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Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 3 dalis), keičiantis su 
teisės aktų leidyba nesusijusį pasiūlymą dėl rezoliucijos A8-0087/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos 
valiutos fondo įsteigimo

The European Parliament,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento dėl Europos valiutos fondo 
įsteigimo (COM(2017)0827),– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 5 d. Ekonomikos ir 
pinigų politikos komiteto nuomonę dėl pasiūlymų reformuoti ekonominę ir pinigų 
sąjungą (EPS),

– atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 25 d. Euro grupės pirmininko laišką Europos Vadovų 
Tarybos pirmininkui dėl tolesnio EPS stiprinimo ir 2018 m. birželio 29 d. euro zonos 
aukščiausiojo lygio susitikimo pareiškimą dėl Europos stabilumo mechanizmo 
reformos,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 4 d. Euro grupės ataskaitą vadovams dėl EPS 
stiprinimo,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 14 d. euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo 
pareiškimą,

– atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 14 d. bendrą poziciją dėl būsimo Komisijos ir ESM 
bendradarbiavimo,

– atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 11 d. Europos Centrinio Banko (ECB) nuomonę dėl 
pasiūlymo dėl reglamento dėl Europos valiutos fondo įsteigimo1,

– atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 18 d. Europos Audito Rūmų nuomonę Nr. 2/2018 dėl 
su auditu ir atskaitomybe susijusių svarstymų dėl·2017 m. gruodžio 6 d. pasiūlymo 
įsteigti Europos valiutos fondą Sąjungos teisiniu pagrindu,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 2 dalį,

1 OL C 220, 2018 6 25, p. 2.
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– atsižvelgdamas į bendrus Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
preliminarų pranešimą, taip pat į Biudžeto kontrolės komiteto ir Konstitucinių reikalų 
komiteto nuomones (A8-0087/2019),

A. kadangi euro įvedimas – vienas iš ambicingiausių ir sudėtingiausių Sąjungos projektų;

B. kadangi finansų ir ekonomikos krizė atskleidė politinius euro struktūros trūkumus;

C. kadangi tvirtos ir stabilios valiutos yra labai svarbios visai ES;

D. kadangi Europos stabilumo mechanizmas (ESM) buvo įsteigtas reaguojant į EPS krizę;

E. kadangi įsteigus Europos finansinio stabilumo fondą (EFSF) ir ESM pasikeitė politinis 
ir ekonominis EPS pobūdis;

F. kadangi ESM tarpvyriausybinis pobūdis turi įtakos valstybių narių sprendimų priėmimo 
galioms;

G. kadangi vykstančios diskusijos dėl Europos ateities ir EPS atskleidė skirtingas valstybių 
narių politines pažiūras dėl ilgalaikės ESM ateities;

1. pasiūlymą atmeta;

2. mano, kad 2017 m. gruodžio 6 d. Komisijos pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl 
Europos valiutos fondo įsteigimo yra savanaudiškas Komisijos indėlis į diskusiją dėl 
EPS stiprinimo ir ESM reformos;

3. pabrėžia, kad ESM įtraukimui į ES teisinę sistemą trūksta teisinio pagrindo; todėl 
pabrėžia, kad nėra kuo pakeisti tarpvyriausybinio ESM pobūdžio; todėl nepritaria tam, 
kad ESM būtų įtrauktas į Sąjungos teisę; nepritaria idėjai, kad ESM turėtų virsti 
Europos valiutos fondu;

4. primena nacionalinių parlamentų fiskalinės ir demokratinės priežiūros prerogatyvas; 
mano, kad nacionaliniai parlamentai turėtų turėti teisę gauti informaciją apie ESM 
veiklą ir pradėti dialogą su reformuoto ESM valdančiuoju direktoriumi;

5. ragina nedelsiant paskelbti ESM aktyvavimo tolesnėms vadinamosios finansinės 
paramos programoms moratoriumą; nepritaria tam, kad ESM būtų įtrauktas į valstybių 
narių vidaus reikalus ir jų ekonominę politiką; ragina artimiausiu metu panaikinti ESM;

6. 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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