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Kopsavilkums
I Covid-19 pandēmija ir noteicoša mūsu laikmeta globāla veselības krīze, kas ir

izraisījusi pasaules mēroga pārmaiņas ikdienas dzīvē un sabiedrībā. Situācijas
steidzamības dēļ visas ES dalībvalstis ir veikušas sabiedrības veselības aizsardzības
pasākumus, lai apturētu vīrusa izplatību un ierobežotu mirušo skaita pieaugumu.

II 2020. gada pirmajā pusē Covid-19 pandēmija izraisīja nevienmērīgus – taču visos

gadījumos ievērojamus – IKP zaudējumus dalībvalstīs. Ekonomikas ietekme bija
nevienmērīga vairāku faktoru dēļ, piemēram, atšķirības ekonomikas struktūrā un
veselības aizsardzības stratēģijās pandēmijas apkarošanai, kā arī atšķirīgā “lokdaunu”
ietekme uz ekonomikas nozarēm.

III Šā apskata mērķis ir attēlot galvenās ekonomikas politikas atbildes reakcijas

kopainu Eiropas Savienībā. Mēs no ES ārējā revidenta perspektīvas sniedzam analītisku
aprakstu par pasākumiem, kas uzsākti gan ES, gan dalībvalstu līmenī, un apzinām
riskus, izaicinājumus un iespējas turpmākai ES ekonomikas koordinācijai. Šajā apskatā
veiktā analīze galvenokārt balstās uz publisku informāciju, ko papildina dalībvalstu
fiskālajām iestādēm nosūtītā apsekojuma rezultāti, intervijas ar Komisijas darbiniekiem
un atsauces uz mūsu iepriekšējiem ziņojumiem. Mēs neesam veikuši revīzijas darbu,
tāpēc konstatējumi ir analītiski, nevis vērtējoši, un mēs nesniedzam ieteikumus.

IV Reaģējot uz veselības un ekonomikas krīzi, valdības ir pieņēmušas plašu īstermiņa

diskrecionāru fiskālo pasākumu klāstu. To apmērs un struktūra atspoguļoja dalībvalstu
relatīvo labklājību, nevis to, cik smagi krīze tās ir ietekmējusi. Dalībvalstis kopumā ir
pieņēmušas pasākumus saskaņā ar ES krīzes politikas pamatnostādnēm – lielākā daļa
pasākumu ietvēra darbvietu saglabāšanas shēmas un valsts atbalstu, lai sniegtu
uzņēmumiem likviditātes palīdzību. Tomēr fiskālo pasākumu kopumu struktūra
dalībvalstīs bija atšķirīga. Pašreizējā fiskālā politika ievērojami paaugstinās valsts
parāda līmeni, taču ir efektīvi mazinājusi bezdarba risku “lokdaunu” laikā.

V Pandēmijas izraisītā krīze var palielināt dalībvalstu ekonomiskās atšķirības. Politikas
pamatfaktori ir fiskālās situācijas atšķirības un konkurences izkropļojumi, ko rada
dalībvalstu atšķirīgās spējas izmantot valsts atbalsta pasākumus. Pieaugošās atšķirības
var rasties arī no liela un pastāvīga bezdarba, ieguldījumu nepietiekamības, kā arī
finanšu stabilitātes riskiem gadījumā, ja ekonomiskā ietekme izplatīsies uz finanšu
sektoru.

5

VI Sākotnējā ES atbildes reakcija ietvēra pasākumus saskaņā ar spēkā esošajiem

noteikumiem un politikas satvariem nolūkā atbalstīt valstu centienus pārvarēt krīzi.
ECB steidzamos monetārās intervences pasākumus papildināja esošajos ES fiskālajos
un valsts atbalsta noteikumos paredzētā elastīguma izmantošana, ES ad hoc
ekonomikas politikas pamatnostādņu pieņemšana un ES budžeta pārdalīšanas
pasākumi reaģēšanai uz krīzi (pasākumu kopums, kas ietverts Investīciju iniciatīvā
reaģēšanai uz koronavīrusu). Kā nākamais solis tika izveidoti trīs drošības tīkli, lai ar
Komisijas (instruments SURE jeb Eiropas pagaidu atbalsta instruments bezdarba risku
mazināšanai ārkārtas situācijā) un Eiropas Stabilitātes mehānisma starpniecību
nodrošinātu mērķorientētus aizdevumus valdībām un ar Eiropas Investīciju bankas
starpniecību – uzņēmumiem. Komisija instrumentu SURE sāka izmantot 2020. gada
vasarā, un paredzams, ka tas no 2020. gada rudens sākuma finansēs saīsināta darba
laika shēmas 17 dalībvalstīs.

VII Pēc tam ES izstrādāja plašākus atbalsta instrumentus ar mērķi risināt pandēmijas

aizvien pieaugošās ekonomiskās sekas. Plašākais pasākums bija instruments
Next Generation EU 750 miljardu EUR vērtībā (apskata pabeigšanas brīdī tā darbība vēl
nebija uzsākta). Centrālais elements ir Atveseļošanas un noturības mehānisms, kas
ietver jaunu izdevumu pieeju, proti, piedāvā atbalstu ar nosacījumu, ka tiek īstenotas
izaugsmi veicinošas reformas un ieguldījumi, nevis atlīdzināti konkrēti izdevumi, kas kā
obligāts nosacījums attiecas uz ESI fondiem un citām ES programmām. Mehānisma
mērķis ir novērst ekonomisko atšķirību riskus un nostiprināt atveseļošanu ES zaļajā un
digitālajā stratēģijā.

VIII Salīdzinājumā ar dalībvalstu un ECB reakciju citi ES finanšu pasākumi atbalstu

var sniegt lēnāk, jo tie parasti ir saistīti ar politisku vienošanos un/vai izdevumu
noteikumu pielāgošanu. Programmas joprojām tika pielāgotas krīzes situācijai, tāpēc
līdz 2020. gada augusta beigām līdzekļi vēl netika izmaksāti lielos apjomos. Līdzekļu
apguve ir atkarīga no atbalsta instrumenta veida un struktūras, kā arī no dalībvalstu
spējas izmantot līdzekļus saskaņā ar to procedūrām un nosacījumiem.

IX Pasākumu kopums dalībvalstu un ES līmenī rada riskus un izaicinājumus saistībā ar

ES ekonomikas politikas koordināciju, tās īstenošanu un ES līdzekļu pareizu finanšu
pārvaldību. Riskus un izaicinājumus mēs konstatējām šādās jomās:
o

dalībvalstu fiskālo pasākumu kopumi un banku ārkārtas kredītu piedāvājums rada
jaunus izaicinājumus ES iestādēm, kas ir atbildīgas par fiskālā stāvokļa uzraudzību,
iekšējo tirgu, darba tirgiem un finanšu nozari;
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o

nesen ierosinātā atveseļošanas mehānisma efektivitāte var tikt vājināta, ja tā
finanšu struktūra nav atbilstīga, atveseļošanas plāni nav vērsti uz izaugsmi
veicinošām reformām un ieguldījumiem, īstenošana nav savlaicīga, apguves
līmenis ir zems, pasākumu koordinācija visos līmeņos ir vāja, plānošana un
uzraudzība nav balstīta uz pareiziem rādītājiem vai pārskatatbildība ir
sadrumstalota;

o

Komisija saskarsies ar grūtībām pārvaldīt finanšu risku, ko rada liela mēroga
ES darījumi kapitāla tirgos.

X Mēs arī apzinājām iespējas, ko sniedz ES ekonomikas reakcija uz Covid-19 krīzi.

Pašlaik tiek īstenota ES finansiālā reakcija uz ekonomikas krīzi, taču tā var būt saistīta ar
pastiprinātu ES iestāžu lomu ES ekonomikas atveseļošanas pārvaldībā. Jaunu pagaidu
fondu, piemēram, SURE un Next Generation EU (NGEU), izveide paver iespēju apsvērt
pastāvīgus uzlabojumus ES budžetspējā reaģēt uz lieliem ekonomikas satricinājumiem
un mazināt no tiem izrietošās dalībvalstu ekonomiskās atšķirības. Ja darbības tiek
rūpīgi izstrādātas un uzraudzītas Eiropas pusgada ietvaros, šis papildu finansējums ir arī
vērtīga izdevība popularizēt ES prioritātes, piemēram, ilgtspējīgu attīstību un
digitalizāciju.
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Ievads
01 Covid-19 pandēmija līdz Eiropas Savienībai nonāca 2020. gada februārī un strauji
izplatījās visās dalībvalstīs, aprīlī sasniedzot visaugstāko mirstības līmeni, un joprojām
rada nopietnus draudus veselībai gan Eiropā, gan visā pasaulē. Līdz septembra beigām
ES tika ziņots par vairāk nekā trīs miljoniem inficēšanās gadījumu, tostarp traģisku
nāves gadījumu skaitu – gandrīz 150 000 mirušo. Dalībvalstis ieviesa “lokdaunus”, kā
arī īstenoja plašu preventīvu pasākumu klāstu, kā rezultātā samazinājās inficēšanās
gadījumu skaits, taču 2020. gada rudenī šis skaitlis atkal pieauga, un tas atkārtoti radīja
problēmas gan veselības aprūpes, gan ekonomikas sistēmai.

02 Pretstatā globālajai finanšu krīzei, kas attīstījās finanšu nozarē radušos nepilnību
dēļ, pašreizējais ekonomikas satricinājums negatīvi ietekmē visu ekonomiku –
mājsaimniecību tēriņus, uzņēmējdarbību un globālās piegādes ķēdes. Saskaņā ar
Eiropas Komisijas prognozi1 novirze no pirmspandēmijas ekonomikas izaugsmes ir
ievērojami lielāka nekā iepriekšējās krīzes laikā (sk. 1. attēlu). Tiek prognozēts, ka
ES 27 dalībvalstu IKP 2020. gadā samazināsies par 7,4 % un 2021. gadā, iespējams,
neatgriezīsies pirmskrīzes līmenī, radot risku, ka ievērojami palielināsies
maksātnespējas gadījumu skaits un samazināsies darbvietu skaits.

1. attēls. Eiropas Savienības IKP apjoma indekss (%) (2006.–2021. g.)
Apjoms
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115
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Avots: ERP aprēķini, pamatojoties uz Komisijas datiem un rudens prognozēm (AMECO datu kopa).

1

Eiropas ekonomikas prognoze, 2020. gada rudens, Iestāžu dokuments Nr. 136, 2020. gada
novembris.
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03 Neraugoties uz atšķirībām pašreizējās krīzes un iepriekšējās 2008.–2013. gada

krīzes būtībā, pastāv cieša sakarība starp IKP zaudējumiem dalībvalstīs, un tas var radīt
jaunus izaicinājumus ekonomikas konverģencei ES. Piemēram, šķiet, ka abu krīžu laikā
vissmagāk tika ietekmēta Grieķijas, Itālijas un Spānijas ekonomika (sk. 2. attēlu).

PIEAUGUMA TEMPS 2020. GADĀ

2. attēls. IKP samazinājums 2008.–2013. gada krīzes un 2020. gada krīzes
laikā
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-30 %
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-10 %
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KOPĒJAIS PIEAUGUMA TEMPS 2007.–2013. GADĀ

Avots: ERP aprēķins, pamatojoties uz Komisijas datiem un 2020. gada rudens prognozēm (AMECO datu
kopa).

04 Kopš 2020. gada marta ieviesto “lokdaunu” izraisītais ekonomikas satricinājums ir

radījis vajadzību pēc plaša mēroga ES un valstu ekonomikas politikas pasākumiem
nolūkā reaģēt uz Covid-19 krīzi, lai kompensētu ieņēmumu zaudējumus uzņēmumiem
un mājsaimniecībām. Pēc globālās finanšu krīzes un ar to saistītās Eiropas parādu krīzes
ES dalībvalstu ekonomikas koordinācija tika pastiprināta ar jauniem tiesību aktiem
(piemēram, sešu tiesību aktu kopumu 2011. gadā un divu tiesību aktu kopumu
2013. gadā) un finansiālās palīdzības mehānismiem (piemēram, EFSM un ESM).
Reaģējot uz pandēmijas izraisīto krīzi, ES bija jāpielāgo daži spēkā esošie noteikumi un
jārada jauns finansiāls atbalsts ar mērķi novērst ekonomikas satricinājuma sekas.
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Tvērums un pieeja
05 Šis nav revīzijas ziņojums, bet gan apskats, kas galvenokārt ir balstīts uz publiski

pieejamo informāciju vai materiāliem, kas īpaši vākti šajā nolūkā. Šim apskatam ir divi
mērķi: aprakstīt un sniegt objektīvu analīzi par galvenajiem valstu fiskālajiem
pasākumiem un ES ekonomiskajiem pasākumiem, reaģējot uz pašreizējo Covid-19 krīzi,
kā arī apzināt riskus, izaicinājumus un iespējas saistībā ar ES ekonomikas politikas
koordināciju, tās īstenošanu un ES līdzekļu pareizu finanšu pārvaldību.

06 Publiski pieejamā informācija par ES pieņemtajiem pasākumiem ir sadrumstalota

un atrodama vairākos avotos un/vai nav konsekventa un sistemātiski izteikta skaitļos,
kas kavē tās salīdzināšanu. Šī informācija ir svarīga arī, lai palīdzētu risināt problēmas
saistībā ar politikas koordināciju un īstenošanu un analizēt pieredzi, kas gūta no
ekonomikas politikas atbildes reakcijas uz krīzi. Apskata tvērumā ietilpst ekonomiskie
pasākumi, kas veikti ES līmenī no 2020. gada marta līdz augustam, un būtiskas
turpmākas darbības pēc šā datuma, kā arī visi nozīmīgie fiskālie pasākumi (t. i., lielāki
nekā 0,1 % no IKP) valstu līmenī no 2020. gada marta līdz jūnijam.

07 Lai izveidotu visaptverošu pārskatu par pasākumiem, mēs apkopojām

konsekventus un skaitliskus datus par ES un valstu pasākumiem, pamatojoties uz
publiski pieejamu informāciju un informāciju, kuru pieprasījām no Komisijas. Turklāt, tā
kā nav īpašas datubāzes, kurā valstu fiskālās stimulēšanas pasākumi būtu centralizēti
un sistemātiski izteikti skaitļos, mēs nolūkā novērst trūkumus pieejamajos informācijas
avotos veicām apsekojumu par visu 27 dalībvalstu fiskālajiem pasākumiem, kas
īstenoti, reaģējot uz Covid-19 krīzi. Apsekojumā ir iekļauti valstu pasākumi, kas
pieņemti līdz 2020. gada 30. jūnijam, līdz ar to tajā nav ņemti vērā šo pasākumu
izmaksu atjauninājumi vai citi jauni pasākumi, kas pieņemti pēc tam.

08 Apsekojuma ietvaros nosūtījām centrālajām nodokļu iestādēm standartizētu

ziņošanas veidni, kas mums palīdzēja sistemātiski apkopot datus par valstu
pieņemtajiem fiskālajiem pasākumiem, tostarp to aprakstu, grafiku, mērķi, aplēstās
izmaksas 2020. gadam, kā arī klasificēt datus, pamatojoties uz tādiem kritērijiem kā
ietekme uz budžetu un ekonomiku. Apsekojuma datus vajadzības gadījumā
papildinājām ar citu publiski pieejamu informāciju (piemēram, Eiropas fiskālais
monitors, stabilitātes un konverģences programmas, publicētie valstu budžeti un
budžeta paziņojumi). Apskatā ir ņemti vērā arī iepriekšējie ERP ziņojumi, Komisijas
darbinieku iztaujāšanas, kā arī ekspertu grupas sniegtie atzinumi par mūsu analīzes
pamatīgumu, kā arī risku un izaicinājumu formulējumu.
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Atšķirīga valstu reakcija, kas vērsta uz
darbvietu un uzņēmumu saglabāšanu
neatkarīgi no izmaksām
“Lokdaunu” ekonomiskā ietekme dažādās dalībvalstīs un
nozarēs bija atšķirīga

09 Pašreizējās ekonomikas krīzes cēloņi jaunāko laiku vēsturē ir unikāli. Lai gan

nesenās krīzes izraisīja ilgtnespējīgs pieprasījuma pieaugums un/vai pārmērīgas
makroekonomiskās nelīdzsvarotības 2 uzkrāšanās, pašreizējā lielā ražošanas apjoma
krituma iemesls ir pandēmijas un veselības politikas pasākumu ietekme gan uz
pieprasījumu, gan piedāvājumu.

10 Tā kā veselības politika galvenokārt ir valstu kompetences joma, atšķirības

dalībvalstu sagatavotības pakāpē slimības izplatīšanās sākotnējā posmā var izskaidrot,
kāpēc ES veselības aizsardzības atbildes reakcijā pandēmijas sākumā bija vērojama
vilcināšanās, atšķirīgas pieejas attiecībā uz “lokdaunu” un robežkontroli, kā arī trūkumi
dalībvalstu īstenoto pasākumu koordinācijā.

11 Aplēstie IKP zaudējumi, kas faktiski bija radušies līdz 2020. gada vidum, norāda uz

būtiskām atšķirībām starp ES valstīm 3. Ievērojamu daļu no šīm dalībvalstu atšķirībām
Covid-19 krīzes laikā var statistiski saistīt ar izplatības ierobežošanas vai sociālās
distancēšanās pasākumu stingrības indeksu un tūrisma īpatsvaru ekonomikā.
I pielikums ir parādīta regresija, ko veicām ar šiem mainīgajiem. Turpmāk ir aprakstīti
abi paskaidrojošie faktori.

12 Piemēram, uzņēmējdarbības apturēšana Vācijā martā bija mazāk stingra nekā

Itālijā, Francijā vai Spānijā, kur visi nebūtiskie uzņēmumi bija spiesti slēgt darbību, kas
daļēji izskaidro lielāku IKP kritumu šajās valstīs (sk. arī 3. attēlu). Provizoriskās aplēses

2

“Ekonomikas krīze Eiropā: cēloņi, sekas un atbildes pasākumi” (Komisija, 2009. g.).

3

Eurostat ziņu izlaidums Nr. 133/2020 (2020. gada 8. septembris).
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liecina, ka katrs mēnesis ar stingriem pārvietošanās ierobežojumiem var samazināt
ikgadējo IKP pieaugumu par līdz pat 2 procentpunktiem 4.

3. attēls. Pārvietošanās ierobežojumu stingrības dinamika 2020. gada
pirmajā pusē
100
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Indekss
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0
2020. g. 2020. g. 2020. g. 2020. g. 2020. g. 2020. g. 2020. g. 2020. g. 2020. g. 2020. g. 2020. g. 2020. g. 2020. g.
1. janv. 16. janv. 31. janv. 15. febr. 1. marts 16. marts 31. marts 15. apr. 30. apr. 15. maijs 30. maijs 14. jūn. 29. jūn.
Spānija

Francija

Itālija

Vācija

Avots: Stringency Index (Oksfordas universitāte: https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/).

13 Dati par 2020. gada pirmo pusgadu liecina, ka krīzes ietekme uz ekonomikas

nozarēm ir ļoti atšķirīga (sk. 4. attēlu). Dažas pakalpojumu nozares, piemēram,
transports, mazumtirdzniecība, atpūta un viesmīlība, krīze ir skārusi īpaši smagi, jo
ierobežošanas pasākumi (“lokdauni”, sociālā distancēšanās vai ceļošanas aizliegums) ir
mazinājuši pieprasījumu pēc šādiem pakalpojumiem.

4

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid19-containment-measures-on-economic-activity-b1f6b68b/
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4. attēls. Izmaiņas ES bruto pievienotās vērtības apjomā 2020. gada
pirmajā pusē
Finanšu un apdrošināšanas darbības

-0,2 %
-0,9 %

Operācijas ar nekustamo īpašumu

-0,9 %

Informācija un komunikācija
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

-1,7 %

Valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālais
darbs

-4,5 %

Būvniecība

-7,1 %

Profesionālie, administratīvie, zinātniskie un tehniskie
pakalpojumi

-10,1 %

Rūpniecība (izņemot būvniecību)

-11,1 %

Tirdzniecība, transports, izmitināšana un ēdināšanas
pakalpojumi

-14,7 %

Māksla, izklaide un atpūta, citi pakalpojumi

-16,8 %

Visas nozares

-8,2 %
-20 %

-15 %

-10 %

-5 %

0%

Piezīme. Procentuālās izmaiņas salīdzinājumā ar to pašu periodu iepriekšējā gadā.
Avots: ERP aprēķins, pamatojoties uz Eurostat datiem.

Dalībvalstis pieņēma plašu fiskālo pasākumu klāstu

14 Kopš 2020. gada februāra dalībvalstu fiskālā politika ir vērsta uz to, lai mazinātu

“lokdaunu” un pieprasījuma samazinājuma īstermiņa ietekmi uz ienākumiem un
nodarbinātību. Cieši atspoguļojot atbildes reakciju uz 2008. gada krīzi, var secināt, ka to
veidoja automātisko stabilizatoru darbība (nodokļu ieņēmumi, bezdarba shēmas) un
diskrecionāru budžeta stimulējošu pasākumu pieņemšana, piemēram, nodokļu
atvieglojumi vai likmju samazināšana, kā arī ārkārtas izdevumi, tostarp nodarbinātības
atbalstam un veselības nozarei. Turklāt ir pieņemti ar budžetu nesaistīti pasākumi
(valsts aizdevumi, aizdevumu garantijas, nodokļu atlikšana u. c.), kuru mērķis ir
nodrošināt likviditāti ekonomikas dalībniekiem un kuriem nav tiešu fiskālo izmaksu.
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15 Mūsu apsekojums liecina, ka līdz 2020. gada jūnija beigām (sk. 07. un 08. punktu)

dalībvalstis ir pieņēmušas gandrīz 1250 fiskālo pasākumu aptuveni
3,5 triljonu EUR vērtībā ar mērķi novērst pandēmijas radītās ekonomiskās un sanitārās
sekas (minētā summa atbilst 27 % no ES 27 dalībvalstu IKP, kas aplēsts 2020. gadam).
Pasākumus iedalījām piecās galvenajās kategorijās atkarībā no to rakstura un ietekmes
uz deficītu (1. izcēlums). Apkopoto apsekojuma datu sadalījums ir parādīts 5. attēlā.
Garantijas veido divus triljonus EUR jeb 59 % no pasākumiem, tām seko diskrecionārie
izdevumu pasākumi (19 %), finanšu instrumenti (11 %), nodokļu maksājumu pasākumi
(6 %) un diskrecionārie ieņēmumu pasākumi (5 %).

16 Reakcijas pasākumu kopapjoms ir liels salīdzinājumā ar 2009.–2010. gada

diskrecionārajiem pasākumiem produktu un darba tirgiem, kuri sasniedza aptuveni 3 %
no IKP 5. Pašreizējās reakcijas apmērs ir vairāk salīdzināms ar diskrecionāro pasākumu
un ar budžetu nesaistīto pasākumu (garantijas, aizdevumi, kapitāla atbalsts) apmēru
finanšu nozares atbalstam 2008.–2017. gada periodā, kas tiek lēsts attiecīgi aptuveni
4 % un 34 % no ES IKP 6.

5

“Public finances in EMU – 2010” (Komisija, 2010. g.), 19. lpp.

6

“State aid scoreboard 2018” (Komisija, 2019. g.), 34. lpp.
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1. izcēlums
Galveno fiskālo pasākumu klasifikācija mūsu apsekojumā
Diskrecionārie izdevumu pasākumi tieši ietekmē budžetu. Šie pasākumi ietver
subsīdijas uzņēmumu vai mājsaimniecību ienākumu atbalstam, pasākumus
nodarbinātības atbalstam, piemēram, īpašas darba laika saīsināšanas shēmas, un
ārkārtas izdevumus par veselības aprūpes izmaksām, kapitāla ieguldījumu un
pētniecību, kā arī procentu likmes subsīdijas, uzkrājumus kredītzaudējumiem un
citus diskrecionārus izdevumu pasākumus. Mēs ziņojam par aplēstajām pasākumu
summām kārtējam gadam līdz jūnija beigām.
Diskrecionāriem ieņēmumu pasākumiem arī ir tieša ietekme uz budžetu. Šie
pasākumi ietver nodokļu maksājumu atvieglojumus, nodokļu likmju samazināšanu
un citus ieņēmumu pasākumus. Mēs ziņojam par aplēstajām pasākumu summām
kārtējam gadam līdz jūnija beigām.
Finanšu instrumentu mērķis ir atbalstīt uzņēmumu likviditātes vai maksātspējas
stāvokli, izmantojot aizdevumus vai kapitāla iepludināšanu, kam ir netieša ietekme
uz budžetu tad, ja tie beigās netiek pilnībā atmaksāti. Mēs ziņojam par publisko
iestāžu paziņotajām ieguldījumu pakešu summām līdz 2020. gada jūnija beigām.
Garantiju mērķis ir atbalstīt uzņēmumu likviditātes stāvokli ar valdības solījumu
saistību neizpildes gadījumā atmaksāt garantēto parādu, ko piešķīrusi finanšu
iestāde. Ja garantētie finanšu instrumenti netiek pilnībā atmaksāti, šiem
pasākumiem ir netieša ietekme uz budžetu. Mūsu analīzes ietvaros ziņojam par
publisko iestāžu paziņotajām garantiju pakešu summām līdz 2020. gada jūnija
beigām.
Nodokļu maksājumu pasākumu mērķis ir uz laiku palielināt uzņēmumu likviditātes
stāvokli, atliekot nodokļu vai sociālo iemaksu maksājumus, kam nav ietekmes uz
budžetu, ja maksājamā summa attiecīgajā gadā tiek samaksāta vēlāk. Šie pasākumi
konkrēti ietver nodokļu atlikšanu un nodokļu pirmstermiņa atmaksu. Mūsu
analīzes ietvaros ziņojam par aplēstajām pasākumu summām kārtējam gadam līdz
jūnija beigām.
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5. attēls. Fiskālo pasākumu apmērs pa kategorijām
(miljardi EUR)

Vācija

Garantijas

Itālija

2050

Francija

Spānija
Nīderlande
Izdevumu
pasākumi

671

Zviedrija
Polija
Beļģija
Austrija
Īrija

Finanšu
instrumenti

386

Dānija
Portugāle
Ungārija

Nodokļu
maksājumu
pasākumi

210

Ieņēmumu
pasākumi

167

Avots: ERP apsekojuma dati.

Čehijas Republika
Somija
Grieķija
Lietuva
Luksemburga
Rumānija
Slovēnija
Horvātija
Slovākija
Kipra
Latvija
Malta
Igaunija
Bulgārija
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17 Lielākā daļa pasākumu – aptuveni 2,1 triljona EUR apmērā jeb aptuveni 60 % no

visu pasākumu kopsummas – tika pieņemta martā, kad tika paziņots par pirmajiem
Covid-19 “lokdauniem”. Aprīlī tika pieņemts vēl viens pasākumu kopums
0,8 triljonu EUR apmērā, kam sekoja pakāpenisks samazinājums maijā un jūnijā
(6. attēls).

6. attēls. Fiskālo pasākumu grafiks
(miljardi EUR)
Garantijas

1 335

48

563

103

Izdevumu pasākumi

276

126

79

190

Finanšu instrumenti

240

48

55

43

Nodokļu maksājumu pasākumi

110

83

10

7

89

3

32

43

2 050

823

224

387

Ieņēmumu pasākumi

Kopā

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Avots: ERP apsekojuma dati.

18 Lielākā daļa garantiju shēmu tika pieņemtas līdz aprīlim. Spriedze finanšu tirgos

martā/aprīlī bija viens no iemesliem, kāpēc dažas valdības ātri pieņēma lielas garantiju
paketes un ārkārtas aizdevumu shēmas, lai atbalstītu uzņēmumu likviditāti un
palielinātu investoru tā brīža vispārējo uzticēšanos. Monetārie intervences pasākumi
un tiem sekojošā finanšu tirgu atlabšana izskaidro to, kāpēc papildu shēmas nebija
vajadzīgas. Citi pasākumu veidi krīzes periodā tika sadalīti vienmērīgāk. Izdevumu
pasākumu apjoma pieaugums jūnijā atspoguļo dažu pagaidu pasākumu atjaunošanu,
kā arī atveseļošanas plāna pieņemšanu Vācijā.
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19 Līdz šim fiskālo pasākumu relatīvais apmērs starp dalībvalstīm ievērojami atšķīrās.

Kā redzams 7. attēlā, četras lielākās ES dalībvalstis pieņēma četrus no pieciem
lielākajiem fiskālo pasākumu kopumiem attiecībā pret pašu IKP galvenokārt paziņoto
garantiju shēmu summu dēļ. Plašākā atbildes reakcija bija Vācijā – valstī īstenotie
pasākumi sasniedza aptuveni 43 % no tās IKP, tai sekoja Itālija (37 %), Lietuva (29 %),
Francija (23 %) un Spānija (22 %). Turpretī dažas valstis, kas Savienībai pievienojās
vēlāk, pieņēma ievērojami mazākus fiskālo pasākumu kopumus: vismazākais pasākumu
kopums dalībvalstīs bija Bulgārijā (2 %), Slovākijā (5 %) un Rumānijā (5 %).
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7. attēls. Fiskālo pasākumu apmērs dalībvalstīs – īpatsvars no IKP
(% no IKP)
45 % 30 %

15 %

5%

Vācija

43,3

Itālija

36,7

Lietuva

28,6

Francija

23,2

Spānija

22,0

Portugāle

21,5

Luksemburga

19,3

Malta

19,2

Kipra

17,5

Ungārija

17,5

Dānija

17,4

Zviedrija

16,9

Īrija

15,5

Īrija
Slovēnija

15,4

Austrija

15,4

Beļģija

15,2

Polija

13,8

Nīderlande

12,8

Čehijas Republika

10,9

Latvija

10,9

Horvātija

10,3

Somija

9,7

Grieķija

8,9

Igaunija

6,3

Slovākija

5,0

Rumānija

4,7

Bulgārija

2,2

Izdevumu
pasākumi

Garantijas

Nodokļu
maksājumu
pasākumi

Finanšu instrumenti

Ieņēmumu
pasākumi

Pasākumi kopā,
% no IKP

Pasākuma veids

Piezīme. Kopējās summas atspoguļo vispārējos fiskālos stimulus, bet neatspoguļo dažādas fiskālās
stratēģijas, kas ietver pasākumus ar atšķirīgu finanšu un budžeta ietekmi, kā paskaidrots 1. izcēlumā.
Avots: ERP apsekojuma dati.
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20 Mēs konstatējām, ka valstis ar salīdzinoši zemāku IKP uz vienu iedzīvotāju

pieņēma mazākus fiskālo pasākumu kopumus uz vienu iedzīvotāju un tām ir ievērojami
ierobežotas reaģēšanas iespējas, savukārt fiskālā reakcija valstīs, kuru IKP uz vienu
iedzīvotāju pārsniedz ES vidējo rādītāju, bija daudzveidīgāka un nešķita atkarīga no
IKP lieluma (sk. 8. attēlu). Jo lielāks ir IKP uz vienu iedzīvotāju, jo lielāks ir fiskālo
pasākumu kopums, taču šī lineārā attiecība, kas varētu norādīt uz fiskālajiem
ierobežojumiem, nav novērojama valstīs, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju pārsniedz
ES vidējo rādītāju.

8. attēls. Fiskālo pasākumu kopumu apmērs uz vienu iedzīvotāju
salīdzinājumā ar IKP uz vienu iedzīvotāju
20
Luksemburga

Fiskālie pasākumi uz vienu iedzīvotāju (tūkstoši EUR)

Vācija
15

Malta

10

Īrija

Itālija

Lietuva
Portugāle

Zviedrija
Austrija

Beļģija

5

Igaunija

Somija

0
Bulgārija

Nīderlande

Kipra

Polija
0

Dānija

Francija

Spānija

Horvātija
Latvija
20
Rumānija

-5

Slovākija

Slovēnija Čehijas Republika
Ungārija
40

60

80

100

120

Grieķija

IKP uz vienu iedzīvotāju 2019. gadā (tūkstoši EUR)

Avots: ERP apsekojums.

21 Pamatojoties uz apsekojumā iegūtajiem datiem, mēs aprēķinājām, ka valstis, kuru

IKP uz vienu iedzīvotāju 2019. gada beigās bija mazāks par ES vidējo rādītāju, pieņēma
fiskālos pasākumus, kuru kopsumma atbilst mazākam īpatsvaram no IKP 2020. gadā
nekā citās valstīs (sk. 9. attēlu). Turklāt Komisija lēš, ka to IKP samazinājums 2020. gadā
ir lielāks salīdzinājumā ar citām dalībvalstīm. Tādējādi pieņemto pasākumu apmērs un
struktūra atspoguļo dalībvalstu relatīvo labklājību, nevis prognozes attiecībā uz to, cik
smagi krīze tās ietekmēs.
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9. attēls. Kopējo fiskālo pasākumu kopumu salīdzinājums ar aplēsto
IKP samazinājumu 2020. gadā
20 %

15,9 %
15,0 %

15 %
10 %
5%

6,9 %
5,3 %

5,3 %

Vidējais IKP uz
vienu iedzīvotāju:

3,0 %

0%

Virs vidējā
Zem vidējā

-5 %

-7,4 %
-9,5 %

-10 %

-6,7 %
-8,3 %

-15 %

Budžeta
pasākumi

Likviditātes
atbalsts

Garantijas

Prognozes par Prognozes par
IKP pieaugumu IKP pieaugumu
2020. gadā
2020. gadā
(vasara)
(pavasaris)

Piezīme. Budžeta pasākumi ietver ieņēmumu un izdevumu pasākumus. Likviditātes atbalsts attiecas uz
nodokļu maksājumu pasākumiem un finanšu instrumentiem.
Avots: ERP apsekojuma dati un Komisijas 2020. gada IKP prognozes.

22 Arī fiskālās reakcijas struktūra dalībvalstīs atšķiras (sk. 7. attēlu). Galvenā fiskālo

pasākumu kopuma daļa ir garantijas, kas jo īpaši attiecas uz valstīm ar lielākajiem
pasākumu kopumiem. Piemēram, Vācijā 58 % pasākumu kopuma veido garantijas – šī
attiecība Itālijā ir 73 %, Francijā ir 68 % un Spānijā – 65 %. Mūsu apsekojums neietver
datus par to īstenošanu, taču publiski pieejamie provizoriskie dati liecina, ka garantijas
no visa pasākumu kopuma Vācijā izmantoja mazāk par 10 %, Itālijā – mazāk par 20 %,
Francijā – aptuveni vienu trešdaļu un Spānijā – vairāk par 60 % 7.

23 Citas dalībvalstis lielāko daļu fiskālo pasākumu kopuma veltīja diskrecionāriem

ieņēmumu un izdevumu pasākumiem, piemēram, Lietuva (81 %), Austrija (81 %), Malta
(72 %) un Zviedrija (70 %). Valdības izmantoja šos abus pasākumu veidus dažādi
(sk. 10. attēlu).

7

Sk. arī https://www.ecb.europa.eu/pub/economicbulletin/focus/2020/html/ecb.ebbox202 006_07~5a3b3d1f8f.en.html.
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10. attēls. Diskrecionāro izdevumu un ieņēmumu pasākumu īpatsvars
vispārējos budžeta pasākumos
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

Ieņēmumu pasākumi

Zviedrija

Rumānija

Dānija

Latvija

Polija

Spānija

Bulgārija

Nīderlande

Malta

Portugāle

Francija

Slovēnija

Kipra

Lietuva

Somija

Ungārija

Īrija

Grieķija

Beļģija

Slovākija

Vācija

Horvātija

Itālija

Luksemburga

Austrija

Igaunija

Čehijas Republika

0%

Izdevumu pasākumi

Avots: ERP apsekojuma dati.

24 Apsekojumā ziņotie diskrecionārie izdevumu un ieņēmumu pasākumi 2020. gadā

bija aptuveni 6,4 % no ES 27 dalībvalstu IKP, un tos galvenokārt veidoja diskrecionārie
izdevumi (sk. 11. attēlu), no kuriem 2 % no IKP bija paredzēti uzņēmumu ienākumu
atbalstam un 1,4 % no IKP – nodarbinātības atbalstam, piemēram, saīsināta darba laika
shēmām. Nodokļu un sociālo iemaksu atvieglojumi veidoja lielāko daļu no ieņēmumu
pasākumiem.
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11. attēls. ES kopējo diskrecionāro ieņēmumu un izdevumu pasākumu
struktūra

ES 27 dalībvalstu IKP
2020. gadā

Budžeta
pasākumi

6,4 %

28 %

Palīdzība
uzņēmumiem

6%

Palīdzība
mājsaimniecībām

22 %

Nodarbinātības atbalsts

11 %

Citi izdevumu pasākumi

11 %

Citi ieņēmumu pasākumi

9%

Nodokļu maksājumu atvieglojums

7%

Ārkārtas ieguldījumi

6%

Ārkārtas veselības aprūpes pasākumi

Ienākumu
atbalsts
(34 %)

Avots: ERP apsekojums.

Pasākumi galvenokārt bija vērsti uz tūlītēju bezdarba un
maksātnespējas mazināšanu

25 Saskaņā ar Komisijas 2020. gada 13. marta politikas pamatnostādnēm

dalībvalstīm (sk. 43. punktu) fiskālajiem pasākumiem jābūt vērstiem uz
mājsaimniecībām un uzņēmumiem nolūkā mazināt darbvietu zudumu un atbalstīt
mājsaimniecību un uzņēmumu ienākumus un likviditāti. Turpmākā analīze liecina, ka
pieņemtie fiskālie pasākumi kopumā atbilda pamatnostādnēm.

26 Attiecībā uz ekonomikas dalībniekiem fiskālie pasākumi bija vērsti uz nefinanšu

sabiedrībām (84 %) un mājsaimniecībām (8 %). Lai gan ar garantijas un likviditātes
instrumentiem (nodokļu maksājumu pasākumi un finanšu instrumenti) tika atbalstīta
uzņēmumu likviditāte, 43 % no diskrecionārajiem izdevumu pasākumiem tika novirzīti
uzņēmumiem, bet 35 % – mājsaimniecībām. 90 % ieņēmumu pasākumu bija paredzēti
uzņēmumiem, jo īpaši izmantojot nodokļu maksājumu atvieglojumus (sk. 12. attēlu).
Diskrecionārie izdevumu pasākumi attiecās uz plašāku politikas jomu klāstu, tostarp uz
veselības aprūpi, publiskajiem ieguldījumiem, pētniecību, izglītību, nabadzības
izskaušanu u. c.
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12. attēls. Fiskālo pasākumu sadalījums pa ekonomikas dalībniekiem
100 %
90 %
80 %
70 %
Citi ekonomikas
dalībnieki

60 %
50 %

Nefinanšu sabiedrības

40 %
30 %

Mājsaimniecības

20 %
10 %
0%

Izdevumu
pasākumi

Ieņēmumu
pasākumi

Finanšu
instrumenti

Nodokļu
maksājumu
pasākumi

Garantijas

Avots: ERP apsekojums.

27 Kopējā apsekoto pasākumu summa ar mērķi tieši atbalstīt nodarbinātību,

izmantojot saīsināta darba laika shēmas, ir 184 miljardi EUR, un vairāk nekā 60 % no
kopējās summas tērē Francija (32,5 miljardus EUR), Spānija (29,4 miljardus EUR),
Nīderlande (25,2 miljardus EUR) un Itālija (23,7 miljardus EUR) (sk. 2. izcēlumu).
Saīsināta darba laika shēmu fiskālās izmaksas ir atkarīgas no vairākām shēmu
juridiskajām iezīmēm (attiecināmība, algas aizstāšanas likmes, ilgums u. c.),
ierobežošanas pasākumu būtības un tāldarba apjoma katrā valstī.

24

2. izcēlums
Saīsināta darba laika shēmas
Saīsināta darba laika shēmas ir publiskas programmas, kas ļauj uzņēmumiem, kuri
saskaras ar ekonomiskām grūtībām, uz laiku samazināt darba stundu skaitu,
vienlaikus par nenostrādātajām stundām nodrošinot algotiem darbiniekiem
ienākumu atbalstu no valdības. Shēma var ietvert daļēju nostrādāto stundu
samazināšanu vai darba līguma pilnīgu apturēšanu uz ierobežotu laiku. To mērķis ir
saglabāt nodarbinātību krīzes laikā un ļaut uzņēmumiem saglabāt prasmes,
zināšanas un darbaspēku.
Globālās finanšu krīzes laikā Komisija parādīja, ka lielākā daļa dalībvalstu izmantoja
šādas shēmas un saskārās ar mazākām nodarbinātības rādītāju atšķirībām, kas
samazināja krīzes sociālās izmaksas 8.
Komisija 2020. gada 13. martā ieteica shēmas ar mērķi mazināt “lokdaunu”
negatīvo ietekmi uz nodarbinātību. 2020. gada aprīlī – pandēmijas izraisīto
“lokdaunu” augstākajā punktā – no saīsināta darba laika shēmām labumu guva
vairāk nekā 42 miljoni darba ņēmēju ES 27 dalībvalstīs jeb aptuveni viena
ceturtdaļa no kopējā darbaspēka 9. Komisija lēš, ka shēmu tūlītējās budžeta
izmaksas ir puse no bezdarbnieku pabalstu izmaksām, kas tiktu maksātas bez šāda
nodarbinātības atbalsta 10.
Mūsu apsekojuma rezultāti liecina, ka fiskālie pasākumi saīsināta darba laika
shēmu finansēšanai 11 dalībvalstīs 2020. gadā varētu izmaksāt vairāk nekā piecus
miljardus EUR.
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28 Mūsu datubāzē apkopotos valstu pasākumus mēs iedalījām kategorijās pēc to

ietekmes uz nodarbinātību, nabadzību, finanšu nozari un vidi. Kategorijas veidojām,
pamatojoties uz kvalitatīvu analīzi, kuras ietvaros dalībvalstis sniedza pasākuma
nosaukumu, aprakstu un klasifikāciju. Pasākuma ietekme tika novērtēta kā “tieša”, ja tā
mērķis bija ietekmēt attiecīgi nodarbinātību, nabadzību, finanšu sektoru vai vidi.
Pasākuma ietekme tika novērtēta kā “netieša”, ja tam varētu būt kāda ietekme, taču
tas nebija tā galvenais mērķis, un “maznozīmīga”, ja ir maz ticams, ka tam būs kāda
ietekme. Piemēram, izdevumu pasākumiem, ar kuriem finansē saīsināta darba laika
shēmas, ir tieša labvēlīga ietekme uz nodarbinātību. Mūsu vērtējums par pasākumu
ietekmi ir apkopots 13. attēlā.

13. attēls. Fiskālo pasākumu relatīvais apmērs pēc to paredzamās
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Avots: ERP apsekojums.

8

“Short-time working arrangements as response to cyclical fluctuations” (speciālais pētījums,
Komisija, 2010. g.).

9

Politikas kopsavilkums Nr. 7/2020 (Eiropas Arodbiedrību institūts, 2020. g.).

10

“Employment and Social Developments in Europe” (Komisija, 2020. g.), 114. lpp.
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29 Lielākā daļa pasākumu bija vērsti uz nodarbinātību.
o

No pasākumu summas 95 % ir tieša vai netieša ietekme uz nodarbinātību, no
kuriem 12 % ir tieša ietekme. Tikai 1 % pasākumu ir tieši vērsti uz nabadzību.
Tomēr lielākā daļa pasākumu, kas veicina darbvietu saglabāšanu, sniedz netiešu
ieguldījumu krīzes ietekmes mazināšanā uz nabadzību. Tiek lēsts, ka fiskālajiem
pasākumiem gandrīz 3,2 triljonu EUR vērtībā ir kombinēta tieša (1 %) un netieša
ietekme uz nabadzību (92 % no kopējās summas).

o

Tā kā Covid-19 krīze finanšu nozari līdz šim nav tieši skārusi, tikai pavisam neliela
daļa pasākumu bija tieši vērsti uz finanšu sabiedrībām. Tomēr, tā kā finanšu
sektors pilda starpnieka funkciju garantiju un citu instrumentu sadalē, to netieši
ietekmē 89 % no pasākumu kopsummas. Turklāt finanšu sektors arī netieši gūst
labumu no valstu fiskālajiem pasākumiem, kas palīdz novērst uzņēmumu un
mājsaimniecību maksātnespēju.

o

Gandrīz neviens pasākums neietekmē vidi. Pieņemtie fiskālie pasākumi, kam ir
tieša vai netieša ietekme uz vidi, veido tikai 2 % no kopējām summām, kas
piešķirtas, lai reaģētu uz Covid-19 krīzi. Nav ņemta vērā “lokdaunu” labvēlīgā
ietekme uz vidi (piemēram, zemāks piesārņojuma līmenis), jo nevaram to izteikt
skaitļos.

30 Valsts atbalsts ir galvenais kanāls, kuru izmantojot, dalībvalstis krīzes laikā ir

sniegušas atbalstu vietējiem uzņēmumiem. Lielāko daļu fiskālo pasākumu (67 %)
Komisija ir apstiprinājusi kā valsts atbalstu. Līdz jūnija beigām Komisija bija
apstiprinājusi valsts atbalstu 2,2 triljonu EUR apmērā (15,7 % no ES 27 dalībvalstu IKP
2019. gadā), ko galvenokārt veidoja garantijas un likviditātes pasākumi. Ņemot vērā to,
ka lielākā daļa Komisijas apstiprināto lēmumu attiecās uz pamatshēmām, kas
piemērojamas visām ekonomikas nozarēm, to uzsvars uz konkrētu nozari nav zināms.
Ar krīzi saistītā valsts atbalsta intensitāte dalībvalstīs ievērojami atšķīrās
(sk. 14. attēlu). Absolūtā izteiksmē Vācija pieņēma gandrīz pusi no visiem
ES dalībvalstu lēmumiem par valsts atbalstu, (viena triljona EUR vērtībā), kas atbilst
29 % no valsts IKP.
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14. Attēls. Apstiprinātais valsts atbalsts (kopējās summas procentuālais
īpatsvars no attiecīgās valsts IKP)
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Avots: Komisijas dati, kas iegūti 2020. gada jūnija beigās.

Pasākumi palīdzēja saglabāt darbvietas, bet radīja lielu deficītu

31 Lai gan pandēmija progresē un, visticamāk, palielināsies arī tās sociālekonomiskā

ietekme, mēs apskatījām līdz mūsu apskata sagatavošanai pieņemto fiskālo pasākumu
sākotnējās sekas.

32 Sākotnējā fiskālā reakcija ekonomikas krīzes pārvarēšanai, visticamāk, smagi

ietekmēs valstu budžeta deficītu. Tas tādēļ, ka ir mazinājušies nodokļu ieņēmumi
saimnieciskās darbības samazināšanās un diskrecionāru pasākumu dēļ, kas ietver,
piemēram, nodokļu atvieglojumus vai likmju pazemināšanu, kā arī ārkārtas izdevumus,
tostarp nodarbinātības atbalstam un veselības nozarei. Turklāt saskaņā ar mūsu
apsekojuma datiem budžeta ietaupījumi pasākumu finansēšanai veido mazāk nekā
0,1 % no Eiropas Savienības IKP. Fiskālās izmaksas nākotnē var radīt arī zaudējumi no
vērtības samazināšanās uzņēmumiem piešķirto apjomīgo garantiju un likviditātes
pasākumu dēļ.
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33 2020. gada novembrī tika prognozēts, ka ES kopējais budžeta deficīts 2020. gadā

pārsniegs 8 % no IKP, un dažās valstīs, kurās vērojams būtisks IKP samazinājums,
deficīts varētu būt lielāks par 10 % (Spānijā, Beļģijā, Itālijā, Francijā). Iespējams, ka
26 dalībvalstis 2020. gadā neievēros ES noteikto budžeta deficīta ierobežojumu 3 %
apmērā no IKP (sk. 15. attēlu). Budžeta deficīts laikā no 2020. līdz 2021. gadam var
palielināt valsts parādu par aptuveni 20 % no IKP, taču aplēses dažādās valstīs
ievērojami atšķiras 11. Pašreizējās ekonomiskās nenoteiktības dēļ budžeta deficīta un
parāda prognozes ietekmē pieaugošais spiediens. Novembrī Komisija pārskatīja
IKP pieauguma prognozi 2021. gadam no 6,1 % uz 4,1 %.

15. attēls. Fiskālā bilance (% no IKP)
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Avots: Komisijas rudens prognozes (2020. g.).

34 Līdz šim valdību piedāvātās saīsināta darba laika shēmas un valsts atbalsta

shēmas ir apmierinājušas uzņēmumu likviditātes vajadzības un tādējādi mazinājušas
masveida atlaišanas. Nesenais bezdarba līmeņa pieaugums ir neliels salīdzinājumā ar
ražošanas apjoma kritumu. ES bezdarba līmenis palielinājās daudz mazāk nekā
Amerikas Savienotajās Valstīs (sk. 16. attēlu), kur valsts iestādes neveicināja vispārējas
darbvietu saglabāšanas shēmas, bet gan paildzināja bezdarbnieka pabalstus.

11

Komisijas rudens prognozes (2020. g.).
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16. attēls. Bezdarba līmeņa un IKP apjoma izmaiņas ES un ASV
salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
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Piezīme. Bezdarba līmeņa izmaiņas ir izteiktas nominālā izteiksmē, un IKP apjoma izmaiņas ir izteiktas kā
pieauguma temps.
Avots: ERP aprēķini, pamatojoties uz ESAO datiem.

35 Fiskālajiem pasākumiem ir bijusi būtiska nozīme izmantojamo ienākumu

stabilizēšanā. Komisijas veikto patērētāju apsekojumu dati liecina, ka ievērojami
palielinās piespiedu ietaupījumi 12, kas tieši izriet no pārvietošanās ierobežojumiem,
fiskālajiem pasākumiem un lielas nenoteiktības. “Lokdauniem” samazinot uzņēmumu
preču un pakalpojumu pārdošanas apjomu, fiskālie pasākumi saglabāja relatīvi stabilu
darba ņēmēju pirktspēju, kā rezultātā 2020. gada pirmajā ceturksnī bija vērojams
eurozonā visu laiku lielākais mājsaimniecību ietaupījumu līmenis – 16,9 %. Šie
ietaupījumi var veicināt strauju patēriņa palielināšanos, ja samazināsies ar ekonomikas
perspektīvām saistītā nenoteiktība.

12

Eurostat ziņu izlaidums (2020. gada 3. jūlijs).
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36 Publiskie ieguldījumi nebija krīzes pārvarēšanas prioritāte. Apsekojuma ietvaros

mēs aicinājām dalībvalstis ziņot par visiem ieguldījumu lēmumiem, kas pieņemti,
reaģējot uz Covid-19 krīzi. Iegūtie dati liecina, ka tie veido mazāk nekā 0,5 % no Eiropas
Savienības IKP. Neiekļaujot Vācijas atveseļošanas plānā (2020. gada jūnijā) paziņotos
publiskos ieguldījumus, tie veidoja 0,1 % no Eiropas Savienības IKP. Publiskie
ieguldījumi var veicināt ekonomikas atlabšanu pēc pandēmijas. Eiropadome 2020. gada
23. aprīlī atzinīgi novērtēja kopīgo atveseļošanas ceļvedi, kurā ieteikti ieguldījumi vēl
nepieredzētā apmērā ar mērķi palīdzēt atjaunot un pārveidot Eiropas ekonomikas 13.

13

https://www.consilium.europa.eu/media/43 384/roadmap-for-recovery-final21.4.2020.pdf.
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Ievērojamā ES ekonomikas reakcija
joprojām tiek īstenota
37 Sākotnējā ES atbildes reakcija uz ekonomikas krīzi (2020. gada martā) tika

izstrādāta, ņemot vērā strauji progresējošo epidemioloģisko situāciju un pirmos
dalībvalstu vispārējos “lokdaunus” (sk. īsu notikumu hronoloģiju II pielikumā). Tam
sekoja tūlītēja rīcība un lēmumi, kas pieņemti saskaņā ar spēkā esošajiem
noteikumiem, piemēram, ES budžeta pasākumi, ECB monetārās intervences pasākumi,
EIB (Eiropas Investīciju bankas) un ESM (Eiropas Stabilitātes mehānisma) lēmumi par
aizdevumiem, kā arī Komisijas saskaņošanas darbības.

38 Pandēmijas izraisītajai krīzei attīstoties, ES ekonomikas reakcija kļuva apjomīgāka,

lai atbilstu atveseļošanas vajadzībām, un nesen Eiropadome vienojās izveidot jaunu
pagaidu ES budžeta atbalsta instrumentu nolūkā veicināt ekonomikas atveseļošanu un
noturību – to dēvē par “Next Generation EU” (NGEU).

39 ES un ESM finanšu pasākumu (kuri ir pieņemti vai iesniegti pieņemšanai, izņemot

ECB monetārās intervences pasākumus) kopējā vērtība pārsniedz
1363 miljardus EUR 14, kas sadalīti dotācijās (430 miljardi EUR) un aizdevumos
(933 miljardi EUR). Eiropas budžeta atbalsta pamatā ir ierosinātā NGEU dotāciju
komponents, kas veido aptuveni 40 % no 2020. gadā prognozētajiem valstu budžeta
pasākumiem (sk. 17. attēlu). Tās ir maksimāli pieejamās ES summas, kuras ne vienmēr
var izmantot pilnībā.

14

Tostarp Next Generation EU (summas, par kurām vienojās Eiropadome).
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17. attēls. ES un dalībvalstu aplēstā finansiālā reakcija uz krīzi –
salīdzinājums (miljardi EUR)
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Piezīme. Dati par ierosināto NGEU ir balstīti uz Eiropadomes secinājumiem. Valstu budžeta intervences
pasākumu aplēstā vērtība ir starpība starp 2020. un 2019. gada fiskālajām bilancēm, kas aprēķinātas
Komisijas rudens prognozēs (2020. g.). Dati par citiem valstu pasākumiem ir balstīti uz mūsu apsekojuma
rezultātiem. NGEU resursi ir jāpiešķir vairāku gadu garumā, kas šajā gadījumā tiek salīdzināts ar
dalībvalstu finanšu deficītu vienā gadā.
Avots: ERP aprēķini, pamatojoties uz 2020. gada augusta datiem.

ES kompetence jomās, kas nav saistītas ar monetāro un
ekonomikas koordināciju, krīzes laikā bija ierobežota

40 ECB agrīnas politikas intervences pasākumu, jo īpaši plaša mēroga aktīvu iegādes

(saskaņā ar pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmu to vērtība sākotnēji bija
750 miljardi EUR, taču pēc tam palielinājās par 600 miljardiem EUR), mērķis bija
stabilizēt apstākļus finanšu tirgos. ECB intervences pasākumu mērķis bija arī atvieglot
banku finansēšanas nosacījumus, izmantojot jaunas ilgāka termiņa refinansēšanas
operācijas (ITRO), un samazināt nodrošinājuma prasības. Dažas ārpus eurozonas esošās
centrālās bankas (Dānijā, Horvātijā, Ungārijā, Rumānijā) guva labumu no euro
likviditātes, ko ECB nodrošināja to attiecīgajām banku sistēmām.

41 ES saskārās ar vairākiem ierobežojumiem, kā arī ar ierobežotu kompetenci dažās
jomās, kurās tā būtu varējusi sniegt ieguldījumu atbildes reakcijā uz pandēmiju. Tas
daļēji bija kompetences trūkums rīkoties noteiktās jomās, taču daļēji iemesls bija
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vienprātības un sagatavotības trūkums pirms krīzes sākuma konkrētu
mehānismu/instrumentu izveidei. Turpmāk ir norādīti galvenie ierobežojumi.
o

Kompetence veselības aprūpes politikas jomā: ES rīcības mērķis sabiedrības
veselības jomā ir atbalstīt un papildināt dalībvalstu sabiedrības veselības politiku,
jo galvenā atbildība šajā jomā gulstas uz tām. ES budžets ieguldījumiem veselības
nozarē (trešā programma “Veselība izaugsmei”) bija 0,5 miljardi EUR, kas atbilda
0,05 % no pašreizējās DFS 2014.–2020. gadam kopējās summas. ERP drīzumā
publicēs atsevišķu apskatu par ES sākotnējo ieguldījumu, reaģējot uz Covid19 sabiedrības veselības aizsardzības jomā.

o

Kompetence attiecībā uz pārvietošanās ierobežojumiem: lēmumu par
“lokdaunu” un līdzīgiem pasākumiem pilnībā pieņēma pašas dalībvalstis, jo tām ir
ekskluzīva kompetence sabiedriskās drošības jomā. Komisijai bija otršķirīga loma,
nodrošinot brīvprātīgu koordināciju un sniedzot nesaistošas vadlīnijas ar mērķi
ierobežot negatīvo ietekmi uz iekšējā tirgus integritāti, preču brīvu apriti un
personu brīvu pārvietošanos. Tomēr Komisija var pārbaudīt, vai pasākumi ir
pamatoti, t. i., piemēroti, nepieciešami un samērīgi ar sabiedriskās drošības
mērķiem 15.

o

Sagatavotība ekonomikas krīzēm: Padomes un Komisijas kompetencē ir
koordinēt dalībvalstu ekonomikas politiku Eiropas pusgada ietvaros (ar īpašiem
noteikumiem par budžeta uzraudzību) un pārbaudīt valsts atbalsta shēmu
atbilstību ES noteikumiem. Padome un Komisija pārvalda arī finansiālo palīdzību
dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām ekonomiskām vai finansiālām grūtībām
(EFSM, maksājumu bilances mehānisms).

o

ES budžeta noteikumi: ES budžets nav paredzēts liela mēroga ekonomikas
satricinājumu mazināšanai īstermiņā, jo to ierobežo daudzgadu finanšu shēmā
noteiktie izdevumu maksimālie apjomi un dažādi budžeta programmu izdevumu
noteikumi. Jo īpaši laiku var prasīt šim nolūkam paredzēto ieguldījumu
programmu pārdale atkarībā no ieguldījumu veida un plānošanas cikliem. Turklāt
budžeta neparedzēto izdevumu rezerves un rezerves, kas iekļautas pašreizējos
budžetos, nav lielas – ERP jau bija ierosinājusi saglabāt rezervē vairāk
apropriāciju 16. Jo īpaši mazas ir 2014.–2020. gada DFS beigās pieejamās rezerves.

15

Sk. “Koordinēta ekonomikas reakcija uz Covid-19 uzliesmojumu” (COM(2020) 112 final).

16

https://www.eca.europa.eu/other%20publications/briefing_paper_mff/briefing_
paper_mff_en.pdf
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Ātri tika īstenota elastīga ekonomikas koordinācija

42 Pēc pandēmijas uzliesmojuma un bez izredzēm ātri atgriezties pie normālas

ekonomiskās situācijas bija skaidrs, ka Eiropas Savienībai ir elastīgi jāreaģē, lai
dalībvalstis varētu izstrādāt konkrētajai situācijai veselības un ekonomikas jomā
piemērotus atbildes reakcijas pasākumus. Tas nozīmēja, ka jāsniedz iespēja:
o

piemērot elastīgākus galvenos ES ekonomikas noteikumus vai koordinācijas
procesus;

o

pieņemt ad hoc pamatnostādnes, lai ierobežotu valstu ārkārtas pasākumu ietekmi
uz vienotā tirgus darbību.

43 Tādēļ tika pieņemti vairāki lēmumi ar mērķi risināt vairākus svarīgus ekonomikas
politikas aspektus:
o

ņemot vērā Eiropadomes 10. marta secinājumus, Komisija 2020. gada 13. martā
pieņēma ārkārtas politikas pamatnostādnes dalībvalstīm 17 ārpus Eiropas pusgada
tradicionālo ekonomikas koordinācijas procesu kompetences. Tajās mudināts
ieviest tūlītējus fiskālā stimula pasākumus, lai mīkstinātu jaunās ekonomikas
krīzes ietekmi, piemēram, saīsināta darba laika shēmas nolūkā mazināt darbvietu
zudumu un atbalstīt mājsaimniecību ienākumus, kā arī likviditātes iepludināšanu
un kredīta/eksporta garantijas, lai palīdzētu uzņēmumiem ar apgrozāmo kapitālu;

o

Komisija 2020. gada 19. martā pieņēma arī īpašu pagaidu regulējumu valsts
atbalsta pasākumiem, kas ļāva dalībvalstīm piešķirt valsts atbalstu krīzes
skartajiem vietējiem uzņēmumiem/nozarēm 18. Īpaši noteikumi par valsts
garantijām, aizdevumiem un citiem ar krīzi saistītiem instrumentiem papildināja
citas iespējas, kas dalībvalstīm jau bija pieejamas saskaņā ar valsts atbalsta
noteikumiem. Komisija līdz oktobra beigām grozīja sākotnējo regulējumu četras
reizes, lai pagarinātu tā piemērojamību (no 2020. gada beigām līdz 2021. gada
jūnijam, izņemot attiecībā uz kapitāla atbalstu, kas ir pagarināts līdz 2021. gada
septembra beigām) un nodrošinātu pētniecības darbību pienācīgu tvērumu, kā arī
kapitāla atbalstu;

17

“Koordinēta ekonomikas reakcija uz Covid-19 uzliesmojumu” (COM(2020) 112 final).

18

Komisijas paziņojums “Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta
ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā” (OV C 91 I/01, 20.3.2020.).
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o

Komisija 2020. gada 20. martā pirmo reizi ierosināja iedarbināt Stabilitātes un
izaugsmes pakta vispārējo izņēmuma klauzulu19, kas ļauj visām dalībvalstīm uz
laiku atkāpties no parasti piemērojamām prasībām budžeta jomā un uzsākt liela
mēroga fiskālos stimulus 20. Pagaidu atkāpe no korekcijām vidēja termiņa budžeta
mērķa sasniegšanai ir atļauta ar nosacījumu, ka tas neapdraud fiskālo stabilitāti
vidējā termiņā;

o

Komisija 2020. gada 20. maijā Eiropas pusgada ietvaros ierosināja konkrētām
valstīm adresētus ieteikumus (KVAI), kuros atkārtoti tika uzsvērti kopējās
politikas mērķi krīzes izraisīto smago seku mazināšanai īstermiņā un izaugsmes
atjaunošanai vidējā termiņā. Pirmo reizi šajos KVAI nebija iekļauti fiskālie
ieteikumi attiecībā uz korekcijām vidēja termiņa mērķu sasniegšanai. Tā vietā
galvenā uzmanība tika pievērsta tūlītējam krīzes atbalstam un vidēja termiņa
atveseļošanai, izmantojot zaļo un digitālo pārkārtošanos.

44 Šajā laikposmā Komisija pieņēma pamatnostādnes, lai koordinētu konkrētus

veselības drošības pasākumus jomās, kurās tika ietekmēta iekšējā tirgus normāla
darbība. Piemēram, Komisija izdeva pamatnostādnes ar mērķi ierobežot robežu
pārvaldības ietekmi uz preču un pakalpojumu brīvu apriti (2020. gada 23. martā) un uz
darbaspēku (2020. gada 30. martā). Ņemot vērā valstu prerogatīvas veselības politikas
jomā, Komisija neizdeva saistošus noteikumus. Komisija 2020. gada septembrī
ierosināja Padomes ieteikumu izveidot vispārēju satvaru brīvas pārvietošanās
ierobežošanas pasākumu koordinācijai un paziņošanai 21.

ES mobilizēja pieejamos līdzekļus un izveidoja jaunus drošības
tīklus uzņēmumiem, valdībām un darba ņēmējiem

45 ES finansiālais atbalsts ir strauji attīstījies no tūlītējas līdzekļu pārdales un

elastības instrumentu mobilizācijas pašreizējā ES budžeta ietvaros līdz finansiālās
drošības tīklu pieņemšanai uzņēmumiem, dalībvalstīm un darba ņēmējiem nolūkā
novērst krīzes tūlītējās ekonomiskās sekas.

19

Šīs vispārējās izņēmuma klauzulas iedarbināšana, kā to nosaka Regulas (EK) 1466/97
5. panta 1. punkts, 6. panta 3. punkts, 9. panta 1. punkts un 10. panta 3. punkts un Regulas
(EK) 1467/97 3. panta 5. punkts un 5. panta 2. punkts, atvieglo budžeta politikas
koordinēšanu nopietnas ekonomikas lejupslīdes laikā.

20

Komisijas paziņojums Padomei par Stabilitātes un izaugsmes pakta vispārējās izņēmuma
klauzulas iedarbināšanu (COM(2020) 123 final).

21

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_20_1555
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46 Pirmie pasākumi, ko Komisija ierosināja pēc krīzes uzliesmojuma sākuma, bija

esošo pasākumu paplašināšana. Šie pasākumi ietilpa DFS un galvenokārt tika finansēti,
pārdalot budžetu (sk. arī III pielikumu). Līdz augusta beigām ES 2020. gada budžets
palielinājās par 2,3 % no sākotnējām saistību apropriācijām, pilnībā izmantojot visas
rezerves līdz pašreizējās DFS izdevumu maksimālajam apjomam. Galvenās darbības, ko
finansēja ar mērķi papildināt valstu izdevumus krīzes laikā:
o

Komisija 2020. gada 13. martā nolēma novirzīt ar kohēzijas politiku 2020. gadam
saistītos ESI fondus uz Investīciju iniciatīvu reaģēšanai uz koronavīrusu (CRII), lai
risinātu visneatliekamākās vajadzības, kas saistītas ar veselības aprūpes
izdevumiem, atbalstu MVU un īstermiņa darba pasākumiem. Priekšfinansējums
8 miljardu EUR apmērā netiktu atgriezts Komisijai un nodrošinātu skaidras
naudas iepludināšanu dalībvalstīs ar krīzi saistītiem projektiem. Dalībvalstis var
piekļūt resursiem, ja tās groza savas pašreizējās darbības programmas, izmantojot
vienkāršotu un paātrinātu procesu, un vienlaikus dažos gadījumos var gūt labumu
no zināmas elastības finansējuma tiešai pārdalei;

o

Komisija 2020. gada 13. martā arī nolēma piesaistīt vienu miljardu EUR no Eiropas
Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) kā garantiju Eiropas Investīciju fondam (EIF)
nolūkā atbalstīt mazos uzņēmumus, kurus skārusi koronavīrusa pandēmijas
ekonomiskā ietekme. Šīs garantijas mērķis ir stimulēt bankas visā ES izsniegt
apgrozāmā kapitāla aizdevumus aptuveni 100 000 MVU līdz 8 miljardu EUR
apmērā;

o

2020. gada 30. martā ES grozīja Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (ESSF)
darbības jomu, lai iekļautu svarīgākos ar sabiedrības veselību saistītos ārkārtas
pasākumus. Tajā brīdī šā instrumenta ietvaros 2020. gadam bija pieejami līdz
0,8 miljardiem EUR. Tā kā pēc tam tika izmaksāts finansējums par citām ārkārtas
situācijām, 2020. gadā pieejamā summa samazinājās līdz 0,18 miljardiem EUR;

o

2020. gada 2. aprīlī CRII tika papildināta ar pasākumiem ar mērķi uz laiku elastīgāk
izmantot ESI fondus (Eiropas strukturālos un investīciju fondus), par kuriem nav
uzņemtas saistības, 54 miljardu EUR vērtībā ar Covid-19 saistītiem projektiem
(“CRII+”). Tie paredz elastīgāku līdzekļu pārvietošanu starp fondiem,
tematiskajiem mērķiem un darbības programmām, kā arī 100 %
ES līdzfinansējuma likmi izdevumiem – aplēstā ietekme uz maksājumiem ir
14,6 miljardi EUR;

o

2020. gada 14. aprīlī ES grozīja Regulu par Ārkārtas atbalsta instrumenta
aktivizēšanu ar 2,7 miljardu EUR budžetu 2020. gadam, lai atbalstītu dalībvalstu
atbildes reakciju uz veselības krīzi, piemēram, izmantojot pirkuma priekšlīgumus
ar koronavīrusa vakcīnu izstrādātājiem.
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47 2020. gada 16. martā par ārkārtas finansēšanas pasākumiem paziņoja arī

EIB grupa. Tie ir norādīti turpmāk.
o

o

Finansējums uzņēmumiem, nodrošinot 28 miljardus EUR no pašreizējām
programmām, proti:
—

garantijas MVU: pamatojoties uz vienu miljardu EUR, kas piesaistīts no
Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF), EIF sniegtu 2,2 miljardus EUR
vērtas garantijas, kuru mērķis ir mobilizēt līdz 8 miljardiem EUR finansējuma
vismaz 100 000 MVU, izmantojot programmu COSME (ES MVU
konkurētspējas programma) un InnovFin 22;

—

īpašas likviditātes kredītlīnijas bankām: tās nodrošina apgrozāmā kapitāla
atbalstu MVU un vidējas kapitalizācijas sabiedrībām līdz 10 miljardiem EUR;

—

īpašas ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmas: lai bankas
varētu pārnest MVU aizdevumu riska portfeļus, mobilizējot atbalstu līdz
10 miljardu EUR apmērā.

Finansējums projektiem veselības nozarē līdz 5 miljardiem EUR.

48 Tā kā “lokdauni” tika pagarināti un pirmās valstu ekonomikas prognozes sāka

parādīt to iespējamo ietekmi, Eurogrupa 2020. gada 9. aprīlī ierosināja ārkārtas
drošības tīklu paketi. Tās mērķis bija vienlaikus atbalstīt valsts finanses, uzņēmumus un
nodarbinātību, tādējādi novēršot krīzes tūlītējās sekas. Visaptverošā pakete
540 miljardu EUR vērtībā balstījās uz trim pīlāriem, proti, tie ir:
o

ESM pandēmijas krīzes atbalsts: pagaidu instruments 240 miljardu EUR vērtībā,
t. i., puse no ESM aizdošanas spējas, kuru paredzēts izmantot, lai segtu tiešās un
netiešās medicīniskās izmaksas saistībā ar Covid-19, kas radušās kopš 2020. gada
februāra. Piekļuve tiktu ierobežota līdz 2 % no dalībvalstu IKP 2019. gada beigās;

o

ES uzņēmumu finansēšana, izmantojot EIB grupu: finansējums 200 miljardu EUR
apmērā, ko papildina pagaidu Viseiropas garantiju fonds (PEGF) 25 miljardu EUR
apmērā, lai palīdzētu uzņēmumiem, jo īpaši MVU, kas saskaras ar likviditātes
trūkumu. Dalībvalstīm jāveic iemaksas garantiju fondā atbilstīgi to daļu
īpatsvaram EIB. Iemaksas var veikt arī no ES budžeta un ESM;

22

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_569
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o

SURE – pagaidu finansiālais atbalsts bezdarba riska mazināšanai ārkārtas
situācijās: 100 miljardi EUR, lai pēc pieprasījuma finansētu valstu publisko
izdevumu palielināšanu saīsināta darba laika un līdzīgām shēmām un izmantotu to
kā papildu pasākumu dažiem ar veselību saistītiem pasākumiem, jo īpaši darba
vietā. Instrumentu pārvaldītu Komisija, un uz to attiektos ES finanšu noteikumi.
SURE ir aizdevumu shēma, kuras pamatā ir garantiju sistēma 25 miljardu EUR
vērtībā, ko dalībvalstis piešķir Savienības budžetam.

49 Eiropadome priekšlikumu apstiprināja 23. aprīlī un aicināja šo pasākumu kopumu

uzsākt līdz 2020. gada 1. jūnijam. ESM Valde ESM instrumentu, tostarp lēmumu par
visu eurozonas valstu attiecināmību, apstiprināja 15. maijā. Turklāt EIB Direktoru
padome 26. maijā apstiprināja jaunā fonda struktūru un uzņēmējdarbības pieeju.
Padome 19. maijā pieņēma SURE regulu. Tomēr ratifikācijas procedūru ilguma dēļ
PEGF darbība augustā vēl nebija uzsākta, bet SURE tika aktivizēts 22. septembrī pēc
tam, kad visas dalībvalstis bija parakstījušas garantijas.

Ar instrumentu Next Generation EU Eiropas Savienība
ierosināja apjomīgu finansiālu atbalstu, lai sekmētu ilgtspējīgu
un noturīgu atveseļošanu

50 Eiropadome 2020. gada 23. aprīlī nolēma uzsākt darbu pie atveseļošanas fonda

izveides ar mērķi reaģēt uz Covid-19 krīzi un uzdeva Komisijai steidzami nākt klajā ar
priekšlikumu. Pēc mēneša Komisija ierosināja vēl nepieredzētu ES pagaidu fondu
(“Next Generation EU”) 750 miljardu EUR apmērā, ņemot vērā iepriekšējo (18. maija)
Francijas un Vācijas priekšlikumu, kā arī priekšlikuma grozījumu DFS 2021.–
2027. gadam, lai ņemtu vērā krīzes sociālekonomiskās sekas. Eiropadome par šo
priekšlikumu vienojās 2020. gada 21. jūlijā, iekļaujot vairākas svarīgas izmaiņas. Kopā
ar 2021.–2027. gada DFS tā vienojās par ierosinājumu piešķirt dalībvalstīm kopumā
1824,3 miljardus EUR ES atbalsta.

51 NGEU nodrošinās finansējumu vairākām programmām, kas atbalstīs

atveseļošanas procesu. Galvenais komponents ir Atveseļošanas un noturības
mehānisms (ANM). ANM mērķis ir atbalstīt dalībvalstu ekonomikas atveseļošanu un
novērst pandēmijas izraisītās krīzes sekas, izmantojot koordinētus ieguldījumus un
strukturālas reformas, galveno uzmanību pievēršot konverģencei un zaļajai un
digitālajai pārejai, kas racionalizēta visās politikas jomās. Tāpat kā attiecībā uz SURE un
EFSM (izveidots valsts parāda krīzes laikā), NGEU juridiskais pamats ir LESD 122. pants,
kas ļauj sniegt mērķorientētu finansiālu palīdzību ārkārtas krīzes situācijās, piemēram,
dabas katastrofu gadījumā.

39
NGEU – paredzamā ietekme

52 Komisija lēš

, ka NGEU ietekme uz ES 27 dalībvalstu ekonomiku, visticamāk, būs
ievērojama, kā norādīts turpmāk.
o

o

23

Instruments varētu laikā no 2021. līdz 2022. gadam palielināt (privātos un
publiskos) ieguldījumus par 1,4 triljoniem EUR (sk. 18. attēlu) un tādējādi novērst
paredzamo ieguldījumu trūkumu, ko radījusi krīze 2020.–2021. gadā, proti:
—

lielākā daļa līdzekļu (aptuveni 700 miljardi EUR) ir paredzēti ieguldījumu
tiešai finansēšanai;

—

speciāli uzkrājumi garantijām (apmēram 56 miljardi EUR) divām
programmām (InvestEU un Maksātspējas atbalsta instrumentam) ar mērķi
piesaistīt privātos ieguldījumus līdz 700 miljardiem EUR.

Komisija lēš, ka, pateicoties piesaistītajiem ieguldījumiem, IKP līmenis
ES 27 dalībvalstīs 2024. gadā būs par aptuveni 2 % augstāks, nekā tiek prognozēts
pašreiz.

18. attēls. Potenciālais ieguldījumu apmērs, ko 2021.–2022. gadā radīs
NGEU

Ieguldījumi kopā

1,4 triljoni EUR

49,8 %

28,7 %

21,5 %

694 miljardi EUR

400 miljardi EUR

300 miljardi EUR

Tiešie ieguldījumi

Netiešie ieguldījumi, kas
piesaistīti ar programmu
InvestEU

Netiešie ieguldījumi, kas
piesaistīti ar Maksātspējas
atbalsta instrumentu

(pamatojoties uz NGEU
garantiju 30,3 miljardu apmērā)

(pamatojoties uz NGEU
garantiju 26 miljardu apmērā)

(NGEU)

Avots: ERP aprēķini, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu.

23

“Identifying Europe's recovery needs” (Komisijas dienestu darba dokuments,
SWD(2020) 98 final).
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NGEU – darbības joma un struktūra

53 Next Generation EU mērķis ir īstenot dažas no turpmāk minētajām inovatīvajām

pieejām, proti:
o

daudz lielāka ES loma – pagaidu instruments teju divkāršos ES ilgtermiņa budžetu
2021.–2027. gadam;

o

atbalsts, piešķirot daudzveidīgāku finansiālo atbalstu (dotācijas, aizdevumus,
uzkrājumus garantijām) un izmantojot programmas, kuras tieši vai netieši
pārvalda Komisija vai kuras īsteno pēc dalītās pārvaldības principa
(sk. IV pielikums);

o

saskaņā ar Eiropadomes vienošanos gandrīz 90 % no atveseļošanas instrumenta
finansējuma tiks piešķirti jaunam mehānismam (ANM), ko izmaksās, ievērojot
konkrētus nosacījumus saistībā ar reformām un ieguldījumiem, ar kuriem risina
Eiropas pusgada ietvaros apzinātās valstu problēmas;

o

agrīns atbalsts ātrai ietekmei – saskaņā ar Eiropadomes vienošanos par līdz 70 %
no ANM neatmaksājamā atbalsta būs jāuzņem saistības 2021.–2022. gadā, bet par
pārējo summu – 2023. gadā. Turklāt Eiropadome vienojās no 2020. gada februāra
finansēt retrospektīvus izdevumus, kas saistīti ar ANM mērķiem;

o

jaunu programmu, kuras finansē no NGEU (ANM, REACT-EU), piešķiršanas
shēmas, kas atspoguļo konkrētu mērķi un atšķiras no ESI fondiem paredzētās
shēmas;

o

atšķirīga finansēšanas pieeja, izmantojot aizņēmumus kapitāla tirgos. ES pirmo
reizi aizņemsies līdzekļus, lai finansētu neatmaksājamu atbalstu.

54 Ņemot vērā steidzamību un ārkārtas apstākļus, Komisijas priekšlikumam netika

veikts ietekmes novērtējums vai apspriešanās ar ieinteresētajām personām, bet tam
tika pievienots Komisijas dienestu darba dokuments, kurā apzinātas ES atveseļošanas
vajadzības. Joprojām nav skaidrs, kā tika noteikts dotāciju īpatsvars pret aizdevumiem
un kā tas tika saskaņots ar fonda mērķiem. Pēc sarunām par pasākumu kopuma
struktūru Eiropadome vienojās samazināt neatmaksājamā atbalsta īpatsvaru pasākumu
kopumā (no sākotnēji ierosinātajiem 500 miljardiem EUR līdz 390 miljardiem EUR), to
kompensējot ar aizdevumu līmeņa palielinājumu no 250 miljardiem EUR līdz
360 miljardiem EUR.
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ANM līdzekļu piešķiršana

55 Kritēriji ANM līdzekļu piešķiršanai dalībvalstīm atšķiras no kritērijiem, kurus

izmanto citās nozīmīgās DFS programmās. Attiecībā uz aizdevumiem maksimālais
apjoms ir atkarīgs no NKI, un tam nevajadzētu pārsniegt 6,8 % (Eiropadomes
priekšlikums). Attiecībā uz neatmaksājamu atbalstu piešķīrums ir atkarīgs no
konverģences rādītājiem, piemēram, iedzīvotāju skaita, IKP uz vienu iedzīvotāju un
bezdarba līmeņa. Pēc Eiropadomes priekšlikuma 2023. gada piešķiršanas shēmā
bezdarba kritēriju aizstāj ar 2020. gadā novēroto reālā IKP samazinājumu un 2020.–
2021. gadā novēroto reālā IKP kumulatīvo samazinājumu. Izmaiņas attiecās uz 30 %
dotāciju (sk. 19. attēlu). Tas atspoguļo abus mērķus – novērst pandēmijas
sociālekonomisko ietekmi un risināt strukturālas problēmas, kas kavē izaugsmi un
darbvietu radīšanu.

19. attēls. Aplēstais neatmaksājamā atbalsta piešķīrums no ANM
miljardi EUR
70
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EK priekšlikums

Padomes vienošanās

Avots: ERP aprēķins, pamatojoties uz piešķiršanas shēmām.

56 Aplēstais līdzekļu piešķīrums galvenokārt atspoguļo pirmskrīzes ekonomikas

nepilnības un konverģences līmeni Eiropas Savienībā (sk. 20. attēlu). Līdzekļu
piešķīrums dalībvalstīm, kas aprēķināts, izmantojot vienu no abām metodēm, norāda
arī uz to, ka vieniem un tiem pašiem trim lielākajiem saņēmējiem (Itālijai, Spānijai un
Francijai) kopā būtu jāsaņem aptuveni puse no kopējā dotāciju apjoma (izmantojot

42
pašreizējās IKP attīstības prognozes 2020.–2021. gadam). Paredzams, ka krīzes laikā šo
valstu IKP ievērojami samazināsies (sk. 20. attēlu).

20. attēls. Saikne starp ANM dotāciju piešķīrumu un IKP konverģences
līmeni
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Avots: ERP aprēķini, pamatojoties uz Komisijas datiem par IKP un Eiropadomes vienošanos par ANM un
REACT-EU piešķīrumiem sadalījumā pa valstīm.

57 Līdzekļu efektīva piešķiršana būs atkarīga no dalībvalstu spējas izpildīt ANM

nosacījumus. Lai iegūtu piekļuvi ANM finansējumam, dalībvalstīm jāsagatavo valsts
atveseļošanas un noturības plāns (ANP), kurā izklāstītas reformu un ieguldījumu
programmas 2021.–2023. gadam, un tas jāiesniedz Komisijai līdz 30. aprīlim. Komisija
2020. gada 16. augustā izveidoja Atveseļošanas un noturības darba grupu ar mērķi
vadīt ANM īstenošanu un koordinēt to Eiropas pusgada ietvaros 24, kā arī izstrādāt
norādījumus par ANP sagatavošanu 25. Plāni pēc vajadzības jāpielāgo 2022. gadā, un tie
būs pamats līdzekļu galīgajam piešķīrumam 2023. gadā. Plānus izvērtēs Komisija (un
apstiprinās Padome), un līdzekļu izmaksa būs atkarīga no plānu starpposma mērķu
sekmīgas sasniegšanas. Lielāka ANM aizdevumu apguve var būt atkarīga arī no
atšķirībām starp attiecīgo valsts obligāciju ienesīgumu un ANM aizņēmumu procentu
izmaksām.

24

https://ec.europa.eu/info/departments/recovery-and-resilience-task-force_en

25

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_20_1658
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NGEU finansēšana

58 NGEU finansēs no kapitāla tirgiem. Komisija būs pilnvarota aizņemties līdzekļus

Eiropas Savienības vārdā, summu stingri ierobežojot līdz 750 miljardiem EUR
(2018. gada cenās). Tādā veidā ES var īsā laikā mobilizēt lielus resursus, krīzes laikā
nepalielinot valsts parādu.

59 NGEU dotāciju komponents būs jāatmaksā no 2028. gada līdz, vēlākais,

2058. gadam, izmantojot nākamos ES budžetus. Šā apskata sagatavošanas laikā pastāv
neskaidrības un tiek risinātas sarunas par jaunu pašu resursu izstrādi, lai atvieglotu
ES saistību atmaksu.

Daži finanšu pasākumi netika īstenoti vai vēl nav sasnieguši
galasaņēmējus

60 ECB tirgus intervences pasākumiem ir bijusi tūlītēja stabilizējoša ietekme uz

finanšu tirgiem. Konkrēti, pēc ECB ārkārtas rīcības plāna paziņošanas eurozonas valstu
likmju starpība stabilizējās zemākā līmenī salīdzinājumā ar marta vidū sasniegto
augstāko līmeni 26. Turklāt bankas arī guva labumu no atvieglotiem monetārā
finansējuma noteikumiem, dažu ES kapitāla prasību īslaicīgas mīkstināšanas un valdību
piešķirtām aizdevumu garantijām. Tā rezultātā eurozonas monetāro finanšu iestāžu
(MFI) aizdevumi nefinanšu sabiedrībām un valdībām kopš 2020. gada februāra ir
palielinājušies ar lielu pieauguma tempu (sk. 21. attēlu). Tomēr lielākā daļa
uzņēmumiem izsniegto kredītu bija paredzēti apgrozāmā kapitāla finansēšanai,
savukārt kredīti ieguldījumam pamatlīdzekļos samazinājās 27.

26

EVTI ziņojums par tendencēm, riskiem un apdraudējumiem Nr. 2 (2020. gada septembris),
17. lpp.

27

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200 714~d6b166d17c.en.htm
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21. attēls. Eurozonas MFI aizdevumu pieauguma temps pa mēnešiem
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Avots: ERP aprēķini, pamatojoties uz ECB datiem (BSI datu kopa).

61 Atšķirībā no finanšu politikas intervenču pasākumiem citi jauni ES pasākumi

kopumā ir izmantoti pieticīgi, taču atšķirīgi attiecībā uz katru instrumentu, atspoguļojot
to atšķirīgos nosacījumus un procedūras. Ņemot vērā apguves statusu
(sk. V pielikums), ir skaidrs, ka ātra lēmumu pieņemšana ne vienmēr nozīmē tūlītēju
finansiālo atbalstu – apguve ir atkarīga no atbalsta instrumenta veida un struktūras, kā
arī no dalībvalstu spējas izmantot šos līdzekļus saskaņā ar procedūrām un
nosacījumiem, kas attiecas uz attiecināmību izmantot līdzekļus. Konkrētāk, ESI fondi
atšķirībā no apdrošināšanas fonda vai fiskālā automātiskā stabilizatora nav paredzēti
ātrai reaģēšanai uz krīzi. Tomēr daži regulējumi ir pielāgoti, lai paātrinātu atbildes
reakciju, tostarp izmantojot attiecināmību ar atpakaļejošu datumu no 2020. gada
1. februāra (saskaņā ar CRII un CRII Plus pasākumu kopumiem).

62 Ar krīzi saistītās ES aizdevumu operācijas joprojām tiek īstenotas. EIB apstiprināja

vai parakstīja ar Covid-19 saistītos aizdevumus 18,1 miljarda EUR apmērā
(sk. VI pielikums), un EIB pārvaldītais garantiju fonds, par kuru vienojās nesen, sāka
darboties 2020. gada augusta beigās pēc visu juridisko procedūru pabeigšanas. Līdz
augusta beigām SURE finansējums vēl nebija izmaksāts. Tomēr 2020. gada septembrī
Padome pieņēma pirmos lēmumus par finansējumu 16 dalībvalstīm, kuras izmantoja
gandrīz 90 % no budžeta. Izmantojot SURE aizdevumus, ES var nodot tālāk izdevīgas
procentu likmes tām dalībvalstīm, kurām ir liels valsts parāds (piemēram, Itālijai,
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Spānijai un Beļģijai), kā arī tām, kurām ir mazs vietējais parāda instrumentu tirgus. Par
to liecina to dalībvalstu kopums, kuras ir pieprasījušas SURE atbalstu (sk. 22. attēlu).

22. attēls. Saīsināta darba laika shēmām apstiprinātie SURE aizdevumi
miljardi EUR
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Avots: Padomes Īstenošanas lēmumi (2020. gada septembris).

63 Šā apskata pabeigšanas laikā instruments NGEU vēl nebija pieņemts. Vienošanās

starp ES vadītājiem ir pavērusi ceļu oficiālām sarunām starp Eiropas Parlamentu un
Padomi par NGEU apmēru un struktūru, kā arī par dažādiem noteikumiem, kas
reglamentē programmas, kuras finansē no NGEU. Turklāt Pašu resursu lēmums, kas
saistīts ar ES budžeta finansēšanu, izmantojot NGEU, ir jāratificē visām dalībvalstīm
saskaņā ar to konstitucionālajām prasībām, un tāpēc NGEU netiks īstenots ātrāk par
2021. gadu.
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Krīze rada jaunus riskus, izaicinājumus
un iespējas saistībā ar ES ekonomikas
koordināciju
64 Covid-19 ekonomikas politikas atbildes reakcija ietver plašu pasākumu klāstu

valstu un ES līmenī, kas rada riskus, izaicinājumus un iespējas saistībā ar ES ekonomikas
koordināciju un integrāciju divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, pandēmija var radīt
ekonomiskās atšķirības risku dažādos dalībvalstu ekonomikas aspektos. Otrkārt,
ES atbildes reakcija uz jaunajām grūtībām dalībvalstīs ietver izaicinājumus un iespējas,
kā pilnveidot ES ekonomikas pārvaldību, lai izstrādātu un īstenotu atbilstīgus
pasākumus, kas nodrošina stabilu ekonomisko konverģenci Eiropas Savienībā.

Riski, kas izriet no nevienādas ekonomikas attīstības
dalībvalstīs

65 Pandēmijas un krīzei paredzētas valstu politikas sekas var radīt ar

ekonomiskajām atšķirībām saistītu risku Eiropas Savienībā un zemas izaugsmes
perspektīvas, kas izriet no:

o

fiskālajām atšķirībām;

o

valsts atbalsta pasākumu konkurences izkropļojumiem;

o

liela un pastāvīga bezdarba;

o

zema ieguldījumu līmeņa.

66 Pandēmija var pastiprināt fiskālās atšķirības starp dalībvalstīm: Komisija

prognozē, ka 2020. gadā parāda līmenis vairāk pieaugs valstīs, kurās bija lielāks valsts
parāds jau pirms krīzes (sk. 23. attēlu). Tas jo īpaši ir saistīts ar IKP zaudējumu
pastiprināto ietekmi uz parāda attiecību valstīs ar lielu parādu (sk. VII pielikums).
Piemēram, IKP zaudējumi visvairāk ietekmē parāda attiecību Grieķijā, Itālijā un Spānijā,
un paredzams, ka šīs valstis cietīs arī no lielākā IKP samazinājuma 2020. gadā. Komisija
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nesen novērtēja, ka valsts parāda stāvoklis joprojām ir ilgtspējīgs visās eurozonas
dalībvalstīs, tomēr prognozes ir saistītas ar īpaši lielām neskaidrībām28.

67 Pieaugošais valsts parāds un bažas par tā ilgtspēju vēlāk var ierobežot fiskālo
spēju reaģēt uz citām krīzēm, finansēt ilgtermiņa izaugsmi un ekonomisko konverģenci
Eiropas Savienībā un veicināt ES stratēģijas. Tādējādi jaunos ES rīcības plānus sekmēt
klimata un digitālo pārkārtošanos un ieguldīt tajā var ietekmēt jauni valstu finansējuma
ierobežojumi. Līdz šim krīzes laikā veikto apjomīgo fiskālo pasākumu mērķis bija
mazināt pandēmijas tūlītējās īstermiņa sekas (sk. 29. punktu), bet ar tiem nefinansēja
atveseļošanas stratēģijas.

23. attēls. Saikne starp pirmskrīzes valsts parādu un prognozēto parāda
pieaugumu 2020. gadā
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Avots: ERP aprēķini, pamatojoties uz Komisijas datiem (2020. gada rudens).
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy‐
finance/annex_2_debt_sustainability.pdf
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68 Komisija novērtēja, ka sekmīgai atveseļošanai pēc pandēmijas ir būtiska vienotā

tirgus pilnīga darbība 29. Dati par fiskālajiem pasākumiem liecina, ka dažas dalībvalstis ir
pieņēmušas samērā lielas valsts atbalsta paketes (sk. 30. punktu). Atšķirīgā valstu
reakcija uz krīzi (milzīgs valsts atbalsts, pārvietošanās ierobežojumi) atkarībā no tās
ilguma un īstenošanas pakāpes var pastāvīgi kropļot vienlīdzīgus konkurences
apstākļus vienotajā tirgū un radīt problēmas saistībā ar ekonomikas konverģenci un
konkurētspēju Eiropas Savienībā.

69 Pašreizējie nodarbinātības atbalsta pasākumi mazina īstermiņa bezdarba riskus

(sk. 34. punktu), taču tajos nav ņemta vērā uzņēmumu dzīvotspējas dinamika.
Neraugoties uz darbvietu saglabāšanas shēmām, neliela ekonomikas atveseļošana un
pastāvīgi riski sabiedrības veselībai var izraisīt strukturālas pieprasījuma izmaiņas un
maksātnespējas problēmas arvien lielākam skaitam uzņēmumu. Nesenais ievērojamais
ES ekonomikā nostrādāto stundu kopējā skaita samazinājums par aptuveni 15 %
2020. gada pirmajā pusē salīdzinājumā ar to pašu periodu iepriekšējā gadā
(sk. 24. attēlu) norāda uz potenciāli lielu bezdarba pieaugumu un atšķirīgu ietekmi
dalībvalstīs.

70 Iepriekšējā pieredze ar darbvietu saglabāšanas shēmām pasaules finanšu krīzes

laikā liecina, ka ilgstoša to izmantošana var atbalstīt uzņēmumus, kas piedzīvo
lejupslīdi, kavējot pārstrukturēšanu un palēninot ražīguma pieaugumu 30. Lai atbalstītu
nepieciešamo resursu pārdali ekonomikā, var būt nepieciešams savlaicīgi ieviest jaunu
veidu fiskālos pasākumus aktīvas darba tirgus politikas finansēšanai (piemēram,
apmācības, pārkvalificēšanos).

29

https://www.consilium.europa.eu/media/43 384/roadmap-for-recovery-final21.4.2020.pdf.

30

“Short-time working arrangements as response to cyclical fluctuations” (speciālais pētījums,
Komisija, 2010. g.).
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24. attēls. Kopējās izmaiņas nodarbinātībā 2020. gada jūnija beigās
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Avots: Eurostat dati.

71 Ļoti lielā nenoteiktība saistībā ar ekonomikas perspektīvām, uzņēmumu

ieņēmumu samazināšanās un pieaugošais uzņēmumu parāds pandēmijas laikā var
kavēt privātos ieguldījumus. Pašreizējās prognozes norāda uz ieguldījumu apjoma
sarukumu 2020. gadā, kas salīdzināms ar finanšu krīzes laikā (2008.–2013. g.)
piedzīvoto sarukumu, kā arī uz to, ka šogad paredzamais ieguldījumu apjoma sarukums
dalībvalstīs ievērojami atšķiras, un tas var palielināt ekonomiskās atšķirības Eiropas
Savienībā (sk. 25. attēlu). Ieguldījumu trūkums vairāku gadu garumā var sekmēt zemu
ilgtermiņa izaugsmi. Publisko ieguldījumu trūkums šādus riskus var palielināt. Līdz šim
tā nav bijusi prioritāte valstu fiskālajā reakcijā uz krīzi (sk. 36. punktu).
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25. attēls. Bruto pamatkapitāla veidošana privātajā sektorā
(procentuālās izmaiņas)
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Avots: ERP aprēķini, pamatojoties uz Komisijas datiem (2020. gada rudens).

Izaicinājumi saistībā ar pašreizējiem ekonomikas un fiskālās
politikas koordinācijas satvariem

72 ES ir izrādījusi gatavību padarīt ekonomikas koordināciju elastīgāku (piemēram,

atceļot fiskālos noteikumus un ieviešot pagaidu izmaiņas valsts atbalsta noteikumos).
Tas bija nepieciešams, lai dalībvalstis varētu ātri un individuāli reaģēt, krīzei attīstoties.
Tomēr galveno noteikumu ārkārtas mīkstināšana, pat ja tā ir īslaicīga, var apdraudēt
Eiropas Savienības spēju koordinēt valstu ekonomikas politikas atbildes reakciju krīzes
laikā un ekonomikas atveseļošanu.
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Izaicinājumi saistībā ar ES fiskālo koordināciju

73 Dalībvalstu apjomīgā fiskālā reakcija uz krīzi rada izaicinājumus saistībā ar

turpmāku ES fiskālās politikas koordināciju:
o

pieaugoši fiskālie parādi un riski (sk. 66. punktu) var apgrūtināt atgriešanos pie
pašreizējiem ES fiskālajiem noteikumiem. Pat pirmskrīzes izaugsmes periodā
dažas dalībvalstis tos pilnībā neievēroja 31. Nākamais izaicinājums ES pārvaldībai
būs saistīts ar politikas izstrādi, lai atgrieztos pie pašreizējiem vai jauniem
noteikumiem, nekavējot nedz dalībvalstu ekonomikas atveseļošanu pēc
pandēmijas, nedz parāda atmaksājamību. Risinājuma pamatā var būt pašreizējais
Komisijas pārskats par ES ekonomikas pārvaldību 32.

o

Turklāt “izņēmuma klauzulas” iedarbināšana (sk. 43. punktu) ļāva valstu fiskālajai
politikai elastīgi reaģēt uz krīzi, taču nesaskaņojot rīcību ES līmenī. Ar to netika
precizēti daži darbības aspekti (piemēram, norādes par izstāšanās vai
pārskatīšanas termiņiem un nosacījumiem) 33, kas varētu kavēt vidēja termiņa
fiskālo mērķu koordināciju.

Izaicinājumi saistībā ar nodarbinātības politikas koordināciju ES līmenī

74 Valstu nodarbinātības politikas koordinācija ir ES kompetence Eiropas pusgada

ietvaros. Nodarbinātība bija prioritāte saskaņā ar iepriekšējo ES ekonomikas stratēģiju
(“Eiropa 2020”) un ir daļa no pašreizējās ES ilgtspējīgas attīstības stratēģijas34 un
Komisijas politikas pamatnostādnēm 2019.–2024. gadam. Krīze apdraud ES darba tirgu
efektīvu darbību (sk. 69. punktu). Komisijas uzdevums ir tos uzraudzīt un izstrādāt
atbilstīgus KVAI un ES finansējumu ar mērķi laikus koordinēt valstu atbildes reakciju uz
bezdarba pieaugumu, piemēram, izmantojot instrumentu SURE (sk. 48. punktu).

31

ERP īpašais ziņojums Nr. 18/2018 “Vai ir sasniegts Stabilitātes un izaugsmes pakta
preventīvās daļas galvenais mērķis”.

32

“Paziņojums par ekonomikas pārvaldības pārskatu” (Komisija, 2020. gada februāris).

33

“Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area in 2021” (Eiropas Fiskālā
padome, 2020. gada 1. jūlijs).

34

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-developmentgoals/eu-approach-sustainable-development-0_en
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Izaicinājumi saistībā ar ES konkurences politiku

75 Attiecībā uz iekšējā tirgus koordināciju Komisija pieņēma tiesisko regulējumu,

kura mērķis ir sniegt objektīvus kritērijus valsts atbalsta shēmu izstrādei, kā arī
nosacījumus nolūkā ierobežot konkurences izkropļojumus, jo īpaši saistībā ar
uzņēmumiem, kuriem ir būtiska ietekme tirgū (sk. arī 43. punktu). Tomēr pieņemto
valsts atbalsta shēmu apmērs dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgs, un atkarībā no apguves
līmeņa tās var veicināt nevienlīdzīgus konkurences apstākļus starp uzņēmumiem
iekšējā tirgū (sk. 68. punktu). Komisija, uzraugot tirgus attīstību un ievērojamos valsts
atbalsta apmērus, saskarsies ar nopietniem izaicinājumiem. Komisija jau bija
izmantojusi šāda veida regulējumu finanšu un valsts parāda krīzes laikā 35, un mēs
konstatējām, ka valsts atbalsta noteikumi, ko Komisija piemēroja finanšu nozarei,
nebija pielāgoti mainīgajai faktiskajai situācijai tirgū, kā arī tiesiskajiem regulējumiem 36.

76 Turklāt, kamēr vien pārvietošanās ierobežojumi un robežkontrole turpina

apdraudēt vienotā tirgus darbību un Eiropas pamatbrīvības, piemēram, preču brīvu
pārrobežu apriti un iedzīvotāju brīvu pārrobežu pārvietošanos, Komisijai ir un arī
turpmāk būs svarīga loma šādu brīvību aizstāvībā, pārbaudot valstu pasākumu
proporcionalitāti (sk. 44. punktu).
Izaicinājumi saistībā ar ES īstenoto finanšu sektora uzraudzību

77 Banku sistēma ir labākā stāvoklī, lai izturētu šo satricinājumu, nekā 2008. gadā

37

,

lai gan dažās dalībvalstīs ieņēmumus nenesošu aizdevumu (NPL) līmenis joprojām ir
samērā augsts. Pirmās pazīmes liecina, ka tas nodrošināja ekonomikai ārkārtas
likviditāti (sk. 60. punktu). Paredzams, ka ekonomikas satricinājuma un pieaugošā
bezdarba dēļ NPL strauji pieaugs, un tas rada lielāku banku krīžu risku nākotnē 38.
Komisijai, ECB un ES finanšu iestādēm (ESRK, EBI, EVTI, EAAPI, VNV) būs sarežģīta loma
35

Komisijas paziņojums “Valsts atbalsta pasākumu Kopienas pagaidu shēma, lai veicinātu
piekļuvi finansējumam pašreizējās finanšu un ekonomiskās krīzes apstākļos” (OJ C 16/01,
22.1.2009.); “Komisijas paziņojums par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu no
2011. gada 1. janvāra atbalsta pasākumiem banku labā saistībā ar finanšu krīzi”
(OJ C 329/07, 7.12.2010.).

36

ERP īpašais ziņojums Nr. 21/2020 “ES finanšu iestādēm piešķirtā valsts atbalsta kontrole:
vajadzīga atbilstības pārbaude”.

37

ERP apskats Nr. 5/2020 “Kā ES ir ņēmusi vērā gūto pieredzi saistībā ar 2008.–2012. gada
finanšu krīzi un valsts parāda krīzi”.

38

https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202 005~
1b75 555f66.en.html#toc22
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finanšu risku uzraudzībā un/vai atbilstīgu riska mazināšanas pasākumu pieņemšanā,
vienlaikus saglabājot kredītu plūsmas ekonomikai.

ES Atveseļošanas instruments: jaunas iespējas, riski un
izaicinājumi

78 Ierosinātais NGEU ir saistīts ar jauniem riskiem, izaicinājumiem un iespējām

attiecībā uz ES ekonomikas politikas koordināciju un ES līdzekļu pareizu finanšu
pārvaldību, proti ar:
o

finanšu atbilstības riskiem;

o

īstenošanas riskiem;

o

uzraudzības riskiem;

o

pārskatatbildības riskiem;

o

izaicinājumiem finanšu riska pārvaldībā;

o

iespējām stiprināt ES ekonomikas koordināciju.

Finanšu atbilstības riski

79 Instruments NGEU ir finansiāli nozīmīgs un nodrošinās finansējumu vairākām

svarīgām programmām un tematiskajām jomām. Tomēr sarunu gaitā Eiropadome
neatbalstīja vairākas citas vērienīgas idejas par atbalstu konkrētām jomām. Kā
nozīmīgu piemēru var minēt to, ka Eiropadomes vienošanās par NGEU neietver
Komisijas ierosināto instrumentu uzņēmumu pašu kapitāla atbalstam (SSI),
neparedzot nekādas alternatīvas (sk. IV pielikums). Pastāv risks, ka:
o

netiks rasts piemērots risinājums nolūkā mazināt pārmērīgu aizņemto līdzekļu
īpatsvaru, ar ko pašreizējās krīzes laikā var saskarties arvien lielāks skaits
uzņēmumu. Tādēļ pastāv masveida bankrotu risks un/vai risks, ka ārvalstu
konkurenti varētu veikt agresīvu pārņemšanu, kas var apdraudēt vienotā tirgus
pienācīgu darbību un ES konkurētspēju;

o

Komisijas priekšlikumā izvirzītais mērķis finansēt ieguldījumus 1,4 triljonu EUR
apmērā var netikt sasniegts, jo SSI bija izveidots nolūkā piesaistīt ieguldījumus līdz
300 miljardiem EUR.
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80 NGEU efektivitāte būs atkarīga arī no tā apmēra attiecībā pret pandēmijas

ilgumu un ietekmi. Lai gan jauno finanšu pasākumu kopumi ir nozīmīgi, tie ir balstīti uz
Komisijas pavasara prognozēm, kurās bija ievērojams lejupslīdes risks 39. Ja riski
īstenosies, var būt nepieciešams attiecīgi atkārtoti izvērtēt instrumenta paredzamo
ietekmi, tā summu un/vai struktūru.
Īstenošanas riski

81 Nav garantēta NGEU un nākamās DFS efektivitāte attiecībā uz Covid-19 krīzes

ietekmes mazināšanu uz izaugsmi un konverģenci. Tā lielā mērā būs atkarīga no
īstenošanas īpatnībām; tās ir:
o

savlaicīga līdzekļu pieejamība, kas ir atkarīga no tādiem faktoriem kā Pašu
resursu lēmuma ātra ratifikācija dalībvalstīs, ātra jaunā ilgtermiņa budžeta un
nozaru tiesību aktu pieņemšana un Komisijas spēja ātri un raiti vadīt projektu
īstenošanu;

o

augsts apguves līmenis, jo NGEU var radīt vēlamo ietekmi tikai tad, ja dalībvalstis
var apgūt līdzekļus. Tomēr augsts apguves līmenis ir pakļauts riskam. Jau
iepriekšējā Eiropas kohēzijas politikas plānošanas periodā mēs konstatējām
ievērojamas līdzekļu apguves problēmas – dažas dalībvalstis ar viszemāko apguves
līmeni pašreizējā plānošanas periodā, visticamāk, saņems ievērojamu atbalstu
no ANM 40;

o

izdevumu un reformu kvalitāte, jo īpaši dalībvalstu stratēģijas un spējas izmantot
izaugsmi veicinošās iespējas, ko piedāvā jaunie ES finansēšanas kanāli. Pastāv
risks, ka dalībvalstis nevēlēsies vai nespēs īstenot vērienīgās reformas vai
ieguldījumus. Padome 2019. gadā atkārtoti uzsvēra nepieciešamību pēc
turpmākām strukturālām reformām, lai novērstu šķēršļus ieguldījumiem 41.
Eiropas pusgada sistēmas ietvaros mēs konstatējām zemu KVAI īstenošanas līmeni
un to, ka Eiropas pusgada efektivitāte ir atkarīga no dalībvalstu līdzatbildības
līmeņa un apņemšanās īstenot KVAI saprātīgā termiņā 42.

39

“Eiropas ekonomikas prognoze, 2020. gada pavasaris” (Komisija), 68. lpp.

40

ERP atzinums Nr. 6/2020 par Atveseļošanas un noturības mehānismu.

41

“Padomes secinājumi par padziļinātajiem pārskatiem un konkrētām valstīm adresēto
2018. gada ieteikumu īstenošanu” (2019. gada 3. maijs).

42

ERP īpašais ziņojums Nr. 16/2020 “Eiropas pusgads — konkrētām valstīm adresētie
ieteikumi pievēršas svarīgiem jautājumiem, tomēr tie jāīsteno labāk”.
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82 ANM mērķi ir tādi paši kā citu ES programmu mērķi, un tā ir priekšrocība

papildināmības un sinerģijas ziņā. Tomēr tas palielina dubulta finansējuma risku un
konkurenci starp dažādām programmām. ERP ierosināja, ka ANM būtu jāietver
atbilstīgi mehānismi, lai nodrošinātu saskaņotību ar citiem ES finansējuma avotiem un
papildināmību 43. Komisijas norādījumos dalībvalstīm 44 ir prasība veikt atbilstīgus
pasākumus, lai nodrošinātu, ka atveseļošanas un noturības plānu īstenošanas laikā tiks
ievērota dažādo instrumentu nošķiršana un ka nekādā gadījumā netiks pieļauts
divkāršs finansējums.
Uzraudzības riski

83 Mēs nesen norādījām uz vairākām nepilnībām saistībā ar Eiropas pusgada

darbību, piemēram, atlasīšanu un prioritāšu noteikšanu attiecībā uz KVAI un
gadījumiem, kad dalībvalstu iesniegtajās valsts reformu programmās netiek skaidri
parādīta tajos ierosināto pasākumu saikne ar KVAI vai plašākiem ES mērķiem 45. Tas
attiecas arī uz dalībvalstu iesniegtajiem plāniem saistībā ar ANM, kuros būtu
jāizskaidro, kā tās plāno izmantot līdzekļus, lai īstenotu ES prioritātes un KVAI 46. Līdz ar
to pastāv risks, ka ANP, kas ir ANM līdzekļu izmaksāšanas pamatā, neietvers pietiekami
skaidras valstu stratēģijas un pietiekami vērienīgus mērķus. Atšķirībā no valsts
reformu programmām šie plāni jāapstiprina Komisijai un Padomei, un tam šādi riski
būtu jāmazina.

84 Turklāt, lai gan mērķi un starpposma mērķi ir jānosaka dalībvalstu līmenī un

jāiekļauj to ANP, mēs esam norādījuši, ka ierosinātajā regulā nav ietverti nekādi kopēji
rezultātu rādītāji un ES līmeņa mērķi 47. Šāds risinājums veicinātu labāku uzraudzību,
novērtēšanu un ANM īstenošanas izvērtēšanu un revīziju ES līmenī, kā arī palīdzētu
dalībvalstīm efektīvāk izmantot resursus, lai sasniegtu ES mērķus. Savā paziņojumā par
2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju 48 Komisija iekļāva vairākus ES rādītājus un
43

ERP atzinums Nr. 6/2020 par Atveseļošanas un noturības mehānismu.

44

Komisijas dienestu darba dokuments “Guidance to Member States on Recovery and
Resilience Plans”, 17.9.2020., SWD(2020) 205 final.

45

ERP īpašais ziņojums Nr. 16/2020 “Eiropas pusgads — konkrētām valstīm adresētie
ieteikumi pievēršas svarīgiem jautājumiem, tomēr tie jāīsteno labāk”.

46

“Guidance to Member States on Recovery and Resilience Plans – Part 2”
(SWD(2020) 205 final).

47

ERP atzinums Nr. 6/2020 par Atveseļošanas un noturības mehānismu.

48

“2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija” (COM(2020) 575 final).
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mērķus septiņās Eiropas pamatiniciatīvās. Norādījumos dalībvalstīm Komisija aicināja
tās paskaidrot, kuras ANP daļas veicina šādu pamatiniciatīvu īstenošanu.
Pārskatatbildības riski

85 Ar krīzi saistītie pasākumi radīs jaunus riskus ES finanšu pārvaldībai un līdz ar to

arī revīzijai un publiskajai pārskatatbildībai. ERP ir ziņojusi, ka instrumentos ārpus
ES budžeta nav atbilstīgu noteikumu attiecībā uz pārskatatbildību pilsoņu priekšā par
ES rīcībpolitiku īstenošanas rezultātiem 49. Sākotnējās finanšu iniciatīvas (CRII un SURE)
ir izstrādātas tā, lai pilnībā atbilstu ES finanšu noteikumiem.

86 Jaunākais ANM nav ESI fonds, un tāpēc tam ir atšķirīga pieeja attiecībā uz

pārskatatbildību. Savā atzinumā par ANM 50 mēs izceļam dažus svarīgus apsvērumus
par ANM revīzijas un pārskatatbildības noteikumiem (sk. VIII pielikums). Mēs jo īpaši
uzsveram, ka ir vajadzīga cieša uzraudzība, pamatojoties uz pārbaudāmiem rādītājiem
un mērķiem, skaidras parlamentārās pārbaudes, kā arī skaidras revīzijas tiesības.
Mehānisma efektivitāti var veicināt arī augsti pārskatatbildības standarti un
visaptveroša revīzijas kārtība.
Izaicinājumi finanšu riska pārvaldībā

87 Jaunie krīzes risināšanas instrumenti (SURE, NGEU) ietver liela mēroga

aizņēmumu un aizdevumu operācijas (sk. 48. un 58. punktu). Lai arī pats par sevi tas
nav jauns Komisijas uzdevums, Komisijai īsā laikā nāksies palielināt tās administratīvo
spēju, lai nodrošinātu līdz šim nepieredzēti apjomīgo darījumu pareizu pārvaldību
kapitāla tirgos, tostarp obligāciju emitēšanu un finanšu risku (piemēram, procentu
likmju riska, kredītriska, krāpšanas riska) pārvaldību.

88 Ar Komisijas aizņēmumiem finansēs gan dotācijas (NGEU), gan aizdevumus

(NGEU, SURE). Aizdevumi ir jāatmaksā dalībvalstīm, tādēļ tiem nav nepieciešami
papildu ES līdzekļi, izņemot tad, ja saistību nepildīšanas gadījumā tiek pieprasīta
ES budžeta garantija. Pašlaik nav priekšlikuma par oficiālu mehānismu (piemēram,
pēcprogrammas uzraudzība 51 EFSM un ESM aizdevumu gadījumā), lai uzraudzītu
dalībvalstu spēju atmaksāt šādus aizdevumus.

49

“ES finanšu nākotne: jāpārskata ES budžeta darbība” (ERP, informatīvais apskats,
2018. gada februāris), 26. punkts.

50

ERP atzinums Nr. 6/2020 par Atveseļošanas un noturības mehānismu.

51

Regula (ES) Nr. 472/2013.
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89 Dotāciju komponents tiks atmaksāts tieši no ES budžeta pēc 2027. gada un

vēlākais līdz 2058. gadam. Lai izpildītu šīs saistības, Eiropadome vienojās katru gadu
pārnest valstu ārkārtas iemaksas līdz 0,6 % no attiecīgā NKI uz ES budžetu, līdz
aizņemtās summas ir pilnībā atmaksātas. Eiropadome vienojās izveidot jaunus pašu
resursus, kuru pamatā būtu nereciklēti plastmasas atkritumi, un izpētīt iespēju nākotnē
ieviest citus jaunus pašu resursus (piemēram, oglekļa ievedkorekcijas mehānismu vai
digitālo nodevu), bet sīkāka informācija būs jāprecizē turpmākajos Komisijas
priekšlikumos. Jaunu ES pašu resursu ieviešana paver iespēju mazināt spiedienu uz
ES un valstu budžetu, kā arī politisko risku ietekmi uz ES ieņēmumu integritāti. Jauni
ieņēmumu avoti var arī palīdzēt īstenot tādas ES prioritātes kā klimata politika un
ilgtspējīga attīstība.
Iespēja stiprināt ES ekonomikas koordināciju

90 ES ekonomikas stratēģijas, piemēram, zaļā un digitālā pārkārtošanās, Vienotā

tirgus rīcības plāns 52 un industriālā stratēģija 53 (nesen pieņemta stratēģija), var sekmēt
ekonomikas atveseļošanu pēc pandēmijas, veicināt ieguldījumus un stimulēt
ES ekonomikas ilgtermiņa izaugsmi. Mēs atzīmējam, ka ierosinātā ANM piesaiste
Eiropas pusgadam ir vērsta uz to, lai koordinētu valstu atveseļošanas stratēģijas un
efektīvi saskaņotu tās ar ES ekonomikas stratēģijām. Tas var stimulēt dalībvalstis
izlietot papildu finansējumu strukturālām reformām un ieguldījumiem, kam ir liela
ietekme uz ilgtermiņa izaugsmi. Komisija ir ierosinājusi iekļaut ANP skaidrus
starpposma mērķus un pārbaudāmus progresa kritērijus, kas īstenošanas posmā rūpīgi
jāuzrauga.

91 ANM struktūra arī paver iespēju ātri ietekmēt ekonomikas atveseļošanu. Jo īpaši

iespēja pasteidzināt līdzekļu piešķiršanu un dažādie izdevumu noteikumi
(sk. 53. punktu) maina līdz šim dominējošo ES budžeta izdevumu loģiku, jo ilgā
plānošanas un projektu sagatavošanas procesa dēļ izdevumi finanšu shēmas perioda
beigās parasti palielinājās. Jaunā loģika, kuras pamatā ir politikas starpposma mērķi,
var veicināt atveseļošanu neilgi pēc ekonomikas satricinājuma, ja mērķu un
starpposma mērķu īstenošana netiek būtiski aizkavēta.

52

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-enforcement-implementationsingle-market-rules_en_0.pdf

53

“Jauna Eiropas industriālā stratēģija” (COM/2020/102 final).
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92 Iepriekšējās finanšu un valsts parāda krīzes ES rosināja ieviest būtiskas reformas

ES finanšu noteikumos (vienots noteikumu kopums, vienotais uzraudzības mehānisms,
Eiropas finanšu uzraudzības sistēma), vai to rezultātā tika pastiprināti vai izstrādāti
jauni ekonomikas koordinācijas mehānismi (sešu tiesību aktu kopums, divu tiesību aktu
kopums, Eiropas pusgads, makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra)
vai dalībvalstīm pieejami jauni makrofinansiālās palīdzības veidi (ESM, EFSM) 54. Tomēr
pandēmijas laikā netika izmantota pieejamā ES finansiālā palīdzība (EFSM, maksājumu
bilances mehānisms), jo tā bija paredzēta tam, lai risinātu dažāda veida krīzes un
novērstu ekonomikas nelīdzsvarotību.

93 Lai gan ir ieviesti ES fiskālie noteikumi, pašreizējai krīzei ir tendence saasināt

iepriekš novērotās fiskālās atšķirības (sk. 66. punktu), kā arī tās iespaidā ir atsāktas
sarunas par nepieciešamību pēc kopīgiem makroekonomikas stabilizācijas
instrumentiem monetārajā savienībā 55. Eurogrupa atkārtoti apņēmās turpināt darbu,
lai vēl vairāk stiprinātu monetārās savienības struktūru un noturību pret
satricinājumiem 56. Covid-19 krīze var pavērt iespēju vēlreiz izskatīt iniciatīvas, kuru
mērķis ir stiprināt ekonomikas koordināciju eurozonā un kas ierosinātas pirms
pandēmijas uzliesmojuma (sk. IX pielikums).

94 Pašreizējai krīzei ir dažāda ietekme un cēloņi, taču tā arī paver iespēju apsvērt

turpmākus uzlabojumus ES iestāžu finanšu spējā ātri reaģēt uz lieliem ekonomikas
satricinājumiem nolūkā mazināt iespējamās ekonomiskās atšķirības starp dalībvalstīm,
ko izraisa šādi satricinājumi. ES pasākumu izstrādes gaita šīs krīzes laikā norāda uz to,
ka ES budžets nebija pielāgots dalībvalstu vajadzībām (sk. jo īpaši 41., 46. un
61. punktu). NGEU un SURE ir pagaidu instrumenti, taču to izmantošana var pārbaudīt
nepieciešamību izveidot šādus pastāvīgus stabilizācijas instrumentus.

54

ERP apskats Nr. 5/2020 “Kā ES ir ņēmusi vērā gūto pieredzi saistībā ar 2008.–2012. gada
finanšu krīzi un valsts parāda krīzi”.

55

“Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area” (Eiropas Fiskālā padome,
2020. gada jūlijs).

56

“Paziņojums par ekonomikas politikas atbildes reakciju uz Covid-19 uzliesmojumu”
(Eurogrupa, 2020. gada 16. marts).
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Šo apskatu 2020. gada 24. novembrī Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada
Revīzijas palātas loceklis Alex BRENNINKMEIJER.
Revīzijas palātas vārdā –

Klaus-Heiner LEHNE
priekšsēdētājs
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Pielikumi
I pielikums. IKP atšķirīgie zaudējumi valstīs pandēmijas laikā:
statistisks skaidrojums
Bez svarošanas
Mainīgais

Koeficients

Stand. kļūda

t-statistika

Varb.

C
TOURISM1
STRINGENCY

0,049 077
-0,730 315
-0,360 840

0,055 015
0,328 399
0,129 799

0,892 075
-2,223 861
-2,779 996

0,3830
0,0378
0,0116

R-kvadrātiskā vērtība

0,430 685

Vidējais atkarīgais main.

-0,112 609

IKP svari
Mainīgais

Koeficients

Stand. kļūda

t-statistika

Varb.

C
TOURISM1_Y
STRINGENCY_Y

0,000 870
-1,805 882
-0,331 146

0,000 337
0,258 049
0,009 569

2,578 985
-6,998 202
-34,60 612

0,0179
0,0000
0,0000

Determinācijas
koeficients

0,983 588

Vidējais atkarīgais main.

-0,005 994

Iedzīvotāju skaita svars
Mainīgais

Koeficients

Stand. kļūda

t-statistika

Varb.

C
TOURISM1_P
STRINGENCY_P

0,000 939
-1,526 311
-0,325 346

0,000 471
0,328 663
0,014 576

1,992 262
-4,644 001
-22,32 012

0,0602
0,0002
0,0000

Determinācijas
koeficients

0,964 087

Vidējais atkarīgais main.

-0,006 027

Piezīme. Attiecībā uz regresiju trīs valstīs atkarīgais mainīgais ir IKP apjoma samazinājums 2020. gada
otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar šo pašu periodu iepriekšējā gadā (Eurostat dati). Par būtiskiem atzītie
skaidrojošie mainīgie: Oksfordas Universitātes stingrības indekss 57 (Stringency Index), tūrisma īpatsvars
kopējā nodarbinātībā (Eurostat dati). Regresijas ir norādītas kā trīs alternatīvas, lai apstiprinātu rezultātu
stabilitāti: lai gan valstīm ir vienāds svars nesvērtajās regresijās, lielajām valstīm ir lielāka nozīme
svērtajās pieejās (IKP un iedzīvotāju skaits).

57

https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/
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II pielikums. Galvenie ekonomiskās reakcijas pasākumi ES (no
2020. gada marta līdz augustam)
MARTS

12 ECB nolemj veikt papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas (ITRO), lai
nodrošinātu banku likviditāti, kā arī papildu aktīvu iegādes programmu
120 miljardu EUR vērtībā, kas ir spēkā līdz 2020. gada beigām, reaģējot uz
spriedzi finanšu tirgos. ECB nolemj ļaut eurozonas bankām uz laiku
darboties, neievērojot atbilstību noteiktām kapitāla prasībām.

13 Komisija pieņem pamatnostādnes par koordinētu ekonomikas reakciju uz
Covid-19 uzliesmojumu.

16 EIB grupa paziņo par pasākumiem pašreizējo programmu ietvaros, kuru

mērķis ir mobilizēt līdz 40 miljardiem EUR, lai finansētu ar veselību saistītas
darbības un krīzes skartos uzņēmumus, daļēji nodrošinot garantijas no
ES budžeta.

18 ECB nolemj uzsākt pagaidu pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmu
(PĀAIP) 750 miljardu EUR apmērā.

19 Komisija pieņem pagaidu regulējumu, pamatojoties uz LESD 107. panta
3. punkta b) apakšpunktu, lai valdības krīzes laikā varētu atbalstīt
uzņēmumus (izmantojot dotācijas, garantijas, subsidētus aizdevumus,
rekapitalizāciju).

23 Padome apstiprina Komisijas priekšlikumu iedarbināt ES fiskālo noteikumu
“vispārējo izņēmuma klauzulu”.

30 ERAF regulas un Kopīgo noteikumu regulas grozījumu pieņemšana, lai

nodrošinātu kohēzijas līdzekļu elastīgu izmantošanu 37 miljardu EUR apmērā
ar krīzi saistītu darbību finansēšanai jomās, kurās tie visvairāk nepieciešami.

APRĪLIS

09 Eurogrupa iekļaujošā sastāvā vienojas izveidot trīs finansiālās drošības tīklus
540 miljardu EUR vērtībā, kurus pārvaldīs ESM, EIB grupa un Komisija.

17 ES 2020. gada budžeta grozījumu pieņemšana, piešķirot papildu

3 miljardus EUR Ārkārtas atbalsta instrumentam un Savienības civilās
aizsardzības mehānismam.

30 ECB nolemj veikt pandēmijas ārkārtas ilgāka termiņa refinansēšanas
operācijas (PĀITRO) laikā no 2020. gada maija līdz decembrim, lai
nodrošinātu banku likviditāti.

MAIJS

27 Komisija ierosina izveidot ES atveseļošanas fondu (“Next Generation EU ”)
750 miljardu EUR vērtībā.

JŪNIJS

04 ECB nolemj palielināt PĀAIP finansējumu par 600 miljardiem EUR un
pagarināt PĀAIP darbības laiku vismaz līdz 2021. gada jūnija beigām.

JŪLIJS

21 Eiropadome vienojas par ES atveseļošanas fondu (“Next Generation EU ”)
750 miljardu EUR vērtībā.
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III pielikums. Ar Covid-19-saistītās izmaiņas Eiropas Savienības
2020. gada budžetā salīdzinājumā ar sākotnējo budžetu

DFS kategorija

Pastiprināti
saistību piešķīrumi

Pārdale

Pastiprināti
maksājumu
piešķīrumi

Konkurētspēja izaugsmei un
nodarbinātībai

1,7

Ekonomiskā, sociālā un
teritoriālā kohēzija

54

22,6

54

8
14,6

0,1

0,7

Tostarp:
CRII
CRII+
Ilgtspējīga izaugsme: dabas
resursi
Drošība un pilsonība

3

Tostarp:
ārkārtas atbalsta instruments
Globālā Eiropa
Īpašie instrumenti ārpus
DFS maksimālā apjoma (ESSF)
Saistību apropriācijas kopā

2,7
11,5
0,2
67,5

Maksājumu apropriācijas kopā
Piezīme. Dati 2020. gada augusta beigās, izteikti miljardos EUR.
Avots: Komisija.

0,1

3,1
23,3
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IV pielikums. Summas, kas pieejamas saskaņā ar NGEU

01 Lielākā daļa NGEU līdzekļu ir koncentrēti kohēzijas un ekonomiskās
konverģences atbalstam:
o

672,5 miljardi EUR Atveseļošanas un noturības mehānismam (par ko vienojās
Eiropadome), kas ir galvenais jaunais NGEU instruments, kas piedāvās plaša
mēroga finansiālu atbalstu ieguldījumiem un reformām nolūkā atjaunot
ekonomikas izaugsmes potenciālu, risināt Eiropas pusgada kontekstā apzinātās
problēmas un palīdzēt īstenot ES zaļo un digitālo stratēģiju;

o

47,5 miljardi EUR programmai REACT-EU (par ko vienojās Eiropadome), ko veido
kohēzijas dotācijas, ko piešķir dalībvalstīm, pamatojoties uz ekonomikas krīzes
smagumu.

02 Dotāciju atbalsts 30 miljardu EUR apmērā (par ko vienojās Eiropadome)

pastiprinās DFS kategorijas “Vienotais tirgus, inovācija un digitalizācija” un “Dabas
resursi un vide”:
o

DFS piešķīruma pastiprinājums programmai InvestEU, kas ir ESIF turpinājums un
kuras mērķis ir turpināt atbalstīt stratēģiskos ieguldījumus. Eiropadome
samazināja ierosināto piešķīrumu garantijām no sākotnējiem 31,2 miljardiem EUR
līdz 5,6 miljardiem EUR, tādējādi tā ekonomiskā ietekme būs ierobežotāka. Netika
panākta vienošanās par programmas InvestEU ietvaros ierosināto Stratēģisko
investīciju mehānismu ar mērķi veicināt jauno ES industriālo stratēģiju;

o

Eiropadome nepiekrita ierosinātajam 26 miljardu EUR piešķīrumam jaunam
Maksātspējas atbalsta instrumentam. Tā mērķis bija palīdzēt novērst
maksātnespēju, veicot kapitāla ieguldījumus nozarēs, attiecībā uz kurām
pandēmijai ir lielāka finansiālā ietekme;

o

dažu programmu pastiprināšana: “Apvārsnis Eiropa” (atbalsts ar veselību un
klimatu saistītām pētniecības un inovācijas darbībām), RescEU (Savienības civilās
aizsardzības mehānisma pastiprināšana), ELFLA (palīdzība krīzes smagi skartajām
lauksaimniecības un pārtikas nozarēm) un EU4Health (mērķtiecīgs atbalsts valstu
veselības aprūpes sistēmu uzlabošanai). Par daļu no to finansējuma Eiropadome
nevienojās;
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o

Taisnīgas pārkārtošanās fonds: fonda mērķis ir atbalstīt ekonomikas dažādošanu
un to teritoriju pārorientēšanos, kuras visvairāk skar pārkārtošanās uz mazoglekļa
ekonomiku. Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu fondam tika piešķirti
30 miljardi EUR papildus 10 miljardiem EUR, kas ietverti nākamajā DFS. Tomēr
Eiropadome samazināja piešķīrumu līdz 10 miljardiem EUR.

03 Skaitļi šajā pielikumā attiecas uz pasākumiem, par kuriem bija panākta vienošanās

līdz 2020. gada augusta beigām (sk. arī A attēlu).

A attēls. NGEU komponenti: Komisijas un Eiropadomes priekšlikumu salīdzinājums (miljardi EUR)
Eiropas Komisija

Eiropadome

1 850,0

750,0
NGEU

56,3
Garantijas

250,0

Aizdevumi

560,0
ANM

1 824,3

750,0
NGEU

1 100,0
DFS

443,7

5,6
Garantijas

Dotācijas

50,0

30,0

15,5

15,0

13,5

7,7

360,0

310,0
Piešķiršanas kritēriji:
a) bezdarbs 2015.–2019. gadā
b) apgrieztais IKP uz vienu iedzīvotāju
c) iedzīvotāju īpatsvars

384,4

Aizdevumi

2,0

Dotācijas

672,5
ANM

rescEU
EU4Health
“Apvārsnis Eiropa”

47,5

10,0

7,5

5,0

1,9

rescEU
“Apvārsnis Eiropa”

ELFLA
Taisnīgas pārkārtošanās fonds
REACT-EU

ELFLA
Ārējais atbalsts
Taisnīgas pārkārtošanās fonds
REACT-EU
2021.–2024. gads

1 074,3
DFS

2021.–2022. gads
Eiropas Komisijas ierosinātie kritēriji:
a) bezdarbs 2015.–2019. gadā
b) apgrieztais IKP uz vienu iedzīvotāju
c) iedzīvotāju īpatsvars

218,8

93,7

2023. gads
Kritēriji, kas atspoguļo krīzes ietekmi:
a) reālā IKP kritums 2020. gadā
b) kopējais reālā IKP kritums 2020.–2021. gadā
b) apgrieztais IKP uz vienu iedzīvotāju
c) iedzīvotāju īpatsvars

V pielikums. Dažādu ES un ESM finanšu pasākumu īstenošanas
līmenis
Iestāde

Instrumenti

CRII/CRII+

Komisija

ESSF

ESI

SURE

Pieejamie
līdzekļi

Apguves statuss

54 miljardi EUR
2020. gadā

2020. gada jūlija beigās 18 dalībvalstīs bija
apstiprināti 97 ar koronavīrusu saistīti darbības
programmu grozījumi. Līdz oktobrim
23 dalībvalstīm un Apvienotajai Karalistei tika
pārdalīti aptuveni 14 miljardi EUR, kas
paredzēti ieguldījumiem ekonomiskās un
veselības krīzes apkarošanai. Dalībvalstīm ir
pieejami papildu 8 miljardi EUR neatgūta
ikgadējā priekšfinansējuma veidā. Tomēr,
ņemot vērā procedūras un pašreizējos budžeta
piešķīrumus, visticamāk, ka 2020. gadā
pieejamie resursi būs ierobežoti līdz
8 miljardiem EUR priekšfinansējuma, un
atlikušos līdzekļus varēs izmaksāt, sākot ar
2021. gadu.

0,18 miljardi EUR
2020. gadā

19 dalībvalstis ir lūgušas palīdzību, taču līdzekļi
vēl nav izmantoti, jo Komisija līdz 2020. gada
beigām veic katrai valstij paredzētā piešķīruma
novērtējumu. Oktobrī Komisija ierosināja
izmaksāt avansa maksājumus septiņām
dalībvalstīm, kas tos pieprasīja. Paredzams, ka
visi maksājumi par pieteikumiem, kas saistīti ar
Covid-19, tiks veikti 2021. gadā atkarībā no
budžeta pieejamības.

2,7 miljardi EUR
2020. gadā

Komisija līdz augusta beigām pieņēma
finansēšanas lēmumu un divus grozījumus,
piešķirot visu finansējumu, izņemot
100 miljonus EUR. Nozīmīga finansējuma daļa
tika piešķirta līgumiem ar vakcīnu
izstrādātājiem.

Aizdevumu
atbalsts
100 miljardu EUR
apmērā

Pēc Komisijas priekšlikuma augustā Padome
apstiprināja 16 dalībvalstu lūgumus septembrī
piešķirt aizdevumus 87,4 miljardu EUR apmērā.
Oktobrī Padome apstiprināja 0,5 miljardus EUR
Ungārijai, un Komisija sekmīgi emitēja pirmās
17 miljardu EUR vērtās obligācijas SURE
finansēšanai.
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Iestāde

Instrumenti

Pieejamie
līdzekļi

Sākotnējās
iniciatīvas
saistībā ar
Covid-19

Potenciālais
finansējums
28 miljardu EUR
apmērā

Līdz augusta vidum EIB bija saņēmusi
72 pieprasījumus no 23 dalībvalstīm par
projektiem, kas saistīti ar Covid-19,
21 miljarda EUR apmērā. No šīs summas EIB
apstiprināja vai parakstīja projektus
18,1 miljarda EUR apmērā, savukārt
2,1 miljarda EUR piešķiršana vēl tika vērtēta.

PEGF

Potenciālais
finansējums
200 miljardu EUR
apmērā

Sagatavošanas procedūras tika pabeigtas
augusta beigās pēc tam, kad bija ratificēti
vismaz 60 % no fondam paredzētajām valsts
garantijām. Līdz augusta beigām nebija uzsākts
neviens finansēšanas projekts.

PKA

240 miljardi EUR

Dalībvalstu pieprasījumi nav saņemti.

EIB

ESM

Apguves statuss

Avots: ERP, pamatojoties uz apkopotajiem datiem.
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VI pielikums. EIB finansiālā reakcija uz Covid-19 krīzi –
pašreizējais stāvoklis

01 EIB 2020. gada 18. augustā ziņoja par 72 finansēšanas projektiem: 15 no tiem tiek

vērtēti, 26 ir parakstīti un 31 ir apstiprināts. Apstiprināto projektu kopsumma ir
8,8 miljardi EUR, parakstīto projektu kopsumma ir 10,1 miljards EUR, bet pašlaik
vērtēto projektu kopsumma – 2,1 miljards EUR (sk. A attēlu). Gandrīz 55 % projektu
tika iesniegti laikā no jūnija līdz jūlijam, veidojot aptuveni 75 % no kopējā budžeta.

A attēls. Ar Covid-19 saistīto projektu sadalījums pēc apstiprinājuma
statusa

10 %
42 %

Parakstīts

48 %

Piezīme. Pirms Direktoru padomes apstiprinājuma par finansējumu un pirms aizdevuma parakstīšanas
projekti tiek vērtēti un apspriesti.
Avots: EIB publiskā datubāze58.

02 Itālijā tiek īstenots vislielākais EIB projektu skaits (18), kam seko Spānija (13),

Polija (5) un Francija (5). Attiecībā uz budžetā paredzēto summu (sk. B attēlu) valsts,
kas gūst vislielāko labumu no EIB intervences pasākumiem, ir Itālija (7 miljardi EUR), tai
seko Spānija (4 miljardi EUR), Francija (2,2 miljardi EUR) un Polija (2,1 miljards EUR).

58

https://www.eib.org/en/projects/pipelines/index.htm?q=covid&sortColumn=
projectStatusDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=25&pageable=true&langu
age=EN&defaultLanguage=EN&yearFrom=2020&yearTo=2020&countries.region=1&orCoun
tries.region=true&orCountries=true&orSectors=true&orStatus=true
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B attēls. Ar Covid-19 saistīto projektu sadalījums pa valstīm
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000

Ierosinātā summa
Finansētā summa

2 000
1 000
0

Avots: EIB publiskā datubāze.

03 79 % no tiem ir paredzēti MVU (57 projekti), 11 % veselības aprūpei (astoņi

projekti), 4 % enerģētikai (trīs projekti), 3 % pētniecībai un izstrādei (divi projektu) un
2 % – videi. Summu izteiksmē 66 % garantiju ir novirzīti MVU (13 909 miljoni EUR),
29 % – veselības aprūpes projektiem (6 142 miljoni EUR), 2 % – enerģētikai
(400 miljoni EUR) un 1 % – videi (300 miljoni EUR) un pētniecībai un izstrādei
(150 miljoni EUR).
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VII pielikums. Galvenie faktori, kas izskaidro atšķirības valsts
parāda attiecībā

01 Izmaiņas prognozētā valsts parāda pieaugumā attiecībā pret IKP

galvenokārt
nosaka paredzamā deficīta apmērs un atlikumu un plūsmu korekcija (piemēram,
publiskā sektora aizdevumi un kapitāla iepludināšana krīzes laikā), un tās ietekmē arī
IKP samazinājums. IKP zaudējumu ietekme uz parāda attiecību ir lielāka valstīs ar lielu
parāda attiecību (sk. A attēlu). Turklāt lielākajā daļā valstu, kurās ir liels parāds, ir
paredzams liels IKP samazinājums (sk. B attēlu).
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A attēls. Valsts parāda izmaiņu struktūra 2020. gadā (% no IKP)
30

25

20

15

10

5

0

-5
Ietekme uz IKP

Deficīts 2020. gadā

Atlikumu un plūsmu korekcijas

Avots: Komisijas rudens prognozes (AMECO).

59

Pamatojoties uz Komisijas pavasara prognozēm (2020. g.).
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B attēls. Lielāks IKP samazinājums tiek prognozēts valstīs ar lielu parādu
0

0

IKP apjoma pieaugums 2020. gadā (%)

-2
Luksemburga
-4

-6

Igaunija
Bulgārija
Rumānija

-8

-10

-12

-14
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Lietuva

Zviedrija
Dānija

100

200

Īrija

Polija

Latvija

Somija
Nīderlande
Vācija

Ungārija
Malta
Austrija
Slovākija

Čehijas Republika

150

Slovēnija

Kipra

Beļģija

Horvātija Francija

Portugāle
Itālija

Spānija

Valsts parāds 2019. gada beigās (% no IKP)

Avots: ERP aprēķini, pamatojoties uz Komisijas rudens prognozēm (2020. g.).

Grieķija
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VIII pielikums. Ar Atveseļošanas un noturības mehānismu
saistītās pārskatatbildības problēmas
Savā atzinumā par Komisijas priekšlikumu, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības
mehānismu60, mēs konstatējām vairākas pārskatatbildības problēmas.
o

ANM piemērošanas joma un mērķi ir diezgan plaši un aptver dažādas politikas
jomas. Nav noteikti nedz skaitļos izteikti sagaidāmie rezultāti ES līmenī, nedz arī
finansējuma sadale dažādajiem mērķiem. Tomēr norādījumos par ANP Komisija
ierosināja paredzēt 37 % līdzekļu klimatrīcībai un 20 % – digitālajai pārejai.

o

Attiecībā uz Eiropas Parlamenta lomu uzraudzības un kontroles nodrošināšanā
ierosinātajā ANM regulā61 ir paredzēts nosūtīt ANP novērtējumus Eiropas
Parlamentam, kā arī iesniegt gada pārskatu un novērtējuma ziņojumu četrus
gadus pēc regulas stāšanās spēkā. Savā atzinumā mēs ieteicām, ka ierosinātajā
ANM regulā ir skaidri jādefinē Eiropas Parlamenta loma budžeta un budžeta
izpildes apstiprinājuma procedūrā, ņemot vērā, ka ANM izdevumi tiks pārvaldīti,
pamatojoties uz ES budžeta noteikumiem par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem.

o

Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. panta 1. punkts pilnvaro Eiropas
Revīzijas palātu revidēt jebkurus Savienības ieņēmumus vai izdevumus.
Ierosinātās ANM regulas 40. apsvērumā ir atgādināts, ka ikvienai personai vai
subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, pilnībā jāsadarbojas Savienības finanšu
interešu aizsardzībā un jāpiešķir ERP nepieciešamā piekļuve un tiesības veikt
revīziju. Tomēr skaidrības labad iesakām ierosinātajā ANM regulā skaidri paredzēt
ERP tiesības veikt revīziju attiecībā uz dotācijām, kā arī uz ANM aizdevumu
komponentu.

o

Pēc sākotnējā ANM regulas priekšlikuma iesniegšanas Komisija ierosināja
samērīgus noteikumus nolūkā nodrošināt Savienības finanšu interešu aizsardzību.
Apskata sagatavošanas beigās noteikumi vēl tika apspriesti. Tie ir daļēji
atspoguļoti prezidentvalsts kompromisa tekstā un Eiropas Parlamenta grozījumos.

o

Mēs konstatējām, ka ANM izdevumu izmantošana ir intensīvāka sākumposmā, un
novērtējums tiks publicēts pēc tam, kad lielākā daļa izdevumu būs veikta. Tas var
būt neizbēgami, jo ātra īstenošana ir viens no mehānisma mērķiem. Pastāv risks,

60

ERP atzinums Nr. 6/2020 par Atveseļošanas un noturības mehānismu.

61

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un
noturības mehānismu (COM(2020) 408 final).
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ka novērtējumā gūto atziņu nozīme atlikušā ANM finansējuma pārvaldībā būs
ierobežota.
o

Tā kā uz to attiecas Eiropas pusgada koordinācija, mēs īpašajā ziņojumā par
Eiropas pusgadu uzsvērām izaicinājumu saistībā ar politikas intervences
efektivitātes novērtēšanu attiecībā uz vairākiem vienlaicīgiem mērķiem un
intervences jomām.
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IX pielikums. Līdzšinējās idejas par vērienīgākiem ekonomikas
koordinācijas instrumentiem

01 Pandēmija kārtējo reizi norādīja uz grūtībām pārvaldīt lielus eurozonas

satricinājumus, jo ES nav fiskālās spējas. Pirms pandēmijas uzliesmojuma nebija
panākta vienprātība attiecībā uz dažām idejām izveidot pastāvīgus ES fiskālos
instrumentus, lai cīnītos pret lieliem ekonomikas satricinājumiem. Konkrētāk, 2017.–
2019. gada sarunās par nākamo ES daudzgadu budžetu Komisija nāca klajā ar vairākām
idejām par finanšu instrumentiem, kas varētu mazināt lielus ES ekonomikas
satricinājumus; tie ir:
o

makroekonomikas stabilizācijas instruments – Eiropas Komisija 2018. gada maijā
ierosināja izveidot Eiropas Investīciju stabilizācijas funkciju nolūkā absorbēt lielus
asimetriskus makroekonomikas satricinājumus eurozonā. Saskaņā ar šo
ierosinājumu ES budžets garantētu kompensējošus aizdevumus līdz
30 miljardiem EUR. Aizdevumi būtu pieejami dalībvalstīm, kuras saskaras ar
šādiem satricinājumiem un ievēro stingrus attiecināmības kritērijus attiecībā uz
pareizu fiskālo un makroekonomikas politiku. Atbalstu bija paredzēts izmantot, lai
uzturētu publisko ieguldījumu līmeni. Lai gan NGEU ir līdzīgs mērķis, tam ir
pagaidu raksturs un tā finansēšanas mehānisms ietver gan dotācijas, gan
aizdevumus;

o

bezdarba pārapdrošināšanas shēma – ideja, ko Komisija, ekonomisti un
dalībvalstis vairākkārt atkārtojušas. Komisijas ierosinātā shēma 62 darbotos kā
“pārapdrošināšanas fonds” valstu bezdarba shēmām (bet nepiešķirtu tiešus
pabalstus bezdarbniekiem). Šī shēma krīzes laikā sniegtu lielāku rīcības brīvību
attiecībā uz dalībvalstu publiskajām finansēm. Komisija savā darba programmā
(2020. gada janvārī) paziņoja par nodomu ierosināt šādu shēmu. Programmu
SURE var uzskatīt par pirmo soli ceļā uz Bezdarba pārapdrošināšanas shēmu, taču,
ņemot vērā tās diskrecionārās iezīmes un ierobežoto darbības jomu, tā neatbilst
sākotnējās idejas vērienīgumam par automātisku stabilizatoru;
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https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_lv.pdf
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o

2019. gada beigās Eurogrupa joprojām analizēja piemērotākos risinājumus
attiecībā uz eurozonas konverģencei un konkurētspējai paredzēto budžeta
instrumentu (BIKK), kas jāfinansē no nākamās DFS un ar ko finansētu reformas,
kuras stiprina konverģenci starp dalībvalstīm atbilstoši Eiropas pusgada
prioritātēm. Tas aizstātu Komisijas priekšlikumu par reformu īstenošanas
instrumentu, kas sākotnēji tika ierosināts 2018. gada maijā.

02 Ideju par “euroobligācijām” (obligācijas, ko kopīgi emitējušas eurozonas

dalībvalstis) Komisija pirmo reizi izvirzīja 2011. gadā 63 valsts parāda krīzes laikā. Covid19 krīzei saasinoties, politiskā līmenī, domnīcās un akadēmiskajās aprindās sāka
apspriest jaunus priekšlikumus par vienoto parādzīmju, piemēram, “koronavīrusa
obligāciju”, emitēšanu. Līdzekļus varētu sagādāt, piemēram, Eiropas Investīciju banka.
Pateicoties kopīgošanai, koronavīrusa obligācijas daudzām dalībvalstīm būtu lētāks
finansējuma avots salīdzinājumā ar pašu šo valstu obligācijām. Vairākas dalībvalstis,
tostarp tās, kuras krīze skārusi vissmagāk, atbalstīja šo koncepciju, bet citas stingri
iebilda pret to. Ierosinātais NGEU fonds bija kompromiss.
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“Zaļā grāmata par stabilitātes obligāciju ieviešanas iespējamību” (Komisija, 2011. g.).
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Akronīmi un abreviatūras
AMECO: Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta ikgadējā
makroekonomikas datubāze
ANM: Atveseļošanas un noturības mehānisms
ANP: Atveseļošanas un noturības plāni
CRII: Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu
DFS: daudzgadu finanšu shēma
EAAPI: Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde
EBI: Eiropas Banku iestāde
ECB: Eiropas Centrālā banka
EIB: Eiropas Investīciju banka
ERP: Eiropas Revīzijas palāta
ES: Eiropas Savienība
ESI fondi: Eiropas strukturālie un investīciju fondi
ESI: ārkārtas atbalsta instruments
ESIF: Eiropas Stratēģisko investīciju fonds
ESM: Eiropas Stabilitātes mehānisms
ESRK: Eiropas Sistēmisko risku kolēģija
ESSF: Eiropas Savienības Solidaritātes fonds
EVTI: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
IKP: iekšzemes kopprodukts
INA: ienākumus nenesošs aizdevums
KVAI: konkrētai valstij adresēti ieteikumi
MFI: monetārā finanšu iestāde
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MVU: mazie un vidējie uzņēmumi
NGEU: Next Generation EU
NKI: nacionālais kopienākums
PEGF: Viseiropas garantiju fonds
PKA: pandēmijas krīzes atbalsts
SSI: Maksātspējas atbalsta instruments
SURE: Eiropas pagaidu atbalsta instruments bezdarba riska mazināšanai ārkārtas
situācijā
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Glosārijs
Automātiskais stabilizators: fiskālās politikas komponents, kas svārstās atkarībā no
uzņēmējdarbības cikla (nodokļu ieņēmumi, sociālie izdevumi u. c.).
Daudzgadu finanšu shēma: ES izdevumu plāns, kurā ir noteiktas prioritātes
(pamatojoties uz politikas mērķiem) un maksimālie apjomi sešās galvenajās
kategorijās, parasti septiņu gadu posmam. DFS ir struktūra, kuras ietvaros tiek veidots
ES katra gada budžets un kurā ir noteikts katras kategorijas izdevumu apmērs.
Pašreizējā DFS aptver laikposmu no 2014. gada līdz 2020. gadam.
Eiropas pusgads: ikgadējs ekonomikas un budžeta politikas koordinācijas cikls ES, kura
ietvaros dalībvalstīm tiek sniegti politikas norādījumi.
Finansiāla palīdzība: ES finansiāls atbalsts (piem., aizdevumi), kas sniegts dalībvalstīm,
kuras nonākušas finansiālās grūtībās, lai atjaunotu to makroekonomisko vai finanšu
stabilitāti un nodrošinātu to spēju pildīt savas publiskā sektora vai maksājumu bilances
saistības.
Finanšu tirgus: tirgus akciju, obligāciju, preču, valūtu un citu finanšu aktīvu pārdošanai
un pirkšanai.
Ienākumus nenesošs aizdevums (INA): aizdevums ir ienākumus nenesošs, ja
maksājumi ir kavēti noteiktu laika periodu (parasti 90 dienas) vai pazīmes liecina, ka
pilna atmaksa ir maz ticama.
Konkrētām valstīm adresēti ieteikumi: politikas norādījumi dalībvalstīm, kurus ik gadu
formulē Komisija, par to, kā saglabāt stabilu valsts finanšu sistēmu. Pēc tam Komisija
tos iesniedz Padomei apstiprināšanai jūlijā Eiropas pusgada kontekstā.
Monetārās finanšu iestādes: centrālās bankas, rezidentu kredītiestādes, kā noteikts
ES tiesību aktos, un citas rezidentu finanšu iestādes, kas nodarbojas ar noguldījumu
pieņemšanu no iestādēm, kas nav MFI, un savā vārdā piešķir kredītus un/vai veic
ieguldījumus vērtspapīros.
Valsts atbalsts: tiešs vai netiešs valdības atbalsts uzņēmumam vai organizācijai, kas
tiem dod priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem.
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ERP darbinieku grupa
Šo apskatu sagatavoja IV revīzijas apakšpalāta, kuru vada ERP loceklis Alex
Brenninkmeijer un kura revidē tirgu regulējumu un konkurētspējīgu ekonomiku.
Šā apskata sagatavošanu vadīja ERP locekle Ildiko Gall-Pelcz, atbalstu sniedza locekles
biroja vadītāja Claudia Kinga Bara, locekles biroja atašejs Zsolt Varga, atbildīgais
vadītājs Zacharias Kolias, darbuzdevuma vadītājs Adrian Savin, revidenti Giuseppe
Diana, Stefan-Razvan Hagianu, Kamila Lepkowska un Jacques Sciberras,
Adrian Williams (lingvistiskais atbalsts), Alexandra Mazilu (grafiskā dizainere),
Claudia Albanese un Zsolt Varga (ECALab).
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© Eiropas Savienība, 2020.
Eiropas Revīzijas palātas (ERP) atkalizmantošanas politiku īsteno ar Eiropas Revīzijas
palātas Lēmumu Nr. 6–2019 par atvērto datu politiku un dokumentu
atkalizmantošanu.
Ja vien nav norādīts citādi (piem., individuālās autortiesību norādēs), ERP saturs, kurš
pieder ES, ir licencēts saskaņā ar šādu starptautisku licenci: Creative Commons
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence. Tas nozīmē, ka atkalizmantošana ir
atļauta, ja tiek sniegtas pienācīgas atsauces un norādītas izmaiņas. Atkalizmantošana
nedrīkst sagrozīt dokumentu sākotnējo nozīmi vai jēgu. ERP nav atbildīga par
atkalizmantošanas sekām.
Jums ir jānoskaidro papildu tiesības, ja konkrētā saturā attēlotas identificējamas
privātpersonas, piem., ERP darbinieku fotoattēlos, vai ja tas ietver trešās personas
darbu. Ja atļauja ir saņemta, tā atceļ un aizstāj iepriekš minēto vispārējo atļauju un
skaidri norāda uz visiem izmantošanas ierobežojumiem.
Lai izmantotu vai reproducētu saturu, kas nepieder ES, jums var būt jāprasa atļauja
tieši autortiesību īpašniekiem.
Programmatūra vai dokumenti, uz kuriem attiecas rūpnieciskā īpašuma tiesības, proti,
patenti, preču zīmes, reģistrēti dizainparaugi, logotipi un nosaukumi, nav iekļauti
ERP atkalizmantošanas politikā un jums nav licencēti.
Eiropas Savienības iestāžu un struktūru tīmekļa vietnēs, kas izvietotas domēnā
europa.eu, ir atrodamas saites uz trešo personu vietnēm. Tā kā ERP šīs vietnes
nekontrolē, iesakām rūpīgi iepazīties ar to privātuma un autortiesību politiku.
Eiropas Revīzijas palātas logotipa izmantošana
Eiropas Revīzijas palātas logotipu nedrīkst izmantot bez Eiropas Revīzijas palātas
iepriekšējas piekrišanas.

Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ir īstenojušas
dažādus pasākumus ar mērķi ierobežot un
novērst pašreizējās Covid-19 pandēmijas radītos
ekonomiskos zaudējumus. Šajā apskatā ir attēlota
šo pasākumu kopaina, kas valstu līmenī veikti līdz
2020. gada jūnijam un ES līmenī – līdz augustam.
Apskatā ir arī norādīti riski, izaicinājumi un
iespējas turpmākai ES ekonomikas koordinācijai.
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