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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par publiskajām finansēm EMS 2007. un 2008. gadā
(2008/2244(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 24. jūnija paziņojumu par publiskajām finansēm EMS 
2008. gadā — publisko finanšu kvalitātes loma ES pārvaldības sistēmā, 
(COM(2008)0387)

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 13. jūnija paziņojumu par valsts finansēm EMS 
2007. gadā — SIP preventīvās daļas efektivitātes nodrošināšana (COM(2007)0316), 

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 7. maija paziņojumu par EMU@10 — panākumu un 
problēmu apzināšana pēc Ekonomikas un monetārās savienības desmit pastāvēšanas 
gadiem (COM(2008)0238),

– ņemot vērā tā 2007. gada 26. aprīļa rezolūciju par valsts finansēm Ekonomikas un 
monetārajā savienībā 2006. gadā1,

– ņemot vērā tā 2005. gada 22. februāra rezolūciju par valsts finansēm EMS 2004. gadā2,

– ņemot vērā tā 2007. gada 12. jūlija rezolūciju par 2007. gada pārskatu par euro zonu3,

– ņemot vērā tā 2006. gada 14. novembra rezolūciju par 2006. gada pārskatu par euro zonu4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta rezolūciju par ieguldījumu Eiropadomes 2008. gada 
pavasara sanāksmes darbā attiecībā uz Lisabonas stratēģiju5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. novembra rezolūciju par Eiropas 
interesēm: panākumi globalizācijas laikmetā6,

– ņemot vērā tā 2007. gada 15. februāra rezolūciju par situāciju Eiropas ekonomikā: 
priekšziņojums par ekonomikas politikas vispārējām pamatnostādnēm 2007. gadā7,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par nodokļu un muitas politikas ieguldījumu Lisabonas 
stratēģijā (COM(2005)0532) un Parlamenta 2007. gada 24. oktobra rezolūciju par šo 
tēmu8,

– ņemot vērā tā 2003. gada 3. jūlija rezolūciju par dzimumu līdztiesības principa ievērošanu 

1 OJ C 74 E, 20.3.2008, p. 780.
2 OJ C 304 E, 1.12.2005, p. 132.
3 OV C 175 E, 10.7.2008., 569. lpp.
4 OV C 314 E, 19.12.2007., 125. lpp.
5 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0057.
6 OV C 282 E, 6.11.2008., 422. lpp.
7 OV C 287E, 29.11.2007., 535. lpp.
8 OV C 263 E, 16.10.2008., 441. lpp.



PE412.281v02-00 4/16 RR\759546LV.doc

LV

budžeta izstrādē — publisku budžetu izstrāde, ievērojot dzimumu līdztiesību1,

– ņemot vērā rezolūciju par ekonomikas politikas saskaņošanu EMS 3. posmā un EK līguma 
109. un 109.b pantu, kas pievienota prezidentūras secinājumiem pēc 12. un 13. decembra 
Eiropadomes, kas notika Briselē,

– ņemot vērā Ekonomikas un finanšu padomes 2008. gada 4. novembra sanāksmē izdarītos 
secinājumus attiecībā uz  starptautiskajām iniciatīvām, reaģējot uz finanšu krīzi un 
gatavošanos starptautiskajai augstākā līmeņa sanāksmei par krīzes jautājumiem,

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 29. oktobra paziņojumu „No finanšu krīzes augšupejai: 
Eiropas rīcības programma ”(COM(2008)0706),0706),

– ņemot vērā 2008. gada 15. un 16. oktobra Briseles Eiropadomes sanāksmes secinājumus 
par finanšu tirgus regulējuma un uzraudzības stiprināšanu,

– ņemot vērā to Eirogrupas valstu un valdību vadītāju sanāksmi, kas notika 2008. gada 
12. oktobrī ar nolūku pieņemt koordinētu glābšanas plānu ekonomikas krīzes 
pārvarēšanai,

– ņemot vērā Ekonomikas un finanšu padomes 2008. gada 7. oktobra sanāksmē izdarītos 
secinājumus par reaģēšanu uz finanšu satricinājumiem un Eiropas Parlamenta 2008. gada 
22. oktobra rezolūciju par Eiropadomes 2008. gada 15.–16. oktobra sanāksmi2,

– ņemot vērā Padomes (ECOFIN) 2008. gada 14. maija secinājumus par sociālo izmaksu 
efektivitātes un mērķtiecības palielināšanu un publisko finanšu kvalitātes analīzi nākotnē,

– ņemot vērā Ekonomikas un finanšu padomes (ECOFIN)  2007.gada 9. oktobra sanāksmes 
secinājumus par publisko finanšu kvalitāti —  publiskās pārvaldes modernizāciju,

– ņemot vērā Padomes (ECOFIN) 2006. gada 10. oktobra secinājumus par publisko finanšu 
kvalitāti,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A6-0507/2008),

A. tā kā nākamo paaudžu priekšā mums ir pienākums nodrošināt kvalitatīvus un uz 
ilgtspējīgu attīstību orientētas publiskās finanses, un pašreizējos ievērojamu tirgus 
traucējumu apstākļos tas ir īpaši svarīgi;

tā kā Eiropas Savienības līmenī ir nepieciešams izstrādāt koordinētu un uz kvalitāti orientētu 
publisko finanšu politiku Eiropas līmenī un jo īpaši eiro zonai, kas paredz ilgtermiņa 
izaugsmes sekmēšanu, reaģējot uz demogrāfisko pārmaiņu globalizācijas un klimata 
pārmaiņu radītajām problēmām, un kas tiek veidota un novērtēta, balstoties uz 
standartizētiem kopējiem instrumentiem;

1 OJ C 74E, 24.3.2004, p.746.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0506..
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C. tā kā publiskajām finansēm jākalpo mērķim sekmēt makroekonomikas pamatnoteikumus, 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un preču nodrošināšanu, kā arī pārvarēt tirgus 
nepilnības un ārējo ietekmi;

D. tā kā uz izaugsmi orientēta, konceptuāla un operatīva pamatsistēma, kas par noteicošo 
kritēriju izvirza izaugsmi, ir cieši saistīta ar to, ka dalībvalstu budžeta un izdevumu 
politikai galvenokārt jāorientējas uz labklājības saglabāšanu un atjaunošanu, sociālās 
drošības aizsardzību un līdzekļu pārdalīšanu;

E. tā kā valsts ieguldījumu zemais līmenis Eiropas Savienībā (mazāk nekā 3 % no IKP) un to 
fragmentārais raksturs negatīvi ietekmē mērķi par noturīgu un ilgtermiņa izaugsmi, kuras 
īstenošanai vajadzīga mērķtiecīga un no prioritātēm izrietoša publisko izdevumu politika;

F. tā kā, uzsākot analizēt un novērtēt publiskās finanses un to ilgtspējības perspektīvas, 
jāņem vērā atbilstīgi dzimumu perspektīvas aspekti,

Ekonomisko tendenču izmaiņas 2007. un 2008. gadā, ekonomikas un finanšu krīze un 
izredzes

1. atzīmē, ka situācijas analīze publisko finanšu jomā par 2007. gadu un 2008. gada pirmo 
pusi skaidri liecina, ka nepārprotami vērojamas ekonomikas tendenču izmaiņas un 
ekonomiskās izaugsmes samazināšanās vienlaikus ar nepārtrauktu inflācijas 
paaugstināšanos un pieaugošām atšķirībām ienākumos;

2. pauž bažas par pašreizējo sarežģīto ekonomikas un finanšu situāciju Eiropā un pasaulē, 
kas izraisījusi vēl nepieredzētu nestabilitātes līmeni, un norāda uz jaunām attīstības 
tendencēm valsts un tirgus attiecībās, kā arī izmaiņām monetārajā un ekonomikas politikā, 
kurā, ņemot vērā tirgus traucējumus un regulējuma un uzraudzības trūkumu, publiskā 
sektora iesaistīšanās atkal iegūst izšķirošu nozīmi, dažreiz izpaužoties nacionalizācijas 
veidā;

3. norāda, ka krīze stratēģiskajās nozarēs un īpaši finanšu un transporta jomā sekmē valsts 
ieguldījumus uzņēmumu pārņemšanai, neņemot vērā, ka šādi glābšanas pasākumi ir 
ierobežojumi, paredzot tikai pasākumus, kas neizbēgami nepieciešami Eiropas 
ekonomikas saglabāšanai un attīstībai, nevis tādus pasākumus, kas atspoguļo vienīgi 
atsevišķu valstu intereses;

4. uzskata, ka Komisijai un dalībvalstīm jāsniedz atbilstīgs novērtējums par publiskā sektora 
atbalsta netiešo ietekmi uz publiskajām finansēm, iesaistoties lielrūpniecībā un finanšu un 
kredītu nozarē; uzskata arī par lietderīgu novērtēt šādu netiešo ietekmi attiecībā uz 
konkurenci, iekšējā tirgus darbību un līdzvērtīgu konkurences apstākļu saglabāšanu;

5. uzsver, ka pārskatītais Stabilitātes pakts ļauj īstenot pasākumus, lai risinātu sevišķi smagas 
situācijas, un ka stabilitātes un konverģences plānos noteiktā finanšu konsolidācija un citi 
mērķi ir būtiski svarīgi attiecībā uz situācijas stabilizēšanu un izaugsmes perspektīvām;

6. atgādina, cik svarīga nozīme sabiedrības, nodokļu maksātāju un valsts budžeta interesēs ir 
koordinētai pieejai Eiropas līmenī, lai apkarotu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un 
„nodokļu paradīzes”, īpaši laika periodā, kad finanšu konsolidācija un valsts parādi ir 
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pakļauti tādu ievērojamu valsts ieguldījumu kaitīgai ietekmei, kuri veikti galveno finanšu 
un rūpniecības uzņēmumu atbalstam;

7. uzsver, ka sabiedrības, nodokļu maksātāju un valsts budžeta interesēs ir arī nodrošināt, ka 
jebkura valsts iejaukšanās un valsts līdzekļu izmantošana finanšu iestāžu glābšanai 
jāsaista ar attiecīgu uzraudzību, konkrētiem uzlabojumiem pārvaldībā un uzņēmuma vai 
iestādes administratīvajiem darbiniekiem, operatīvajiem vadītājiem izmaksājamo summu 
precīziem ierobežojumiem un skaidru kontroli, ko veic valsts iestādes; uzskata, ka šajā 
sakarā Komisijai būtu lietderīgi veicināt vadlīniju vai pamatnostādņu ieviešanu, lai 
nodrošinātu dažādu valsts rīcības plānu konsekventu un koordinētu īstenošanu;

8. uzskata, ka publiskā sektora ievērojamā iejaukšanās, ko īsteno vairākas dalībvalstis, lai 
glābtu un atbalstītu banku un finanšu nozari, noteikti netieši ietekmēs valsts finanses un 
personu ienākumus; tādēļ uzskata, ka vajadzīgs, lai nodokļu slogs atbilstīgi un taisnīgi 
tiktu sadalīts nodokļu maksātāju starpā, nodrošinot, no vienas puses, ka visi finanšu 
uzņēmumi tiek aplikti ar attiecīga līmeņa nodokļiem, bet no otras puses, ka tiek paredzēta 
pakāpeniska un krasa nodokļu sloga samazināšana no vidēja līdz zema līmeņa 
ienākumiem un pensijām, izmantojot nodokļu atskaitījumus, pārskatīšanu un 
kompensācijas sakarā ar finanšu politikas bremzējošo ietekmi, tā, lai samazinātu 
nabadzību un veicinātu patēriņu un pieprasījuma pieaugumu, tādējādi novēršot pašreizējās 
krīzes ciklisko ietekmi, kas ir recesijas priekšvēstnesis; 

9. uzsver, ka Eiropas makroekonomikas politikai jānodrošina ātra un koordinēta reaģēšana 
recesijas un finanšu nestabilitātes riska apstākļos, un mudina Komisiju un dalībvalstis, 
īpaši eiro zonas valstis, saprātīgi un sinhroni izmantot stabilitātes paktā paredzēto elastību 
un piemērotus krīžu pretcikliskās ietekmes mehānismus, kuru mērķis ir strukturālu 
izmaiņu veikšana, efektīvs valsts līdzekļu sadalījums, valsts izdevumu pārstrukturēšana 
atbilstīgi Lisabonas programmas uzdevumiem, īpašu uzmanību veltot MVU lomai;

10. šajā sakarā uzsver, ka nepieciešama kopēja pieeja, jo īpaši eiro zonā, attiecībā uz algu 
politiku, kas paredz, ka algu pieaugumam jāatbilst reālajai inflācijai un ražīgumam, tā kā 
fiskālā un algu politika ir spēcīga un efektīva svira pieprasījuma regulēšanai un 
ekonomikas stabilitātes un izaugsmes veicināšanai;

11. atzinīgi vērtē to, ka iezīmējas lēmumu pieņemšanas vietas, attiecībā uz kurām eiro zonas 
valstu grupa ir politiskās un ekonomiskās saskaņošanas (pirmā) instance, lai vienotos par 
steidzamu reaģēšanu un stratēģiju, kas uzskatāma ne tikai par reaģēšanas veidu 
ekonomikas un finanšu krīzes gadījumā, bet arī, lai attīstītu to makroekonomisko un 
kopējo ieguldījumu stratēģiju, kuru mērķis ir veicināt izaugsmes perspektīvas, izvairīties  
no ievērojamas ietekmes uz publisko finanšu un Eiropas Savienības finanšu stabilitāti, 
nodrošinot labāku līdzsvaru starp dažādu ES dalībvalstu ekonomikas un finanšu politiku;

12. uzskata, ka būtu lietderīgi izveidot obligātu apspriežu un koordinācijas mehānismu starp 
Komisiju un (jo īpaši eiro zonas) dalībvalstīm pirms nozīmīgu ekonomisko pasākumu 
pieņemšanas, īpaši gadījumos, ja pieņem pasākumus, kas attiecas uz enerģijas, izejvielu 
un pārtikas produktu cenu nepastāvību;

Publisko finanšu ilgtspējība un Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvās daļas 
efektivitāte
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13. uzskata, ka publisko finanšu ilgtspējība ir priekšnoteikums un prioritāte ne tikai attiecībā 
uz stabilitāti, izaugsmi un katras dalībvalsts nodarbinātības, sociālās un vides aizsardzības 
politikas veidošanu, bet arī ekonomikas nākotni un Eiropas Savienības attīstībai raksturīgo 
sociālo modeli;

14. pauž nopietnas bažas par pašreizējās starptautiskās finanšu krīzes tiešo ietekmi uz 
publisko finanšu ilgtspējību un kvalitāti dalībvalstīs; pauž īpašas bažas par šīs krīzes 
ietekmi uz ekonomiku un maksājumu bilanci jaunajās dalībvalstīs, kuras neietilpst eiro 
zonā un kuras piedzīvo tiešo ārvalstu ieguldījumu ievērojamu samazināšanos;

15. norāda, ka budžeta deficītiem un valsts parādam ir aizvien negatīvāka ietekme uz 
izaugsmi, ciktāl tie ierobežo dalībvalstu rīkotiesspēju krīžu periodos; aicina dalībvalstis 
vairāk censties konsolidēt budžetu un samazināt valsts parādu izaugsmes periodu laikā, jo 
tas ir priekšnoteikums veselīgas, konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Eiropas ekonomikas 
attīstībai; norāda arī, ka nepareizi izstrādāti pasākumi deficīta un valsts parāda 
samazināšanai, piemēram, nekritiski valsts ieguldījumu samazinājumi, negatīvi ietekmē 
ilgtermiņa izaugsmes perspektīvas;

16. norāda, ka sakarā ar jaunajiem apstākļiem starptautiskā līmenī, ko izraisījusi finanšu krīze 
un tautsaimniecības lejupslīde, kas jau sākusi ietekmēt nodarbinātības līmeni un izaugsmi 
eiro zonā, grūti izvairīties no deficītu pieauguma;  tāpēc iesaka dalībvalstīm mērķtiecīgāk 
izmantot Stabilitātes un izaugsmes paktā paredzēto elastību, lai sekmētu tautsaimniecības 
atlabšanu un izaugsmi;  vērš uzmanību uz pašreizējās finanšu krīzes izraisītajiem 
sarežģījumiem budžetā un aicina Komisiju novērtēt, kā valsts līdzekļu izmantošana 
nacionālo finanšu iestāžu glābšanas plānu īstenošanai ietekmē dalībvalstu finanses; ;aicina 
Komisiju pārbaudīt, kāda ir Stabilitātes un izaugsmes pakta kritēriju ietekme pašreizējā 
situācijā, kad tautsaimniecības izaugsme ir lēna un vairākas dalībvalstis apdraud recesija, 
aicina  novērtēt, kā pieaugošās kredītu izmaksas ietekmē dalībvalstu parādu;

17. norāda, ka pārskatītais SIP darbojas atbilstoši, uzskata, ka akta preventīvā daļa pēdējos 
gados ir piemērota apmierinoši, un uzsver preventīvās daļas kā būtiski svarīga instrumenta 
nozīmi attiecībā uz dalībvalstu, jo īpaši eiro zonas dalībvalstu, finanšu politikas ilgtspējību 
un konverģenci;

18. piekrīt Komisijas viedoklim par to, cik nozīmīga ir stabilitātes un izaugsmes pakta 
preventīvā daļa, par dalībvalstu atbalstīšanu un brīdināšanu, kā arī par apmaiņu ar 
paraugpraksi; jo īpaši piekrīt tam, ka šai daļai jābūt balstītai uz vidēja termiņa pieeju 
attiecībā uz budžeta politiku un koordināciju Eiropas līmenī, ņemot vērā, ka efektīvu 
darbību īstenošanai vajadzīga kopīga izpratne par ekonomikas un budžeta politikas 
uzdevumiem Eiropas Savienībā un stingras politiskas saistības, lai šos uzdevumus veiktu, 
izmantojot pretciklisko iejaukšanos, kas arī paredz tādus pašus uzdevumus;

19. uzsver vidējā termiņa mērķa nozīmi, kas ir īpašs budžeta mērķis, kas skar ekonomikas, 
fiskālo, un ienākumu politiku un kas būtu jāsasniedz ar makroekonomiskā dialoga 
palīdzību, jāpielāgo katras dalībvalsts īpašajai situācijai un ik gadus jāpārskata; mudina 
dalībvalstis stiprināt vidējā termiņa mērķa uzticamību un likumīgumu gan valsts līmenī, 
ciešāk iesaistot valdības iestādes, parlamentus un sociālos partnerus (valsts  piederība), 
gan vietējā līmenī (valsts finansēm pakārtotas finanses), izstrādājot reģionālus SIP un 
vidēja termiņa mērķus un ņemot vērā ietekmi, kāda vietējiem publiskajiem izdevumiem 



PE412.281v02-00 8/16 RR\759546LV.doc

LV

un ieguldījumiem ir uz valsts finansēm un dažādu valstu izaugsmes perspektīvām;

20. uzskata, ka būtiska nozīme ir daudzgadu budžeta programmu un gada budžeta 
izveidošanas un īstenošanas konsekvencei; aicina dalībvalstis izrādīt lielāku stingrību 
makroekonomisko prognožu izstrādāšanā un ciešāku koordināciju, nosakot kritērijus, 
grafikus un mērķus daudzgadu izdevumu pamatnostādnēm, lai nodrošinātu budžeta un 
makroekonomiskās politikas lielāku efektivitāti Eiropas līmenī;

21. norāda, ka dalībvalstīm vajadzīgas papildu strukturālās reformas un stingrāka budžeta 
disciplīna, kā arī pretcikliska fiskālā politika, samazinot budžeta deficītu ekonomiskās 
izaugsmes periodos, lai nodrošinātu labāku sagatavotību negatīvu ārējo triecienu 
apstākļos;

22. uzsver, cik svarīgi ir izstrādāt makroekonomiskos plānus ārēju triecienu pārvarēšanai 
(piemēram, ASV nekustāmo īpašumu finanšu krīze), tajos ņemot vērā ne tikai situāciju 
eiro zonā, bet arī Eiropas Savienības progresējošās tautsaimniecībās;

Publiskās finanses — plašākas un visaptverošākas ekonomiskās pieejas būtisks faktors

23. norāda, ka būtiskais mērķis nodrošināt pareizu un konsolidētu publisko finanšu pārvaldību 
ir jānosaka, ņemot vērā jaunajā Stabilitātes un izaugsmes paktā paredzētās saistības un 
vienlaikus Lisabonas stratēģijas attīstību, izaugsmes un konkurētspējas perspektīvas, kuru 
sekmēšanai jāveic strukturālas reformas, kā arī publisko izdevumu un nodokļu iekasēšanas 
iestādes, kas veicinās ieguldījumus (cilvēkresursos, pētniecībā un jauninājumu jomā, 
izglītībā un apmācībā, tostarp augstākajā izglītībā, veselības aizsardzībā, infrastruktūrā, 
vides aizsardzībā, drošības un tieslietu jomā), kā arī ienākumu pārdali sociālās kohēzijas, 
izaugsmes un nodarbinātības sekmēšanai;

24. uzsver, ka publisko finanšu mērķiem, kas izstrādāti saskaņā ar jaunā Lisabonas cikla 
saskaņotajām pamatnostādnēm, ir konsekventi un loģiski jāsasaista stabilitātes un 
konverģences plāni ar valstu reformu plāniem; uzskata, ka veselīgu un uz izaugsmi 
orientētu Eiropas publisko finanšu pievienotajai vērtībai jo īpaši eiro zonā ir jāizpaužas 
Eiropas publiskās infrastruktūras ieguldījumu politikā, kas formulēta un saskaņota 
atbilstīgi kopējiem mērķiem, kurus var finansēt ne vien no dalībvalstu budžeta un (daļēji) 
no ES budžeta, bet arī, izmantojot jaunos Eiropas finanšu instrumentus (piemēram, 
Eurobond vai Eiropas Investīciju fondu), kuru mērķis ir nodrošināt ES un eiro zonas 
izaugsmes, ražīguma un konkurētspējas ilgtspējību starptautiskā mērogā;

25. uzskata, ka būtu lietderīgi izveidot obligātu mehānismu, kas paredzētu apspriešanos ar 
valstu parlamentiem un Eiropas Parlamentu, ņemot vērā koordinētu Stabilitātes un 
konverģences programmu izstrādāšanu saskaņā ar stabilitātes un izaugsmes paktu un 
valsts reformu programmas saskaņā ar integrētajām Lisabonas pamatnostādnēm, tās 
sasaistot un iesniedzot kopā, iespējams, katra gada rudenī;

26. piekrīt, ka demogrāfisko izmaiņu dēļ strukturālā reforma ir aizvien vairāk nepieciešama, it 
īpaši attiecībā uz pensiju shēmām, sabiedrības veselības aizsardzību un ilgtermiņa aprūpi, 
un norāda, ka nebūtu pareizi pievērst uzmanību tikai sabiedrības novecošanās tendencei 
(un dzimstības samazināšanās tendencei), neņemot vērā globalizācijas ietekmi, tostarp 
neapstādināmo imigrantu plūsmu no trešām valstīm, ko izraisa ne tikai ekonomiski 
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faktori, bet arī bēgšana no kara zonām un klimata katastrofām;

27. norāda uz nodarbinātības un sociālās iekļaušanas politiku nozīmi, kurās pienācīgi jāņem 
vērā dažādu paaudžu, dzimumu un tautu vajadzības un to izstrādē jāpamatojas uz 
elastdrošības principiem un tādējādi visaptverošiem pasākumiem algu un ienākumu 
sekmēšanai ar sociālā dialoga starpniecību, piešķirot prioritāti ražīguma paaugstināšanai, 
taču neaizmirstot par pasākumiem pensiju aizsardzībai, jo nepienācīga apmēra pensijas ir 
ne tikai sociāla problēma, bet arī izraisa sociālā nodrošinājuma izmaksu palielināšanos un 
līdz ar to lielākas publisko finanšu izmaksas;

28. uzskata, ka finanšu tirgus un pakalpojumus, uz kuriem attiecas Lisabonas stratēģijā 
apskatītās politikas jomas, vajadzētu piesaistīt finanšu stabilitātei un uzraudzības 
mehānismiem, sniedzot aizsardzības garantijas pret negatīvu netiešo ietekmi uz izaugsmi 
un publiskajām finansēm; pauž bažas par norādēm, ka atvasinātos un jaunos finanšu 
instrumentus īpaši izmanto vietējās pašvaldības, kas šīm pašvaldībām varētu radīt 
nopietnas problēmas;

29. uzskata, ka ir vajadzīgs pieņemt tādu jaunu pieeju attiecībā uz publiskajam finansēm, kas 
ir sistemātiska un koordinēta visās dalībvalstīs un jo īpaši eirozonas valstīs, kuras mērķis 
ir sekmēt ilgtermiņa ekonomisko izaugsmi, kā arī izaugsmes potenciālu un kura 
galvenokārt balstās uz daudzdimensionālu pamatsistēmu publisko finanšu kvalitātes 
formulēšanai un vērtēšanai, kas ļaus Eiropas ekonomikai adekvāti reaģēt uz ārējiem 
triecieniem, demogrāfiskajām un starptautiskās konkurences radītajām problēmām un 
nodrošināt sociālo taisnīgumu un kohēziju;

Publisko finanšu kvalitāte — ieņēmumi un izdevumi

30. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstis censtos īstenot tādu publisko finanšu kvalitātes 
politiku, kura ir konverģenci veicinoša un kuras pamatā ir novērtējuma metode, kas ietver 
rādītājus un mērķus, kuru noteikšanā un formulēšanā ir jāpiedalās Eiropas Parlamentam 
un dalībvalstu parlamentiem; uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir labs un atbalsta 
budžeta politiku novērtēšanas sistēmu, kurā galvenā uzmanība pievērsta tādiem īpašiem 
aspektiem kā publisko izdevumu struktūra un efektivitāte, ieņēmumu sistēmu struktūra un 
efektivitāte, publiskās pārvaldes efektivitāte un kvalitāte, pareiza budžeta pārvaldība un 
publisko finanšu kvalitātes politiku saskaņošana dalībvalstīs; aicina nodrošināt valsts 
budžetu labāku salīdzināmību, lai īstenotu iepriekš minētos mērķus;

31. mudina dalībvalstis īstenot publisko finanšu kvalitātes politiku un budžeta politiku 
novērtēšanas sistēmu, piemēram, uz darbības rezultātiem balstītu budžeta izstrādi 
(pamatojoties uz ESAO modeli), kuras mērķis ir uzlabot publisko izdevumu kvalitāti, 
stiprinot saikni starp resursu piešķiršanu un sasniegtajiem rezultātiem; atzīmē, ka 
dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta izstrādē ir labs uz darbības rezultātiem 
pamatotas budžeta izstrādes piemērs un ka šo metodi ir ierosinājis un sekmējis Eiropas 
Parlaments, to dažādā mērā piemēro dažādu dalībvalstu vietējā un centrālā līmenī un to 
vajadzētu īstenot konsekventāk, tostarp Eiropas mērogā; aicina Komisiju izstrādāt uz 
darbības rezultātiem balstītas budžeta izstrādes metodes, pamatnostādnes un rādītājus, lai 
būtu iespējams salīdzināt un saskaņot dalībvalstu finanšu un makroekonomikas politikas, 
un atzīst, ka tam vajadzīga lielāka iesaistīšanās un tādēļ lielāka labi informētas sabiedrības 
atbildība;
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32. atzinīgi vērtē Komisijas aizsākto apspriešanos par kvalitātes, efektivitātes un mērķtiecības 
nodrošināšanu ieņēmumu sistēmā; uzskata, ka dalībvalstu nodokļu sistēmu reforma tikai 
tad izraisīs izaugsmes palielināšanos, ja reformas būs pielāgotas institucionālās un 
administratīvās sistēmas, ražošanas nozaru un darba tirgus (it īpaši nodarbinātības līmeņa 
un ēnu ekonomikas apmēra) īpašajiem apstākļiem katrā dalībvalstī;

33. norāda uz pastāvošajām atšķirībām dalībvalstīs attiecībā uz nodokļu slogu un iestādēm; 
atzīst, ka ir sarežģīti izstrādāt viendabīgas nodokļu sistēmas reformu, kas izraisa 
izaugsmes palielināšanos, ņemot vērā to, kādas priekšrocības (plašāka nodokļu bāze) un 
trūkumi (progresivitātes principa vājināšanās) ir pārejai no tiešajiem nodokļiem uz 
netiešiem, uz patēriņu balstītiem nodokļiem; tomēr uzsver, ka vairāki kopīgi nodokļu 
reformas pasākumi varētu būtiski uzlabot nodokļu sistēmas un ienākumu no nodokļiem 
efektivitāti, paaugstināt nodarbinātības līmeni, samazināt traucējumus, kā arī palielināt 
izaugsmi Eiropas Savienības līmenī, tostarp jo īpaši:

 plašākas nodokļu bāzes (un zemāku likmju) ieviešanu, lai mazinātu traucējumus un 
palielinātu ieņēmumus,

 nodarbinātības nodokļu spiediena mazināšanu, taisnīgāk sadalot nodokļu slogu 
dažādām nodokļu maksātāju kategorijām; stimulu un nodokļu atvieglojumu shēmu 
reorganizācija un it īpaši pāreja uz citiem faktoriem vai nozarēm,

34. vērš uzmanību uz to, ka nodokļu reformas, kuru mērķis ir panākt pareizu publisko finanšu 
pārvaldību, izaugsmi, efektivitāti, vienkāršošanu, traucējumu mazināšanu, izvairīšanās no 
nodokļiem un „nodokļu paradīžu” apkarošanu, būs efektīvākas, ja dalībvalstis, jo īpaši 
eiro zonas valstis, tās saskaņos un konsolidēs, ņemot vērā iekšējā tirgus attīstības un 
konkurētspējas potenciālu;

35. vērš uzmanību uz publisko izdevumu sadalījumu, lai sekmētu ilgtspējīgu attīstību, un 
uzsver, ka Eiropas ekonomikas ražīguma un konkurētspējas palielināšanos sekmē 
ieguldījumu infrastruktūrā un cilvēkresursos kvalitāte un efektivitāte, prioritāti piešķirot 
vispārējas nozīmes pakalpojumiem, kuru pamatā ir iedzīvotāju vajadzību un sastāva 
iepriekšējs izvērtējums, un īpašu uzmanību pievēršot dzimumu līdztiesības politikai un 
demogrāfiskajām izmaiņām; atzīmē, ka spiedienu uz sociālajiem un veselības aprūpes 
pakalpojumiem, ko izraisa iedzīvotāju novecošana, var mazināt, veicot ieguldījumus 
veselības izglītībā; uzsver, ka publiskie izdevumi ir jāpārstrukturē, paredzot budžeta 
pozīcijas izaugsmi veicinošām nozarēm, izmantojot publiskos resursus efektīvāk un 
mērķtiecīgāk un izveidojot atbilstošu un saskaņotu valsts un privātās partnerības tīklu;

36. uzsver vajadzību reformēt un modernizēt publiskās pārvaldes iestādes, kas ir publisko 
izdevumu un ieņēmumu sistēmas centrā, un nodrošināt, ka tās atbilst efektivitātes, 
ražīguma, atbildības un rezultātu novērtēšanas kritērijiem, kas pielāgoti dalībvalstu 
publiskās pārvaldes un valsts un vietējo iestāžu struktūrai, un to darīt, pienācīgi ņemot 
vērā no Eiropas Savienības darbības izrietošās saistības un iespējas un nodrošinot, ka 
publisko sektoru saista ar pareizu budžeta pārvaldību un ka tas sekmē tautsaimniecības 
konkurētspēju; 

37. uzsver pareizas budžeta pārvaldības svarīgo nozīmi, kuras pamatā ir noteikumu un 
procedūru kopums ar mērķi noteikt, kā vidējā termiņā ir jāsagatavo, jāīsteno un jāuzrauga 



RR\759546LV.doc 11/16 PE412.281v02-00

LV

valsts budžets, ņemot vērā dalībvalstu budžetu konsolidāciju un valsts izdevumu 
reorganizāciju, kā arī konteksta analīzes metodi (Kopienas, valstu un vietējā līmenī) un 
mērķu noteikšanu, tostarp iepriekšēju un vēlāku ietekmes novērtējumu, darbības un 
rezultātu pārbaudes un novērtējumu, kā arī uz darbības rezultātiem balstītas budžeta 
izstrādes pielāgošanas mehānismus; uzskata, ka būtu jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
fiskālās pārvaldības noteikumi dalībvalstīs, jo īpaši eiro zonas valstīs, ir viendabīgi un 
apstākļiem atbilstoši attiecībā uz termiņiem un mērķiem; uzskata arī, ka šie fiskālās 
pārvaldības noteikumi būtu jāsaista ar  tautsaimniecības pārvaldību, lai sekmētu kopējas, 
budžeta veicinātas un vienādiem mērķiem pielāgotas tautsaimniecības un ieguldījumu 
iespējas efektivitātes palielināšanai un dažādošanai un sasniegtu būtiskus rezultātus, kas 
vēl jo vairāk ir vajadzīgi sarežģītos ekonomiskos apstākļos, kādi ir patlaban; uzskata, ka 
pastāv briesmas, ka nekoordinēti ekonomikas augšupejas valsts plāni var neitralizēt cits 
citu; ņemot to vērā, norāda, ka valsts budžeti jāizstrādā, balstoties uz kopīgām 
tautsaimniecības perspektīvām un analīzi;

38. ņemot vērā minēto, aicina Komisiju un dalībvalstis izveidot koordinācijas mehānismu, lai 
uzraudzītu un novērtētu, cik kvalitatīva ir dalībvalstu budžeta politika, kas ir cieši saistīta 
ar Stabilitātes un izaugsmes pakta mehānismiem un ar ko īsteno Lisabonas stratēģijas 
saskaņotās pamatnostādnes, pamatojoties uz sistemātisku kvalitātes ziņojumu 
sagatavošanu, publisko finanšu kvalitātes novērtējumu atbilstīgi uz darbības rezultātiem 
balstītas budžeta izstrādes principiem un periodisku publisko finanšu kvalitātes 
pārskatīšanu;

*     *

*

39. uzdod Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Ir pierādījies, ka pārskatītais Stabilitātes un izaugsmes pakts darbojas samērā labi. Tomēr 
pēdējā laikā gūtā pieredze un turpmāk veicamie uzdevumi liek pievērst uzmanību virknei vēl 
neatrisinātu problēmu. Ņemot vērā iedzīvotāju novecošanu, par ko īpaši liecina veselības un 
sociālās aizsardzības izdevumu pieaugums, un turklāt ņemot vērā klimata pārmaiņas un 
globalizāciju, dalībvalstīm ir jāturpina virzība ilgtspējīgu publisko finanšu virzienā. Tas 
nozīmē, ka produktīvāk un efektīvāk jāizmanto pašreizējie resursi. Eiropas Komisijas 
ziņojumā par publiskajām finansēm EMS 2007. gadā un 2008. gada ziņojumā ir izvirzīti 
daudzi elementi un jautājumi, kas attiecas uz publisko finanšu ekonomiskās pārvaldības 
pilnveidi gan ES, gan valsts līmenī. Turpmāk ir sniegts to apkopojums. 
  
Komisijas ziņojumā „Publiskās finanses EMS 2007. gadā” galvenā uzmanība ir pievērsta 
Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvās daļas efektivitātes nodrošināšanai. Lai labāk 
novērtētu budžeta prognožu pamatā esošos makroekonomikas pieņēmumus un pievērstu 
uzmanību riskiem, Komisija ir uzsvērusi vajadzību virzīties uz plašāku stabilitātes un 
konverģences programmu ekonomisko novērtējumu. Lai mazinātu neatbilstības starp budžeta 
plāniem un rezultātiem, cits ceļš varētu būt valsts budžetu un stabilitātes un konverģences 
programmu saiknes stiprināšana. Daudzos gadījumos stabilitātes un konverģences 
programmas ir vāji ietekmējušas valsts budžeta  izstrādi. Trešais ceļš ir saistīts ar jautājumu 
par to, vai gada budžeta pamatā ir vidēja termiņa politikas plāns un kā tas izpaužas. Šajā ziņā 
dalībvalstu prakse atšķiras. Dažās valstīs jau agrāk ir ieviesti un labi darbojas izvērsti vidēja 
termiņa valsts plāni, kamēr citās stabilitātes un konverģences programma ir vienīgais 
instruments, kurā fiskālā politika ir skatīta vairāku gadu kontekstā. Padomes 2005. gada 
ziņojumā, kas veido reformētā SIP pamatu, ir uzsvērts, ka svarīga nozīme ir valsts fiskālās 
pārvaldības pasākumiem, kas papildina ES sistēmu. Uz šā fona galvenā uzmanība ir pievērsta 
tam, kā fiskālie noteikumi un fiskālās padomes iepriekšējos gados ir iespaidojušas ES 
dalībvalstu fiskālo darbību. Virkne ES dalībvalstu pagātnē ir saskārušās ar sistemātiskām 
grūtībām, cenšoties sasniegt stabilitātes un konverģences programmās izvirzītos vidēja 
termiņa budžeta mērķus. Sākotnējā Stabilitātes un izaugsmes pakta mērķis plānot budžetu, kas 
ir „tuvu līdzsvaram vai ar pārpalikumu”, šajās valstīs ir kļuvis par paredzētajā termiņā 
nesasniedzamu mērķi. Šajā situācijā ES dalībvalstu finanšu ministri SIP 2005. gada reformas 
kontekstā ir nolēmuši veikt konkrētus pasākumus, lai stiprinātu pakta preventīvo daļu.  

Komisijas ziņojumā „Publiskās finanses EMS 2008. gadā” galvenā uzmanība ir pievērsta 
publisko finanšu kvalitātei. Saskaņā ar šo analīzi dalībvalstīm ir daudz darāmā, lai pilnveidotu 
publisko finanšu kvalitāti. Fiskālajā politikā jāpiemēro visaptveroša nostāja, kas ļautu celt 
publisko finanšu kvalitāti. Politiska rīcība var labvēlīgāk ietekmēt izaugsmi un veicināt 
konkurētspēju, ja tiek īstenoti pasākumi, kas palīdz paaugstināt izdevumu un ieņēmumu 
sistēmu efektivitāti. Pirmkārt, stabilas kopējās publiskās finanses joprojām ir galvenais 
ekonomikas izaugsmi veicinošas fiskālās politikas instruments. Valstīm ar lieliem parādiem ir 
ievērojami mazāka vidēja termiņa izaugsme un kapitāla uzkrāšanai IKP izaugsmē ir mazāk 
svarīga loma izstumšanas efektu dēļ. Otrkārt, ja pārvaldes aparāts kļūst pārāk liels, tas sliecas 
kavēt ekonomikas izaugsmi, jo īpaši gadījumos, kad tas ir saistīts ar lielu darbaspēka un 
kapitāla nodokļu slogu un nelietderīgu publisko resursu izmantošanu. Treškārt, tas, vai 
noteikta veida publiskie izdevumi sekmē izaugsmi, lielā mērā ir atkarīgs no to spējas novērst 
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tirgus nepilnības un nodrošināt sabiedriskos labumus. Ceturtkārt, parasti ar lielāku izaugsmi ir 
saistītas ieņēmumu struktūras, kas ierobežo tirgus darbības traucējumus un kavējošus 
faktorus. Un, visbeidzot, lai visos minētajos publisko finanšu kvalitātes aspektos varētu 
sasniegt rezultātus, publiskajām finansēm vajag spēcīgas fiskālās pārvaldības sistēmas. Lai 
nodrošinātu, ka valsts budžeta politikā publisko finanšu kvalitātei tiek pievērsta lielāka 
uzmanība, Komisijas paziņojumā ir norādītas vairākas darbības jomas, kuru pamatā ir 
reformētais Stabilitātes un izaugsmes pakts un Komisijas paziņojums par EMS@10. Šīs 
galvenās darbības jomas ir šādas: sistemātiskāka un vispusīgāka ziņošana, darbības 
informācijas iekļaušana budžeta procedūrās, nodokļu sistēmas efektivitātes celšana un 
publisko finanšu kvalitātes regulāra izvērtēšana.

Referentes viedoklis. Papildinot Komisijas ieteikumus, referente ir izvirzījusi un sīkāk 
aplūkojusi pašreizējā diskusijā par ES publisko finanšu kvalitātes un darbības uzlabošanu 
būtiskus konkrētus aspektus, ierosinājumus un lūgumus.

Valsts finanšu situācijas analīze pēdējos divos gados ļauj pilnībā novērtēt veikto izmaiņu 
intensitāti un apjomu un ar to saistīto ekonomikas un izaugsmes palēninājuma risku, ņemot 
vērā paaugstināto inflācijas koeficientu. Pasākumi, lai likvidētu tirgus neveiksmes, tiesību 
aktu izstrādes un pārvaldības trūkumus, tiek segti no valsts finansēm, kas ir pretrunā līdz šim 
dominējošajai pieejai, ka atbildībai ir jāpāriet no valsts uz tirgu.

Joprojām apstiprinās un, iespējams, pat kļūst nozīmīgāks princips, ka kvalitatīvas un 
ilgtspējīgas valsts  finanses ir nozīmīgas ne tikai atsevišķām valstīm, bet visas Eiropas 
Savienības ekonomikas un Eiropas sociālā modeļa uzturēšanai. SIP reforma ir devusi labus 
rezultātus korektīvajā daļā, un tagad intensīvāk jāpievēršas preventīvajai daļai, arī saskaņojot 
pretcikliskas darbības pasākumus, jo īpaši eiro zonā, bet ne tikai tajā, un sadalot pienākumus 
ar kopīgu mērķi. Vairāk jāiesaista sociālie partneri un jāizstrādā attiecīgs regulējums vietējā 
publisko finanšu līmenī, un tas uzrauga, lai vietējā pārvaldība pienācīgi izmanto jaunos 
finanšu instrumentus.

Bez tam ir svarīgi, lai dalībvalstis pienācīgu uzmanību pievērš vidēja termiņa mērķim, kas ir 
īpašs ekonomikas, budžeta un nodokļu politikas mērķis, kurš pielāgots valsts īpašajām 
iezīmēm.

Valsts finansēm jābūt plašākas un pilnīgākas ekonomikas perspektīvas pamatā, kas ir cieši 
saistīta ar Lisabonas stratēģijas pamatnostādņu ieviešanu un balstīta uz atbalstu 
ieguldījumiem, it īpaši cilvēkresursos, pētniecībā un jauninājumu ieviešanā, izglītībā un 
apmācībā, tai skaitā augstākajā izglītībā, veselības aprūpē, infrastruktūrā, vides aizsardzībā, 
drošības un tieslietu jomā. Jāizveido vienota un stabila Eiropas politika attiecībā uz valstu 
ieguldījumiem infrastruktūrās, ko finansē arī no jaunajiem Eiropas finanšu instrumentiem, kā 
Eurobond un Eiropas Investīciju fonds.

Attiecībā uz demogrāfiskajām izmaiņām nevajadzētu vērst uzmanību tikai uz iedzīvotāju 
vidējā vecuma palielināšanos (un dzimstības samazināšanos). Taču būtu nepareizi 
koncentrēties tikai uz ražīguma paaugstināšanu kā līdzekli pret dzīves dārdzības 
palielināšanos. Ir arī jāizveido pensiju aizsardzības mehānismi.

Nodrošinot valsts finanšu kvalitāti un ilgtspējību, jāpievērš uzmanība gan ieņēmumiem, gan 
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izdevumiem. Attiecībā uz ieņēmumiem jāpaplašina nodokļu bāze, neietekmējot 
progresivitātes principu, un jāsamazina nodarbinātības nodokļu spiediens, arī pārceļot to uz 
citiem faktoriem un/vai jomām. Attiecībā uz izdevumiem jāturpina novērtēt iedzīvotāju 
sastāvs, vajadzības un īpatnības, ņemot vērā dzimumu politiku un demogrāfiskās izmaiņas. 
Vairāk jākoncentrējas nevis uz vispārēju un nekritisku izdevumu samazināšanu, bet gan uz 
izdevumu reorganizāciju, daļēji pārceļot budžeta pozīcijas un modernizējot valsts pārvaldes 
sistēmu.

Tas ietver budžeta politikas rādītājus, mērķus un novērtēšanas sistēmu, veidojot ciešāku saikni 
starp resursu piešķiršanu un rezultātiem un izmantojot Eiropas Parlamenta ierosināto un 
sekmēto metodiku budžeta politikas izstrādei, ievērojot dzimumu līdztiesību. Pareiza budžeta 
pārvaldība ietver daudzus elementus, sākot no satura analīzes līdz preventīvai un galīgai 
ietekmes novērtēšanai un pielāgošanas pasākumiem. Tas paaugstina pārskatāmību, 
salīdzināmību un izpratni arī no iedzīvotāju puses, kā arī uzticamību un atbildības sajūtu.

Tāpēc lūdz Komisiju un dalībvalstis izstrādāt koordinācijas mehānismus, lai uzraudzītu un 
novērtētu budžeta politikas, lai sekmētu SIP īstenošanu.
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