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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 pajėgumų 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį (ES sutartį), visų pirma į jos 3 ir 50 

straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

A. kadangi moksliniai ir empiriniai duomenys rodo, jog bendra valiuta nėra būtina 

prekybos skatinimo sąlyga; 

B. kadangi pagal Mastrichto sutartį įsteigta ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) sustabdė 

valstybių narių vystymąsi ir augimą ir dėl šios priežasties jos šiuo metu patiria 

ekonomikos recesiją, kenčia dėl žemo infliacijos lygio ir struktūriniu požiūriu didelio 

nedarbo; 

C. kadangi konkretus Mastrichto sutarties ir EPS tikslas buvo skatinti euro zonos valstybių 

konvergenciją, tačiau patirtis parodė, kad po to, kai buvo įvesta bendra valiuta, labai 

padaugėjo ekonominių skirtumų, ir tokioms valstybėms tapo neįmanoma susidoroti su 

asimetriniais sukrėtimais; 

D. kadangi nuo 2009 m. nacionaliniu lygmeniu primestos struktūrinės reformos ir ES 

lygmeniu priimta politika, pvz., šešių dokumentų rinkinio ir dviejų dokumentų rinkinio 

reglamentai, Europos semestras ir Europos stabilumo mechanizmas (ESM), pablogino 

jau ir taip sunkią ekonominę ir socialinę padėtį; 

E. kadangi ES institucijos ir visa Sąjunga  neatsižvelgė į savo taikomos politikos ir 

ekonominių sprendimų pražūtingus padarinius ir žalą gyventojams bei Europos MVĮ; 

1. mano, kad EPS turėjo struktūrinių trūkumų jau nuo paties jos įsteigimo, kadangi euro 

zona nėra optimali valiutos zona, o per daugelį metų joje susidarė netvarus 

makroekonominis disbalansas; 
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2. mano, kad EPS pažeidžiamumas išryškėjo per pasaulinę finansų ir ekonomikos krizę, 

kai nevaldomas disbalansas, kurį sukėlė bendros valiutos nelankstumas, ir didžiulio 

masto viešosios intervencinės priemonės, skirtos finansų sektoriui gelbėti, pablogino 

padėtį ir sukėlė valstybių skolos krizę, kurios metu kai kurių valstybių narių centrinės 

valdžios skolinimosi sąnaudos dramatiškai išaugo; 

3. pažymi, kad krizė parodė, jog taikant vienu visiems taikomu požiūriu grindžiamą 

bendrą pinigų ir fiskalinę politiką negalima tinkamai susidoroti su išorės sukrėtimais; 

pabrėžia, kad taikant fiksuoto valiutos kurso sistemą valiutos koregavimo našta 

perkeliama darbo rinkai tų valstybių narių, kurios priverstos taikyti vidaus devalvacijos 

priemones, kad atgautų konkurencingumą; 

4. apgailestauja, kad nuo krizės pradžios Europos Centrinis Bankas (ECB) taikė 

netradicines pinigų politikos priemones, kurios nepadarė jokio poveikio stabilizuojant 

ekonomikos ciklą ar didinant infliaciją iki tvaraus lygio; 

5. pabrėžia, kad valstybės narės turi turėti galimybę pasitraukti iš euro zonos; ragina 

valstybes nares parengti koordinuoto EPS išardymo planą; 

6. mano, kad bendra valiuta euras nepadėjo užtikrinti stabilumo, konvergencijos ir 

augimo; mano, kad biudžeto pajėgumų kūrimas euro zonoje yra tik dar vienas 

bandymas išgelbėti žlugusį ekonomikos ir pinigų projektą, kuris didina riziką, kad EPS 

bus paversta nuolatinių fiskalinių pervedimų iš pagrindinių euro zonos valstybių į 

pakraščio valstybes sistema; 

7. mano, kad EPS kenčia nuo didžiulio demokratijos trūkumo; pabrėžia, kad euro zonos 

institucijos, pavyzdžiui, ECB ir euro grupė, ypač krizės laikotarpiu parodė tendenciją 

veikti be jokios demokratinės atskaitomybės; 

8. nepritaria bankų sąjungos projektui, nes jis nedavė rezultatų siekiant tikslo padidinti 

Europos finansų sistemos atsparumą ir stabilumą;  

9. pabrėžia, kad reikia pakeisti dabartinį euro zonos ekonomikos valdymą siekiant 

užtikrinti, kad valstybės narės galėtų įgyvendinti ekonominę, pinigų ir fiskalinę politiką, 

būtiną tvariam augimui ir užimtumui skatinti;  

10. pabrėžia, kad reikia visoms valstybėms, kurios nenori būti EPS dalis, suteikti galimybę 

pasirinkti; 

11. pažymi, kad EPS paryškino nesutarimus ir konfliktus tarp Europos valstybių; pabrėžia, 

kad Europos valstybių ir vyriausybių vadovams reikia priimti išsamų veiksmų planą, 

kaip išardyti euro zoną ir tokiu būdu atkurti kintančius valiutų kursus; pabrėžia, kad tai 

būtina naujos bendradarbiavimo dvasios ir suverenių Europos valstybių tarpusavio 

pagarbos sąlyga; 

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, 

Komisijai, Tarybai, Euro grupei, Europos centriniam bankui, Europos stabilumo 

mechanizmo valdančiajam direktoriui ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams. 
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