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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, 

                                                 
1  OV L 306, 23.11.2011., 12. lpp. 
2  OV L 306, 23.11.2011., 41. lpp. 
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– 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 dalībvalstīs1, 

– 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 grūtības2, 

– ņemot vērā Eiropas Fiskālās padomes 2017. gada 20. jūnija izvērtējumu attiecībā uz 

eurozonai piemērotāko turpmāko fiskālo nostāju, 

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

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

““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 politikai3, 

– 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 fonds4, 

– 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 uzdevumi5, 

– ņemot vērā ziņojumu “Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides 

pabeigšana” (piecu priekšsēdētāju ziņojumu), 

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

monetārajā savienībā, 

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

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

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 6. decembra paziņojumu par turpmākiem 

pasākumiem ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanai: ceļvedis 

(COM(2017)0821), 

– ņemot vērā 2017. gada rudenī Komisijas sagatavoto Eiropas ekonomikas prognozi, 
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– ņemot vērā Ekonomikas un monetārajai komitejai izstrādātos 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 2017. gada 17. novembrī Gēteborgā parakstīto un pasludināto iestāžu 

proklamāciju par Eiropas sociālo tiesību pīlāru, 

– 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. 1305/2013, 

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

savienības izveides pabeigšanu1, 

– ņemot vērā 2017. gada 13. decembra ieteikumu Padomei un Komisijai pēc izmeklēšanas 

attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no 

nodokļu maksāšanas2, 

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 22. novembra ieteikumu Padomes ieteikumam par 

eurozonas ekonomikas politiku (COM(2017)0770), 

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

pusgada prioritātēm, 

– 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, Budžeta komitejas, Vides, 

sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Reģionālās attīstības 

komitejas atzinumus un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas nostāju 

grozījumu veidā (A8-0047/2018), 

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

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

domāt, ka nākamajos divos gados izaugsme Eiropas Savienībā nedaudz zaudēs impulsu: 

2017. gadā izaugsmes temps sasniegs 2,4 %, un pēc tam tas nedaudz palēnināsies, 

noslīdot līdz 2,2 % 2018. gadā un 2,0 % 2019. gadā; tā kā, lai pievērstos nenovērsto 

globālās ekonomiskās krīzes seku jautājuma risināšanai, tomēr būs nepieciešami 

turpmāki politikas pasākumi; 

                                                 
1  OV C 399, 24.11.2017., 149. lpp. 
2  Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0491. 



 

 

B. tā kā, ņemot vērā pašreizējo ES ekonomikas stāvokli, ir jāveic vērienīgas un strukturāli 

līdzsvarotas reformas un investīcijas dalībvalstīs, lai nodrošinātu noturīgu izaugsmi, 

nodarbinātību un konkurētspēju un panāktu augšupēju konverģenci; 

C. tā kā ir sagaidāms, ka inflācijas palielināšanās salīdzinājumā ar 2017. gadu dēļ — lai 

gan tā joprojām atbilst ECB mērķim, proti, ir zemāka par 2 % līmeni, taču tuvu tam — 

privātā patēriņa pieaugums pirms atslābšanas 2019. gadā šogad nedaudz samazināsies; 

D. tā kā Eiropas Investīciju banka un Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) papildus 

Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem ir snieguši būtisku atbalstu investēšanai 

ES; tā kā privātās investīcijas joprojām ir zem 2008. gada līmeņa un tā kā tas negatīvi 

ietekmē potenciālo izaugsmi, darbvietu radīšanu un ražīgumu; 

E. tā kā ir sagaidāms, ka nodarbinātība turpinās pieaugt, un tā kā 2017. gada otrajā 

ceturksnī nodarbināto skaits sasniedza rekordlielu skaitli — 235,4 miljonus, lai gan daži 

darba tirgus rādītāji vedina uz domām, ka joprojām pastāv problēmas, tādas kā darba 

tirgus segmentācija un nevienlīdzības pastiprināšanās, kas it īpaši skar jauniešus un 

cilvēkus ar zemu izglītības līmeni; tā kā bezdarba līmenis Eiropas Savienībā ir 7,5 % un 

eurozonā — 8,9 %, kas, lai gan ir zemākais rādītājs attiecīgi deviņu un astoņu gadu 

laikā, joprojām ir augsts, it īpaši jauniešu vidū; tā kā saglabājas ļoti būtiskas atšķirības 

starp daudzām dalībvalstīm un tā kā nodarbinātības līmenim joprojām ir jāpaaugstinās, 

lai atgūtos no krīzes un, kas ir ne mazāk svarīgi, lai sasniegtu stratēģijas “Eiropa 2020” 

nacionālos mērķus; tā kā slēptā bezdarba (bezdarbnieki, kas vēlas strādāt, bet kas aktīvi 

nemeklē darbu) līmenis 2016. gadā bija 20 %; 

F. tā kā nodokļu apiešanas, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un krāpšanas nodokļu 

jomā — no kurām labumu gūst atsevišķas lielas korporācijas un atsevišķi indivīdi — dēļ 

vairākas dalībvalstis ir zaudējušas miljardiem euro ieņēmumu publisko finanšu 

pārvaldībai, tādējādi kaitējot MVU un citiem nodokļu maksātājiem; 

G. tā kā uzlabojusies ekonomiskā situācija sniedz iespējas īstenot vērienīgas un sociāli 

līdzsvarotas strukturālās reformas, it īpaši pasākumus, kuru mērķis ir veicināt 

investēšanu — ņemot vērā to, ka investīciju īpatsvars IKP pašlaik joprojām ir zemāks 

nekā laikā īsi pirms finanšu krīzes, — un uzlabot situāciju publisko finanšu jomā, ņemot 

vērā slogu, ko valsts parāda atmaksājamībai rada demogrāfiskās norises, 

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

politikas pasākumu kopumu, kas ietver investēšanu, vērienīgas un sociāli līdzsvarotas 

strukturālas reformas un atbildīgas publiskās finanses un kas ir pasniegts kā veids, kā 

vēl vairāk veicināt izaugsmes līmeņa paaugstināšanos un stiprināt Eiropas ekonomikas 

atlabšanu, augšupēju konverģenci un konkurētspēju; piekrīt tam, ka ir nepieciešams 

turpmāks progress strukturālo reformu īstenošanā, lai nodrošinātu izaugsmi un 

darbvietu radīšanu un cīnītos pret nevienlīdzību, kas kavē ekonomikas izaugsmi; 

1. sadaļa – Investīcijas un izaugsme 

2. īpaši norāda uz joprojām pastāvošo strukturālo problēmu, proti, potenciālā ražošanas 

apjoma, ražīguma un konkurētspējas nepietiekamo palielināšanos, apvienojumā ar 

publisko un privāto investīciju pārāk zemo līmeni un vērienīgu un sociāli līdzsvarotu 

strukturālo reformu trūkumu dažās dalībvalstīs; 



 

 

3. atgādina, ka dažām dalībvalstīm joprojām ir liels tekošā konta pārpalikums, ko varētu 

izmantot publisko un privāto investīciju atbalstīšanai un ekonomikas izaugsmes 

veicināšanai; 

4. atgādina, ka ir svarīgi publiskās un privātās investīcijas kombinēt ar strukturālām 

reformām, lai veicinātu un maksimāli efektīvi izmantotu ekonomikas izaugsmi; 

5. uzsver, ka ir svarīgi palielināt publiskās investīcijas Eiropas Savienībā, lai novērstu 

publisko investīciju pašreizējo samazināšanos; turklāt mudina pabeigt kapitāla tirgu 

savienības izveidi, lai palielinātu privātās investīcijas vienotajā tirgū; uzskata, ka vēl 

vairāk būtu jāuzlabo privātās investēšanas regulatīvais satvars; 

6. uzsver — lai palielinātu ražīgumu, ir nepieciešamas lielākas investīcijas pētniecībā, 

attīstībā un inovācijā, kā arī tehnoloģiskajā modernizācijā; atgādina, ka investīcijas 

tādās jomās kā infrastruktūra, bērnu aprūpe, sociālais mājoklis, izglītība, apmācība, 

veselības aizsardzība, pētniecība, digitālā inovācija un aprites ekonomika var palielināt 

ražīgumu un/vai nodarbinātību; aicina Komisiju pievērsties konkrētām valstīm 

adresētajiem ieteikumiem (KVAI) energoefektivitātes un resursu patēriņa jomā un 

nodrošināt KVAI pilnīgu saskaņotību ar Parīzes klimata nolīgumu; 

7. prasa Komisijai izvērtēt pašreizējos šķēršļus nozīmīgiem infrastruktūras projektiem, kas 

veicina izaugsmi šādu investīciju pastāvēšanas laikā, un apspriest ar Parlamentu un 

Padomi veidus, kā novērst šādus šķēršļus spēkā esošā tiesiskā regulējuma ietvaros; 

2. sadaļa – Atbildīgas publiskās finanses 

8.  pieņem zināšanai ieteikumos eurozonai ierosināto kopumā neitrālo fiskālo nostāju, 

atzīmējot — ir sagaidāms, ka, vairākās dalībvalstīs fiskālā nostāja 2018. gadā būs 

nedaudz ekspansīva; atgādina, ka Savienības fiskālo noteikumu konsekventa īstenošana 

un ievērošana, tostarp spēkā esošo elastīguma klauzulu pilnīga ievērošana, ir 

pamatnosacījumi EMS pienācīgai darbībai; 

9. uzsver, ka fiskālajai nostājai valsts un eurozonas līmenī ir jānodrošina līdzsvars starp 

publisko finanšu un investīciju ilgtermiņa ilgtspēju — pilnībā ievērojot Stabilitātes un 

izaugsmes paktu — un īstermiņa makroekonomisko stabilizāciju; 

10. atzinīgi vērtē situācijas uzlabošanos publisko finanšu jomā — kas ir pamatnosacījums 

tam, lai panāktu stabilāku, ilgtspējīgāku un efektīvāku izaugsmi — un it īpaši parāda 

attiecības pret IKP pakāpenisko samazināšanos ES un eurozonā un nominālā budžeta 

deficīta samazināšanos, tomēr vienlaikus uzsver, ka parāda attiecība pret IKP eurozonā 

joprojām ir aptuveni 90 % un ka vairākās dalībvalstīs šis rādītājs pat ievērojami 

pārsniedz šo līmeni; uzsver, ka šīm dalībvalstīm steidzami būtu jāsamazina parāda 

augstā attiecība pret IKP, jo to ir ievērojami vieglāk izdarīt ekonomikas atlabšanas 

laikā; atgādina, ka sabiedrības novecošanās un citas demogrāfiskas norises rada milzīgu 

slogu publisko finanšu ilgtspējai; tādēļ aicina dalībvalstis uzņemties atbildību nākamo 

paaudžu priekšā; 

11. uzsver nepieciešamību lielāku uzmanību veltīt valstu budžeta struktūrai un pārvaldībai; 

tādēļ atzinīgi vērtē arvien izplatītāko praksi veikt izdevumu pārskatīšanu un mudina 

dalībvalstis kritiski izvērtēt sava budžeta kvalitāti; 

3. sadaļa – Strukturālās reformas 



 

 

12.  atgādina — lai veicinātu konkurētspēju, darbvietu radīšanu, izaugsmi un augšupēju 

konverģenci, dažām dalībvalstīm būtu jāturpina īstenot no sociālā un vides aspekta 

ilgtspējīgas un izaugsmi veicinošas strukturālās reformas, it īpaši ņemot vērā 

ekonomiskās situācijas uzlabošanos Eiropas Savienībā un IKP pieaugumu gandrīz visās 

dalībvalstīs; 

13. uzstāj, ka izdevumi pētniecībai un attīstībai ir jātuvina stratēģijas “Eiropa 2020” 

mērķiem; aicina dalībvalstis ieviest atbilstošas politikas un veikt investīcijas, lai 

nodrošinātu vai saglabātu vienlīdzīgu piekļuvi mūžizglītībai un apmācībai, ņemot vērā 

darba tirgus attīstību, tostarp jaunu profesiju rašanos; 

14. uzsver, ka digitalizācija, globalizācija un tehnoloģiskās pārmaiņas radikāli pārveido 

mūsu darba tirgus un ka šīs pārmaiņas, piemēram, izraisa pamatīgas izmaiņas 

nodarbinātības veidos un statusā, kuras, savukārt rada nepieciešamību pēc atbilstoši 

pielāgotas pārejas; tādēļ uzsver, ka liela nozīme ir dinamiskiem darba tirgiem ar 

pieejamām un kvalitatīvām sociālās drošības sistēmām, kas spēj reaģēt uz šo jauno 

darba tirgus realitāti; 

15. uzskata, ka reformas, kas likvidē šķēršļus investēšanai, nodrošinātu iespēju nekavējoties 

atbalstīt ekonomisko darbību un vienlaikus radītu apstākļus ilgtermiņa izaugsmei; 

16. prasa pārskatīt nodokļu režīmus, lai panāktu taisnīgu līdzsvaru starp kapitāla, 

darbaspēka un patēriņa nodokļiem; 

4. sadaļa – Konverģence un iekļaušana 

17. uzsver, ka Eiropas pusgadam un KVAI būtu jāveicina stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu, 

tostarp Sociālo tiesību pīlārā izklāstīto mērķu, sasniegšana un jāsniedz solītie rezultāti 

izaugsmes un darbvietu radīšanas jomā; tādēļ atzinīgi vērtē sociālo rādītāju apkopojumu 

kā instrumentu Sociālā pīlāra īstenošanas uzraudzībai; 

18. uzsver, ka pēdējā laikā reālās darba samaksas pieaugums nav bijis tiek liels kā ražīguma 

pieaugums un ka vienlaikus darba tirgū ir notikuši uzlabojumi; ņemot vērā iepriekš 

minēto, uzsver, ka dažās nozarēs un jomās saskaņā ar ražīguma mērķiem būtu iespējams 

palielināt darba samaksu, lai nodrošinātu augstu dzīves līmeni, ņemot vērā 

konkurētspēju un nepieciešamību risināt nevienlīdzības problēmu; 

19. norāda, ka fiskālās politikas izstrādē un īstenošanā būtu jāņem vērā monetārā politika, 

ievērojot ECB neatkarību; 

20. mudina Komisiju izstrādāt visaptverošu stratēģiju, lai atbalstītu investīcijas, kas 

palielina vides ilgtspēju, un nodrošināt pienācīgu saikni starp ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem (IAM) un Eiropas pusgadu; 

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

efektīvas un taisnīgas nodokļu sistēmas, kas sniedz pareizos stimulus ekonomiskajai 

darbībai; atbalsta Komisijas iniciatīvas panākt lielāku pārredzamību un reformētu PVN 

sistēmu un atzīmē darbu, kas paveikts kopējās konsolidētās uzņēmumu ienākuma 

nodokļa bāzes jomā; atzinīgi vērtē centienus starptautiskā līmenī apkarot krāpšanu 

nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu; atzīmē, ka 

valstu nodokļu sistēmu efektivitātes uzlabošana var ievērojami palielināt valsts budžeta 

ieņēmumus; 



 

 

22. aicina dalībvalstis pieņemt atbilstošus pasākumus, lai palīdzētu jauniešiem, kas 

nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET), un bēgļiem integrēties, agrīnā posmā 

paredzot prasības, kas viņiem ļautu vienmērīgi iekļauties darba tirgū, lai tādējādi 

nepieļautu viņu iesaistīšanos ēnu ekonomikā, un nodrošināt to, ka publiskie dienesti ir 

apgādāti ar pietiekamiem resursiem; uzsver, ka sociālajiem partneriem būtu jāuzņemas 

būtiska loma pasākumos, kuru mērķis ir integrēt NEET un bēgļus un nodrošināt to, ka 

viņi necieš no diskriminācijas darba tirgū; 

23. pauž bažas par to, ka dažās dalībvalstīs darba tirgu attīstību joprojām lielā mērā nosaka 

nesaskaņas un diskriminācija, kas veicina uz dzimumu balstītas atšķirības darba 

samaksā, pensijā un līdzdalībā lēmumu pieņemšanā; 

5. sadaļa – Eiropas pusgada satvars: līdzatbildība un īstenošana 

24. atzinīgi vērtē pastiprināto uzmanību, kas tiek veltīta eurozonas kopējai fiskālajai 

nostājai, un vienlaikus norāda uz ikvienas dalībvalsts pienākumu ievērot Stabilitātes un 

izaugsmes paktu, tostarp pilnībā ievērot tā spēkā esošās elastīguma klauzulas; uzsver, ka 

kopējas fiskālās nostājas koncepcija neparedz to, ka pārpalikumi un deficīti dažādās 

dalībvalstīs cits citu kompensē; 

25. pauž bažas par zemo KVAI — tostarp to KVAI, kuru mērķis ir veicināt konverģenci, 

palielināt konkurētspēju un mazināt makroekonomikas nelīdzsvarotību, — izpildes 

līmeni; uzskata, ka lielāka dalībvalstu līdzatbildība, valstu līmenī rīkojot patiesas 

publiskas debates, nodrošinātu KVAI labāku īstenošanu; uzskata, ka ir svarīgi 

nodrošināt, lai valstu ziņojumi un KVAI tiktu apspriesti nacionālajos parlamentos; 

uzskata, ka Eiropas pusgada procesā būtu vairāk jāiesaista reģionālās un vietējās 

pārvaldes iestādes; aicina Komisiju izmantot visus pieejamos instrumentus, lai 

nodrošinātu to KVAI izpildi, kuru mērķis ir risināt minētās problēmas, jo tās apdraud 

monetārās savienības ilgtspēju; 

26. uzsver, ka jebkādiem turpmākiem EMS padziļināšanas pasākumiem būtu jāiet roku rokā 

ar stingrāku demokrātisko kontroli; uzstāj, ka tādēļ saskaņā ar atbildības principu lielāka 

loma būtu jāpiešķir gan Eiropas Parlamentam, gan valstu parlamentiem; prasa, lai 

sarunu procesā gan valsts, gan Eiropas līmenī notiktu apspriešanās ar sociālajiem 

partneriem; 

27. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir atzinusi, ka dažās dalībvalstīs korupcija joprojām ir 

šķērslis investēšanai un ka pienācīgas ekonomikas attīstības nodrošināšanai ir 

nepieciešama tiesiskuma ievērošana un neatkarīgas tiesu un tiesībaizsardzības iestādes; 

tomēr pauž nožēlu par to, ka Komisija ir pārstājusi sagatavot ikgadējo korupcijas 

novēršanas ziņojumu, un aicina Komisiju atsākt šo ikgadējo analīzi par korupciju 

dalībvalstīs un nodrošināt mehānismus tās apkarošanai; 

Nozaru ieguldījums ziņojumā par 2018. gada izaugsmes pētījumu 

Budžets 

28. uzskata, ka ES budžetam, izmantojot risinājumus un sinerģiju attiecībā uz valstu 

budžetiem, ir jānodrošina stimuls ilgtspējīgai izaugsmei, konverģencei, investīcijām un 

reformām; tādēļ uzskata, ka gada izaugsmes pētījums kalpo kā vadlīnijas dalībvalstīm, 



 

 

kā arī valstu budžetu un ES budžeta sagatavošanai, it īpaši saistībā ar laikposmam pēc 

2020. gada paredzētās daudzgadu finanšu shēmas sagatavošanu; 

29. šajā sakarā atkārtoti norāda, ka būtu jāpanāk lielāka sinerģija starp valstu budžetiem un 

ES budžetu; norāda, ka šajā jomā svarīga loma ir Komisijai, ņemot vērā tās iesaisti 

Eiropas pusgadā, kā arī ES budžeta sagatavošanā un izpildē; 

30. atzinīgi vērtē priekšlikumu par ES budžeta sinerģijas palielināšanu un sadrumstalotības 

novēršanu, kas izklāstīts ieteikumos, kuri iekļauti 2016. gada decembrī publicētajā 

Augsta līmeņa grupas pašu resursu jautājumos galīgajā ziņojumā “ES finansēšana 

nākotnē”; 

Vide, sabiedrības veselība un pārtikas nekaitīgums 

31. atzinīgi vērtē Komisijas izrādīto iniciatīvu attiecībā uz veselības veicināšanas un 

slimību profilakses portāla izveidi, kurā tiktu sniegta atjaunināta informācija par 

jautājumiem, kas saistīti ar veselības un labjutības veicināšanu, un kurš būtu svarīgs 

skaidras un ticamas informācijas avots iedzīvotājiem; uzsver, ka šādam portālam 

vajadzētu būt pilnībā pieejamam visiem ES iedzīvotājiem, tostarp tiem, kas cieš no 

disleksijas vai saskaras ar citām līdzīgām problēmām; 

32. prasa nodrošināt lielāku saskaņotību ar citām ES politikām katastrofu novēršanas un 

sagatavotības katastrofām jomā, piemēram, ar ES stratēģiju attiecībā uz pielāgošanos 

klimata pārmaiņām, Eiropas Strukturālajiem un investīciju fondiem, Solidaritātes fondu, 

tiesību aktiem vides jomā un pētniecības un inovācijas politiku; 

o 

o     o 

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

un parlamentiem un Eiropas Centrālajai bankai. 

 

 


