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Pranešimas A8-0038/2017 

Reimer Böge, Pervenche Berès 

Euro zonos biudžeto pajėgumas 

2015/2344(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalis), keičiantis ne 

teisėkūros pasiūlymą dėl rezoliucijos A8-0038/2017 

Europos Parlamento rezoliucija dėl euro zonos biudžeto pajėgumo 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį (ES sutartį), visų pirma į jos 122 ir 

151 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

A. kadangi ištikus finansų krizei tapo akivaizdu, kad ES sutartys nesuteikia euro zonai 

priemonių, kuriomis būtų galima efektyviai kovoti su ekonominiais ir finansiniais 

sukrėtimais, ir nenumato koordinuoto pasitraukimo iš euro zonos; kadangi iš tikrųjų 

pasirodė, kad ekonomikos valdymo sistema daro neigiamą poveikį, nes ji verčia 

valstybes nares taikyti prociklines priemones, nėra naudinga ir prieštarauja darbuotojų ir 

žmonių interesams, taip pat labai slopina visuomenės pažangą; 

B. kadangi įvedus eurą dėl struktūrinių makroekonominių pusiausvyros sutrikimų ir 

asimetriškumo kelios valstybės narės turi pernelyg aukštai įvertintus realius valiutos 

kursus ir tai daro didelį neigiamą poveikį jų gamybos struktūrai ir tarptautinių 

investicijų pozicijai, tai taip pat sukėlė recesijos tendenciją Europos Sąjungos valstybėse 

narėse; 

C. kadangi ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS), bendra politika ir bendroji rinka 

nesustiprino konvergencijos, bendradarbiavimo ar solidarumo, o tik paskatino 

ekonominį dominavimą, padidino skirtumus ir sukėlė nevienodo lygio vystymąsi; 

kadangi sanglaudos politika nėra pakankamai veiksminga mažinant valstybių narių 

skirtumus; 

D. kadangi ekonomikos valdymo sistema ir EPS buvo pasinaudota viešosioms 
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investicijoms, darbuotojų pajamoms ir socialinei gerovei sumažinti, ir tai paskatino 

valstybės turto privatizavimą, rinkų liberalizavimą ir reguliavimo panaikinimą, 

paklausai trukdančias struktūrines reformas ir socialinių bei darbo teisių praradimą, 

įskaitant kolektyvinių derybų, kurios įtvirtintos pagrindinėse Tarptautinės darbo 

organizacijos (TDO) konvencijose ir ES Pagrindinių teisių chartijoje, išardymą; kadangi 

tai sukėlė ekonomikos stagnaciją, defliacijos tendencijas ir padidino socialinę ir 

ekonominę nelygybę, skurdą, taip pat lėmė aukštą nedarbo lygį; 

E. kadangi valstybės narės buvo prievarta verčiamos priimti griežto koregavimo programas 

ir dėl to jos patyrė milžiniškų socialinių ir ekonominių sąnaudų; kadangi, atsisakius 

suteikti finansinę pagalbą, keletas nacionalinių vyriausybių atsistatydino; kadangi dėl 

sąžiningos perskirstymo sistemos trūkumo išyra pagrindiniai ekonominiai sektoriai 

periferinėse šalyse, o užuot šioms valstybėms suteikus augimą skatinančių programų 

rinkinį, jos tampa nuolatinio skolinimosi siekiant panaikinti šį disbalansą įkaitėmis; 

F. kadangi trys stabilizavimo priemonės, kurios buvo sukurtos už ES biudžeto struktūros ir 

Sutarties nuostatų ribų: Graikijos paskolų priemonė (GPS), Europos finansinio 

stabilumo fondas (EFSF) ir Europos stabilumo mechanizmas (ESM) ypač prisidėjo prie 

centrinių ir periferinių šalių ekonomikos disbalanso; kadangi šiomis priemonėmis buvo 

primestos padidinto taupymo sąlygos, susijusios su galimybėmis gauti kreditą, 

apsunkinant tiesioginį poveikį patyrusių šalių gebėjimams reaguoti į savo konkrečią 

padėtį; kadangi tokios suverenioms vyriausybėms primetamos sąlygos yra nepriimtinos 

ir nedemokratiškos; 

G. kadangi bankų sąjunga prisideda prie tolesnės bankininkystės sektoriaus koncentracijos 

ES, toliau silpnina valstybių narių gebėjimus kontroliuoti savo bankų sistemas ir 

neišsprendžia problemos „per dideli ir per daug susiję, kad žlugtų“, taip pat kadangi 

gelbėjimo privačiomis lėšomis sistema tebėra nepatikima ir kelia pavojų mokesčių 

mokėtojų bei valstybių narių biudžetams; 

H. kadangi kapitalo rinkų sąjunga išplės sisteminę riziką naudodama pakeitimą vertybiniais 

popieriais ir sustiprins šešėlinį bankų sektorių ir draudėjų bei pensijų fondų vykdomą 

viešosios infrastruktūros turto išpardavimą, užuot stiprinusi patikimą ir decentralizuotą 

mažmeninę bankininkystę, kaip finansavimo investicijų pagrindinį šaltinį mažosioms ir 

vidutinėms įmonėms; 

I. kadangi penkių pirmininkų pranešime dėl būsimos EPS konfigūracijos išsakomas 

ketinimas panaudoti daug įvairių priemonių, organų ir sistemų, kurios trukdo atsisakyti 

dominuojančio taupymo ir neoliberalaus diskurso; kadangi tai apsunkins prociklinę 

politiką ir susilpnins valstybių narių demokratinį suverenumą; kadangi šio pranešimo 

pagrindinės rekomendacijos, kaip antai dėl produktyvumo tarybų, trukdo kolektyvinėms 

deryboms dėl darbo užmokesčio; kadangi šis pranešimas parengtas neįtraukus Europos 

Parlamento ar nacionalinių parlamentų; 

1. atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija daugiau dėmesio skiria euro zonos fiskalinei 

krypčiai; pabrėžia, kad to nepakanka siekiant nutraukti taupymo politiką; 

2. apgailestauja dėl ES institucijų ir kai kurių valstybių narių šantažinio pobūdžio pozicijos 

šalių, kurios nusprendė nesilaikyti griežto taupymo politikos ir neoliberaliosios 
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doktrinos, atžvilgiu; 

3. pabrėžia, kad bet kokių euro zonos biudžeto pajėgumų įsteigimas neišspręs EPS 

struktūrinio disbalanso problemų ir kad siekiant panaikinti giliąsias euro krizės 

priežastis, ypač makroekonominio disbalanso prisidėjimą prie privačiojo ir viešojo 

įsiskolinimo, reikia iš esmės keisti EPS ekonominės politikos ir valdymo kryptį; 

4. nepritaria euro zonos iždo idėjai, nes ji reikš tolesnį galios sutelkimą 

viršnacionaliniuose subjektuose ir iždas bus įtvirtintas fiskalinio susitarimo sistemoje ir 

gali prisidėti prie paklausai trukdančių struktūrinių reformų vykdymo, ir taip kenkti 

demokratiniam suverenumui ir prisidėti prie griežto taupymo primetimo; 

5. pabrėžia, kad reikalinga struktūrinė bankininkystės reforma, kuri mažmeninę 

bankininkystę atskirtų nuo investicinės bankininkystės ir sudarytų sąlygas pertvarkyti 

įprastus bankus neprivatizuojant pelno ir nesuvisuomeninat nuostolių, tuo pačiu 

užtikrinant bankininkystės sektoriaus valstybinę kontrolę ir bankų sektoriaus 

decentralizaciją, užuot didinus sisteminį pavojų ir nepastovias finansavimo sąlygas per 

kapitalo rinkų sąjungą; 

6. mano, kad EPS parodė savo pažeidžiamumą vykstant pasaulinei finansinei ir 

ekonominei krizei, kai dėl nevaldomo disbalanso, kurį sukėlė kaimyninėms valstybėms 

nepalanki politika (angl. beggar-thy-neighbour policies) pagrindinėse euro zonos 

valstybėse narėse, kaip antai Vokietija, ir trumpalaikiai kapitalo srautai į periferinius 

regionus, buvo paskatintas didelis įsiskolinimas (privačiojo ir valstybinio sektoriaus), 

dėl to dramatiškai išaugo kai kurių valstybių narių centrinės valdžios skolinimosi 

sąnaudos, po to, kai dėl bankų gelbėjimo valstybės lėšomis ir pradinių anticiklinių 

politikos priemonių reaguojant į krizę padidėjo valdžios sektoriaus skola; 

7. įspėja, kad ateities sukrėtimai gali dar labiau destabilizuoti visą euro zoną, nes EPS ir 

Europos ekonomikos valdymo sistema neleidžia valstybėms narėms naudotis 

tinkamomis ir reikalingomis priemonėmis, kad jos galėtų tinkamai reaguoti į dabartinę 

ir būsimas ekonomines ir socialines krizes; mano, kad dėl simetrinių sukrėtimų, galinčių 

kilti dėl nepakankamos vidaus paklausos, vien tik pinigų politika negalėtų atgaivinti 

ekonomikos augimo, ypač kai taikomos žemesnės už nulį palūkanos, ir kad šiuos 

simetrinius sukrėtimus reikėtų atremti finansuojant investicijas, kuriomis siekiama 

bendros paklausos ir visiško užimtumo; 

8. pabrėžia, kad įvedus eurą, kaip bendrą valiutą, buvo panaikinti jau išbandyti ir patikrinti 

strateginiai politikos metodai asimetriniams sukrėtimams atsverti, kaip antai valiutos 

kurso pakartotinis sureguliavimas; dar kartą pabrėžia, kad atsisakius pinigų politikos 

autonomijos dėl to reikia įdiegti alternatyvius koregavimo mechanizmus, kurie padėtų 

susidoroti su asimetriniais makroekonominiais sukrėtimais ir taikant visapusišką 

demokratinę kontrolę užtikrinti didėjančią realią ir socialinę konvergenciją; 

9. ragina įsteigti paramos programą ir, atitinkamoms valstybėms narėms paprašius, 

numatyti galimybę valiutų kurso mechanizmą sujungti su Europos centriniu banku 

siekiant simetrinio valiutos kursų stabilizavimo tose valstybėse narėse, kurios norėtų 

susiderėti dėl koordinuoto pasitraukimo iš euro zonos remiantis tuo, kad jų narystė tapo 

netvari ir nepakeliama; pabrėžia, kad tokia programa reikėtų užtikrinti tinkamą 
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socialinės ir ekonominės žalos, padarytos dėl šių valstybių narių buvimo EPS, 

kompensavimą; taip pat pabrėžia poreikį parengti skubios pagalbos planą ekonomikai 

šalyse, kurios nukentėjo dėl trejeto intervencijos, paremti; taip pat pabrėžia poreikį 

užtikrinti teisinį aiškumą dėl koordinuoto pasitraukimo iš euro zonos išlaikant narystę 

Sąjungoje ir poreikį taikyti kapitalo kontrolę, įskaitant skolos restruktūrizavimą ir 

skolos nurašymą, kuris būtų valdomas lex monetae principais, pagal kuriuos skolininkai 

skolas gali padengti jų pageidaujama valiuta; 

10. yra itin susirūpinęs dėl ES periferinėms šalims tenkančios skolos naštos; mano, jog 

nepaprastai svarbu mažinti skolos naštą iš naujo dėl jos (t. y. dėl sumų, grąžinimo 

termino ir palūkanų normų) derantis ir anuliuojant jos spekuliacinį ir neteisėtą 

komponentą bei užtikrinant tvarų jos dydį – tai skubos ir elementaraus teisingumo 

klausimas; 

11. ragina panaikinti Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir 

pinigų sąjungoje ir Europos semestrą, nes jie yra nedemokratiniai ekonominiai varžtai, 

darantys neigiamą poveikį valstybių narių ekonominiam rezultatyvumui ir socialiniam 

vystymuisi; ragina juos pakeisti tokia politika, kuri užtikrintų socialinę konvergenciją, 

įtraukų augimą ir užimtumą; pabrėžia poreikį viešosioms investicijoms netaikyti 

Mastrichto kriterijų tol, kol bus atšauktos šios sutartys (auksinė viešųjų investicijų 

taisyklė), nes investicijos sukuria pajamų srautus ir turtą ateities kartoms, taigi 

skolinimosi sąnaudų išskirstymas laike yra pagrįstas; 

12. pabrėžia, kad Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) skatina privačius 

investuotojus siekti rentos ir išparduoti turtą dalimis Sąjungos biudžeto sąskaita per 

viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystes, privatizuoti pelną ir visuomeninti sąnaudas 

tik retai prisidedant prie papildomų investicijų; mano, kad per ESIF Europos investicijų 

bankas įgijo per daug galių Sąjungos biudžeto atžvilgiu ir duoda mažai rezultatų 

investicijų regioninio paskirstymo ir paramos MVĮ srityje; 

13. ragina vykdyti prasmingą investicijų programą, kurią vykdant būtų remiama realioji 

ekonomika, pagrįsta solidarumu ir teritorine sanglauda; mano, kad vykdant šią 

programą turėtų būti susitelkiama į deramas ir kokybiškas darbo vietas ir tuo pačiu 

didinamas darbuotojų gyvenimo lygis ir socialinė apsauga, ypač stiprinant kolektyvines 

derybas ir kolektyvinius susitarimus ir išplečiant teisę streikuoti; 

14. pabrėžia poreikį, kad Europos centrinis bankas finansuotų viešąsias investicijas į 

realiąją ekonomiką, o ne į turto kainų burbulus ir kad nacionalinių plėtros bankų 

vykdomas obligacijų pirkimas tuo tikslu net atitiktų šiuo metu netinkamai veikiančias 

ES sutartis; mano, kad viešosios investicijos darytų didelį finansavimo iš savo fondų 

poveikį naudojant daugiklį, ypač tose valstybėse narėse, kurių namų ūkiai ir bankai 

patiria likvidumo suvaržymus; 

15. pabrėžia poreikį veiksmingai sumažinti chroniškus einamųjų sąskaitų perteklius; 

pabrėžia, kad subalansuotos valstybių narių einamosios sąskaitos yra būtinos siekiant 

sumažinti nuolatinių perkėlimų poreikį ir savavališkas fiskalines taisykles padaryti 

nereikalingas, nes pagal subalansuotų einamųjų sąskaitų sąlygą bet kuri valstybė narė, 

pageidaujanti didesnio valstybės skolinimosi, galėtų jį finansuoti iš vidaus santaupų, 

neįsiskolindama išorėje; 
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16. pabrėžia poreikį spręsti įmonių pelno mokesčio vengimo ir mokesčių slėpimo problemą 

ir sukurti progresines ir sąžiningas mokesčių sistemas, kurios padėtų kovoti su 

mokesčių bazės erozija ir pelno perkėlimu; 

17. ragina Europos Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis sustiprinti euro zonos 

demokratinę kontrolę ir atskaitomybę, siekiant maksimalios demokratinės kontrolės ir 

skaidrumo, užtikrinant socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės dalyvavimą 

sprendimų priėmimo procesų centre ir politinio ir demokratinio vadovavimo atkūrimą 

vystymosi proceso srityje užtikrinant ekonominės galios pavaldumą demokratinei 

politinei galiai; 

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 

vyriausybėms bei parlamentams. 

Or. en 

 

 


