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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2019. gada izaugsmes 
pētījums
(2018/2119(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 121. panta 
2. punktu, kā arī 126. un 136. pantu un 12. protokolu,

– ņemot vērā 1. protokolu par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā,

– ņemot vērā 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 
piemērošanu,

– ņemot vērā Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un 
monetārajā savienībā,

– 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,

                                               
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.
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– 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 grūtības1,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 21. novembra paziņojumu "2019. gada izaugsmes 
pētījums: stiprāka Eiropa globālas nenoteiktības apstākļos" (COM(2018)0770) un 
paziņojumu "Brīdināšanas mehānisma ziņojums par 2019. gadu" (COM(2018)0758),

– ņemot vērā Eiropas Fiskālās padomes 2018. gada 10. oktobra gada pārskatu,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada rudenī sagatavoto Eiropas ekonomikas prognozi,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Regulu (ES) 
2017/825, ar ko laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam izveido Strukturālo 
reformu atbalsta programmu un groza Regulas (ES) Nr. 1303/2013 un (ES) 
Nr. 1305/20132,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 25. maijā publicēto 2018. gada ziņojumu par 
novecošanu,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 21. novembra ieteikumu Padomes ieteikumam par 
eurozonas ekonomikas politiku (COM(2018)0759),

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu, Vides, sabiedrības veselības 
un pārtikas nekaitīguma komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus un 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas nostāju grozījumu veidā 
(A8-0000/2018),

A. tā kā Eiropas ekonomikā sākas sestais nepārtrauktas izaugsmes gads;

B. tā kā ekonomikas izaugsmi joprojām apdraud pastāvīgā ģeopolitiskā spriedze, kas 
ietekmē pasaules tirdzniecību, kā arī pašreizējā nenoteiktība par Savienības 
turpmākajām attiecībām ar Apvienoto Karalisti; 

C. tā kā tiek prognozēts, ka vecumatkarības koeficients palielināsies no 29,3 % 2016. gadā 
līdz 52,3 % 2080. gadā, un tas ir mazāk nekā divi darbspējas vecuma iedzīvotāji uz 
katru vecu personu;

D. tā kā pēdējās divās desmitgadēs kopējā faktoru produktivitāte eurozonā ir bijusi zemāka 
par nozīmīgāko pasaules līmeņa konkurentu attiecīgo rādītāju;

E. tā kā atbilstīgi Komisijas prognozēm paredzams, ka desmit dalībvalstīs parāda attiecība 
pret IKP 2019. gadā pārsniegs 60 %,

1. norāda, ka saskaņā ar Komisijas 2018. gada ziņojumu par novecošanu paredzams, ka 
nākamajās desmitgadēs palielināsies fiskālās izmaksas, kas saistītas ar pensijām, 

                                               
1 OV L 140, 27.5.2013., 1. lpp.
2 OV L 129, 19.5.2017., 1. lpp.
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veselības aprūpi un ilgtermiņa aprūpi, jo Eiropas sabiedrība turpina strauji novecot;

2. mudina dalībvalstis uzņemties atbildību par nākamajām paaudzēm, kā arī nodrošināt 
mūsu sociālā nodrošinājuma sistēmu ilgtspēju un tādējādi arī mūsu labklājības valstu 
nākotni;

3. aicina dalībvalstis gatavoties šīm demogrāfiskajām norisēm: 1) veidojot fiskālās 
rezerves, lai sagatavotos fiskālo izmaksu pieaugumam; 2) īstenojot strukturālās 
reformas, lai mazinātu šīs izmaksas, kā arī 3) veicinot produktivitātes pieaugumu, kam 
ir ļoti būtiska nozīme, lai nodrošinātu ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi nākotnē;

4. atzinīgi vērtē Komisijas 2019. gada izaugsmes pētījumu, kurā atkārtoti apstiprināta šādu 
aspektu būtiskā nozīme: 1) augstas kvalitātes investīcijas; 2) reformas, kas veicina 
produktivitātes pieaugumu, iekļautību un iestāžu darba kvalitāti, kā arī 3) 
makrofinansiālā stabilitāte un stabila valsts finanšu sistēma;

Fiskālās rezerves

5. norāda, ka lielāks vecu iedzīvotāju īpatsvars ir saistīts ar lielākām veselības aprūpes, 
veco ļaužu aprūpes un pensiju izmaksām; norāda arī, ka novecojošā sabiedrībā 
samazinās darbspējas vecuma iedzīvotāju daļa attiecībā pret vecu iedzīvotāju daļu, un 
tas nozīmē, ka uz katru vecu iedzīvotāju ir mazāk darbspējas vecuma iemaksu veicēju; 
uzsver, ka šāda situācija uzliek ārkārtīgi lielu slogu valsts finanšu sistēmai, apdraudot 
tās ilgtspēju;

6. pauž bažas par to, ka dažas dalībvalstis ar budžeta deficītu un augstu valsts parāda 
līmeni nav izmantojušas iespēju, ko sniedz labvēlīgie makroekonomiskie apstākļi, lai
veidotu fiskālo rezervi, savukārt citas dalībvalstis ar fiskālo pārpalikumu ir turpinājušas 
konsolidāciju, tādējādi palīdzot nodrošināt eurozonā tekošā konta pārpalikumu aptuveni 
3,2 % apmērā, kas ir augstākais rādītājs pasaulē;

7. atzinīgi vērtē Komisijas centienus rosināt dalībvalstis ar tekošā konta deficītu vai augstu 
ārējā parāda līmeni apturēt darbaspēka vienības izmaksu pieaugumu un paaugstināt 
konkurētspēju un mudināt dalībvalstis ar lielu tekošā konta pārpalikumu veicināt 
pieprasījumu, palielinot algu pieaugumu atbilstīgi produktivitātes pieaugumam un 
sekmējot produktivitātes pieaugumu, veicinot investīciju piesaisti;

8. pauž nožēlu par to, ka Itālija nav iesniegusi Komisijai pārskatītu 2019. gada budžeta 
plāna projektu; atbalsta Komisijas nodomu, pamatojoties uz parāda kritēriju, uzsākt 
pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru pret Itāliju, ņemot vērā to, ka valsts šo 
kritēriju nav izpildījusi;

9. aicina dalībvalstis veidot fiskālo rezervi nākamajām paaudzēm; aicina uzlabot 
Stabilitātes un izaugsmes pakta (SIP) izpildi, īpašu uzmanību pievēršot parāda 
samazināšanai;

10. atzinīgi vērtē Eiropas Fiskālās padomes priekšlikumu radikāli vienkāršot budžeta 
noteikumus, lai novērstu trūkumus pašreizējā ES fiskālajā sistēmā; uzsver, ka elastībai, 
ko nodrošina SIP noteikumi, būtu jāpalīdz panākt labu līdzsvaru starp mērķi izveidot 
piesardzīgu fiskālo politiku un produktīvu investīciju nodrošināšanu;
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Strukturālās reformas

11. atgādina, ka dažās nākamajās desmitgadēs darbaspēka novecošana iespējams ievērojami 
palēninās Eiropas produktivitātes pieaugumu; tādēļ aicina dalībvalstis īstenot 
produktivitāti veicinošas strukturālās reformas;

12. uzsver, ka ir ļoti svarīgi pārskatīt dalībvalstu pensiju shēmas, kas galvenokārt tiek 
finansētas atbilstīgi paaudžu solidaritātes principam, lai mazinātu to radīto slogu uz 
budžetu;

13. uzsver, ka, lai saglabātu sociālā nodrošinājuma sistēmu ilgtspēju, jo īpaši ņemot vērā 
arvien pieaugošo apgādājamo īpatsvaru, ir svarīgi palielināt ekonomiski aktīvā 
darbaspēka līmeni;

14. aicina novirzīt nodokļus, lai mazinātu darbaspēka lielo nodokļu slogu Eiropā;

15. uzsver, ka digitalizācija, globalizācija un tehnoloģiskās pārmaiņas radikāli pārveido 
mūsu darba tirgus;

16. uzsver — lai mobilizētu darbspējas vecuma iedzīvotājus, kuru īpatsvars samazinās, būs 
vajadzīgi daudzpusīgāki darbinieki un elastīgāki darba tirgi apvienojumā ar aktīvu darba 
tirgus politiku, mūžizglītības un mācību iespējām un pieejamām sociālā nodrošinājuma 
sistēmām, kā to paredz Eiropas sociālo tiesību pīlārs;

17. uzsver, ka mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), kas ir būtiski nodarbinātības veicinātāji, 
nevar pilnībā izmantot Eiropas vienotā tirgus potenciālu likumdošanas un 
administratīvo šķēršļu dēļ; aicina Komisiju mazināt šos šķēršļus; aicina Komisiju arī 
cīnīties pret negodīgu konkurenci un nodokļu uzlikšanu MVU un starptautisku 
uzņēmumu starpā;

18. aicina īstenot reformas nodokļu jomā, lai uzlabotu nodokļu iekasēšanu; uzsver 
nepieciešamību nodrošināt labāku administratīvo prakšu saskaņotību nodokļu jomā;

19. atgādina, cik būtiska nozīme ir noturīgai banku nozarei, kas nodrošina finansiālo 
stabilitāti; atzinīgi vērtē aicinājumus pakāpeniski pabeigt banku savienības izveidi, 
nodrošinot uzticamu Eiropas noguldījumu apdrošināšanas shēmu, kā arī tiesību aktu 
kopumu, kas paredz mazināt ienākumus nenesošu aizdevumu apjomu;

20. uzsver, ka pāreja uz jaunu banku riska darījumu riska svēruma noteikšanas sistēmu 
palīdzēs saraut tā dēvēto apburto loku, kas izveidojies starp bankām un valstīm;

Investīcijas un produktivitātes pieaugums

21. uzsver, ka, lai nodrošinātu paaudžu taisnīgumu, dalībvalstīm jāpalielina produktivitāte, 
veicot ienesīgas investīcijas, piemēram, izaugsmi veicinošos infrastruktūras projektos, 
lai palielinātu tik ļoti vajadzīgo ekonomikas izaugsmes potenciālu;

22. uzsver, ka dalībvalstīm jānodala ienesīgas publiskā sektora investīcijas un kārtējie 
izdevumi, jo budžeta pārpalikumu nekādā ziņā nedrīkst izmantot, lai finansētu kārtējos 
izdevumus;
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23. uzsver, ka, lai palielinātu produktivitātes pieaugumus, ir jāveic investīcijas pētniecībā 
un izstrādē, inovācijā un digitalizācijā, liekot uzsvaru uz fiziskā kapitāla un 
cilvēkkapitāla palielināšanu;

24. uzsver, ka Eiropas valstu veiktās ārvalstu tiešās investīcijas Eiropā nodrošina 
produktivitātes pieaugumu gan investoriem, gan arī vietējiem uzņēmumiem saņēmējos 
reģionos, kā arī veido ekonomikas konverģenci Eiropā; 

25. uzsver, ka steidzami jāizveido pilnvērtīga kapitāla tirgu savienība, jo finanšu tirgi varētu 
nodrošināt privātā sektora riska dalīšanas un riska samazināšanas mehānismus;

Valstu atbildība

26. atgādina, ka konkrētām valstīm adresēto ieteikumu izpildes līmenis ir pārāk zems; 
uzskata, ka Eiropas pusgadā uzsvars jāliek uz valstu atbildību; mudina valstu un 
reģionālos parlamentus debatēt par valstu ziņojumiem un konkrētām valstīm 
adresētajiem ieteikumiem;

°

° °

27. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.


	1170108LV.docx

