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Temats: Lūgumraksts Nr. 1154/2019, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Flavio 
Miccono, par Itālijas un Vācijas desmitgadu obligāciju procentu likmju 
starpības finansiālo izmaksu aprēķināšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Eiropas Savienība soda Itāliju par tās augsto valsts parāda 
līmeni, ieviešot ierobežojumus Itālijas budžetam. Turpinājumā viņš norāda, ka no 2000. gada 
līdz 2019. gadam Itālija par desmitgadu obligācijām ir maksājusi augstākas procentu likmes 
nekā Vācija. Noslēgumā viņš argumentē, ka papildu finansiālās izmaksas, ko rada procentu 
likmju starpība, varētu izmantot, lai segtu daļu no Itālijas valsts parāda.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 28. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

Lūgumraksta iesniedzējs nesniedz pierādījumus tam, ka Eiropas Savienība soda Itāliju par tās 
lielo valsts parādu. Visas dalībvalstis ir parakstījušas Stabilitātes un izaugsmes pakta 
noteikumus par valstu budžeta politiku, un tie attiecas uz visām dalībvalstīm. 

Atšķirības valsts parāda finansēšanas izmaksās dažādās dalībvalstīs ir atkarīgas no finanšu tirgu 
novērtējumiem un privāto investoru riska novērtējuma, un tās nenosaka Eiropas Savienība. Tas 
attiecas arī uz starpību starp Itālijas un Vācijas valsts obligāciju ienesīgumu. Attiecībā uz 
lūgumraksta iesniedzēja izvirzītajiem argumentiem var izteikt četrus apsvērumus. Pirmkārt, 
Itālijas valsts obligāciju ienesīgums kopš valsts pievienošanās Eiropas Monetārajai savienībai 
ir bijis ievērojami zemāks salīdzinājumā ar vēsturisko līmeni. Otrkārt, starpība starp Itālijas un 
Vācijas valsts obligāciju ienesīgumu laikposmā no 2001. līdz 2007. gadam saglabājās ļoti zema. 
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Treškārt, sākot no 2015. gada, Eiropas Centrālās bankas politikas rezultātā samazinājās Itālijas 
valsts finansējuma izmaksas, kā arī to starpību pret Vācijas valsts obligāciju ienesīgumu. 
Ceturtkārt, pēdējā laikā spēcīgā koordinētā Eiropas reakcija uz Covid-19 krīzi un jo īpaši 
Eiropadomes 2020. gada jūlija vienošanās par Eiropas Atveseļošanas instrumentu un 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam palīdzēja samazināt Itālijas valsts finansējuma 
izmaksas un attiecīgās riska prēmijas.

Savienības tiesību aktos nav noteikumu, kas ļautu norakstīt procentu izdevumus no dalībvalstu 
valsts parāda.

Secinājums

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Komisija nevar konstatēt nekādus Savienības tiesību aktu 
pārkāpumus un neplāno turpināt šā jautājuma izskatīšanu.


