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FINANSINĖ PARAMA ES VALSTYBĖMS NARĖMS

Europos finansinės paramos mechanizmai skirti finansiniam ES ir euro zonos stabilumui
užtikrinti, nes vienoje šalyje kilę finansiniai sunkumai gali labai paveikti makrofinansinį
stabilumą kitose valstybėse narėse. Finansinė parama siejama su makroekonominėmis
sąlygomis (tai greičiau paskola, o ne fiskalinis pervedimas), siekiant užtikrinti, kad tokią
paramą gaunančios valstybės narės įgyvendintų būtinas fiskalines, ekonomines, struktūrines
ir priežiūros reformas.

TEISINIS PAGRINDAS

— Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 3 straipsnis;

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

— prie SESV pridedami protokolai Nr. 12, 13 ir 14.

TIKSLAI

Finansinės paramos ES valstybėms narėms teikimo mechanizmai skirti ES ir euro zonos
finansiniam stabilumui išsaugoti. Tai esminiai ekonominės ir pinigų sąjungos tvirtesnės
ekonomikos ir valdymo struktūros elementai (žr. 4.1.4 faktų suvestinę).

LAIMĖJIMAI

A. 2010 m. gegužės mėn. ES valstybės narės sukūrė laikiną stabilizavimo mechanizmą,
siekdamos išsaugoti savo finansinį stabilumą valstybės skolos krizės atveju. Minėtą
mechanizmą sudaro dvi toliau nurodomos paskolų programos.
1. Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė (EFSM)
Pagal EFSM Komisijai leidžiama Sąjungos vardu su netiesiogine ES biudžeto garantija finansų
rinkose iš viso pasiskolinti iki 60 mlrd. EUR. EFSM gali teikti pagalbą visoms ES valstybėms
narėms.
Mechanizmas naudotas Airijai, Portugalijai ir Graikijai.
Po to, kai buvo sukurtas Europos stabilumo mechanizmas (ESM), EFSM toliau veikia ir
jis naudojamas, visų pirma, susidarius išimtinei padėčiai, kai dėl praktinių, procedūrinių ar
finansinių priežasčių atsiranda poreikis jį naudoti, paprastai prieš suteikiant ESM finansinę
paramą ar kartu su ja.
2. Europos finansinio stabilumo fondas (EFSF)
Visi EFSF faktiniai skolinimo pajėgumai sudaro 440 mlrd. EUR. Paskolos finansuojamos EFSF
obligacijomis ir kitomis skolos priemonėmis kapitalo rinkose ir garantuojamos akcininkų (euro
zonos valstybių narių).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_4.1.4.pdf
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Fondas naudotas Airijai, Portugalijai ir Graikijai. Sukūrus ESM, EFSF nebeteikia jokios
tolesnės finansinės paramos.
B. 2012 m. spalio mėn. sukurtas pirminės paramos mechanizmas – Europos stabilumo
mechanizmas (ESM).
ESM, kurio pagrindinės ypatybės labai panašios į EFSF, šiuo metu yra vienintelė nuolatinė
finansinės paramos valstybėms narėms priemonė.
Visi faktiniai jo skolinimo pajėgumai sudaro 500 mlrd. EUR. Paskolos finansuojamos ESM
skolinantis finansų rinkose ir garantuojamos akcininkų (euro zonos valstybių narių).
ESM suteikė finansinę paramą Ispanijai, Kiprui ir Graikijai.
C. 2013 m. gegužės mėn. pasirodė dviejų dokumentų rinkinys, kurį sudaro du ES
reglamentai (Nr. 472/2013 ir 473/2013), taikomi valstybėms narėms, kurių valiuta yra euras.
Tai vienas iš pagrindinių ekonominės ir pinigų sąjungos tvirtesnės ekonomikos ir valdymo
struktūros ramsčių.
Kalbant konkrečiau, Reglamentu (ES) Nr. 472/2013 sustiprinamos stebėsenos ir priežiūros
procedūros, taikomos valstybėms narėms, kurios turi didelių sunkumų, susijusių su jų finansiniu
stabilumu arba su viešųjų finansų tvarumu, arba kurioms tokie sunkumai gresia.
Pagal šį reglamentą Komisija gali priimti sprendimą valstybei narei taikyti griežtesnę priežiūrą,
jeigu tikėtinas tos valstybės finansinio stabilumo sunkumų šalutinis poveikis kitoms euro zonos
valstybėms. Finansinės paramos prašanti valstybė narė, susitarusi su Komisija (veikiančia kartu
su ECB ir, prireikus, su TVF), turi parengti makroekonominio koregavimo programos projektą.
Taigi finansinės paramos teikimas susiejamas su makroekonominėmis sąlygomis, t. y.
tam tikromis priemonėmis, kuriomis siekiama daryti poveikį nestabilumo šaltiniams.
Taip užtikrinama, kad paramą gaunančios valstybės narės įgyvendintų būtinas fiskalines,
ekonomines, struktūrines ir priežiūros reformas.
Finansinė parama išmokama dalimis, todėl ji gali būti sustabdyta, jei paramą gaunančios
valstybės narės nevykdo koregavimo programoje nustatytų prievolių.
D. Paramos mokėjimų balansui priemonė
Nuo 2002 m. vasario mėn. paramos mokėjimų balansui priemonė buvo prieinama ne euro zonos
valstybėms narėms, kurios patiria išorinius finansavimo suvaržymus arba kurioms kyla rimta
tokių suvaržymų grėsmė. Visa pagal šią priemonę suteiktų ir negrąžintų paskolų suma iš esmės
negali viršyti 12 mlrd. EUR kiekvienai šaliai.
Paprastai paskolos sudaro vidutinės trukmės finansinę paramą, dažniausiai teikiamą
bendradarbiaujant su TVF.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Priimdamas dviejų dokumentų rinkinį, Parlamentas prisidėjo prie ES teisinės sistemos, skirtos
stipresniam ekonomikos euro zonoje valdymui, kūrimo tiek biudžeto priežiūros, tiek sprendimų
priėmimo bei priežiūros procedūros, taikomos valstybėms narėms pagal makroekonominio
koregavimo programą, srityse.
Be to, dviejų dokumentų rinkiniu Parlamentui suteikiamas didesnis kontrolės vaidmuo –
kompetentingas komitetas gali pakviesti susijusias institucijas (Komisiją, Tarybą, Euro grupę,
ECB ir TVF) dalyvauti ekonominiame dialoge su Parlamentu.
Martin Hradiský
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