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PIELIKUMS

Eiropas stratēģija laikposmam līdz 2020. gadam

Padomes secinājumi

Mērķi un prioritātes

1. Padome ŅEM VĒRĀ Komisijas paziņojumu "Eiropa 2020 – Eiropas stratēģija gudrai, 

ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei". Tajā ieskicēta atbilstoša sistēma Eiropas Savienībai un 

dalībvalstīm izkļūšanai no krīzes un Eiropas tautsaimniecības strukturālo nepilnību 

novēršanai, kā arī līdz ar krīzi samilzušo makroekonomisko problēmu risināšanai. Kopumā 

šajā pieejā ir pienācīgi ņemti vērā Ecofin padomes 2009. gada 2. decembra sanāksmē paustie 

uzskati saistībā ar Lisabonas stratēģiju laikposmam pēc 2010. gada. 

2. Padome UZSVER, ka ES ir stingri jāvirza pa augšupejošu noturīgas izaugsmes un jaunu 

darbavietu radīšanas ceļu, un PIEKRĪT visām trim Eiropas stratēģijā laikposmam līdz 

2020. gadam ierosinātajām prioritātēm, kuras ir šādas: gudra izaugsme, ilgtspējīga izaugsme 

un integrējoša izaugsme. Padome UZSKATA, ka Komisijas izstrādātās pamatierosmes ir labs 

pamats pārdomām par to, kā vērst centienus uz attiecīgajām jomām. 

3. Padome arī UZSVER, ka makroekonomiskās stabilitātes atjaunošana un dalībvalstu publisko 

finanšu ilgtspējas atjaunošana ir izaugsmes un darbavietu priekšnoteikums un ka izaugsme ir 

svarīgs apstāklis fiskālās konsolidācijas atbalstam. Tādēļ Padome PASVĪTRO, ka Stabilitātes 

un izaugsmes paktā paredzētajām strukturālajām reformām un fiskālai konsolidācijai ir 

jānotiek saskaņoti un UZSVER, ka ir pilnā mērā jāievēro makroekonomikas un budžeta 

ierobežojumi, jo tie ir mūsu sociālo modeļu ilgtermiņa noturības priekšnosacījums.

4. Padome UZSVER, ka Eiropas stratēģijai laikposmam līdz 2020. gadam vajadzētu kļūt par 

visu dalībvalstu darbības programmu, kurā ņemtas vērā atšķirīgās sākumpozīcijas un valstu 

īpatnības un kura sekmētu visu valstu izaugsmi. 
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Tā arī UZSKATA, ka šī stratēģija ir palīglīdzeklis ES dalībvalstu un reģionu ekonomiskai, 

sociālai un teritoriālai kohēzijai.

ES līmeņa instrumentu izmantošana

5. Padome ŅEM VĒRĀ priekšlikumu izmantot ES politiku un instrumentus, tostarp juridiskus 

un finanšu instrumentus (arī kohēzijas politiku), lai sasniegtu mērķus, kas izvirzīti ES 

stratēģijā laikposmam līdz 2020. gadam. Padome it īpaši ATBALSTA priekšlikumu –

• pilnībā izmantot vienotā tirgus politiku, lai mazinātu sadrumstalotību un novērstu 

šķēršļus pārrobežu darbībām;

• izstrādāt spēcīgu ārējās ekonomiskās darbības programmu un

• uzlabot instrumentus, lai palīdzētu finansēt Eiropas stratēģiju laikposmam līdz 

2020. gadam. Saistībā ar to varētu plašāk apsvērt, kā pilnveidot esošo Kopienas politikas 

instrumentu lietojumu un saskaņot ES budžeta prioritātes ar Eiropas stratēģiju 

laikposmam līdz 2020. gadam, neierobežojot gaidāmās sarunas par jauno finanšu shēmu 

un izstrādājot inovatīvus finansēšanas instrumentus, jo īpaši priekšlikumus sadarbībā ar 

Eiropas Investīciju bankas (EIB) grupu par to, kā racionalizēt un līdzsvarot ES budžeta 

līdzekļus un EIB grupas finanses.

Valsts atbalsta pakāpeniskas samazināšanas stratēģijas un strukturālas reformas

6. Padome PIEKRĪT, ka, krīzei beidzoties, Eiropas stratēģijā laikposmam līdz 2020. gadam ir 

jāparedz risinājums politikas pārorientēšanai no krīzes pārvarēšanas uz vidēja un ilgtermiņa 

reformu īstenošanu, lai sekmētu valsts finanšu ilgtspēju un stimulētu iespējamu izaugsmi. 

Padome jau ir aktīvi iesaistījusies principu saskaņošanā attiecībā uz koordinētu stratēģiju 

fiskālo stimulu atcelšanai un finanšu tirgu atbalsta pasākumu izbeigšanai, kā arī darba un 

preču tirgos īstenoto un ar krīzi saistīto īstermiņa pasākumu pakāpeniskas izbeigšanas laika 

grafika un secības saskaņošanā. Padome ir APŅĒMUSIES turpināt cieši pārraudzīt atbalsta 

pakāpeniskas samazināšanas stratēģiju īstenošanas gaitu dažādās jomās.

7. Padome PIEKRĪT, ka ir jāsāk apzināt jomas, tostarp infrastruktūras vājās vietas, kas kavē 

izaugsmi ES un valstu līmenī, un izstrādāt politiku, kas radīs piemērotus apstākļus ilgtspējīgai 

un līdzsvarotai izaugsmei un darbavietu izveidei nākotnē. 
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Tas palīdzēs nosargāt Eiropas sociālo modeli un aizsargāt vidi. Padome AICINA Komisiju 

kopīgi ar dalībvalstīm, Ekonomikas politikas komiteju un Ekonomikas un finanšu komiteju 

turpināt iesākto darbu, pamatojoties uz jau esošām analītiskām sistēmām, lai līdz jūnijā 

paredzētajai Ecofin padomes sanāksmei palīdzētu apzināt katras dalībvalsts un arī Eiropas 

mēroga būtiskākās nepilnības. 

8. Padome UZSVER, ka ir svarīgi nekavējoties sākt strukturālas reformas. Nekavējoties būtu 

jāīsteno tādas strukturālas reformas, kuru izmaksas ir nelielas un saistībā ar kurām pastāv 

zema iespējamība, ka tās varētu radīt nevēlamas īstermiņa ekonomiskas sekas pašreizējos 

apstākļos (piem., fiskālajām sistēmām, valsts finanšu kvalitātei, attiecībā uz pensijām un 

citiem maksājumiem, kompetences veicināšanas politiku un ierosmēm samazināt nepamatotu 

administratīvo slogu). Turklāt būs jāapsver arī citas strukturālas reformas, piemēram, darba 

tirgū. 

Mērķi

9. Padome ŅEM VĒRĀ priekšlikumu definēt piecus galvenos mērķus, kas Eiropas Savienībai 

jāsasniedz līdz 2020. gadam, un pārvērst tos par valstu mērķiem. Saistībā ar šādu galveno 

mērķu izvēli Padome UZSVER, ka ir svarīgi, lai tie būtu vērsti uz rezultātiem un lai šie 

dažādie galvenie mērķi būtu saskaņoti ar ES līmeņa un valstu līmeņa mērķiem. Padome arī 

UZSVER, ka ir jāparedz skaidra saikne ar produktivitātes paaugstināšanu un izaugsmi un 

darbavietām, kā arī jāievēro subsidiaritātes princips. Padome UZSKATA, ka visdrīzākajā 

laikā būtu jāapsver jautājums par plašāku rādītāju, kas atspoguļotu stāvokli izpētes un 

izstrādes jomā un inovāciju jomā. Būs jāturpina apsvērt iespējama sociālās iekļaušanas mērķa 

principu un tā pareizu izstrādi. ES un valstu līmenī ir jāturpina pētīt atsauces vērtību 

izmantojums, pamatojoties uz Komisijas, dalībvalstu un Padomes sadarbību un ņemot vērā 

valstu sākumpozīcijas un apstākļus.

10. Padome IESAKA, lai Eiropadome vismaz reizi gadā, balstoties uz Eiropas Komisijas un 

attiecīgo Padomes sastāvu sniegto informāciju, rūpīgi pārraudzītu virzību uz ES un valstu 

mērķu sasniegšanu. Eiropadome varētu apsvērt iespēju noteikt starpposmu laika grafiku 

2020. gadam nosprausto mērķu sasniegšanai.
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Pārvaldība

11. Padome ATZINĪGI VĒRTĒ jauno uzlaboto pārvaldības sistēmu, kas ierosināta attiecībā uz 

Eiropas stratēģiju laikposmam līdz 2020. gadam. Padome ATBALSTA pieeju, kas paredz, ka 

jauno reformu programmu īsteno, no vienas puses, ar ES un valstu līmeņa ierosmēm un ar 

galveno tematiskās pieejas mērķu sasniegšanu un, no otras puses, ar efektīvu valstu 

novērošanu – kā tās īsteno valsts atbalsta pakāpeniskas samazināšanas stratēģijas, kā risina 

makroekonomikas jautājumus, kas saistīti ar izaugsmi un konkurētspēju, tostarp ar 

makroekonomikas nelīdzsvarotību un makrofinansiālo stabilitāti, kā arī nodrošinot ilgtspējīgas 

valsts finanses. Padome jo īpaši ATBALSTA aktīvu Eiropadomes iesaistīšanos politisku 

norādījumu izstrādē un to sniegšanā atsevišķās politikas jomās, kā arī Eiropas stratēģijas 

laikposmam līdz 2020. gadam mērķu sasniegšanas procesa izvērtēšanā.

12. Padome UZSKATA, ka būtu jāizvērtē procesu īstenošanas laika grafiks, lai uzlabotu 

dalībvalstīm sniegto politikas ieteikumu vispārējo konsekvenci. Padome UZSVER ciešās 

savstarpējās politikas saiknes starp strukturālajām reformām un valsts finansēm, proti, 

strukturālas reformas veicina ilgtspējīgas valsts finanses gan tiešā veidā (piem., pensiju 

reformas), gan netiešā veidā, atbalstot izaugsmi un darbavietas.

13. Padome ŅEM VĒRĀ, ka saskaņā ar Ekonomikas politikas vispārējām pamatnostādnēm 

(Līguma 121. panta 2. punkts) katrai valstij paredzētie ieteikumi būs vērsti uz politikas 

ieteikumiem novērst makroekonomikas nelīdzsvarotību, stiprināt konkurētspēju, kā arī uz 

strukturālajām reformām, kas ir galvenie izaugsmes virzītājspēki. Padome PĒTĪS veidus un 

iespējas, kā nodrošināt, lai šādi katrai valstij paredzēti ieteikumi saskaņā ar Ekonomikas 

politikas vispārējām pamatnostādnēm atbilstu valstu un ES fiskālajām sistēmām un valsts 

finanšu ierobežojumiem. Lai nodrošinātu makroekonomikas/fiskālās sistēmas un tematisko 

programmu vispārēju saskaņotību, Padome ŅEM VĒRĀ priekšlikumu pievērsties, ievērojot 

Ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes, ieteikumiem par ierosinātajiem 

tematiskajiem jautājumiem, kuriem ir ievērojama makroekonomiska ietekme.

14. Padome PIEKRĪT, ka uzlabotai valstu novērošanai būs liela nozīme, lai sasniegtu Eiropas 

stratēģijas laikposmam līdz 2020. gadam primāros mērķus. Tas nozīmētu precīzāku un tiešāku 

politikas ieteikumu sniegšanu dalībvalstīm un ciešāku ieteikumu īstenošanas novērošanu, nekā 

tas darīts līdz šim. 
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Tāpat būs rūpīgi jāsaskaņo valsts atbalsta pakāpeniskas samazināšanas stratēģijas, lai visā 

Eiropas Savienībā nodrošinātu saskanību un izvairītos no nevēlamas papildietekmes. 

15. Attiecībā uz monetārajā savienībā esošu plašāku papildietekmi Padome UZSKATA, ka īpaši 

svarīgi ir veikt ciešāku atbalsta pakāpeniskas samazināšanas stratēģiju koordinēšanu, paredzēt 

stingrākus turpmākus mehānismus attiecībā uz valstu novērošanu un sniegt atklātākus 

politikas ieteikumus tieši euro zonā, lai nodrošinātu sekmīgu Ekonomikas un monetārās 

savienības darbību. Lisabonas Līgums (136. pants) sniedz jaunas iespējas šajā jautājumā. 

Padome GAIDA, ka līdz jūnijā plānotajai Ecofin padomes sanāksmei Komisija sniegs 

priekšlikumus oficiālāk noformētai sistēmai.

16. Padome UZSVER, ka ir svarīgi izstrādāt pārredzamas un uz pierādījumiem balstītas 

izvērtējuma sistēmas, lai nodrošinātu gan valstu, gan tematisko pīlāru un saskaņotu ieteikumu 

efektīvu uzraudzību, un AICINA Ekonomikas politikas komiteju dot ieguldījumu tādu sistēmu 

izstrādē, lai tās būtu gatavas līdz jūnija Eiropadomes sanāksmei. 

17. Padome papildus UZSVER, ka būtu jāizvērtē iespēja stiprināt ES dimensiju un izmantot ES 

instrumentus, lai maksimāli izmantotu to potenciālu ES līmenī, un ka ir jāturpina uzlabot ES 

līmeņa darbību norises pārraudzība, lai nodrošinātu pilnvērtīgu, konkrētu un saskaņotu 

politikas programmu, un ka ES politikas un valstu politikas mijiedarbība viena otru stiprina. 

Paziņošana

18. Padome arī ATGĀDINA sabiedrības informētības un atbalsta lielo nozīmi politikas un 

reformu veiksmīgai īstenošanai. Šajā nolūkā Padome UZSKATA, ka politikas ieteikumi būtu 

jāpublisko. Turklāt būtu jāpublicē ziņas par panākumiem Eiropas stratēģijas laikposmam līdz 

2020. gadam galveno mērķu sasniegšanā un citu nozīmīgu makroekonomikas rādītāju 

sasniegšanā, balstoties uz atbilstīgiem rādītājiem, kas ir cieši saistīti ar galīgo mērķu 

sasniegšanu. 
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Nobeiguma piezīmes

19. Padome (Ecofin) IR GATAVA turpināt darbu saistībā ar Eiropas stratēģijas laikposmam līdz 

2020. gadam pārvaldības struktūru, tostarp izstrādāt jaunas integrētas pamatnostādnes, 

balstoties uz Komisijas priekšlikumu, ko apstiprinās jūnija Eiropadome. Padome (Ecofin) IR 

GATAVA arī –

· atbalstīt Eiropadomi, ja tā to lūgs, sniedzot stratēģiskus norādījumus, tostarp iespējamam 

ikgadējam ekonomikas samitam;

· pilnībā iesaistīties ierosinātās valstu makrostrukturālas ekonomiskās novērošanas izveidē 

saistībā ar Eiropas stratēģiju laikposmam līdz 2020. gadam, tādējādi nodrošinot ar 

Eiropas stratēģiju laikposmam līdz 2020. gadam saistītās politikas saskaņotību un 

konsekvenci, jo īpaši attiecībā uz stingru dalībvalstu makroekonomisko un fiskālo 

ierobežojumu ievērošanu; 

· cieši sadarboties ar pārējiem Padomes sastāviem, lai sagatavotu analītisku pamatojumu 

individuālajām pamatierosmēm jaunās stratēģijas tematiskajā pīlārā, un

· izstrādāt un veikt valstu makrostrukturālu novērošanu, pievēršoties valsts finanšu 

jautājumiem, nelīdzsvarotajiem rādītājiem un iespējamiem izaugsmes dzinējspēkiem, 

pilnībā ņemot vērā papildu ietekmi.

Visbeidzot, Padome UZSVER, ka būtu lietderīgi veikt stratēģijas starpposma pārskatīšanu 

2013.-2014. gadā.

________________________


