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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl trejeto (ECB, Komisijos ir TVF) vaidmens ir veiksmų euro zonos programoje 
dalyvaujančiose šalyse
(2013/2277(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 7 ir 136 straipsnius kartu 
su 121 ir 174 straipsniais,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 3 straipsnį,

– 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 Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutartį (ESM sutartį),

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. spalio 23 d. rezoliuciją „Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestras: 2013 m. prioritetų įgyvendinimas“2,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. liepos 4 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento prioritetų, 
susijusių su 2014 m. Komisijos darbo programa3,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. birželio 12 d. rezoliuciją „Pasirengimas Europos Vadovų 
Tarybos susitikimui (2013 m. birželio 27–28 d.). Demokratinis sprendimų priėmimas 
būsimoje EPS4,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. lapkričio 20 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai 
dėl Europos Vadovų Tarybos, Europos Komisijos, Europos Centrinio Banko ir Euro 
grupės pirmininkų ataskaitos „Siekis sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą“5,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 6 d. rezoliuciją „Finansų, ekonomikos ir socialinė 
krizė: rekomendacijos dėl priemonių ir iniciatyvų, kurių reikia imtis“6,

– 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)“7,

                                               
1 OL L 140, 2013 5 27, p. 1.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0447.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0332.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0269.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0430.
6 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0331.
7 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0376.
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– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Biudžeto kontrolės 
komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto bei Konstitucinių reikalų komitetų 
nuomones (A7-0000/2013),

A. kadangi trejetas, kurį sudaro Europos Komisija, Europos Centrinis Bankas (ECB) ir 
Tarptautinis valiutos fondas (TVF), buvo sukurtas euro zonos valstybių ir vyriausybių 
vadovų 2010 m. kovo 25 d. sprendimu, kad būtų galima teikti sąlygines dvišales paskolas 
Graikijai, be to, nuo sprendimo priėmimo trejetas sprendžia ir paskolų teikimo 
Portugalijai, Airijai ir Kiprui klausimą;

B. kadangi Komisija, kaip trejeto narė, „kartu su ECB“ ir „kai įmanoma, kartu su TVF“, yra 
atsakinga už derybas dėl euro zonos valstybėms narėms skiriamos finansinės paramos 
sąlygų (finansinė parama toliau vadinama ES ir TVF parama);

C. kadangi trejetas yra pagrindinė institucinė struktūra, kurioje vyksta derybos tarp oficialių 
skolintojų ir šalių gavėjų vyriausybių, taip pat persvarstomas koreguojamų programų 
įgyvendinimas; kadangi Europoje galutinius sprendimus dėl finansinės paramos ir jos 
sąlygų priima Euro grupė;

D. kadangi trejetas kartu su atitinkamomis valstybėmis narėmis taip pat atsako už oficialių 
Euro grupės sprendimų rengimą;

E. kadangi kelios euro zonai nepriklausančios valstybės narės jau gavo arba gauna ES 
paramą pagal SESV 143 straipsnį, kuri teikiama kartu su TVF parama;

F. kadangi ES sukūrė keletą finansinės paramos euro zonos šalims ad hoc priemonių, visų 
pirma teikiant dvišales paskolas, tarp jų ir kai kurioms euro zonai nepriklausančių šalims, 
taip pat teikiant paramą per Europos finansinio stabilumo fondą (EFSF), taikant Europos 
finansinės padėties stabilizavimo priemonę (angl. EFSM) ir galiausiai ESM, kuriuo buvo 
siekiama pakeisti visas kitas priemones;

G. kadangi susitarimo memorandumas yra atitinkamos valstybės narės ir trejeto susitarimas, 
kuris sudaromas baigus derybas ir kuriuo valstybė narė įsipareigoja už gautą finansinę 
paramą atlikti įvairius veiksmus; kadangi ESM sutartyje nustatyta, kad paramos iš ESM 
prašanti valstybė narė taip pat turi TVF pateikti paramos prašymą;

H. kadangi bendras pagal keturias programas teikiamas finansinės paramos dydis neturi 
precedento (taip pat kaip ir programų trukmė bei forma) ir dėl to susidarė neįprasta 
padėtis, kai parama beveik visiškai pakeitė įprastą rinkų teikiamą finansavimą;

I. kadangi ekonominė padėtis ir naujausi pokyčiai kai kuriose valstybėse narėse turėjo įtakos 
užimtumo, socialinės apsaugos bei sveikatos ir saugos standartų kokybei;

J. kadangi buvo sudaryta darbo grupė, kurios tikslas – stiprinti Graikijos administracijos 
gebėjimus numatyti ir įgyvendinti reformas, skirtas ekonomikos ir visuomenės 
funkcionavimui pagerinti, tvarioms ekonomikos atsigavimo ir darbo vietų kūrimo 
sąlygoms sudaryti, taip pat ES struktūrinių ir Sanglaudos fondų lėšų panaudojimui 
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Graikijoje paspartinti ir būtiniems investicijų finansavimo šaltiniams užtikrinti;

K. kadangi savo 2012 m. lapkričio 20 d. rezoliucijoje Parlamentas ragina laikytis trejetui 
taikytinų aukštų Sąjungos lygmens demokratinės atskaitomybės standartų; kadangi, 
vadovaujantis tokiais atskaitomybės principais, visų pirma reikalaujama, kad, prieš trejetui 
pradedant vykdyti savo pareigas, Europos Parlamente turi būti išklausyti jo atstovai, be to, 
trejetas Europos Parlamentui turi reguliariai teikti savo veiklos ataskaitas, o Parlamentas 
turi vykdyti demokratinę priežiūrą;

L. kadangi programos trumpuoju laikotarpiu visų pirma turėjo padėti išvengti neteisėto 
finansinių įsipareigojimų nevykdymo ir užkirsti kelią spekuliacijoms valstybės skola; 
kadangi vidutinės trukmės laikotarpiu buvo siekiama užtikrinti, kad paskolinti pinigai būtų 
grąžinti ir taip būtų išvengta didelių finansinių nuostolių, kuriuos turėtų padengti paramą 
ir finansines garantijas teikiančių šalių mokesčių mokėtojai; kadangi šiuo tikslu programa 
taip pat turi padėti užtikrinti tvarų augimą ir veiksmingą skolos mažinimą vidutinės ir 
ilgalaikės trukmės laikotarpiais; kadangi programos nebuvo pritaikytos visapusiškai 
ištaisyti retkarčiais per kelis dešimtmečius susikaupusius makroekonominius trūkumus;

Programoje dalyvaujančių šalių ekonominė padėtis krizės pradžioje

1. mano, kad konkrečios krizės priežastys visose keturiose valstybėse narėse buvo skirtingos;

2. pažymi, kad, prieš pradedant įgyvendinti ES ir TVF paramos programą (2010 m. 
pavasarį), buvo baiminamasi dviejų dalykų: Graikijos „nemokumo“ ir „netvarių“ šios 
šalies viešųjų finansų, o to priežastis buvo nuolat mažėjantis Graikijos ekonomikos 
konkurencingumas ir dešimtmečius vykdoma neprotinga fiskalinė politika, dėl kurios 
valdžios sektoriaus deficitas 2009 m. pasiekė 15,7 proc. BVP, skolos santykis su BVP nuo 
2003 m. nuolat didėjo (2003 m. šis santykis buvo 97,4 proc., 2009 m. pasiekė 129,7 proc., 
o 2012 m. – 156,9 proc.);

3. nurodo, kad ekonomikos nuosmukis Graikijoje prasidėjo 2008 m. ketvirtąjį ketvirtį; 
pažymi, kad šalyje BVP mažėjo šešis ketvirčius iš eilės, o septintą ketvirtį pradėta 
įgyvendinti paramos programa; atkreipia dėmesį į glaudžią didėjančios valstybės skolos ir 
ciklinio nuosmukio sąsają, kai valstybės skola 2008 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje nuo 
254,7 mlrd. EUR padidėjo iki 314,1 mlrd. EUR 2010 m. antrojo ketvirčio pabaigoje;

4. pažymi, kad, pradėjus įgyvendinti ES ir TVF paramos programą, Portugalijos ekonomikai 
neigiamą įtaką darė keletą metų iš eilės mažėjantis BVP bei menkas našumo augimas, dėl 
šio augimo nebuvimo ir pasaulinės finansų krizės poveikio atsirado didelis fiskalinis 
deficitas bei skola ir dėl šios priežasties Portugalijos refinansavimo išlaidos kapitalo 
rinkose pasiekė netvarų lygį; atkreipia dėmesį, kad šiomis aplinkybėmis 2007 m. 
Portugalijos ekonomika augo 2,4 proc., jos fiskalinis deficitas buvo 3,1 proc., o skola 
siekė 62,7 proc.; dabartinis Portugalijos einamosios sąskaitos deficitas yra 10,2 proc. 
BVP, o nedarbo lygis išlieka pastovus, t. y. 8,1 proc.;

5. pažymi, kad, pradėjus įgyvendinti ES ir TVF paramos programą, Airijos ekonomika buvo 
ką tik nukentėjusi nuo beprecedentės bankų krizės, dėl kurios Airijos BVP smuko 
6,3 proc. 2009 m. (palyginti su 1,1 proc. 2010 m.), tuo tarpu 2007 m. BVP augo 5 proc., 
be to, dėl krizės padidėjo nedarbo lygis (nuo 4,7 proc. 2007 m. iki 13,7 proc. 2010 m.), o 
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didžiausia žala buvo padaryta vyriausybės mokėjimų balansui, kurio deficitas 2010 m. 
sudarė 30,6 proc. (palyginti su 2007 m. 0,2 proc. mokėjimų balanso pertekliumi); taip pat 
pažymi, kad per ankstesnį dešimtmetį iki paramos programos įgyvendinimo pradžios 
Airija išgyveno užsitęsusį neigiamų faktinių palūkanų normų laikotarpį;

6. atkreipia dėmesį, kad, prieš pradedant 2013 m. įgyvendinti ES ir TVF paramos programą, 
dėl Kipro ekonomikos sisteminio nestabilumo buvo ilgą laiką diskutuojama; pagrindą 
šioms diskusijoms davė, inter alia, per didelė Kipro bankų įtaka vietos nuosavybės 
įmonėms, Graikijos valstybės skolos krizė, tarptautinių reitingų agentūrų sumažintas 
Kipro vyriausybės obligacijų reitingas, nesugebėjimas refinansuoti viešųjų išlaidų 
tarptautinių rinkų lėšomis ir iš pat pradžių vyriausybės rodomas nenoras restruktūrizuoti 
ydingą šalies finansų sektorių;

ES ir TVF finansinė parama, susitarimo memorandumų turinys ir įgyvendinta politika

7. pažymi, kad pradinis Graikijos valdžios institucijų ir ES ir TVF susitarimas įtvirtintas 
2010 m. gegužės 2 d. priimtuose susijusiuose susitarimo memorandumuose, kuriuose 
buvo nustatytos ES ir TVF finansinės paramos teikimo sąlygos; taip pat pažymi, kad, 
atlikus penkias pirmos programos peržiūras ir atsižvelgiant į tai, kad ji nebuvo 
pakankamai sėkminga, 2012 m. kovo mėn. turėjo būti priimta antra programa, kuri nuo to 
laiko buvo persvarstyta tris kartus;

8. pažymi, kad pradinis Portugalijos valdžios institucijų ir ES ir TVF susitarimas įtvirtintas 
2011 m. gegužės 17 d. priimtuose susijusiuose susitarimo memorandumuose, kuriuose 
buvo nustatytos ES ir TVF finansinės paramos teikimo sąlygos; taip pat nurodo, kad nuo 
to laiko Portugalijos programa buvo reguliariai persvarstoma, dėl to kas ketvirtį buvo 
atliekamos aštuntoji ir devintoji Portugalijos ekonominio koregavimo programos 
peržiūros;

9. pažymi, kad pradinis Airijos valdžios institucijų ir ES ir TVF susitarimas įtvirtintas 
2010 m. gruodžio 7 d. priimtuose susijusiuose susitarimo memorandumuose, kuriuose 
buvo numatytos politinės ES ir TVF paramos teikimo sąlygos; taip pat pažymi, kad nuo to 
laiko Airijos programa buvo reguliariai persvarstoma, taigi 2013 m. gruodžio 9 d. atlikta 
dvylikta ir galutinė peržiūra, kuri reiškė artėjančią Airijos programos pabaigą;

10. nurodo, kad pradinį prašymą gauti finansinę paramą Kipras pateikė 2012 m. birželio 25 d., 
tačiau dėl skirtingų pozicijų, susijusių su paramos teikimo sąlygomis, ir dėl to, kad Kipro 
parlamentas atmetė pradinį programos projektą, galutiniai susitarimai dėl ES ir TVF 
paramos buvo sudaryti atitinkamai 2013 m. balandžio 24 d. (su ES) ir gegužės 15 d. (su 
TVF), o 2013 m. balandžio 30 d. Kipro Atstovų Taryba galutinai įtvirtino naująjį 
susitarimą;

11. pažymi, kad TVF yra pasaulinė institucija, kurios užduotis – mokėjimų balanso problemų 
turinčioms šalims teikti sąlyginę finansinę paramą; atkreipia dėmesį į tai, kad visos 
valstybės narės yra įstojusios į TVF, todėl turi teisę prašyti finansinės paramos;

12. apgailestauja, kad ES ir tarptautinės institucijos, tarp jų ir TVF, nėra pasirengusios pinigų 
sąjungoje valdyti didelio masto valstybės skolos krizes;
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13. vis dėlto pripažįsta, kad dėl krizės kilę didžiuliai sunkumai, su kuriais susiduria trejetas, 
atsirado dėl prastos finansinių paslaugų reguliavimo aplinkos, didelių makroekonominių 
iškraipymų, taip pat dėl pinigų sąjungoje taikomų apribojimų, kurie užkirto kelią 
galimybei pasinaudoti tam tikromis priemonėmis, pvz., valiutos išoriniu nuvertinimu; be 
to, pažymi, kad buvo mažai laiko, reikėjo pašalinti teisines kliūtis, euro zonos griūtis buvo 
akivaizdi, reikėjo sudaryti politinius susitarimus, pasaulio ekonomika patyrė nuosmukį, o 
tam tikrose šalyse, kurios ketino teikti paramą, išryškėjo nerimą keliančios valstybės ir 
privačiojo sektoriaus skolos didėjimo tendencijos;

14. apgailestauja, kad derybos dėl susitarimo memorandumų nebuvo skaidrios; atkreipia 
dėmesį į būtinybę įvertinti, ar oficialūs dokumentai buvo laiku perduoti nacionaliniams 
parlamentams ir Europos Parlamentui; taip pat atkreipia dėmesį į galimas neigiamas 
tokios praktikos pasekmes atitinkamų šalių piliečių teisėms ir politinei padėčiai;

15. apgailestauja, kad susitarimo memorandumuose pateiktos rekomendacijos skiriasi nuo 
Lisabonos strategijoje ir strategijoje „Europa 2020“ numatytų nuostatų; vis dėl to pažymi, 
kad tokią padėtį galima iš dalies paaiškinti, net jei jos visiškai negalima pateisinti, nes 
programos turėjo būti įgyvendintos per labai trumpą laiką sudėtingomis politinėmis 
aplinkybėmis;

16. apgailestauja, kad Graikijai, Airijai ir Portugalijai skirtose programose numatyta nemažai 
išsamių nurodymų, susijusių su sveikatos apsaugos sistemų reforma ir išlaidų mažinimu; 
apgailestauja, kad vykdant programas neįsipareigojama laikytis Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos ir sutarčių, įskaitant SESV 168 straipsnio 7 dalies;

Dabartinė ekonominė ir socialinė padėtis

17. apgailestauja, kad nuo 2008 m. pajamų paskirstymo nelygybės vidurkis buvo viršytas 
keturiose šalyse ir kad dėl mažinamų socialinių išmokų bei didėjančio nedarbo plinta 
skurdas; 

18. atkreipia dėmesį į nepriimtiną jaunimo nedarbo lygį keturiose įgyvendinant paramos 
programas dalyvaujančiose šalyse; ypatingą dėmesį atkreipia į didelį jaunimo nedarbą 
Graikijoje, Kipre ir Portugalijoje;

19. teigiamai vertina baigtą Airijos programą ir tikėtiną Portugalijos programos pabaigą; 
apgailestauja dėl nedidelės Graikijos pažangos nepaisant to, kad joje buvo imtasi 
precedento neturinčių reformų;

Trejeto veiklos ekonominis aspektas: teorinis sprendimų pagrindas ir jų poveikis

20. pabrėžia, kad, siekiant parengti patikimas ir veiksmingas koregavimo programas, būtina 
taikyti tinkamus ekonomikos modelius; apgailestauja, kad ne visada buvo galima gauti 
reikiamą statistiką ir informaciją; pabrėžia, kad, prieš parengiant programą, Graikijoje 
šiuo klausimu daugybę metų buvo sukčiaujama dideliu mastu;

21. atkreipia dėmesį, kad suteikta finansinė parama trumpuoju laikotarpiu padėjo išvengti 
įstatymus pažeidžiančio įsipareigojimų dėl valstybės skolos nevykdymo, dėl kurio būtų 
kilusios itin sunkios ekonominės ir socialinės pasekmės, taip pat išvengti neigiamų 
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padarinių, kurių žalą sunku apskaičiuoti, plitimo į kitas šalis ir galimai priverstinio šalių 
pasitraukimo iš euro zonos; taip pat atkreipia dėmesį, jog nėra jokių garantijų, kad šių 
padarinių pavyks išvengti ilguoju laikotarpiu; taip pat pažymi, kad finansinė parama 
Graikijai ir joje įgyvendinama koregavimo programa nepadėjo išvengti įstatymus 
pažeidžiančio finansinių įsipareigojimų nevykdymo, taip pat neužkirto kelio krizės 
plitimui į kitas valstybes nares; apgailestauja dėl ekonomikos ir socialinio nuosmukio, 
kuris tapo akivaizdus tuomet, kai buvo pradėtos taikyti fiskalinės ir makroekonominės 
taisomosios priemonės;

22. pažymi, kad nuo pat pradžių trejetas skelbė išsamius padėties vertinimo dokumentus, 
problemų sprendimo strategiją, kartu su atitinkamomis nacionalinėmis vyriausybėmis 
parengtus politinių priemonių rinkinius bei ekonomines prognozes; visi šie dokumentai 
reguliariai atnaujinami;

23. vis dėlto apgailestauja, kad kartais trejetas nustatydavo pernelyg optimistines prielaidas, 
visų pirma susijusias su ekonominiu augimu, ir nepakankamai įvertino kai kurių valstybių 
narių politinį pasipriešinimą pokyčiams; apgailestauja, kad tai taip pat daro įtaką trejeto 
atliekamai fiskalinio konsolidavimo ir augimo sąveikos analizei; pažymi, kad dėl šios 
priežasties nebuvo galima pasiekti fiskalinių tikslų;

24. apgailestauja, kad, pradėjus įgyvendinti atitinkamas paramos programas ir visose 
programose dalyvaujančiose šalyse sumažinus struktūrinius deficitus, nepavyko sumažinti 
valstybės skolos ir BVP santykio; pabrėžia, kad vietoj to valstybės skolos ir BVP santykis 
nuolat ir smarkiai didėjo visose programose dalyvaujančiose šalyse;

25. mano, kad sudėtinga užtikrintai įvertinti fiskalinius daugiklius; šiuo požiūriu primena, kad 
TVF savo ekonomikos augimo prognozėse, pateiktose iki 2012 m. spalio mėn., pripažino 
nepakankamai įvertinęs fiskalinius daugiklius, bet taip pat primena, jog Komisija 2012 m. 
lapkričio mėn. nurodė, kad klaidų teikiant prognozes buvo padaryta ne dėl nepakankamo 
fiskalinių daugiklių įvertinimo; atkreipia dėmesį, kad į šį aiškiai matomą Komisijos ir 
TVF pozicijų skirtumą nebuvo tinkamai sureaguota;

26. nurodo, kad nors TVF iškeltas uždavinys, kurio siekiama trejetui vykdant paramos 
veiksmus, yra vidinis valiutos nuvertinimas, Komisija niekada aiškiai nepritarė šiam 
tikslui; pažymi, kad Komisija visose keturiose programoje dalyvaujančiose šalyse, dėl 
kurių atliekamas tyrimas, tiesą sakant, pabrėžė fiskalinio konsolidavimo uždavinį;

27. mano, kad per mažai dėmesio skiriama koregavimo strategijų sukeliamam neigiamam 
poveikiui programoje dalyvaujančiose šalyse švelninti;

28. pabrėžia, kad nacionalinio lygmens nuosavybė yra svarbi ir kad nesugebėjimas 
įgyvendinti sutartų priemonių neigiamai veikia tikėtinus rezultatus; 

Trejeto veiklos institucinis aspektas ir demokratinis teisėtumas

29. pažymi, kad trejeto įgaliojimai vertinami kaip neaiškūs ir stokojantys skaidrumo;

30. atkreipia dėmesį, kad dėl trejeto ad hoc pobūdžio nebuvo tinkamo teisinio pagrindo 
sukurti trejeto struktūrą remiantis Sąjungos pirmine teise;
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31. pažymi, jog Euro grupės pirmininkas Europos Parlamente pripažino, kad Euro grupė 
pritarė trejeto rekomendacijoms neatsižvelgusi į konkrečius jų politinius padarinius;

32. atkreipia dėmesį į trejeto narės Komisijos dvejopą vaidmenį, t. y. kaip valstybių narių 
atstovės ir ES institucijos; todėl įspėja, kad Komisijoje, atsižvelgiant į jos vaidmenį trejete 
ir jos, kaip sutarčių sergėtojos, funkcijas, gali kilti interesų konfliktų, visų pirma tokiose 
politikos srityse kaip konkurencija ir valstybės pagalba;

33. lygiai taip pat atkreipia dėmesį į galimą ECB, kaip techninio patarėjo, dabartinio 
vaidmens trejete ir jo, kaip keturių valstybių narių kreditoriaus, turimo statuso interesų 
konfliktą, taip pat į Sutartyje nustatytus ECB įgaliojimus;

34. pažymi, jog ECB vaidmuo nėra pakankamai apibrėžtas, nes ESM sutartyje nurodyta, kad 
Komisija turėtų dirbti „kartu su ECB“, todėl ECB, kaip specialiąsias žinias teikiančio 
subjekto, vaidmuo mažėja; be to, pažymi, kad ECB įgaliojimų ribos yra nustatytos SESV 
ir jos ribojamos pinigų politika, taip pat pažymi, kad ECB dalyvavimo sprendžiant bet 
kurį klausimą, susijusį su biudžeto, mokesčių ir struktūrine politika, teisinis pagrindas 
nėra visiškai aiškus;

35. atkreipia dėmesį į iš esmės silpną trejeto demokratinę atskaitomybę nacionaliniu lygmeniu 
programoje dalyvaujančiose šalyse; vis dėlto pažymi, kad ši demokratinė atskaitomybė 
šalyse yra skirtinga ir ji priklauso nuo nacionalinių valdžios institucijų įsipareigojimų;

36. atkreipia dėmesį, kad oficialius sprendimus priima Euro grupė ir TVF, o esminį vaidmenį 
šiuo metu atlieka ESM, nes tai yra priemonė, skirta sprendimams dėl finansinės paramos 
priimti, todėl vyriausybės, įskaitant tiesiogiai susijusias valstybes nares, atsiduria bet 
kokių priimamų sprendimų dėmesio centre;

37. atkreipia dėmesį į tai, kad ESM savo pobūdžiu yra tarpvyriausybinė priemonė, jai taikoma 
vienbalsiškumo taisyklė ir politinę įtaką jai daro finansų ministrai, valstybių ir vyriausybių 
vadovai, taip pat nacionaliniai parlamentai;

Pasiūlymai ir rekomendacijos

38. pakartoja savo raginimą, kad visi su EPS stiprinimu susiję sprendimai būtų priimami 
vadovaujantis Europos Sąjungos sutartimi; mano, kad bet koks nukrypimas nuo Bendrijos 
metodo ir dažnesnis tarpvyriausybinių susitarimų pasitelkimas skaldys bei silpnins 
Europos Sąjungą, taip pat ir euro zoną.

39. pabrėžia, kad ESM turėtų būti plėtojamas remiantis valdymu pagal Bendrijos metodą, kaip 
numatyta ESM sutartyje, ir reikalauja, kad už ESM būtų atsiskaitoma Europos 
Parlamente, įskaitant atsiskaitymą už sprendimus suteikti finansinę paramą, ir taip 
užtikrinta demokratinė atskaitomybė dėl ESM;

40. primygtinai ragina artimiausiu metu atsižvelgti į dalinį ESM sutarties pakeitimą, kad būtų 
sudarytos sąlygos standartinius sprendimus priimti kvalifikuota balsų dauguma, o ne 
vienbalsiai ir teikti prevencinę paramą;

41. ragina, kad, dabar ir ateityje rengiant bei įgyvendinant koregavimo programas, dalyvautų 
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socialiniai partneriai;

42. reikalauja, kad trejetas kritiškai vertintų dabartines diskusijas dėl fiskalinių daugiklių ir, 
atsižvelgdamas į naujausius patirties rezultatus, išnagrinėtų galimybę persvarstyti 
susitarimo memorandumus;

43. yra susirūpinęs dėl to, kad visų pirma būtų pagerinta Komisijos atskaitomybė, kai ji veikia 
kaip trejeto narė; prašo, kad, Komisijos atstovui (-ams) trejete pradedant eiti pareigas, 
prieš tai jis (jie) būtų išklausytas (-i) Europos Parlamente, be to, jis (jie) turėtų nuolat teikti 
ataskaitas Europos Parlamentui;

44. ragina iš naujo įvertinti Euro grupės sprendimų priėmimo procesą, iš dalies pakeisti su ES 
ir TVF finansine parama gaunančiomis valstybėmis narėmis sudarytus susitarimo 
memorandumus ir įtraukti į juos reikiamas su demokratine atskaitomybe nacionaliniu ir 
ES lygmenimis susijusias nuostatas; ragina nustatyti europines gaires, kuriomis būtų 
užtikrinta tinkama nacionaliniu lygmeniu įgyvendinamų priemonių demokratinė kontrolė;

45. laikosi nuomonės, kad reikėtų išnagrinėti galimybę pakeisti Sutartį, kad dabartinio SESV 
143 straipsnio taikymo sritis būtų išplėsta į visas valstybes nares, užuot jį taikius tik euro 
zonai nepriklausančioms valstybėms narėms;  taip pat laikosi nuomonės, kad reikėtų 
išnagrinėti galimybę pakeisti Sutartį ir Bendrijos sistemoje sukurti Europos valiutos fondą, 
kuris būtų alternatyva TVF; be to, mano, kad reikia įvertinti ir kitus klausimus: esamą 
trejeto institucinę sistemą, ECB dalyvavimą persvarstant programas ir privalomą TVF 
dalyvavimą euro zonoje įgyvendinant finansinės paramos programas, numatytas ESM 
sutartyje;

46. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Europos Centriniam 
Bankui.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendras pranešimo uždavinys – įvertinti trejeto veiklą šiuo metu įgyvendinant programas 
keturiose šalyse: Graikijoje, Portugalijoje, Airijoje ir Kipre. Pranešime aptariami šie atidžiai 
išnagrinėtini aspektai: 

– trejeto teisinis pagrindas, įgaliojimai ir struktūra;

– sprendimų priėmimo procesas trejeto institucijose ir kitose institucijose (pvz., Euro 
grupėje, nacionalinėse finansų ministerijose ir t. t.);

– demokratinis teisėtumas;

– teorinis sprendimų pagrindas (statistika, prognozės, ekonominiai lūkesčiai ir t. t.);

– trejeto darbo padariniai (įskaitant galimus pažeidimus arba netinkamo 
administravimo atvejus).

Pranešėjai norėtų pabrėžti, kad šis pranešimo projektas yra vėlesnių politinių diskusijų, 
delegacijų vizitų  į susijusias valstybes nares ir įvairių suinteresuotųjų šalių išklausymo 
2014 m. pradžioje pagrindas. Jame aprašoma praeitis ir aptariama esama padėtis, tačiau 
pranešimo projekte nemėginama daryti galutinių išvadų arba teikti rekomendacijų, kurias 
reikia, atlikus didelį darbą, priimti per artimiausius mėnesius. 

Pirmas žingsnis – toliau pateikiamas klausimynas 2013 m. lapkričio 22 d. buvo nusiųstas ES 
lygmens sprendimų priėmėjams (A), taip pat nacionalinėms keturių susijusių valstybių narių 
(B) vyriausybėms. Atsakymai bus vertinami pasitelkiant procedūrą.

A. Europos Komisijai, ECB, TVF, Euro grupei ir Europos Vadovų Tarybai skirtas 
klausimynas

FINANSINĖS PARAMOS PROGRAMŲ STRUKTŪRA IR PRIĖMIMAS

1. Kas jūsų institucijos vardu priėmė sprendimą dalyvauti atitinkamai Graikijos, Airijos, 
Portugalijos ir Kipro finansinės paramos programose? Kada atitinkamai buvo priimti šie 
sprendimai?

2. Koks buvo jūsų vaidmuo ir kokios funkcijos, atitinkamai derantis dėl finansinės paramos 
programos ir ją kuriant, įskaitant politinių tikslų ir pagrindinių priemonių apibrėžimą, jų 
įgyvendinimą atitinkamai Graikijoje, Airijoje, Portugalijoje ir Kipre? Kokiais kriterijais 
remiantis nustatyti reformos prioritetai?

3. Išsamiai apibūdinkite prielaidas ir metodiką (visų pirma susijusią su fiskaliniais 
daugikliais), kuriomis buvo naudotasi rengiant skolos tvarumo prognozes kiekvienos 
programos pradžioje bei jas įgyvendinant ir kuriant finansines priemones. Kokiu veiklos 
metodu vadovautasi tvirtinant programų projektus?

4. Ar iš valstybių narių gavote visą susijusią informaciją, įskaitant statistiką, kad galėtumėte 
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tinkamai įvertinti optimalius paramos planus ir juos parengti?

5. Kiek veikimo laisvės turėjo atitinkamos šalys priimdamos sprendimą dėl reikiamų 
priemonių struktūros (konsolidacija arba struktūrinės reformos)? Paaiškinkite pagal 
kiekvieną šalį. 

6. Ar kuri nors valstybė narė (Graikija, Airija, Portugalija, Kipras) pateikė reikalavimą dėl 
konkrečių susitarimo memorandumo priemonių, kurios būtų būtina sąlyga susitarimo 
memorandumui patvirtinti? Jei taip, aprašykite šiuos prašymus išsamiau. 

7. Ar kuri nors kita valstybė narė nurodė konkrečias į programas įtrauktinas priemones, 
kurios būtų būtina sąlyga teikiamai finansinei paramai patvirtinti? Jei taip, kas nurodė 
tokias priemones ir kokios priemonės buvo nurodytos kiekvienoje programoje?

8. Kokį vaidmenį rengiant išsamią programų struktūrą atliko Euro grupė? Išsamiai 
apibūdinkite Euro grupės vykdytą procesą, po kurio buvo priimtas sprendimas dėl 
programų turinio ir patvirtinimo kiekvienu atveju. Ar Euro grupė suteikė rašytinį 
įgaliojimą trejeto ES derybininkams, inter alia, ir dėl uždavinių bei prioritetų? 

9. Kaip ir kada trejetas teikė grįžtamąsias ataskaitas Euro grupei ir (arba) Ekonomikos ir 
finansų komitetui (EFK)?

10. Ar ESM atlieka vaidmenį derantis dėl finansinės paramos programų ir jas rengiant? Jei 
taip, apibūdinkite šį vaidmenį.

PROGRAMŲ VEIKIMAS

11. Ar manote, kad visos konsolidavimo priemonės ir (arba) struktūrinės reformos buvo 
vienodai padalytos ir (arba) paskirstytos tarp piliečių ir tarp privačiojo bei viešojo 
sektorių? Paaiškinkite plačiau. 

12. Apibūdinkite trejeto institucijų bendradarbiavimo kokybę valstybėse narėse. Kokį 
vaidmenį šiame darbe atitinkamai atliko Komisija, ECB ir TVF? Kaip trejetas siūlo ir 
(arba) priima konkrečias priemones ar sprendimus?

13. Kokia sąveika buvo tarp 2011 m. Komisijos sudarytos darbo grupės ir trejeto? 

14. Kaip sekasi bendradarbiauti su nacionalinėmis valdžios institucijomis? Kokią pažangą 
sprendimų priėmimo procese padarė susijusios dalyvaujančios valstybės narės?

15. Kas priima galutinį sprendimą dėl konkrečių priemonių, kurias turi priimti atitinkamos 
valstybės narės?

16. Kiek kartų trejeto atstovai buvo išklausyti nacionaliniuose parlamentuose? Ar manote, kad 
įgyvendinant priemones buvo naudingi atitinkami demokratinės atskaitomybės ir 
teisėtumo principai? 

17. Ar programos, dėl kurių susitarta, buvo įgyvendintos tinkamai ir laiku? Jei ne, dėl kokių 
priežasčių taip atsitiko ir kokią įtaką tai turėjo programų veiksmingumui bei 
rezultatyvumui?
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18. Koks nacionalinės teisės pažeidimų atvejų, kuriais ginčijamas susitarimo memorandumo 
pagrindu priimtų sprendimų teisėtumas, skaičius nustatytas kiekvienoje šalyje? Ar 
Komisija ir ECB įvertino su valstybėmis narėmis sutartų priemonių atitiktį ir nuoseklumą 
atsižvelgiant į sutartyse nustatytus su ES pagrindinėmis teisėmis susijusius 
įsipareigojimus?

19. Ar jus tenkina kiekvienoje šalyje įgyvendinti programos uždaviniai ir pasiekti veiksmingi 
rezultatai?

20. Ar įgyvendinant programas atsiradę išorės veiksniai turėjo įtakos rezultatams?

21. Kokią įtaką programų įgyvendinimui turėjo įsigaliojęs Reglamentas (ES) Nr. 472/2013? 
Pateikite išsamesnę informaciją, kaip ir kokia apimtimi buvo įgyvendintos reglamento 
nuostatos.

22. Kas, jūsų nuomone, galėjo nutikti programoje dalyvaujančioms šalims, jei ES ir TVF 
nebūtų suteikę finansinės paramos?

23. (skirta ECB) Ar manote, kad likvidumo pagalbos kritiniais atvejais (angl. ELA) tvarka 
tinkamai įgyvendinta kiekvienoje šalyje? Pateikite išsamesnį atsakymą.

24. (skirta ECB) Ar visi ECB valdančiosios tarybos nariai rėmė visas programas visose 
šalyse? Paaiškinkite bet kokius galimus nuomonių skirtumus. 

25. Kokių priemonių buvo imtasi siekiant išvengti interesų konfliktų tarp ECB, kaip 
kreditoriaus, funkcijos ir valstybių narių bankų sistemos, patiriančios finansinių sunkumų?

26. (skirta ECB) Remiantis į spaudą patekusia informacija, užsimenama, kad ECB 
programoje dalyvaujančioms šalims siuntė raštus, kuriuose mainais už likvidumo 
pagalbos ir atviras rinkos operacijas iš valstybių buvo reikalaujama įvykdyti reformas ir 
nustatomos privalomos sąlygos. Ar tokie raštai buvo siunčiami? Jei taip, nurodykite kam, 
kodėl ir kokio turinio raštai buvo siunčiami. 

27. (skirta TVF) Ar visi TVF vykdomosios valdybos nariai rėmė visas programas visose 
šalyse? Paaiškinkite bet kokius galimus nuomonių skirtumus. 

28. (skirta Komisijai) Ar vietoje dalyvavo atitinkamos šalies komandiruotieji nacionaliniai 
ekspertai? Jei taip, kaip užtikrinote jų nepriklausomumą? Atsakydama į šį klausimą, 
atsižvelkite į tai, kad TVF atveju nė vienas programoje dalyvaujančios šalies pareigūnas 
nedirba toje šalyje.

29. Pagal kokius kriterijus kiekvienoje programoje dalyvaujančioje valstybėje narėje buvo 
atrinktos finansų įstaigoms audito ir (arba) konsultavimo paslaugas teikiančios įmonės? 
Ar buvo vykdoma viešojo pirkimo procedūra? Jei ne, kodėl?

B. Finansinės paramos programoje dalyvaujančioms valstybėms narėms nusiųstas 
klausimynas

1. Jei taikytina, kodėl jūsų šalis nusprendė kreiptis dėl dalyvavimo finansinės paramos 
programoje?
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2. Koks buvo jūsų vaidmuo ir kokios funkcijos derantis dėl jūsų šaliai skirtos finansinės 
paramos programos ir ją kuriant?

3. Kokį vaidmenį atliko nacionalinis parlamentas derantis dėl susitarimo memorandumo? 
Kaip vyriausybė pristatė dokumentą parlamentui? Kaip parlamentas patvirtino galutinį 
susitarimo memorandumą? Ar diskutuojant dėl susitarimo memorandumo dalyvavo 
socialiniai partneriai?

4. Kiek veikimo laisvės turėjote nuspręsdami dėl reikiamų priemonių struktūros 
(konsolidacija arba struktūrinės reformos)? Paaiškinkite plačiau. 

5. Ar manote, kad visos konsolidavimo ir (arba) struktūrinės reformos buvo vienodai 
padalytos ir (arba) paskirstytos tarp piliečių? Paaiškinkite plačiau. 

6. Apibūdinkite savo valdžios institucijų ir trejeto institucijų bendradarbiavimo kokybę 
valstybėse narėse. 

7. Kokią įtaką programų įgyvendinimui turėjo įsigaliojęs Reglamentas (ES) Nr. 472/2013? 
Ar pasinaudojote reglamento nuostatomis, visų pirma 7 straipsnio 11 dalimi? Jei ne, 
kodėl?

8. Koks nacionalinės teisės pažeidimų atvejų, kuriais ginčijamas susitarimo memorandumo 
pagrindu priimtų sprendimų teisėtumas, skaičius nustatytas jūsų šalyje?

9. Ar jus tenkina jūsų šalyje įgyvendinti programos uždaviniai ir pasiekti veiksmingi 
rezultatai?


