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Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra: 
kopumā labi izstrādāta, taču netika efektīvi īstenota, atzīst 
ES revidenti 
Eiropas Komisija neīsteno makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru (MNNP) tā, lai 
nodrošinātu nelīdzsvarotības efektīvu novēršanu un koriģēšanu, konstatēts Eiropas Revīzijas palātas jaunajā 
ziņojumā. Revidenti secināja, ka MNNP ir kopumā labi izstrādāta un tās pamatā ir kvalitatīva analīze. Tomēr 
dažos svarīgos posmos process ir vairāk politisks nekā tehnisks.  

Komisijas sagatavotie konkrētai valstij adresētie ieteikumi ir galvenais instruments makroekonomikas 
nelīdzsvarotības novēršanai. Taču revidenti norāda, ka būtībā tika īstenots tikai pavisam neliels to skaits. Lai gan 
šo ieteikumu īstenošana ir dalībvalstu atbildība, vairākas nepilnības tika konstatētas veidā, kā Komisija tos 
formulē, un arī šis apstāklis kavē īstenošanu.  

Revidenti uzskata, ka ieteikumi neizriet no konstatētās nelīdzsvarotības un apsvērtajām politikas iespējām tās 
samazināšanai saprātīgā termiņā. Tā vietā dažādās reformas, kas atvasinātas no stratēģijas “Eiropa 2020”, tiek 
uzskatītas par noderīgām nelīdzsvarotības samazināšanai. Rezultātā tikai daži ieteikumi attāli attiecas uz 
makroekonomikas nelīdzsvarotību, ja vispār attiecas. Tāpēc dalībvalstīm ir grūtāk iegūt atbalstu no publiskā 
sektora līdzekļiem korektīvu pasākumu veikšanai. Turklāt ar MNNP saistītajos ieteikumos nav ņemta vērā fiskālā 
politika, lai gan tā ir būtiska saistībā ar ārējo nelīdzsvarotību un konkurētspēju.  

Revidenti atzīmē, ka Komisija nekad nav ieteikusi uzsākt pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru, 
proti, ieviest stingras uzraudzības sistēmu, kas eurozonas dalībvalstu gadījumā ietver iespēju piemērot sankcijas, 
lai gan ir konstatēts, ka vairākās dalībvalstīs jau ilgāku laiku ir vērojama pārmērīga nelīdzsvarotība. 

“Sistemātiska pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūras (PNNP) neuzsākšana ir samazinājusi 
uzticēšanos makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūrai un tās efektivitāti,” paziņoja par šo 
ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Neven Mates. “Revīzijas laikā Komisija sniedza maz 
pierādījumu, kas paskaidrotu, kāpēc kolēģija neierosināja PNNP.” 

MNN procedūru vēl vairāk ir vājinājusi Komisijas izmantotā metode nelīdzsvarotības klasifikācijai. Lai gan 
nelīdzsvarotību nosaka, pamatojoties uz skaidriem tehniskiem kritērijiem, nav skaidri novērtēta tās nopietnība. 
Kritēriji, kas ir pamatā komisāru kolēģijas pieņemtajiem galīgajiem lēmumiem, nav pārredzami. Turklāt revīzijas 
pierādījumi liecina, ka nav oficiāla procesa lēmumu pieņemšanai politiskā līmenī.  
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Revidenti atzīst, ka Komisijas padziļinātie pārskati bija kvalitatīvi. Tomēr padziļināto pārskatu pilnās versijas 
aizstāšana ar kopsavilkumu valstu ziņojumos ir samazinājusi MNNP procesa pamanāmību, un šajos dokumentos 
iekļautā politikas iespēju analīze konstatēto nelīdzsvarotības gadījumu risināšanai vairs nav tik uzskatāma vai arī 
tās nav nemaz.  

Turklāt daži elementi, kā netiešā ietekme uz citām dalībvalstīm un eurozonas dimensija, nav īpaši ņemti vērā, lai 
gan šajā saistībā ir panākti daži uzlabojumi. 

Revidenti iesaka Komisijai 

• skaidri norādīt saikni starp MNNP ieteikumiem un konkrētiem makroekonomikas nelīdzsvarotības 
gadījumiem;  

• padziļinātajos pārskatos skaidri aprakstīt dalībvalstī novērotās nelīdzsvarotības nopietnību; 

• ja vien nav īpašu apstākļu un ir pierādījumi, ka dalībvalstī ir pārmērīga nelīdzsvarotība, ieteikt 
pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūras uzsākšanu; 

• izmantot MNNP, lai sniegtu fiskālus ieteikumus dalībvalstīm, ja fiskālā politika tieši ietekmē ārējo 
nelīdzsvarotību un konkurētspēju; 

• MNNP procesā sistemātiski ņemt vērā politiku ar starpvalstu ietekmi, kas var veicināt simetrisku 
līdzsvara atjaunošanu eurozonā; 

• kad tā ir konstatējusi pārmērīgu nelīdzsvarotību, nodrošināt, lai attiecīgie komisāri būtu dalībvalstu 
parlamentu rīcībā un varētu izskaidrot ar MNNP saistītos politikas ieteikumus; 

• piešķirt lielāku nozīmi MNNP, uzlabojot visus saziņas aspektus. 

Piezīmes izdevējiem 

Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru (MNNP) ieviesa 2011. gadā ar mērķi novērst 
makroekonomikas nelīdzsvarotību ES, reaģējot uz to, ka pirms 2008. gada krīzes nebija politikas instrumentu, kas 
novērstu šīs nelīdzsvarotības veidošanos. 

MNNP darbojas, pamatojoties uz ikgadēju ciklu. Tā sākumā Eiropas Komisija publicē ekonomikas un finanšu 
novērtējumu — brīdināšanas mehānisma ziņojumu, kurā norādītas nelīdzsvarotības riska skartās dalībvalstis, 
attiecībā uz kurām ir jāveic papildu analīze padziļināta pārskata veidā. Šā pārskata mērķis ir noteikt, vai 
izraudzītajās dalībvalstīs ir nelīdzsvarotība un vai tā būtu jāuzskata par pārmērīgu. Pamatojoties uz šo analīzi, 
Eiropas Komisija sagatavo konkrētām valstīm adresētus ieteikumus, ko pieņem Padome un kas tiek sniegti 
dalībvalstīm, lai tās novērstu nelīdzsvarotību. 

Ja nelīdzsvarotība tiek uzskatīta par pārmērīgu, Komisija ierosina Padomei uzsākt pārmērīgas nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūru. Tas ir pastiprinātas uzraudzības mehānisms, kas ietver sankciju iespēju. 

Īpašais ziņojums Nr. 3/2018 “Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūras (MNNP) revīzija” ir pieejams 
ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās. 

 


