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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl finansų, ekonomikos ir socialinės krizės: rekomendacijos dėl priemonių ir iniciatyvų, 
kurių reikia imtis (galutinė ataskaita) (2010/2242(INI)).

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. spalio 7 d. sprendimą dėl Specialiojo finansų, ekonomikos 
ir socialinės krizės komiteto (CRIS komitetas) sudarymo, įgaliojimų, narių skaičiaus ir 
įgaliojimų trukmės, priimtą pagal Darbo tvarkos taisyklių 184 straipsnį1,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 16 d. sprendimą pratęsti CRIS komiteto 
įgaliojimus iki 2011 m. liepos 31 d.,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 20 d. rezoliuciją „Finansų, ekonomikos ir socialinė 
krizė: rekomendacijos dėl priemonių ir iniciatyvų, kurių reikia imtis (laikotarpio vidurio 
ataskaita)“2,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 8 d. rezoliuciją dėl novatoriško finansavimo 
pasauliniu ir Europos lygmenimis3,

– atsižvelgdamas į esamą Europos Sąjungos teisėkūros darbotvarkę, ypač dėl sutarčių 
keitimo, ekonomikos valdysenos, Bendrosios rinkos akto ir energetikos politikos;

– atsižvelgdamas į savo išvadas dėl Specialiojo politinių išbandymų ir biudžeto išteklių 
siekiant tvarios Europos Sąjungos komiteto (SURE) pasiūlymų dėl naujos daugiametės 
finansinės programos,

– atsižvelgdamas į nacionalinių parlamentų rūmų – Austrijos Bundesrato, Belgijos Senato ir 
Atstovų Rūmų, Bulgarijos Nacionalinio Susirinkimo, Čekijos Respublikos Senato, 
Danijos Folketingeto, Suomijos Eduskuntos, Vokietijos Bundestago, Graikijos Vouli Ton 
Ellinono, Vengrijos Nacionalinės Asamblėjos, Italijos Atstovų Rūmų, Latvijos Seimo, 
Lietuvos Seimo, Portugalijos Respublikos Asamblėjos, Slovėnijos Respublikos 
Nacionalinio Susirinkimo, Švedijos Riksdago, JK Lordų ir Bendruomenių Rūmų –
išsakytas pastabas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Specialiojo finansų, ekonomikos ir socialinės krizės komiteto pranešimą 
(A7-0000/2011),

A kadangi socialinė krizės kaina yra didelė, nes ES užimtumas sumažėjo 1,8 proc., dėl to 
23 mln. ekonomiškai aktyvių žmonių neteko darbo (iš viso 9,6 proc.), jaunimo nedarbo 
lygis pakilo 21 proc., vyrauja nežinia dėl to, ar pasibaigus krizei užimtumas grįš į pirmesnį 
lygį, o 17 proc. ES piliečių gresia skurdas,

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2009)0025.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0376.
3 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2011)0080.
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B. kadangi Viduržemio jūros pietinės pakrantės šalyse vykstančius pokyčius galima vertinti 
kaip ūkių tarpusavio sąsajų rezultatą ir kadangi šie įvykiai primena demokratijos vertę,

C. kadangi praėjus trejiems metams po „Lehman Brothers“ žlugimo finansų rinkos reformos 
tikslai teikti finansavimą ilgalaikėms investicijoms ir padėti kurti darbo vietas vis dar nėra 
įgyvendinti, o vykdant ekonomikos valdysenos reformą nėra pateikta pakankamo 
sprendimo dėl pasaulinio ir ES lygmens pusiausvyros nebuvimo,

D. kadangi manoma, jog iki 2013 m. vidutinis metinis gamybos masto augimas sudarys 
4,8 proc. mažiau nuo BVP, o per ateinantį dešimtmetį bus gerokai mažesnis nei per 
pastaruosius 20 metų;

E. kadangi krizė atskleidžia pasitikėjimo ir įžvalgos stygių Europos Sąjungoje,

F. kadangi 2010 m. spalio 20 d. rezoliucijoje buvo aiškiai išsakyta, jog dabar reikalingos 
aiškios strategijos, bendrai finansuojamos ilgalaikės politikos priemonės, dėl kurių būtų 
pasiektas bendras sutarimas ir kurios 27 valstybėms narėms suteiktų pridėtinės vertės, taip 
pat politikų sprendimai, priimami piliečių labui ir bendradarbiaujant su jais,

I. Europos valstybių skolos ir euro krizė, įskaitant valstybės skolos vertybinių popierių 
ir euroobligacijų tarpusavio išleidimą

1. primena tarpusavyje susijusių pažeidžiamumo veiksnių trikampį, kai finansų krizė lėmė 
viešojo sektoriaus deficito didėjimą, o tai savo ruožtu sukėlė įtampą valstybių skolų 
rinkose;

2. pabrėžia, kad Graikijos, Airijos, Portugalijos ir Ispanijos valstybių skolos reitingų 
sumažinimas, kurį paskelbė kredito reitingų agentūros, sukėlė spekuliacijų antplūdį ir 
investuotojų nepakantumą rizikai, o dėl to Graikijai ir Airijai tapo neprieinamas tvaraus 
dydžio rinkos finansavimas, dėl to prireikė finansinės paramos pagal ES ir 
TVF programas;

3. pažymi, kad valstybių narių dvišaliai ar daugiašaliai susitarimai kelia pavojų ekonominei 
integracijai, ir palankiai vertina ekonominės politikos koordinavimo Europos semestro 
principą;  

4. pabrėžia, kad valstybės skolos krizė atskleidė disbalanso Europos viduje pavojų; ypač 
pabrėžia būtinybę Europos Sąjungai veikti vieningai, kurti bendrą Europos fiskalinę 
politiką turint pakankamą ES biudžetą ir įgyvendinti tinkamas krizės valdymo bei 
ekonominės ir fiskalinės konvergencijos nuostatas; 

5. pritaria ypač įsiskolinusių valstybių narių pastangoms konsoliduoti biudžetą ir vykdyti 
struktūrines reformas; 

6. ragina parengti visapusį, socialiai įtraukų ir nuoseklų reformų paketą, skirtą esminėms 
valstybės skolos krizės priežastims panaikinti, ragina įsteigti Europos iždą siekiant 
sutvirtinti EPS ekonominį pagrindą; taip pat ragina imtis priemonių, skirtų dabartiniam 
konkurencingumo stygiui įveikti vykdant atitinkamas būtinas struktūrines reformas ir 
subalansuoti valstybės išlaidas; nurodo, kad valstybės narės turi grįžti prie tvarių viešųjų 
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finansų;

7. ragina leisti euroobligacijas, kuriomis skatinama rinkos integracija, didinamas likvidumas 
ir mažinamos skolinimosi kainos; nurodo, kad euroobligacijos kartu su koordinuotomis 
struktūrinėmis reformomis gali padėti geriau įgyvendinti Stabilumo ir augimo pakto 
(SAP) siekius, užtikrinti didesnį kapitalo rinkų stabilumą ir paremti euro, kaip pasaulinio 
„saugaus uosto“, idėją;  primena, kad, bendrai leidžiant euroobligacijas, drauge reikia 
siekti įgyvendinti bendrą ekonomikos ir fiskalinę politiką, o tai turėtų būti daroma siekiant 
naudos visoms dalyvaujančioms valstybėms narėms ir visai euro zonai;

8. todėl siūlo euroobligacijų leidimą apriboti iki 60 proc. BVP skolos santykio pagal 
solidarią atsakomybę kaip didžiausią valstybės skolą ir skatinti valstybės skolą sumažinti 
iki šio lygio; mano, kad bendras euroobligacijų tikslas turėtų būti mažinti valstybių skolą 
ir vengti moralinės žalos; 

9. nurodo esant politinį sutarimą persvarstyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) 125 straipsnį, kad iki 2013 m. laikina EFPSP sistema būtų pakeista nuolatiniu 
Europos stabilumo mechanizmu (ESM); ragina priimti šį Sutarties pakeitimą, kad būtų 
sudarytos sąlygos ESM vėliau paversti Europos skolos agentūra;

II. Pasaulinis pusiausvyros sutrikimas ir visuotinė valdysena

10. primena, kad JAV ir Kinija yra du pagrindiniai pasaulinio pusiausvyros sutrikimų 
šaltiniai, ir ragina Kiniją tapti aktyvia pasaulinės ekonomikos valdysenos sistemos dalyve;

11. pabrėžia, kad, norint naujai subalansuoti pasaulinę paklausą, reikalingas asimetrinis 
požiūris: šalys, turinčios didelį išorės perviršį (pavyzdžiui, Kinija), turi įvairinti augimo 
paskatas ir didinti vidaus paklausą, o šalys, turinčios didelį deficitą (pavyzdžiui, JAV), turi 
skatinti taupymą viduje ir užbaigti struktūrines reformas;

12. remia G 20 pastangas sureguliuoti prekių išvestinių finansinių priemonių rinkas; ragina 
Komisiją spręsti žemės ūkio kainų nepastovumo problemą ir kovoti su pernelyg dideliu 
spekuliavimu; 

13. primena žaliavų svarbą Europos Sąjungai, taip pat apsirūpinimo maistu saugumo bei 
maisto kainų stabilumo svarbą besivystančioms šalims ir infliacinį spaudimą, kurį jos 
sukelia visame pasaulyje;

14. ragina geriau reguliuoti kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius; 

15. atkreipia dėmesį į tendenciją, kad labai didelis kiekis privačiojo sektoriaus investicijų 
nukreipiamas į besiformuojančios ekonomikos šalis, kur, manoma, 2011 m. vidaus srautai 
pasieks 1 trilijoną JAV dolerių; pažymi, kad reikia neleisti formuotis vadinamiesiems 
spekuliaciniams burbulams kontroliuojant ir prižiūrint pasaulinius kapitalo srautus, 
makroekonominiams tikslams suteikti pirmenybę finansinio stabilumo atžvilgiu; 

16. atkreipia dėmesį į finansų rinkų dalyvių naują koncentravimąsi – tai atskleidė „Deutsche 
Börse“ ir „NYSE Euronext“ susiliejimas – ir pabrėžia, kad rizika, susijusi su naujais 
spekuliaciniais judėjimais, ilgalaikiam finansavimui sukuria ne pačias geriausias sąlygas;
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17. pažymi, kad ES einamoji sąskaita yra subalansuota ir prie pasaulinės pusiausvyros 
sutrikimų neprisideda, tačiau jai stiprią įtaką padarytų nežabota disbalanso korekcija 
nuvertinus JAV dolerį; nurodo, kad ES privalo savo politikos priemones prekybos ir 
valiutos disbalanso srityse koordinuoti su JAV, taip siekdama išvengti staigaus dolerio 
nuvertėjimo;

18. pažymi, jog ES turi spręsti daugybę probleminių klausimų, kad sutvirtintų savo, kaip 
pasaulinės veikėjos, vaidmenį, tarp jų yra tokie:menkas vidaus ir užimtumo augimas; 
kartu su stiprėjančia vidaus rinka ir EPS didėjantis vidaus disbalansas; sunkumai vėl 
atgauti konkurencingumą ir kurti konvergenciją; nepakankam politinė svarba tarptautiniu 
lygmeniu;

19. primena, kad ES turi būti vieninga ir visame pasaulyje remti demokratiją, žmogaus teises, 
geras darbo sąlygas, gerą valdymą, tvarų vystymąsi ir sąžiningą prekybą, siekdama 
neatsilikti nuo savo vidaus dienotvarkės, taip pat kovodama su korupcija, mokestiniu 
sukčiavimu ir mokesčių rojumi;

20. primena savo primygtinį reikalavimą imtis plataus mato pasaulinės ekonomikos ir finansų 
valdysenos reformos siekiant skatinti skaidrumą bei atskaitomybę ir užtikrinti tarptautinių 
ekonomikos ir finansų institucijų politikos priemonių nuoseklumą; ragina integruoti 
Brettono Woodso institucijas į JT sistemą, kur jos turėtų susijungti su PPO, Tarptautine 
darbo organizacija ir Pasaulio aplinkos organizacija, kurią reikia sukurti;

21. ragina G 20, sudarančias 85 proc. pasaulio BVP, pertvarkyti į naują Ekonomikos saugumo 
tarybą; be to, ragina imtis reformų ir suteikti daugiau finansinių išteklių TVF, taip 
sustiprinant jo vaidmenį atliekant ekonominę ir finansinę savo narių stebėseną, siekiant 
sukurti patikimą saugumo tinklą, skirtą kovoti su pasauliniu disbalansu;

22. ragina įdiegti naujus finansinės pagalbos mechanizmus, t. y.:

– reformuotas TVF blogiausiu atveju galėtų veikti kaip pasaulinis skolintojas ir galėtų 
atsverti atskirų šalių poreikį kaupti valiutos rezervus, jei jo galimybės teikti trumpalaikį 
likvidumą ir stipresnio finansinio saugumo tinklai būtų sustiprinti; 

– Tūkstantmečio vystymosi tikslai (TVT): dabartinė krizė atskleidė poreikį kurti 
paskatas finansų rinkoms siekti ilgalaikių investicijų ir (tvaraus) vystymosi; finansinis 
daugiašalių plėtros bankų vaidmuo turi būti atnaujintas ir patobulintas kaip atsakas į 
padidėjusį besivystančių šalių finansavimo poreikį; didelė dalis finansinių sandorių 
mokesčių (FTM) įplaukų turi būti skiriama TVT įgyvendinimui finansuoti;

III.Nauja pinigų sistema

23. primena, kad valiutų karas gali panaikinti visas ES piliečių pastangas sumažinti valstybių 
skolą ir imtis struktūrinių reformų; primena, kad daugiašalės prekybos sistemos (PPO) 
taisyklės netaikomos kapitalo srautams ir neprilygsta daugiašalei pinigų sistemai;

24. supranta visuotinį susirūpinimą dėl tarptautinės pinigų sistemos veikimo ir ragina kuo 
skubiau atlikti svarbų šuolį į priekį; todėl prašo įsteigti naują tarptautinę pinigų sistemą 
(TPS), orientuotą į sisteminį ir visa apimantį bendradarbiavimą makroekonomikos srityje 
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vykstant tvariam ir subalansuotam visuotiniam augimui; 

25. pažymi, kad, inter alia, TPS turėtų spręsti klausimus, susijusius su: 

– valiutų kursais: pirmasis žingsnis būtų taikyti politikos priemones, kurios sudarytų 
galimybę valiutų kursus laipsniškai suderinti su ekonominiais ir socialiniais principais; 

– rezervine valiuta: reikalingos tarptautinės rezervų sistemos reformos, kad rezervai 
nesukeltų pasaulinio disbalanso; dabartinė doleriu paremta tarptautinė rezervų sistema gali 
būti laipsniškai keičiama daugiašale sistema (valiutų krepšelio, į kurį įeina euras, 
specialiosios skolinimosi teisės (SST) ir tokios pagrindinės besiformuojančių rinkų 
valiutos, kaip Kinijos juanis ir Brazilijos realas, sistema);
– kapitalo srautais: reikėtų sukurti daugiašalę taisyklių sistemą, kuri padėtų sudaryti 
palankesnes sąlygas ilgalaikiam kapitalo judėjimui, palengvinti įprastinį kapitalo 
nutekėjimą, išvengti trikdžių suskaidytose vertybinių popierių rinkose ir užtikrinti skaidrų, 
atvirą ir sklandų iždo obligacijų rinkos veikimą;

26. be to, ragina ilgalaikės perspektyvos požiūriu apsvarstyti galimybę sukurti pasaulinę 
rezervo valiutą, paremtą SST ir TVF plėtra ir transformacijomis; 

IV. ES konkurencingumo ir tvarumo didinimas, strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimas skatinant inovacijas ir ilgalaikes investicijas, siekiant didesnio 
užimtumo ir augimo

Konkurencingumas, konvergencija ir strategija „Europa 2020“

27. ragina nustatant Europos semestrą sistemingai ir nuodugniai atsižvelgti į strategiją 
„Europa 2020“ ir visus ES vidaus neatitikimus;

28. pabrėžia, kad strategijos „Europa 2020“ sėkmė priklauso nuo valstybių narių, nacionalinių 
parlamentų ir socialinių partnerių nuosavybės teisių; primena, kad, įgyvendinant strategiją 
„Europa 2020“, labai svarbus glaudus socialinis dialogas ir kolektyvinės derybos, taip pat 
svarbu skatinti tikrą Europos socialinį dialogą makroekonominės politikos ir priemonių 
klausimu;

29. pabrėžia, kad fiskalinis konsolidavimas turi būti suderintas su vidutinio ir ilgojo 
laikotarpio tikslais, nurodytais strategijoje „Europa 2020“, ypač atsižvelgiant į kovą su 
nedarbu ir skurdu, taip pat su investicijomis į infrastruktūrą ir žinių ekonomika; pažymi, 
kad strategija turėtų būti nuosekliai remiama įvairiomis nacionalinėmis ir ES politikos 
priemonėmis ir kad vien biudžetinė drausmė nepadės išspręsti visų problemų;

30. atkreipia dėmesį į krizės keliamas problemas, tarp kurių – svarus ekonominio aktyvumo, 
augimo lygio sumažėjimas, atsiradęs dėl reikšmingo struktūrinio ir ilgalaikio nedarbo 
padidėjimo bei viešojo ir privačiojo sektorių investicijų lygio smukimo, taip pat dėl 
padidėjusios konkurencijos su kylančios ekonomikos šalimis;  

31. laikosi nuomonės, kad, norint įveikti visas problemas, susijusias su dabar ES viduje 
besireiškiančiais neatitikimais, vienas visiems taikomas sprendimas nėra išeitis, o norint 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos politikos koordinavimą reikia tinkamai atsižvelgti į 
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skirtingų ES ūkių išeities taškus;

32. ragina užtikrinti didesnį nacionalinių biudžetų ir ES biudžeto suderinamumą ir 
papildomumą; laikosi nuomonės, kad pagal tolesnę daugiametę finansinę programą būtina 
sutelkti dėmesį į pagrindines prioritetines strategijos „Europa 2020“ sritis ir siekti 
padidinti ES išlaidų lygį, ypač skirtų finansuoti pavyzdinėms iniciatyvoms tose srityse, 
kuriose ES dalijasi kompetencija su valstybėmis narėmis, galinčiomis kurti reikšmingą 
Europos pridėtinę vertę;  

33. tvirtai pabrėžia, kad žemės ūkio politika ir sanglaudos politika turi atlikti svarbiausią 
vaidmenį remiant strategijos „Europa 2020“ tikslus; yra įsitikinęs, kad, įgyvendinant 
strategiją „Europa 2020“, reikėtų įtraukti tokius skirtingus aspektus, kaip nacionalinių ir 
ES biudžetų derinimas, įskaitant BŽŪP, ir sanglaudos fondai, pavyzdžiui, užtikrinant, kad 
skirtingiems regionams bus sąžiningai paskirstyti asignavimai, taip pat išlaidos švietimui, 
inovacijoms bei moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai;

34. be to, primena, kad strategija „Europa 2020“ kels pasitikėjimą tik jei jai įgyvendinti bus 
skirti atitinkami finansiniai ištekliai, todėl remia:

– nuoseklias tolesnės daugiametės finansinės programos išvadas ir ES biudžetą, kuriame 
didžiausias dėmesys būtų skiriamas politikos priemonėms, kuriomis padedama 
įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus;

– ES lėšų paskirstymą atsižvelgiant į jų ekonominį ir socialinį veiksmingumą; 
valstybių narių nepanaudotos lėšos turėtų būti ES lygmeniu naujai perskirstomos 

investicijoms į viešąjį sektorių infrastruktūrų, švietimo, inovacijų, mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros projektams;

– techninės pagalbos teikimui, pritaikytam lėšų panaudojimui gerinti ir investiciniams
projektams veiksmingai įgyvendinti;

– tolesnę novatoriškų finansavimo modelių plėtrą ir tinkamiausią jų panaudojimą; 

– veiksmus, kuriais užtikrinamas gerokai didesnio rizikos kapitalo, siejamo su ilgalaikiu 
investavimu, kiekio prieinamumas; 

– veiksmus, kuriais užtikrinama galimybė paprasčiau gauti finansavimą; 

– paprastesnį finansavimo prieinamumą ir mažesnę mažųjų ir vidutinių įmonių kontrolę; 

Energetikos politika ir vidaus rinka

35. svarsto galimybę įsteigti Europos energijos bendriją, ypač atsižvelgiant į jos išorės 
aspektą, ir tai, kad Bendrosios rinkos aktas turėtų būti politinių iniciatyvų pagrindas, 
kuriuo sustiprinami strategijos „Europa 2020“ tikslų pagrindai ir pavyzdinės iniciatyvos; 
pabrėžia, kad krizė aiškiai atskleidė būtinybę stiprinti ES pramoninius pamatus ir 
inovacijų potencialą supaprastinant patekimą į rinką, judumo sąlygas ir kovojant su ES 
socialiniu ir teritoriniu susiskaldymu;

36. primena, kad galimybė gauti energijos ir žaliavų, taip pat veiksmingas jų naudojimas 
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padeda užtikrinti ES konkurencingumą; 

Migracija

37. atkreipia dėmesį, kad reikšmingi mūsų kaimyninių regionų pokyčiai ir demografiniai 
Europos Sąjungos pokyčiai skatina kurti bendrą migracijos politiką; pabrėžia, kad būtina 
skatinti didesnį darbo jėgos judėjimą visiems darbuotojams suteikiant lygias įsidarbinimo 
ir socialines sąlygas bei teises, drauge įtvirtinti galimybę perkelti socialinės apsaugos ir 
pensijų išmokas;

Mažosios ir vidutinės įmonės, inovacijos, moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

38. siūlo, kad Komisija skatintų nešališką mažųjų ir vidutinių įmonių finansavimą ir 
supaprastintų jo gavimo sąlygas, naudojant arba rizikos kapitalą, arba jų akcijų įrašymą į 
biržų sąrašus, kad mažiau būtų pasikliaujama skolomis, ypač pradedančių veiklą 
pažangiųjų technologijų bendrovių, kurioms ypač reikalingas kapitalas moksliniams 
tyrimams ir technologinei plėtrai, atveju;

39. ragina Europos investicijų bankui ir Europos investicijų fondui (EIB ir EIF) suteikti 
pagrindinį vaidmenį teikiant finansavimą mažosioms ir vidutinėms įmonės, tam taikant 
paprastesnes ir aiškesnes procedūras, kad mažosios ir vidutinės įmonės galėtų nesunkiai 
rasti patekimo į rinkas galimybes; siūlo, kad EIB ir EIF veiktų kaip savotiškas filtras ir 
didžiausią dėmesį skirtų pirmenybiniams sektoriams pagal strategiją „Europa 2020“, ir 
būtų parinktų mažųjų ir vidutinių įmonių grupių patarėjas, dalyvaudamas diskusijose su 
bankais ir rizikos valdymo grupėmis, taip siekdamas mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
padėti gauti ilgalaikes paskolas;

40. pabrėžia, kad pagal naujos kartos ES finansavimo programas vidaus rinkoje ir pasaulio 
mastu turi būti sistemingai remiamos mažosios ir vidutinės įmonės; 

Apmokestinimas

41. pabrėžia, kad EPS ir vidaus rinkai reikalingas ryžtingesnis perėjimas prie mokesčių 
suderinimo; remia Komisijos pastangas spręsti problemas, susijusias su žalinga 
konkurencija mokesčių srityje, vengimu mokėti mokesčius arba mokestiniu sukčiavimu ir 
Europos Sąjungos ir tarptautinio masto mokesčių rojumi, užtikrinti geresnę mokesčių 
surinkimo sistemų kokybę ir įvesti vieną bendrą pelno mokestį; palankiai vertina 
Komisijos siūlomą PVM strategiją, kuria siekiama sukurti sukčiavimui kelią užkertančią 
sistemą;

42. yra įsitikinęs, kad dabartinėmis aplinkybėmis, kai valstybėms narėms reikia konsoliduoti 
savo biudžetus, tokie veiksmai nepaprastai svarbūs; atkreipia dėmesį, kad konkurencija 
mokesčių srityje yra priimtina tik tiek, kiek ji nekelia pavojaus valstybių narių gebėjimui 
surinkti pajamas, kurių jos teisėtai gali tikėtis; 

43. mano, kad, skirstant ES lėšas, reikėtų atsižvelgti į valstybių narių apmokestinimo sistemą 
ir jų pasiryžimą bendradarbiauti siekiant užkirsti kelią mokesčių slėpimui ir skatinti 
mokesčių derinimą;
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Užimtumas 

44. pabrėžia, kad naujos ir geresnės darbo vietos yra išankstinė sąlyga sąžiningam, 
nekeliančiam pavojaus aplinkai ir pažangiam augimui užtikrinti, todėl ragina:

– kurti naujas darbo vietas inovacijomis, moksliniais tyrimais ir technologine plėtra 
grindžiamuose sektoriuose, pavyzdžiui, energetikos ir aplinkosaugos sektoriuose; 

– imtis veiksmų, skirtų moterų ir vyresnio amžiaus darbuotojų dalyvavimui darbo 
rinkoje didinti ir jaunimo nedarbui mažinti;

– plėtoti galimybes įsidarbinti pažeidžiamiausių grupių atstovams ir jiems skirtas 
socialinės įtraukties programas;

– kurti tvarias, kokybiškas darbo vietas, kuriose užtikrinamos tinkamos pajamos žemės 
ūkio srityje ir kaimo vietovėje dirbantiems asmenims; 

45. mano, kad vis dar reikia spręsti įmonių valdymo klausimą dėl ilgalaikio investavimo ir 
darbo vietų kūrimo;   siūlo teikti metines ataskaitas, kuriose įvertinama įmonių, kuriose 
dirba daugiau kaip 250 darbuotojų ir kurių apyvarta didesnė kaip 50 mln. EUR, socialinė 
atsakomybė; 

Švietimo strategija 

46. pabrėžia, kad svarbu reformuoti švietimo ir profesinio mokymo sistemas, kad žmonės 
turėtų geresnių žinių ir įgūdžių, reikalingų aukštam užimtumo lygiui, našumui, augimui ir 
konkurencingumui užtikrinti; atkreipia dėmesį, kad 2020 m. 85 proc. darbo vietų bus 
reikalingi aukštos arba vidutinės kvalifikacijos gebėjimai, o žemos kvalifikacijos darbo 
vietų dalis sumažės iki 15 proc.;

47. siūlo pradėti Europos mokymosi visą gyvenimą projektą, grindžiamą viešojo ir privačiojo 
sektorių partneryste, naudojant programą „Erasmus“ kaip nacionalinio ir regioninio 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės koordinavimo modelį; mano, kad į šį projektą 
turėtų įsitraukti universitetai, pramonės atstovai, finansų rinka, mažosios ir vidutinės 
įmonės ir tai darbuotojams, tarp jų – priklausantiems pažeidžiamoms grupėms, pvz., 
moterims, jauniems ir vyresnio amžiaus darbuotojams, taip pat laikiniems darbuotojams ir 
darbuotojams migrantams, turėtų suteikti galimybę mokytis, įgyti į žinių ekonomiką 
perkeliamų įgūdžių; 

48. ypač skatina Europoje didinti studentų skaičių mažinant kliūtis jų judumui, gerinant 
akademinio pasaulio ir verslo sąsajas ir skatinant visuomenės verslumą; siūlo pradėti teikti 
Europos inovacijų stipendijas, skirtas padėti skatinti žinias ir įgūdžius, naudojamus 
naujoves diegiančiuose sektoriuose, kartu leidžiant kurti ES masto tinklus ir 
bendradarbiavimo ryšius;

49. pritaria Europos universitetų asociacijos (EUA) raginimui iki 3 proc. BVP padidinti 
valstybinį aukštojo mokslo finansavimą; mano, kad, atsižvelgiant į SAP, šiam tikslui 
reikia atlikti kokybinį tokių išlaidų vertinimą;
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V. ES veiklos peržiūra: už Europos ekonomikos valdysenos ribų

50. pabrėžia, kad Europos Sąjunga atsidūrė kryžkelėje: arba valstybės narės nuspręs dėti 
bendras pastangas siekdamos stiprinti integraciją, arba dėl sprendimų priėmimo lygmens 
sąstingio ir ekonominio lygmens skirtumų ES gali žlugti;

51. ragina stiprinti politinę sąjungą, kurioje Europos Sąjungos institucijoms tektų didesnis 
vaidmuo tiek kuriant bendras politikos kryptis, tiek jas koordinuojant;

52. pabrėžia, kad kuriant ekonomikos valdyseną ir susijusias ekonomikos, mokesčių ir 
socialinės politikos kryptis turi būti taikomas Bendrijos metodas vadovaujant Europos 
Sąjungos institucijoms;

53. mano, kad nauji teisės aktai dėl Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV) ir trijų 
Europos priežiūros institucijų yra pirmasis žingsnis teisinga kryptimi, tačiau taip pat 
mano, kad, siekiant ES lygmeniu užtikrinti tiesioginę sisteminių institucijų, pavyzdžiui, 
didelį svertą naudojančių įmonių, priežiūrą, reikalinga tolesnė pažanga; pabrėžia, kad 
naujoms agentūroms reikia suteikti žmogiškųjų ir finansinių išteklių, kurie atitiktų jų 
pareigas;

54. mano, kad be priežiūros, kuria siekiama užtikrinti finansinį stabilumą, reikalinga ir 
tariamai išpūstų kainų bei geriausio kapitalo paskirstymo priežiūra, atsižvelgiant į 
makroekonomikos uždavinius ir tikslus, be to, reikia taikyti mokesčių politiką kaip 
priemonę šiam tikslui pasiekti;

55. prašo Komisijos pateikti pasiūlymų, kaip reguliuoti finansinės rinkos struktūras, dėl kurių 
dydžio gali kilti pavojus reguliavimo institucijų pajėgumams atsispirti jų poreikiams, o 
priežiūros institucijoms – stebėti jų veiklą; ragina Komisiją išnagrinėti investicijų ir 
indėlių bankų atskyrimo tikslingumą;

56. pabrėžia, kad kovojant su valstybių skolų krize, stiprinant ES konkurencingumą, 
konvergenciją ir didinant solidarumą reikia perkelti kompetencijos sritis ir skirti daugiau 
lėšų Europos Sąjungos veiklai;

57. daro išvadą, kad ES turi daryti didelį žingsnį į priekį siekdama stiprinti politinę sąjungą ir 
ekonominę integraciją, pritaikydama pinigų sąjungą prie bendro ES biudžeto, kuriame 
Europos Sąjungos BVP sudaro 5–10 %, ir atitinkamai mažinti nacionalinių biudžetų 
įnašus, siekiant užtikrinti, kad pakeitus valstybių narių nacionalinę politiką piliečiams 
būtų taikomi neutralūs mokesčiai (pvz., užsienio ir saugumo politikos, energetikos ir 
transporto sektorių, vystomojo bendradarbiavimo ir MTTP srityse);

58. pabrėžia, kad reikia siekti geresnės ekonominės ir socialinės politikos pusiausvyros, be 
kita ko, didinant ir oficialiai įtvirtinant makroekonomikos socialinio dialogo vaidmenį;

59. primena, kad Europos Sąjungos teisėtumas yra pagrįstas jos nustatytomis demokratinėmis 
vertybėmis, siekiamais įgyvendinti tikslais, turimais įgaliojimais ir taikomomis 
priemonėmis; mano, kad, siekiant didinti Europos ekonominę integraciją ir užtikrinti euro 
zonos ir visos Europos Sąjungos stabilumą, reikės toliau siekti pokyčių šiose srityse: 
išorės atstovavimas euro zonai; kvalifikuota balsų dauguma balsuojant dėl pelno mokesčio 
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sistemos ir kovos su mokesčių slėpimu; valstybės skolos vertybinių popierių ir 
euroobligacijų tarpusavio išdavimas; ES skolinimosi pajėgumai; geresnė ekonominės ir 
socialinės politikos pusiausvyra; ES biudžeto nuosavi ištekliai; nacionalinių parlamentų ir 
Europos Parlamento vaidmuo;

60. ragina pakeisti Euratomo sutartį į Europos energijos bendrijos sutartį, kurioje būtų 
numatyta atsakomybė už naujas jėgaines, atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
energijos vartojimo efektyvumą, energijos perdavimo tinklus, saugyklas ir tiekimo 
saugumą, derybas su trečiosiomis šalimis ir universaliųjų paslaugų teikimą prieinamomis 
kainomis;

61. mano, kad kartu su Sutarties pakeitimais dėl stabilumo mechanizmo, šie tarpusavyje susiję 
klausimai turėtų būti nagrinėjami konvencijoje pagal Europos Sąjungos sutarties 
48 straipsnio 3 dalį;

62. mano, kad, jei šie klausimai nebus nagrinėjami konvencijoje, reikės pereiti prie tvirtesnio 
bendradarbiavimo pagal SESV 329 straipsnį, kad euro zona galėtų veikti demokratiškai ir 
veiksmingai;

63. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Vadovų Tarybos 
pirmininkui, euro grupės pirmininkui, Europos centriniam bankui, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui, valstybių narių vyriausybėms ir 
parlamentams bei socialiniams partneriams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įgaliojimai ir įgaliojimų pratęsimas

2009 m. spalio 7 d. sprendimu Europos Parlamente įsteigtas Specialusis finansų, ekonomikos 
ir socialinės krizės komitetas (CRIS).

2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl finansų, ekonomikos ir 
socialinės krizės – rekomendacijas dėl priemonių ir iniciatyvų, kurių reikia imtis, remiantis 
2010 m. rugsėjo 29 d. komitete patvirtinta CRIS komiteto laikotarpio vidurio ataskaita.

Tačiau, jeigu Europos Parlamentas būtų nutraukęs specialiojo komiteto kadenciją dar 
nepasibaigus finansų, ekonomikos ir socialinei suirutei, būtų susidaręs klaidingas įspūdis, kad 
EP nuomone, krizė baigėsi, nors finansų rinkų padėtis dar toli gražu nestabili, o piliečiai ir
įmonės tebekovoja su augančiomis ekonominėmis ir socialinėmis grėsmėmis. 2007–2009 m. 
finansų, ekonomikos ir socialinė krizė iš esmės sukrėtė dabartinę Ekonominės ir pinigų 
sąjungos valdysenos sistemą. ES išgyveno didžiausią ekonomikos ir socialinę krizę nuo 
Europos Sąjungos įkūrimo ir pajuto dar nepatirtą didžiulę grėsmę euro stabilumui, kuri stipriai 
pakenkė ES ekonomikos ir socialiniam stabilumui bei sanglaudai. Blogiausiu atveju būtų 
žlugusi Ekonominė ir pinigų sąjunga, sunaikinta vidaus rinka ir sugriautas Europos Sąjungos 
socialinis pagrindas arba prarasta dar daugiau.

Šios išvados ir sunkumai buvo įvardyti tarpinėje ataskaitoje. Tai, ką CRIS komitetas nuveikė 
lig šiol, mums suteikė galimybę giliau pažvelgti į krizę ir geriau susipažinti su įvairiais jos 
aspektais, padaryti išvadas ir pateikti svarbias rekomendacijas. Viešosios investicijos ir 
fiskalinės politikos aspektai yra vienas iš svarbiausių mūsų prioritetų, todėl reikėjo, kad 
pasiūlytas Specialusis politinių išbandymų ir biudžeto išteklių siekiant tvarios Europos 
Sąjungos po 2013 m. komitetas (SURE) imtųsi tolesnių veiksmų dėl išvadų šiuo klausimu 
(tiek, kiek tai susiję su ES biudžetu).
Atsižvelgiant į tai, CRIS specialiojo komiteto kadenciją reikėjo pratęsti, kad būtų galima: 

– parengti rekomendacijas dėl tvaraus ES augimo modelio, kuriomis būtų papildytos Europos 
Parlamento jau patvirtintos CRIS rekomendacijos. Į šias papildomas rekomendacijas vėliau 
turėtų atsižvelgti pirmiau minėtas Specialusis politinių išbandymų ir biudžeto išteklių siekiant 
tvarios Europos Sąjungos po 2013 m. komitetas;

– nustatyti priemones ir parengti koordinuotas politikos strategijas, kurios padėtų valstybėms 
narėms įveikti valstybės skolų krizę ir išvengti jos pasikartojimo, pašalinant pagrindines ją 
lėmusias priežastis, kartu skatinant stiprų ir tvarų augimą ir užimtumą. Be to, siekiant sukurti 
įgyvendinamą ES krizių valdymo mechanizmą ir parengti politikos strategiją ateičiai, būtina 
imtis daugiau veiksmų, būtent susijusių su Europos ekonomikos valdysenos reforma, 
strategija „Europa 2020“, fiskaline politika ir įtaka biudžetui, finansų reguliavimu ir priežiūra 
bei pasaulinės valdysenos ir ES atstovavimo pasauliniu mastu reforma;
– glaudžiai bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais, su kuriais teko konsultuotis 
remiantis 2010 m. rugsėjo mėn. patvirtinta ataskaita;
Todėl 2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamentas nusprendė pratęsti CRIS komiteto 
įgaliojimus iki 2011 m. liepos mėn. pabaigos.
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Darbo antrosios kadencijos metu metodai ir programa

1. Laikotarpio vidurio ataskaitoje pateiktas rekomendacijas reikėtų laikyti acquis ir 
nebesvarstyti pakartotinai

Netrukus po to, kai plenariniame posėdyje buvo patvirtinta CRIS komiteto laikotarpio vidurio 
ataskaita, CRIS koordinatoriai nusprendė laikotarpio vidurio pranešime pateiktas 
rekomendacijas laikyti bendruoju susitarimu ir acquis, kurių nebereikėtų svarstyti 
pakartotinai. 

CRIS koordinatoriai nusprendė antrosios kadencijos metu daugiausia dėmesio skirti šešioms 
svarbiausioms temoms ir keitimuisi nuomonėmis su nacionaliniais parlamentais ir Europos 
Komisija.

2. Dėmesys šešioms svarbiausioms temoms keičiantis nuomonėmis su Europos 
Komisija

Keičiantis nuomonėmis ir remiantis EP teminio skyriaus ir Europos Komisijos parengtais 
glaustais informaciniais dokumentais, komitete aptartos šios šešios svarbiausios temos:

1. Europos valstybių skola ir euro krizė, įskaitant valstybės skolos ir euroobligacijų 
abipusį išleidimą – 2011 m. sausio 20 d;

2. Pasaulinis disbalansas ir pasaulinė valdysena – 2011 m. sausio 31 d.;
3. Argumentai naujos pinigų sistemos naudai – 2011 m. sausio 31 d.;
4. ES konkurencingumo ir tvarumo didinimas, strategijos „ES 2020“ įgyvendinimas 

skatinant naujoves ir ilgalaikes investicijas į užimtumą ir augimą – 2011 m. vasario 
10 d.; 

5. Tikrosios ekonomikos finansavimas ir pridėtinės vertės Europa. Projektų obligacijos 
ir finansinių sandorių mokestis – 2011 m. vasario 28 d.;

6. Naujos mintys apie ES – daugiau nei Europos ekonomikos valdymas – 2011 m. 
vasario 28 d.

Vieši koordinatorių posėdžiai su Komisijos nariais

CRIS komitetas taip pat surengė šešis viešus koordinatorių posėdžius su už ekonomikos ir 
pinigų reikalus atsakingu Komisijos nariu Joaquinu Almunia, už vidaus rinką ir paslaugas 
atsakingu Komisijos nariu Micheliu Barnier, už mokesčius ir muitų sąjungą, auditą ir kovą su 
sukčiavimu atsakingu Komisijos nariu Algirdu Šemeta, už pramonę ir verslumą atsakingu 
Komisijos nariu Antonio Tajani, už energetiką atsakingu Komisijos nariu Güntheriu 
Oettingeriu ir už regioninę politiką atsakingu Komisijos nariu Johannesu Hahnu.

3. Pirmenybė keitimuisi nuomonėmis su nacionaliniais parlamentais
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Su nacionaliniais parlamentais nuomonėmis apsikeista jų atstovų apsilankymų CRIS komitete 
metu, per vizitus į kelias valstybes nares, nacionaliniams parlamentams nusiuntus 
klausimynus dėl krizės keliamų rūpesčių ir per jungtinį tarpparlamentinį susitikimą.

Nacionalinių parlamentų ir Finansų krizės tyrimo komisijos atstovų vizitai Briuselyje 

 keitimasis nuomonėmis su Nyderlandų Parlamento Atstovų rūmų Finansinės sistemos 
tyrimų komiteto pirmininku J. M. A. M. Janu de Witu – 2010 m. spalio 27 d.;

 keitimasis nuomonėmis su Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos Spekuliacijos 
mechanizmų, kurie kenkia ekonomikos veikimui, tyrimo komiteto pirmininku Henri 
Emmanuelli ir pranešėju Jean-Francois Mancel – 2011 m. sausio 26 d.;

 klausymas dalyvaujant JAV Finansų krizės tyrimo komisijos (FCIC) pirmininkui 
Ph. N. Angelidesui – 2011 m. balandžio 11 d.

Apsilankymai nacionaliniuose parlamentuose

 apsilankymas Čekijos Respublikos Parlamento Senate – Praha, 2011 m. sausio 5 d.;

 delegacijos vizitas Portugalijos Parlamente (port. Assembleia da República) –
Lisabona, 
2011 m. sausio 11–12 d.;

 delegacijos vizitas Ispanijos Parlamente – Deputatų Kongrese (isp. Congreso de los 
Diputados) ir Senate (isp. Senado) – Madridas, 2011 m. sausio 12–13 d.;

 delegacijos vizitas JK Parlamento Bendruomenių ir Lordų rūmuose – Londonas, 
sausio 27 d.;

 apsilankymas Vokietijos Parlamente (vok. Deutscher Bundestag) – Berlynas, 2011 m. 
vasario 8 d.;

 delegacijos vizitas Graikijos Parlamente – Atėnai, 2011 m. balandžio 21–22 d.

Portugalijoje, Ispanijoje, JK ir Graikijoje CRIS komiteto nariai taip pat susitiko su šių šalių 
vyriausybių, centrinių bankų, pramonės, mažųjų ir vidutinių įmonių ir socialinių partnerių 
atstovais.

Jungtinis tarpparlamentinis susitikimas su nacionalinio parlamento atstovais

Vienas svarbiausių antrosios kadencijos įvykių – 2011 m. kovo 14 d. surengtas jungtinis 
tarpparlamentinis susitikimas su nacionalinio parlamento atstovais, kurio metu aptartos šios 
temos: „Investicijos į tikrąją ekonomiką. Priemonių, skiriamų augimui, naujovėms ir 
sanglaudai, rinkinys“;
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„Europos pridėtinė vertė.  ES strateginės ilgalaikės investicijos į augimą ir darbo vietas“
Pagrindinis pranešėjas: Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko pirmininkas Thomas Mirow;

„Investicijos į ES ekonomiką ir užtikrinimas, kad bus pasiekti ES 2020 m. tikslai“
Pagrindinis pranešėjas: Europos investicijų banko pirmininkas Philippe Maystadt.

Po šio susitikimo surengti jungtiniai CRIS ir ECON komitetų darbo pietūs, kuriuose dalyvavo 
buvęs Europos Komisijos pirmininkas ir pagrindinis pranešėjas Jacques Delors.


