus, lai būtu 
iespējams pienācīgi novērtēt sociālo situāciju Eiropā, 

6. aicina Padomi noteikt konkrētus kritērijus attiecībā uz nodarbinātības un sociālajiem 
rādītājiem, nosakot ES sociālās aizsardzības minimumu, lai tādējādi varētu savlaicīgi ierosināt 
pasākumus ES līmenī; 

7. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt mehānismu, lai pilnībā iesaistītu sociālos partnerus 
nodarbinātības un sociālo rādītāju definēšanā, 

8. uzsver, ka jānodrošina, lai nodarbinātības un sociālo tendenču uzraudzība novestu pie 
proaktīviem pasākumiem, kuru mērķis būtu samazināt sociālās atšķirības starp dalībvalstīm 
un novērst sociālo dempingu; 

9. nožēlo, ka Komisija nav pienācīgi risinājusi jautājumu par sociālo ieguldījumu izslēgšanu 
no dalībvalstu deficīta līmeņu aprēķiniem;

10. uzsver, ka sociālo ieguldījumu iekļaušana deficīta līmeņa aprēķinā būtiski samazina 
struktūrfondu kā konverģences instrumentu nozīmību; 

11. pauž nožēlu par to, ka riska novērtējumā, kas veikts saistībā ar makroekonomiskās 
nelīdzsvarotības novēršanas procedūru, nav pienācīgi ņemtas vērā dalībvalstu savstarpējās 
ekonomiskās atkarības sociālās sekas;

12. nožēlo to, ka Komisija 2013. gada 2. oktobra paziņojumā nav pievērsusi pietiekamu 
uzmanību automātisko stabilizētāju veidiem, un atkārto savu aicinājumu Komisija —
sagatavot Zaļo grāmatu par automātiskajiem stabilizētājiem euro zonā;  

13. atzinīgi vērtē ierosinājumu Eiropas pusgada procesā ciešāk iesaistīt sociālos partnerus, 
tostarp saistībā ar Sociālā dialoga komiteju pirms ikgadējā GIP pieņemšanas;
                                               
1 http://www.ilo.org/brussels/press/press-releases/WCMS_193308/lang--en/index.htm



PE519.765v01-00 6/6 RE\1004538LV.doc

LV

14. nožēlo, ka makroekonomiskais dialogs ir pārāk formāls un šajā sakarā aicina vēl aktīvāk 
iesaistīt sociālos partnerus Eiropas pusgadā;

15. aicina Komisiju, izstrādājot Gada izaugsmes pētījuma (GIP) 2014. gadam, pilnībā integrēt 
Parlamenta ziņojumu „Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2013. gada 
prioritāšu īstenošana”, tās paziņojumu par EMS sociālo dimensiju un attiecīgo Parlamenta 
rezolūciju; 

16. aicina Eiropadomi decembrī noteikt konkrētus pasākumus ceļā uz to, lai izveidotu EMS 
patiesu sociālo un nodarbinātības pīlāru, pamatojoties uz kopienas metodi, kā arī turpināt 
izskatīt jautājumu par Eiropas vienotas bezdarbnieku pabalstu sistēmas ieviešanu, kas būtu 
automātisks euro zonas stabilizētājs, 

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei un Eiropadomei.


