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EKONOMIKOS VALDYMAS

Ekonomikos valdymas – institucijų ir procedūrų sistema, nustatyta tam, kad būtų galima
pasiekti Sąjungos tikslus ekonomikos srityje; tai yra ekonominės politikos koordinavimas
siekiant skatinti ekonominę ir socialinę pažangą ES ir jos piliečių labui. 2008 m. prasidėjusios
finansų, fiskalinė ir ekonomikos krizės parodė, kad ES būtina sukurti ekonomikos valdymo
modelį, kuris būtų veiksmingesnis nei iki tol taikytas ekonominis ir fiskalinis koordinavimas.
Ekonomikos valdymo srities pokyčiai apima griežtesnį fiskalinės ir makroekonominės
politikos koordinavimą ir priežiūrą bei finansinių krizių valdymo sistemos sukūrimą.

TEISINIS PAGRINDAS

— Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 3 straipsnis;

— Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 2–5, 119–144 ir 282–284 straipsniai;

— SESV protokolai dėl: perviršinio deficito procedūros (Protokolas Nr. 12), konvergencijos
kriterijų (Protokolas Nr. 13) ir Euro grupės (Protokolas Nr. 14).

TIKSLAI

A. Sutarties nuostatos
ES Sutarties preambulėje teigiama, kad valstybės narės yra apsisprendusios „siekti savo šalių
ekonomikos stiprinimo ir konvergencijos ir įsteigti Ekonominę bei pinigų sąjungą“.
ES Sutarties 3 straipsnyje teigiama, kad Sąjunga „siekia Europos, kurioje vystymasis
būtų tvarus, pagrįstas subalansuotu ekonomikos augimu ir stabiliomis kainomis, didelio
konkurencingumo socialine rinkos ekonomika, kuria siekiama visiško užimtumo ir socialinės
pažangos, bei aukšto lygio aplinkos apsauga“.
SESV 2, 5 ir 119 straipsniai yra ekonominio koordinavimo pagrindas: juose reikalaujama,
kad valstybės narės laikytų savo ekonomikos politiką bendru reikalu ir ją glaudžiai
derintų. Koordinavimo sritys ir formos apibrėžiamos 121 straipsnyje, kuriame išdėstoma su
bendrosiomis (ekonominės politikos bendros gairės) ir konkrečioms šalims skirtomis politikos
rekomendacijomis susijusi procedūra, taip pat 126 straipsnyje, kuriame nustatyta procedūra,
kurios reikia laikytis esant perviršiniam valdžios sektoriaus deficitui (4.2.1).
136–138 straipsniuose išdėstytos konkrečios nuostatos, skirtos valstybėms narėms, kurių
valiuta yra euro, ir reikalaujančios sustiprinti biudžetinės drausmės ir ekonominės politikos
koordinavimą ir priežiūrą.
Be to, IX antraštinėje dalyje dėl užimtumo reikalaujama, kad užimtumo politika
būtų koordinuojama ir atitiktų ekonominę politiką, kaip apibrėžta bendrosiose gairėse
(146 straipsnis) (5.10.3).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_4.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.10.3.pdf
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B. Sritys, kurioms taikomas ekonomikos valdymas
2008 m. prasidėjusi ekonomikos, finansų ir fiskalinė krizė parodė, kad finansinis, fiskalinis
ir makroekonominis disbalansas yra glaudžiai tarpusavyje susiję ne tik nacionaliniu, bet ir
ES lygmeniu, o euro zonos šalyse ši sąsaja dar labiau pastebima. Todėl 2011 m. sukurta ir
vis plėtojama tvirtesnė ekonomikos valdymo sistema yra susijusi su daugeliu ekonomikos
sričių, įskaitant fiskalinę politiką, makroekonominius aspektus, krizių valdymą, makrofinansinę
priežiūrą ir investicijas.

LAIMĖJIMAI

A. Ekonomikos koordinavimas iki 2011 m.
Iki 2011 m. ekonominės politikos koordinavimas daugiausia buvo grindžiamas bendru sutarimu,
netaikant teisiškai privalomų taisyklių, išskyrus fiskalinės politikos sistemą, apibrėžtą pagal
Stabilumo ir augimo paktą (4.2.1). Ekonomikos koordinavimo taikymo sritis buvo plati, todėl,
atsižvelgiant į bendradarbiavimo susitarimo privalomumo laipsnį, buvo galima įgyvendinti
įvairių formų bendradarbiavimą:
— bendradarbiavimą keičiantis informacija (pvz., vykdomas makroekonominis dialogas,

nustatytas 1999 m. Kelno Europos Vadovų Tarybos susitikime);

— koordinavimą kaip krizių valdymo priemonę (pvz., 2010 m. gegužės mėn. sukurta Europos
finansinės padėties stabilizavimo priemonė);

— atvirojo koordinavimo metodo taikymą, kai valstybės narės nustato bendrus tikslus, tačiau
pačios sprendžia, kaip jų bus siekiama (pvz., 2000 m. kovo mėn. priimtoje Lisabonos
strategijoje Europos vadovai paskatino valstybes nares parengti lyginamąsias gaires,
nustatyti geriausią patirtį ir įgyvendinti atitinkamą politiką);

— visų įgaliojimų dėl politikos perdavimą vienintelei institucijai (pvz., įgaliojimai dėl pinigų
politikos (4.1.3) ir konkurencijos politikos (3.2.1) atitinkamai perduoti Europos Centriniam
Bankui ir Komisijai).

B. Ekonomikos valdymas po 2011 m.
Daugelyje Europos šalių per krizę išryškėjo esminės problemos ir netvarumo tendencijos.
Taip pat paaiškėjo, kad ES šalių ūkiai itin glaudžiai susiję tarpusavyje. Sutarta, jog būtina
labiau koordinuoti įvairių ES valstybių narių ekonominę politiką, kad būtų galima išspręsti
problemas ir paskatinti ekonomikos augimą bei darbo vietų kūrimą ateityje. Tuo tikslu ES
galiojanti ekonominio koordinavimo įstaigų ir procedūrų sistema buvo persvarstyta ir sustiprinta
2011 m. (priimtas šešių dokumentų rinkinys), 2012 m. (pateikti pasiūlymai dėl bankų sąjungos
ir Europos stabilumo mechanizmo sukūrimo), 2013 m. (priimtas dviejų dokumentų rinkinys),
2014 m. (sukurtas Bendras priežiūros mechanizmas ir bendras pertvarkymo mechanizmas ir
2015 m. (įsteigtas Europos strateginių investicijų fondas).
1. Sustiprinta ekonominė ir fiskalinė priežiūra ir jos koordinavimas įgyvendinant Europos
semestrą
Sustiprintas valdymas apima: naują suderintą veiklos modelį (Europos semestrą), kurį taikant
tariamasi dėl ekonominių ir biudžeto prioritetų ir jie koordinuojami; griežtesnę ES fiskalinės
politikos priežiūrą, kuri yra Stabilumo ir augimo pakto dalis (4.2.1); naujas priemones,
skirtas makroekonominio disbalanso problemoms spręsti (4.2.2); naujas priemones, kurios būtų
taikomos finansinių sunkumų patiriančioms valstybėms narėms (4.2.3).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_4.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_4.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_3.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_4.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_4.2.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_4.2.3.pdf
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Europos semestras yra kiekvienų metų šešių mėnesių laikotarpis, per kurį valstybių narių
biudžeto, makroekonominės ir struktūrinės politikos priemonės yra koordinuojamos taip,
kad valstybės narės galėtų pradiniame savo nacionalinių biudžetų sudarymo proceso etape
atsižvelgti į visos ES problemas ir kitus ekonominės politikos formavimo aspektus. Siekiama
užtikrinti, kad visos politikos priemonės būtų nagrinėjamos ir vertinamos kartu ir kad būtų
įtrauktos politikos sritys, kurioms anksčiau nebuvo sistemingai taikoma ekonominė priežiūra,
pvz., makroekonominio disbalanso ir finansų klausimai. Pagrindiniai Europos semestro etapai:
— vėlyvą rudenį Europos Komisija pristato metinę augimo apžvalgą, kurioje nurodoma,

ką, jos nuomone, reikėtų laikyti ateinančių metų ES prioritetais ekonomikos, biudžeto ir
darbo politikos srityse ir kokias papildomas reformas reikėtų įgyvendinti siekiant paskatinti
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Komisija pasiūlo visai euro zonai skirtas
konkrečias rekomendacijas, kurias vėliau aptaria Taryba ir pavasario susitikime patvirtina
Europos Vadovų Taryba. Komisija taip pat skelbia įspėjimo mechanizmo ataskaitą, kurioje
nurodo, kuriose valstybėse narėse gali susidaryti makroekonominis disbalansas;

— balandžio mėn. valstybės narės pateikia savo viešųjų finansų patikimumo užtikrinimo
planus (stabilumo ir konvergencijos programas) ir reformų bei priemonių, kuriomis
siekiama užtikrinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą, planus (nacionalines reformų
programas). Šis bendras informacijos teikimas leidžia atsižvelgti į tai, ar fiskalinė ir
struktūrinė politika papildo viena kitą ir ar turi vien kitai šalutinio poveikio;

— gegužės mėn. Komisija įvertina nacionalines reformų programas bei stabilumo ir
konvergencijos programas, taip pat valstybių narių padarytą pažangą siekiant strategijos
„Europa 2020“ tikslų ir makroekonominio disbalanso panaikinimo. Remdamasi šiais
vertinimais Komisija pasiūlo konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, kurias vėliau
aptaria skirtingų sudėčių Taryba;

— birželio – liepos mėn. Europos Vadovų Taryba patvirtina konkrečioms šalims skirtas
rekomendacijas, kurias liepos mėn. oficialiai priima Taryba, ES lygmeniu užbaigdama
metinį Europos semestro ciklą.

Pirmasis Europos semestras praktiškai įgyvendintas 2011 m. ES lygmens diskusijos dėl
fiskalinės politikos, makroekonominio disbalanso, finansų sektoriaus problemų ir ekonomikos
augimą skatinančių struktūrinių reformų kartu vykdomos per Europos semestrą, prieš
vyriausybėms parengiant savo kitų metų biudžeto planų projektus ir juos pateikiant
nacionaliniams parlamentams svarstyti per antrąjį pusmetį („nacionalinis semestras“). Prieš
patvirtindamos savo biudžetus euro zonos valstybės narės savo biudžeto planų projektus pateikia
Komisijai (ji teikia nuomonę) ir Euro grupei (ji tuos planus įvertina).
2. Imdamasi veiksmų padėčiai finansų sektoriuje ištaisyti, ES nustatė naujas taisykles
ir įsteigė Europos priežiūros institucijas, kad būtų išvengta krizių ir užtikrinta, jog finansų
subjektai būtų tinkamai reguliuojami ir kontroliuojami. Neseniai šios institucijos buvo
integruotos į visapusiškesnę bankų sąjungą (4.2.4).
C. Dalyviai
Europos Vadovų Taryba aukščiausiu lygiu pateikia gaires ir nustato suderintus politinius
prioritetus. Taryba tvirtina rekomendacijas ir sprendimus, kuriuos pasiūlo Komisija. Komisija
atsakinga už rekomendacijų ir sprendimų rengimą ir jų įgyvendinimo vertinimą. Valstybės
narės atsakingos už nacionalinį ataskaitų teikimą, keitimąsi informacija ir Tarybos priimtų
rekomendacijų bei sprendimų įgyvendinimą. Euro grupė (kurią sudaro eurą įsivedusių valstybių
narių finansų ministrai) paprastai prieš Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos posėdį aptaria
su Europos pinigų sąjunga susijusius reikalus, taip pat valdo Europos stabilumo mechanizmą.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_4.2.4.pdf
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Aptariant su pinigų ar valiutų kursų politika susijusius klausimus Euro grupės svarstymuose
dalyvauja Europos Centrinis Bankas. Ekonomikos ir finansų komitetas teikia nuomones ir
vykdo parengiamuosius Tarybos darbo veiksmus. Tą patį daro Ekonominės politikos komitetas
ir Euro grupės darbo grupė.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Parlamentas tapo viena iš teisėkūros institucijų nustatant
daugiašalės priežiūros taisykles (SESV 121 straipsnio 6 dalis).
Teisės aktais, susijusiais su ekonomikos valdymu, nustatytas ekonominis dialogas. Siekiant
sustiprinti Sąjungos institucijų, ypač Parlamento, Tarybos ir Komisijos, tarpusavio dialogą
ir užtikrinti didesnį skaidrumą bei atskaitomybę, Parlamento kompetentingas komitetas gali
kviesti Tarybos pirmininką, Komisiją, Europos Vadovų Tarybos pirmininką arba Euro grupės
pirmininką aptarti atitinkamus jų sprendimus arba pristatyti savo veiklą įgyvendinant Europos
semestrą. Šio dialogo metu Parlamentas taip pat gali pasiūlyti valstybei narei, kuriai taikomas
Tarybos sprendimas pagal perviršinio deficito procedūrą arba perviršinio disbalanso procedūrą,
galimybę dalyvauti keičiantis nuomonėmis.
Įgyvendinant Europos semestrą Parlamentas išreiškia savo nuomonę dėl metinės augimo
apžvalgos specialiose rezoliucijose, be kita ko, atsižvelgdamas į nuomones, išsakytas per
metų pradžioje surengtą parlamentinės savaitės susitikimą su nacionalinių parlamentų atstovais
Europos semestro klausimais. Vėlyvą rudenį Parlamentas pareiškia savo nuomonę dėl einamojo
Europos semestro ciklo, įskaitant Tarybos priimtas konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas,
be kita ko, atsižvelgdamas į bendro posėdžio su nacionalinių parlamentų kompetentingų
komitetų pirmininkais rezultatus.
Parlamentas skatina nacionalinių parlamentų dalyvavimą rengdamas metinius susitikimus
su nacionalinių parlamentų atitinkamų komitetų nariais. Be to, atsižvelgiant į kiekvienos
valstybės narės teisinę ir politinę tvarką, nacionaliniai parlamentai turėtų būti deramai įtraukiami
vykdant Europos semestro veiklą ir rengiant stabilumo ar konvergencijos ir nacionalines
reformų programas, kad būtų didinamas priimamų sprendimų skaidrumas bei atsakomybė ir
atskaitomybė už juos.
Alice Zoppè
07/2017
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