
 

PR\1141578LV.docx  PE615.386v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Ekonomikas un monetārā komiteja 
 

2017/2226(INI) 

7.12.2017 

ZIŅOJUMA PROJEKTS 

par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2018. gada 

izaugsmes pētījums 

(2017/2226(INI)) 

Ekonomikas un monetārā komiteja 

Referents: Hugues Bayet 

 



 

PE615.386v01-00 2/8 PR\1141578LV.docx 

LV 

 

PR_INI 

SATURA RĀDĪTĀJS 

Lpp. 

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS ............................................. 3 

PASKAIDROJUMS ................................................................................................................... 8 

 

 

 



 

PR\1141578LV.docx 3/8 PE615.386v01-00 

 LV 

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2018. gada izaugsmes 

pētījums 

(2017/2226(INI)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un it īpaši tā 121. panta 

2. punktu, 136. pantu un 148. pantu, 

– 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 stiprināšanu1, 

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 8. novembra Direktīvu 2011/85/ES par prasībām 

dalībvalstu budžeta struktūrām2, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regulu (ES) 

Nr. 1174/2011 par izpildes pasākumiem pārmērīgas makroekonomiskās 

nelīdzsvarotības koriģēšanai eurozonā3, 

– 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 īstenošanu4, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regulu (ES) 

Nr. 1176/2011 par to, kā novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību5, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regulu (ES) 

Nr. 1173/2011 par efektīvu budžeta uzraudzības īstenošanu eurozonā6, 

– 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 dalībvalstīs7, 

– 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 grūtības8, 

– ņemot vērā Eiropadomes 2010. gada 25. un 26. marta un 2010. gada 17. jūnija 

sanāksmju secinājumus, kā arī Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu 

                                                 
1 OV L 306, 23.11.2011., 12. lpp. 
2 OV L 306, 23.11.2011., 41. lpp. 
3 OV L 306, 23.11.2011., 8. lpp. 
4 OV L 306, 23.11.2011., 33. lpp. 
5 OV L 306, 23.11.2011., 25. lpp. 
6 OV L 306, 23.11.2011., 1. lpp. 
7 OV L 140, 27.5.2013., 11. lpp. 
8 OV L 140, 27.5.2013., 1. lpp. 
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““Eiropa 2020”: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” 

(COM(2010)2020), 

– ņemot vērā Padomes 2015. gada 14. jūlija Ieteikumu (ES) 2015/1184 par vispārējām 

pamatnostādnēm dalībvalstu un Eiropas Savienības ekonomikas politikai1, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. jūnija 

Regulu (ES) 2015/1017 par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju 

konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) 

Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 — Eiropas Stratēģisko investīciju fonds2, 

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 13. janvāra paziņojumu “Elastīguma vislabākā 

izmantošana saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta esošajiem noteikumiem” 

(COM(2015)0012), 

– ņemot vērā 2015. gada 24. jūnija rezolūciju par ekonomikas pārvaldības sistēmas 

pārskatīšanu — padarītā darba izvērtējums un jauni uzdevumi3, 

– ņemot vērā ziņojumu “Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides 

pabeigšana” (piecu priekšsēdētāju ziņojumu), 

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 21. oktobra paziņojumu par pasākumiem 

ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanai (COM(2015)0600), 

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada rudens Eiropas ekonomikas prognozi, 

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas vajadzībām sagatavotos pētījumus un 

padziļinātās analīzes par ekonomikas politikas koordināciju eurozonā Eiropas pusgada 

ietvaros (2015. gada novembris), 

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 26. novembra paziņojumu “Gada izaugsmes pētījums 

par 2016. gadu” (COM(2015)0690), 2016. gada brīdināšanas mehānisma ziņojumu 

(COM(2015)0691) un Vienotā nodarbinātības ziņojuma projektu (COM(2015)0700), 

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no 

2017. gada līdz 2020. gadam izveido Strukturālo reformu atbalsta programmu un groza 

Regulu (ES) Nr. 1303/2013 un Regulu (ES) Nr. 1305/2013 (COM(2015)0701), 

– ņemot vērā 2015. gada 17. decembra rezolūciju par Eiropas ekonomiskās un monetārās 

savienības izveides pabeigšanu4, 

– ņemot vērā Padomes ieteikumu par eurozonas ekonomikas politiku, 

– ņemot vērā debates ar dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem par 2018. gada Eiropas 

pusgada prioritātēm, 

                                                 
1 OV L 192, 18.7.2015., 27. lpp. 
2 OV L 169, 1.7.2015., 1. lpp. 
3 OV C 407, 4.11.2016., 105. lpp. 
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0469. 
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– ņemot vērā Eiropas Parlamentā notikušās debates ar Komisiju par Eiropas pusgada 

paketi: 2018. gada izaugsmes pētījums, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta komitejas, 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Reģionālās attīstības 

komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A8-

0000/2018), 

A. tā kā saskaņā ar Komisijas prognozēm ir sagaidāms, ka Eiropas ekonomika turpinās 

augt, lai gan darbavietu radīšanas un mājsaimniecību pirktspējas izaugsmes temps liek 

domāt, ka nākamajos divos gados izaugsmes temps Eiropas Savienībā nedaudz 

samazināsies, šogad sasniedzot 2,3 % un pēc tam nedaudz samazinoties, proti, līdz 

2,1 % 2018. gadā un līdz 1,9 % 2019. gadā;  

B. tā kā ir sagaidāms, ka inflācijas līmeņa palielināšanās salīdzinājumā ar pagājušo gadu 

dēļ — kā rezultātā mazinās mājsaimniecību pirktspēja — privātā patēriņa pieaugums 

nākamgad nedaudz samazināsies, bet 2019. gadā šī pazemināšanās jau būs mazāka, un 

tā kā privāto uzkrājumu samazināšanās šo inflācijas pieauguma ietekmi, visticamāk, 

kompensēs tikai daļēji; 

C. tā kā Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) papildus Eiropas strukturālajiem un 

investīciju fondiem ir nodrošinājis būtisku atbalstu investēšanai ES un tā kā tajā pašā 

laikā uzkrāšanas orientēšana uz pašu kapitālu ir samazinājusi peļņu un sniegusi mazāk 

stimulu investēšanai; 

D. tā kā ir sagaidāms, ka nodarbinātības turpinās paplašināties, lai gan daži darba tirgus 

rādītāji un salīdzinoši augstais nebrīvprātīga nepilnas slodzes darba laika līmenis vedina 

uz domām, ka darba tirgū saglabājas problēmas, kas palielina nevienlīdzību; 

E. tā kā gan nodarbinātības, gan bezdarba līmenis joprojām ir augstāks nekā 2008. gadā; tā 

kā slēptā bezdarba (bezdarbnieki, kas vēlas strādāt, bet kas aktīvi nemeklē darbu) 

līmenis 2016. gadā bija 20 %; 

F. tā kā nodokļu apiešana, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un agresīva nodokļu 

plānošana vairāku dalībvalstu publisko finanšu sistēmai ir radījusi miljardiem lielus 

potenciālu ieņēmumu zaudējumus, no tā labumu gūstot lielām korporācijām, 

1. pieņem zināšanai 2018. gada izaugsmes pētījuma paketes publicēšanu un ierosināto 

politikas pasākumu kopumu, kas ietver investēšanu, strukturālas reformas un fiskālu 

konsolidāciju un kas tiek uzskatīts par veidu, kā turpināt veicināt izaugsmes līmeņa 

palielināšanos un nostiprināt Eiropas atlabšanu un augšupēju konverģenci; 

2. tomēr īpaši norāda uz joprojām pastāvošo strukturālo problēmu saistībā ar potenciālā 

ražošanas apjoma un ražīguma nepietiekamo pieaugumu un šo problēmu papildinošo 

pārāk zemo investīciju un darba samaksas līmeni, kas izraisa ilgstošu sociālo 

nevienlīdzību; 

3. uzsver — lai stimulētu privāto patēriņu kā galveno izaugsmes atbalsta faktoru, liela 
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nozīme ir darba samaksas pieaugumam Eiropas līmenī; norāda uz nepieciešamību īpašu 

uzmanību veltīt mijiedarbībai starp monetāro, fiskālo un ienākumu (tostarp darba 

samaksas un peļņas attīstības) politiku, nevis tikai fiskālajiem jautājumiem;  

4. atzinīgi vērtē situācijas uzlabošanos publisko finanšu jomā, it īpaši ES eurozonas parāda 

pret IKP attiecības pakāpenisko samazināšanos un nominālā budžeta deficīta 

samazināšanos; atgādina, ka daudzu dalībvalstu fiskālā rīcības brīvība īstenot 

ilgtspējīgas, izaugsmi veicinošas strukturālās reformas ir ierobežota, savukārt tajā pašā 

laikā dažās citās dalībvalstīs joprojām ir liels pārpalikums, kas būtu jāizmanto 

investīciju atbalstīšanai un izaugsmes veicināšanai visā ES; 

5. atgādina par publisko investīciju nozīmi investīciju palielināšanā un piesaistīšanā 

Eiropas Savienībā; uzskata, ka 2018. gada izaugsmes pētījumā ierosinātais politikas 

pasākumu kopums būtu jāpilnveido, lai novērstu publisko investīciju pašreizējo 

samazināšanos ES; īpaši norāda uz to, ka šī samazināšanās skar arī vietējās un 

reģionālās pārvaldes iestādes, apdraudot to spēju sniegt kvalitatīvus sabiedriskos 

pakalpojumus; 

6. prasa pārskatīt grāmatvedības standartus (Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēma 

(EKS 2010)), lai nodrošinātu investīciju amortizāciju ilgākā periodā, kura ļautu atjaunot 

budžeta rezerves un īstenot infrastruktūras projektus; 

7. uzsver, ka Eiropas pusgadam un konkrētām valstīm adresētajiem ieteikumiem būtu 

jāveicina Eiropas sociālo tiesību pīlārā noteikto mērķu īstenošana; 

8. uzstāj uz nepieciešamību Eiropas pusgada ietvaros izstrādāt visaptverošu stratēģiju, lai 

atbalstītu vides ilgtspēju veicinošas investīcijas; šajā sakarā aicina Komisiju 

nodemonstrēt to, kā tās apgalvojums, ka ilgtspējīgas attīstības mērķi tagad ir pilnībā 

integrēti Eiropas pusgadā (Komisijas 2017. gada 22. maija paziņojums 

(COM(2017)0500)), ir atspoguļots 2018. gada izaugsmes pētījumā un kā tas tiks 

atspoguļots sekojošajā Eiropas pusgada procesā; 

9. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gada izaugsmes pētījumā ir atzīta nepieciešamība pēc 

efektīvas un taisnīgas nodokļu sistēmas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu finansējumu un 

mainītu pašreizējo tendenci samazināt nodokli, ar ko apliek ienākumus no kapitāla; 

atbalsta Komisijas iniciatīvas panākt lielāku pārredzamību, PVN sistēmas reformēšanu 

un kopējas konsolidētas uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes ieviešanu; 

10. pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz 2018. gadā sagaidāmo nedaudz ekspansīvo 

fiskālo nostāju vairākās dalībvalstīs, nešķiet, ka ieteikumos eurozonai ierosinātā 

kopumā neitrālā fiskālā nostāja pilnībā veicina ekonomikas izaugsmes un darbvietu 

radīšanas stiprināšanu; 

11. uzstāj uz to, ka ir jāīsteno kopīgi centieni, lai panāktu pētniecībai un attīstībai paredzēto 

eurozonas izdevumu tuvināšanu stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem; pieprasa atbilstošu 

politiku un investīcijas, lai nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi augstākajai izglītībai un 

apmācībai; 

12. atgādina, ka dalībvalstu uzdevums ir garantēt kvalitatīvas izglītības un apmācības 

pieejamību; 



 

PR\1141578LV.docx 7/8 PE615.386v01-00 

 LV 

13. aicina Komisiju un dalībvalstis pieņemt atbilstošus pasākumus, lai palīdzētu bēgļiem 

iekārtoties un integrēties, un agrīnā posmā paredzēt prasības, kas ļautu atvieglot viņu 

vienmērīgu pāreju uz darba tirgu, kā arī nodrošināt to, ka publisko dienestu rīcībā ir 

pietiekami resursi; uzsver, ka sociālajiem partneriem būtu jāuzņemas būtiska loma 

migrantu integrācijā un centienos nepieļaut, ka viņi cieš no darbaspēka ekspluatācijas; 

14. uzskata, ka pieejamie instrumenti vēl nav pilnībā piemēroti uzdevuma novērst ES 

cikliskās un strukturālās problēmas risināšanai, it īpaši nepieciešamībai stiprināt 

iekļaujošu izaugsmi un ražīgumu, veicināt darbvietu radīšanu, palielināt konverģenci, 

atbalstīt ilgtspējīgas investīcijas un uzlabot noturību pret satricinājumiem; 

15. uzsver, ka fiskālā kapacitāte — kas papildina jau pastāvošās kapacitātes, nevis tiek 

panākta ar pārdalīšanas palīdzību, tādējādi apdraudot struktūrfondu un kohēzijas 

politikas pašreizējo būtiski svarīgo lomu, — ir nepieciešams instruments, lai 

pastiprinātu stimulus konverģencei un ierobežotu simetriskos un asimetriskos 

ekonomikas satricinājumus; 

16. pauž bažas par to, ka visā Eiropas Savienībā darba tirgū joprojām pastāv augsts 

nevienlīdzības un diskriminācijas līmenis, kas veicina atšķirības starp vīriešiem un 

sievietēm darba samaksas, pensijas, līdzdalības lēmumu pieņemšanā un turības ziņā; 

uzsver, ka ir svarīgi saglabāt augstus standartus attiecībā uz ierosinātās nodarbinātības 

kvalitāti; 

17. prasa pabeigt banku savienības, tostarp drošas Eiropas noguldījumu apdrošināšanas 

sistēmas un kopīga fiskālā atbalsta mehānisma, izveidi; 

18. īpaši norāda uz to, ka ir būtiski uzlabot Eiropas pusgada procesu, tostarp noteikt oficiālu 

statusu eurozonas kopējai fiskālajai nostājai kā svarīgam līdzeklim politikas 

formulēšanā un īstenošanā visā EMS; prasa īstenot plašāku Stabilitātes un izaugsmes 

pakta reformu, lai uzlabotu tās elastīgumu, iekļautu tajā investīciju diferencētu 

traktēšanu un ieviestu kopējas fiskālās nostājas jēdzienu; 

19. uzsver, ka jebkuriem turpmākiem pasākumiem virzībā uz padziļinātu EMS ir jāiet roku 

rokā ar stingrāku demokrātisko kontroli; uzstāj, ka šajā sakarā ir jāpastiprina Eiropas 

Parlamenta un valstu parlamentu loma; prasa sarunu procesā gan valsts, gan Eiropas 

līmenī iekļaut arodbiedrības; mudina sākt ilgi gaidītās sarunas par iestāžu nolīgumu par 

Eiropas pusgadu; 

20. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām 

un parlamentiem un Eiropas Centrālajai bankai. 
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PASKAIDROJUMS 

 

Eiropas Savienība pieredzēja dziļu ekonomisko un monetāro krīzi, kas sākās 2008. gadā. 

Desmit gadus vēlāk eurozonā ir vērojama nedroša ekonomiskās darbības rezultātu 

uzlabošanās un izaugsmes palielināšanās. 

 

Tomēr šie makroekonomiskie rādītāji nenovērš nedz nevienlīdzības palielināšanos 

dalībvalstīs, vēršoties plašumā strādājošo nabadzībai, nedz arī konverģences trūkumu starp 

eurozonas dalībvalstīm. 

 

2018. gada Eiropas pusgadam ir jābūt iespējai īstenot tādu ekonomikas politiku, kas nodrošina 

izaugsmi, investīcijas un pilnīgu nodarbinātību. Tam arī pilnībā būtu jāveicina sociālo tiesību 

pīlārā noteikto Eiropas Savienības mērķu īstenošana. 

 

Pašreizējais Eiropas ekonomikas pārvaldības satvars izrādījās ierobežots. Bez būtiskām 

izmaiņām eurozonas fiskālās politikas kursā cerības uz ilgtspējīgu izaugsmi un kvalitatīvām 

darbavietām būs veltīgas. Tādēļ referents ļoti iesaka veikt Stabilitātes un izaugsmes pakta 

reformu, ieviest eurozonas fiskālo kapacitāti un izstrādāt vērienīgu publisko investīciju plānu. 

 

Privātajam sektoram Junkera plāns noteikti bija nozīmīgs pirmais solis, taču tas ir jāpapildina 

ar publiskajam sektoram paredzētu investīciju plānu. 

 

Kvalitatīva publiskā infrastruktūra ir viens no mūsu konkurētspējas stiprajiem punktiem. 

 

Taču Eiropa riskē zaudēt šo priekšrocību pašreizējās investīciju nepietiekamības dēļ, kuras 

rezultāts ir infrastruktūras novecošana, kas savukārt izraisa satiksmes sastrēgumus, dzelzceļa 

satiksmes palēnināšanos un nenoteiktība attiecībā uz investīcijām enerģijas tirgū. 

 

ES arī būtu jāīsteno ilgtspējīga investīciju politika, kas nodrošinātu nepieciešamo ekoloģisko 

pāreju un ļautu ES sasniegt nospraustos mērķus. Šī prioritāte pilnībā būtu jāiekļauj Eiropas 

pusgadā. 

 

Referents aizstāvēs arī citas prioritātes, tādas kā: 

 darba samaksas palielināšana un sociālo sistēmu aizsardzība; 

 nodokļu sistēmu saskaņošana Eiropā un cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, 

lai panāktu fiskālo taisnīgumu; 

 pētniecībai un attīstībai paredzētā finansējuma palielināšana, lai paaugstinātu 

ražīgumu Eiropas līmenī. 


