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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par eurozonas ekonomikas politikas nostādnēm 2020. gadā
(2020/2078(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 122. panta 
2. punktu, ar ko veicina finansiālu palīdzību dalībvalstīm, kuras nonākušas grūtībās vai 
kurām nopietni draud lielas grūtības, ko izraisījušas dabas katastrofas vai ārkārtēji 
notikumi, kurus tā nevar ietekmēt,

– ņemot vērā Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un 
monetārajā savienībā un tā izņēmuma klauzulu Regulas (EK) Nr. 1466/97 5. panta 
1. punktā, 6. panta 3. punktā, 9. panta 1. punktā un 10. panta 3. punktā un Regulas (EK) 
Nr. 1467/97 3. panta 5. punktā un 5. panta 2. punktā, ar ko veicina budžeta politikas 
koordinēšanu laikā, kad notiek nopietna ekonomikas lejupslīde,

– ņemot vērā 2019. gada 18. decembra rezolūciju par taisnīgu nodokļu politiku 
digitalizētā un globalizētā ekonomikā: BEPS 2.01,

– ņemot vērā 2020. gada 17. aprīļa rezolūciju par koordinētu ES rīcību Covid-19 
pandēmijas un tās seku apkarošanai2,

– ņemot vērā 2020. gada 15. maija rezolūciju par jauno DFS, pašu resursiem un 
atveseļošanas plānu3,

– ņemot vērā 2020. gada 15. janvāra rezolūciju par Eiropas zaļo kursu 
(2019/2956(RSP))4,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 13. marta paziņojumu “Koordinēta ekonomikas 
reakcija uz Covid-19 uzliesmojumu” (COM(2020)0112),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 30. marta Regulu (ES) 
2020/460, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013 un (ES) 
Nr. 508/2014 attiecībā uz īpašiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai piesaistītu 
investīcijas dalībvalstu veselības aprūpes sistēmās un citos to ekonomikas sektoros, 
reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu)5,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 20. marta paziņojumu par Stabilitātes un izaugsmes 
pakta vispārējās izņēmuma klauzulas iedarbināšanu (COM(2020)0123),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 30. marta Regulu (ES) 

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0102.
2 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0054.
3 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0124.
4 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0005.
5 OV L 99, 31.3.2020., 5. lpp.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-05-15_LV.html#def_1_3
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2956(RSP)
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2020/461, ar ko Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002 groza, lai dalībvalstīm un 
valstīm, kuras risina sarunas par pievienošanos Savienībai, sniegtu finansiālu palīdzību, 
ja tās nopietni skārusi liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas situācija6,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 25. marta norādījumus dalībvalstīm attiecībā uz 
ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem un kapitāla brīvu apriti no trešām valstīm, un Eiropas 
stratēģisko aktīvu aizsardzību pirms Regulas (ES) 2019/452 (ĀTI izvērtēšanas regulas) 
piemērošanas (C(2020)1981),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumu par pagaidu regulējumu valsts 
atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma 
situācijā (2020/C 91 I/01), un tā 2020. gada 4. aprīļa grozījumus (2020/C 112 I/01),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 25. marta norādījumus dalībvalstīm attiecībā uz 
ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem un kapitāla brīvu apriti no trešām valstīm, un Eiropas 
stratēģisko aktīvu aizsardzību pirms Regulas (ES) 2019/452 (ĀTI izvērtēšanas regulas) 
piemērošanas (C(2020)1981),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 27. marta paziņojumu, ar ko groza pielikumu 
Komisijas Paziņojumam dalībvalstīm par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. 
un 108. panta piemērošanu īstermiņa eksporta kredīta apdrošināšanai (2020/C 101 I/01 
– C(2020)2044),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 3. aprīļa Lēmumu par atbrīvojumu no ievedmuitas 
nodokļiem un no importa PVN, ko piešķir precēm, kas nepieciešamas Covid-19 
uzliesmojuma seku apkarošanai 2020. gadā (C(2020)2146),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 28. aprīļa priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, ar ko Regulas (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2019/876 groza attiecībā uz 
korekcijām, kuras veicamas, lai reaģētu uz Covid-19 pandēmiju — banku paketes 
pieņemšana (COM(2020)0310 - 2020/0066(COD)),

– ņemot vērā fiskālās sistēmas novērtējumu ar uzsvaru uz 2019. gada 19. septembra sešu 
un divu tiesību aktu kopumu, Eiropas Fiskālās padomes 2019. gada 29. oktobrī sniegto 
gada pārskatu un Eiropas Fiskālās padomes 2020. gada 24. marta paziņojumu par 
Covid-19,

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 17. decembra paziņojumu “2020. gada ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģija” (COM(2019)0650),

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojumu par Eiropas zaļo kursu 
(COM(2019)0640),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 6. maija ekonomikas prognozi par 2020. gada 
pavasari (institucionālais dokuments Nr. 125),

6 OV L 99, 31.3.2020., 9. lpp.



PR\1205874LV.docx 5/9 PE652.447v01-00

LV

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 19. maija Regulu (ES) 2020/672, ar ko izveido Eiropas 
pagaidu atbalsta instrumentu bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE) pēc 
Covid-19 uzliesmojuma7,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 20. maija paziņojumu “2020. gada Eiropas pusgads: 
konkrētām valstīm adresēti ieteikumi” (COM(2020)0500),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 27. maija paziņojumu “Eiropas lielā stunda ― 
jāatjaunojas un jāsagatavo ceļš nākamajai paaudzei” (COM(2020)0456),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 27. maija paziņojumu “ES budžets ― Eiropas 
atveseļošanas plāna dzinējspēks” (COM(2020)0442),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 27. maija paziņojumu “Pielāgotā Komisijas darba 
programma 2020. gadam” (COM(2020)0440),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 28. maija priekšlikumu Padomes regulai, ar ko 
izveido Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentu ekonomikas atveseļošanas 
atbalstam pēc Covid-19 pandēmijas (COM(2020)0441),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 28. maija grozīto priekšlikumu Padomes lēmumam 
par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu (COM(2018)0445),

– ņemot vērā četru priekšsēdētāju 2012. gada 5. decembra ziņojumu “Virzība uz patiesu 
ekonomikas un monetāro savienību”, piecu priekšsēdētāju 2015. gada 22. jūnija 
ziņojumu par Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanu, 
Komisijas 2017. gada 1. marta balto grāmatu par Eiropas nākotni un Komisijas 
2017. gada 31. maija pārdomu dokumentu par ekonomiskās un monetārās savienības 
padziļināšanu,

– ņemot vērā Eurogrupas 2018. gada 4. decembra ziņojumu vadītājiem par ekonomiskās 
un monetārās savienības (EMS) padziļināšanu,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0000/2019),

A. tā kā Covid-19 pandēmija rada vēl nepieredzētu un simetrisku satricinājumu gan ES, 
gan pasaulē un tās ilgums un ietekme uz veselību, sociālo jomu un ekonomiku vēl nav 
paredzama;

B. tā kā satricinājums ir simetrisks, bet ietekme dažādās dalībvalstīs ievērojami atšķiras, 
atspoguļojot pandēmijas smagumu un ierobežošanas pasākumu stingrību, kā arī 
specifiskos ekonomiskos riskus un sākotnējos apstākļus, tostarp tām pieejamās iespējas 
veikt diskrecionārus fiskālās politikas atbildes pasākumus;

C. tā kā apņēmīga, koordinēta un solidāra Eiropas reakcija ir būtiska, lai mazinātu krīzes 
negatīvās ekonomiskās un sociālās sekas un makroekonomisko atšķirību turpmāku 

7 OV L 159, 20.5.2020., 1. lpp.
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padziļināšanos;

I. Sākotnējā situācija

1. ar lielām bažām norāda, ka saskaņā ar Komisijas 2020. gada pavasara ekonomikas 
prognozi ir paredzams, ka ES 2020. gadā piedzīvos dziļāko recesiju tās vēsturē;

2. pauž bažas par Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi uz pasaules ekonomiku, tirdzniecību, 
ienākumu nevienlīdzību un nabadzību;

3. norāda, ka saskaņā ar Komisijas aplēsēm ES investīciju vajadzības zaļās pārejas un 
digitālās pārveides īstenošanai ir vismaz 595 miljardi EUR gadā8;

II. Īstermiņa prasības

Ekonomikas atveseļošanās

4. atzīst, ka ES saskaras ar jaunu problēmu — mazināt nepieredzēti smagas recesijas 
sociālās un ekonomiskās sekas un noteikt ceļu ātrai ekonomikas atlabšanai saistībā ar 
ilgtspējīgu un taisnīgu pārkārtošanos un digitālo pārveidi; pauž pārliecību, ka šajā 
nolūkā ir nepieciešams ievērojami palielināt publiskās un privātās investīcijas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo desmitgadi un ka investīciju līmeņa pieaugums būs 
jāstabilizē vēl daudzus turpmākos gadus;

5. atzinīgi vērtē ātro un stingro reakciju uz krīzi monetārās un fiskālās politikas jomā gan 
ES, gan dalībvalstu līmenī, kā arī Eiropas atveseļošanas plānu; uzskata, ka ir būtiski, lai 
atveseļošanas pakete būtu pilnībā saskaņota ar ES jauno izaugsmes stratēģiju, t. i., būtu 
saskaņā ar Eiropas zaļā kursa (EZK), Eiropas sociālo tiesību pīlāra (ESTP) un ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) principiem, kā arī ar mērķi aizsargāt sieviešu 
tiesības un panākt dzimumu līdztiesību; prasa, lai finansējums un resursi tiktu novirzīti 
projektiem un saņēmējiem, kas atbilst Līgumā noteiktajām pamatvērtībām, un lai 
saņēmēji uzņēmumi aizsargātu savus darbiniekus, maksātu taisnīgu daļu nodokļos un 
atturētos no dividenžu izmaksāšanas vai akciju atpirkšanas shēmu piedāvāšanas ar 
mērķi atalgot akcionārus;

6. atzinīgi vērtē Stabilitātes un izaugsmes pakta vispārīgās izņēmuma klauzulas 
aktivizēšanu un sagaida, ka tā tiks aktivizēta vismaz līdz 2021. gada beigām, lai 
atbalstītu dalībvalstu centienus atgūties no pandēmijas krīzes un stiprināt ekonomisko 
un sociālo noturību;

7. atgādina par īpašo vajadzību veicināt konverģenci eurozonā;

Fiskālās un ekonomiskās politikas sistēmas pārskatīšana

8. atzinīgi vērtē Eiropas Fiskālās padomes (EFB) secinājumu9, ka fiskālā sistēma ir 
jāpārskata, un pauž pārliecību, ka pandēmijas izraisītā dziļā ekonomikas krīze vēl vairāk 

8 Komisijas dienestu darba dokuments “Eiropas atveseļošanas vajadzību apzināšana”, 16. lpp.: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
9 EFP 2019. gada ziņojums, 71. lpp.
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/2019-efb-annual-report_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
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saasina šo vajadzību; uzskata, ka pārskatīšanai un reformai ir jāatbilst iepriekš 
minētajām prasībām attiecībā uz investīciju palielināšanu saistībā ar klimata pārmaiņām 
un digitalizāciju un jaunā investīciju līmeņa stabilizēšanu, vienlaikus nodrošinot pareizu 
budžeta pārvaldību;

9. pauž bažas par Covid-19 krīzes ievērojamo, bet nevienmērīgo negatīvo ietekmi uz 
valdības budžeta deficītu un privātā sektora parādu, kas vēl vairāk pasliktina to 
dalībvalstu situāciju, kuras pandēmija skārusi īpaši smagi un/vai kurās valdības parāda 
līmenis jau iepriekš bija augsts; prasa rast risinājumu, kas garantē valsts parāda 
atmaksājamību;

10. uzskata, ka ir būtiski, lai ES fiskālās un ekonomiskās politikas sistēmas pārskatīšana 
tiktu pabeigta līdz laikam, kad tiks atcelta izņēmuma klauzula, un ļautu fiskālajai 
politikai diskrecionāri reaģēt uz satricinājumiem īstermiņā un samazinātu augsto valsts 
parāda attiecību līdz apstiprinātai atsauces vērtībai ilgtermiņā, vienlaikus nodrošinot 
pietiekamu publisko investīciju līmeni, progresīvu nodokļu politiku un aizdevumu 
atmaksu ciklam piemērotā veidā, kā arī sabiedrisko labumu ilgtermiņa modernizāciju;

11. ierosina apvienot izdevumu noteikumus attiecībā uz tiem publiskajiem izdevumiem, kas 
nav saistīti ar investīcijām, un zelta noteikumu attiecībā uz publiskajām investīcijām, 
kurš ir svarīgs abos gadījumos; vēlas sagaidīt ātru atgūšanos no Covid-19 krīzes un 
pāreju uz tīrāku, sociāli ilgtspējīgāku un digitālāku sabiedrību;

Ilgtspējīga un demokrātiska Eiropas pusgada nodrošināšana

12. atzinīgi vērtē Eiropas pusgada pavasara paketes pārorientēšanu ar mērķi nodrošināt 
tūlītēju ekonomikas politikas reakciju, lai novērstu un mazinātu Covid-19 ietekmi uz 
veselību un sociālekonomisko jomu un atjaunotu saimniecisko darbību; atbalsta 
Komisijas paziņojumu par Eiropas pusgada reformu, lai to pārveidotu par instrumentu 
atveseļošanas pasākumu koordinēšanai, pamatojoties uz EZK, ESTP un IAM 
principiem; pauž pārliecību, ka tam jāietver ar valsts atbalstu un nodokļu politiku 
saistīto pasākumu koordinēšana; uzsver nepieciešamību integrēt jaunu saistošu 
ilgtspējas un labklājības rādītāju kopumu un alternatīvus izaugsmes rezultātu 
mērījumus;

13. atzīst lomu, ko Komisija ekonomikas atveseļošanas plānā ir piešķīrusi Eiropas 
pusgadam; tomēr norāda, ka dalībvalstu investīciju un reformu programmu 
saskaņošanas ar Eiropas pusgada procesu efektivitāte un panākumi būs atkarīgi no 
Eiropas pusgada reformas progresa un iepriekš minētās Stabilitātes un izaugsmes pakta 
reformas;

14. atkārto savu aicinājumu jebkādās gaidāmās Līguma izmaiņās stiprināt Parlamenta 
demokrātisko lomu ekonomikas pārvaldības sistēmā un līdz tam laikam noslēgt Iestāžu 
nolīgumu par ilgtspējīgu Eiropas pārvaldību, piešķirot Parlamentam tiesības sniegt 
piekrišanu gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījumā, eurozonas fiskālajā paketē un 
konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos iekļautajiem politikas ieteikumiem;

15. uzsver, ka publiskie ieņēmumi ir būtiski, lai finansētu ekonomikas atlabšanu pēc 
pandēmijas un taisnīgu pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku; atgādina, ka izvairīšanās no 
nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešana ES līmenī katru gadu sasniedz 160–190 
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miljardus EUR, kas ir valsts kasēs nesaņemtie ieņēmumi;

16. aicina Komisiju izpētīt starptautisko institūciju ierosināto jauno politiku, kas atbalsta un 
veicina taisnīgas pārejas un ilgtspējīgas izaugsmes finansēšanu, kā arī tiecas atjaunot 
dalībvalstu publiskās finanses; prasa jaunajā resursu grozā iekļaut ienākumus no ES 
politikas, kas veicina gan vides aizsardzības īstenošanu, gan taisnīga vienotā tirgus 
saglabāšanu;

III. Vidēja termiņa prasības

Ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšana

17. atgādina, ka steidzami jāpabeidz un jāstiprina EMS struktūra, lai aizsargātu iedzīvotājus 
un samazinātu spiedienu uz publiskajām finansēm ārējo satricinājumu laikā, tādējādi 
pārvarot sociālo un ekonomisko nelīdzsvarotību un radot fiskālās spējas publisko 
investīciju vajadzībām, eurozonas makroekonomikas stabilizācijas un kohēzijas 
funkciju un Eiropas bezdarbnieku pabalstu pārapdrošināšanas shēmu;

18. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Komisijas visaptverošais “Eiropas atveseļošanas plāns” būtiski palielina ES politisko un 
ekonomisko nozīmi. Šajā kontekstā Eiropas pusgadam būs būtiska un koordinējoša loma, 
nodrošinot tūlītēju ekonomikas politikas reakciju uz krīzi, paverot ceļu ilgtspējīgai un 
taisnīgai zaļajai pārejai un digitālajai pārveidei, vienlaikus veicinot konverģenci Eiropas 
Savienībā. Tomēr veikto pasākumu panākumi būs atkarīgi no visaptverošas ES ekonomikas 
un finanšu pārvaldības reformas, kas ir pamatota turpmāk izklāstītajā veidā.

Lēmumam par ES fiskālo noteikumu pašreizējo pārskatīšanu ir vairāki iemesli. Publisko 
investīciju līmenis ir acīmredzami nepietiekams, ņemot vērā problēmas, kas saistītas ar 
digitalizāciju un cīņu pret klimata pārmaiņām. Daudzas dalībvalstis uzskata, ka koordinēšanas 
prasības attiecībā uz stabilitātes politiku kļūst par pieaugošu slogu. Eiropas pusgada 
ekonomikas politikas ieteikumus dalībvalstis tikai daļēji uzskatīja par saistošiem, un attiecīgi 
tie tika īstenoti selektīvā veidā. Turklāt sistēmā trūkst obligāti nepieciešamas vēlētu valstu un 
Eiropas Parlamenta deputātu demokrātiskas līdzdalības. Tā rezultātā politikas koordinācija, 
izmantojot Eiropas pusgadu, neatbilst cerībām attiecībā uz sasniegumiem fiskālās politikas 
mērķu jomā, kā arī plašākā nozīmē attiecībā uz ekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanu un 
samazināšanu. 

Covid-19 ir izraisījusi vēsturē vēl nepieredzētu ekonomikas krīzi, kas vēl vairāk saasina 
pārskatīšanas nepieciešamību. Lai gan satricinājums ir simetrisks, ietekme dažādās 
dalībvalstīs ievērojami atšķiras, atspoguļojot pandēmijas smagumu un ierobežošanas 
pasākumu stingrību, kā arī specifiskos ekonomiskos riskus, sākotnējos apstākļus un tām 
pieejamās iespējas veikt diskrecionārus fiskālās politikas atbildes pasākumus. Tas vēl vairāk 
saasinās makroekonomisko nelīdzsvarotību. Parāda līmenis procentos no IKP ievērojami 
palielināsies visās dalībvalstīs, dažās no tām sasniedzot satraucošu līmeni. Pat pēc krīzes 
daudzām valstīm būs ļoti grūti panākt nepieciešamo parāda attiecību pret IKP 60 % apmērā. 
Ņemot vērā klimata pārmaiņu un digitalizācijas izvirzītos uzdevumus, ir maz ticams, ka 
tuvākajā nākotnē būs iespējams īstenot publisko investīciju nepieciešamo būtisko 
palielināšanu. Tāpēc pašreizējā ekonomikas un finanšu politikas situācijā Stabilitātes un 
izaugsmes pakta spēkā esošo noteikumu atjaunošana pēc vispārīgā izņēmuma klauzulas 
atsaukšanas atstātu novārtā pielāgošanos mainītajiem apstākļiem un nākotnes vajadzībām. 
 
Tādējādi šajā ziņojumā par Eiropas pusgadu ir ierosināts, ka Eiropas ekonomikas un finanšu 
politikas galvenie uzdevumi — jo īpaši ilgtspējīgas un taisnīgas klimata politikas īstenošana 
un digitalizācija — būtu stingri jābalsta uz pašreizējo pretkrīzes politiku. Vienlaikus ir 
jānosaka pamats finanšu un ekonomikas politikas satvara pielāgošanai pēckrīzes periodam. 
Viens no galvenajiem jautājumiem būs Eiropas ekonomikas un finanšu politikas virzību uz 
stabilitāti saskaņot ar pietiekamu publisko investīciju palielinājumu visās ES dalībvalstīs. 
Turklāt ir jāveic turpmāki pasākumi, lai panāktu demokratizāciju un samazinātu ekonomisko 
un sociālo nelīdzsvarotību.


