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Santrauka 

Šiame pranešime aptariamas Komisijos pasiūlymas nustatyti plataus masto 
sanglaudos politikos makroekonomines sąlygas. Iš esmės taip sanglauda būtų 
finansuojama atsižvelgiant į Europos ekonomikos valdymo taisyklių laikymąsi. 
Šiame pranešime pažymėta, kad tokios sąlygos būtų naudingos ekonomikos 
valdymui, tačiau jos gali turėti neigiamos įtakos sanglaudos politikai. Dar 
svarbiau yra tai, kad kyla abejonių, ar Komisijos pasiūlymas padėtų pasiekti 
svarbiausią abiejų politikos krypčių tikslą – Europoje užtikrinti subalansuotą 
ekonomikos augimą. 
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SANTRAUKA 
Šiame pranešime aptariamas Komisijos pasiūlymas 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu gerokai platesniu mastu taikyti makroekonomines sąlygas. Taikant šias 
makroekonomines sąlygas, Europos Sąjungos sanglaudos politikos lėšos valstybei narei 
būtų skiriamos atsižvelgiant į tai, kaip ji laikosi ekonomikos valdymo procedūrų. 
 
ES ekonominė sąjunga, ypač pinigų sąjunga, buvo sudaryta siekiant spręsti su vis didesne 
Europos integracija susijusius klausimus. Nustatytas tikslų, kuriuos turi pasiekti valstybės 
narės, rinkinys. Šie tikslai paversti privalomomis taisyklėmis, taip pat lankstesniais 
politiniais tikslais, ir taikomi valstybių narių fiskalinei ir ekonomikos politikai. Šiems 
tikslams pasiekti nustatytos atitinkamos Europos ekonomikos valdymo procedūros. 
 
Prevencinėje ekonomikos valdymo procedūroje daugiausia dėmesio skiriama valstybių narių 
fiskalinės ir ekonomikos politikos priežiūrai ir koordinavimui. Vykdydama šią procedūrą ES 
gali pareikšti valstybėms narėms neprivalomo pobūdžio įspėjimus ir rekomendacijas. Jei 
paaiškėja, kad prevencinės procedūros nepakanka privalomų taisyklių laikymuisi užtikrinti, 
galima taikyti dvi taisomąsias procedūras. Šios dvi procedūros – tai: a) perviršinio deficito 
procedūra, pagal kurią sprendžiamos fiskalinio disbalanso problemos, ir b) perviršinio 
disbalanso procedūra, pagal kurią sprendžiamos makroekonominio disbalanso problemos. 
Taisomosios procedūros griežčiau taikomos euro zonos valstybėms narėms, kurioms 
skiriamos finansinės sankcijos, jeigu jos nesilaiko nustatytų taisyklių. Sąlyginės finansinės 
pagalbos teikimas valstybei narei, kuri susiduria su dideliais finansiniais sunkumais, yra 
kraštutinė ekonomikos valdymo procedūros priemonė. Tokiais atvejais ES ne tik nustato 
tikslus, kuriuos valstybė narė turi pasiekti, bet ir derasi dėl nacionalinės politikos, skirtos 
šiems tikslams pasiekti. 
 
Makroekonominės sąlygos 
 
Iki šiol ES ekonominė sąjunga negalėjo užkirsti kelio didelėms viešųjų finansų krizėms 
valstybėse narėse. Todėl svarbiausias veiksnys stiprinant ekonominę sąjungą galėtų būti 
plataus masto makroekonominių sąlygų nustatymas. Komisija numato išplėsti esamas 
dalines makroekonomines sąlygas ir jas taikyti visiems sanglaudos politikos fondams, taip 
pat žemės ūkio ir žuvininkystės fondams. Be to, makroekonominės sąlygos apimtų visas 
ekonomikos valdymo procedūras ir būtų taikomos tiek fiskaliniams, tiek 
makroekonominiams klausimams. 
 
Jei valstybė narė nesilaiko Europos ekonomikos valdymo rekomendacijų, Komisija galėtų 
prašyti pakeisti nacionalinės sanglaudos politikos strateginius dokumentus. Vėliau Komisija 
galėtų sustabdyti sanglaudos politikos lėšų mokėjimus, jeigu valstybė narė nepakankamai 
pakeistų nacionalinės sanglaudos politikos strateginius dokumentus. Šie mokėjimai 
pasirinktinai būtų stabdomi baigiantis iki penkių mėnesių trukmės procedūrai. Dėl ilgos šios 
neprivalomos mokėjimų sustabdymo procedūros trukmės būtų sudėtinga ją įtraukti į 
ekonomikos valdymo procedūrų ir atitinkamų sankcijų sistemą. 
 
Komisijos pasiūlyme taip pat numatyta galimybė privalomai sustabdyti sanglaudos politikos 
finansavimą, jeigu Europos ekonomikos valdymo taisomosios ar finansinės pagalbos 
procedūros tęsiamos ir pasibaigus jų pradiniams etapams. Privalomas sustabdymas galėtų 
būti arba sanglaudos politikos įsipareigojimų vykdymo, arba sanglaudos politikos lėšų 
mokėjimų sustabdymas. Sanglaudos politikos lėšų mokėjimų sustabdymas turėtų didesnį 
poveikį individualiems projektams, nes sustabdžius įsipareigojimų vykdymą vis tiek būtų 
galima atlikti mokėjimus remiantis anksčiau prisiimtais įsipareigojimais. 
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Makroekonominėmis sąlygomis būtų naudojamasi ne tik kaip sankcijomis; jos taip pat 
galėtų padėti valstybei narei paprasčiau užsitikrinti sanglaudos politikos finansavimą. 
Tačiau tai būtų įmanoma tik jeigu valstybei narei būtų taikoma finansinės pagalbos 
procedūra. Komisija, ribodama galimybes naudotis makroekonominėmis sąlygomis kaip 
paskata, prarado progą pasiūlyti labiau suderintą skatinimo ir sankcijų metodą. 
 
Makroekonominių sąlygų taikymo pasekmės 
 
Ekonomikos valdymo požiūriu makroekonominės sąlygos daugiausia turėtų teigiamą 
poveikį. Jos papildytų esamą sankcijų priemonių rinkinį ir suteiktų daugiau paskatų kurti 
patikimą fiskalinę ir ekonomikos politiką remiantis principu „iš apačios į viršų“, nes vietos 
valdžios institucijos ekonomikos valdymo procese galėtų daug ko netekti. Taikant 
makroekonomines sąlygas sankcijos, taikomos įvairioms ekonomikos valdymo 
procedūroms, būtų skiriamos labiau automatizuotu ir iš dalies naujovišku būdu. Tai 
pakeistų neprivalomą prevencinės valdymo procedūros pobūdį. Be to, makroekonominės 
sąlygos būtų taikomos visoms valstybėms narėms, taip sudarant sąlygas skirti sankcijas ir 
euro zonai nepriklausančioms valstybėms. 
 
Kiek tai sietina su sanglaudos politika, makroekonominės sąlygos galėtų turėti keletą 
naudingų pasekmių. Visų pirma jos galėtų padėti sumažinti neproduktyvias sanglaudos 
politikos fondų išlaidas. Nepaisant šio teigiamo aspekto, siūlomos makroekonominės 
sąlygos turėtų gana neigiamą poveikį sanglaudos politikai. Neigiamas poveikis sanglaudos 
politikai, be kita ko, būtų toks: 

 Sanglaudos politika taptų ne tokia teisinga: pagal makroekonomines sąlygas taikomos 
sankcijos pakenktų regionams, nors jie dažniausia nėra atsakingi už ekonomikos 
valdymo taisyklių laikymąsi. Be to, sanglaudos politikos finansavimo sustabdymas 
galėtų turėti neproporcingai neigiamų padarinių skurdesniems regionams ir 
valstybėms narėms, nes jie yra labiau priklausomi nuo tokio finansavimo. 

 Sanglaudos politikos finansavimas taptų ne toks patikimas: netgi tais atvejais, kai 
niekada nebūtų buvę taikytos sankcijos, dėl makroekonominių sąlygų atsirastų su 
būsimų projektų finansavimo galimybėmis susijęs netikrumas. Be to, taikant sankcijas 
pagal makroekonomines sąlygas gali būti stabdomi įgyvendinami projektai. 

 
Reikia ne tik atskirai apsvarstyti makroekonominių sąlygų poveikį ekonomikos valdymui ir 
sanglaudos politikai, bet ir išnagrinėti bendras jų pasekmes. Taikyti makroekonomines 
sankcijas būtų neproduktyvu tvaraus ir subalansuoto ekonomikos augimo užtikrinimo 
požiūriu, o šis tikslas yra bendras ekonomikos valdymo ir sanglaudos politikos uždavinys. 
Tačiau, nenumačius galimybės taikyti sankcijas, makroekonominės sąlygos būtų neveiksni, 
taigi ir neveiksminga priemonė. 
 
Yra keletas galimybių, kaip būtų galima sumažinti neigiamą makroekonominių sąlygų 
poveikį ir kartu apsaugoti jų teigiamą potencialą. Viena iš galimybių – naudotis 
makroekonominėmis sąlygomis kaip skatinimo ir sankcijų priemone. Antra, pagal 
makroekonomines sąlygas taikomos sankcijos galėtų būti geriau suderintos su ekonomikos 
valdymo procesu. Galiausiai taikant sankcijas pirmiausia būtų galima stabdyti 
įsipareigojimų vykdymą, o mokėjimų sustabdymu naudotis tik kaip kraštutine priemone. 
Net turint omenyje šiuos galimus patobulinimus, gali būti nelengva pasiekti, kad patrauklus 
sumanymas dėl makroekonominių sąlygų taptų veiksminga praktika. 


