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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalis), keičiantis ne 

teis÷kūros pasiūlymą d÷l rezoliucijos A8-0190/2015 

Europos Parlamento rezoliucija „Ekonomikos valdymo sistemos peržiūra: įvertinimas ir 

uždaviniai“ 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį ir į Sutartį d÷l Europos Sąjungos veikimo, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. geguž÷s 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 472/2013 d÷l euro zonos valstybių narių, kurios turi didelių finansinio 
stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonomin÷s ir biudžeto 
priežiūros griežtinimo1, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. geguž÷s 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 473/2013 d÷l euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų steb÷senos 
bei vertinimo ir perviršinio deficito pad÷ties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų2, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1173/2011 d÷l veiksmingo biudžeto priežiūros vykdymo užtikrinimo euro 
zonoje3, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyvą 2011/85/ES d÷l reikalavimų 
valstybių narių biudžeto sistemoms4, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1174/2011 d÷l vykdymo užtikrinimo priemonių, skirtų perviršiniams 
makroekonominiams disbalansams naikinti euro zonoje,5 

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1175/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1466/97 

                                                 
1 OL L 140, 2013 5 27, p. 1. 
2 OL L 140, 2013 5 27, p. 11. 
3 OL L 306, 2011 11 23, p. 1. 
4 OL L 306, 2011 11 23, p. 41. 
5 OL L 306, 2011 11 23, p. 8. 
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d÷l biudžeto būkl÷s priežiūros stiprinimo ir ekonomin÷s politikos priežiūros bei 
koordinavimo1, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1176/2011 d÷l makroekonominių disbalansų prevencijos ir naikinimo2, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1177/2011, kuriuo 
iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 d÷l perviršinio deficito procedūros 
įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo3, 

– atsižvelgdamas į Europos stabilumo mechanizmo (ESM) steigimo sutartį,  

– atsižvelgdamas į Sutartį d÷l stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonomin÷je ir 
pinigų sąjungoje (SSKV),  

– atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 13 d. EP rezoliuciją d÷l trejeto (Europos Centrinio 
Banko (ECB), Komisijos ir Tarptautinio valiutos fondo (TVF)) vaidmens ir veiksmų 
euro zonos šalyse, kuriose taikomos programos, tyrimo4, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 12 d. EP rezoliuciją d÷l daugiapakopio valdymo 
Europos Sąjungoje konstitucinių problemų5, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 1 d. EP rezoliuciją d÷l Europos ekonomin÷s 
politikos koordinavimo semestro6,  

– atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 6 d. EP rezoliuciją d÷l finansų, ekonomikos ir 
socialin÷s kriz÷s: rekomendacijos d÷l priemonių ir iniciatyvų, kurių reikia imtis7, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 28 d. Komisijos komunikatą „Ekonomikos valdymo 
peržiūra. Reglamentų (EB) Nr. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 
1177/2011, 472/2013 ir 473/2013 taikymo ataskaita“ (COM(2014) 0905), 

– atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 13 d. Komisijos komunikatą „Geriausias 
pasinaudojimas lankstumu, kurį suteikia galiojančios Stabilumo ir augimo pakto 
taisykl÷s“ (COM(2015) 0012), 

– atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 23 d. Komisijos komunikatą „Šeštoji ekonomin÷s, 
socialin÷s ir teritorin÷s sanglaudos ataskaita. Investicijos į darbo vietų kūrimą ir 
augimą“ (COM(2014) 0473), 

– atsižvelgdamas į 2014 m. liepos ir gruodžio m÷n. pos÷džiavusios Europos Vadovų 
Tarybos išvadas, 

                                                 
1 OL L 306, 2011 11 23, p. 12. 
2 OL L 306, 2011 11 23, p. 25. 
3 OL L 306, 2011 11 23, p. 33. 
4 Priimti tekstai, P7_TA(2014)0239. 
5 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0598. 
6 OL C 165 E, 2013 6 11, p. 24. 
7 OL C 33 E, 2013 2 5, p. 140. 
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– atsižvelgdamas į 2014 m. spalio m÷n. vykusio euro zonos aukščiausiojo lygio 
susitikimo išvadas, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. metinę augimo apžvalgą (COM(2014) 0902), 

– atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 22 d. ECB pranešimą d÷l turto pirkimo programos 
išpl÷timo, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio m÷n. ECB leidinį Nr. 157 „Fiskalinio ir 
makroekonominio disbalanso nustatymas. Neišnaudota sustiprintos ES valdymo 
sistemos sinergija“ (angl. The identification of fiscal and macroeconomic imbalances – 

unexploited synergies under the strengthened EU governance framework), 

– atsižvelgdamas į 2015 m. geguž÷s m÷n. TVF darbo dokumentą Nr. 15/95 „Viešųjų 
investicijų makroekonominis poveikis. Pažangios ekonomikos šalių patirtis“ (angl. 
Macroeconomic Effects of Public Investment: Evidence from Advanced Economies), 

– atsižvelgdamas į Nyderlandų nacionalinio ekonomin÷s politikos analiz÷s biuro (CPB) 
2014 m. liepos m÷n. tyrimo santrauką „Struktūrinis biudžeto balansas. Apkartusi meil÷ 
iš pirmo žvilgsnio“ (angl. Structural budget balance: a love at first sight turned sour), 

– atsižvelgdamas į Ekonominio bendradarbiavimo ir pl÷tros organizacijos (EBPO) 
2012 m. ataskaitą „Numanomos bankų skolinimosi garantijos. Kokia mūsų pad÷tis?“ 
(angl. Implicit Guarantees for Bank Debt: Where Do We Stand?), 

– atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 6 d. EBPO darbo dokumentą Nr. 977 „Abejonių d÷l 
gamybos apimties atotrūkio padariniai kriz÷s metu“ (angl. Implications of output gap 

uncertainty in times of crisis), 

– atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 9 d. EBPO socialinių, užimtumo ir migracijos 
reikalų darbo dokumentą Nr. 163 „Pajamų skirtumų tendencijos ir jų įtaka ekonomikos 
augimui“ (angl. Trends in income inequality and its impact on economic growth), 

– atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 19 d. Bendrųjų reikalų (sanglauda) tarybos 
patvirtintas Tarybos išvadas d÷l dokumento „Šeštoji ekonomin÷s, socialin÷s ir 
teritorin÷s sanglaudos ataskaita. Investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimą“, 

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Užimtumo ir 
socialinių reikalų, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos bei Konstitucinių reikalų 
komitetų nuomones (A8-0190/2015), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

A. kadangi, remiantis Komisijos pavasario prognoze, tikimasi, kad nedarbo lygis 2015 m. 
ir 2016 m. visoje ES ir euro zonoje išliks nepriimtinai aukštas (viršys 11 proc. ir bus 
atitinkamai apie 10 proc.); 

B. kadangi ir toliau, taip pat ir įsikišus trejetui, vyraus dideli skirtumai tarp valstybių narių 
rodiklių, kuriuos parodo ir 2015 m. numatomas BVP augimas: Kipre jis sieks -0,5 proc., 
o Airijoje – +3,6 proc.; 
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C. kadangi, remiantis Komisijos pavasario prognoze, investicijų apimtis euro zonoje išliks 
maža ir tikimasi, kad jų augimas bus nepakankamas – 1,7 proc.; 

D. kadangi 21 mlrd. EUR dydžio Europos investicijų planas, kuriuo siekiama užtikrinti 
315 mlrd. EUR naujų investicijų per kitus trejus metus, pagrįstas abejotinomis 
prielaidomis d÷l 15 kartų didesnio sverto poveikio ir geb÷jimo pritraukti privačias 
investicijas į didel÷s rizikos projektus; 

E. kadangi ECB prad÷jo įgyvendinti 1,1 trln. EUR vert÷s monetarinio stimuliavimo 
programą siekiant pašalinti nuolatin÷s mažos infliacijos riziką ir atgaivinti realią 
ekonomiką; kadangi 19 nacionalinių centrinių bankų pirks savo valstybių narių 
vyriausyb÷s obligacijas ir prisiims susijusią riziką; kadangi rizikos pasidalijimo režimas 
taikomas tik 20 proc. pirkimų, iš jų 12 proc. Europos institucijų išleistoms obligacijoms, 
ir tik nedidel÷ simbolin÷ 8 proc. dalis euro zonos vyriausybių obligacijoms, o tai rodo, 
kad valstyb÷s nar÷s stokoja politin÷s valios priimti ne tik tikros bendros pinigų politikos 
privalumus, bet ir jos trūkumus; 

F. kadangi nepaisant netradicinių priemonių, kurių ECB ÷m÷si nuo 2010 m., pinigų 
politikos įgyvendinimo realioje ekonomikoje mechanizmas vis dar turi gana daug 
trūkumų; kadangi, remiantis Tarptautinio valiutos fondo (TVF) pavasario apžvalga, 
defliacijos rizika euro zonai, kurioje ji išlieka artima 30 proc., vis dar yra svarbiausia 
problema, o kai kurios šalys jau patiria defliaciją;  

G. kadangi 2008 m. finansų kriz÷ l÷m÷ ES valstybių vyriausybių didelio masto intervenciją 
siekiant suteikti paramą finansų sektoriui; kadangi bendra finansų sektoriui skirta 
valstyb÷s pagalba sudar÷ daugiau kaip 5 trln. EUR, t. y. 40,3 proc. ES BVP; 

H. kadangi pagal EBPO 2012 m. ataskaitą valstybių skolų tvarumui didel÷s įtakos tur÷jo 
tiesioginių ir netiesioginių banko skolinimosi garantijų mastas;  

I. kadangi, remiantis 2015 m. balandžio m÷n. pasaulio ekonomikos apžvalga, TVF 
nustat÷, kad struktūrin÷s reformos, pagrįstos darbo rinkos reguliavimu, statistiniu 
aspektu nedaro didelio poveikio bendram gamybos veiksnių produktyvumui, skirtingai 
nei investicijos į mokslinius tyrimus ir technologinę pl÷trą, taip pat į inovacijas, kurios 
lemia didžiausią našumo padid÷jimą, o tai reiškia, kad gamybos apimties augimo 
ilgesniu laikotarpiu teigiamas poveikis nekompensuos reformos procese vykdyto 
koregavimo ekonominių ir socialinių išlaidų;  

J. kadangi, atsižvelgiant į 2015 m. geguž÷s m÷n. paskelbtą TVF darbo dokumentą d÷l 
makroekonominio poveikio viešosioms investicijoms, didesn÷s valstyb÷s investicijos 
didina gamybos apimtį ir mažina nedarbą ir trumpuoju, ir ilguoju laikotarpiu; kadangi 
nustatyta, kad ekonomikos nuosmukio ir pinigų politikos apribojimo sąlygomis, 
esančiomis euro zonoje, gamybos apimties poveikis yra didesnis ir gali pad÷ti sumažinti 
skolos ir BVP santykį; kadangi nustatyta, kad viešosios investicijos, finansuojamos 
naudojantis skolos vertybinių popierių emisija, daro didesnį poveikį gamybos apimčiai, 
negu poveikio biudžetui nedarančios investicijos; 

K. kadangi viešųjų išlaidų mažinimas pagal fiskalinio konsolidavimo planus l÷m÷ 
socialin÷s apsaugos susilpn÷jimą, o Europos gyventojų, kuriems gresia skurdas ir 
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socialin÷ atskirtis, skaičius padid÷jo virš 25 proc.; 

L. kadangi keliose valstyb÷se nar÷se d÷l to, kad didel÷s bendrov÷s vengia mok÷ti 
mokesčius, prarandami milijardai eurų galimų pajamų į valstyb÷s biudžetą, tod÷l kyla 
gr÷sm÷ solidarumo pagrindui euro zonoje; 

1. mano, kad atsižvelgiant į dabartinę ekonominę pad÷tį euro zonoje būtina imtis skubių, 
visapusiškų ir ryžtingų priemonių siekiant spręsti tokias problemas, kaip didelis 
nedarbas, did÷jantis skurdas ir pernelyg didel÷ nelygyb÷, taip pat išvengti defliacijos ir 
ilgalaik÷s recesijos rizikos;  

2. atkreipia d÷mesį į tai, kad taikant dabartinę ekonomikos valdymo sistemą nepavyko 
užtikrinti makroekonominio stabilumo, paskatinti tvaraus ekonomikos augimo ir 
pašalinti perviršinio makroekonominio disbalanso euro zonoje šaltinių; pabr÷žia, kad 
taikant dabartinę sistemą n÷ra galimyb÷s tinkamai diskutuoti d÷l savavališkomis 
biudžeto taisykl÷mis paremtos nesubalansuotos valdymo sistemos alternatyvų, taip pat 
d÷l ilgalaikio pinigų sąjungos tvarumo ir galimyb÷s valstybei narei išstoti surengus 
demokratišką balsavimą; 

3. apgailestauja, kad dabartin÷ ekonomikos valdymo sistema pagal Stabilumo ir augimo 
paktą (SAP), šešių teis÷s aktų rinkinys ir dviejų teis÷s aktų rinkinys, taip pat fiskalinis 
susitarimas nereikalingai varžo gyvybiškai svarbią euro zonos valstybių narių fiskalin÷s 
politikos erdvę, atimdama iš jų vienintelę silpnos paklausos ir neefektyvios pinigų 
politikos sąlygomis veiksmingą makroekonomikos priemonę;  

4. pažymi, kad svarbiausios politikos iniciatyvos, paremtos Komisijos ir trejeto politikos 
rekomendacijomis, buvo grindžiamos šališkomis ekonomin÷mis prognoz÷mis ir 
ydingais ekonominiais modeliais, kuriais vadovaujantis nepavyko numatyti dabartin÷s 
kriz÷s; įsp÷ja, kad gamybos apimties atotrūkio apskaičiavimas grindžiamas pasenusia 
metodologija – tai parodo dažni Komisijos sąmatų persvarstymai; pabr÷žia, kad vykdant 
fiskalinį konsolidavimą ir struktūrines reformas buvo itin neįvertintas fiskalinių 
daugiklių dydis, taip pat neigiamo šalutinio poveikio svarba įvairiose šalyse 
sinchronizuoto konsolidavimo laikotarpiu ir kumuliacinių struktūrinių reformų 
defliacinis poveikis;  

5. mano, kad įgyvendinant ekonomikos valdymo sistemą valstyb÷ms nar÷ms netur÷tų būti 
užkertamas kelias atlikti būtinus anticiklinius veiksmus siekiant kovoti su dideliu 
nedarbu ir skurdu ir skatinti ekonomikos augimą;  

6. apgailestauja d÷l to, kad, nepaisant žlugdančio ir žalingo poveikio kelių valstybių narių 
ekonominei ir socialinei pad÷čiai, stokojama politinių diskusijų deficito ir skolos 
kriterijų, įskaitant 1/20 taisyklę d÷l skolos mažinimo, tvarumo klausimu;  

7. apgailestauja d÷l to, kad Komisijos ir trejeto pateiktos konkrečioms šalims skirtos 
rekomendacijos d÷l darbo rinkos reformos l÷m÷ tai, kad sparčiai išaugo laikinų darbo 
vietų skaičius ir darbo ne visą darbo laiką mastas ir buvo padarytas dramatiškas 
poveikis nedarbo lygiui, darbo užmokesčiui ir galimyb÷ms gauti banko kreditus, taigi 
dar labiau išaugo socialinis nepasitenkinimas ir nesaugumo jausmas;  
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Galimi veiksmai nekeičiant Sutarčių  

8. laikosi nuomon÷s, kad komunikate nepakankamai išpl÷sta investicijų sąlygos, pagal 
kurią sudaromos sąlygos lanksčiai taikyti Stabilumo ir augimo pakto prevencinę dalį, 
kad ji tiktų valstybių narių investicijų programoms, taikymo sritis, nes min÷tas 
lankstumas galimas tik bendrai finansuojant projektus pagal struktūrinę ir sanglaudos 
politiką ir ESIF; mano, kad šį požiūrį reik÷tų nedelsiant iš naujo įvertinti, siekiant 
teigiamo poveikio augimui, darbo vietų kūrimui ir socialinei sanglaudai, ir nustatyti 
platesnę subalansuoto biudžeto taisyklę, taikomą prevencin÷s ir korekcin÷s dalių 
atžvilgiu, neįtraukiant visų viešųjų išlaidų, susijusių su pelningomis investicijomis 
mokslinių tyrimų, technologin÷s pl÷tros ir inovacijų srityje ir visomis kiekvienos 
valstyb÷s nar÷s patvirtintomis garantuotomis minimaliomis pajamomis, į deficito ir 
skolos apskaičiavimą pagal Stabilumo ir augimo paktą; 

9. laikosi nuomon÷s, kad įgyvendinant euro zonos struktūrines reformas turi būti daromas 
aiškus teigiamas socialinis ir ekonominis poveikis ir turi būti tiesiogiai prisidedama 
siekiant ekonominio, finansinio ir socialinio ES stabilumo, taip pat strategijos „Europa 
2020“ tikslų; pabr÷žia, kad laikantis dabartinio požiūrio į struktūrines reformas 
nepavyko išspręsti kelių ES valstybių narių pagrindinių problemų, pvz., institucijų 
atskaitomyb÷s ir skaidrumo stokos, korupcijos, mokestinio sukčiavimo ir mokesčių 
sl÷pimo problemų;  

10. pabr÷žia, kad dabartin÷ ekonomikos valdymo sistema, ypač 1/20 taisykl÷ d÷l skolos 
mažinimo, nepasiteisino ekonominiu, socialiniu ir politiniu požiūriu, tod÷l ragina šią 
sistemą išsamiai ir iš esm÷s persvarstyti ir sugrąžinti valstyb÷ms nar÷ms fiskalinį ir 
piniginį savarankiškumą; 

11. pabr÷žia, kad Komisijos trijų ramsčių (investicijos, fiskalin÷s taisykl÷s ir struktūrin÷s 
reformos) strategija, pateikta 2015 m. metin÷je augimo apžvalgoje, iš esm÷s yra ta pati 
buvusi strategija, kurią taikant nepavyko užkirsti kelio dabartinei socialinei ir 
ekonomikos krizei ir jos išspręsti, tod÷l ragina šios strategijos atsisakyti;  

12. pabr÷žia, kad netur÷tų būti galvojama, kad per didelis einamosios sąskaitos perteklius 
euro zonos centre kelia mažiau nerimo nei per didelis einamosios sąskaitos perteklius 
euro zonos periferijoje; laikosi nuomon÷s, kad makroekonominio disbalanso procedūra 
(MDP) turi būti taikoma labiau išlaikant pusiausvyrą tarp šalių, kuriose yra deficitas, ir 
šalių, kuriose yra perteklius, ir pirmiausia tur÷tų būti taikoma šalyse, kuriose yra daug 
galimybių veikti, siekiant pašalinti neteisingą ir žalingą konkurencinę praktiką, 
grindžiamą vidaus devalvacija;  

13. mano, kad labai svarbu nedelsiant supaprastinti ekonomikos valdymą, taip pat reikia, 
kad už jį būtų prisiimta daugiau atsakomyb÷s ir kad jis būtų skaidresnis bei 
demokratiškesnis; mano, kad sud÷tinga užtikrinti visišką užimtumą, tvarų ekonomikos 
augimą ir politinį stabilumą esamas taisykles vis papildant naujomis arba išrinktoms 
nacionalin÷ms vyriausyb÷ms ar parlamentams nurodant imtis tam tikrų ekonomikos 
politikos priemonių ir kad geresnę pad÷ti užtikrinti gali tik institucijos, kurios yra 
tiesiogiai demokratiškai atskaitingos; 

14. pripažįsta, kad, atsižvelgiant į dabartinę nuolatin÷s kriz÷s pad÷tį, ekonomikos valdymo 
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sistema turi būti pakoreguota ir užbaigta tiek vidutin÷s trukm÷s, tiek ilguoju laikotarpiu, 
kad ES ir euro zona gal÷tų pasiekti visiško užimtumo, finansinio stabilumo, ekonomikos 
augimo ir ilgalaikių investicijų tikslus, tuo pat metu kovodama su nelygybe ir socialine 
atskirtimi;  

15. primena Europos Parlamento pastabą, kad Europos stabilumo mechanizmo (ESM) 
sukūrimas nesilaikant Sąjungos institucijų struktūros – tai pralaim÷jimas siekiant 
Sąjungos politin÷s integracijos; pažymi, kad pagal ESM suteiktos gelb÷jimo paskolos 
buvo naudojamos vien tik bankų sektoriaus rekapitalizavimo tikslu; tod÷l mano, kad 
ESM – tai nereikalinga kitų galiojančių finansin÷s paramos bankų sektoriui priemonių 
kopija; 

16. primena, kad ekonomin÷je ir pinigų sąjungoje taikoma tik nelanksti fiksuotų valiutos 
kursų ir netvarių biudžeto taisyklių sistema; pabr÷žia, kad siekiant tikros ekonomin÷s ir 
pinigų sąjungos reikia užtikrinti demokratinę paramą ir ekonomines bei politines 
sąlygas, kurių neturi ES, taip pat bendrą fiskalinį paj÷gumą, kuris d÷l visų praktinių 
aspektų yra nepasiekiamas;  

17. pabr÷žia, kad d÷l ydingos ekonomin÷s ir pinigų sąjungos struktūros, pagal kurią 
nesukuriamos būtinos optimalios valiutos erdv÷s sąlygos, euro zonoje susidar÷ ir buvo 
skatinamas netvarus makroekonominis disbalansas, tod÷l susikaup÷ per didelis 
einamosios sąskaitos perteklius ir deficitas; pabr÷žia, kad euras – nuo Antrojo 
pasaulinio karo laikų labiausiai skilimą lemiantis veiksnys siekiant europin÷s 
integracijos; 

18. primena, kad bankų sąjunga buvo sukurta d÷l to, kad atsirado politin÷ valia išvengti 
finansų krizių ateityje ir sumažinti d÷l valstyb÷s skolos kriz÷s euro zonoje daromą 
neigiamą šalutinį poveikį; pažymi, kad vis dar neįgyvendinta bankų sektoriaus 
struktūrin÷ reforma, grindžiama aiškiu ir automatišku prekybos veiklos ir pagrindin÷s 
kredito funkcijos atskyrimu;  

Tvaraus ir veiksmingo ekonomikos valdymo veiksmų planas  

19. ragina valstybes nares pateikti plataus užmojo veiksmų planą, kuriame būtų 
atsižvelgiama į poreikį vykdyti ekonomikos valdymo reformas, kaip apibr÷žta šiame 
pranešime;  

20. ragina visus šio būtino ekonomikos valdymo persvarstymo suinteresuotuosius subjektus 
nepalikti neišspręstų klausimų ir ištirti visas galimybes, įskaitant tas, d÷l kurių reik÷tų 
persvarstyti Sutartis; mano, kad toks veiksmų planas turi būti pagrįstas šiais elementais: 

– persvarsčius Sutartį, teis÷s pasitraukti iš euro zonos nustatymu ir galimyb÷s 
pasirinkti sąlygos išpl÷timu; 

– nedelsiant taikoma išimtimi, pagal kurią nacionalin÷s viešosios išlaidos, susijusios 
su a) investicijomis į MTTP ir inovacijas ir b) visomis kiekvienos valstyb÷s nar÷s 
patvirtintomis garantuotomis minimaliomis pajamomis, neįtraukiamos į deficito ir 
skolos apskaičiavimą pagal Stabilumo ir augimo paktą; 

– esminiais pokyčiais pereinant nuo fiskalinio konsolidavimo ir defliacin÷s politikos 
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prie ilgalaik÷s strategijos, grindžiamos anticikline politika, socialine sanglauda ir 
veiksminga finansų sektoriaus ir pelno mokesčių sistemos reforma;  

– persvarstyta valdymo sistema, pagal kurią valstyb÷s nar÷s gal÷s naudotis savo 
suverenia teise savarankiškai vykdyti fiskalinę politiką; 

– esamų biudžeto kriterijų, įskaitant subalansuoto biudžeto taisyklę ir 1/20 taisyklę 
d÷l skolos mažinimo, pakeitimu makroekonominiais ir socialiniais rodikliais, kaip 
antai tikrasis augimas, ilgalaik÷s viešosios investicijos ir nedarbo lygis, taip pat 
mokesčių sistemos sąžiningumas ir skaidrumas; 

– priemonių rinkiniu, kuriuo būtų siekiama apsaugoti pasitraukti iš euro zonos 
nusprendusią valstybę narę nuo kapitalo perk÷limo d÷l spekuliacinių išpuolių; 

– euro zonoje taikoma aiškia teisine sistema, skirta valstyb÷s skolos 
restruktūrizavimui ir skolos naštos mažinimui; 

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 
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