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2. pielikums. Ekonomiskās un monetārās savienības pasākumu kopums
Ekonomiskās un monetārās savienības pasākumu kopums kopš 2010. gada ir ievērojami
pārskatīts un stiprināts, ievērojot krīzes rezultātā gūto pieredzi. Virzība ir panākta četrās
jomās:
Ekonomiskās un monetārās savienības pasākumu kopums šodien
Pieņemti krīzes apogejā vai pēc krīzes un tagad ir spēkā

Jauni vai izstrādē esoši pasākumi atbilstoši piecu
priekšsēdētāju ziņojumam

Ekonomiskā savienība

Finanšu savienība

Ekonomikas un fiskālo politiku ciešāka koordinācija Eiropas
pusgadā

Finanšu iestāžu un finanšu tirgu stingrāks regulējums un
uzraudzība
Noguldījumu aizsardzība 100 000 euro apmērā

Īpaša makroekonomikas nelīdzsvarotības atklāšanas un novēršanas
procedūra
Lielāks uzsvars uz eurozonas prioritātēm

Risku mazināšana banku nozarē

Plašākas iespējas uzņēmējiem piesaistīt finansējumu kapitāla tirgos

Valstu produktivitātes uzraudzības padomes

Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēma

Eiropas sociālo tiesību pīlārs

EMS
pasākumi
Fiskālā savienība

Demokrātiskā pārskatatbildība un spēcīgas iestādes

Agrāk dažādi glābšanas fondi; tagad Eiropas Stabilitātes mehānisms

I Intensīvāks dialogs ar Eiropas Parlamentu un valstu parlamentiem

Gada budžetu ciešāka uzraudzība un lielāka koncentrēšanās uz
parāda tendencēm

ES sociālā dialoga atsākšana jaunā kvalitātē
Pasākumi nolūkā stiprināt ārējo pārstāvību starptautiskajās iestādēs

Eiropas Fiskālā padome
Fiskālo noteikumu vienkāršošanas
pasākumi

Avots: Eiropas Komisija
Lai nosargātu eurozonas integritāti un nostiprinātu tās struktūru, 2011.–2013. gada
krīzes apogejā vai tūlīt pēc krīzes tika veikti vērienīgi pasākumi:
•

tika ieviesti jauni noteikumi, kuru mērķis ir uzlabot ekonomikas un fiskālās politikas
koordināciju un nodrošināt šīs politikas pienācīgāku apspriešanu valstu un Eiropas līmenī.
Tālab tika ieviests ikgadējs lēmumu pieņemšanas cikls jeb tā dēvētais Eiropas pusgads. Ar
to tiek veikta politikas ciešāka uzraudzība un sniegti norādījumi, un tādējādi tiek labāk
saskaņotas ES un valstu prioritātes. Stabilitātes un izaugsmes paktā noteiktie ES fiskālie
noteikumi tika papildināti ar tā dēvēto “sešpaku” un “divpaku”, kā arī ar Līgumu par
stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā (TSCG),
kurā ietilpst “fiskālais pakts”. Līdz ar šiem noteikumiem ir nodrošināta valsts budžetu
ciešāka pārraudzība, tiek veidotas pienācīgākas fiskālās sistēmas un pievērsta lielāka
uzmanība parāda līmenim. Ar šiem noteikumiem tika ieviesta arī jauna procedūra, proti,
makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra, kas palīdz apzināt un novērst
negatīvas ekonomiskās norises vēl pirms to īstenošanās;

•

tika īstenotas vairākas iniciatīvas ar mērķi finanšu nozari vienotā tirgus labā padarīt
drošāku. Šīs iniciatīvas kopā veido tā dēvēto “vienoto noteikumu kopumu”, kas
piemērojams visu ES dalībvalstu finanšu tirgus dalībniekiem. Vienotais noteikumu
kopums ir ES finanšu iestādēm saistošs, vienots saskaņotu prudenciālo noteikumu
kopums. Šis vienotais noteikumu kopums ir arī tā dēvētās banku savienības pamats. Kaut
arī banku savienība principā ietver eurozonas valstis, pievienoties var arī eurozonā
neietilpstošās valstis. Banku savienības ietvaros atbildība par lielu un pārrobežu ES banku
uzraudzību un noregulējumu tika noteikta ES līmenī. Šajā nolūkā tika izveidots vienotais
2

uzraudzības mehānisms (VUM) un vienotais noregulējuma mehānisms (VNM). Visās
dalībvalstīs tika saskaņoti pamatnoteikumi par noguldījumu apdrošināšanu, un tagad
katras fiziskās personas noguldījumi ir pilnībā aizsargāti EUR 100 000 apmērā;
•

lai sniegtu finansiālo atbalstu dalībvalstīm, kas vairs nespēja saņemt aizdevumus finanšu
tirgos, tika izveidoti glābšanas fondi. Sākotnēji tiem bija pagaidu raksturs, un līdzekļi tika
nodrošināti no Eiropas Finanšu stabilizācijas mehānisma (EFSM) un Eiropas Finanšu
stabilitātes instrumenta (EFSI). Tagadējais ārkārtas fonds, proti, Eiropas Stabilizācijas
mehānisms (ESM), ir pastāvīgs fonds, no kura kopsummā iespējams aizdot
EUR 500 miljardus.

Kopš 2014. gada novembrī darbu sāka pašreizējais Komisijas sastāvs un jo īpaši kopš
piecu priekšsēdētāju ziņojuma publicēšanas 2015. gada jūnijā ir veikti vairāki būtiski
papildu pasākumi:


ir pārstrādāta Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgada procedūra. Tagad
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām (valstu parlamentiem, sociālajiem partneriem,
pilsoniskajai sabiedrībai) ir vairāk iespēju diskutēt visos līmeņos. Tiek pievērsta lielāka
uzmanība visas eurozonas problēmām – tiek izdoti speciāli ieteikumi un ciešāk uzraudzīta
pasākumu blakusietekme. Lai atbalstītu reformas un investīcijas, kā arī lai pienācīgāk
ņemtu vērā ekonomikas ciklu, tika izmantota Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumu
pieļautā elastība;



sociālie apsvērumi tika noteikti vienlīdz svarīgi kā ekonomiskie – Eiropas pusgada
ietvaros tiek sniegti speciāli ieteikumi un ir noteikti jauni sociālie rādītāji. Komisija arī ar
konkrētiem priekšlikumiem ierosināja izveidot Eiropas sociālo tiesību pīlāru, kas kalpotu
kā ceļa rādītājs konverģences atjaunošanai. Pirms jaunās Grieķijai paredzētās stabilitātes
atbalsta programmas apstiprināšanas tika veikts sociālās ietekmes novērtējums;



lai valsts līmeņa reformu procesā tiktu nodrošināta informācija un atbalsts, Komisija
ierosināja un Padome pieņēma eurozonas dalībvalstīm adresētu ieteikumu par valstu
produktivitātes padomju izveidi. Komisija turklāt ir izveidojusi Strukturālo reformu
atbalsta dienestu, kura uzdevums ir apkopot ekspertu viedokļus no visas Eiropas un sniegt
tehnisko atbalstu ieinteresētajām dalībvalstīm;



lai pilnveidotu banku savienību, Komisija ierosināja izveidot Eiropas noguldījumu
apdrošināšanas sistēmu, kuru plānots pakāpeniski ieviest līdz 2025. gadam. Šī sistēma
visiem eurozonas noguldītājiem nodrošinātu vienāda līmeņa aizsardzību, tostarp smagu
vietējo satricinājumu gadījumā. Komisija turklāt ierosināja vispusīgu tiesību aktu kopumu
ar mērķi vēl vairāk samazināt riskus un nostiprināt ES finanšu iestāžu un jo īpaši banku
noturību;



Komisija un Padome fiskālās savienības ietvaros strādāja pie spēkā esošo noteikumu
vienkāršošanas. Piemēram, tās apsvēra attīstību attiecībā uz tā dēvēto publisko izdevumu
kritēriju, kuru valdības var vieglāk kontrolēt un kas tādējādi labāk atspoguļo to nodomus.
Komisija turklāt aicināja katra Eiropas pusgada sākumā vairāk koncentrēties uz eurozonas
prioritātēm un visā zonā panākt pozitīvāku fiskālās politikas nostāju. ES fiskālo
noteikumu īstenošanas novērtējumu palīdzēs veikt jaunizveidotā Eiropas Fiskālā padome;
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vienotā tirgus stiprināšanas un Investīciju plāna Eiropai ietvaros vairākas iniciatīvas
palīdzēja paplašināt un uzlabot finansējuma pieejamību Eiropas uzņēmējiem. Līdz šim
tiem galvenokārt nācās paļauties uz banku finansējumu, taču tagad tiem, pateicoties tā
dēvētajai kapitāla tirgu savienībai, būs plašāk pieejami kapitāla tirgi;



esošo iestāžu stiprināšanas ietvaros Komisija ierosināja pakāpeniski laikā līdz
2025. gadam uzlabot eurozonas ārējo pārstāvību tādās starptautiskajās finanšu
organizācijās kā SVF. Pagaidām darbs pie vienotas pārstāvības nodrošināšanas vēl nav
sākts. Komisija arī atbalsta Eurogrupas darbu pie tās dokumentu un procedūru lielākas
pārredzamības nodrošināšanas.
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