
 

Izaugsme: ko Parlaments dara, lai stimulētu
ekonomiku?
 
Pēc ekonomiskās krīzes Parlaments ir daudz darījis, lai veicinātu investīcijas un
izaugsmi un atjaunotu uzticēšanos banku un finanšu sistēmai.
 
Parlamenta deputāti ir pieņēmuši jaunus tiesību aktus par bankām, atbalstījuši plānu
tam, kā veicināt investīcijas Eiropas ekonomikā, pastiprinājuši politikas koordinēšanu
Eiropas Savienībā un ierosinājuši veidus, kā novērst izvairīšanos no nodokļu
maksāšanas. Tā kā Eiropas Komisija šā gada 31. maijā publicēs diskusiju dokumentu,
kurā aplūkoti ekonomikas un monetārās savienības iespējamie turpmākās attīstības
scenāriji, esiet aicināti iepazīties ar Parlamenta jau paveikto šajā jomā un ar tā deputātu
pieprasītajiem papildu pasākumiem.
 
 
Banku sistēmas stiprināšana
 
 
 2008. gada finanšu krīze atklāja banku un publisko finanšu vājos punktus Eiropā. Daudzas
valdības apstiprināja budžetu ar  deficītu pat  uzplaukuma gados,  taču situācija  vēl  vairāk
pasliktinājās,  kad  sāka  samazināties  nodokļu  ieņēmumi  un  izrādījās,  ka  bankām  ir
nepieciešams  publiskais  finansējums,  lai  tās  “noturētos  virs  ūdens”.
 
 
 Lai nodrošinātu banku labāku uzraudzību, samazinātu izmaksas nodokļu maksātājiem un
ekonomikai, Parlamenta deputāti pieņēma tiesību aktu, kas padarīja Eiropas Centrālo banku
tieši atbildīgu par vairāk nekā 100 lielāko banku uzraudzību eurozonā. Vēl viens svarīgs rūpju
jautājums bija tas, ka maziem noguldītājiem, kas bankās tur ne vairāk kā EUR 100 000, būtu
jāgarantē viņu noguldījumi un ka nodokļu maksātājiem vajadzētu būt pēdējiem to personu
sarakstā, kuras sedz ar banku neveiksmīgu darbību saistītos izdevumus. Ņemot vērā iepriekš
minēto, ES izveidoja kopīgu institūciju iespējamas banku maksātnespējas novēršanai, kura
pazīstama kā Vienotā noregulējuma valde.
 
 
 Parlaments  arī  pastiprināja bankām paredzētās kapitāla  prasības, lai  tās  atliktu  rezervē
pietiekamu kapitālu un tādējādi mazinātu iepriekš pieredzētajiem līdzīgu satricinājumu ietekmi
nākotnē. Pašlaik tiek apsvērta iespēja attiecīgajos noteikumos izdarīt turpmākus grozījumus.
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http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20130521IPR08733/parlaments-atbalsta-es-banku-uzraudzibas-planus
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20140411IPR43458/nodoklu-maksatajiem-vairs-nebus-jaglabj-bankas
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20130416IPR07333/parlaments-apstiprina-tiesibu-aktus-es-banku-stiprinasanai
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599385/EPRS_BRI(2017)599385_EN.pdf


Koordinācijas uzlabošana
 
 
 Eiropas Savienība arī veica pasākumus, lai nodrošinātu ekonomikas un fiskālās politikas
labāku koordināciju visā ES, jo saskaņotības trūkuma dēļ dažas valstis saskārās ar finansiālo
nestabilitāti un tām bija jāveic aizņēmumi ar augstāku procentu likmi. Tādēļ tika ieviests Eiropas
pusgads — ikgadējs cikls, kura ietvaros Eiropas Komisija nāk klajā ar politikas ieteikumiem
ikvienai ES dalībvalstij, kurus pēc tam valstu valdības pieņem Padomē un īsteno valsts līmenī.
Parlaments aktīvi iesaistījās nepieciešamo tiesību aktu kopumu — kas pazīstami kā sešu
tiesību aktu kopums un divu tiesību aktu kopums — izstrādē.
 
Turpmākas reformas
 
 
 Parlamenta deputāti mudina veikt padziļinātas reformas ekonomikas un monetārajā jomā. Šā
gada februārī pieņemtā ziņojumā viņi pamato īpaša eurozonas budžeta nepieciešamību. Tam
būtu  jāpalīdz  valstīm pārvarēt  ekonomiskus  satricinājumus  un  pielāgot  savu  ekonomiku
jauniem risināmiem uzdevumiem.  Minētajā  ziņojumā arī  tiek  prasīts  pastiprināt  Eiropas
Parlamenta un valstu parlamentu lomu Eiropas pusgadā un palielināt  pārskatatbildību ar
ekonomiku saistītu  lēmumu pieņemšanā.
 
 
 Darbvietas un izaugsme joprojām ir  svarīgs punkts  Parlamenta darba kārtībā.  Viena no
svarīgākajām Parlamenta prioritātēm ir digitālā vienotā tirgus izveide, likvidējot šķēršļus e-
komercijai, viesabonēšanu un ģeobloķēšanu un saskaņojot autortiesību noteikumus visā ES.
Tam būtu jādod spēcīgs impulss Eiropas digitālās ekonomikas attīstībai.
 
 
 Vienlaikus Parlaments strādā pie sociālo un darba tiesību pastiprināšanas Eiropas Savienībā.
Nesen sagatavotā ziņojumā, kura autore ir S&D grupas deputāte no Portugāles — Marija Žuāna
Rodrīgeša (Maria João Rodrigues), ir ierosinātas konkrētas iniciatīvas par apmierinošu darba
apstākļu nodrošināšanu visos nodarbinātības veidos un pienācīga līdzsvara panākšanu starp
darbu un privāto dzīvi.
 
Debates par Eiropas integrācijas nākotni
 
 
 Kā izejas punktu debatēm par Eiropas integrācijas nākotni Komisija līdz šā gada jūnija beigām
publicēs piecus diskusiju dokumentus. Katrs no šiem dokumentiem ir veltīts kādam īpašam
tematam: Eiropas sociālajai dimensijai, globalizācijai, ekonomikas un monetārajai savienībai,
aizsardzībai un finansēm. Dokumentos ir iekļautas idejas un scenāriji tam, kāda varētu būt
Eiropa 2025. gadā, taču tajos nav konkrētu priekšlikumu. Minētā iniciatīva beigsies septembra
vidū, kad Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers uzstāsies ar ikgadējo runu par stāvokli
Savienībā.
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20160613STO31998/european-semester-coordinating-economic-policies-between-eu-countries
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20160613STO31998/european-semester-coordinating-economic-policies-between-eu-countries
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20170210IPR61812/eiropas-parlaments-izvirza-viziju-eiropas-nakotnei
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20170210IPR61812/eiropas-parlaments-izvirza-viziju-eiropas-nakotnei
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20170113IPR58040/eiropas-socialas-tiesibas-jaaizsarga-ari-jaunajos-darba-veidos-stradajosie


Jauni tiesību akti
Ekonomikas savienība
Dziļāka un taisnīgāka ekonomikas un monetārā savienība
Eiropas pusgada uzlabojumi
Bankām paredzētais vienotais uzraudzības mehānisms
Bankām paredzētais vienotais noregulējuma mehānisms
Bankām paredzēto kapitāla prasību grozīšana
Investīciju plāns Eiropai
Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības paplašināšana
Eurozonas fiskālā iestāde
Uzmanības koncentrēšana uz nodarbinātības un sociālajiem aspektiem

Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta (EPRS) informatīvie paziņojumi
Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības veicināšana
Pārskats par ekonomiskās un monetārās savienības darbību
Kapitāla prasību grozīšana
Fiskālā kapacitāte eurozonai:iespējamās reformas asimetrisko satricinājumu novēršanai
Sociālo tiesību Eiropas pīlārs (ar aplādi)

Audiovizuālie materiāli
Eiropas banku sistēma
Eiropas Stratēģisko investīciju fonds
Nodokļu apiešana
Ekonomikas un monetārā komiteja
Sociālais pīlārs
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/package-economic-union
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-eurogroup-accountable-and-democratic-decision-making
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-european-semester-improvement
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-single-supervisory-mechanism
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-single-supervisory-mechanism
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-financial-services/file-amendments-of-the-capital-requirements-directivecapital-requirements-regulation
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-investment-plan-for-europe-%E2%80%93-european-fund-for-strategic-investments
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-extension-of-efsi
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-a-euro-area-treasury
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-stronger-focus-on-employment-and-social-performance
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-extension-of-efsi
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578970/IPOL_IDA%282016%29578970_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599385/EPRS_BRI%282017%29599385_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/589774/EPRS_IDA(2016)589774_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586657
http://audiovisual.europarl.europa.eu/european-banking-system
http://audiovisual.europarl.europa.eu/investment-plan
http://audiovisual.europarl.europa.eu/PANA
http://audiovisual.europarl.europa.eu/ECON-committee
http://audiovisual.europarl.europa.eu/eu-social-pillar


MEPs have been working hard to revitalise the EU's econmy ©AP Images/European Union-EP
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Eiropas pusgads: rīks ES valstu finanšu uzraudzībai
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=74b56a39-0354-4376-95fc-a62400a839ac

Eiropa iegulda ceļā, kas ved ārā no ekonomikas lejupslīdes
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=c466a070-502c-448a-8f5b-a4d000e76007

Eiropas nākotne: Eirozonai jākļūst spēcīgākai (Pervenša Bereza/Reimers Bēge)
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-the-eurozone-needs-to-muscle-up-pervenche-
beres-reimer-boege
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Atbalstot grūtībās nonākušās bankas
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=a8fa4762-9f7d-42e5-a373-a36500e18461

Banku savienības pēdējais pīlārs: fonda izveide, lai ietaupījumi būtu drošībā
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=e7cf60c7-15b4-41fe-b8a1-a5bf00dfc4d2

Eiropas Parlaments cīnās pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=efbc918c-7fe7-4ec2-ac2b-a6c500c47f69
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