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GUE/NGL ir Eiropas Parlamenta konfederālā grupa, ko veido 35 EP
deputāti no 13 ES valstīm, un tās darbības mērķis ir miers, solidaritāte, sociālais taisnīgums, vienlīdzība, demokrātija un cilvēktiesības Eiropā un citur pasaulē.

➜ D zimumu līdztiesība: pašlaik diemžēl starp sešiem ECB Valdes locekļiem nav nevienas sievietes. GUE/NGL pieprasa, lai
ECB labo šo nepieņemamo stāvokli dzimumu līdztiesības
jomā.

➜ P ilnvarojuma maiņa: GUE/NGL aicina pārskatīt un paplašināt ECB pilnvaras, lai tā varētu stiprināt ekonomiku un sekmēt darbavietu radīšanu. Vai mēs vēlamies, lai ECB kalpotu
ekonomikai un sabiedrībai, vai arī, lai tā kalpotu finanšu
spekulācijām?
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Cīņa par sabiedrībai
labvēlīgo Eiropas
Centrālo banku

ECB jādarbojas nevis finanšu nozares,
bet sabiedrības labā
Neraugoties uz tās lomu eirozonas krīzē, Eiropas Centrālā banka
(ECB) turpina darboties ārpus efektīvas kontroles. Tā joprojām
galveno uzmanību pievērš cenu stabilizēšanas pilnvarām, lai gan
inflācijas ierobežošana ir izrādījusies neveiksmīga. ECB darbības
galvenajam mērķim un monetārās politikas stūrakmenim ir jābūt
līdzsvarotai, ilgtspējīgai izaugsmei un darbavietu radīšanai. Lētie
aizdevumi, ko tā izsniedz bankām, ir jānovirza reālajai ekonomikai.

Taupības pasākumu dzinējspēks
Būdama troikas Komisija–SVF–ECB sastāvdaļa, ECB ir pastāvīgi atbalstījusi taupības pasākumus kā risinājumu eirozonas valstīm, lai
gan ir plaši atzīts, ka taupības politika ir veicinājusi ekonomikas
lejupslīdi. Šie pasākumi ir izraisījuši aizvien lielāku bezdarbu, ievērojamus algas samazinājumus, lielāku pensionēšanās vecumu
un samazinātus valsts izdevumus tādās jomās, kā, piemēram, izglītība un veselības aprūpe, un tie nespēs nodrošināt līdzsvarotu
labklājību.
Valdības nespēj atrisināt parādu problēmu, kas vistiešākajā veidā
ir saistīta ar lielajām finanšu tirgu neveiksmēm, jo samazinājumi
negatīvi ietekmē ekonomikas izaugsmi un līdz ar to arī ieņēmumus no nodokļiem un sociālos izdevumus. ECB nevēlēšanās palīdzēt, pārstrukturējot to valstu parādus, kurās ir finanšu deficīts,
un milzīgas peļņas nodrošināšana uz šo valstu publisko finanšu
rēķina ir apkaunojoša. ECB galvenajai funkcijai ir jābūt palīdzības
sniegšanai dalībvalstīm, kas nonākušas grūtībās, bet ECB liedz palīdzību valstu valdībām, tajā pašā laikā sniedzot atbalstu bankām,
kas izraisīja ekonomikas krīzi, ar ko saskaras cilvēki.
Kad ECB izveidoja, tai bija jākļūst par brīvu, politiski neitrālu struktūru, kam jānodrošina eiro funkcionēšana. Taču tā ir kļuvusi par
patstāvīgu politikas dalībnieci, kam trūkst demokrātiska pamata.

Eiropas Apvienoto kreiso
un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku
konfederālās grupas (GUE/NGL) prasības
➜ ECB iespējas sniegt ārkārtas atbalstu finanšu sistēmai jāsaista ar pienācīgiem nosacījumiem, jo īpaši tas attiecas uz to
iestāžu, kas gūst labumu no šāda atbalsta, pienākumu ievērojami palielināt kredītu apjomu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un mājsaimniecībām. „Zombiju bankas”, kas nav
dzīvotspējīgas, beidzot ir jāslēdz uz visiem laikiem.

➜ ECB ir jāsamazina noguldījumu pakalpojuma procentu likme līdz negatīvai vērtībai, lai veicinātu banku aizdevumus
reālajai ekonomikai.

➜ E CB Padomei jāpaaugstina inflācijas mērķis, lai pielāgotu
atalgojuma palielināšanu to eirozonas valstu tautsaimniecībā, kurās ir pārpalikums, tā, lai tiktu gan atbalstīts kopējais
pieprasījums, gan mazināta valstu nelīdzsvarotība eirozonā.

➜ T aupības programmu ietekmes novērtējums: ECB ir jāveic
visu savas darbības aspektu kritisks pašnovērtējums, tostarp
to korekciju programmu ietekmes uz budžetu, darba tirgu,
valsts pārvaldi, nodokļiem un privatizācijas politiku novērtējums, kuras tā palīdzēja izstrādāt, kā arī to makroekonomisko
pieņēmumu un scenāriju piemērotības ex-post novērtējums,
uz kuriem šīs programmas pamatojās.

➜ V airāk demokrātiskas kontroles: ir jāuzsver ECB pārskatatbildības un demokrātiskas kontroles trūkums, un lēmumi par
ekonomiku un monetāro politiku ir jākontrolē vajadzīgajā
Eiropas līmenī, jo īpaši jāveic banku uzraudzība. Kā gan var
uzskatīt ECB darbību par likumīgu bez demokrātiski ievēlētu
Parlamenta pārstāvju uzraudzības? ECB ir unikālas likumiskas
pilnvaras, kas ievērojami pārsniedz savu tiešo uzdevumu.

