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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2021. gada ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģija
(2020/0000)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 121. pantu, 
126. un 136. pantu un Protokolu Nr. 12,

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

– ņemot vērā Protokolu Nr. 2 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 

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

– 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 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 17. septembra paziņojumu “2021. gada ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģija” (COM(2020)0575) un 2020. gada 18. novembra paziņojumu 
“Brīdināšanas mehānisma ziņojums par 2021. gadu” (COM(2020)0745), 

– ņemot vērā Komisijas sagatavoto Eiropas ekonomikas prognozi: 2020. gada rudens 
(iestāžu dokuments Nr. 136)9,

– ņemot vērā Eiropadomes 2020. gada 10. un 11. decembra ieteikumus par DFS un 
Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentu, Covid-19, klimata pārmaiņām, drošību 
un ārējām attiecībām (EUCO 22/20),

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

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

A. tā kā Eiropas pusgadam ir būtiska nozīme ekonomikas un budžeta politikas 
koordinēšanā dalībvalstīs;

B. tā kā tādas atsauces vērtības kā plānotais vai faktiskais valsts budžeta deficīts līdz 3 % 
un parāda attiecība pret IKP 60 % apmērā ir noteiktas Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību;

C. tā kā aspekti, kas saistīti ar ES fiskālās sistēmas iespējamo nākotni, tiks aplūkoti 
pārskatā par makroekonomikas tiesisko regulējumu Eiropas Parlamenta patstāvīgajā 
ziņojumā, kas veltīts šim jautājumam;

D. tā kā pandēmija ir skārusi visas dalībvalstis, radot simetrisku satricinājumu, bet 
ietekmes mērogs, konkrēti ekonomiskie riski un sākotnējie apstākļi, kā arī atveseļošanās 

7 OV L 140, 27.5.2013., 11. lpp.
8 OV L 140, 27.5.2013., 1. lpp.
9 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
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temps un spēks ievērojami atšķirsies, jo dalībvalstīm pieejamās iespējas veikt 
diskrecionārus fiskālās politikas atbildes pasākumus ir dažādas;

E. tā kā dalībvalstu pieņemtie atveseļošanas un noturības plāni ietvers valsts reformu un 
investīciju programmu, kas izstrādāta saskaņā ar ES politikas mērķiem un vērsta uz zaļo 
un digitālo pārkārtošanos,

Covid–19 krīze, Atveseļošanas un noturības mehānisms, Eiropas pusgada pagaidu 
korekcija 

1. ļoti atzinīgi vērtē to, ka Eiropas pusgads un Atveseļošanas un noturības mehānisms ir 
cieši saistīti, tādējādi vēl vairāk palielinot patiesu Eiropas pievienoto vērtību; pauž 
gandarījumu par to, ka atveseļošanas un noturības plānu novērtējums tiks veikts, ņemot 
vērā attiecīgos konkrētai valstij adresētos ieteikumus;

2. norāda, ka Eiropas pusgadā un Atveseļošanas un noturības mehānismā paredzētie 
termiņi pārklāsies, kas prasa pusgada grafiku pagaidu pielāgošanu, lai pienācīgi uzsāktu 
Atveseļošanas un noturības mehānisma darbību;

3. uzskata, ka šā gada cikla pagaidu pielāgošana nevar būt svarīgāka par Eiropas pusgada 
sākotnējo mērķi un funkciju; atgādina, ka Eiropas pusgada cikls ir labi iedibināta 
sistēma, kas ļauj ES dalībvalstīm koordinēt savu budžeta un ekonomikas politiku visas 
ES mērogā; atgādina, ka ilgtspējīgas izaugsmes veicināšana ilgtspējīgā veidā nozīmē 
veicināt atbildīgu fiskālo politiku, strukturālās reformas un investīcijas; aicina 
dalībvalstis un Komisiju atveseļošanas plānos panākt pienācīgu līdzsvaru starp 
investīciju veicināšanu un strukturālajām reformām;

4. uzskata, ka 2021. gada Eiropas pusgads sniedz lielisku iespēju uzlabot valstu līdzdalību; 
aicina dalībvalstis veidot nepieciešamās administratīvās un uzraudzības spējas, lai 
sniegtu stingras garantijas par līdzekļu pareizu izmantošanu; 

ES ekonomiskās perspektīvas

5. ar lielām bažām norāda, ka saskaņā ar Komisijas 2020. gada rudens ekonomikas 
prognozi IKP ir samazinājies vēl nepieredzētā apmērā gan eurozonā, gan ES kopumā; 
norāda, ka ir sagaidāms, ka ES IKP 2020. gadā būs samazinājies par 7,4 % (7,8 % 
eurozonā) un 2021. gadā tas atkal pieaugs par 4,1 % (4,2 % eurozonā);

6. uzsver, ka bezprecedenta ekonomikas lejupslīde 2020. gadā un pasākumi, kas veikti, 
reaģējot uz pandēmiju, 2020. gadā būs palielinājuši ES parāda attiecību pret IKP līdz 
jaunam rekordam — aptuveni 93,9 % (101,7 % eurozonā) un 2021. gadā tā turpinās 
pieaugt līdz aptuveni 94,6 % (102,3 % eurozonā);

7. atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir saglabāt vienlīdzīgus konkurences apstākļus vienotajā 
tirgū, kas ir nepieciešams priekšnoteikums, lai veicinātu inovāciju un paātrinātu 
ekonomikas atveseļošanos un konkurētspēju;

8. prasa labāk īstenot atbildīgu publisko finanšu pārvaldību, sociāli līdzsvarotas 
strukturālās reformas un kvalitatīvas publiskās un privātās investīcijas; uzskata, ka šīs 
krīzes pārvarēšanai būs vajadzīgas milzīgas investīcijas un būtiskas strukturālās 
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reformas;

Atbildīga fiskālā politika

9. norāda — lai gan ir jaunas problēmas saistībā ar makroekonomisko stabilitāti, 
ekonomiskā un monetārā savienība ir daudz labākā situācijā, lai pārvarētu krīzes, nekā 
tā bija 2008. gada finanšu un ekonomikas krīzes laikā; pauž pārliecību, ka noturīgas 
ekonomikas atveseļošanās veicināšana ir viena no svarīgākajām tūlītējām prioritātēm;

10. norāda, ka tās dalībvalstis, kuras pakāpeniski bija izveidojušas fiskālās rezerves, varēja 
labāk un daudz ātrāk mobilizēt fiskālos stimulus un bez saistītām aizņēmumu 
izmaksām, kas palīdzēja mazināt pandēmijas negatīvo sociālekonomisko ietekmi;

11. atzinīgi vērtē to, ka Komisija 2021. gadā nāks klajā ar ieteikumiem, kā uzlabot 
dalībvalstu budžeta stāvokli, ko paredz Stabilitātes un izaugsmes pakts;

12. norāda uz vispārējās izņēmuma klauzulas pagaidu aktivizēšanu saskaņā ar Stabilitātes 
un izaugsmes paktu un sagaida, ka tā netiks izmantota ilgāk nekā tas noteikti 
nepieciešams, lai atbalstītu dalībvalstu centienus atgūties no pandēmijas krīzes un 
stiprināt to konkurētspēju un ekonomisko un sociālo noturību;

13. uzsver, ka pašreizējie ES fiskālie un budžeta noteikumi ir pierādījuši, ka tie nodrošina 
elastību, kas vajadzīga krīzes laikā, un ir apliecinājuši ārkārtēju pretcikliskumu, ļaujot 
visām dalībvalstīm pieņemt fiskālo nostāju, kas vajadzīga ES ekonomikas aizsardzībai;

Strukturālās reformas

14. uzsver, ka Covid-19 krīzi nevar atrisināt tikai ar brīvu monetāro un fiskālo politiku; 
tādēļ uzsver, ka ir svarīgi īstenot dziļas, līdzsvarotas un ilgtspējīgas strukturālās 
reformas, lai nodrošinātu izaugsmi un nodarbinātību, kas var efektīvi atbalstīt 
ekonomikas atveseļošanos un palielināt konkurētspēju, stiprinot konverģenci un 
ilgtspējīgu izaugsmi;

15. ņem vērā, ka Komisija mudina dalībvalstis saistībā ar Atveseļošanas un noturības 
mehānismu iesniegt savas reformu programmas un atveseļošanas un noturības plānus 
vienotā integrētā dokumentā; tomēr apšauba šādas pieejas tālredzību, ņemot vērā to, ka 
reformas, kas katrai dalībvalstij jāveic turpmākajos gados, ievērojami pārsniedz 
Atveseļošanas un noturības mehānisma termiņu;

16. atzinīgi vērtē to, ka Komisija līdz 2021. gada aprīļa beigām veiks padziļinātus 
pārskatus, novērtējot nelīdzsvarotības pašreizējo stāvokli atsevišķās dalībvalstīs; piekrīt, 
ka uzraudzība saskaņā ar makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru 
jaunajā ES pusgada ciklā būs jākoncentrē uz strauji pieaugošajiem riskiem;

17. uzsver, ka būs nepieciešama pastāvīga uzraudzība un modrība, un dalībvalstīm būtu 
jānovērš jaunās veidojošās nelīdzsvarotības, veicot reformas, kas stiprina ekonomisko 
un sociālo noturību; pauž gandarījumu, ka Komisija turpinās uzraudzīt, kā dalībvalstis 
īsteno reformas, kas ierosinātas iepriekšējo gadu konkrētām valstīm adresētajos 
ieteikumos;
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Investīcijas

18. uzsver, ka ES saskaras ar nepieredzētu izaicinājumu mazināt pandēmijas ekonomiskās 
sekas, un uzskata, ka ekonomikas atlabšana būtu jāveic, stiprinot vienoto tirgu un 
konkurētspēju, vienlaikus atvieglojot MVU situāciju; ir pārliecināts, ka tas prasa gan 
paaugstināt ekonomiski dzīvotspējīgu investīciju līmeni, gan stiprināt konverģenci ES;

19. uzsver, ka dalībvalstīm būtu jākoncentrējas uz investīcijām, kas vēl vairāk stiprina 
vienoto tirgu; tādēļ uzskata, ka prioritāte jāpiešķir pārrobežu un daudzvalstu projektiem, 
kas uzlabo vienotā tirgus konkurētspēju;

°

° °

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

Tā kā cits patstāvīgais ziņojums ir veltīts ES fiskālās sistēmas iespējamai nākotnei un tā kā gada 
ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas nodarbinātības un sociālie aspekti ir aplūkoti paralēlajā 
EMPL komitejas ziņojumā, šis ECON komitejas ziņojums “Eiropas ekonomikas politikas 
koordinēšanas pusgads: 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija” neskar šos jautājumus. 
ECON komitejas ziņojumā referente vēlas pievērsties tematiem, kas ir specifiski ECON 
komitejas kompetencei. 

Paziņojumā “Ikgadējā ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija 2021. gadam” Komisija skaidro, kā 
Eiropas pusgads un Atveseļošanas un noturības mehānisms ir savstarpēji saistīti un ka Eiropas 
pusgada un mehānisma termiņi pārklāsies, kas nozīmē, ka, lai pienācīgi ieviestu mehānismu, ir 
jāveic pusgada termiņu pagaidu pielāgošana.

Referente piekrīt šīm izmaiņām, jo Covid-19 pandēmija pasaulē ir izraisījusi pēkšņu un dziļu 
recesiju un ir vajadzīga spēcīga, koordinēta un inovatīva reakcija, un mehānisms ir viens no 
galvenajiem instrumentiem tā panākšanai. Tomēr referente uzskata, ka šā gada Eiropas pusgada 
cikla pagaidu pielāgošana nevar būt svarīgāka par Eiropas pusgada sākotnējo mērķi un funkciju, 
proti, būt ES dalībvalstu budžeta un ekonomikas politikas koordinēšanas satvaram visā Eiropas 
Savienībā.

Tā kā pandēmija negatīvi ietekmēs ES ekonomiku, jo īpaši MVU, vienoto tirgu un tā 
konkurētspēju, šīs krīzes pārvarēšanai būs vajadzīgas būtiskas strukturālās reformas un 
kvalitatīvas publiskās un privātās investīcijas. Dalībvalstis ekonomikas atbalstam var izmantot 
pieejamo fiskālo elastību, izmantojot vispārējo izņēmuma klauzulu, bet tām joprojām ir 
pienākums ievērot Stabilitātes un izaugsmes paktu un arī turpmāk ir jāpatur prātā mērķis 
nodrošināt finanšu stabilitāti vidējā termiņā.


