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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 sutartis) ir į Sutartį dėl Europos Sąjungos 

veikimo, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) Nr. 472/2013 dėl euro zonos valstybių narių, kurios turi didelių finansinio 

stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonominės ir biudžeto 

priežiūros griežtinimo1, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) Nr. 473/2013 dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsenos 

bei vertinimo ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų2, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) Nr. 1173/2011 dėl veiksmingo biudžeto priežiūros vykdymo užtikrinimo euro 

zonoje3, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyvą 2011/85/ES dėl reikalavimų 

valstybių narių biudžeto sistemoms4, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) Nr. 1174/2011 dėl vykdymo užtikrinimo priemonių, skirtų perviršiniams 

makroekonominiams disbalansams naikinti euro zonoje5, 

– 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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dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei 

koordinavimo1, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) Nr. 1176/2011 dėl 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 dėl perviršinio deficito procedūros 

įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo3, 

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

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo ekonominėje ir pinigų 

sąjungoje (SSKV), 

– atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 22 d. penkių pirmininkų pranešimą dėl Europos 

ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

A. kadangi ES sutartyje nustatytas reikalavimas Sąjungai skatinti tvarų vystymąsi, pagrįstą 

ekonomikos augimu, siekiant visiško užimtumo ir socialinės pažangos ir ekonominės, 

socialinės bei regioninės sanglaudos ir solidarumo tarp valstybių narių skatinimo; 

B. kadangi Europos ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) sustabdė valstybių narių vystymąsi 

ir dėl jos šiuo metu patiriama recesija, defliacija ir didžiulis nedarbas; 

C. kadangi įvykus priverstinei konvergencijai prieš bendros valiutos įvedimą, euro zonoje 

padidėjo struktūrinių skirtumų, o tai apsunkino jos galimybes reaguoti į sukrėtimus; 

D. kadangi tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu taikomas reguliavimo koregavimas ir 

struktūrinės reformos pablogino jau ir taip sunkią ekonominę ir socialinę padėtį; 

E. kadangi nuo bendros valiutos įvedimo ji padidino deficitą ir perteklių turinčių šalių 

skirtumus ir disbalansus, skatindama netoleruotiną makroekonominį disbalansą, ypač 

daugelio periferinių šalių, ir tai rodo, kad struktūriniu požiūriu bendra valiuta 

neįmanoma užtikrinti realios konvergencijos ir sanglaudos tokioje valiutos zonoje, kuri 

toli gražu nėra optimali; 

F. kadangi EPS trūkumai tapo dar opesni priėmus tokius teisės aktus, kaip šešių 

dokumentų rinkinys ir dviejų dokumentų rinkinys, įdiegus Europos semestrą bei 

sukūrus naujų priemonių, pavyzdžiui, Europos stabilumo mechanizmą (ESM); 

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

ekonominių sprendimų pražūtingus padarinius ir žalą gyventojams bei mažosioms 

Europos įmonėms; 

                                                 
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. 
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H. kadangi Europos Sąjungos piliečių pasitikėjimas ES projektu pastaraisiais metais 

smarkiai sumenko; 

I. kadangi visos pastangos, kurių buvo imtasi pastaraisiais dešimtmečiais siekiant didesnės 

fiskalinės ir politinės integracijos euro zonoje, buvo bevaisės; 

J. kadangi dabartinėje ekonomikos valdymo sistemoje dominuoja viršvalstybiniai 

technokratiški organai ir didžiųjų ES valstybių tarpvyriausybinės struktūros ir kadangi 

tai pažeidžia valstybių narių suverenias teises demokratiškai pasirinkti ekonominę ir 

socialinę politiką, kurią jos laiko tinkama, ir todėl labai kenkia priimtų sprendimų 

politiniam teisėtumui; 

1. pabrėžia, kad dėl ydingos ekonominės ir pinigų sąjungos struktūros, pagal kurią 

nesukuriamos būtinos optimalios valiutos erdvės sąlygos, euro zonoje susidarė ir buvo 

skatinamas netvarus makroekonominis disbalansas ir skirtumai, todėl susikaupė per 

didelis einamosios sąskaitos perteklius ir atitinkamas deficitas; atkreipia dėmesį į tai, 

kad EPS sąranga  yra politiškai nepagrįsta, kaip matyti iš daugelio jos teisinės sistemos 

pažeidimų; pabrėžia, kad euras – nuo Antrojo pasaulinio karo laikų labiausiai skilimą 

lemiantis veiksnys siekiant europinės integracijos; 

2. pabrėžia, kad bendra valiuta silpnesnės ekonomikos šalims padarė asimetrinį poveikį, 

kai jos buvo priverstos pakelti neproporcingai dideles prisitaikymo prie vidinės 

devalvacijos išlaidas dėl valiutos, kuri palyginti su jų šalių ekonomika yra pervertinta, o 

stipresnės ekonomikos šalys plečia savo eksportą ir kaupia išorės didelį ir nuolatinį 

perteklių; 

3. pažymi, kad krizė parodė, jog bendra pinigų politika pagal vieną visiems taikomą 

modelį (angl. one-size-fits-all) negali tinkamai susidoroti su asimetriniais sukrėtimais 

euro zonoje, o nesant galimybės leisti valiutai laisvai svyruoti koregavimo našta 

perkeliama silpnesnėms euro zonos ekonomikoms, kurios priverstos taikyti daug 

skausmingesnę vidaus devalvaciją, kad atgautų konkurencingumą; 

4. primena, kad EPS taikoma tik nelanksti fiksuotų valiutos kursų ir netvarių biudžeto 

taisyklių sistema; apgailestauja, kad tenka pasakyti, jog po ilgo ir skausmingo 

nominaliojo koregavimo turėtų būti aišku, kad bet kokios EPS sąrangos reformos yra 

pagrįstos griežto taupymo politikos ir struktūrinių reformų, kurios paveiks visus euro 

zonos narius, primetimu; 

5. pažymi, kad dabartinė ekonomikos valdymo sistema pagal Stabilumo ir augimo paktą 

(SAP), šešių teisės aktų rinkinys ir dviejų teisės aktų rinkinys, taip pat fiskalinis 

susitarimas nereikalingai varžo gyvybiškai svarbią euro zonos valstybių narių fiskalinės 

politikos erdvę, atimdama iš jų pagrindines silpnos paklausos ir neefektyvios pinigų 

politikos sąlygomis veiksmingą makroekonomikos priemones; 

6. pabrėžia, kad esami koordinavimo mechanizmai ir priemonės be reikalo valstybėms 

narėms užkerta kelią demokratiškai pasirinkti ekonomikos politiką, kurią jos laiko esant 

reikalinga ir tinkama, atsižvelgiant į jų konkrečią situaciją; 

7. ragina Komisiją nustoti taikyti griežto taupymo priemones ir sudaryti sąlygas 
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valstybėms narėms vykdyti tokią ekonomikos politiką, kokios joms reikia, kad jos 

galėtų kovoti su rekordiškai dideliu nedarbu, skurdu ir socialine ir ekonomine nelygybe, 

išlaikydama pagarbą ekonominiam suverenitetui; 

8. pažymi, kad netradicinės pinigų politikos priemonės, kurias ECB pradėjo taikyti po 

krizės, nepadarė poveikio, kurį neva turėjo padaryti; primena, kad didžiulė grynųjų 

pinigų injekcija į rinkas taip ir liko finansų sistemoje ir bankų buvo panaudota 

spekuliaciniais tikslais, o ne realiosios ekonomikos finansavimui ir rėmimui; pažymi, 

kad precedento neturintis grynųjų pinigų kiekis laikui bėgant gali padaryti žalingą 

poveikį gamybos struktūrai; 

9. pabrėžia, kad dabartinės sutartys ir priemonės leidžia imtis tik kai kurių būtinų veiksmų 

siekiant užtikrinti tvaresnę ir demokratiškesnę sistemą, ir pabrėžia, kad siekiant pašalinti 

struktūrinius EPS institucinės struktūros trūkumus, būtina persvarstyti sutartis; 

10. susirūpinęs pažymi, kad dabartinės institucijų diskusijos dėl veiksmų, kurių reikia imtis 

siekiant toliau gilinti politikos koordinavimą po penkių pirmininkų pranešimo, iš esmės 

grindžiamos dogma, kad bendros valiutos panaikinti neįmanoma. ir politiniais 

nurodymais, kurie akivaizdžiai nesugebėjo prisidėti prie ekonomikos augimo, užimtumo 

ir konvergencijos euro zonoje, taip tik pratęsdami nesibaigiančią ekonomikos ir 

socialinę krizę ir paspartindami ES dezintegraciją; 

11. atkreipia dėmesį į tai, kad kapitalo rinkų sąjunga padidins ES sudėtingumą ir tarpusavio 

sąsajas ES finansų sistemoje, taip pakenkdama finansiniam stabilumui; 

12. nerimauja dėl neigiamo bankų sąjungos poveikio; atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinė 

bendra priežiūros sistema buvo smarkiai linkusi spręsti kredito rizikos problemą, tuo 

tarpu visiškai neskirtas dėmesys finansinei sisteminei rizikai; mano, kad gelbėjimo 

privačiomis lėšomis taisyklės turėtų būti atšauktos tose valstybėse narėse, kur jų 

taikymas prieštarauja santaupų apsaugai, kurią garantuoja nacionalinės konstitucijos, ir 

kad jų bankininkystės sistemas verčiau turėtų paremti nacionalinis centrinis bankas, 

veikiantis kaip paskutinis skolintojas; atkreipia dėmesį į tai, kad siūlomi gaivinimo ir 

pertvarkymo mechanizmai, tokie kaip tarpinio finansavimo mechanizmai ir Bendras 

pertvarkymo fondas, nėra pakankamos ir patikimos priemonių, kurios padėtų išspręsti 

didžiausių Europos bankų problemas; todėl mano, kad bankų sąjungai nepavyko 

padidinti bankų sektoriaus stabilumo; 

13. mano, kad Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) įrodė, jog yra netinkama 

priemonė siekiant įveikti didelį investicijų atotrūkį ES ir padėti atsigauti po krizės; 

apgailestauja dėl to, kad viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystė ir pirmenybė didelio 

masto infrastruktūros projektams daro didelį poveikį aplinkai ir nesukuria pakankamai 

pridėtinės vertės; 

14. mano, kad bendra valiuta euras nepateisino lūkesčių, susijusių su stabilumu, 

konvergencija, augimu ir darbo vietų kūrimu; pažymi, kad bet kokie mėginimai pasiekti 

šio tikslo fiskalinis pajėgumas būtų veiksmingi tik tuo atveju, jei stabilizavimo ir 

kompensacijų mechanizmas būtų pagrįstas reikšmingas pervedimais iš perteklių turinčių 

šalių į ekonominio nuosmukio sritis; mano, kad toks mechanizmas būtų politiškai ir 

techniškai neįgyvendinamas, ir todėl atmeta bet kokius bandymus kurti fiskalinį 
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pajėgumą; 

15. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant veiksmingai spręsti disbalanso klausimą ir absorbuoti 

simetrinius ir asimetrinius EPS sukrėtimus, tokie pervedimai turėtų būti tokie dideli, kad 

politiškai ir finansiškai tai būtų neįmanoma įgyvendinti; 

16. atkreipia dėmesį į tai, kad visos pastangos, kurių buvo imtasi iki šiol, siekiant sukurti 

tvaresnę pinigų sąjungą, buvo bevaisės, o pervedimų sistema, grindžiama solidarumu ir 

rizikos pasidalijimu nėra įtraukta į politinę ES ateities darbotvarkę; todėl ragina daugiau 

dėmesio skirti alternatyvių sprendimų paieškoms; 

17. yra labai susirūpinęs dėl dabar svarstomų pasiūlymų stiprinti pinigų sąjungą, nes jie 

pagrįsti struktūrinių reformų ir fiskalinio konsolidavimo primetimu deficitą turinčioms 

šalims; pabrėžia, kad didesnis ekonominio suvereniteto praradimas tik pagilintų 

ekonomines, politines ir socialines problemas, o ne pateiktų tikrą sprendimo būdą, kaip 

pasiekti euro zonos stabilumo; 

18. griežtai nepritaria minčiai Komisijoje įsteigti euro zonos finansų ministro postą ir iždą, 

nes jie būtų nepavaldūs jokiai demokratinei kontrolei ir jiems labai trūktų politinio 

teisėtumo, taip pat atskaitomybės Europos piliečiams; 

19. pabrėžia, kad reikia skubiai ieškoti alternatyvių sprendimų siekiant atkurti visišką 

užimtumą, klestėjimą ir socialinę sanglaudą Europos Sąjungoje; pabrėžia, kad būtina 

gerbti valstybių narių suverenią teisę kontroliuoti pinigų ir fiskalinę politiką, nes tai 

vienintelis būdas užtikrinti demokratinį teisėtumą ir išlaikyti teisingą bei tinkamą 

socialinės apsaugos sistemą ir aukštos kokybės viešąsias paslaugas, kartu kovojant su 

nedarbu, skurdu bei socialine nelygybe; 

20. mano, kad įgyvendinant ekonomikos valdymo sistemą suverenioms valstybėms narėms 

neturėtų būti užkertamas kelias atlikti anticiklinius veiksmus siekiant kovoti su dideliu 

nedarbu ir skurdu ir skatinti ekonomikos augimą; pabrėžia, kad reikia skubiai pašalinti 

Komisijos biudžeto suvaržymus viešosioms investicijoms ir socialinei politikai, iš 

esmės persvarstant Sutartis ir šešių dokumentų rinkinį bei dviejų dokumentų rinkinį, 

taip pat atšaukti fiskalinį susitarimą; 

21. mano, kad valstybėms narėms turėtų būti leidžiama vykdyti bankų sektoriaus 

struktūrinę reformą, grindžiamą aiškiu ir privalomu investicinės ir komercinės veiklos 

atskyrimu, remiantis C. Glasso ir H. B. Steagallo įstatymo pavyzdžiu, jei jos mano, kad 

tai yra tinkamas būdas užkirsti kelią sisteminės rizikos kaupimuisi, sumažinti tarpusavio 

priklausomybę ir riziką jų bankų sektoriuje bei padidinti jos atsparumą; pabrėžia, kad tai 

galėtų būti vienas iš būdų veiksmingai išspręsti „pernelyg didelių, kad joms būtų leista 

žlugti“ įstaigų problemą ir užtikrinti, kad nereikėtų imtis gelbėjimo valstybės lėšomis; 

22. apgailestauja dėl to, kad dabartinė politinė aklavietė užkerta kelią galimybei rasti 

veiksmingą sprendimą, kaip ES valstybių ekonomikas išvesti iš recesijos; yra 

susirūpinęs, kad užsitęsusi dabartinė ekonomikos stagnacija ir politinė krizė gali nulemti 

chaotišką ir nekontroliuojamą euro zonos subyrėjimą; pabrėžia, kad reikia skubiai 

planuoti metodišką ir koordinuotą pinigų sąjungos išformavimą, tuo pat metu numatant 

demokratinius valstybių narių savanoriško pasitraukimo iš euro zonos mechanizmus; 
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23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, 

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

mechanizmo valdančiajam direktoriui ir valstybių narių parlamentams. 

Or. en 

 


