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SAĪSINĀJUMI UN AKRONĪMI 
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EMPL ĢD: Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts 

EPK: ES Padomes Ekonomikas politikas komiteja 

ESAO: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija 

KVAI: konkrētai valstij adresēts ieteikums 

MNNP: makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra 

PBDNP: pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra 

PNNP: pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra 

PP: padziļināts pārskats 

SIP: Stabilitātes un izaugsmes pakts 

SVF: Starptautiskais Valūtas fonds 

VRP: valsts reformu programma 
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GLOSĀRIJS 

Eiropas pusgads. ES ikgadējais ekonomikas politikas koordinēšanas cikls. Tas aptver 

Stabilitātes un izaugsmes paktā noteikto fiskālo politiku, pārmērīgas makroekonomiskās 

nelīdzsvarotības novēršanu (īstenojot MNNP) un strukturālās reformas stratēģijas 

“Eiropa 2020” kontekstā. Tādējādi tiek sagatavoti konkrētām dalībvalstīm adresēti ieteikumi. 

Ekonomikas politikas komiteja (EPK). Komisijas un Padomes padomdevēja struktūra, kas 

izveidota ar Padomes 1974. gada 18. februāra Lēmumu 74/122/EEK. EPK palīdz Padomei 

koordinēt dalībvalstu un ES ekonomikas politiku. Tajā ir pa diviem pārstāvjiem no katras 

dalībvalsts, kā arī no Komisijas un ECB. 

Stabilitātes un izaugsmes pakts (SIP). Vienošanās, kas kopš 1997. gada ir saistoša visām 

dalībvalstīm (ar reformām 2005. un 2011. gadā), par Māstrihtas līguma noteikumu 

īstenošanu attiecībā uz dalībvalsts fiskālās politikas ilgtspējas nodrošināšanu, galvenokārt 

uzturot valsts budžeta deficītu un parādu pieņemamā līmenī.  

Stratēģija “Eiropa 2020”. ES izaugsmes un nodarbinātības programma pašreizējai 

desmitgadei. Stratēģijā ir ietverti pieci pamatmērķi, kas izteikti ar septiņām 

pamatiniciatīvām. ES valstu valdības ir izvirzījušas valsts līmeņa mērķus, lai palīdzētu sasniegt 

ES vispārējos mērķus, un par tiem ziņo valsts reformu programmās (VRP). 

Valsts reformu programma. Dokuments, ko sagatavo katru gadu un kurā ir izklāstīta 

dalībvalsts politika un pasākumi ilgtspējīgas izaugsmes un nodarbinātības nodrošināšanai un 

stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanai. 
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KOPSAVILKUMS 

Par makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru 

I. Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru (MNNP) izstrādāja ar mērķi 

novērst makroekonomisko nelīdzsvarotību ES, reaģējot uz to, ka pirms 2008. gada krīzes 

nebija politikas instrumentu, kas novērstu šīs nelīdzsvarotības veidošanos. 

II. MNNP darbojas, pamatojoties uz ikgadēju ciklu. Tā sākumā Komisija publicē ekonomikas 

un finanšu novērtējumu — brīdināšanas mehānisma ziņojumu (BMZ), kurā norādītas 

nelīdzsvarotības riska skartās dalībvalstis, attiecībā uz kurām ir jāveic papildu analīze 

padziļināta pārskata (PP) veidā. PP mērķis ir secināt, vai izraudzītajās dalībvalstīs ir 

nelīdzsvarotība un vai tā būtu jāuzskata par pārmērīgu. Visbeidzot, pamatojoties uz PP 

analīzi, Komisija sagatavo konkrētām valstīm adresētus ieteikumus, ko galu galā pieņem 

Padome un kas tiek sniegti dalībvalstīm, lai tās novērstu nelīdzsvarotību. 

III. Ja nelīdzsvarotība tiek uzskatīta par pārmērīgu, Komisija saskaņā ar MNNP regulu 

ierosina Padomei uzsākt pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru (PNNP). Tas ir 

pastiprinātas uzraudzības mehānisms, kas ietver sankciju iespēju attiecībā uz eurozonas 

dalībvalstīm. 

Ko mēs revidējām 

IV. Revīzijas galvenais jautājums bija šāds: “Vai MNNP ir vispusīgi pamatota un pienācīgi 

īstenota?” Mēs novērtējām, cik efektīvi Komisija īstenoja MNNP laikposmā no 2012. līdz 

2017. gadam. 

Ko mēs konstatējām 

V. Lai gan MNNP ir kopumā labi izstrādāta, Komisija to neīsteno tā, lai nodrošinātu 

nelīdzsvarotības efektīvu novēršanu un koriģēšanu.  

VI. Lai novērstu makroekonomisko nelīdzsvarotību, Komisija kā galveno instrumentu 

izmanto ar MNNP saistītus konkrētai valstij adresētus ieteikumus (KVAI). Tomēr īstenošanas 

līmenis ir bijis zems. Lai gan šo ieteikumu īstenošana ir dalībvalstu atbildība, vairākas 

nepilnības ir konstatētas arī veidā, kā Komisija tos izstrādā. Starp padziļinātajā pārskatā 
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konstatēto konkrēto nelīdzsvarotību un ierosinātajiem ieteikumiem nav sistemātiskas 

saiknes. Dažos gadījumos KVAI ir norādīti kā saistīti ar MNNP, kaut arī tie tikai attāli attiecas 

uz makroekonomisko nelīdzsvarotību, ja vispār attiecas, tāpēc dalībvalstīm ir grūtāk veikt 

atbilstošus korektīvus pasākumus. Turklāt ar MNNP saistītajos KVAI (MNNP-KVAI) nav 

pietiekami ņemta vērā fiskālā politika, pat ja tā attiecas uz nelīdzsvarotību, kas nav saistīta ar 

fiskālo nelīdzsvarotību. Ir dažas neatbilstības starp konkrētām dalībvalstīm adresētiem 

ieteikumiem un ieteikumiem, kas sniegti eurozonai kopumā. Visbeidzot, Komisija dažkārt 

nosaka ļoti īsus termiņus ieteikumu īstenošanai.  

VII. Mēs piekrītam aptaujāto ieinteresēto personu viedoklim, ka padziļinātajos pārskatos 

veiktā analīze ir kvalitatīva un nelīdzsvarotība ir pareizi noteikta. Tomēr pēdējos gados PP 

ieņem aizvien mazāk pamanāmu vietu Komisijas sniegtajos ziņojumos, kur ar MNNP saistītā 

analīze un politikas ieteikumi tagad tiek mazāk uzsvērti, kopš tos iekļauj valstu ziņojumos, 

kuros galvenokārt apskata struktūrpolitikas plašu ekonomisku koordināciju. MNN procedūru 

vēl vairāk ir vājinājis Komisijas lēmumu pieņemšanas process attiecībā uz nelīdzsvarotības 

nopietnības klasifikāciju. Lai gan nelīdzsvarotību nosaka dienestu līmenī, pamatojoties uz 

skaidriem tehniskiem kritērijiem, padziļinātajos pārskatos nav skaidri novērtēta tās 

nopietnība. Kritēriji, kas ir pamatā komisāru kolēģijas pieņemtajiem galīgajiem lēmumiem, 

nav pārredzami.  

VIII. Jāpiebilst, ka Komisija nekad nav ieteikusi uzsākt pārmērīgas nelīdzsvarotības 

novēršanas procedūru, neraugoties uz to, ka kopš MNNP sākuma 2012. gadā ir konstatēts, 

ka vairākās dalībvalstīs jau ilgāku laiku ir vērojama pārmērīga nelīdzsvarotība. 

IX. Procesa pirmais dokuments — brīdināšanas mehānisma ziņojums (BMZ) — pietiekami 

neveicina nelīdzsvarotības agrīnu noteikšanu, jo tas izmanto rādītājus, kas balstīti uz 

novecojušiem datiem un mainīgiem vidējiem lielumiem, neņemot vērā pēdējos notikumus. 

Turklāt BMZ teksts ir vairāk aprakstošs nekā analītisks. Netiešā ietekme uz citām dalībvalstīm 

un eurozonas dimensiju nav īpaši ņemta vērā, lai gan šajā saistībā ir panākti daži uzlabojumi.  

Ko mēs iesakām 

a) Komisijai ir regulāri jānorāda saikne starp MNNP-KVAI un makroekonomisko 

nelīdzsvarotību. Ierosinātajiem pasākumiem ir jābūt pietiekami sīki izstrādātiem un 
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vērstiem uz politikas darbībām, lai nelīdzsvarotību samazinātu īsā līdz vidējā termiņā. Ja 

iespējams, Komisijai ir jāsagatavo ex ante un ex post novērtējumi par politikas darbību 

ietekmi uz nelīdzsvarotību.  

b) Padziļinātajos pārskatos ir jāsniedz skaidrs raksturojums par dalībvalstī pastāvošās 

nelīdzsvarotības nopietnību. Komisijai ir jāuzlabo pārredzamība, pieņemot, publicējot un 

piemērojot skaidrus nelīdzsvarotības klasifikācijas kritērijus. Ja vien nav īpašu apstākļu un 

ir pierādījumi, ka dalībvalstī ir pārmērīga nelīdzsvarotība, Komisijai ir jāiesaka uzsākt 

PNNP. Ja īpašos apstākļos Komisija izmanto rīcības brīvību, lai atturētos no šīs procedūras 

uzsākšanas, tai ir skaidri un publiski jāpaskaidro iemesli. 

c) Komisijai ir jāsniedz visaptverošs un atsevišķi izklāstīts PP, kura garums un detalizācijas 

pakāpe atspoguļo situācijas nopietnību un politikas problēmas. Padziļinātajā pārskatā 

rādītāju kopsavilkums ir jāaizstāj un tajā ir jānodrošina piekļuve valstij specifiskiem 

mainīgajiem lielumiem, kas faktiski izmantoti analīzē. 

d) Komisijai ir sistemātiski jāanalizē fiskālās politikas ietekme uz ārējo nelīdzsvarotību un 

konkurētspēju un jāizmanto MNNP, lai sniegtu ieteikumus dalībvalstīm, ja fiskālie 

jautājumi tieši skar ārējo nelīdzsvarotību.  

e) MNNP procesā ir sistemātiski jāņem vērā politika ar starpvalstu ietekmi, kas var veicināt 

simetrisku līdzsvara atjaunošanu eurozonā. MNNP-KVAI jābūt saskaņotiem ar eurozonai 

sniegtajiem ieteikumiem saistībā ar nelīdzsvarotību, tostarp vajadzības gadījumā attiecībā 

uz vispārējo fiskālo nostāju. 

f) Komisijai saziņā ar sabiedrību MNN procedūrai ir jāpiešķir lielāka nozīme. Efektīvas 

saziņas kontekstā, kad vien Komisija ir konstatējusi pārmērīgu nelīdzsvarotību, 

attiecīgajiem komisāriem ir jābūt dalībvalstu parlamentu rīcībā, lai viņi varētu pamatot 

Komisijas lēmumus un attiecīgos politikas ieteikumus.
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IEVADS 

Ekonomiskais pamatojums un tiesiskais regulējums 

1. Līdz 2008.–2009. gada krīzei ES ekonomikas pārvaldības regulējums (noteikumu 

kopums, kas reglamentē dalībvalstu ekonomikas politiku) bija vērsts uz fiskālās politikas 

ilgtspēju. Tas būtībā ietvēra tikai valsts budžeta deficīta un parāda kontroli. Ar nodokļiem 

nesaistītas politikas ES pārvaldība aprobežojās ar Līguma noteikumiem par vieglu 

ekonomikas politikas koordināciju1

2. Krīze un tās sekas pierādīja, ka regulējums neatklāja un nenovērsa makroekonomiskās 

nelīdzsvarotības veidošanos. Vairākās dalībvalstīs lielais kapitāla ieplūdums un ilgtnespējīgais 

privātā sektora kreditēšanas pieaugums veicināja ārējās bilances un konkurētspējas 

pasliktināšanos, pārāk lielas investīcijas dažās ekonomikas jomās un pārmērīgu parāda 

uzkrāšanos privātajā sektorā. Turklāt ilgtnespējīgais ekonomikas uzplaukums pirms krīzes 

sagrozīja attiecīgā fiskālā stāvokļa novērtējumu, bieži vien liekot situācijai izskatīties labākai 

nekā patiesībā. Kad nelīdzsvarotība galu galā noveda pie nepatīkamām korekcijām, tas 

ietekmēja citas dalībvalstis, tādējādi apdraudot visas ES finanšu stabilitāti un ekonomikas 

sniegumu. 

. 

3. Lai novērstu līdzīgas tendences nākotnē un atbalstītu politiku pirmskrīzes uzplaukuma 

dēļ radušās nelīdzsvarotības samazināšanai, 2011. gadā sešu tiesību aktu kopuma ietvaros2

                                                      

1 LESD, 121. un 148. pants. 

 

tika ieviests jauns mehānisms — makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra 

(MNNP).  

2 Piecas ES regulas un viena direktīva, kas stājās spēkā 2011. gada 13. decembrī. Trīs regulas 
attiecas uz pastiprinātu budžeta un fiskālo uzraudzību, savukārt direktīvas mērķis ir saskaņot 
fiskālās sistēmas dalībvalstīs. Pēdējās divas regulas attiecas uz MNN procedūrām un korektīvo 
pasākumu īstenošanu. 
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4. MNNP galvenais juridiskais pamats ir Regula (ES) Nr. 1176/2011 par to, kā novērst un 

koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību (šajā ziņojumā dēvēta par MNNP regulu)3

5. MNNP piemēro visām ES dalībvalstīm (izņemot tās, kuras saņem finansiālu palīdzību no 

ES saskaņā ar ekonomikas korekciju programmām), un to izmanto kopš 2012. gada, īstenojot 

ikgadējo ekonomikas politikas koordinācijas un uzraudzības ciklu.  

. 

6. MNNP ir konkrēti vērsta uz nelīdzsvarotības un pārmērīgas nelīdzsvarotības atklāšanu, 

novēršanu un koriģēšanu. Šie termini ir definēti MNNP regulas 2. pantā:  

a) ““nelīdzsvarotība” ir jebkura tendence, kura rada makroekonomikas norises, kas 

nelabvēlīgi ietekmē vai var nelabvēlīgi ietekmēt dalībvalsts ekonomikas vai Ekonomikas 

un monetārās savienības, vai visas Savienības stabilu darbību; 

b) “pārmērīga nelīdzsvarotība” ir nopietna nelīdzsvarotība, tostarp tāda, kas apdraud vai 

var apdraudēt Ekonomikas un monetārās savienības pienācīgu darbību.” 

7. MNNP regulas 4. panta 3. punktā ir noteikti nelīdzsvarotības veidi:  

a) “iekšējā nelīdzsvarotība, tostarp nelīdzsvarotība, ko var izraisīt valsts un privātā sektora 

parāds, izmaiņas finanšu un aktīvu tirgos, tostarp nekustamā īpašuma tirgū; izmaiņas 

privātā sektora kredītu plūsmā; un izmaiņas nodarbinātībā; 

b) ārējā nelīdzsvarotība, tostarp nelīdzsvarotība, ko var izraisīt izmaiņas tekošajā kontā un 

dalībvalstu ieguldījumu neto pozīcijās; reālie valūtas maiņas kursi; eksporta tirgus 

sadalījums; cenu un izmaksu izmaiņas un ārpuscenu konkurētspēja, ņemot vērā 

ražīguma rādītāju veidojošās daļas.” 

                                                      

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regula (ES) Nr. 1176/2011 par to, kā 
novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību (OV L 306, 23.11.2011., 25. lpp.). 
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8. Tādējādi MNNP regula paredz divkāršu mērķi — novērst nelīdzsvarotību, kas skar 

atsevišķu dalībvalstu ekonomiku, vienlaikus ņemot vērā arī paplašināto4

9. MNNP ir ietverta Eiropas pusgadā, kas ir 2010. gadā ieviesta sistēma ekonomikas 

politikas vispārējai koordinēšanai visā ES. Papildus MNNP Eiropas pusgads ietver pasākumus, 

ar ko īsteno Stabilitātes un izaugsmes paktu (SIP), un struktūrpolitiku, kuras mērķis ir veicināt 

ilgtermiņa izaugsmi stratēģijas “Eiropa 2020” kontekstā, sasniedzot mērķus un īstenojot 

ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes un nodarbinātības politikas 

pamatnostādnes. Ikgadējais Eiropas pusgada process noslēdzas ar Komisijas priekšlikumu 

Padomei par konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem (KVAI) visās šajās jomās. Pēc tam, 

kad Padome šos ieteikumus ir apstiprinājusi, dalībvalstīm tie ir jāīsteno. 

 ietekmi uz citām 

eurozonas un ES dalībvalstīm. 

10. Runājot vispārīgi, atšķirība starp MNNP un SIP ir šāda — MNNP attiecas uz 

makroekonomisko nelīdzsvarotību kopumā, kamēr SIP — tikai uz fiskālo stabilitāti. Turklāt, 

līdzko dalībvalsts ir izpildījusi parāda un deficīta prasības, SIP vairs nesniedz norādījumus 

attiecībā uz fiskālo politiku. Savukārt MNNP regula paredz, ka politikas risinājumi attiecībā uz 

MNN procedūrā konstatēto nelīdzsvarotību var ietvert fiskālās un atalgojuma politikas 

pasākumus5

11. Ikgadējais MNNP process, kas ietver nelīdzsvarotības noteikšanu, tās nopietnības 

novērtēšanu un korekciju uzsākšanu, ir iedalīts posmos. MNNP regulā izklāstītais process ir 

apkopots 

. Abiem politikas instrumentiem kopīgs ir tas, ka tie paredz Komisijai izpildes 

uzdevumu un tādējādi ietver gan preventīvo, gan arī korektīvo elementu. Tomēr Komisijai 

nav līdzīga izpildes uzdevuma stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanā. 

1. attēlā (izvērstāku informāciju sk. I pielikumā), un attiecīgie dokumenti ir 

uzskaitīti II pielikumā

                                                      

4 Paplašinātās ietekmes definīciju sk. 30. zemsvītras piezīmē. 

. 

5 MNNP regulas 20. apsvērums. 
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Pirmais posms. Brīdināšanas mehānisma ziņojums 

12. Procesa pirmais posms ir brīdināšanas mehānisma ziņojuma (BMZ) publicēšana. Tā 

galvenais mērķis ir apzināt dalībvalstis, kuras, kā uzskata Komisija, var skart nelīdzsvarotība, 

tāpēc tām ir vajadzīga papildu analīze padziļināta pārskata (PP, sk. otro posmu) veidā. BMZ 

izmanto tādu rādītāju kopsavilkumu, kas izvēlēti, lai norādītu uz iekšējo un ārējo 

nelīdzsvarotību (sk. III pielikumu)6. Tomēr MNNP regulas 3. panta 2. punktā ir skaidri 

norādīts, ka lēmumu uzsākt PP nevar pieņemt, “mehāniski nolasot kopsavilkuma rādītājus”. 

1. attēls. Vienkārša makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūras shēma 

 

Avots: ERP. 

Otrais posms. Padziļināti pārskati 

13. PP ietver konkrētas valsts īpašu apstākļu sīki izstrādātu analīzi, izmantojot dažādākos 

analītiskos instrumentus (piemēram, tirdzniecības saites un riska darījumi starp dalībvalstīm), 

konkrētas valsts īpašu kvalitatīvo informāciju (piemēram, produktu specializācija un darba 

samaksas noteikšanas sarunu mehānismi) un — daudzos gadījumos — mainīgos lielumus, 

kuri atšķiras no BMZ rādītāju kopsavilkumā ietvertajiem. 

                                                       

6 Komisija kā papildu informācijas avotu ņem vērā arī 28 palīgrādītājus 
(http://ec.europa.eu/eurostat/cache/Imbalance_Scoreboard/MIPs_AUX_EN_banner.html). 

Valsts ziņojums 
ar PPBMZ

Ja ir novērtēts, ka dalībvalstis 
var skart nelīdzsvarotība un ir 

vajadzīga papildu analīze

MNNP-KVAI
Ja ir novērtēts, ka dalībvalstīs ir 

makroekonomiskā 
nelīdzsvarotība

Pārmērīgas 
nelīdzsvarotības 

novēršanas 
procedūra

Ja ir novērtēts, ka dalībvalstīs ir 
pārmērīga makroekonomiskā 

nelīdzsvarotība

1. posms 2. posms

3. posms. 
Preventīvā daļa

3. posms. 
Korektīvā daļa

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/Imbalance_Scoreboard/MIPs_AUX_EN_banner.html�
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14. Komisija vāc informāciju, apmeklējot dalībvalstis. Tai ir jāņem vērā arī jebkura cita 

informācija, ko dalībvalstis paziņojušas kā būtisku. Visbeidzot, Komisijai ir jāņem vērā 

dalībvalstu plānotie politikas pasākumi un visi Padomes vai Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 

iepriekšējie ieteikumi. 

15. MNNP regulā ir īpaši izvirzīta prasība padziļinātajos pārskatos novērtēt, vai attiecīgo 

dalībvalsti skar nelīdzsvarotība un, ja tā, vai tā ir pārmērīga. Ir jāņem vērā arī valsts 

ekonomikas politikas plašāka ietekme. Ja Komisija nelīdzsvarotību nekonstatē, MNNP 

process attiecīgajai dalībvalstij šajā gadā beidzas. Ja nelīdzsvarotība tiek konstatēta, tad 

atkarībā no tās nopietnības Komisija attiecīgo dalībvalsti iekļauj MNNP preventīvajā vai 

korektīvajā daļā. 

16. Kopš 2015. gada PP ir kļuvuši par daļu no Komisijas ikgadējiem Eiropas pusgada valstu 

ziņojumiem. Tie ietver plašus analītiskus novērtējumus attiecībā uz galvenajiem 

strukturālajiem jautājumiem, kas skar dalībvalsti tādās jomās kā nodokļi un izdevumi, 

nodarbinātība, valsts pārvalde un darījumdarbības vide, kā arī uz virzību, kādu dalībvalsts 

panākusi KVAI īstenošanā un stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā. 

Trešais posms. Novēršana un koriģēšana 

Preventīvas darbības 

17. Ja Komisija uzskata, ka dalībvalstī ir makroekonomiskā nelīdzsvarotība, tai jāinformē 

Padome un Eiropas Parlaments. Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu Padome attiecīgajai 

dalībvalstij var sniegt KVAI, lai koriģētu nelīdzsvarotību un novērstu to, ka tā kļūst pārmērīga 

(šajā ziņojumā dēvēti par MNNP-KVAI). KVAI tiek pieņemti jūlijā, un tie jāpārskata un 

vajadzības gadījumā jākoriģē katru gadu. Šim nolūkam tiek veikts sistemātisks un publisks 

novērtējums par virzību KVAI īstenošanā, kuru februārī publicē attiecīgās valsts ziņojuma 

pielikumā. Lai uzraudzītu MNNP-KVAI īstenošanu, Komisijai ir jāuztur pastāvīgs dialogs ar 

dalībvalstu iestādēm un sociālajiem partneriem un jādodas informatīvajos apmeklējumos, 

parasti vienreiz gadā. 
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Korektīvas darbības — pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra 

18. Ja Komisija uzskata, ka nelīdzsvarotība ir pārmērīga, tai saskaņā ar MNNP regulas 

7. pantu ir atkal jāinformē Eiropas Parlaments un Padome. Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu 

Padome var nolemt uzsākt pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru (PNNP), 

pakļaujot dalībvalsti stingrākām prasībām un uzraudzībai un, visbeidzot, eurozonas 

dalībvalstu gadījumā – iespējai piemērot finansiālas sankcijas7

REVĪZIJAS TVĒRUMS, MĒRĶI UN PIEEJA 

.  

Revīzijas tvērums un mērķi 

19. Revīzijas galvenais jautājums bija šāds: “Vai MNNP ir vispusīgi pamatota un pienācīgi 

īstenota?” Tāpēc šajā revīzijā mēs novērtējām, cik efektīvi Komisija īstenoja MNNP laikposmā 

no 2012. līdz 2017. gadam8, kā arī, attiecīgā gadījumā, dažus procedūras izstrādes 

elementus. Mēs sīki pārbaudījām MNNP attiecībā uz četru dalībvalstu izlasi (Bulgārija, 

Spānija, Francija un Slovēnija), vajadzības gadījumā mazākā mērā aptverot pārējās 

dalībvalstis9

20. Proti, mēs pārbaudījām: 

. 

a) procedūras īstenošanas efektivitāti, pamatojoties uz dalībvalsts nelīdzsvarotības 

klasifikācijas dinamiku, un iemeslus, kas ir pamatā MNNP-KVAI zemajam īstenošanas 

līmenim; 

b) dalībvalstu makroekonomiskās nelīdzsvarotības klasifikācijas procesu; 

                                                      

7 Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regulu (ES) Nr. 1174/2011 par 
izpildes pasākumiem pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai eurozonā 
(OV L 306, 23.11.2011. 8. lpp.). 

8 Mūsu analīze noslēdzās ar PP publikāciju 2017. gada februārī, tāpēc tā neietvēra 2017. gada 
KVAI. 

9 Mūsu izmantotās izlases veidošanas metodikas skaidrojumu sk. IV pielikumā. 
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c) analītiskos instrumentus un ekonomisko analīzi, ko Komisija izmantoja, lai konstatētu un 

novērtētu nelīdzsvarotību, un rezultātu sniegšanas dinamiku;  

d) MNN procedūrā ietvertā rādītāju kopsavilkuma un BMZ vispārējo atbilstību. 

21. Mēs nenovērtējām kopsavilkuma rādītājiem noteikto robežvērtību atbilstību vai to 

pamatā esošo statistikas datu kvalitāti. Tāpat mēs nepārbaudījām MNNP-KVAI īstenošanas 

progresa novērtēšanas procedūru10

22. Mūsu izmantotie revīzijas kritēriji tika balstīti uz: 

. 

a) regulatīvajām prasībām (jo īpaši MNNP regulu); 

b) Komisijas iekšējiem noteikumiem un procedūrām (piemēram, norādījumiem un 

pamatnostādnēm);  

c) dokumentiem, ko izsniegušas vairākas ES iestādes un citas starptautiskās organizācijas 

(proti, SVF un ESAO) vai kas sagatavoti, veicot pētījumus, lai noteiktu paraugpraksi. 

23. Šis revīzijas ziņojums ir otrais no vairākiem ziņojumiem, kas bija plānoti, lai nodrošinātu 

ES ekonomikas pārvaldības regulējuma vispusīgu aptvērumu. Pirmais ziņojums šajā grupā — 

par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (PBDNP)11

Pieeja 

 — tika publicēts 

2016. gadā. 

24. Mēs 2016. gada martā nosūtījām tiešsaistes aptauju Ekonomikas politikas komitejas 

(EPK) locekļiem no tām dalībvalstīm, kurām piemērota MNNP. Aptauja attiecās uz laikposmu 

                                                      

10 KVAI īstenošanas novērtēšanas kategorijas ir uzskaitītas V pielikumā. Mūsu veiktā EPK locekļu 
aptauja (sk. 24. punktu) parādīja, ka Komisijas novērtējumus locekļi uzskata par kopumā 
precīziem (sk. o attēlu VI pielikumā). 

11 Īpašais ziņojums Nr. 10/2016 “Lai nodrošinātu pārmērīga budžeta deficīta novēršanas 
procedūras efektīvu īstenošanu, ir vajadzīgi turpmāki uzlabojumi” (http://eca.europa.eu). 
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no 2012. gada BMZ līdz 2016. gada PP. Tā ietvēra 46 kvalitatīva un kvantitatīva satura 

jautājumus par EPK locekļu viedokli attiecībā uz MNNP. Aptauja noslēdzās 2016. gada 

decembrī, līdz kuram bija atbildējuši 19 no 20 EPK locekļiem. Aptaujas rezultāti tika izmantoti 

revīzijas darbā un ir minēti dažos apsvērumos. Atbildes uz kvantitatīvā satura jautājumiem ir 

apkopotas VI pielikumā

25. Mēs iztaujājām darbiniekus no trim Komisijas dienestiem (ECFIN ĢD, EMPL ĢD un 

Ģenerālsekretariāta), kā arī ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas komisāra un 

priekšsēdētāja vietnieka eiro un sociālā dialoga jautājumos birojiem. Mēs izskatījām dažādus 

Komisijas dokumentus — gan publiski pieejamos, gan arī iekšējos. Notika arī tikšanās ar to 

iestāžu pārstāvjiem, kas izraudzītajās dalībvalstīs iesaistītas MNNP īstenošanā un uzraudzībā 

(iestāžu sarakstu sk. 

. 

VII pielikumā

26. Mēs pārrunājām MNNP jautājumus ar pārstāvjiem no vairākām organizācijām, kuru 

viedokļi bija būtiski revīzijas mērķiem (tostarp no Eiropas Centrālās bankas (ECB), SVF, ESAO, 

Pasaules Bankas, Eiropas Parlamenta, kā arī (Vācijā) Federālās ekonomikas un enerģētikas 

ministrijas un Federālās finanšu ministrijas). Mēs arī organizējām konsultantu grupu un 

lūdzām padomu neatkarīgiem ekspertiem. 

). 

APSVĒRUMI 

Nelīdzsvarotība dalībvalstīs ir vērojama jau vairākus gadus, un korektīvā politika netiek 

pilnvērtīgi īstenota 

27. Šajā iedaļā ir apsvērta situācijas attīstība vairākās dalībvalstīs, kur kopš MNNP ieviešanas 

ir konstatēta nelīdzsvarotība. Pēc tam ir norādīts Komisijas novērtētais MNNP-KVAI 

īstenošanas līmenis un apsvērti attiecīgie iemesli. 

Nelīdzsvarotība dalībvalstīs parasti saglabājas vairākus gadus 

28. To dalībvalstu skaits, kurās ar MNN procedūras starpniecību tika konstatēta 

makroekonomiskā nelīdzsvarotība, laikposmā no 2012. līdz 2015. gadam pastāvīgi pieauga 

(no 12 līdz 16). Tomēr mēs atzīstam, ka šis skaits ir palielinājies arī tāpēc, ka vairākas valstis 

izstājās no ekonomikas korekciju programmām un Horvātija pievienojās Eiropas Savienībai. 

Pēdējā laikā vispārējā tendence ir mainījusies, iespējams, atspoguļojot ES ekonomikas 
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ciklisko atveseļošanos. Tomēr pārmērīgas nelīdzsvarotības skarto dalībvalstu skaits nav 

samazinājies (sk. 2. attēlu un VIII pielikumu

2. attēls. Nelīdzsvarotības skarto dalībvalstu skaits 

). 

 
Avots: ERP. 

29. Kā norādīts 3. attēlā
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Pārmērīga nelīdzsvarotība Nelīdzsvarotība

, atsevišķu dalībvalstu klasifikācija gadu gaitā ir kopumā palikusi 

nemainīga. Uzlabojumi bija vērojami salīdzinoši reti. MNNP pirmajos piecos gados (no 2012. 

līdz 2016. gadam) tika konstatēti pavisam 67 gadījumi, kad dalībvalstīs bija vērojama 

nelīdzsvarotība (51) vai pārmērīga nelīdzsvarotība (16). 39 no 51 nelīdzsvarotības gadījuma 

situācija nākamajā gadā nemainījās, piecos gadījumos dalībvalstu klasifikācijas līmenis tika 

pastiprināts līdz “pārmērīgai nelīdzsvarotībai”, bet septiņos gadījumos dalībvalstīm izdevās 

nelīdzsvarotību koriģēt. No 16 pārmērīgas nelīdzsvarotības gadījumiem tikai divām 

dalībvalstīm izdevās nākamajā gadā no šīs kategorijas iziet. 
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3. attēls. Maz izmaiņu klasifikācijā, 2012.–2017. gads 

 

NB! Bultas norāda, kā attiecīgajā laikposmā pa gadiem mainījusies dalībvalstu 
nelīdzsvarotības klasifikācija — vai nu tā uzlabojās, vai pasliktinājās, vai nemainījās 
vispār. Šo gadījumu summa ir 67. 

Avots: ERP.  

30. Šo inerces efektu var arī uzskatāmi parādīt, aplūkojot 12 dalībvalstis, kurās 

nelīdzsvarotība tika konstatēta 2012. gadā — MNNP pirmajā gadā. Sešas no tām kopš tā laika 

kādā brīdī nonāca pārmērīgas nelīdzsvarotības situācijā (Bulgārija, Kipra, Francija, Itālija, 

Slovēnija un Spānija). Tikai divām no šīm sešām dalībvalstīm izdevās atgriezties pie 

“parastās” nelīdzsvarotības (Slovēnijai un Spānijai), pārējās četras joprojām palika 

pārmērīgas nelīdzsvarotības kategorijā (Itālija — četrus gadus pēc kārtas, Francija un 

Bulgārija — trīs gadus, Kipra — divus12

                                                      

12 No 2013. gada maija līdz 2016. gada martam Kiprai piemēroja ekonomikas korekciju 
programmu. 

). Nevienai dalībvalstij ar pārmērīgu nelīdzsvarotību 

Nelīdzsvarotības 
nav

PNNP

Pārmērīga 
nelīdzsvarotība

Nelīdzsvarotība

Uzlabošanās 9 13,4 %

Bez izmaiņām 53 79,1 %

Pasliktināšanās 5 7,5 %

Kopā 67 100 %

39

14

51

16
2
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nav izdevies situāciju uzlabot līdz kategorijai “nelīdzsvarotības nav”. Katras dalībvalsts 

klasifikācijai kopš 2012. gada var pilnībā izsekot līdzi VIII pielikumā

Neraugoties uz biežu un intensīvu uzraudzību, MNNP-KVAI īstenošana dalībvalstīs ir bijusi 

vāja  

. 

Labs Komisijas veiktās uzraudzības līmenis  

31. Saskaņā ar MNNP regulu13

32. Komisija 2013. gadā ieviesa “īpašu uzraudzību” dalībvalstīs, kurās konstatēta pārmērīga 

nelīdzsvarotība. To 2014. gadā piemēroja arī izraudzītām eurozonas dalībvalstīm ar 

sistēmiskas nozīmes nelīdzsvarotību un 2016. gadā — visām dalībvalstīm ar nelīdzsvarotību. 

Īpašā uzraudzība pašreiz ietver ikgadējus informatīvus apmeklējumus katrā dalībvalstī, un 

pēc tiem tiek publicēts progresa ziņojums. 

 Komisija uzrauga MNNP-KVAI īstenošanu, cita starpā vācot 

informāciju dalībvalstīs un uzturot pastāvīgu dialogu ar iestādēm un sociālajiem partneriem. 

Mēs konstatējām, ka, bieži dodoties informatīvajos apmeklējumos uz dalībvalstīm, Komisija 

risināja pilnīgu un atklātu dialogu ar pietiekami plašu ieinteresēto personu loku valsts līmenī. 

Tomēr MNNP-KVAI īstenošana dalībvalstīs ir bijusi vāja  

33. Komisija novērtē KVAI īstenošanas līmeni, izmantojot kvalitatīvo klasifikāciju 

(sk. V pielikumu). Šos novērtējumus 2017. gadā izmantoja Eiropas Parlaments, lai novērtētu 

MNNP-KVAI vispārējo īstenošanu laikposmā no 2012. līdz 2016. gadam14

                                                      

13 13. panta 1. un 2. punkts. 

. Šis novērtējums ir 

14 Padziļināta analīze “Implementation of the Macroeconomic Imbalance Procedure – state-of-play 
(June 2017)” [Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūras īstenošana —
pašreizējais stāvoklis (2017. gada jūnijs)], PE 497.739. 
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apkopots 4. attēlā. Mēs secinām, ka MNNP-KVAI īstenošana kopš 2012. gada ir pastāvīgi 

bijusi vāja, jo pilnībā vai būtiski īstenotu MNNP-KVAI daļa ir niecīga15

4. attēls. No 2012. līdz 2016. gadam sniegto MNNP-KVAI īstenošana 

. 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta (Ekonomikas pārvaldības atbalsta nodaļas) 

un Eiropas Komisijas veiktajiem novērtējumiem. 

Vairākas nepilnības, kas ietekmē MNNP-KVAI īstenošanu 

34. MNNP-KVAI īstenošanu ir negatīvi ietekmējušas šādas nepilnības MNNP procesa 

pārvaldībā: i) nav sistemātiskas saiknes starp MNNP-KVAI un nelīdzsvarotību; ii) nav 

sistemātiski novērtēta MNNP-KVAI ietekme uz nelīdzsvarotību; iii) neatbilstība starp visai 

eurozonai paredzētajiem ieteikumiem un MNNP-KVAI; iv) ļoti īsi termiņi MNNP-KVAI 

īstenošanai. 

Nav sistemātiskas saiknes starp MNNP-KVAI un nelīdzsvarotību 

35. Lai veicinātu valstu atbildību, tādējādi mudinot dalībvalstis centīgāk īstenot MNNP-KVAI, 

ir jāpaskaidro, kā ekonomiskās analīzes un nelīdzsvarotības novērtējuma rezultātā ir radušies 

konkrēti politikas ieteikumi. Komisijas norādījumos ir noteikts, ka padziļinātajos pārskatos ir 

                                                      

15 Komisija kategoriju “zināms progress” KVAI īstenošanas novērtēšanā definē šādi: “dalībvalsts ir 
paziņojusi par pasākumiem vai pieņēmusi pasākumus, lai ņemtu vērā KVAI. Šie pasākumi ir 
daudzsološi, bet ne visi no tiem jau ir īstenoti, un to īstenošana visos gadījumos vēl nav droši 
zināma.” Šo īstenošanas līmeni ne vienmēr var uzskatīt par tādu, kas ar pamatotu varbūtību 
samazina nelīdzsvarotību.  
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jāsniedz analītisks pamats ieteikumu formulēšanai16, bet praksē šī saikne bieži vien nav 

skaidra17. EPK aptauja šo iespaidu apstiprināja: uz jautājumu “Vai ir skaidrs, kuri KVAI 

attiecas uz MNNP?” tikai ceturtā daļa EPK locekļu atbildēja “vienmēr skaidrs” (sk. g attēlu 

VI pielikumā). Pēdējos gados, optimizējot gan MNNP-KVAI (sk. 40.–42. punktu), gan PP 

(sk. 67.–73. punktu

36. Pirmkārt, saikne bieži vien nav skaidra vai ir ļoti vāja. Tas ir tāpēc, ka Komisija savus KVAI 

priekšlikumus nenosaka tā, lai novērstu konkrētu nelīdzsvarotību, kā tas paredzēts MNNP 

regulas 6. panta 1. punktā. Tādējādi strukturālās reformas tiek apspriestas ar dalībvalsti 

stratēģijas “Eiropa 2020” kontekstā pirms to iekļaušanas Komisijas priekšlikumos, un tās var 

tikt norādītas kā saistītas ar MNNP, kaut arī tikai attāli attiecas uz nelīdzsvarotību. 

), šī saikne ir kļuvusi vēl neskaidrāka. 

37. Turklāt, veicot analīzi par četrām izraudzītajām dalībvalstīm, mēs konstatējām daudzus 

KVAI, kas bija nepareizi norādīti kā saistīti ar MNNP, jo neviens no ieteiktajiem pasākumiem 

nenovērsa padziļinātajā pārskatā konstatēto nelīdzsvarotību. Piemērus sk. 1. izcēlumā. 

1. izcēlums.

• KVAI Nr. 3/2016 Francijai ietvēra jautājumus (māceklība, arodmācības un bezdarbnieka pabalstu 

reformas), kas nebija saistīti ar MNNP — tie nebija norādīti valsts ziņojuma PP iedaļā, ne minēti 

MNNP novērtēšanas matricā (sk. 

 Piemēri saiknes trūkumam starp MNNP-KVAI un PP  

68. punktu

• KVAI Nr. 2/2013 Slovēnijai ietvēra jautājumus (pensiju sistēmas ilgtermiņa stabilitāte, veselības 

aprūpe), kas nebija minēti padziļinātajā pārskatā. 

), ne arī norādīti kā ar PP saistīta politikas problēma 

valsts ziņojuma kopsavilkumā. Arī KVAI Nr. 5/2015 un KVAI Nr. 5/2016 (Francijas nodokļu sistēmas 

reforma) ietvertie jautājumi valsts ziņojuma PP iedaļā nebija norādīti. 

                                                      

16 Eiropas Komisijas iestāžu dokuments Nr. 039, 2016. gada novembris, “The Macroeconomic 
Imbalance Procedure – Rationale, Process, Application: A Compendium” [Makroekonomikas 
nelīdzsvarotības novēršanas procedūra. Pamatojums, process, piemērošana: kopsavilkums], 
50. lpp. 

17 ERP uzskata, ka loģisks process būtu vispirms konstatēt nelīdzsvarotību, pēc tam apsvērt 
politikas iespējas (tostarp aplēst ietekmi) un tad konkretizēt KVAI. 
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• KVAI Nr. 1/2016 Bulgārijai ietvēra jautājumus (SIP mērķi, nodokļu iekasēšanas uzlabošanas un ēnu 

ekonomikas mazināšanas pasākumi), kas nebija norādīti valsts ziņojuma PP iedaļā un ietverti MNNP 

novērtēšanas matricā vai uzsvērti kopsavilkumā. KVAI Nr. 1/2015 apsvērtie jautājumi (SIP mērķi, 

nodokļu iekasēšana, ēnu ekonomika, veselības aprūpes sistēmas izmaksu lietderība) tika apspriesti 

valsts ziņojuma iedaļā “Citi strukturālie jautājumi”, tādējādi nebija saistīti ar PP. 

• KVAI Nr. 9/2013 Spānijai ietvēra jautājumus (valsts pārvaldes reforma, tiesu iestāžu efektivitāte), 

kas nebija norādīti padziļinātajā pārskatā. KVAI Nr. 2/2015 attiecās uz krājbanku reformām — 

jautājumu, kas vispār nebija minēts valsts ziņojumā. 

38. 1. tabulā

1. tabula. To KVAI daļa, kas norādīti kā saistīti ar MNNP, no visiem KVAI, kas sniegti 
dalībvalstīm ar makroekonomisko nelīdzsvarotību, 2012.–2016. gads 

 ir norādīta to KVAI daļa, kas norādīti kā saistīti ar MNNP. 2016. gadā vairāk 

nekā 80 % no nelīdzsvarotības skartajām dalībvalstīm adresētajiem ieteikumiem un visi 

pārmērīgas nelīdzsvarotības skartajām dalībvalstīm adresētie ieteikumi tika norādīti kā 

saistīti ar MNNP. Pārmērīgi norādot KVAI kā saistītus ar MNNP, tika vājināta MNNP 

efektivitāte un ticamība. To apstiprināja daudzas ieinteresētās personas, ar kurām tikāmies 

informatīvo apmeklējumu laikā. 

 
Avots: ERP.  

39. Otra problēma ir tā, ka MNNP-KVAI un PP optimizācija saikni starp iepriekšējo un 

konstatēto nelīdzsvarotību padarīja vēl neskaidrāku. 

40. KVAI process tika “racionalizēts” 2015. gadā, kad dalībvalstis norādīja, ka KVAI pārmērīgi 

lielais skaits un garums ir samazinājis to atbildības izjūtu un īstenošanas efektivitāti. Kopš tā 

Nelīdzsvarotība Pārmērīga nelīdzsvarotība Kopā

2012 52,0 % 52,0 %

2013 63,3 % 94,4 % 70,5 %

2014 67,2 % 100,0 % 76,1 %

2015 87,2 % 92,9 % 89,6 %

2016 81,0 % 100,0 % 92,0 %
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laika Komisija samazināja MNNP-KVAI kopējo skaitu gadā. Tā arī par aptuveni 50 % 

samazināja to vidējo garumu (sk. 5. attēlu

41. Šo “racionalizēšanu” EPK locekļi un daudzas ieinteresētās personas, ar kurām tikāmies 

informatīvo apmeklējumu laikā, vērtēja kopumā pozitīvi (sk.

). 

 k attēlu VI pielikumā). Tomēr 

pašreiz, kad MNNP-KVAI ir īsāki un vispārīgāk izklāstīti, tie konkrēti neattiecas uz 

padziļinātajā pārskatā konstatēto nelīdzsvarotību. To vispārīgā rakstura dēļ ir arī grūtāk 

novērtēt, cik labi tie ir īstenoti un cik liels var būt bijis to ieguldījums nelīdzsvarotības 

novēršanā. 2. izcēlumā

5. attēls. MNNP-KVAI skaits un vārdu skaits vienā MNNP-KVAI (2012.–2016. gads) 

 ir norādīta “racionalizēšanas” ietekme uz izraudzītiem MNNP-KVAI 

Francijai un Spānijai. 

 

Avots: ERP. 
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2. izcēlums.

“Racionalizēšanas” dēļ tika samazināts MNNP-KVAI skaits un garums. 

 “Racionalizēšanas” ietekme uz MNNP-KVAI Francijai un Spānijai 

 

Pašreiz īsāki MNNP-KVAI ietver ne tik sīki izstrādātus politikas norādījumus.  

 

Avots: ERP. 

2014 2016
Francija Spānija Francija Spānija

KVAI skaits
KVAI kopējais skaits 7 8 5 4
MNNP-KVAI kopējais 
skaits 6 7 5 4

Vārdu skaits MNNP-KVAI
Kopā 803 978 280 227
Vidēji 134 140 56 57

Slaids Nr. 4

2014 2016
Francija
3. Vienkāršot uzņēmumiem piemērojamos administratīvos, fiskālos un 
grāmatvedības noteikumus un veikt konkrētus pasākumus, lai līdz 
2014. gada decembrim īstenotu valdības veikto “vienkāršošanas plānu”. 
Novērst regulatīvos šķēršļus uzņēmumu izaugsmei, jo īpaši pārskatot ar to 
lielumu saistītos kritērijus normatīvajos aktos, lai izvairītos no “sliekšņa 
efektiem”. Veikt pasākumus, lai vienkāršotu un uzlabotu inovācijas politikas 
efektivitāti, jo īpaši veicot novērtēšanu un, ja nepieciešams, pielāgojot 
“crédit d’impôt recherche”. Nodrošināt, ka resursi tiek izmantoti 
visiedarbīgākajos konkurences centros, un palielināt šajos centros 
izstrādāto inovāciju ietekmi uz ekonomiku. 4. Novērst šķēršļus darbībai pakalpojumu nozarē, jo īpaši uzņēmumu 

pakalpojumu un reglamentēto profesiju jomā. Veikt pasākumus, lai 
vienkāršotu un uzlabotu inovācijas politikas programmu efektivitāti. Līdz 
2016. gada beigām vēl vairāk reformēt noteikumos paredzētos, ar lielumu 
saistītos kritērijus, kas kavē uzņēmumu izaugsmi, un turpināt vienkāršot 
uzņēmumiem piemērojamos administratīvos, fiskālos un grāmatvedības 
noteikumus, īstenojot vienkāršošanas programmu.

4. Novērst nepamatotus šķēršļus, kas kavē piekļuvi reglamentētajām 
profesijām un to praktizēšanu, samazināt ar ienākšanu tirgū saistītās 
izmaksas un veicināt konkurenci pakalpojumu tirgū. Veikt turpmākus 
pasākumus, lai samazinātu regulatīvo slogu, kas skar mazumtirdzniecības 
nozares darbību, jo īpaši vienkāršojot atļauju saņemšanas procesu 
tirdzniecības vietu atvēršanai un atceļot aizliegumu pārdot preces zem 
pašizmaksas. Nodrošināt, ka regulētie gāzes un elektroenerģijas tarifi 
mājsaimniecību patērētājiem tiek noteikti atbilstošā līmenī, kas nav šķērslis 
konkurencei, vienlaikus nodrošinot, ka šie pakalpojumi paliek pieejami 
neaizsargātākajām grupām. Palielināt jaudu elektroenerģijas un gāzes 
starpsavienojumiem ar Spāniju, jo īpaši palielināt starpsavienojumu jaudu, 
lai pilnībā integrētu Ibērijas pussalas gāzes tirgu Eiropas tirgū. Dzelzceļa 
nozarē nodrošināt jaunā vienotā infrastruktūras pārvaldītāja neatkarību no 
vēsturiskā operatora un veikt pasākumus, lai līdz 2019. gadam atvērtu 
konkurencei pasažieru transporta vietējo tirgu.

Spānija

6. Nodrošināt, ka Likums Nr. 20/1013 par tirgus vienotību tiek vērienīgi un 
raiti īstenots visos pārvaldes līmeņos. Līdz 2014. gada beigām pieņemt 
profesionālo pakalpojumu un profesionālo apvienību vērienīgu reformu, ar 
kuru tiek noteiktas profesijas, kam ir vajadzīga reģistrācija profesionālā 
organizācijā, kā arī profesionālo struktūru pārredzamība un 
pārskatatbildība, un ar kuru tiek liberalizētas nepamatoti ierobežotas 
profesionālas darbības un nodrošināta tirgus vienotība attiecībā uz piekļuvi 
profesionāliem pakalpojumiem un to veikšanu Spānijā. Vēl vairāk saīsināt 
uzņēmuma izveidei vajadzīgo procedūru ilgumu un samazināt šo procedūru 
izmaksas un skaitu. Atcelt nepamatotus ierobežojumus izveidot 
mazumtirdzniecības telpas ar lielu platību, jo īpaši pārskatot spēkā esošos 
reģionālos plānošanas noteikumus. Noteikt finansējuma avotus jaunajai 
zinātnes, tehnoloģijas un inovācijas valsts stratēģijai un nodrošināt, ka 
darbu sāk jaunā valsts pētniecības aģentūra.

4. Paātrināt tirgus vienotības likuma īstenošanu reģionu līmenī. Nodrošināt, 
ka autonomie reģioni īsteno reformas pasākumus, kas pieņemti 
mazumtirdzniecības nozarei. Pieņemt plānoto reformu par 
profesionālajiem pakalpojumiem un profesionālajām apvienībām.
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42. Vēl viena problēma ir tā, ka kopš PP apvienošanas ar valsts ziņojumu no šā dokumenta ir 

pakāpeniski izzudusi apspriede par politikas iespējām nelīdzsvarotības novēršanai (iedaļa 

“Politikas problēmas”). Kopā ar MNNP-KVAI “racionalizēšanu” tā visa dēļ lasītājam ir kļuvis 

daudz grūtāk saprast ieteikumu loģisko pamatu. 2. tabulā

2. tabula. Piemērs vājākai saiknei starp PP un MNNP-KVAI pirms un pēc “racionalizēšanas” 

 ir salīdzināta saikne starp PP un 

MNNP-KVAI Nr. 3 Bulgārijai 2014. un 2015. gadā, t. i., pirms un pēc “racionalizēšanas”. 

 

Avots: ERP. 

43. Visbeidzot, saiknes vai pamatojuma trūkums starp PP un MNNP-KVAI no 2016. gada 

neatbilst tam, ko Komisija paziņoja 2015. gada oktobra paziņojumā Eiropas Parlamentam, 

Padomei un Eiropas Centrālajai bankai. Lai uzlabotu pārredzamību un turpmākus pasākumus 

MNNP-KVAI Nr. 3 Bulgārijai 2014. un 2015. gadā

PP ietvertie politikas ieteikumi Komisijas priekšlikumi attiecībā uz konkrētām valstīm 
adresētiem ieteikumiem

2014

“Politikas problēmas”
– Uzlabot aktīvas darba tirgus politikas efektivitāti un 
lietderību.
– Novērtēt pašreizējās aktīvās darba tirgus politikas ietekmi, kā 
arī ieviest jaunus pasākumus.
– Novērtēšanas rezultātus saistīt ar turpmāko politiku.
– Vērst pasākumus uz tiem, kuriem ir vairāk vajadzīgs darbs un 
kuru nodarbināmība ir augstākā. Šajā saistībā tie ir 
nenodarbināti jaunieši un ilgstoši mazkvalificēti bezdarbnieki 
ar darba pieredzi, kā arī citas neaizsargātas noteiktās sociālās 
grupas. 

Uzlabot Nodarbinātības aģentūras efektivitāti, izstrādājot 
uzraudzības sistēmu un mērķtiecīgāk pievēršoties 
neaizsargātākajām grupām, piemēram, mazkvalificētiem un 
veciem darba ņēmējiem, ilgstošiem bezdarbniekiem un 
romiem.

– Uzlabot izglītības un apmācības metodes, kas ir būtiski 
darba tirgum; varētu novērtēt politiku attiecībā uz pietiekamas 
līdzdalības nodrošināšanu, tādējādi paaugstinot izglītības 
līmeni. Izstrādāt apmācības un mūžizglītība metodes, lai 
palīdzētu apgūt konkrētas prasmes, kas ir vai būs pieprasītas 
darba tirgū.
– Īpaši pasākumi jauniešiem varētu ietvert programmas, kuru 
mērķis ir paaugstināt izglītības līmeni un uzlabot viņu 
kvalifikāciju, nodrošinot mērķtiecīgu apmācību. Reintegrācijas 
pasākumi ilgstošiem bezdarbniekiem ar darba pieredzi var 
ietvert sociālo pabalstu efektīvu apvienošanu ar dalību 
apmācībā un subsidētās nodarbinātības shēmās. Varētu 
novērtēt arī programmas, kas balstās uz uzņēmumu sociālo 
atbildību. 

Paplašināt aktīvas darba tirgus politikas tvērumu un palielināt 
efektivitāti, lai atbilstoši garantijas jauniešiem mērķiem darba 
meklētājiem atrastu piemērotu darbu un iesaistītu 
nereģistrētus jauniešus, kas nav nodarbināti, nepiedalās 
izglītībā vai apmācībā.

– Atrast pareizo līdzsvaru starp aktīviem un pasīviem 
pasākumiem.
– Paaugstināt sociālo pārvedumu efektivitāti, lai nodrošinātu 
pienācīgu dzīves līmeni to saņēmējiem.

Lai mazinātu nabadzību, vēl vairāk uzlabot sociālo 
pakalpojumu un pārvedumu pieejamību un efektivitāti 
bērniem un veciem cilvēkiem.

2015

“Kopsavilkums”
– Vāja darba tirgus politika joprojām var piespiest darba 
ņēmējus aiziet no darba tirgus.
– Mērķtiecīgu izglītības un apmācības metožu un aktīvas 

darba tirgus politikas trūkums var būt šķērslis darbaspēka 
dalībai darba tirgū un nodarbinātībai.

Izstrādāt integrētu pieeju attiecībā uz grupām, kuras darba 
tirgū ir atstumtas, jo īpaši veciem darba ņēmējiem un 
jauniešiem, kas nav ne nodarbināti, ne iesaistīti izglītībā vai 
apmācībā. 

“PP”
Jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET), 
nodarbināmības uzlabošana joprojām ir liela problēma.
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saistībā ar MNNP, Komisija paziņojumā norādīja, ka tā “arī iepazīstinās ar pieņemto lēmumu 

precīzi formulētu pamatojumu, tostarp attiecībā uz konkrētām valstīm adresētajiem 

ieteikumiem, kas sasaistīti ar makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru”, un 

“labāk izskaidros saikni starp nelīdzsvarotības būtību un to, kā tā tiek risināta konkrētām 

valstīm adresētajos ieteikumos”18

Nav sistemātiski novērtēta MNNP-KVAI ietekme uz nelīdzsvarotību 

. 

44. Komisija parasti nesniedz ex ante vai ex post novērtējumus par MNNP-KVAI ekonomisko 

ietekmi uz nelīdzsvarotību. Tas ir saprotams tikai gadījumos, kad kādu ietekmi ir pēc būtības 

grūti ticami skaitliski novērtēt, ņemot vērā ieteikto politikas pasākumu veidu (piemēram, 

aktīvu kvalitātes pārskatīšana vai spriedzes testi banku nozarei, sabiedrisko pakalpojumu 

koordinācijas un efektivitātes uzlabošana) vai to, ka jebkura ietekme būs ilgtermiņā 

(izglītības un darba tirgus reformas). 

45. Retie izņēmumi ir atsauces uz ārējiem pētījumiem, kuros novērtēta strukturālo reformu 

ietekme uz iekšzemes kopproduktu (IKP)1920

                                                      

18 COM(2015) 600 final, 21.10.2015., “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Eiropas Centrālajai bankai par pasākumiem ekonomiskās un monetārās savienības izveides 
pabeigšanai”, 9. lpp. 

, un vienreizēju pasākumu, kas izklāstīts 

Komisijas dienestu darba dokumentos par dalībvalstu 2014. gada valsts reformu 

19 2015. gada valsts ziņojumā Spānijai (59. lpp.) ir norādīts, ka, ņemot vērā salīdzinoši lielo tiešās 
saites efektu, cenu pieaugumu ierobežojošā ietekme, ko rada peļņas normas samazināšana, 
īstenojot konkurenci veicinošu reformu profesionālo pakalpojumu jomā, varētu dot labumu 
pārējai ekonomikai, un tajā ir sniegta atsauce uz Komisijas pētījumu (“The Economic Impact of 
Professional Services Liberalisation” [Profesionālo pakalpojumu liberalizācijas ekonomiskā 
ietekme], Eiropas ekonomikas dokumenti Nr. 533, 2014. gada septembris) par regulatīvo šķēršļu 
ietekmi uz četrām profesijām ES no 2008. līdz 2011. gadam. 

20 Pirmajā pārskatā par progresu, īstenojot politikas pasākumus, kas attiecas uz 
makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanu Francijā (2014. gads), Komisija izklāsta 
konstatējumus, kas ietverti ESAO 2014. gada pētījumā par Francijas valdības veikto un 
izsludināto reformu ietekmi kopš 2012. gada. 
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programmām (VRP)21

46. Turklāt daži ieteikumi var neitralizēt citu ieteikumi ietekmi, un šajā gadījumā var būt 

iespējams sniegt pamatotu novērtējumu. Tas attiecas uz budžeta ieteikumiem un citiem 

KVAI ar fiskālu ietekmi. Piemēram, MNNP-KVAI Nr. 1/2013 Spānijai — dalībvalstij, kurai 

piemēro PBDNP, — attiecās uz Padomes ieteiktās fiskālās korekcijas īstenošanu, lai novērstu 

valsts pārmērīgo budžeta deficītu. Vienlaikus MNNP-KVAI Nr. 4/2013 tika minēta vajadzība 

pastiprināt un modernizēt valsts nodarbinātības dienestus, lai nodrošinātu, ka bezdarbnieki 

saņem efektīvu un individualizētu palīdzību. Komisija nenovērtēja, vai tādu darbinieku 

pieņemšanas izmaksas, kas vajadzīgi, lai sniegtu individualizētu atbalstu vairāk nekā sešiem 

miljoniem darba meklētāju, ir savienojamas ar fiskālajiem ierobežojumiem, ko tā pieprasīja 

pirmajā ieteikumā. 

. Novērtējums par ekonomisko ietekmi uz nelīdzsvarotību labāk 

norādītu, kuri ieteikumi ir būtiskākie un varētu būt efektīvi. 

Neatbilstība ar ieteikumiem eurozonai 

47. Kopš 2012. gada Komisija ierosina ieteikumus arī visai eurozonai kopumā. Pēc ieteikumu 

pieņemšanas Padomē tos adresē Eurogrupas finanšu ministriem, tādējādi neviena 

ES struktūra nav oficiāli atbildīga par to īstenošanu. 

48. Komisija nav izveidojusi sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību starp ieteikumiem eurozonai 

un KVAI eurozonas dalībvalstīm. 

49. Viens piemērs, kas attiecas uz šo problēmu, ir saistībā ar Komisijas ieteikumiem par 

eurozonas fiskālo nostāju22

                                                      

21 Komisija izmantoja makroekonomikas modeli (Quest), lai novērtētu, kā strukturālās reformas 
attiecīgajā dalībvalstī ietekmētu izaugsmi, ja dalībvalsts samazinātu atšķirību ar vidējo rezultātu, 
ko guvušas galveno darbības rādītāju ziņā trīs veiksmīgākās ES valstis. 

. Kad monetārā politika saskaras ar grūtībām samazināt procentu 

likmes, ir svarīgi pārvaldīt fiskālo nostāju, lai nodrošinātu kopējā pieprasījuma ilgtspējīgu 

izaugsmi. Tomēr SIP vairs nevar ietekmēt dalībvalsts fiskālo nostāju, tiklīdz tā ir panākusi 

22 Fiskālā nostāja ir fiskālās politikas radītā brīvprātīgā impulsa novērtējums. 
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atbilstību stabilitātes kritērijiem. Tāpēc MNNP nodrošina sistēmu, lai varētu sniegt fiskālos 

ieteikumus, kas attiecas uz visu eurozonu. 

50. Komisija 2016. gada novembrī ieteica pozitīvu fiskālo nostāju, lai sekmētu 

atveseļošanos, atbalstot ECB monetāro politiku23

Ļoti īsi termiņi MNNP-KVAI īstenošanai 

. Šis ieteikums neatbilda fiskālajām 

prasībām, kas aptuveni sešus mēnešus iepriekš tika izvirzītas eurozonas dalībvalstīm 

sniegtajos KVAI, norādot uz mēreni ierobežojošu fiskālo nostāju visai eurozonai 2017. un 

2018. gadā. Tā kā IKP izaugsmes perspektīvas šajos sešos mēnešos nepasliktinājās, šādai 

neatbilstībai nebija pamata. Nav efektīva mehānisma, lai mazinātu spriedzi, kas varētu 

rasties starp to, kas ir fiskāli vēlams eurozonai, un fiskālo KVAI kopumu dalībvalstīm. 

51. Komisija ir norādījusi, ka tā sagaida, lai MNNP-KVAI tiktu īstenoti 12 līdz 18 mēnešos. Tā 

kā šī prognoze bieži vien ir pārāk optimistiska, tā sagroza īstenošanas statistiku. Daudzi 

MNNP-KVAI ir sarežģīti, un to īstenošanai ir vajadzīga reakcija no liela skaita ieinteresēto 

personu. Daudzi MNNP-KVAI tiek atkārtoti gadu no gada un tādējādi uzrādīti kā neīstenoti. 

Komisijas prakse atšķiras no tās, ko izmanto SVF un ESAO, kas savus politikas ieteikumus 

strukturē tematiskāk. Šajā saistībā sk. 78. punktu

52. Šo problēmu zināmā mērā apstiprināja atbildes uz EPK aptaujas jautājumu “Vai KVAI 

jūsu dalībvalstij ir reāli izpildāmi?” Aptuveni 53 % respondentu tos uzskatīja par reāliem, 

26 % — par diezgan nereāliem un 11 % — par pilnīgi nereāliem (sk. 

. 

j attēlu VI pielikumā

Nelīdzsvarotības klasifikācija nav pārredzama, un PNNP nekad nav tikusi uzsākta 

). 

Galvenais iemesls, kāpēc KVAI tiek uzskatīti par nereāliem, ir ļoti īsais īstenošanas termiņš. 

53. Šajā iedaļā ir izklāstīta loģika un process, kas ir pamatā Komisijas veiktajam 

nelīdzsvarotības nopietnības novērtējumam. 

                                                      

23 COM(2016) 727, 6.11.2016. 
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Kategoriju sistēma parasti ir bijusi sarežģīta un pakļauta izmaiņām 

54. MNNP regulā bija paredzēts, ka dalībvalstis tiks vērtētas kā tādas, kurās nav 

nelīdzsvarotības, ir nelīdzsvarotība vai ir pārmērīga nelīdzsvarotība. 

55. Tomēr 2012. gadā Komisija izveidoja piecas kategorijas. To skaits 2013. gadā tika 

palielināts līdz sešām. Cits sešu kategoriju kopums tika izmantots 2014. gadā. Kategorijas tika 

diferencētas pēc nelīdzsvarotības nopietnības un vajadzīgā uzraudzības līmeņa. Visbeidzot 

2016. gadā kategoriju skaits tika samazināts līdz četrām (sk. 3. tabulu

3. tabula. Nelīdzsvarotības kategoriju dinamika, 2012.–2017. gads 

). Vairums ieinteresēto 

personu, ar kurām mēs runājām, šo samazinājumu vērtēja atzinīgi, jo procedūra bija kļuvusi 

vienkāršāka. 

 

Avots: ERP. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nelīdzsvarotības nav Nelīdzsvarotības nav Nelīdzsvarotības nav Nelīdzsvarotības nav

DK, LU, MT AT, BE, EE, HU, RO, UK FI

Nelīdzsvarotība, kas nav 

pārmērīga, bet ir jānovērš

Nelīdzsvarotība, attiecībā uz 

kuru varētu būt vajadzīga 

uzraudzība un politikas rīcība

Nelīdzsvarotība, attiecībā uz kuru ir vajadzīga 

uzraudzība un politikas rīcība

Nelīdzsvarotība

BE, BG, DK, FI, SE, UK BE, BG, DK, FI, MT, NL, SE, UK BE, BG, DE, FI, NL, SE, UK BE, FI, NL, RO, SE, UK

Nopietna nelīdzsvarotība, kas 

nav pārmērīga, bet ir jānovērš

Nelīdzsvarotība, attiecībā uz 

kuru ir vajadzīga uzraudzība 

un izlēmīga politikas rīcība

Nelīdzsvarotība, attiecībā uz kuru ir vajadzīga 

uzraudzība un izlēmīga politikas rīcība

FR, HU, IT, SI FR, HU, IT HU DE, HU

Ļoti nopietna nelīdzsvarotība, 

kas nav pārmērīga, bet ir 

steidzami jānovērš

Nelīdzsvarotība, attiecībā uz kuru ir vajadzīga īpaša 

uzraudzība un izlēmīga politikas rīcība

CY, ES ES, FR, IE ES, IE, SI DE, ES, FI, IE, NL, SE, SI DE, ES, IE, NL, SE, SI

Pārmērīga nelīdzsvarotība, 

attiecībā uz kuru ir vajadzīga 

nepārtraukta un stingra 

politikas rīcība (īpaša 

uzraudzība)
Pārmērīga nelīdzsvarotība, attiecībā uz kuru ir 

vajadzīga īpaša uzraudzība un izlēmīga politikas 

rīcība

Pārmērīga nelīdzsvarotība
ES

Pārmērīga nelīdzsvarotība, 

attiecībā uz kuru ir vajadzīga 

steidzama politikas rīcība 

(īpaša uzraudzība)

SI HR, IT, SI BG, FR, HR, IT, PT BG, CY, FR, HR, IT, PT BG, CY, FR, HR, IT, PT

Pārmērīgas nelīdzsvarotības 

novēršanas procedūra

Pārmērīgas nelīdzsvarotības 

novēršanas procedūra

Pārmērīga nelīdzsvarotība, attiecībā uz kuru ir 

vajadzīga izlēmīga politikas rīcība un ir jāuzsāk 

pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra

Pārmērīga nelīdzsvarotība ar korektīvo pasākumu 

plānu (pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas 

procedūra)
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56. Dažādajām klasifikācijām kopš 2013. gada kopīgs ir tas, ka tajās ir ietverta pārmērīgas 

nelīdzsvarotības konstatēšanas kategorija, taču Komisija šajos gadījumos nav ierosinājusi 

uzsākt PNNP. Šāda iespēja MNNP regulā nav skaidri paredzēta (sk. 3. izcēlumu). No Komisijas 

dokumentiem nav skaidrs, kas ir tādas prakses avots, ar kuru saskaņā pārmērīgu 

nelīdzsvarotību konstatē, bet neierosina uzsākt PNNP, un šķiet, ka par to ir lemts politiskā 

līmenī. Līdz šim Komisija vienmēr ir izvairījusies ieteikt uzsākt PNNP, nesniedzot skaidru 

pamatojumu (sk. 63. punktu). 

3. izcēlums.

MNNP regulas 2. pantā ir definēta tikai nelīdzsvarotība un pārmērīga nelīdzsvarotība. 

 Kad būtu jāuzsāk PNNP? 

7. panta 1. punkts par PNNP uzsākšanu: “Ja, balstoties uz 5. pantā minēto padziļināto pārskatu, 

Komisija uzskata, ka attiecīgajā dalībvalstī pastāv pārmērīga nelīdzsvarotība, tā informē Eiropas 

Parlamentu, Padomi un Eurogrupu.” Regulas 7. panta 2. punktā ir noteikts, ka Padome “var” uzsākt 

procedūru, norādot, ka tas ir Padomes ziņā.  

Tomēr Komisija uzskata, ka tai ir tiesības izlemt, vai vajadzētu ieteikt PNNP, pat ja tā uzskata, ka 

dalībvalstī ir pārmērīga nelīdzsvarotība. Šo interpretāciju Komisija it kā pamato ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 121. panta 4. punktu, kurā noteikts: 

“Ja, īstenojot 3. punktā minēto procedūru, atklājas, ka dalībvalsts ekonomikas politika nesaskan ar 

2. punktā minētajām vispārējām pamatnostādnēm vai traucē pareizi darboties ekonomiskajai un 

monetārajai savienībai, Komisija attiecīgai dalībvalstij var izteikt brīdinājumu.” 

Ne vienmēr pastāv skaidra saikne starp analīzi un nelīdzsvarotības kategoriju  

57. MNNP regulas 5. panta 2. punktā ir noteikts, ka “padziļinātajā pārskatā ietver 

izvērtējumu par to, vai attiecīgajā dalībvalstī pastāv nelīdzsvarotība un vai šī nelīdzsvarotība 

ir pārmērīga”. Tas nozīmē, ka Komisijai ir jāizveido skaidra saikne starp ekonomisko analīzi un 

izvēlēto nelīdzsvarotības kategoriju. 

58. Praksē padziļinātajos pārskatos nekādi secinājumi par dalībvalstīs pastāvošās 

nelīdzsvarotības klasifikāciju nav ietverti. Tie ir ietverti pārskatiem pievienotajā Komisijas 

paziņojumā. Turklāt mēs konstatējām, ka ieteiktie secinājumi par nelīdzsvarotību ne vienmēr 

ir skaidri balstīti uz attiecīgajā PP veikto analīzi. Turpmāk minēti piemēri. 
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a) Pēc ECFIN ĢD ieteikuma Bulgārijas statuss 2015. gadā tika mainīts par trim līmeņiem — 

no kategorijas “nelīdzsvarotība, attiecībā uz kuru ir vajadzīga uzraudzība un politikas 

rīcība” uz kategoriju “pārmērīga nelīdzsvarotība, attiecībā uz kuru ir vajadzīga īpaša 

uzraudzība un izlēmīga politikas rīcība”. Šis lēmums tika galvenokārt balstīts uz vienas 

bankas maksātnespēju 2014. gadā un no tās izrietošajām Komisijas bažām par finanšu 

stabilitāti. Šī klasifikācija tika saglabāta 2016. gadā, lai gan attiecīgā gada PP apliecināja, 

ka neviens no 2015. gadā apzinātajiem finanšu riskiem nebija īstenojies. 

b) Pēc ECFIN ĢD ieteikuma pastiprināt procedūru Francijas statuss 2015. gadā tika mainīts 

par vienu līmeni uz kategoriju “pārmērīga nelīdzsvarotība, attiecībā uz kuru ir vajadzīga 

īpaša uzraudzība un izlēmīga politikas rīcība”. Tomēr, mūsuprāt, padziļinātajā pārskatā 

nebija noteiktas būtiskas ikgadējas izmaiņas novērtējuma pamatā esošajos faktoros. 

Vienlaikus, lai gan Francijai piemēroja arī PBDNP (SIP korektīvā daļa), tā netika 

pastiprināta, kaut arī vārds “pārmērīgs” padziļinātajā pārskatā tika lietots tikai attiecībā 

uz fiskālo deficītu. 

c) 2016. gada padziļinātajā pārskatā par Apvienoto Karalisti (kurai kopš 2008. gada 

piemēro PBDNP) tika secināts, ka nelīdzsvarotības nav, un 2017. gada brīdināšanas 

mehānisma ziņojumā par šo valsti PP pat netika pieprasīts. Tā tas bija, neraugoties uz to, 

ka 2016. gada padziļinātajā pārskatā bija minēts nemainīgi liels tekošā konta deficīts 

(šajā gadā lielākais ES) un mājokļu cenu nepārtraukts pieaugums kopš 2013. gada no 

līmeņa, kas jau tā bija pārmērīgi augsts. 

59. Situācija saasinājās 2017. gadā, kad visaptveroši PP tika aizstāti ar “kopsavilkumiem” 

valstu ziņojumos (sk. 69. punktu

60. Publicēšanas laiks norāda uz to, ka analīzes un klasifikācijas uzdevumi ir nošķirti arī 

funkcionāli. PP un paziņojumi par klasifikāciju tika publicēti vienā dienā 2012., 2014. un 

2017. gadā, savukārt 2013. un 2016. gadā PP tika publicēti pirmie, bet nelīdzsvarotības 

klasifikācija — divas nedēļas vēlāk. Nelīdzsvarotības klasifikācija 2015. gadā tika publicēta 

vienu dienu pirms PP. 

). 
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Vēlākajos posmos process ir vairāk politisks nekā tehnisks 

61. Nelīdzsvarotības klasifikācijai Komisija pašreiz izmanto vairākposmu procesu. Vispirms 

Komisijas darbinieki nosūta ekonomikas un finanšu komisāram rakstiskus ieteikumus 

attiecībā uz visu to dalībvalstu klasifikāciju, par kurām jāsagatavo PP. Mēs konstatējām, ka 

šie ierosinājumi ietver skaidrus tehniskus ieteikumus un ir konsekventi starp valstīm un laikā. 

62. Pēc tam, kad komisārs un, kopš 2014. gada, priekšsēdētāja vietnieks euro un sociālā 

dialoga jautājumos (kas uzņēmies kopīgu atbildību par MNNP) ar savu biroju darbinieku 

palīdzību šos ieteikumus ir izskatījuši, paziņojuma projektu nosūta pārbaudei visu komisāru 

birojiem un, visbeidzot, pašai komisāru kolēģijai pieņemšanai. 

63. No 2012. līdz 2016. gadam atsevišķās dalībvalstīs pārmērīga nelīdzsvarotība bija 

vērojama 16 gadījumos. Tomēr kolēģija nekad nav nosūtījusi PNNP priekšlikumu Padomei. 

Revīzijas laikā Komisija sniedza maz pierādījumu, kas paskaidrotu, kāpēc kolēģija neierosināja 

PNNP. 

64. Sistemātiski neuzsākot PNNP, ir mazinājusies MNNP ticamība un efektivitāte. Tam 

piekrīt arī vairākas ieinteresētās personas, norādot, ka, neuzsākot PNNP, ir samazinājusies 

gan procedūras spēja novērst nelīdzsvarotību, gan arī tās preventīvā ietekme. Arī piecu 

priekšsēdētāju ziņojumā24 ir ieteikts pilnībā izmantot MNNP, tostarp ierosināt uzsākt PNNP. 

Arī ECB ir norādījusi, ka “ir pilnībā un efektīvi jāizmanto visi MNNP pieejamie līdzekļi, tostarp 

tās korektīvā daļa”, un šo vēstījumu vairākkārt atkārtojusi25

                                                      

24 “Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana”, Jean-Claude Juncker 
ziņojums, kas sagatavots ciešā sadarbībā ar Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi un 
Martin Schulz, 2015. gada jūnijs, 8. lpp.: “[MNNP] korektīvā daļa būtu jāizmanto daudz stingrāk. 
Tā būtu jāuzsāk, tiklīdz tiek identificēta pārmērīga nelīdzsvarotība, un būtu jāizmanto, lai 
uzraudzītu reformu īstenošanu.” 

. 

25 ECB ekonomikas biļetens, 2. izdevums, 2017. gada marts, 7. izcēlums, 63. lpp. Citus paziņojumus 
sk. ECB ekonomikas biļetena 2. izdevumā, 2015. gada marts, 5. izcēlums, 48. lpp., un 
ekonomikas biļetena 2. izdevumā, 2016. gada marts, 8. izcēlums, 57. lpp. 
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65. Citas ieinteresētās personas uzskata, ka PNNP ticamību ietekmētu arī procedūras 

izmantošana apstākļos, kas nav skaidri noteikti, un ka tā būtu jāizmanto tikai pilnīgi 

nepārprotamos apstākļos. 

66. Nelīdzsvarotības klasifikāciju MNNP regula pilnībā uztic Komisijai. Tomēr šajā saistībā 

mēs atklājām vairākus trūkumus: 

a) pirmkārt, mums netika sniegti pierādījumi, ka kolēģija un biroji izmantotu oficiālu 

procedūru ECFIN ĢD ieteikumu izskatīšanai un viedokļu apmaiņas dokumentēšanai; 

b) otrkārt, līdz 2017. gadam nelīdzsvarotības paziņojuma projekts kolēģijai tika iesniegts 

ļoti novēloti. Tādējādi tika pārkāpti Komisijas iekšējie noteikumi, saskaņā ar kuriem ir 

jānodrošina, ka kolēģija pienācīgi ņem vērā tās lēmumus; 

c) treškārt, pašreiz nav skaidru rakstisku norādījumu par apstākļiem, kādos Komisija 

pieņemtu lēmumu ierosināt uzsākt PNNP. 

PP nozīme laika gaitā ir ievērojami samazinājusies. Analītiskā kvalitāte joprojām ir laba, 

bet daži būtiski PP aspekti ir jāuzlabo  

67. Šajā iedaļā ir izklāstīta PP sniegšanas dinamika, kā arī to analītisko instrumentu un 

ekonomiskās analīzes kvalitāte, ko Komisija izmantoja, lai noteiktu un novērtētu 

nelīdzsvarotību. 

PP nozīme laika gaitā ir ievērojami samazinājusies 

68. Robežas starp PP un gada valstu ziņojumiem ir kļuvušas aizvien neskaidrākas. Komisija ir 

centusies “racionalizēt” tās veikto analīzi un politikas ieteikumus dalībvalstīm saistībā ar 

politikas koordinēšanu plašos Eiropas pusgada ietvaros. Tomēr, PP apvienojot ar valstu 

ziņojumiem, mazāka uzmanība tiek pievērsta MNNP un tās skaidri noteiktajam mērķim atklāt 

un novērst nelīdzsvarotību. 

69. Pirmajos trīs gados PP bija atsevišķs dokuments, ko ar EMPL ĢD un citu 

ģenerāldirektorātu palīdzību galvenokārt sagatavoja ECFIN ĢD. Tas 2015. gadā kļuva par 

2. iedaļu valsts ziņojumā, kura pārējā daļa ir analīzes rezultāts, kas iepriekš tika iekļauts 

Komisijas dienestu darba dokumentā (ko vairs nesagatavo), kurā novērtēta dalībvalsts VRP 
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Eiropas pusgada kontekstā. Apvienošanas dēļ iedaļa “Politikas problēmas” (galveno 

makroekonomisko problēmu un iespējamo risinājumu kopsavilkums) no PP tika svītrota. 

Turklāt valstu ziņojumos izmantotie nosaukumi pašreiz ir standartizēti un tādējādi 

neatspoguļo nelīdzsvarotības nopietnību attiecīgajā dalībvalstī. 

70. Iedaļas “Politikas problēmas” trūkumu 2016. gadā daļēji kompensēja “MNNP 

novērtēšanas matrica” — lietderīga tabula, kurā apkopoti PP galvenie konstatējumi. Tomēr šī 

tabula nesniedz nekādas norādes uz iespējamajiem pasākumiem PP konstatēto problēmu 

risināšanai. 

71. Valstu ziņojumu formātu atkārtoti mainīja 2017. gadā — bez tā, ka tika saīsināts to 

kopējais garums, Komisija ierobežoja PP, tajā paredzot tikai MNNP novērtēšanas matricu un 

īsu izklāstu par galvenajiem konstatējumiem (3. iedaļa). Sīkāka informācija par visiem 

galvenajiem jautājumiem, tostarp dalībvalsts makroekonomisko nelīdzsvarotību, ir 

meklējama atbilstoši tematam 4. iedaļā “Reformu prioritātes”. Zvaigznīte pie nosaukuma 

norāda uz tēmām, kas attiecas uz MNNP un ir ietvertas kopsavilkumā ziņojuma 3. iedaļā. 

72. Šīs izmaiņas formātā virzīja Komisijas Ģenerālsekretariāts, kura nozīme procesā laika 

gaitā ir pieaugusi. Ģenerālsekretariāts pašreiz vada arī valstu ziņojumu sagatavošanu, ko veic 

valsts grupas, kas organizētas visos Komisijas dienestos. EMPL ĢD pašreiz nodrošina lielāku 

daļu no analītiskā ieguldījuma26

73. Kopš apvienošanas paziņojums par PP tika aizstāts ar daudz plašāku paziņojumu par 

valstu ziņojumiem. Lai risinātu šo problēmu, ECFIN ĢD 2015. gada jūnijā publicēja pārskatu 

, jo īpaši nodarbinātības un sociālās attīstības tendencēs, un 

ECFIN ĢD ieguldījums PP/valstu ziņojumos (VZ) ir samazinājies. Ieinteresētās personas 

norāda, ka šīs tendences ir samazinājušas MNNP pamanāmību. 

                                                      

26 “The Macroeconomic Imbalance Procedure – Rationale, Process, Application: a Compendium” 
[Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra. Pamatojums, process, piemērošana: 
kopsavilkums], 3.1. izcēlums, 34. lpp. 
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par tā gada PP konstatējumiem27

74. Makroekonomiskās nelīdzsvarotības analīze pašreiz ir daļa no dalībvalsts strukturālo 

jautājumu vispārējās analīzes. Tādējādi nelīdzsvarotības nozīme vairs nav tik liela, kāda tā 

bija, kad PP bija atsevišķs dokuments. Tādēļ ir grūti īstermiņa jautājumus (nelīdzsvarotība) 

nošķirt no ilgtermiņa problēmām (izaugsme). 

, lai uzsvērtu attīstības tendences, kas bija kopīgas visām 

valstīm un saistītas ar mainīgo situāciju ekonomikā. Tomēr 2016. gadā un līdz šim arī 

2017. gadā šāds pārskats nav publicēts. 

75. Apkopojot iepriekš minēto, centieni “racionalizēt” Eiropas pusgadu ir samazinājuši 

MNNP pamanāmību. Tomēr pats galvenais ir efektīva saziņa, lai sabiedrība gūtu izpratni par 

šo procedūru un problēmām, ko makroekonomiskā nelīdzsvarotība rada dalībvalstīm. 

Uzlabota saziņa ir vajadzīga arī tāpēc, lai veicinātu valstu atbildību par MNNP. Šo viedokli 

vairākkārt uzsvēra ieinteresētās personas informatīvo apmeklējumu laikā. 

Neraugoties uz labu analīzes līmeni, daži PP aspekti ir jāuzlabo  

76. ECFIN ĢD 2016. gada novembrī — piecus gadus pēc MNNP ieviešanas — publicēja 

dokumentu “The Macroeconomic Imbalance Procedure – Rationale, Process, Application: a 

Compendium” [“Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra. Pamatojums, 

process, piemērošana: kopsavilkums”]. Tas ir savā ziņā balstīts uz analītisko materiālu, kas 

iesniegts Padomes komitejām vai agrāk publicēts dažādos formātos. Visas koncepcijas 

apvienošana šajā publikācijā, kaut arī novēlota, ir vērtējama atzinīgi, jo tā palīdzēja 

dalībvalstīm un citām ieinteresētajām personām saprast MNNP un jo īpaši dažu lēmumu 

loģisko pamatu. 

77. Kopsavilkumā ir aprakstīti daži analītiski instrumenti, ko ECFIN ĢD izmanto, novērtējot 

makroekonomisko nelīdzsvarotību. Tomēr to varētu vēl vairāk uzlabot, iekļaujot informāciju 

                                                      

27 Vienreizējs izdevums Nr. 228, “Macroeconomic Imbalances - Main findings of the in-depth 
reviews” [Makroekonomiskā nelīdzsvarotība. Padziļināto pārskatu galvenie konstatējumi], 
2015. gads. 
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par instrumentiem, ko Komisija izmantojusi citās periodiskās analīzēs, piemēram, par banku 

sistēmas stabilitāti, ar MNNP saistītām norisēm darba tirgū un darba tirgus politikas kvalitāti. 

78. Saskaņā ar mūsu iztaujāto ieinteresēto personu un ekspertu viedokli padziļinātajos 

pārskatos sniegtās analīzes līmenis parasti ir bijis labs. Komisija ņem vērā visus konkrētās 

valsts īpašos apstākļus un citu būtisku informāciju, ko sniegušas dalībvalstis. Dažas 

dalībvalstis uzskatīja, ka ir jāuzlabo informācijas apmaiņa, un Komisija šajā saistībā nesen 

veica attiecīgus pasākumus. 

79. Mūsu veiktā EPK aptauja šos konstatējumus apstiprināja. Lielais vairums respondentu 

(89 %) savas dalībvalsts PP kvalitāti raksturoja kā “labu”, bet 11 % izvēlējās atbildi “vidēja”. 

Neviens respondents kvalitāti neraksturoja kā “ļoti labu”, “sliktu” vai “ļoti sliktu” (sk. d attēlu 

VI pielikumā). Salīdzinājumā ar tāda paša līmeņa iestāžu sagatavotiem līdzīgiem ziņojumiem 

68 % EPK locekļu norādīja, ka starp tiem un PP “nav atšķirības”, 26 % apgalvoja, ka PP ir 

labāki, un 5 % uzskatīja, ka tie ir sliktāki (sk. u attēlu VI pielikumā). Visi respondenti piekrita, 

ka padziļinātajos pārskatos ir ņemta vērā būtiska, konkrētas valsts īpaša informācija (53 % — 

“lielā mērā”, 47 % — “zināmā mērā”; sk. e attēlu VI pielikumā

80. Salīdzinājumā ar citu starptautisku organizāciju (SVF, ESAO) sniegtajiem ziņojumiem, 

kuros izmantota tematiskā pieeja, padziļinātajos pārskatos bieži vien ir gadu no gada norādīti 

vieni un tie paši jautājumi. Pat pieļaujot, ka nelīdzsvarotība dažkārt ir pastāvīga un to 

nedrīkst ignorēt, bieži vien tiek veikta viena un tā pati analīze ar mazu pievienoto vērtību un 

vēstījumu, kas gadu gaitā kopumā nemainās. 

). 

81. Saskaņā ar MNNP regulu Komisija ņem vērā “ciešus savstarpējus tirdzniecības un 

finanšu sakarus starp dalībvalstīm un valstu ekonomikas politiku izraisīto paplašināto 
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ietekmi”28. Lai ņemtu vērā šos aspektus, Komisija ir izveidojusi vairākus ekonomikas 

novērtēšanas instrumentus29

82. Tomēr paplašinātās ietekmes

. 

30 analīze bieži vien ir vāja. Četrās izraudzītajās dalībvalstīs 

tā tika piemērota samērā nekonsekventi. Piemēram, kaitīgajai ietekmei31

83. Kopš 2015. gada tiek īstenota politika padziļinātajos pārskatos minēt piecu lielāko 

eurozonas dalībvalstu ārējo paplašināto ietekmi. Tā ir atzinīgi vērtējama virzība.  

 uz Slovēniju 

(paplašinātajai ietekmei, ko izraisījusi cita valsts) līdz 2014. gadam tika pievērsta tikai pavirša 

uzmanība. Bulgārijā netika apsvērti vispārējie tirgus nosacījumi šai valstij kā mazai dalībvalstij 

ārpus eurozonas. Ignorējot paplašināto ietekmi, Komisija pārāk lielu uzmanību pievērš 

norisēm, kas raksturīgas dalībvalstij. 

84. Iekšējā paplašinātā ietekme izlasē ietverto dalībvalstu padziļinātajos pārskatos tika 

minēta katru gadu, lai gan tvērums un dziļums atšķīrās. Piemēram, kaitīgā ietekme uz valsti 

netika sīki apsvērta pat 2012. un 2013. gadā, kad valsts obligāciju ienesīguma starpība32

                                                      

28 MNNP regula, 5. panta 2. punkts. 

 bija 

īpaši liela. 

29 Komisija ir izveidojusi vairākus būtiskus ekonomikas novērtēšanas līdzekļus. Tie ietver, 
piemēram, atalgojuma līmeņa izmaiņu, kā arī finanšu plūsmu novērtējumus starp valstīm. 

30 Netiešā ietekme ir kāda norise vienā dalībvalstī, kas ietekmē vienas vai vairāku citu dalībvalstu 
ekonomiku. Iekšējā paplašinātā ietekme ir citas vai citu dalībvalstu ietekme uz attiecīgo 
dalībvalsti. Ārējā paplašinātā ietekme ir attiecīgās dalībvalsts ietekme uz citu vai citām 
dalībvalstīm. 

31 Kaitīgā ietekme uz valsti notiek tad, kad nelabvēlīgas izmaiņas vienas valsts aizņēmumu 
izmaksās attiecīgi ietekmē citas valsts aizņēmumu izmaksas.  

32 Valsts obligāciju ienesīguma starpība ir atšķirība procentpunktos, ar ko valsts saskaras savās 
aizņēmumu izmaksās, salīdzinājumā ar standartu. Eurozonā standarts parasti ir Vācijas valdības 
aizņēmumu likme. 
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85. Noslēdzot jautājumu par paplašināto ietekmi, izmantotie analītiskie instrumenti ne 

vienmēr ir daļa no valsts analīzes. Tomēr ir vērojami daži uzlabojumi, jo īpaši no 2016. gada 

publicējot MNNP novērtēšanas matricu. 

86. Kopumā padziļinātajos pārskatos nav novērtēts, kā fiskālā politika ietekmē ārējo 

nelīdzsvarotību. Vienīgā dalībvalsts, par kuru līdz šim ir veikts visaptverošs novērtējums, ir 

Vācija, kurai ir liels tekošā konta pārpalikums. Taču līdzīga analīze nav veikta par valstīm ar 

strukturālu tekošā konta deficītu, izteikti negatīvu neto starptautisko ieguldījumu pozīciju vai 

konkurētspējas problēmām (sk. 4. izcēlumu). Fiskālā ziņā PP galvenokārt ietver tikai īsu 

apspriedi par publiskā sektora parāda dinamiku. 

4. izcēlums.

Komisija 2015. un 2016. gada padziļinātajos pārskatos sīki analizēja Vācijas tekošā konta pārpalikumu 

un secināja, ka valstij būtu jāizmanto tās fiskālā telpa (spēja tērēt vairāk, nepārkāpjot SIP kritērijus), 

lai veicinātu iekšzemes pieprasījumu un palielinātu publiskās investīcijas. Padome 2016. gadā 

Komisijas priekšlikumu mīkstināja, svītrojot ieteikuma daļu par fiskālo telpu. 

 Ārējā nelīdzsvarotība un fiskālā politika 

PP iedaļa 2017. gada valsts ziņojumā par Vāciju arī ietvēra analīzi33

Neraugoties uz iepriekš minēto, Komisija nav analizējusi saistību starp fiskālo politiku un vāju ārējo 

bilanci citās sistēmiski svarīgās dalībvalstīs (proti, Spānijā un Francijā) un nav tām ieteikusi īstenot 

stingrāku fiskālo politiku, lai veicinātu ārējā līdzsvara atjaunošanu.  

 par ekspansīvas fiskālās politikas 

iespējamo pozitīvo paplašināto ietekmi uz eurozonu. Komisija atkal mudināja Vāciju izmantot fiskālos 

instrumentus, lai līdzsvarotu savu tekošo kontu un palīdzētu citām valstīm līdzsvarot ārējo deficītu. 

Atsauce uz fiskālās politikas ietekmi uz ārējo nelīdzsvarotību un konkurētspēju bija svarīgs pavērsiens. 

2015. gada padziļinātajā pārskatā par Spāniju tekošā konta nominālās bilances uzlabojums tika 

novērtēts kā pastāvīgs. To darot, netika ņemti vērā svarīgi cikliskie komponenti, tādi kā euro vērtības 

                                                      

33 SWD(2017) 71 final, “Country report - Germany 2017 - including an in-depth review on the 
prevention and correction of macroeconomic imbalances” [2017. gada valsts ziņojums par 
Vāciju, ietverot padziļinātu pārskatu par makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanu un 
koriģēšanu], 3.1. izcēlums, 18. lpp. 
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krišanās, ECB pasākumi, kas palīdzēja samazināt procentu likmes par ārējo parādu, un samazinātas 

importa izmaksas, ņemot vērā daudz zemāku naftas cenu. 2016. gada padziļinātajā pārskatā Komisija 

izmantoja ārējās nominālās bilances uzlabojumu, lai novērstu apspriedi par strukturālā tekošā konta 

dinamiku. Izteikti negatīvā neto starptautisko ieguldījumu pozīcija tika vairākkārt minēta kā 

problēma, nenorādot nekādu saikni ar Spānijas fiskālo politiku, kas, neraugoties uz neseno izaugsmes 

atjaunošanu ātrākā tempā nekā potenciālais ražošanas apjoma pieaugums, jau bija ekspansīva. 

2017. gada padziļinātajā pārskatā par Franciju Komisija noteica nepietiekamu konkurētspēju un tirgus 

daļas samazināšanos eksportam uz galvenajām tirdzniecības partnervalstīm, bet neanalizēja iespēju 

izmantot fiskālo politiku, lai veicinātu ārējā līdzsvara atjaunošanu un novirzītu resursus uz tirgojamo 

preču nozari. 

87. Slovēnijas un Bulgārijas gadījumā mēs konstatējām nepilnības nelīdzsvarotības analīzē 

un tās dēļ sniegtajos politikas ieteikumos (sk. 5. izcēlumu). 

5. izcēlums.

Apspriežot darba tirgus reformu, 2013. gada padziļinātajā pārskatā par Slovēniju tika izteikts 

brīdinājums, ka minimālās algas celšanai būs būtiska negatīva ietekme uz nodarbinātību — tā varētu 

aizkavēt nodarbinātības līmeņa atjaunošanu, palielināt spiedienu uz algām, kad atsāksies ekonomikas 

izaugsme, un tādējādi riskēt ar turpmāku konkurētspējas samazināšanos. 2013. gada paziņojumā par 

klasifikāciju minimālās algas palielināšana tika norādīta kā viens no iemesliem Slovēnijas MNNP 

klasifikācijas pastiprināšanai līdz kategorijai “pārmērīga nelīdzsvarotība”. 

 Nepilnību piemēri nelīdzsvarotības analīzē 

Vairāki fakti liecina par to, ka Komisijai, veicot novērtēšanu, ir jābūt piesardzīgākai: 

• Ietekmes apmērs tika balstīts uz dokumentu34, kurā izmantoti 2008. gada dati, lai novērtētu tikai 

nemainīgu darbaspēka pieprasījuma elastību. Citā pētījumā35

                                                      

34 IMAD darba dokuments Nr. 3/2010 “Estimation of the Impact of the Minimum Wage Rise in 
Slovenia” [Novērtējums par minimālās algas paaugstināšanas ietekmi Slovēnijā]. 

, kas bija pieejams tajā pašā laikā, tika 

norādīts, ka minimālās algas palielināšanas ietekme būs daudz mazāka. 

35 Slovēnijas bankas ziņojums par cenu stabilitāti, 2010. gada aprīlis, 2.2. izcēlums. 
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• Komisija neņēma vērā to darba ņēmēju sadalījumu pa nozarēm, kas saņem minimālo algu, lai 

saprastu ietekmi uz nodarbinātību un vispārējo konkurētspēju.  

• Ietekmes novērtējums attiecībā uz Slovēniju ļoti atšķīrās no citām salīdzināmām dalībvalstīm, kuras 

saskārās ar augstāku minimālās algas palielinājumu, plašāku darbinieku aptvērumu un līdzīgu 

minimālās algas attiecību pret vidējo algu (piemēram, Bulgārija).  

Drūmās nodarbinātības prognozes Slovēnijai galu galā nepiepildījās, liekot ESAO secināt, ka36

 2013. gada padziļinātajā pārskatā par Slovēniju tika apgalvots, ka valsts īpašumā esošās bankas 

saskaras ar bieži vien neoptimālu korporatīvo pārvaldību, un secināts, ka privatizācija palīdzētu 

novērst korporatīvās pārvaldības acīmredzamos trūkumus, tomēr nebija sniegti nekādi konkrēti 

piemēri šīm pārvaldības problēmām. 

 

rezultāti saglabājas atbilstoši prognozēm par (mērenu) negatīvo ietekmi. 

2015. gada padziļinātajā pārskatā par Bulgāriju Komisija norādīja, ka vietējās bankas caurmērā 

iekasēja augstākus procentus par to piešķirtajiem korporatīvajiem aizdevumiem, un sprieda, ka šis 

profils norāda uz atšķirībām ar pārējo banku sistēmu ne tikai aizņēmēju vidējās kredītkvalitātes, bet 

arī pārvaldības standartu, kredītu parakstīšanas prakses, nodrošinājuma veida un portfeļa pamatā 

esošā riska ziņā. Un atkal netika sniegta nekāda papildu analīze vai pierādījumi, lai šo secinājumu 

pamatotu. 

Komisija turpināja ar novērojumu, ka vietējās bankas uzrādīja labāku aktīvu kvalitāti nekā ārvalstu 

bankas, un pauda bažas par banku uzraudzības efektivitāti. Lai gan šis fakts varētu atspoguļot sliktu 

ziņošanas praksi un slēptu zaudējumu risku, tas tomēr neapstiprina secinājumu par atšķirībām 

pārvaldības standartos, parakstīšanā un nodrošinājumā. 

                                                      

36 ESAO, “Connecting people with jobs: The labour market, activation policies and 
disadvantaged workers in Slovenia” [Cilvēku un darbavietu savienošana: darba tirgus, 
aktivizācijas politika un nelabvēlīgākā situācijā esoši darba ņēmēji Slovēnijā], 2016. gads, 52. lpp. 
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Brīdināšanas mehānisma ziņojumam un rādītāju kopsavilkumam ir ierobežota nozīme 

MNN procedūrā 

88. Šajā iedaļā ir izklāstīta BMZ pievienotā vērtība MNN procedūrā un rādītāju kopsavilkuma 

iezīmes, ko izmanto, lai veicinātu nelīdzsvarotības agrīnu noteikšanu. 

89. Kopš MNNP sākuma BMZ garums ir palielinājies vairāk nekā divas reizes (sk. 6. attēlu

6. attēls. BMZ garums (2012.–2017. gads) 

).  

 
Avots: ERP. 

90. Tomēr novērtējuma kvalitāte nav attiecīgi uzlabojusies, jo dokuments joprojām ir 

galvenokārt aprakstošs37

a) BMZ pirmajā daļā ir galvenokārt aprakstītas kopīgās tendences valstu ekonomikā un 

dažādo kopsavilkuma rādītāju dinamika. Tas tiek darīts, neiedziļinoties šo norišu sekās 

(paplašinātā ietekme vai cēloņi) un necenšoties noteikt jebkādu tendenču dzinējspēkus; 

: 

                                                      

37 Taču mēs atzinīgi vērtējam to, ka 2016. un 2017. gada BMZ ir pievienots izcēlums 
“Makroekonomiskās nelīdzsvarotības eurozonas dimensija”. 
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b) BMZ otrā daļa ietver tikai rādītāju kopsavilkuma aprakstu un īsu novērtējumu par 

nelīdzsvarotības riskiem un korekcijām katrā valstī. 

91. BMZ tūlītējo lietderīgumu to dalībvalstu apzināšanā, kuras var skart nelīdzsvarotība un 

par kurām tādējādi ir jāsagatavo PP, ir neitralizējusi Komisijas īstenotā prakse PP noteikt par 

obligātu tām dalībvalstīm, kurās iepriekšējā gadā tika konstatēta nelīdzsvarotība 

(sk. IX pielikumu). Tā radītā inerce šajā procesā ir norādīta 7. attēlā

7. attēls. Dalībvalstis, par kurām sagatavots PP (2012.–2017. gads) 

. 

 
NB! Ar zvaigznīti ir norādītas dalībvalstis, kurās PP sagatavošanas gadā novērtētas kā tādas, 
kurās nelīdzsvarotība nav konstatēta. 

Avots: ERP. 

92. BMZ rādītāju kopsavilkums nav izstrādāts tā, lai veicinātu makroekonomiskās 

nelīdzsvarotības (pasliktināšanās) agrīnu noteikšanu: 

a) tas ir vērsts pagātnē, jo balstās uz divus gadus veciem datiem; 

b) daudzi rādītāji ir vai nu mainīgie vidējie lielumi, vai krājumu mainīgie lielumi 

(sk. 4. tabulu

BE
BG

DK*
DE
IE
ES
FR
HR
IT

LU*
HU

MT*
NL
SI
FI
SE
UK

17

2014

BE
BG
DK
ES
FR
IT

HU
MT
NL
SI
FI
SE
UK

13

2013

BE
BG
DK
ES
FR
IT
CY
HU
SI
FI
SE
UK

12

2012

BE
BG
DE
IE
ES
FR
HR
IT

HU
NL
PT
RO
SI
FI
SE
UK

16

2015

BE*
BG
DE
EE*
IE
ES
FR
HR
IT
CY

HU*
NL
AT*
PT

RO*
SI
FI
SE

UK*

19

2016

BG
DE
IE
ES
FR
HR
IT
CY
NL
PT
SI

FI*
SE

13

2017

), kas lēni pielāgojas vai atspoguļo jaunākās norises. 
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4. tabula. Rādītāji, kas aprēķināti kā mainīgie vidējie lielumi un krājumu mainīgie lielumi 
(2014.–2017. gads) 

 

Avots: ERP.  

93. Daži svarīgi rādītāji, kas ir būtiski nelīdzsvarotības atklāšanai, rādītāju kopsavilkumā nav 

skaidri iekļauti. Piemēri ir inflācija, uzņēmumu rentabilitāte un ienākumus nenesoši 

aizdevumi. 

94. Rādītāju kopsavilkums ir vairākkārt pārskatīts, veicot izmaiņas rādītāju skaitā, veidā un 

izklāstā. Pēdējo reizi tas tika pārskatīts 2016. gadā, kad trīs sociālo rādītāju38 statusu 

paaugstināja no palīgrādītāju kategorijas uz pamatrādītāju grupu. Tomēr šie trīs rādītāji ir 

savstarpēji cieši saistīti un nav īpaši lietderīgi, lai agrīni noteiktu nelīdzsvarotību, jo tie 

atspoguļo ekonomikas traucējumu sekas. Gan EPK aptaujas respondenti (sk. c attēlu 

VI pielikumā

                                                      

38 Ekonomiski aktīva darbaspēka līmenis, ilgstošā bezdarba līmenis un jauniešu bezdarba līmenis. 

), gan arī lielais vairums ieinteresēto personu uzskatīja, ka rādītāju kopsavilkumu 

tie nav uzlabojuši. 

Raksturojums Rādītājs

3 gadu mainīgais vidējais lielums

Tekošā konta bilance (% no IKP) 

Reālais efektīvais valūtas kurss (42 tirdzniecības partneri, SPCI deflators) 

Nominālo vienības darbaspēka izmaksu indekss (2010. g.=100) 

Bezdarba līmenis 

Ekonomiski aktīva darbaspēka līmenis (% no visiem iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 64 gadiem, 

procentpunkti) 

Ilgstošā bezdarba līmenis (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 74 gadiem, 

procentpunkti) 

Jauniešu bezdarba līmenis (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 

24 gadiem, procentpunkti) 

5 gadu mainīgais vidējais lielums Eksporta tirgus daļa (% no pasaules eksporta) 

Krājumu mainīgie lielumi

Neto starptautisko ieguldījumu pozīcija (% no IKP)

Privātā sektora parāds, konsolidēts

(% no IKP) 

Vispārējās valdības bruto parāds

(% no IKP) 
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95. Rādītāju kopsavilkumam ir ierobežota vērtība BMZ posmā un nav nekādas vērtības pēc 

tam. Kā bija gaidāms, mēs konstatējām tiešu saikni starp to rādītāju skaitu, kas pārsniedz 

robežvērtību, un lēmumu izdot PP, kā arī nelīdzsvarotības klasifikāciju. Tomēr abos 

gadījumos statistiskā attiecība ir ļoti vāja (sk. 8. attēlu), un tas apstiprina, ka lēmums izdot 

PP neizriet mehāniski no rādītāju kopsavilkuma. Turklāt padziļinātajos pārskatos veiktajā 

analīzē kopsavilkuma rādītājus Komisija neizmanto, bet balstās uz plašāku analītisko 

instrumentu kopumu un aktuālākiem datiem39

8. attēls. Attiecība starp to rādītāju skaitu, kuri pārsniedz robežvērtību, un a) PP izdošanu, 
b) nelīdzsvarotības klasifikāciju (2012.–2017. gads) 

. 

 

Piezīme. Melnie punkti norāda uz vidējiem datiem. Kategorija “pārmērīga nelīdzsvarotība ar 
PNNP” nav norādīta, jo neviena dalībvalsts tajā vēl nav ietverta. 

Avots: ERP.  

                                                      

39 Attiecībā uz bezdarbu padziļinātajos pārskatos izmanto tabulas “Galvenie ekonomiskie, finanšu 
un sociālie rādītāji” (ietvertas PP kopš 2014. gada) un “Darba tirgus un sociālie rādītāji” (kopš 
2015. gada), attiecībā uz tekošo kontu PP atsaucas uz konkrētiem datiem par iepriekšējo gadu. 
PP ietvertajā finanšu nozares analīzē ir izmantots plašs klāsts papildu mainīgo lielumu 
(piemēram, noguldījumu likmes, aizdevumu nosacījumu tendences un starpība, neto procentu 
starpība, banku rentabilitāte). 
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96. Neraugoties uz rādītāju kopsavilkuma ierobežoto nozīmi lēmumu pieņemšanā, 

apspriedes ar ieinteresētajām personām atklāja, ka tas piesaista lielu sabiedrības uzmanību, 

jo ir viegli paziņot to rādītāju skaitu, kuri pārsniedz robežvērtību. Tomēr nespeciālisti nevar 

gūt pilnīgu priekšstatu par nelīdzsvarotības veidu un izpausmēm kādā dalībvalstī, ja viņi 

paļaujas tikai uz to rādītāju skaitu, kuri pārsniedz robežvērtību, nevis izlasa visu PP. Rādītāju 

kopsavilkuma iekļaušana valsts ziņojuma pielikumā kopš 2016. gada var nostiprināt kļūdaino 

priekšstatu par kopsavilkumu kā galveno elementu nelīdzsvarotības nopietnības 

novērtēšanā. 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

97. Mūsu vispārējais secinājums ir šāds — lai gan MNNP ir kopumā labi izstrādāta, Komisija 

to neīsteno tā, lai nodrošinātu nelīdzsvarotības efektīvu novēršanu un koriģēšanu. Tāpēc 

Komisijai ir būtiski jāuzlabo konkrēti tās īstenotās MNNP pārvaldības aspekti. Nesen notikusi 

virzība uz priekšu, proti, ir risināts jautājums par stingras fiskālās politikas paplašināto 

ietekmi dažās dalībvalstīs laikā, kad eurozonas ražošanas apjoms ir samazināts. 

MNNP-KVAI īstenošana 

98. MNNP-KVAI īstenošana dalībvalstīs ir bijusi vāja (sk. 33. punktu

99. Tikai pēc KVAI izstrādes Komisija nolemj, kuri no tiem ir saistīti ar MNNP. Pat tad šis 

norādījums dažos gadījumos nav atbilstošs, jo saikne ar PP analīzi ir labākajā gadījumā daļēja 

vai attāla. Ieteikumi, kas norādīti kā saistīti ar MNNP, bieži vien ir pasākumu kopums, kas 

paredzēts, lai risinātu strukturālus jautājumus attiecībā uz potenciālo izaugsmi un novērstu 

makroekonomisko nelīdzsvarotību īsā līdz vidējā termiņā. Dažkārt MNNP-KVAI pat neattiecas 

uz makroekonomisko nelīdzsvarotību (sk. 

). 

35.–38. un 43. punktu

100. Pēc 2015. gadā veiktās “racionalizācijas” MNNP-KVAI pašreiz ir īsāki un noteikti 

vispārīgāk nekā iepriekš. Līdz ar to ir grūtāk novērtēt to īstenošanu un ieguldījumu 

nelīdzsvarotības novēršanā. To īstenošanas termiņi ir ļoti īsi (sk. 

). 

39.–42., 51. un 52. punktu

101. Visbeidzot, nav sistemātiska ex ante vai ex post novērtējuma par MNNP-KVAI 

ekonomisko ietekmi (sk. 

). 

44.–46. punktu). 
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1. ieteikums 

i) Komisijai ir sistemātiski jānorāda saikne starp MNNP-KVAI un makroekonomisko 

nelīdzsvarotību, kas konstatēta padziļinātajā pārskatā. MNNP-KVAI ietvertajiem 

pasākumiem ir jābūt pietiekami sīki izstrādātiem, lai, tos īstenojot, tiktu būtiski un vērā 

ņemami samazināta nelīdzsvarotība.  

ii) Komisijai ir arī skaidri jānošķir MNNP politikas darbības, kas izstrādātas, lai īsā līdz vidējā 

termiņā samazinātu nelīdzsvarotību un tādējādi novērstu krīzes, un reformas, kuru 

mērķis ir novērst nelīdzsvarotības uzkrāšanos, veicinot potenciālo izaugsmi ilgtermiņā. 

iii) Ja iespējams, Komisijai ir jāsagatavo ex ante un ex post novērtējumi par MNNP-KVAI 

paredzēto politikas darbību ietekmi uz nelīdzsvarotību. 

iv) Komisijai ir jānosaka reāli termiņi, lai veicinātu MNNP-KVAI īstenošanu. 

Šiem pasākumiem jābūt ieviestiem līdz MNNP 2019. gada ciklam (kas sāksies 2018. gada 

rudenī). 

Nelīdzsvarotības klasifikācija 

102. Padziļinātajos pārskatos nav ietverti nekādi secinājumi par dalībvalstu nelīdzsvarotības 

klasifikāciju. Turklāt saikne starp PP ietverto ekonomikas analīzi un nelīdzsvarotības 

klasifikāciju ne vienmēr ir skaidra. Kopš visaptveroši PP tika aizstāti ar “kopsavilkumiem” 

valstu ziņojumos, šī problēma ir saasinājusies (sk. 57.–60. punktu

103. Komisijas dienesti izmanto skaidru kritēriju kopumu, lai kolēģijai ierosinātu 

nelīdzsvarotības klasifikāciju. Tomēr revīzijas pierādījumi apliecina, ka nav oficiāla procesa 

lēmumu pieņemšanai politiskā līmenī un ka Komisija dažkārt pārkāpj pati savus iekšējos 

noteikumus (sk. 

). 

61., 62. un 66. punktu

104. Komisija nekad nav ierosinājusi uzsākt PNNP, lai gan vairākos gadījumos ir to apsvērusi. 

Komisijas interpretācija par MNNP regulu ir tāda, ka pārmērīgas nelīdzsvarotības 

konstatēšana obligāti nenozīmē, ka tai būtu jāierosina uzsākt PNNP (sk. 

). 

63.–65. punktu). 
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2. ieteikums 

i) Saskaņā ar MNNP regulu Komisijai padziļinātajos pārskatos ir jāsniedz skaidrs 

raksturojums par dalībvalstī novērotās nelīdzsvarotības nopietnību.  

ii) Komisijai ir jāpieņem, jāpublicē un jāpiemēro skaidri nelīdzsvarotības klasifikācijas 

kritēriji un procesi. 

iii) Ja vien nav īpašu apstākļu un ir pierādījumi, ka dalībvalstī ir pārmērīga nelīdzsvarotība, 

Komisijai ir jāiesaka uzsākt PNNP, jo īpaši gadījumos, kad ir augsts nestabilitātes risks, 

nelīdzsvarotība ir pastāvīga vai tai ir bijusi paplašināta ietekme, vai korektīvie pasākumi 

nav bijuši apmierinoši. Ja īpašos apstākļos Komisija izmanto rīcības brīvību, lai atturētos 

no šīs procedūras uzsākšanas, tai ir skaidri un publiski jāpaskaidro iemesli. 

Šiem pasākumiem jābūt ieviestiem līdz MNNP 2019. gada ciklam (kas sāksies 2018. gada 

rudenī). 

iv) Veicot MNNP pārskatīšanu 2019. gadā, Komisijai ir jāierosina grozījumi MNNP regulā, lai 

kodificētu apstākļus, kādos Komisija neieteiks uzsākt PNNP, pat ja tā būs secinājusi, ka 

dalībvalstī ir pārmērīga nelīdzsvarotība. 

PP raksturojums  

105. Kopš 2015. gada PP tika pakāpeniski integrēti valstu ziņojumos, kuru galvenais mērķis ir 

struktūrpolitikas vispārējā ekonomikas koordinācija, un robežas starp abiem dokumentiem 

kļuva aizvien neskaidrākas. Sīki izstrādāta analīze par visiem galvenajiem jautājumiem 

attiecībā uz dalībvalsti 2017. gadā tika apvienota vienā valsts ziņojuma iedaļā, kur tā ir 

sadalīta pa tematiem un ir norādīti jautājumi, kas attiecas uz MNNP (sk. 68.–72. punktu

106. Šīs tendences ir samazinājušas MNNP pamanāmību un ir kļuvis aizvien grūtāk noteikt ar 

MNNP saistītās problēmas. PP sarukšana vēl vairāk vājināja saikni starp ekonomikas analīzi, 

nelīdzsvarotības klasifikāciju un tās dēļ sniegtajiem MNNP-KVAI (sk. 

). 

59. un 73.–75. punktu). 



 48 

 
 

107. Turklāt rādītāju kopsavilkums padziļinātajam pārskatam nav izšķiroši svarīgs, bet tā 

iekļaušana valsts ziņojuma pielikumā kopš 2016. gada rada iespaidu, ka tas ir (sk. 95. un 

96. punktu

3. ieteikums 

). 

i) Lai sniegtu skaidru novērtējumu par dalībvalstī konstatētās makroekonomiskās 

nelīdzsvarotības nopietnību un atvieglotu piemērotākā risinājuma noteikšanu, Komisijai 

ir jāsniedz visaptverošs un atsevišķi izklāstīts PP, kura garums un detalizācijas pakāpe 

atspoguļo situācijas nopietnību un politikas problēmas. 

ii) Komisijai nav jāpublicē rādītāju kopsavilkums kopā ar PP, bet gan jānodrošina piekļuve 

datubāzei ar konkrētas valsts īpašiem mainīgajiem lielumiem, kas faktiski izmantoti tās 

veiktajā analīzē.  

Šiem pasākumiem jābūt ieviestiem līdz MNNP 2019. gada ciklam (kas sāksies 2018. gada 

rudenī). 

Atzīta fiskālās politikas ietekme uz ārējo nelīdzsvarotību un konkurētspēju  

108. Neraugoties uz dažiem ikgadējiem atkārtojumiem, padziļinātajos pārskatos sniegtās 

analīzes līmenis parasti ir labs. Tomēr fiskālās politikas ietekme uz ārējo nelīdzsvarotību 

analīzē ne vienmēr ir ietverta vai ņemta vērā, nosakot MNNP-KVAI, pat ja padziļinātajā 

pārskatā ir konstatēta nelīdzsvarotība ārējās pozīcijās, kas ir cieši saistītas ar fiskālo politiku. 

Komisija par šo saistību zina, bet kopumā uzskata, ka uz fiskālajiem jautājumiem attiecas SIP. 

Taču SIP attiecas tikai uz fiskālo stabilitāti, tajā nav apsvērta fiskālās politikas ietekme uz 

ārējo nelīdzsvarotību un nekas nav minēts par to dalībvalstu fiskālo politiku, kas atbilst to 

stabilitātes kritērijiem (sk. 78.–80., 86. un 87. punktu

4. ieteikums 

). 

Attiecīgā gadījumā Komisijai padziļinātajos pārskatos ir sistemātiski jāanalizē fiskālās politikas 

ietekme uz ārējo nelīdzsvarotību un konkurētspēju un jāizmanto MNNP, lai sniegtu 

ieteikumus dalībvalstīm, ja fiskālie jautājumi tieši skar ārējo nelīdzsvarotību. Tas attiecas gan 

uz dalībvalstīm ar lielu tekošā konta pārpalikumu, gan arī uz tām, kurām ir liels deficīts.  
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Šim pasākumam jābūt ieviestam līdz MNNP 2019. gada ciklam (kas sāksies 2018. gada 

rudenī). 

Eurozonas dimensija 

109. MNNP ir par daudz vērsta uz atsevišķu dalībvalstu ekonomiku, bet nepietiekami — uz 

paplašināto ietekmi. Tādējādi MNNP-KVAI pietiekami neveicina politikas darbības ar pozitīvu 

ietekmi uz citām dalībvalstīm un nesekmē simetrisku līdzsvara atjaunošanu eurozonā 

(sk. 81.–85. punktu

110. KVAI ne vienmēr ir saskaņoti ar Komisijas ieteikumiem visai eurozonai (sk. 

). 

47.–

50. punktu

5. ieteikums 

). 

i) Komisijai MNNP procesā ir sistemātiski jāņem vērā politika ar starpvalstu ietekmi, kas 

var veicināt simetrisku līdzsvara atjaunošanu eurozonā. 

ii) Komisijai ir jānodrošina, ka MNNP-KVAI ir saskaņoti ar eurozonai sniegtajiem 

ieteikumiem saistībā ar nelīdzsvarotību, tostarp vajadzības gadījumā attiecībā uz 

vispārējo fiskālo nostāju. 

Šiem pasākumiem jābūt ieviestiem līdz MNNP 2019. gada ciklam (kas sāksies 2018. gada 

rudenī). 

MNNP pamanāmība un saziņa 

111. Efektīva saziņa ir būtiska, lai uzlabotu sabiedrības informētību par MNNP un tās skaidri 

noteikto mērķi atklāt, mazināt un novērst makroekonomisko nelīdzsvarotību, kā arī par 

problēmām, ko nelīdzsvarotība rada dalībvalstīm. Uzlabota saziņa ir vajadzīga arī tāpēc, lai 

veicinātu valstu atbildību par MNNP (sk. 1.–6., 54.–56., 68.–72., 88.–91. un 94.–96. punktu

6. ieteikums 

). 

Komisijai ir jāpiešķir lielāka nozīme MNNP: 

i) uz to biežāk atsaucoties saziņā ar dalībvalstīm; 
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ii) kad vien Komisija ir konstatējusi pārmērīgu nelīdzsvarotību, nodrošinot, ka attiecīgie 

komisāri ir dalībvalstu parlamentu rīcībā, lai viņi varētu pamatot Komisijas lēmumus un 

attiecīgos politikas ieteikumus. 

Šiem pasākumiem jābūt ieviestiem līdz MNNP 2019. gada ciklam (kas sāksies 2018. gada 

rudenī). 

 

Šo ziņojumu 2017. gada 28. novembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada 

Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA. 

 Revīzijas palātas vārdā — 

 

 

 

 priekšsēdētājs 

 Klaus-Heiner LEHNE 
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I PIELIKUMS 

Izvērsta makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūras shēma 

 

Avots: ERP. 

                                                      Eiropas Komisija

ECFIN ĢD DalībvalstisES PadomeKomisāru kolēģijaĢenerālsek-
retariātsCiti ĢD

VALSTS ZIŅOJUMS

M
ai

js
, N

+1
Ap

rīl
is

, N
+1

Fe
br

uā
ris

‒m
ar

ts
, N

+1
N

ov
em

br
is

, N
N

ov
em

br
is

, N
+1

Jū
lij

s,
 N

+1

BMZ 
Rādītāju  

kopsavilkums

Lēmums 
par PP

Dalībvalstu 
apmeklējumi

Valsts reformu 
programma

Ieguldījums

Pieņemšana

KVAI

Uzraudzība

Progresa 
pārskats

Stabilitātes un 
konverģences 
programma

Valsts ziņojums bez PP

Komisijas 
darbinieku 
norādījumi

N-1 KVAI 
īstenošanas 
novērtējums

Valsts ziņojums ar PP

Lēmums par 
nelīdzsvarotības 

nopietnību

Paziņojums

MNNP-KVAI

Nelīdzsvarotības nav

Atjaunināts N-1 KVAI 
īstenošanas 
novērtējums

Pirmais priekšlikums 
Komisijas ieteikumam 

par KVAI
Konsolidācija

Konsolidētā 
versija

Ieteikums par KVAI

Norāde 
MNNP un/vai 

SIP

Pamatgrupas apstiprinājums

Pārmērīga 
nelīdzsvarotība

Nelīdzsvarotība

Īstenošana

Pārmērīgas nelīdzsvarotības 
novēršanas

procedūra (PNNP)

Korektīvo 
pasākumu 
plāns (KPP)

Lēmums uzsākt 
PNNP 

Ieteikums uzsākt 
PNNP 



 1 

 
 

II PIELIKUMS 

Ar MNNP saistīto publicēto dokumentu saraksts 

 

 
Avots: ERP. 

Komisija

Padome

Dalībvalstis

Brīdināšanas mehānisma ziņojums

Pārskats par progresu, īstenojot politikas pasākumus, 
kas attiecas uz makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanu

Padziļināts pārskats vai 
valsts ziņojums, kas ietver padziļinātu pārskatu

Paziņojums

Komisijas dienestu darba dokuments 

Ieteikums Padomei par 
konkrētai valstij adresētu ieteikumu

Konkrētai valstij adresēts Padomes ieteikums 

2012. g. februāris
2013.–2016. g. novembris 

2012. g. maijs
2013.–2014. g. marts
2015.–2017. g. februāris

2012.–2017. g. maijs
(izņemot 2014. g., jūnijs)

2012.–2013. g. maijs
2014. g. jūnijs

2012.–2017. g. jūlijs

2013.–2014. g. decembris un februāris
2015.–2016. g. decembris

2012. g. maijs
2013. g. aprīl is
2014. g. marts
2015. g. februāris
2016. g. marts
2017. g. februāris

2012.–2016. g. novembris Gada izaugsmes pētījums

2012.–2016. g. novembris Eiropas ekonomikas rudens prognoze

2012.–2017. g. februārisEiropas ekonomikas ziemas prognoze

2012.–2017. g. maijsEiropas ekonomikas pavasara prognoze

Stabilitātes vai konverģences programmas
Valsts reformu programmas

2012.–2017. g. aprīl is
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III PIELIKUMS 

Pašreizējais pamatrādītāju kopums 

 

Avots: ERP.

Rādītāji
Indikatīvās 

robežvērtības

Tekošā konta bilance (% no IKP)

(vidēji 3 gados)
-4/6 %

Neto starptautisko ieguldījumu pozīcija (% no IKP) -35 %

Reālais efektīvais valūtas kurss, 42 tirdzniecības partneri, SPCI 

deflators

(% izmaiņas 3 gados)

±5 % (eurozona)

±11 % (citas valstis)

Eksporta tirgus daļa, % no pasaules eksporta

(% izmaiņas 5 gados)
-6 %

Nominālo vienības darbaspēka izmaksu indekss (2010. g.=100)

(% izmaiņas 3 gados)

±9 % (eurozona)

±12 % (citas valstis)

Mājokļu cenu indekss (2010. g.=100), piemērots deflators

(% izmaiņas 1 gadā)
6 %

Privātā sektora kredītu plūsma, konsolidēta

(% no IKP)
14 %

Privātā sektora parāds, konsolidēts

(% no IKP)
133 %

Vispārējās valdības bruto parāds

(% no IKP)
60 %

Bezdarba līmenis

(vidēji 3 gados)
10 %

Finanšu nozares kopējās saistības, nekonsolidētas

(% izmaiņas 1 gadā)
16,5 %

Ekonomiski aktīva darbaspēka līmenis, % no visiem iedzīvotājiem 

vecumā no 15 līdz 64 gadiem

(procentpunktu izmaiņas 3 gados)

-0,2 pp

Ilgstošā bezdarba līmenis, % no visiem ekonomiski aktīvajiem 

iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 74 gadiem

(procentpunktu izmaiņas 3 gados)

0,5 pp

Jauniešu bezdarba līmenis, % no visiem ekonomiski aktīvajiem 

iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem

(procentpunktu izmaiņas 3 gados)

2 pp
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IV PIELIKUMS 

Dalībvalstu izraudzīšanās revīzijas izlasei 

Izlase tika balstīta uz pirmajiem četriem MNNP gadiem un dalībvalstu galīgo sarakstu, kurā 

netika ietvertas: 

• dalībvalstis, par kurām pirmajos četros gados netika izdots PP: 

o dalībvalstis, kurās tika īstenota ekonomikas korekciju programma un tās 

darbības laikā netika paredzēts izmantot MNNP: Īrija, Grieķija, Kipra, 

Portugāle, Rumānija; 

o dalībvalstis, attiecībā uz kurām vismaz viena gada BMZ tika secināts, ka tās 

neskar vai neapdraud nelīdzsvarotība: Čehijas Republika, Dānija, Vācija, 

Igaunija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, 

Slovākija; 

• dalībvalstis, attiecībā uz kurām novērtējums bija stabils: Beļģija, Ungārija, Somija, 

Zviedrija, Apvienotā Karaliste; 

• Horvātija, kas tikai nesen iestājās Eiropas Savienībā. 

Tādējādi sarakstā palika Bulgārija, Spānija, Francija, Itālija un Slovēnija. 

Tā kā Francija un Itālija jau bija izraudzītas PNNP revīzijai un tām ir vairākas kopīgas īpatnības 

(lielākas, ilggadējas dalībvalstis eurozonā), mēs nolēmām vienu no tām izslēgt. Tika izvēlēta 

Francija, jo tās nelīdzsvarotības novērtējumā bija vairāk izmaiņu. 

Galīgais saraksts bija lielu un mazu eurozonas un citu dalībvalstu reprezentatīva izlase. 

Lai gan četru dalībvalstu izlase ir maza, tā aptver aptuveni vienu ceturto daļu no 

ES iedzīvotāju skaita un IKP.
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V PIELIKUMS 

Konkrētai valstij adresēto ieteikumu īstenošanas novērtēšanas kvalitatīvā klasifikācija 

Lai novērtētu KVAI īstenošanu, Komisija izmanto šādas kategorijas:  

• Pilnībā īstenots: dalībvalsts ir pieņēmusi un īstenojusi pasākumus, kas atbilstīgi ņem 

vērā KVAI. 

• Būtisks progress: dalībvalsts ir pieņēmusi pasākumus, vairums no kuriem ir īstenots. 

• Zināms progress: dalībvalsts ir paziņojusi par pasākumiem vai pieņēmusi pasākumus, 

lai ņemtu vērā KVAI. Šie pasākumi ir daudzsološi, bet ne visi no tiem jau ir īstenoti, un 

to īstenošana visos gadījumos vēl nav droši zināma. 

• Ierobežots progress: dalībvalsts ir paziņojusi par dažiem pasākumiem, lai ņemtu vērā 

KVAI, bet tie šķiet nepietiekami un/vai to pieņemšana/īstenošana ir apdraudēta. 

• Progresa nav: dalībvalsts nav nedz paziņojusi par pasākumiem, nedz pieņēmusi 

pasākumus, lai ņemtu vērā KVAI. 
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VI PIELIKUMS 

Ekonomikas politikas komitejas locekļu aptauja 

 

5,2%

21,1%

10,5%63,2%

3.a attēls. Vai uzskatāt, ka rādītāju kopsavilkums ir 
efektīvs, veicinot nelīdzsvarotības agrīnu noteikšanu 

un uzraudzību Jūsu valstī? 

Neefektīvs

Diezgan neefektīvs

Neitrāls

Diezgan efektīvs

Ļoti efektīvs

5,3%5,3%

68,3%

21,1%

5.b attēls. BMZ ietver katras dalībvalsts ekonomisko 
analīzi, kas papildina kopsavilkuma rādītājus. Vai 

uzskatāt, ka šī BMZ analīze ir efektīva, apzinot 
dalībvalstis, kuras var skart makroekonomiskā 

nelīdzsvarotība? 

Neefektīva

Diezgan neefektīva

Neitrāla

Diezgan efektīva

Ļoti efektīva

36,8%

36,8%

15,8%

5,3% 5,3%

7.c attēls.  Rādītāju kopsavilkums 2016. gadā ietvēra trīs 
jaunus nodarbinātības rādītājus. Cik lielā mērā piekrītat 

šādam apgalvojumam: “Trīs jaunu nodarbinātības rādītāju 
pievienošana ir uzlabojusi rādītāju kopsavilkuma analītisko 

kapacitāti un saziņas 

Pilnībā nepiekrītu

Drīzāk nepiekrītu

Neitrāls viedoklis

Drīzāk piekrītu

Pilnībā piekrītu

10,5%

89,5%

9.d attēls. Kā vērtējat padziļinātajā pārskatā ietvertās, 
Komisijas veiktās analīzes kvalitāti attiecībā uz Jūsu 

dalībvalsts ekonomiku? 

Nekvalitatīva

Vidēja

Kvalitatīva

47,4%
52,6%

10.e attēls. Cik lielā mērā padziļinātajos pārskatos par 
Jūsu dalībvalsti ir ņemta vērā būtiska, konkrētas valsts 

īpaša informācija? 

Vispār nemaz

Ierobežoti

Savā ziņā

Lielā mērā

10,5%

10,5%

63,2%

15,8%

11.f attēls. Komisija klasificē dalībvalstis, ņemot vērā 
nelīdzsvarotības līmeni, ar ko tās saskaras. Cik pareiza, 

pēc Jūsu domām, ir bijusi šī klasifikācija attiecībā uz 
Jūsu dalībvalsti? 

Pilnīgi nepareiza

Diezgan pareiza

Pareiza

Cits viedoklis

10,5%

63,2%

26,3%

13.g attēls. Vai ir skaidrs, kuri KVAI attiecas uz MNNP? 

Nav skaidrs

Diezgan skaidrs

Vienmēr skaidrs

5,3%
10,5%

52,6%

31,6%

14.h attēls. Vai attiecībā uz Jūsu dalībvalsti ar MNNP 
saistītie KVAI ir saskaņoti ar ekonomikas analīzi un PP 

konstatētajām politikas problēmām? 

Ļoti nesaskaņoti

Diezgan nesaskaņoti

Neitrāli

Diezgan saskaņoti

Pilnīgi saskaņoti
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21,1%

73,7%

5,2%

15.i attēls. Vai uzskatāt, ka ar MNNP saistītie KVAI, kas 
sniegti Jūsu dalībvalstij, ir pārāk īpaši vai pārāk 

vispārīgi? 

Pārāk specifiski

Neitrāli

Pārāk vispārīgi

10,5%

26,4%

52,6%

10,5%

17.j attēls. Vai KVAI jūsu dalībvalstij ir reāli izpildāmi? 

Pilnīgi nereāli

Diezgan nereāli

Reāli

Cits viedoklis

89,5%

10,5%

19.k attēls. KVAI skaits un sīkā informācija 2015. gadā 
tika samazināta. Vai tā bija pozitīva virzība? 

Pozitīva Neitrāla

Negatīva

5,3%

31,6%

52,6%

10,5%

21.l attēls. Dažkārt laikā starp Komisijas priekšlikumu 
un pieņemšanu Padomē KVAI tiek mainīti. Vai uzskatāt, 

ka attieksme pret dalībvalstīm šajā procesā ir 
vienlīdzīga? 

Pilnīgi nevienlīdzīga

Diezgan nevienlīdzīga

Kopumā vienlīdzīga

Pilnīgi vienlīdzīga

26,3%

57,9%

15,8%

23.m attēls. Vai šis KVAI izmaiņu process ir 
pārredzams? 

Pilnīgi nepārredzams

Diezgan nepārredzams

Kopumā pārredzams

Pilnīgi pārredzams

10,5%

26,3%

63,2%

25.n attēls. Vai Padomes veikto izmaiņu dēļ ir labāk 
izstrādāti KVAI? 

Sliktāk

Nav atšķirības

Labāk

10,5%

84,2%

5,3%

27.o attēls. Vai Komisijas novērtējums par KVAI 
īstenošanu ir pareizs? 

Pilnīgi nepareizs

Diezgan nepareizs

Kopumā pareizs

Pilnīgi pareizs

94,7%

5,3%

29.p attēls. Vai uzskatāt, ka PP/VZ par Jūsu dalībvalsti 
ir viegli lasāms (ietver skaidrus novērtējumus un 

secinājumus)? 

Grūti lasāms

Viegli lasāms

Cits viedoklis

94,7%

5,3%

31.q attēls. Vai PP/VZ par Jūsu dalībvalsti savu 
vēstījumu sniedz īsi un kodolīgi? 

PP ir pārāk īss

PP garums ir
atbilstošs

PP ir pārāk garš
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Avots: ERP.

84,2%

15,8%

33.r attēls. Vai PP/VZ par Jūsu dalībvalsti ir 
visaptverošs? 

Tvērums ir šaurs

Atbilstošs

Ļoti visaptverošs

15,8%

84,2%

34.s attēls. Vai uzskatāt, ka kāda no PP/VZ daļām ir 
lieka vai nebūtiska? 

Jā

Nē

10,5%

15,8%

52,6%

21,1%

36.t attēls. Kā Jūs vērtētu MNNP vispārējo ietekmi uz 
politikas debatēm Jūsu dalībvalstī? 

Ietekmes nav

Maza ietekme

Zināma ietekme

Būtiska ietekme

5,3%

68,4%

26,3%

38.u attēls. Kā Jūs vērtētu Komisijas sagatavoto VZ/PP 
vispārējās kvalitātes ziņā salīdzinājumā ar līdzīgiem 

ziņojumiem, ko publicējušas citas starptautiskās 
iestādes (SVF, ESAO u. c.)? 

Sliktāks

Nav atšķirības

Labāks

36,8%

63,2%

40.v attēls. Vai Eiropas Komisijas viedoklis Jūsu valstī 
pašreiz ir svarīgāks vai mazāk svarīgs politikas 

veidošanai vietējā līmenī nekā pirms MNNP stāšanās 
spēkā? 

Mazāk svarīgs

Nav atšķirības

Svarīgāks

5,3%

68,4%

10,5%

15,8%

44.x attēls. MNNP ir spēkā gandrīz piecus gadus. Kāds 
ir Jūsu kopējais iespaids par procedūras efektivitāti? 

Ļoti efektīva

Diezgan efektīva

Neefektīva

Pāragri spriest

5,2%

5,3%

21,1%

10,5%

10,5%

31,6%

21,1%

10,5%

47,4%

47,4%

15,8%

26,3%

31,6%

73,7%

84,2%

52,6%

31,5%

73,7%

63,2%

36,8%

42.7. VRP ir pieejama parlamentārajām komitejām, un/vai to apspriež parlamentā

42.6. VRP ir oficiāli pieejama sociālajiem partneriem sociālā dialoga ietvaros

42.5. Komisija pienācīgi ņem vērā VRP paziņotos pasākumus

42.4. Valdība nodrošina VRP plašu pamanāmību valsts līmenī

42.3. VRP ir labi integrēta citos valsts politikas plānos

42.2. VRP stils ir skaidrs un konsekvents

42.1. VRP tiek izmantota valsts līmenī, lai izklāstītu valdības jaunos politikas
pasākumus

42.w attēls. Valsts reformu programma (VRP) ir iespēja dalībvalstij izklāstīt ar MNNP saistītos politikas 
pasākumus. Lūdzu, norādiet, vai piekrītat turpmāk minētajiem apgalvojumiem.

Nepiekrītu Neitrāls viedoklis Piekrītu
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VII PIELIKUMS 

Dalībvalstu iestāžu un citu struktūru apmeklējumi 

 
Avots: ERP.

Augstākā 

revīzijas 

iestāde

Eiropas 

Savienības 

pārstāvniecība

Finanšu 

ministrija

Fiskālā 

padom

e

Centrāl

ā 

banka

Nodarbi

nātības 

ministrij

a

Tirdzniecība

s un 

rūpniecības 

kamera

Citas struktūras

Bulgārija       
Izglītības un zinātnes ministrija, 

IME, ABB

Francija      

Eiropas lietu ģenerālsekretariāts, 

MEDEF, CFDT, France 

Strategie, Conseil d’Analyse 

Economique, OFCE, Coe-

Rexecode

Slovēnija      
IMAD, Slovenski Državni 

Holding

Spānija     

Prezidenta ekonomikas birojs, 

Ekonomikas ministrija, CEOE, 

Cepyme, FEDEA, FROB
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VIII PIELIKUMS 

Dalībvalstu klasifikācijas dinamika (2012.–2017. gads) 

 

Avots: ERP.
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IX PIELIKUMS 

Padziļināto pārskatu skaits un veids 

 

Avots: ERP. 

2012.–
2017. g. %

PP, kuros secināts, ka nelīdzsvarotība ir 80 88,9

PP, kuros secināts, ka nelīdzsvarotības nav 10 11,1

Kopā 90 100

2013.–2017. g.

2. gads
PP PP nav

Nelīdzsvarotība Pārmērīga 
nelīdzsvarotība

Nelīdzsvarotības 
nav PP nav Ekonomikas korekciju 

programma

1. gads

PP

Nelīdzsvarotība 39 5 7 0 1

Pārmērīga 
nelīdzsvarotība

2 14 0 0 0

Nelīdzsvarotības nav 0 0 0 9 0

PP nav

PP nav 3 0 3 39 0

Makroekonomikas 
korekciju programma

2 2 0 0 12

Jauna ES dalībvalsts 0 1 0 0 0
Kopā 46 22 10 48 13
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KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS ĪPAŠO ZIŅOJUMU 

“MAKROEKONOMIKAS NELĪDZSVAROTĪBAS NOVĒRŠANAS PROCEDŪRAS 

(MNNP) REVĪZIJA” 

KOPSAVILKUMS 

V. Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra (MNNP) tika ieviesta 2008.–

2009. gada ekonomikas un finanšu krīzes laikā, lai stiprinātu ES makroekonomikas uzraudzību 

jomās, ko neaptver Stabilitātes un izaugsmes pakts (SIP).  

Notikumi, kas risinājās pēc 2008.–2009. gada finanšu krīzes, uzsvēra vajadzību stiprināt 

makroekonomikas uzraudzību attiecībā uz aspektiem, kas pārsniedz fiskālo politiku. 

Makrofinansiālie un makrostrukturālie aspekti, kuri nosaka gan ārējās (piemēram, tekošā konta liela 

nelīdzsvarotība), gan iekšējās (pārmērīga parāda uzkrāšanās vai “mājokļu burbuļu” veidošanās) 

nelīdzsvarotības uzkrāšanos, izpaudušies kā būtiski faktori, kas izraisa maksājumu bilances krīzi un 

parādu krīzi, un dažos gadījumos vajadzību pēc finansiālas palīdzības. 

MNNP uzraudzība cenšas novērst gan ilgtspēju neveicinošu tendenču vai neaizsargātības 

uzkrāšanos, gan nodrošināt esošās nelīdzsvarotības pareizu koriģēšanu. MNNP tika ieviesta laikā, 

kad vairākās dalībvalstīs jau notika esošo nelīdzsvarotību izlīdzināšanas process. Tādēļ MNNP 

mērķis tās īstenošanas pirmajos gados bija jo īpaši uzraudzīt nelīdzsvarotības korekciju un izstrādāt 

ieteikumus nolūkā pielāgot politikas sistēmas, lai izmaiņas būtu efektīvas un ilgtspējīgas, vienlaikus 

kontrolējot sociālās izmaksas. MNNP uzraudzība aptvēra plašu politikas jomu kopumu, un to 

sekmēja ciešāka ES ekonomiskā uzraudzība. Ieteikumi saistībā ar SIP preventīvo daļu, stratēģiju 

“Eiropa 2020”, ekonomikas politikas vispārējām pamatnostādnēm, nodarbinātības pamatnostādnēm 

un MNNP tika integrēti Padomes konkrētai valstij adresētu ieteikumu (KVAI) vienotā kopumā un 

ietverti kopējā Eiropas pusgadā.  

Neskatoties uz to, ka MNNP uzraudzībai tās īstenošanas pirmajos gados bija galvenokārt korektīvi 

mērķi, pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra (PNNP) netika sākta. Komisija attiecībā 

uz valstīm, kurām tika konstatēta pārmērīga nelīdzsvarotība, vispirms drīzāk tiecās palielināt 

politiskās saistības saskaņā ar konstatētajām problēmām, nevis griezās pie Padomes ar ieteikumu 

par PNNP tūlītēju sākšanu. Šajā nolūkā tā izdeva sīkāk izstrādātus un noteiktā laikā izpildāmus 

KVAI un ieviesa intensīvāku īpašo uzraudzību attiecībā uz politikas risinājumiem, vienlaikus 

saglabājot iespēju ierosināt PNNP vēlāk.  

Kā norādīts paziņojumā par 2014. gada MNNP pārskatu, tās piemērošanas pirmo gadu pieredze 

liecina, ka šī procedūra ir palīdzējusi palielināt informētību par problēmām un izveidojusi pamatu 

vienprātībai virzībā uz politikas risinājumiem. MNNP piemērošanai bija nepieciešama papildu 

mācīšanās un atgriezeniskā saite, un to stiprināja pastāvīgs dialogs starp Komisiju un Padomi, 

virzoties uz stabilāku praksi. Fakti arī liecina, ka MNNP uzraudzība bija saistīta ar politikas 

ieteikumu īstenošanas spēcīgāku progresu, neskatoties uz faktu, ka politikas rīcība daudzos 

gadījumos nebija pietiekama, lai nodrošinātu vēlamo progresu attiecībā uz pamatā esošo problēmu 

risināšanu. 2014. gada pārskatā tika uzsvērta vajadzība palielināt pārredzamību un veikt 

uzlabojumus paziņojumā par MNNP īstenošanu.  

MNNP efektīva īstenošana ir viena no Komisijas prioritātēm, kā norādīts Žana Kloda Junkera 

2015. gada jūnija ziņojumā “Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana”, 

kas sagatavots ciešā sadarbībā ar Donaldu Tusku, Jerūnu Deiselblūmu, Mario Dragi un Martinu 

Šulcu, un Komisijas 2015. gada oktobra paziņojumā par pasākumiem ekonomiskās un monetārās 
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savienības izveides pabeigšanai
1. Efektīvai MNNP vispirms būs vajadzīga pārredzama un stabila 

sistēma, kurā skaidri norādīts pamatojums lēmumiem, kas pieņemti MNNP kontekstā. Attiecībā uz 

pārmērīgas nelīdzsvarotības konstatēšanas turpmākiem pasākumiem ir jāparedz atbilstīgas 

uzraudzības aktivizēšana, lai nodrošinātu pietiekami spēcīgu politikas risinājumu, kas būtu saskaņā 

ar konstatētajām problēmām. Lai MNNP aktivizācijā labāk ņemtu vērā eurozonas dimensiju, ir 

uzlabota eurozonas apsvērumu integrēšana Komisijas analīzē un ieteikumos. 

2016. gada sākumā Komisija publicēja MNNP kopsavilkumu
2. Kopsavilkumā sniegts MNNP 

pamatojums, parādīti MNNP juridiskie un procesuālie aspekti, apspriesti MNNP īstenošanā 

izmantotie principi, kritēriji un analītiskās sistēmas, kā arī apskatīta MNNP piemērošana praksē. 

Tādējādi MNNP kopsavilkumā sniegts būtiskas informācijas apkopojums, kas veicina izpratni par 

to, kas ir MNNP, kā tā darbojas, kā kopš ieviešanas attīstījusies tās piemērošana. Minētās 

publikācijas mērķis ir sekmēt pārredzamu MNNP īstenošanu saskaņā ar 2014. gada paziņojumu par 

MNNP pārskatu un Komisijas 2015. gada oktobra paziņojumu par pasākumiem ekonomiskās un 

monetārās savienības izveides pabeigšanai. Vēl viens solis pārredzamības uzlabošanas virzienā bija 

tas, ka kopš 2016. gada padziļināto pārskatu (PP) konstatējumus sāka apkopot šim nolūkam 

paredzētās MNNP novērtēšanas matricās.  

VI. Kopumā fakti liecina, ka valstis, kurās veica MNNP uzraudzību, saņēma vairāk KVAI, un tām 

bija augstāks atbilstības rādītājs salīdzinājumā ar KVAI, kas nav saistīti ar MNNP. Eiropas 

Revīzijas palātas veiktā Ekonomikas politikas komitejas (EPK) locekļu aptauja atklāj, ka tikai 

aptuveni 10 % iztaujāto locekļu uzskata, ka MNNP ir neefektīva. Jebkurā gadījumā ir paredzēts, ka 

dalībvalstīm jāīsteno visi – gan ar MNNP saistītie, gan ar MNNP nesaistītie KVAI. 

Komisija uzskata, ka ar MNNP saistīto KVAI izveide atbilda konstatētās nelīdzsvarotības 

novēršanas mērķim, un šim viedoklim piekrita arī Eiropas Revīzijas palātas aptaujā izvaicātie 

komitejas locekļi, kaut arī joprojām ir iespējams uzlabot saziņu. 

KVAI par valsts finansēm SIP kontekstā ir norādīti kā saistīti ar MNNP attiecībā uz valstīm, kurās 

liels valsts parāds ir elements, kas palīdz konstatēt nelīdzsvarotību, vai kurās fiskālā deficīta 

samazināšana sekmē nelīdzsvarotības ietvaros konstatēta tekošā konta liela deficīta korekciju. 

Attiecībā uz dalībvalstīm ar tekošā konta pārpalikumu PP ir analizētas saites starp vairākiem 

fiskāliem pasākumiem un ārējo pozīciju. Attiecībā uz šīm valstīm vairāki KVAI pasākumi, kam ir 

fiskāls raksturs un kas, iespējams, veicina liela pārpalikuma novēršanu, ir norādīti kā saistīti ar 

MNNP. 

Cēlonis apgalvojumam, ka pastāv neatbilstība starp KVAI, kas saistīti ar MNNP, un eurozonas 

ieteikumiem, ir fakts, ka atbilstība starp eurozonas ieteikumiem un ar MNNP saistītiem KVAI 

jāpanāk tikai attiecībā uz valstīm, kas saņem KVAI, kuri vienlaikus ir saistīti ar MNNP un kuriem ir 

piemērots eurozonas ieteikums. Ne visi eurozonas ieteikumi ir piemēroti MNNP, jo to darbības 

                                                       

1  COM(2015) 600 final, 21.10.2015., Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Centrālajai bankai par 

pasākumiem ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanai. 

2 “Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra. Pamatojums, process, piemērošana: kopsavilkums” (Eiropas Komisija, 

2016. gads). 
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joma ir plašāka. Ne visas valstis saņem ar MNNP saistītus ieteikumus, jo dažām valstīm nepiemēro 

MNNP uzraudzību. Ne visas valstis saņem KVAI, kas izriet no eurozonas ieteikumiem, jo tām nav 

attiecīgu problēmu vai tām nav nepieciešams veikt īpašus politikas pasākumus, vai pastāv 

ierobežojumi, kas pamato KVAI neesamību. 

VII. PP integrēšana valstu ziņojumos ir ļāvusi samazināt dublēšanos un nav skārusi PP novērtējuma 

skaidrību. Tas ir veicinājis spēcīgāku mijiedarbību ar dalībvalstīm un attiecīgām ieinteresētajām 

personām, veicinot izpratni un atbildību attiecībā uz problēmām un centieniem tās koriģēt.  

PP tiek norādīti fakti un argumenti, kas ir pamatā lēmumiem par MNNP nelīdzsvarotības 

kategorijām. PP secinājumi netiek ietverti pašā PP, bet tos sniedz Komisijas paziņojumā, ko 

pievieno PP. Tas ir pamatoti, jo PP secinājumos saskaņā ar noteikumiem ir jāņem vērā vispārējais 

konteksts, sistēmiskie aspekti, valstu savstarpējās atkarības, un tādēļ to pamatā jābūt PP dokumentu 

kopuma visaptverošam lasījumam.  

Komisija nepiekrīt viedoklim, ka lēmumu pieņemšanas process ir vājinājis MNNP. Komisija (ar to 

saprotot Komisāru kolēģiju un Komisijas dienestus) rīkojas vienoti, pieņemot lēmumus MNNP 

kontekstā, un regulā ir noteiktas prasības visai Komisijai kopumā.  

Komisāri par lēmumiem, kas ir saistībā ar MNNP, tāpat kā par citiem lēmumiem, saņem tiešus 

padomus no dienestiem, kas ietilpst viņu atbildības jomā, un netiešā veidā — no citiem Komisijas 

dienestiem, konsultējoties ar citiem komisāriem un attiecīgajiem privātajiem birojiem. Kolēģija var 

īstenot savu prerogatīvu neievērot dienestu sniegtos padomus, jo šādi padomi tai nav juridiski 

saistoši, un kolēģijai nav jāsniedz pamatojums gadījumā, ja padoms netiek ievērots.  

VIII. Komisijai nav pienākuma ieteikt uzsākt pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru 

dalībvalstīm, kurām konstatēta pārmērīga nelīdzsvarotība.  

IX. Rādītāju kopsavilkuma pamatā ir jābūt mainīgajiem lielumiem, ko veido augstas kvalitātes dati. 

Prognožu un provizoriskos datus šajā nolūkā neizmanto. 

Vairākiem mainīgajiem lielumiem, kuru dinamika brīdināšanas mehānisma ziņojuma (BMZ) 

rādītāju kopsavilkumā ir īpaši svārstīga, vidējais rādītājs tiek aprēķināts par trīs gadiem, lai 

izvairītos no galvenokārt pagaidu izmaiņu atspoguļošanas. 

BMZ veido sākumpunktu, lai novērtētu tādu mainīgo lielumu dinamiku, kuriem jāveic ciešāka 

uzraudzība MNNP kontekstā, proti, padziļinātajos pārskatos (PP). BMZ nav domāts kā agrīnas 

brīdināšanas sistēma, kas ir saskaņā ar faktu, ka BMZ rādītāji netiek veidoti no visjaunākajiem 

provizoriskajiem datiem vai prognozēm. 

a) Komisijas atbildes uz secinājumiem un ieteikumiem, lūdzu, skatīt turpmāk. 

IEVADS 

4. MNNP tiesisko regulējumu nosaka Regula (ES) 1176/2011 par to, kā novērst un koriģēt 

makroekonomisko nelīdzsvarotību, un Regula (ES) 1174/2011 par izpildes pasākumiem pārmērīgas 

makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai, kuras tika pieņemtas saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību (“Līgums” jeb “LESD”) noteikumiem, kas attiecas uz ekonomikas 

politikas koordinēšanu (LESD 121. un 136. pants). Regulā (ES) 1176/2011 ir noteikta procedūra, 

bet Regulā (ES) 1174/2011 sīki noteikts izpildes mehānisms, pamatojoties uz finansiālām 

sankcijām, ko piemēro tikai eurozonas dalībvalstīm.  



 4 

4 

8. MNNP mērķis ir stiprināt ES ekonomisko pārvaldību pār makrofinansiālās stabilitātes jomu, 

padarot to plašāku par budžeta uzraudzību, lai ietvertu pārmērīgas makroekonomiskās 

nelīdzsvarotības novēršanas sistēmu un palīdzētu nelīdzsvarotības skartajām dalībvalstīm veikt 

korektīvus pasākumus pirms noviržu nostiprināšanās.  

Galveno pamatojumu pārnacionālas uzraudzības pilnvarām rada fakts, ka makroekonomikas 

nelīdzsvarotībai vienā dalībvalstī ir būtiska nozīme arī attiecībā uz citām dalībvalstīm. Tas ir ne 

vien tādēļ, ka cieši integrētās ekonomiskajās zonās ekonomikas norisēm vienā dalībvalstī ir 

paplašināta ietekme citās valstīs, bet arī tādēļ, ka, ja makroekonomikas nelīdzsvarotība netiek 

novērsta, tā var negatīvi ietekmēt monetārās savienības pareizu darbību, kā arī diskreditēt 

Savienības iestādes un tās kopējo politiku, piemēram, vienoto tirgu. Tādēļ saskaņā ar MNNP 

nelīdzsvarotība tiek novērtēta ne tikai no valsts perspektīvas, bet arī, novērtējot ietekmi uz eurozonu 

un Savienību, kā to nosaka MNNP regula. 

10. Attiecībā uz SIP preventīvās daļas mērķis ir veikt pasākumus, lai novērstu Māstrihtas fiskālo 

robežvērtību pārkāpumus, bet korektīvās daļas mērķis ir nodrošināt ātru koriģēšanu gadījumā, ja ir 

bijis pārkāpums un ir konstatēts pārmērīgs deficīts. Tādēļ preventīvās daļas darbības joma ir plašāka 

par nominālā deficīta un parāda prasībām. SIP korektīvās daļas izpildē ir paredzētas sankcijas 

attiecībā uz eurozonas dalībvalstīm, ja ir bijis saskaņā ar procedūru noteikto prasību atkārtots 

pārkāpums. 

Attiecībā uz MNNP gan preventīvās, gan korektīvās rīcības mērķis ir nelīdzsvarotības novēršana un 

korekcija. Korektīvie pasākumi pievēršas nopietnākai nelīdzsvarotībai, un to izpildē var tikt 

izmantotas sankcijas, ja atkārtoti ir pārkāptas prasības saskaņā ar eurozonas dalībvalstīm noteikto 

procedūru. 

Regulai (ES) 1176/2011 un SIP preventīvajai daļai ir viens un tas pats juridiskais pamats Līgumā 

(LESD 121. un 136. pants). SIP korektīvās daļas pamats Līgumā ir LESD 126. pants.  

Stratēģija “Eiropa 2020” nav uzraudzības procedūra, ko varētu salīdzināt ar MNNP vai SIP. Tā ir 

stratēģija, ko veido ES pasākumi, mērķi un uzraudzības procedūru integrēta izmantošana. Papildus 

SIP un MNNP uzraudzība tiek veikta saskaņā ar ekonomikas politikas vispārējām pamatnostādnēm 

(pamatojoties uz LESD 121. pantu, kas ir kopējs juridiskais pamats ar MNNP) un nodarbinātības 

pamatnostādnēm (kas pamatojas uz LESD 148. pantu). 

APSVĒRUMI 

29. Nelīdzsvarotības klasifikācijai ir raksturīga zināma stabilitāte, jo nelīdzsvarotības korekcijai var 

būt nepieciešami vairāki gadi, jo īpaši, bet ne tikai attiecībā uz nelīdzsvarotību, kas saistīta ar augstu 

parāda līmeni.  

33. Turpmāk citētajā Parlamenta dokumentā (“Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas 

procedūras īstenošana – pašreizējais stāvoklis” (2017. gada jūnijs) PE 497.739) nav pausts ne 

vispārējs ar MNNP saistītu KVAI īstenošanas negatīvs novērtējums, sākot ar 2012. gadu, ne arī 

secināts, ka tā pastāvīgi bijusi vāja. Minētajā dokumentā ar MNNP saistītu KVAI īstenošanas 

sakarā ir atrodams šāds formulējums. “Kopš 2014. gada ir pieaudzis neīstenoto vai ļoti ierobežoti 

īstenoto ieteikumu līmenis”. 

4. attēlā parādīts, ka iedaļu “pilnīga īstenošana vai ievērojams progress” un “zināms progress” 

īpatsvars 2013., 2015. un 2016. gadā bija virs 50 %.  
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Nav skaidrs, kāds kritērijs vai prognoze ir pamatā šim apgalvojumam. Iespējamais kritērijs varētu 

būt atbilstība ar MNNP nesaistītiem KVAI. Pieejamie fakti norāda, ka kopumā KVAI īstenošana 

bijusi spēcīgāka ar MNNP saistītiem KVAI (skatīt, piemēram, MNNP kopsavilkumu).  

Vēl viens iespējamais kritērijs varētu būt uzskats dalībvalstīs par to, cik efektīvi KVAI spēj rosināt 

politisku rīcību. Eiropas Revīzijas palātas veiktā Ekonomikas politikas komitejas (EPK) locekļu 

aptauja parāda, ka tikai aptuveni 10 % respondentu uzskata, ka MNNP uzraudzība bija neefektīva. 

Dalībvalstis, kurām piemēro MNNP, arī saņēma kopumā lielāku KVAI skaitu salīdzinājumā ar 

citām dalībvalstīm.  

34. Skatīt Komisijas atbildi uz VI punktu. 

35. Komisija attiecībā uz virsrakstu pirms 35. punkta norāda, ka saikne starp KVAI, kas saistīti ar 

MNNP, un nelīdzsvarotību ir nodrošināta. Skatīt Komisijas atbildes uz šo punktu, VI punktu un 

1. izcēlumu.  

Katrs KVAI satur vairākus ieteikumus, tostarp tos, kuru mērķis ir novērst nelīdzsvarotību. Atkarībā 

no KVAI faktiskā sastāva attiecībā uz ieteiktajiem īpašajiem pasākumiem juridisko dokumentu 

apsvērumos, kuros ziņots par KVAI, ir norādīts, kuri KVAI ir saistīti ar MNNP. Saskaņā ar 

iedibinātu praksi KVAI, kas norādīti kā saistīti ar MNNP, ir tie, kuri ietver jebkuru skaitu 

pasākumu, kas konkrēti paredzēti tajās valstīs konstatētās nelīdzsvarotības koriģēšanai, kurām 

piemēro MNNP uzraudzību. Komisijas un Padomes prakse kopš MNNP stāšanās spēkā ir bijusi 

tāda, ka apsvērumos par KVAI ieviešanu, tiek uzsvērts, kuri KVAI ir pilnībā vai daļēji saistīti ar 

MNNP. 

Dažos gadījumos nelīdzsvarotību var risināt, izmantojot plašu politikas jomu klāstu. Piemēram, 

konkurētspējas uzlabošanai nepieciešamās politikas jomas varētu būt darba ražīguma uzlabošana, 

enerģijas ražošanas efektivitātes palielināšana un enerģijas izmaksu samazināšana, darbaspēka 

izmaksu pārmērīga pieauguma novēršana u. c. Tādēļ ir iespējams, ka visi KVAI, kas saistīti ar, 

piemēram, apmācību, enerģētiku vai algu veidošanu, neraugoties uz to, ka tiem pašiem par sevi ir 

būtiska nozīme jomās, kas pārsniedz ar MNNP saistītu problēmu risināšanu, tiek norādīti kā saistīti 

ar MNNP, jo tiem ir tieša vai netieša saikne ar pamatā esošu MNNP problēmu, kas ne vienmēr 

varētu šķist vienkārša.  

Kopumā jau 2016. gadā tikai 10 % iztaujāto EPK locekļu pauda viedokli, ka nav skaidrs, kuri 

KVAI bija saistīti ar MNNP, un pārējie 90 % uzskatīja, ka tas ir bijis vienmēr skaidrs vai diezgan 

skaidrs. 

37. Piemēri, kas sniegti 1. izcēlumā, pietiekami nepamato šo apsvērumu turpmāk minēto iemeslu 

dēļ. 

1. izcēlums  

Pirmais ievilkums: Par KVAI Francijai: Var uzskatīt, ka tādiem elementiem kā māceklība un 

apmācība ir nozīme darbaspēka prasmju izveidē, kas sekmē konkurētspēju — Francijas problēmu 

saistībā ar MNNP.  

Otrais ievilkums: Par KVAI Slovēnijai: Valsts ziņojuma kopsavilkumā ir minēts spiediens, ko 

attiecībā uz Slovēnijas pensiju un ilgtermiņa aprūpes sistēmu ilgtspēju izraisa iedzīvotāju 

novecošana. 
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Trešais ievilkums: Par KVAI Bulgārijai: Bulgārijas banku nozares satricinājums 2014. gada vasarā 

un valsts budžeta atbalsts, kas tika sniegts, reaģējot uz to, noteica 2014. gada fiskālās situācijas 

krasu pasliktināšanos. 2015. gadā pastāvēja nepārprotams risks, ka būs vajadzīgi turpmāki pasākumi 

banku nozares atbalstam. Saikne starp fiskālo un finanšu nozares situāciju, kā arī būtiska valdības 

problēma attiecībā uz finansējumu tika izskaidrota 2015. gada valsts ziņojuma 1. nodaļā (8.–

9. lpp.), kur atrodama arī savstarpēja atsauce uz PP iedaļu (2. nodaļa 2.1. un 2.2. punkts).  

Bulgārijas valūtas pārvaldes režīms efektīvi paredz, ka valdība ir tās vienīgais pēdējās instances 

aizdevējs. Tādēļ valdībai bija jāsedz visas izmaksas par likviditāti un kapitāla nodrošinājumu banku 

nozarei, tostarp noguldījumu garantijas shēmām. Šā iemesla dēļ fiskālie KVAI ir arī cieši saistīti ar 

makrofinansiālo stabilitāti un MNNP.  

Bulgārijas iestādes arī apzinājās riskus attiecībā uz makrofinansiālo stabilitāti. Valdība 2016. gadā 

aizņēmās papildu līdzekļus un iekļāva budžetā ārkārtas aizņēmumu noteikumus gadījumā, ja būtu 

jāatbalsta finanšu nozare. Tas skaidri norāda, ka valdība apzinājās saistītos riskus un atzina saistību 

ar makrofinansiālo stabilitāti.  

Visu šo iemeslu dēļ 2015. un 2016. gada KVAI Nr. 1 tika uzskatīts kā saistīts ar MNNP. 

Ceturtais ievilkums: Par KVAI Spānijai: Attiecībā uz minēto KVAI (2016. gads) 17. apsvērumā 

norādīts, ka “ārkārtīgi decentralizētās (Spānijas administratīvo iestāžu) struktūras dēļ ir 

nepieciešama pastiprināta dažādu publiskā sektora pārvaldes iestāžu koordinācija, kuras mērķis ir 

gan samazināt izmaksas, gan ierobežot administratīvo slogu uzņēmumiem un mājsaimniecībām”. 

Valsts ziņojumā arī paskaidrots, ka efektīvāka valsts pārvalde var veicināt valsts finanšu sistēmas 

stabilitāti, tādējādi risinot nelīdzsvarotību, kas saistīta ar lielu parādu, kā arī administratīvā sloga 

samazināšanu uzņēmumiem, tādējādi uzlabojot konkurētspēju un ražīgumu (kopējie ietekmējošie 

faktori) (78. lpp.).  

Attiecībā uz 2015. gada KVAI: krājbanku nozares reforma ietverta 2015. gada pavasara ziņojumā 

par pēcprogrammas uzraudzību (PPU) (17.–20. lpp.).  

Spānijai MNNP uzraudzība tika veikta arī sadarbībā ar pēcprogrammas uzraudzību, jo īpaši 

attiecībā uz finanšu nozari. Tas ir vēl viens iemesls, kādēļ KVAI neaprobežojas ar PP ietvertajiem 

jautājumiem, piemēram, jautājumi, kas ietverti arī PPU ziņojumā (skatīt Vienreizējo izdevumu 

Nr. 193, 2014. gada maijs, 4. nodaļa sadaļā par finanšu nozares reformu).  

38. Ja KVAI ir daļēji saistīts ar MNNP, KVAI kopumā tiek norādīts kā saistīts ar MNNP. Tas ir 

prudenciāls kritērijs, kas pieņemts, pateicoties tā objektivitātei. Tomēr atbilstības uzraudzība un 

novērtēšana attiecas tikai uz daļu, kas saistīta ar MNNP, un tas ir ticis konsekventi piemērots. 

39. KVAI skaita samazinājums parāda arī nelīdzsvarotības dinamiku un to, ko tas nozīmē attiecībā 

uz politikas rīcības nepieciešamību. 

Ar MNNP saistītu KVAI skaita samazinājums ir mazāks, salīdzinot ar KVAI, kas nav saistīti ar 

MNNP. Lūdzu, skatīt skaitļus par 2015. un 2016. gadu 1. tabulas pēdējās rindās. 

41. Skatīt arī Komisijas atbildi uz 35. punktu. 

42. Lai gan iedaļa “Politikas problēmas” nebija iekļauta, tas, ka valsts ziņojumā kopš 2016. gada 

bija ietverta MNNP novērtēšanas matrica, ir izveidojis saikni starp nelīdzsvarotības korekcijas 

pašreizējo situāciju, politikas attīstību un politikas nepilnībām. 
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43. Kopš 2015. gada paziņojuma ir veikts nozīmīgs pasākums, sākot ar 2016.gadu valsts ziņojumos 

iekļaujot MNNP novērtēšanas matricu. 

44. Komisija neveic sistemātiskus kvantitatīvus aprēķinus par KVAI ietekmi vairāku iemeslu dēļ, jo 

īpaši:  

 pasākumu ietekme ir atkarīga arī no konkrētā veida, kādu dalībvalstis izvēlējās, lai īstenotu 

KVAI un panāktu atbilstību, jo tie dalībvalstīm atstāj brīvu izvēli, kā rīkoties, lai panāktu 

atbilstību KVAI. 

 Saikni starp politikas instrumentiem un nelīdzsvarotību var ietekmēt dažādi faktori, tādēļ 

politikas veidotāji ne vienmēr var viegli kontrolēt rezultātus. 

 Pilnīgi ex ante ietekmes novērtējumi ir saistīti ar lielu nenoteiktību, un tie ir atkarīgi no 

pieņēmumiem, tostarp par citu dalībnieku un ieinteresēto personu rīcības izmaiņām. Tā paša 

iemesla dēļ citu salīdzināmu starptautisko iestāžu ieteikumi netiek sistemātiski pamatoti ar 

kvantitatīviem aprēķiniem.  

 Daži KVAI nav piemēroti kvantitatīviem aprēķiniem, jo tos nevar modelēt kā parametru maiņu 

pieejamos modeļos (piemēram, reformas pārvaldības uzlabošanai). Tādēļ pastāv risks, ka KVAI 

kopuma pilnīgs novērtējums varētu būt nepietiekams vai nelīdzsvarots, jo tajā nevarētu aptvert 

visus KVAI, bet tikai to KVAI apakšgrupu, kuri ir piemēroti kvantitatīvai izteiksmei. 

Tomēr īpašos gadījumos ir sniegti daži kvantitatīvi aprēķini par iespējamiem pasākumiem, un 

Komisijas mērķis ir īstenot šādu praksi, kad vien tas iespējams. 

46. Ir svarīgi ņemt vērā, ka nav pretrunu starp budžeta ieteikumiem un citiem ieteikumiem ar 

fiskālu ietekmi, jo budžeta ieteikumi nav formulēti tā, lai kavētu pārstrukturēt izdevumus vai 

ieņēmumus saskaņā ar citiem KVAI. 

48. Pastāv eurozonas ieteikumi, kas attiecas uz tādām jomām, kuras neietilpst MNNP kompetencē. 

Ne visas dalībvalstis saņem ar MNNP saistītus KVAI. Konkrēts eurozonas ieteikums tiešā veidā 

neaptver visas dalībvalstis, jo tajā konstatētās problēmas nav vienādi izteiktas visās eurozonas 

dalībvalstīs. Atbilstības nepieciešamība starp eurozonas ieteikumiem un ar MNNP saistītiem KVAI 

attiecas tikai uz dalībvalstīm, kuras skar MNNP jautājumiem piemērots eurozonas ieteikums un 

kuras vienlaikus saņem ar MNNP saistītu KVAI tajā pašā jomā.  

49. MNNP nevar izmantot, lai sniegtu fiskālus ieteikumus erga omnes. Saskaņā ar MNNP regulu ar 

MNNP saistītus ieteikumus var sniegt tikai dalībvalstīm, kurām konstatēta nelīdzsvarotība. Ar 

MNNP saistīti ieteikumi var ietvert fiskālus pasākumus, ja tie piemēroti mērķim par attiecīgajā 

dalībvalstī konstatētās nelīdzsvarotības novēršanu. 

50. Šie apsvērumi nav saistīti ar MNNP. 

51. Termiņu piemērotību var novērtēt vienīgi, izvērtējot tos attiecībā pret konkrētām KVAI 

prasībām. Ir pienācīgi jāapsver arī iespējamā rīcības steidzamība, lai panāktu atbilstību ar MNNP 

saistītiem KVAI. 

KVAI formulējums un koncentrēšanās virzieni gadu gaitā var mainīties, lai ņemtu vērā jaunākās 

tendences par jautājumiem, kas turpina būt nozīmīgi makroekonomikas stabilitātei. Tas attiecināms 

arī uz to, ka dažreiz pasākumi tika veikti, bet bija nepietiekami, lai novērstu esošo nelīdzsvarotību.  
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54. Attiecībā uz virsrakstu pirms 54. punkta Komisija norāda, ka kategoriju sistēma dažu pēdējo 

gadu laikā ir saglabājusies nemainīga. Lūdzu, skatīt Komisijas atbildi uz 55. punktu. 

55. Sešu kategoriju sistēma ir palikusi nemainīga laikposmā starp 2013. un 2015. gadu, 

formulējuma atšķirība starp 2013. un 2014. gadu bija saistīta tikai ar faktu, ka īpašas uzraudzības 

prakse, ko ieviesa 2013. gadā neilgi pēc PP secinājumiem un nekavējoties piemēroja, tika minēta 

nelīdzsvarotības klasifikācijā, sākot ar 2014. gadu.  

56. Pārmērīgas nelīdzsvarotības konstatēšana nesakrīt ar pārmērīgas nelīdzsvarotības procedūras 

uzsākšanu.  

3. izcēlums  

Regulas (ES) 1176/2011 1. panta 1. punktā paredzēti “sīki izstrādāti noteikumi, lai atklātu 

makroekonomisko nelīdzsvarotību, kā arī novērstu un koriģētu pārmērīgu makroekonomisko 

nelīdzsvarotību Savienībā”. Kā norādīts regulas 9. apsvērumā, īpaši šim nolūkam izveidoti 

noteikumi ir paredzēti, lai papildinātu “LESD 121. panta 3. un 4. punktā minēto daudzpusējo 

uzraudzību”.  

Ņemot vērā minēto regulas mērķi, Parlamenta un Padomes kā likumdevēju, kas pieņem sekundāros 

tiesību aktus regulu veidā, kompetencē neietilpst rīcības brīvības atņemšana Komisijai, kas tai 

noteikta saskaņā ar primārajiem tiesību aktiem, proti, LESD 121. panta 4. punktu.  

Regulas (ES) 1176/2011 7. panta 2. punkts nenosaka jaunas pilnvaras vai jaunu procedūru. Tajā 

norādīti nosacījumi, ar kuriem saskaņā pašreizējās Līgumā pamatotās pilnvaras (LESD 121. panta 

4. punkts vai daudzpusējā uzraudzības procedūra) ir jāīsteno konkrētajā MNNP jomā. Tādēļ 

Komisijai nav pienākuma sākt procedūru, ja rodas noteikti apstākļi, jo saskaņā ar LESD 121. panta 

4. punktu Komisijas iniciatīvas monopoltiesības, ko Līgumi citā gadījumā garantē, paliek neskartas. 

Komisija saglabā savu rīcības brīvību attiecībā uz procedūras sākšanu vai nesākšanu. Sekundārs 

tiesību akts nevar atņemt Komisijai tās rīcības brīvības pilnvaras, kas tai noteiktas Līgumos. 

Regulas (ES) 1176/2011 22. apsvērums, kurā norādīts, ka, “ja ir konstatēta nopietna 

makroekonomiskā nelīdzsvarotība, (..) būtu jāuzsāk pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas 

procedūra (..)”, ir skaidrojams, ņemot vērā iepriekš minēto. Komisijai tas neuzliek pienākumu 

sniegt ieteikumu, bet pauž likumdevēja politisko vēlmi risināt jautājumus konkrētā veidā. 

58. PP secinājumi ir ietverti paziņojumā šādu iemeslu dēļ: 

pirmkārt, ir jānodrošina klasifikācijas atbilstība dažādu dalībvalstu starpā, un tas nozīmē, ka PP 

nevar skatīt nošķirti;  

otrkārt, MNNP kategoriju noteikšanā jāņem vērā sistēmiskie aspekti, tostarp netiešā ietekme un 

vispārējais konteksts (skatīt Regulas (ES) 1176/2011 5. panta 2. punktu un MNNP kopsavilkumu, 

48. lpp.). Šāda novērtējuma pamatā ir visa PP dokumentu kopuma lasījums un attiecīgā informācija; 

treškārt, Regulas (ES) 1176/2011 5. panta 2. punkts ietver, bet neaprobežojas ar elementiem, kas 

īpaši norādīti šā noteikuma pirmajā teikumā. Komisijai jāņem vērā vairāki citi faktori, kas arī ir 

norādīti 5. panta 2. punktā (ekonomiskās norises Savienībā un eurozonā, nelīdzsvarotības izcelsme, 

dominējošie ekonomiskie apstākļi, Padomes ieteikumi vai aicinājumi saskaņā ar SIP un Eiropas 

pusgadu, pārskata dalībvalsts plānotie politikas pasākumi). Turklāt likumdevēju izvēle 5. panta 

2. punkta pirmajā teikumā izmantot vārdu “ietver” (pretstatā, piemēram, “sastāv no”) parāda, ka 

Komisijai ir atļauts apsvērt citus elementus. Nav noteikta prasība, ka nelīdzsvarotības novērtējumā 
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konkrētā brīdī jāņem vērā tikai tā informācija, kas ietverta jaunākajā izstrādātajā PP, jo attiecīga 

informācija var būt ietverta citos publiskajos dokumentos (piemēram, iepriekšējie PP izdevumi, 

BMZ, prognozes). 

a) Bulgārijas gadījumā bija preventīvs aspekts saistībā ar attiecīgajām klasifikācijas kategorijām, 

ņemot vērā Regulas (ES) 1176/2011 2. panta 1. punktu: “(..) norises, kas nelabvēlīgi ietekmē vai 

var nelabvēlīgi ietekmēt dalībvalsts ekonomikas stabilu darbību (..)” (mūsu slīpinājums). Ja tiek 

veikti (zināmi) pasākumi, lai risinātu Komisijas ieteikumus, dabisks un labs rezultāts ir, ja 

Komisijas norādītais apdraudējums nav īstenojies, un tieši šādā veidā darbojas preventīvie procesi. 

Ja 2014. gada jūnijā netiktu atjaunota uzticība banku sistēmai un iegrožota noguldījumu izņemšana, 

būtu pastiprinājusies likviditātes krīze un radies risks, ka tā varētu pāriet maksātspējas krīzē. Tas, ka 

uzraudzības iestāde nespēja konstatēt būtiskas problēmas valsts ceturtajā lielākajā bankā, norādīja 

uz trūkumiem finanšu nozares uzraudzībā un koncentrācijas riska uzraudzībā. Lai gan 2015. gadā 

tūlītējais risks bija mazinājies, tam pamatā esošie cēloņi PP publicēšanas laikā vēl nebija novērsti. 

“Pārmērīgas nelīdzsvarotības” klasificēšana bija vajadzīga nolūkā stimulēt iestāžu apņēmīgu rīcību, 

lai novērstu problēmu pamatā esošos cēloņus un turpmāk samazinātu šādu situāciju atjaunošanās 

iespējamību. 

Par kopējās makrofinansiālās stabilitātes pasliktināšanos liecina arī budžeta deficīta strauja 

palielināšanās valsts sniegtā finanšu nozares atbalsta rezultātā un pat vēl straujāks valsts parāda 

pieaugums, kas mazina iespēju nodrošināt finansējumu iespējamiem turpmākiem finanšu nozares 

pasākumiem. Kredītvērtējuma pastāvīga pazemināšana, kas parasti saistīta ar augstākām 

finansējuma izmaksām, bija vēl viens būtiskas neaizsargātības un riska apstiprinājums. 

SVF ir nonācis pie tāda paša secinājuma (personāla ziņojums saskaņā ar SVF statūtu IV pantu): 

bankas Corporate Commercial Bank (KTB) nesekmīgie rezultāti pagājušajā vasarā atklāja trūkumus 

Bulgārijas uzraudzības un krīzes pārvaldības sistēmās, vienlaikus uzsverot saikni starp finanšu un 

fiskālo risku valūtas pārvaldes režīmā. Ir vajadzīga apņēmīga rīcība, lai uzlabotu finanšu nozares 

uzraudzību un nodrošinātu uzticību banku sistēmai. 

b) MNNP klasifikācija attiecībā uz Franciju 2015. gadā tika pastiprināta, ņemot vērā nepietiekamo 

politikas risinājumu. Kā norādīts PP, tas palielināja riskus, ko izraisa izmaksu un ārpuscenu 

konkurētspējas pasliktināšanās apvienojumā ar uzņēmumu zemu rentabilitāti, kā arī Francijas 

augstās un pieaugošās parādsaistības zemu ekonomikas izaugsmes rādītāju un zemas inflācijas 

kontekstā. 

Eurozonas sistēmisks risks bija vēl viens faktors, kas noteica pārklasificēšanu uz pārmērīgu 

nelīdzsvarotību, ņemot vērā to, ka Francijas ekonomikai ir ciešas tirdzniecības un finanšu saites ar 

citām dalībvalstīm.  

Kopumā šis lēmums nepamatojās tikai uz valsts finanšu apsvērumiem. Tā vietā tas aptvēra valsts 

ekonomikas rādītāju un izredžu plašāku novērtējumu, veiktos politikas pasākumus un riskus 

attiecībā uz eurozonas pārējo valstu ekonomiku. 

c) Riski nebija izteikti palielinājušies no 2016. gada marta līdz novembrim, tādēļ nebija jāpārskata 

2016. gada marta PP novērtējums attiecībā uz to, ka nelīdzsvarotība nebija skārusi AK. 

60. Paziņojuma par galvenajiem konstatējumiem (chapeau) publicēšanas laiks nav saistīts ar 

nelīdzsvarotības klasifikācijas kategoriju atbilstību PP saturam. 
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61. Attiecībā uz virsrakstu pirms 61. punkta Komisija uzsver, ka Komisijas lēmumu pieņemšanas 

procesa pamatā ir liels analītisks un tehnisks darbs, ko veic Komisijas dienesti. Komisāru kolēģija 

un dienesti rīkojas vienoti. Analītiskais un tehniskais darbs ir gala lēmumu neatņemama sastāvdaļa. 

To apstiprina fakts, ka vairāk nekā 70 % dalībvalstu uzskata, ka MNNP klasifikācija ir “precīza” vai 

“diezgan precīza” (skatīt Eiropas Revīzijas palātas aptaujas f) attēlu VI pielikumā).  

Turklāt 94,7 % dalībvalstu uzskata, ka kopējā kvalitāte valstu ziņojumiem, kas ietver PP, (VZ/PP) ir 

vismaz līdzvērtīga to tehnisko ziņojumu kvalitātei, ko publicējušas citas starptautiskās iestādes 

(SVF, ESAO,...), bet 26,3 % uzskata, ka tā ir pat labāka (skatīt Eiropas Revīzijas palātas aptaujas 

u) attēlu VI pielikumā). Regulā ir noteiktas prasības Komisijai kopumā, un Komisija ir šīs revīzijas 

revidējamā struktūra.  

Komisāru kolēģija un dienesti rīkojas vienoti. Komisāri saņem tiešus padomus no dienestiem, kas 

ietilpst viņu atbildības jomā, un netiešā veidā — no citiem Komisijas dienestiem, konsultējoties ar 

citiem komisāriem un attiecīgajiem privātajiem birojiem. Kolēģija saglabā savu prerogatīvu 

neievērot dienestu sniegtos padomus, jo šādi padomi tai nav juridiski saistoši, un kolēģijai nav 

jāsniedz pamatojums.  

Turklāt kolēģija papildus dienestu padomam par konkrētu jautājumu var apsvērt arī citus elementus, 

kas dažos gadījumos var kļūt pieejami tikai pēc analīzes veikšanas.  

Kopumā fakts, ka spriedumu pieņem arī Eiropas Komisijas locekļi un nevis tikai attiecīgie dienesti, 

uzreiz nenorāda, ka procedūras ir politizētas, bet ka komisāri un viņu privātie biroji sekmē satura 

novērtēšanu, atsevišķos gadījumos papildinot dienestu sniegto novērtējumu.  

64. Komisijai ir atšķirīgs vērtējums. Komisija savā 2015. gada oktobra paziņojumā par pasākumiem 

ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanai norādīja, ka “Komisija nodrošinās 

pienācīgus turpmākus pasākumus situācijā, kad konstatēta pārmērīga nelīdzsvarotība. Tam 

nepieciešams ekonomisks vērtējums un aktīva sadarbība ar dalībvalstīm, lai risinātu to īpašās 

problēmas un nodrošinātu vietējo atbildību par reformām. Komisija stabilizēs kategorijas, precizēs 

kritērijus, ar kuriem saskaņā tā pieņem savu lēmumu, un labāk izskaidros saikni starp 

nelīdzsvarotības būtību un to, kā tā tiek risināta konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos. (..) 

Pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru var uzsākt, ja nav pietiekamas apņēmības veikt 

reformas un trūkst efektīva progresa īstenošanas jomā, un tā tiks izmantota smagas 

makroekonomikas nelīdzsvarotības (piemēram, nelīdzsvarotības, kas izraisīja krīzes) gadījumā, 

kura apdraud ekonomiskās un monetārās savienības pareizu darbību. Komisija arī aicinās Padomi 

vairāk iesaistīties to valstu īpašā uzraudzībā, kurās pastāv pārmērīga nelīdzsvarotība, bet attiecībā 

uz kurām pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra nav uzsākta.”
3
  

Kopš 2015. gada oktobra paziņojuma publicēšanas Komisija ir izpildījusi tajā paustās saistības. 

MNNP īstenošana ir kļuvusi pārredzamāka, par to ir saņemti pozitīvi apliecinājumi no dalībvalstīm.  

Nelīdzsvarotības nopietnība vairumā dalībvalstu ir samazinājusies, kas ir pamatā tam, ka kopš 

2015. gada oktobra paziņojuma nav uzsākta pārmērīgas nelīdzsvarotības procedūra.  

                                                       

3  COM(2015) 600 final, 21.10.2015., Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Centrālajai bankai par 

pasākumiem ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanai. 
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66. Komisija, īstenojot lēmumu pieņemšanu MNNP kontekstā, pilnībā ievēro Komisijas iekšējos 

noteikumus. 

a) Šis apsvērums nešķiet piemērots, jo tas neattiecas uz konkrētu MNNP, un nav saistības starp 

Eiropas Revīzijas palātas novērotajiem procedūras jautājumiem un gala lēmumu būtību. Turklāt 

klasifikācija ietver apspriežu procesu starp komisāriem un viņu birojiem, ko veic telefoniski, kā arī, 

izmantojot sanāksmes un citus verbālās saziņas līdzekļus. Steidzamības, politiskās un iespējamās 

tirgus jutības dēļ nav pamata sīki izstrādātu protokolu precīzai izsekojamībai par katru diskusiju 

starp dažādām iesaistītajām personām attiecībā uz katru dalībvalsti, kurai ir veikts PP. 

Skatīt Komisijas atbildi uz 61. un 62. punktu. 

b) Procedūras noteikumiem, kas nosaka, ka dokumenti jāizplata noteiktu dienu skaitu pirms 

kolēģijas sanāksmes, ir jānodrošina Komisijas locekļu pienācīga sagatavošanās un iesaiste lēmumu 

pieņemšanā. Noteikumi ir izveidoti vienīgi kolēģijas locekļu interesēs. Tas nozīmē, ka locekļi var 

atteikties no termiņa ievērošanas, ja viņi uzskata, ka var sagatavoties īsākā laika posmā. Tas nav 

nekas neparasts, un tas noteikti nav Komisijas iekšējo noteikumu pārkāpums. Dokumentu novēlota 

iesniegšana nekādā veidā neietekmēja lēmuma būtību vai spēkā esamību.  

c) Kodificēti ex ante kritēriji attiecībā uz pārmērīgas nelīdzsvarotības procedūras uzsākšanu nav 

ieteicami, jo jāņem vērā vērtējums, ka makroekonomikas nelīdzsvarotība ir daudzpusīga un 

sarežģīta parādība, kurai ir dažādi attīstības veidi un kura attiecas uz plašu jomu klāstu un dažādiem 

politikas instrumentiem. Tādēļ uzraudzības mehānismos līdzās noteikumiem ir paredzēta vērtējuma 

iespēja, un tādēļ Regulā 1176/2011 nav kodificēta nelīdzsvarotības vai pārmērīgas nelīdzsvarotības 

definīcija. 

68. PP analīžu un ar PP nesaistītu analīžu apvienošana palīdzēja samazināt dublēšanos, kas varētu 

rasties starp PP un dienestu darba dokumentiem.  

Pieredze liecina, ka PP ir joprojām identificējami pašreizējā formātā (pateicoties arī MNNP matricai 

un PP kopsavilkuma nodaļai) un ir samazinājusies dublēšanās starp PP un ar PP nesaistīta valsts 

ziņojuma daļām.  

Padomes (ECOFIN) secinājumos par PP un 2016. gada KVAI īstenošanu tika atzinīgi novērtēta 

integrētā analīze un uzsvērts, ka PP analīzei joprojām jābūt labi identificējamai un pārredzamai 

valsts ziņojumos.  

74. Valsts ziņojuma sadaļa nodrošina vispārējo novērtējumu ar informāciju par esošo situāciju 

attiecībā uz nelīdzsvarotības novēršanas un korekcijas analīzi. Padziļināta analīze tiek veikta 

tematiskajās sadaļās, un tiek norādīti visi analīzes elementi, kas piemēroti PP.  

Eiropas Revīzijas palātas veiktā EPK locekļu aptauja atklāj, ka neviens no iztaujātajiem komitejas 

locekļiem neuzskatīja, ka PP/VZ ir šaura darbības joma (VI pielikuma r attēls) vai ka PP ir pārāk īss 

(VI pielikuma q attēls). 

Optimālu analīzes apjomu un to, cik vietas tā aizņem PP/VZ, jānosaka salīdzinājumā ar jau 

veiktajām analīzēm, piemēram, kas publicētas iepriekšējos PP/VZ, un ar atlikušajiem trūkumiem. 

75. Skatīt Komisijas atbildi uz 68. punktu. 
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80. PP ir jākoncentrējas uz nelīdzsvarotību, bet tas tā nav attiecībā uz citiem konkrētai valstij 

adresētiem ziņojumiem. Tajā ietilpst nelīdzsvarotības konstatēšana un arī informēšana par iepriekš 

konstatētas nelīdzsvarotības korekciju.  

82. Paplašinātās ietekmes analīzei ir izmantotas vismūsdienīgākās modelēšanas pieejas.  

PP kopš 2015. gada ir sistemātiski analizēta lielo eurozonas dalībvalstu ārējā paplašinātā ietekme, jo 

paplašinātā ietekme, visticamāk, ir spēcīgāka, ja to izraisa lielās ekonomikas. Iekšējās paplašinātās 

ietekmes un ārējās paplašinātās ietekmes papildu analīze tiek iekļauta attiecīgos gadījumos, 

pamatojoties uz esošām vai prognozētām norisēm, ietverot, iespējams, svarīgu pārrobežu ietekmi.  

Ir svarīgi apzināties, ka noteiktus paplašinātās ietekmes veidus (piemēram, kaitīgā ietekme, 

izmantojot finanšu tirgus uzticību) var modelēt tikai, pamatojoties uz pieņēmumiem un varbūtību, 

un tiem ir ierobežojumi. 

PP sniegtā ekonomikas analīze pamatojas arī uz jaunākajām makroekonomikas prognozēm, kurās 

īpaši ņemti vērā vispārējie tirgus apstākļi, tostarp iespējamie valsts apstākļi, kas atspoguļo kaitīgo 

ietekmi no ārpuses. 

84. Skatīt Komisijas atbildi uz 82. punktu. 

85. Skatīt Komisijas atbildi uz 82. punktu. 

86. Fiskālā politika tiek uzraudzīta saskaņā ar SIP. Valsts parāda dinamika tiek uzraudzīta arī PP 

saskaņā ar MNNP, tostarp, ņemot vērā ilgtermiņa perspektīvu. Tas ietver valstis, kurās liels valsts 

parāds ir elements, kas veicina nelīdzsvarotības konstatēšanu, vai kurās fiskālā deficīta 

samazināšana sekmē nelīdzsvarotības ietvaros konstatēta tekošā konta liela deficīta korekciju. 

Vairākās dalībvalstīs ar lielu valsts parādu ir analizētas sekas, kas radušās palielinātas valsts parāda 

likmju starpības dēļ. 

Attiecībā uz dalībvalstīm ar tekošā konta pārpalikumu PP ir analizētas saites starp vairākiem 

fiskāliem pasākumiem un ārējo pozīciju. Šīm valstīm vairāki fiskāla rakstura KVAI, kas varētu 

sekmēt liela pārpalikuma novēršanu, ir noteikti kā saistīti ar MNNP. 

4. izcēlums  

Ceturtais punkts: Cikliski koriģētais tekošais konts, t. i., tekošais konts, kas koriģēts atbilstīgi 

ražošanas apjomu starpībām attiecīgajā valstī un ārvalstīs un tādējādi parāda Spānijas iekšzemes 

pieprasījuma samazināšanos. Cikliski koriģētais tekošais konts pēc Komisijas aprēķiniem 

2014. gadā sasniedza -1,2 % no IKP (skaitlis no 2015. gada), salīdzinot ar -9,2 % no IKP 

2008. gadā, kas liecina, ka vairums uzlabojumu nav atkarīgi no cikliskajām pozīcijām (2015. gada 

PP/VZ).  

Piektais punkts: Francijas gadījumā atšķirībā no Vācijas nelīdzsvarotības risku galvenais cēlonis 

neatspoguļojas ārējā pozīcijā. Tomēr fiskālā konsolidācija ir MNNP analīzes sastāvdaļa, un 

Francijai tiek skaidri ieteikts padarīt stingrāku tās fiskālo politiku arī kā līdzekli ārējās jomas 

līdzsvara atjaunošanai.  

87. 5. izcēlums nepietiekami pamato šo apsvērumu; skatīt atbildes uz 5. izcēlumu. 

5. izcēlums  
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Pirmā bultiņa: Komisijas 2013. gada MNNP statusa lēmumi tika sniegti un izskaidroti attiecīgajā 

2013. gada aprīļa paziņojumā: minimālās algas politikas radītie riski ir pieminēti, bet tie nav starp 

galvenajiem cēloņiem (9.–10. lpp.).  

Pirmais ievilkums: Darbaspēka pieprasījuma elastība ir parametrs, kas, laikam ejot, saglabā 

stabilitāti, un tas nav jāaprēķina katru gadu. Rezultātu atšķirības atspoguļo arī pieņēmumu 

atšķirības, proti, ka norādītās atsauces gadījumā nav ietekmes uz algām, kas lielākas par minimālo 

algu. 

Otrais ievilkums: Minimālā alga ir analizēta Slovēnijas PP sadaļā ar virsrakstu “Konkurētspēja un 

eksporta rezultāti”, kurā izskaidroti virzieni, kas ir analīzes centrā. PP konstatēts, ka “minimālā alga 

tika pacelta krietni virs pamatalgām, kuras apspriestas dažos nozaru koplīgumos, pat attiecībā uz 

darbiem, kur nepieciešama vidējā izglītība”.  

Trešais ievilkums: PP analītiskie novērtējumi ir adresēti konkrētai valstij. Nosacījumi, kādi bija 

Slovēnijā 2013. gadā un Bulgārijā 2016. gadā, nav līdzīgi. 

Otrā bultiņa: Citas starptautiskās iestādes, piemēram, SVF piekrīt Komisijas analīzei attiecībā uz 

valsts īpašumā esošo banku salīdzinoši vājāko pozīciju; skatīt, piemēram, 2014. gada 17. janvāra 

secinājumu IV pantu. 

Trešā bultiņa: Analīzē uzsvērtas atšķirības starp šīm divām banku grupām attiecībā uz peļņu no 

aktīviem. Pēc tam Komisija norādījusi vairākus cēloņus, kas varēja novest pie šāda rezultāta. Tālāk 

ziņojumā tas ir papildināts ar aktīvu kvalitātes statistikas analīzi, kas parāda, ka vietējo banku 

ziņojumos norādīta labāka aktīvu kvalitāte. 

90. Nav skaidru argumentu, lai apgalvotu, ka BMZ netika uzlabota analīzes kvalitāte. Patiesībā 

laika gaitā BMZ ir uzlaboti ar papildu analīzi un informāciju. 

Gandrīz 90 % EPK locekļu uzskatījuši BMZ analīzi par efektīvu līdzekli iespējamo 

makroekonomikas nelīdzsvarotības skarto dalībvalstu noteikšanā (atbildes uz EKP locekļu aptaujas 

b) jautājumu, kas iekļauts šā ziņojuma VI pielikumā), kas ir BMZ mērķis. 

91. Pirmā dalībvalstu kopuma izraudzīšanās PP analīzei tika pilnībā veikta, izmantojot BMZ 

analīzi.  

Prudenciālās uzraudzības pasākumi, kas ietver PP izsniegšanu dalībvalstīm, kurām jau konstatēta 

nelīdzsvarotība, nolūkā novērtēt nelīdzsvarotības dinamiku un tās iespējamo koriģēšanu, netieši 

norādīja, ka lielākā daļa PP bija jau konstatētas nelīdzsvarotības rezultāts. 

Tomēr BMZ joprojām bija nozīme, izraugoties valstis PP veikšanai gadījumā, ja nelīdzsvarotība vēl 

nebija konstatēta. 

Tā kā samazinās to dalībvalstu skaits, kurām konstatēta nelīdzsvarotība, lēmums par PP uzsākšanu 

arvien biežāk ir atkarīgs no BMZ analīzes. 

Prudenciālās uzraudzības pasākumi attiecībā uz PP izsniegšanu dalībvalstīm, kurām jau konstatēta 

nelīdzsvarotība, ir neapstrīdama, jo tā novērš PP neesamības risku gadījumā, kad PP ir 

nepieciešams. Šī prakse apvienojumā ar nelīdzsvarotības pamatā esošo attiecīgo ekonomikas 

mainīgo lielumu bieži vien lēno dinamiku nenovēršami noved pie PP veikšanai izraudzīto valstu 

kopuma zināma stabilitātes līmeņa, un tas laika gaitā rada arī atbilstības elementu.  
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92. MNNP rādītāju kopsavilkuma pamatmērķis nav nodrošināt agrīnu brīdināšanas sistēmu. Tas 

kalpo kā filtrs, lai konstatētu iespējamas nelīdzsvarotības prima-facie gadījumus, kuriem būtu jāveic 

turpmāka izmeklēšana, un sniedz iespēju sekot līdzi rādītāju izmaiņām, kas norāda uz risku 

veidošanos. Tas tiecas aptvert makroekonomikas stabilitātes risku plašu spektru, nevis koncentrēties 

uz ļoti konkrēta veida krīžu paredzēšanu. 

Komisijas dienesti, konsultējoties ar Padomi un Parlamentu, rādītāju kopsavilkumu saglabā, 

atjaunina un pārveido. Tehnisko darbu saistībā ar rādītāju kopsavilkumu veic Padomes komitejas, jo 

īpaši Ekonomikas un finanšu padomes (ECOFIN) Ekonomikas politikas komiteja un tās LIME 

darba grupa.  

a) BMZ rādītāju kopsavilkumā netiek izmantoti provizoriskie dati un prognozes. Stabili statistikas 

rādītāji ir pieejami tikai ar aizkavējumu. 

b) Vienādošana ļauj samazināt risku, ka dažu rādītāju interpretācija varētu būt atkarīga no pagaidu 

svārstībām.  

93. Pastāv spriedze starp visu, iespējams, būtisku mainīgo lielumu ietveršanu rādītāju kopsavilkumā 

un, kā noteikts Regulā 1176/2011, – ierobežota rādītāju kopuma saglabāšanu tajā.  

Inflācija būtu cieši saistīta ar rādītāju kopsavilkumā esošajiem mainīgajiem lielumiem, jo īpaši ar 

darbaspēka vienības izmaksu pieauguma rādītāju un reālajām mājokļu cenu izmaiņām, tādējādi 

nepievienojot lielu papildu informācijas daudzumu.  

Salīdzināmi dati par ienākumus nenesošiem aizdevumiem vēl nesen nebija pieejami (ECB 

2015. gadā izdeva pirmos publiskos datus).  

94. Šo rādītāju iekļaušana ļauj labāk izprast nelīdzsvarotības sociālās sekas, tostarp tās koriģēšanas 

laikā, tādējādi palīdzot pielāgot MNNP ieteikumus.  

Šo mainīgo lielumu iekļaušana rādītāju kopsavilkumā nav mainījusi MNNP koncentrēšanās 

virzienu, kura mērķis joprojām ir novērst kaitīgas makroekonomikas nelīdzsvarotības rašanos un 

nodrošināt tās koriģēšanu. 

95. “Mirgojošo” rādītāju skaits nav galvenais elements, kas nosaka BMZ analīzi. Tāpat kā attiecībā 

uz MNNP regulu, rādītāju kopsavilkuma lasījums nav mehānisks, un tiek ņemta vērā arī cita būtiska 

informācija.  

Skatīt arī Komisijas atbildi uz 92. punktu. 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

97. Komisija nākamo pārskatu par MNNP īstenošanu veiks 2019. gadā saskaņā ar 

Regulu 1176/2011 (16. pants). Tā rezultāti būs publiski pieejami un tiks apspriesti ar dalībvalstīm 

un citām ieinteresētajām personām. Tas būtu ļoti labs brīdis sistēmas pārskatīšanai, kuru kopā ar 

2019. gada pārskata turpmākiem pasākumiem varētu labāk veikt visaptverošā, organiskā un 

atbilstīgā veidā. Eiropas Revīzijas palātas ieteikumi tiks pienācīgi ņemti vērā. Komisija uzskata, ka 

ieteikumu īstenošanā būtu jāņem vērā MNNP 2019. gada pārskats, bet tā centīsies dažus pasākumus 

sākt īstenot jau 2018./2019. gada ciklā, jo īpaši attiecībā uz 3.ii., 4. un 5. ieteikumu. 

98. Skatīt Komisijas atbildi uz 33. punktu. 
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99. Katrs KVAI satur vairākus ieteikumus, tostarp tos, kuru mērķis ir novērst nelīdzsvarotību. 

Ņemot vērā KVAI faktisko sastāvu ieteiktā konkrētā pasākuma izteiksmē, apsvērumi juridiskajos 

dokumentos, kuros ziņots par KVAI, norāda, kuri KVAI ir saistīti ar MNNP. Kā izskaidrots atbildē 

uz 38. punktu, saskaņā ar iedibinātu praksi KVAI, kas norādīti kā saistīti ar MNNP, ir tie, kuri 

ietver jebkuru pasākumu, kas īpaši paredzēts tādas nelīdzsvarotības koriģēšanai, kas konstatēta 

valstīm, kurām piemēro MNNP uzraudzību.  

KVAI, kuri noteikti kā saistīti ar MNNP, visos gadījumos ietver pasākumus, kas palīdz risināt 

nelīdzsvarotību. Kā izskaidrots atbildē uz 35. punktu, dažreiz šādu pasākumu klāsts ir plašs, un šiem 

pasākumiem vienlaikus var būt ietekme, kas pārsniedz nelīdzsvarotības novēršanu un korekciju. 

Ņemot vērā šos apsvērumus, saikne starp pasākumiem un nelīdzsvarotību dažos gadījumos nav tik 

vienkārša.  

100. Termiņu piemērotību var novērtēt vienīgi, izvērtējot tos attiecībā pret konkrētām KVAI 

prasībām. Ir pienācīgi jāapsver arī rīcības steidzamība ar mērķi panākt atbilstību ar MNNP 

saistītiem KVAI, lai izvairītos no nelīdzsvarotības pārejas nopietnā krīzē, ja jautājums netiek 

risināts. 

101. Komisija neveic sistemātiskus aprēķinus par KVAI ietekmi vairāku iemeslu dēļ, jo īpaši: to 

ietekme ir atkarīga arī no konkrētā veida, kādu dalībvalstis ir izvēlējušās, lai īstenotu KVAI un 

panāktu atbilstību tiem; saikni starp politikas instrumentiem un nelīdzsvarotību var ietekmēt dažādi 

faktori; daži KVAI nav piemēroti kvantitatīviem aprēķiniem, un tas nozīmē, ka novērtējums, kas 

pamatojas tikai uz tādu pasākumu apakšgrupu, kuriem ir vieglāk veikt aprēķinus, sniegtu 

nelīdzsvarotu raksturojumu; pilnīgi ex ante ietekmes novērtējumi ir saistīti ar lielu nenoteiktību, un 

tie ir atkarīgi no pieņēmumiem. 

1. ieteikums 

i) Komisija piekrīt šim ieteikumam. 

KVAI ir jau formulēti tā, lai risinātu konstatēto nelīdzsvarotību. Komisijas dokumentos varētu būt 

iespēja padarīt šo saikni skaidrāku. 

KVAI dalībvalstīm atstāj zināmu izvēles brīvību attiecībā uz veicamajiem pasākumiem nolūkā 

panākt atbilstību KVAI, lai tādējādi nodrošinātu dalībvalstu atbildību par veiktajiem pasākumiem 

un reformām. Nav acīmredzams, ka sīkāk izstrādātiem ieteikumiem ir spēcīgāka ietekme uz 

nelīdzsvarotību. 

ii) Komisija piekrīt šim ieteikumam. 

iii) Komisija piekrīt šim ieteikumam. 

Kā izklāstīts Komisijas atbildē uz 44. punktu, Komisija neveic sistemātiskus aprēķinus par KVAI 

ietekmi vairāku iemeslu dēļ, jo īpaši:  

 pasākumu ietekme ir atkarīga arī no konkrētā veida, kādu dalībvalstis ir izvēlējušās, lai īstenotu 

KVAI un panāktu atbilstību, jo tie dalībvalstīm atstāj brīvu izvēli, kā rīkoties, lai panāktu 

atbilstību KVAI. 

 Saikni starp politikas instrumentiem un nelīdzsvarotību var ietekmēt dažādi faktori, tādēļ 

politikas veidotāji ne vienmēr var viegli kontrolēt rezultātus. 
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 Pilnīgi ex ante ietekmes novērtējumi ir saistīti ar lielu nenoteiktību, un tie ir atkarīgi no 

pieņēmumiem, tostarp par citu dalībnieku un ieinteresēto personu rīcības izmaiņām. Tā paša 

iemesla dēļ citu salīdzināmu starptautisko iestāžu ieteikumi netiek sistemātiski pamatoti ar 

aprēķiniem.  

 Daži KVAI nav piemēroti kvantitatīviem aprēķiniem, jo tos nevar modelēt kā parametru maiņu 

pieejamos modeļos (piemēram, reformas pārvaldības uzlabošanai). Tādēļ pastāv risks, ka KVAI 

kopuma pilnīgs novērtējums varētu būt nepietiekams vai nelīdzsvarots, jo tajā nevarētu aptvert 

visus KVAI, bet tikai to KVAI apakšgrupu, kuri ir piemēroti kvantitatīviem aprēķiniem. 

Tomēr īpašos gadījumos ir sniegti daži kvantitatīvi aprēķini par iespējamiem pasākumiem, un 

Komisijas mērķis ir īstenot šādu praksi, kad vien tas iespējams. 

iv) Komisija piekrīt šim ieteikumam, pieņemot, ka KVAI īstenošanai piemēro Eiropas pusgada 

standarta termiņus ar iespējamiem attiecīgi pamatotiem izņēmumiem gadījumos, kad ieteikuma 

izsniegšanas laikā jau ir skaidrs, ka standarta termiņi nebūtu reāli attiecībā uz konkrētu pasākumu.  

Skatīt Komisijas atbildi uz 97. punktu.  

102. Secinājumi par nelīdzsvarotības klasifikāciju ir ietverti Komisijas paziņojumā, kas pievienots 

PP un pamatojas uz PP analīzi. Konkrētas valsts MNNP klasifikāciju nosaka galvenokārt PP 

analīze, bet tiek ņemti vērā arī citi aspekti, un tas ir saskaņā ar Regulu 1176/2011: 

 lai novērtējumā nodrošinātu starpvalstu atbilstību, PP secinājumos ir jāņem vērā viss PP 

dokumentu kopums. Turklāt, nosakot MNNP kategorijas, tiek ņemti vērā sistēmiskie aspekti 

(skatīt kopsavilkumu, 48. lpp.). Šāda novērtējuma pamatā ir obligāti jābūt visa PP dokumentu 

kopuma lasījumam.  

 Regulas 1176/2011 5. panta 2. punkts nosaka, ka Komisija, veicot novērtējumu, ņem vērā 

vairākus faktorus (ekonomiskās norises Savienībā un eurozonā, nelīdzsvarotības izcelsme, 

dominējošie ekonomiskie apstākļi, Padomes ieteikumi vai aicinājumi saskaņā ar SIP un Eiropas 

pusgadu, pārskata dalībvalsts plānotie politikas pasākumi).  

 Nav noteikta prasība, ka t) gada nelīdzsvarotības novērtējumā jāņem vērā tikai tā informācija, 

kas ietverta PP, kas izstrādāts t) laikā, jo attiecīga informācija var būt ietverta citos publiskajos 

dokumentos (piemēram, iepriekšējie PP izdevumi, BMZ, prognoze). 

 Komisija apspriežas par PP un citiem aspektiem pirms lēmumu pieņemšanas attiecībā uz 

kategorijām. 

Tas, ka jāņem vērā šie aspekti un, jo īpaši viss PP dokumentu kopums, pamato praksi, ka par visu 

MNNP valstu PP secinājumiem tiek ziņots, izmantojot šim nolūkam paredzētu paziņojumu. 

103. MNNP regulā ir noteiktas prasības Komisijai kopumā. Skatīt arī Komisijas atbildes uz 61. un 

66. punktu. 

104. Kā norādīts Komisijas atbildē uz 3. izcēlumu, Regulas (ES) 1176/2011 1. panta 1. punktā 

paredzēti “sīki izstrādāti noteikumi, lai atklātu makroekonomisko nelīdzsvarotību, kā arī novērstu 

un koriģētu pārmērīgu makroekonomisko nelīdzsvarotību Savienībā”. Kā norādīts regulas 

9. apsvērumā, īpaši šim nolūkam izveidoti noteikumi ir paredzēti, lai papildinātu “LESD 121. panta 

3. un 4. punktā minēto daudzpusējo uzraudzību”.  
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Ņemot vērā minēto regulas mērķi, Parlamenta un Padomes kā likumdevēju, kas pieņem sekundāros 

tiesību aktus regulu veidā, kompetencē neietilpst atņemt Komisijai rīcības brīvību, kas tai noteikta 

saskaņā ar primārajiem tiesību aktiem, proti, LESD 121. panta 4. punktu.  

Regulas (ES) 1176/2011 7. panta 2. punkts nenosaka jaunas pilnvaras vai jaunu procedūru. Tajā 

norādīti nosacījumi, ar kuriem saskaņā pašreizējās Līgumā pamatotās pilnvaras (LESD 121. panta 

4. punkts vai daudzpusējā uzraudzības procedūra) ir jāīsteno konkrētajā MNNP jomā. Tādēļ 

Komisijai nav pienākuma sākt procedūru, ja rodas noteikti apstākļi, jo saskaņā ar LESD 121. panta 

4. punktu Komisijas iniciatīvas monopoltiesības, ko Līgumi citā gadījumā garantē, paliek neskartas. 

Komisija saglabā savu rīcības brīvību attiecībā uz procedūras sākšanu vai nesākšanu. Sekundārais 

tiesību akts nevar atņemt Komisijai tās rīcības brīvības pilnvaras, kas tai noteiktas Līgumos. 

Regulas (ES) 1176/2011 22. apsvērums, kurā norādīts, ka, “ja ir konstatēta nopietna 

makroekonomiskā nelīdzsvarotība, (..) būtu jāuzsāk pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas 

procedūra (..)”, ir skaidrojams, ņemot vērā iepriekš minēto. Komisijai tas neuzliek pienākumu 

sniegt ieteikumu, bet pauž likumdevēja politisko vēlmi risināt jautājumus konkrētā veidā. 

2. ieteikums 

i) Komisija piekrīt šim ieteikumam.  

ii) Komisija nepiekrīt šim ieteikumam.  

Nelīdzsvarotības klasifikācijai pamatā esošie cēloņi ir publicēti Komisijas paziņojumā, kas 

pievienots PP, un Komisija piekrīt, ka nelīdzsvarotības galīgās klasifikācijas pamatojumam jābūt 

skaidram. Padomes komitejās ar dalībvalstīm tiek regulāri apspriestas nelīdzsvarotības analīzē 

izmantotās procedūras, un tās publicētas jaunākajā MNNP kopsavilkumā.  

Komisija MNNP kopsavilkumā ir publiskojusi vairākus principus, kurus izmanto, lai konstatētu un 

novērtētu nelīdzsvarotību, un uzlabojusi šā novērtējuma pārredzamību PP, izmantojot MNNP 

novērtēšanas matricas.  

Ex ante lēmumu noteikumu pieņemšana nav ieteicama attiecībā uz makroekonomikas 

nelīdzsvarotības klasifikāciju un novērtēšanu, jo, tā kā analizējamie jautājumi ir daudzpusīgi, 

sarežģīti un mainīgi saistībā ar ekonomisko kontekstu, tiem ir vajadzīgs vērtējums. 

Regulā 1176/2011 konsekventi nav kodificēta nelīdzsvarotības vai pārmērīgas nelīdzsvarotības 

definīcija. 

iii) Komisija piekrīt ieteikumam par saziņas uzlabošanu jautājumā par to, kādēļ PNNP nav 

ieteicama. 

Skatīt Komisijas atbildi uz 97. punktu.  

iv) Komisija nepiekrīt šim ieteikumam.  

Komisija vēlas uzsvērt, ka kodificēti kritēriji par pārmērīgas nelīdzsvarotības procedūras uzsākšanu 

nebūtu ieteicami, jo, lai saprātīgi novērtētu nelīdzsvarotību un tās turpmākos pasākumus, ir 

vajadzīgs vērtējums, ņemot vērā to, ka makroekonomikas nelīdzsvarotībai var būt daudzi un dažādi 

cēloņi, tā var attīstīties dažādos veidos un būt saistīta ar daudzām jomām un politikas 

instrumentiem, un, to risinot, ir jāņem vērā konkrētai valstij raksturīgu un starptautisku elementu 

garš saraksts. Šādu kritēriju ieviešana arī neatbilstu Regulas 1176/2011 garam, jo šajā regulā nav 

kodificēts nelīdzsvarotības vai pārmērīgas nelīdzsvarotības jēdziens.  
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105. PP analīžu un ar PP nesaistītu analīžu apvienošana palīdzēja samazināt dublēšanos, kas varētu 

rasties starp PP un dienestu darba dokumentiem. Pieredze liecina, ka PP ir joprojām identificējami 

pašreizējā formātā (pateicoties arī MNNP matricai un PP kopsavilkuma nodaļai) un ir 

samazinājusies dublēšanās starp PP un ar PP nesaistīta valsts ziņojuma daļām.  

106. Ja vien nelīdzsvarotībai nepieciešamā analīze tiek veikta, kā arī atbilstīgi tiek izklāstīta un 

paziņota, tam, vai PP tiek nošķirti vai integrēti valsts ziņojumā, nav nozīmes. 

3. ieteikums 

i) Komisija piekrīt šim ieteikumam.  

Komisija piekrīt, ka jābūt iespējai PP analīzi pietiekami izstrādāt un formulēt, lai novērstu attiecīgas 

analītiskās nepilnības. 

Komisija nepiekrīt, ka nopietnākai nelīdzsvarotībai obligāti vajadzīgi apjomīgāki analītiskie 

dokumenti, jo tas atkarīgs arī no tā, vai analītiskās nepilnības novērstas iepriekšējā analīzē.  

Komisija arī uzskata, ka PP integrēšana valsts ziņojumos ir palīdzējusi samazināt nevajadzīgu 

dublēšanos un tā nenozīmē neskaidrāku saziņas procesu attiecībā uz PP analīzi.  

ii) Komisija piekrīt ieteikumam nepublicēt rādītāju kopsavilkumu ar PP.  

Regulā nav noteikta prasība par konkrētas valsts mainīgo lielumu rādītāju kopsavilkuma 

publicēšanu PP, un rādītāju kopsavilkumam ir nozīme galvenokārt, izraugoties valstis PP veikšanai, 

nevis attiecībā uz pašu PP analīzi. 

Komisija piekrīt informēšanai par piekļuves nodrošināšanu PP analīzē izmantotajām datu kopām. 

Skatīt Komisijas atbildi uz 97. punktu.  

108. PP analīze ietver aspektus, kas saistīti ar valsts finansēm. MNNP uzraudzība tiek veikta, ņemot 

vērā uzraudzību SIP kontekstā saskaņā ar Regulu 1176/2011 un nodrošinot atbilstību. KVAI par 

valsts finansēm SIP kontekstā ir norādīti kā saistīti ar MNNP attiecībā uz dalībvalstīm, kurās liels 

valsts parāds ir elements, kas veicina nelīdzsvarotības konstatēšanu konkrētā valstī, vai kurās fiskālā 

deficīta samazināšana sekmē nelīdzsvarotības ietvaros konstatēta tekošā konta liela deficīta 

korekciju. Attiecībā uz dalībvalstīm ar tekošā konta pārpalikumu PP ir analizētas saites starp 

vairākiem fiskāliem pasākumiem un ārējo pozīciju. Attiecībā uz šīm dalībvalstīm vairāki KVAI 

pasākumi, kam ir fiskāls raksturs un kas, iespējams, veicina liela pārpalikuma novēršanu, ir norādīti 

kā saistīti ar MNNP. 

4. ieteikums 

Komisija piekrīt šim ieteikumam. 

Komisija turpinās MNNP uzraudzības īstenošanu, ņemot vērā uzraudzību SIP kontekstā saskaņā ar 

Regulu 1176/2011 un nodrošinot atbilstību šo divu procedūru starpā.  

Skatīt Komisijas atbildi uz 97. punktu.  

109. Paplašinātās ietekmes analīzei ir izmantotas vismūsdienīgākās modelēšanas pieejas.  
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Analīzē ir sistemātiski analizēta lielo eurozonas valstu ārējā paplašinātā ietekme, jo paplašinātā 

ietekme, visticamāk, ir spēcīgāka, ja to izraisa lielās ekonomikas. Iekšējās paplašinātās ietekmes un 

ārējās paplašinātās ietekmes papildu analīze tiek iekļauta attiecīgos gadījumos, pamatojoties uz 

esošām vai prognozētām norisēm, ietverot, iespējams, svarīgu pārrobežu ietekmi.  

Ir svarīgi apzināties, ka noteiktus paplašinātās ietekmes veidus (piemēram, kaitīgā ietekme, 

izmantojot finanšu tirgus uzticību) var modelēt tikai, pamatojoties uz pieņēmumiem un varbūtību, 

un tiem ir ierobežojumi. 

Jaunākajos BMZ izdevumos ir sistemātiski apspriesta nelīdzsvarotības eurozonas dimensija. 

Vairākām dalībvalstīm PP secinājumos ir atsauce uz paplašinātās ietekmes un sistēmiskiem 

apsvērumiem. 

110. Pamatā apgalvojumam, ka pastāv neatbilstība starp KVAI, kas saistīti ar MNNP, un eurozonas 

ieteikumiem, ir fakts, ka atbilstību starp eurozonas ieteikumiem un ar MNNP saistītiem KVAI 

piemēro tikai dalībvalstīm, kuras vienlaikus saņem KVAI, kuri vienlaikus ir saistīti ar MNNP un 

kuriem ir piemērots eurozonas ieteikums. Ne visi eurozonas ieteikumi ir piemēroti MNNP, jo to 

darbības joma ir plašāka. Ne visas dalībvalstis saņem ar MNNP saistītus ieteikumus, jo dažām 

dalībvalstīm nepiemēro MNNP uzraudzību. Ne visas dalībvalstis saņem KVAI, kas izriet no 

eurozonas ieteikumiem, ja tām nav būtisku problēmu vai ja tām nav nepieciešams veikt īpašus 

politikas pasākumus, vai ja pastāv ierobežojumi, kas pamato KVAI neesamību. 

5. ieteikums 

i) Komisija piekrīt šim ieteikumam un uzskata, ka jau to īsteno. 

Īstenojot MNNP, jau tiek ņemti vērā eurozonas sistēmiskie aspekti un līdzsvara atjaunošanas 

konteksts, un šie apsvērumi ir snieguši pamatojumu MNNP nelīdzsvarotības klasifikācijai un 

ieteikumiem. 

ii) Komisija piekrīt šim ieteikumam. 

Ar MNNP saistītus KVAI izsniedz tikai valstīm, kurām konstatēta nelīdzsvarotība. Ir jābūt 

atbilstībai starp KVAI, kas saistīti ar MNNP, un piemērotiem ar MNNP saistītiem eurozonas 

ieteikumiem. Ar MNNP saistīti KVAI var ietvert fiskālos pasākumus, ja ir jārisina attiecīgā 

dalībvalstī konstatēta nelīdzsvarotība. MNNP nevar izmantot, lai sniegtu fiskālus ieteikumus erga 

omnes. Komisija uzskata, ka atbilstība eurozonas ieteikumam par fiskālo nostāju ir lietderīga tikai 

tad, ja to pamato attiecīgā dalībvalstī konstatēta nelīdzsvarotība. 

Skatīt Komisijas atbildi uz 97. punktu.  

6. ieteikums 

Komisija piekrīt šim ieteikumam un jau veic pasākumus, lai to īstenotu. 

Skatīt Komisijas atbildi uz 97. punktu.  
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Mēs pārbaudījām, kā Eiropas Komisija īsteno 
makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru 
(MNNP), kuras mērķis ir konstatēt, novērst un risināt 
makroekonomikas nelīdzsvarotību, kas varētu nelabvēlīgi 
ietekmēt ekonomikas stabilitāti konkrētā ES valstī, 
eurozonā vai ES kopumā. Mēs konstatējām, ka, lai gan 
MNNP ir kopumā labi izstrādāta, Komisija to neīsteno tā, 
lai nodrošinātu nelīdzsvarotības efektīvu novēršanu un 
koriģēšanu. Trūkst pārredzamības to dalībvalstu 
klasifikācijā, kurās pastāv nelīdzsvarotība; Komisijas 
padziļinātā analīze – kaut arī tās līmenis ir labs – ir kļuvusi 
mazāk pamanāma; nav sabiedrības izpratnes par 
procedūru un tās sekām. Tāpēc mēs esam formulējuši 
vairākus ieteikumus Komisijai, lai ievērojami uzlabotu 
konkrētus tās vadības aspektus un piešķirtu MNNP lielāku 
nozīmi.
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