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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su rekomendacijomis Komisijai dėl Sąjungos ekonomikos valdymo gerinimo ir 
stabilumo sistemos stiprinimo, ypač euro zonoje
(2010/0000(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 121, 126, 136, 138 ir 
352 straipsnius ir į prie Europos Sąjungos sutarties bei Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo pridėtus Protokolus (Nr. 12) dėl perviršinio deficito procedūros ir (Nr. 14) dėl 
euro grupės,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 12 d. Komisijos komunikatą dėl ekonominės politikos 
koordinavimo stiprinimo (COM(2010)0250),

– atsižvelgdamas į 2010 m. balandžio 27 d. Komisijos rekomendaciją dėl Tarybos 
rekomendacijos dėl valstybių narių ir Sąjungos bendrųjų ekonominės politikos gairių: 
2020 m. Europos strategijos integruotų gairių I dalis (SEC(2010)0488),

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010)2020),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 11 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 407/2010, įsteigiantį 
Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę1,

– atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 332/2002, įsteigiantį 
priemonę, teikiančią vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų 
balansams2,

– atsižvelgdamas į 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto 
būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo3, 

– atsižvelgdamas į 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio 
deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo4,

– atsižvelgdamas į 1993 m. lapkričio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3605/93 dėl 
Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito 
procedūros taikymo5,

                                               
1 OL L, 2010 5 12, p. 1.
2 OL L 53, 2002 2 23, p. 1.
3 OL L 209, 1997 8 2, p. 1.
4 OL L 209, 1997 8 2, p. 6.
5 OL L 332, 1993 12 31, p. 7.
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– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 17 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos posėdžio 
išvadas,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 9 ir 10 d. Tarybos posėdžio išvadas,

– atsižvelgdamas į euro zonos valstybių ir vyriausybių vadovų 2010 m. gegužės 7 d. 
pareiškimą,

– atsižvelgdamas į euro zonos valstybių ir vyriausybių vadovų 2010 m. kovo 25 d. 
pareiškimą,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 25–26 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

– atsižvelgdamas į euro zonos valstybių narių 2010 m. balandžio 11 d. pareiškimą dėl 
pagalbos Graikijai,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 16 d. Tarybos posėdžio išvadas,

– atsižvelgdamas į euro grupės 2010 m. kovo 15 d. išvadas dėl konkurencingumo ir 
makroekonominio disbalanso priežiūros euro zonos viduje,

– atsižvelgdamas į euro grupės įgaliojimus dėl pasitraukimo strategijų ir artimiausio 
laikotarpio politikos prioritetų strategijoje „Europa 2020: 2010 m. kovo 15 d. poveikis 
euro zonai“,

– atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 22 ir 23 d. Briuselyje vykusio Europos Vadovų Tarybos 
susitikimo išvadas, 

– atsižvelgdamas į 2000 m. kovo 23 ir 24 d. Lisabonoje vykusio Europos Vadovų Tarybos 
susitikimo pirmininkaujančios šalies išvadas,

– atsižvelgdamas į 1997 m. gruodžio 13 d. Europos Vadovų Tarybos rezoliuciją dėl 
ekonominės politikos koordinavimo trečiajame EPS etape ir dėl EB sutarties 109 ir 
109b straipsnių,

– atsižvelgdamas į 1997 m. birželio 17 d. Europos Vadovų Tarybos rezoliuciją dėl 
Stabilumo ir augimo pakto1,

– atsižvelgdamas į 1997 m. birželio 16 d. Europos Vadovų Tarybos rezoliuciją dėl ūkio 
augimo ir užimtumo2,

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 10 d. Europos centrinio banko notą dėl ekonominio 
valdymo euro zonoje stiprinimo, 

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 16 d. rezoliuciją dėl ekonominio valdymo3,

                                               
1 OL C 236, 1997 8 2, p. 1.
2 OL C 236, 1997 8 2, p. 3.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0224.
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– atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 17 d. rezoliuciją dėl statistinių duomenų kokybės 
Sąjungoje ir Komisijai (Eurostatui) suteikiamų didesnių audito įgaliojimų1,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 25 d. pranešimą dėl 2009 m. metinės ataskaitos dėl 
euro zonos ir viešųjų finansų2,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl strategijos „Europa 2020“3,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. lapkričio 18 d. rezoliuciją dėl EPS@10: Pirmasis 
Ekonominės ir pinigų sąjungos dešimtmetis ir ateities uždaviniai4,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 42 ir 48 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7-0000/2010),

A. kadangi iš naujausių ekonomikos pokyčių aiškiai matyti, jog ekonominės politikos 
koordinavimas Sąjungoje nebuvo pakankamai veiksmingas ir nevisiškai atitiko valstybių 
narių įsipareigojimus pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) laikyti savo 
ekonominę politiką bendro intereso reikalu ir koordinuoti ją su Taryba laikantis 
atitinkamų Sutarties nuostatų ir atsižvelgiant į Komisijai suteiktą pagrindinį vaidmenį 
priežiūros procese,

B. kadangi Sąjungos lygmeniu reikia stiprinti ekonomikos koordinavimą ir priežiūrą kartu 
laikantis subsidiarumo principo ir atsižvelgiant į konkrečius reikalavimus, kuriuos 
prisiėmė euro zonos valstybės, taip pat pasimokyti iš dabartinės ekonomikos krizės,

C. kadangi reikia paisyti pagal SESV nustatyto Komisijos ir Europos centrinio banko 
vaidmens,

D. kadangi darbas, žinios ir naujovės turi tendenciją migruoti į tam tikrus regionus, o ES 
finansinio solidarumo mechanizmus reikia vystyti toliau ypač atsižvelgiant į mokslinius 
tyrimus, plėtrą ir švietimą,

E. kadangi būtina ekonominio ir socialinio stabilumo sąlyga yra ekonomikos augimas,

F. kadangi reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp investicijų į tvarų augimą ir perviršinio 
deficito atsiradimo per ekonominį ciklą prevencijos laikantis Sąjungos lygmens 
įsipareigojimų ir gairių, 

G. kadangi konkurencingumo iškraipymai ir einamosios sąskaitos disbanalsas euro zonos 
valstybėse prieš krizę nuolat didėjo ir išsilaikė per visą krizę,

H. kadangi, rodant abipusę pagarbą, reikia toliau koordinuoti nacionalinių parlamentų ir 
Europos Parlamento veiksmus,

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0230.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0072.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0053.
4 OL C 16E, 2010 1 22, p. 8.
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I. kadangi bet kokie būsimi ekonominės priežiūros ir valdymo patobulinimai turi remtis 
tiksliais ir palyginamais statistiniais duomenimis apie susijusių valstybių narių atitinkamą 
ekonominę politiką ir pozicijas. 

J. kadangi pagal SESV Sąjungai suteikiama daugiau galių stiprinti Sąjungos ekonominį 
valdymą, nors negalima atmesti prielaidos, kad ateityje SESV nuostatos gali būti 
pakeistos,

K. kadangi, norint šioje srityje pasiekti Sąjungos tikslus, reikia priimti visaapimančius 
antrinės teisės aktus, kadangi būtina sustiprinti Sąjungos ekonominį valdymą pagal SESV 
nuostatas ir visapusiškai išnaudoti Sąjungos metodą, taip pat atsižvelgti į Komisijai 
suteiktą pagrindinį vaidmenį, siekiant skatinti viena kitą stiprinančią politiką 

L. kadangi bet koks teisinis pasiūlymas turėtų remtis atitinkamomis paskatomis plėtoti tvarią, 
augimą skatinančią ekonominę politiką, užkirsti kelią moraliniams pavojams, būti 
suderintas su kitomis ES priemonėmis ir taisyklėmis ir siekti visapusiškai pasinaudoti euro 
kaip bendros valiutos euro zonoje teikiama nauda,

M. kadangi reikia labiau suderinti trumpalaikes, vidutinės trukmės ir ilgalaikes viešojo 
sektoriaus investicijas ir kadangi šios investicijos, ypač susijusios su infrastruktūra, turi 
būti veiksmingai panaudotos ir skiriamos strategijos „Europa 2020“ tikslams įgyvendinti, 
ypač moksliniams tyrimams ir plėtrai, naujovėms ir švietimui, t. y. siekiant padidinti 
konkurencingumą ir produktyvumą,

N. kadangi Sąjungoje taikant skirtingus konkurencingumo modelius reikia atsižvelgti į 
kiekvienos šalies prioritetus ir poreikius, tačiau tuo pat metu reikia paisyti įsipareigojimų 
pagal SESV,

1. prašo Komisiją pasitarus su visomis suinteresuotosiomis šalimis ir laikantis atitinkamų 
SESV nuostatų bei atsižvelgus į pridedamas išsamias rekomendacijas kuo greičiau pateikti 
Parlamentui teisės aktų projektus, kuriuos priėmus ir jais vadovaujantis būtų galima 
pagerinti Sąjungos, ypač euro zonos, ekonominio valdymo sistemą;

2. patvirtina, kad pridedamos rekomendacijos nepažeidžia subsidiarumo principo ir 
pagrindinių Europos Sąjungos piliečių teisių;

3. mano, kad galimos finansinės išlaidos, susijusios su prašomu pateikti pasiūlymu, turėtų 
būti padengtos naudojant atitinkamas biudžeto lėšas;

4. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir pridedamas išsamias rekomendacijas 
Komisijai, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos centriniam bankui, euro grupės 
pirmininkui ir valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.
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PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PRIEDAS. IŠSAMIOS REKOMENDACIJOS 
DĖL PRAŠOMO PATEIKTI PASIŪLYMO TURINIO

Rekomendacija Nr. 1. Nuoseklios ir skaidrios daugiašalės Sąjungos ir valstybių narių 
makroekonominės plėtros priežiūros sistemos sukūrimas 

Teisės aktas turėtų būti pateiktas kaip reglamentas (-ai) dėl ekonomikos politikos ir 
ekonomikos plėtros daugiašalės priežiūros, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1466/97 
dėl Stabilumo ir augimo pakto prevencinės funkcijos ir papildantis jį nauju reglamentu, 
kuriuo siekiama sukurti taisyklėmis pagrįstą ir skaidrią perviršinio disbalanso, pašalinių 
efektų ir konkurencingumo plėtros priežiūros sistemą:

– nustatyti daugiašalės priežiūros tikslą remiantis SESV priemonėmis ir Komisijos 
vertinimais, t. y. siekti užkirsti kelią perviršiniam makroekonominiam disbalansui, 
netvariai fiskalinei ir kitokio pobūdžio politikai, imtis finansinio stabilumo ir ekonomikos 
augimo klausimų siekiant strategijoje „Europa 2020“ numatytų tikslų, 

– sukurti stipresnę analitinę priežiūros sistemą (įskaitant pažangos lentelę, kurioje būtų 
pateikiami konkretūs orientaciniai duomenys, pagal kuriuos būtų galima anksti pastebėti 
pavojų), pagal kurią daugiašalė priežiūra būtų skaidriai ir taikant tinkamą metodiką 
vykdoma remiantis pagrindiniais ekonomikos rodikliais (realiais ir nominaliais), kurie 
galėtų paveikti konkurencingumo būklę, įskaitant (bet neapsiribojant) augimo greitį, 
nacionalinio BVP sudėtį, užimtumo lygį, realius valiutų kursų pokyčius, darbo sąnaudų 
pokyčius, einamosios sąskaitos ir (arba) mokėjimų balanso pokyčius, kreditavimo augimą, 
kapitalo formavimą ir įplaukas, našumo pokyčius ir turto rinkų (įskaitant privačių skolų ir 
būsto rinkų) pokyčius,

– vykdydamos nuodugnią bendrą ir dvišalę priežiūrą, grindžiamą anksčiau minėtos 
pažangos lentelės duomenimis, kaip nurodyta integruotose gairėse, valstybės narės turėtų 
koordinuotai spręsti dėl nacionalinės politikos taikymo, šioje nacionalinėje politikoje 
atsižvelgdamos į Sąjungos aspektą,

– parengti bendras taisykles, kad būtų aktyviau vadovaujamasi bendrosiomis ekonominės 
politikos gairėmis ir kad jos būtų laikomos viena iš pagrindinių ekonominio vadovavimo 
bei priežiūros priemonių su konkrečioms valstybėms narėms pritaikytomis 
rekomendacijomis, atitinkančiomis strategiją „Europa 2020“, orientuotomis į augimą, 
struktūrines reformas, produktyvumą ir konkurencingumą, taip pat atsižvelgiant į 
valstybių narių panašumus ir skirtumus, stiprinant sąlyginius konkurencinius valstybių 
narių pranašumus, ekonomikos atsparumą išorės poveikiui ir vienų valstybių narių 
sprendimų poveikį kitoms valstybėms narėms,

– nustatyti procedūras siekiant ankstyvoje stadijoje suteikti patarimų politikos klausimais ir 
remti galimybę pasinaudoti politinio įspėjimo teise pagal SESV 121 straipsnio 4 dalį, 

– nustatyti konkretų laikotarpį, per kurį būtų atliekamas pirmasis valstybių narių biudžeto 
projektų lyginimas ir vertinimas (pagrindiniai veiksniai ir prielaidos) siekiant geriau 
įvertinti, kaip įgyvendinamos ir vykdomos stabilumo ir konvergencijos programos (SKP) 
ir nacionalinės reformų programos (NRP), tinkamai atsižvelgiant į nacionalines metines 
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biudžetines procedūras ir daugiametes biudžeto sistemas,

– nustatyti konkretų laikotarpį, per kurį nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis būtų 
nagrinėjamos integruotos gairės, ir visos suinteresuotos šalys galėtų ženkliai ir laiku 
prisidėti,

– suderinti pagrindines prielaidas ir rodiklius, kuriais vadovaujamasi teikiant prognozes, 
kurių pagrindu rengiamos nacionalinės SKP ir NRP, 

– skatinti skirti daugiau dėmesio SKP ir NRP tvirtai siekiant vidutinės trukmės fiskalinio 
tikslo (VTFT), kurį nustatant atsižvelgiama į esamą valstybių narių skolos lygį ir 
numanomus įsipareigojimus, ypač susijusius su visuomenės senėjimu,  

– nepažeidžiant nacionalinių taisyklių ir procedūrų sustiprinti sąsajas tarp SKP ir NRP ir 
nacionalinių metinių ir daugiamečių nacionalinių biudžeto programų, 

– nustatyti griežtesnę pagrindinių SKP veiksnių vertinimo sistemą Sąjungos lygmeniu prieš 
patvirtinant politiką, kuri įeina į nacionalinio lygmens SKP,

– aktyviai įtraukti nacionalinius parlamentus į SKP ir NRP rengimą prieš jas oficialiai 
pateikiant Sąjungos lygmeniu per nustatytą laiką,

– vykdyti labaiu sisteminį valstybių narių stabilumo ir konvergencijos programose 
nurodytos fiskalinės padėties ir realių veiksmingų rezultatų palyginimą ir svarstyti 
planuotų ir gautų duomenų esminius skirtumus bei imtis tolesnių su tuo susijusių veiksmų,

– užtikrinti Parlamentui kuo daugiau skaidrumo, kai vykdomas Sąjungos lygmens stabilumo 
ir konvergencijos programų ir nacionalinių reformų programų vertinimas, siekiant, kad 
visuomenė būtų labiau informuojama ir stiprinamas tarpusavio spaudimas,

– užtikrinti nepriklausomą, sisteminį ir išsamų stabilumo ir konvergencijos programų ir 
nacionalinių reformų programų vertinimo procesą, kurį stebėtų Komisija, siekiant 
skaidresnio požiūrio ir sustiprinti nepriklausomą vertinimą, 

– nustatyti reikalavimą, kad valstybės narės informuotų viena kitą ir Komisiją prieš 
priimdamos ekonominius politinius sprendimus, kurie, tikimasi, turėtų realų poveikį, dėl 
kurio galėtų būti sutrikdytas sklandus vidaus rinkos ir Ekonominės ir pinigų sąjungos 
(EPS) funkcionavimas, 

– nustatyti reikalavimą, kad valstybės narės teiktų papildomą informaciją iškilus pagrįstam 
susirūpinimui, kad vykdoma politika gali pakenkti tinkamam vidaus rinkos ar EPS 
veikimui, 

– atsižvelgti į Europos sisteminės rizikos valdybos pateiktą vertinimą remiantis daugiašalės 
priežiūros sistema, ypač finansinio stabilumo, testavimo kritinėmis sąlygomis, galimo 
išorinio ir vidinio poveikio ir pernelyg didelių sukauptų privačių skolų klausimais.

Rekomendacija Nr. 2. Stabilumo ir augimo pakto (SAP) taisyklių griežtinimas

Teisės aktu, kurį reikia priimti (inter alia, pagal Sutarties dėl ES veikimo 126 straipsnį), turėtų 
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būti visų pirma siekiama sugriežtinti Stabilumo ir augimo pakto prevencines nuostatas ir 
numatyti ekonominiu ir politiniu aspektais labiau pagrįstas sankcijas, deramai atsižvelgiant į 
biudžeto struktūrą ir nacionalinių viešųjų išlaidų, kurios būtinos finansuojant augimą 
skatinančias struktūrines reformas, pobūdį, taigi reikėtų : 

– pradėti taikyti perviršinio deficito procedūrą (PDP) arba pernelyg didelio įsiskolinimo 
priežiūros procedūrą (PDĮPP) remiantis bendros skolos lygiu. PDP (PDĮPP), įskaitant 
reguliariai teikiamas išsamias skolos dinamikos ir pokyčių ataskaitas, būtų pradedamos 
visose valstybėse narėse, kuriose valstybės įsiskolinimo lygis viršija 60 % ribą ir nemažėja 
patenkinamu tempu. Perviršinio deficito procedūra nebūtų taikoma, jei šalis vykdo savo 
vidutinės trukmės fiskalinį tikslą, ir būtų nutraukiama, jei skolos lygis taptų mažesnis nei 
60 %,

– labiau atsižvelgti į skolos lygį ir dinamiką (viešųjų finansų tvarumo vertinimas) siekiant 
valstybių narių konkrečių vidutinės trukmės fiskalinių tikslų, įtrauktinų į stabilumo ir 
konvergencijos programas, konvergencijos,

– nustatyti aiškią suderintą skolos dinamikos, įskaitant numanomus ir neapibrėžtuosius 
įsipareigojimus, pvz., valstybės garantijas, susijusias su viešojo ir privataus sektorių 
partnerystės investicijomis, vertinimo ir stebėsenos sistemą,

– nustatyti stebėsenos mechanizmą ir tai, kokie gali būti įspėjimai ir didėjančios sankcijos 
valstybėms narėms, nepasiekusioms savo vidutinės trukmės fiskalinio tikslo ar 
nesiekiančioms jo sutartu tempu,

– apibrėžti nacionalinei biudžeto sudarymo procedūrai skirtas minimalias taisykles ir gaires 
(t. y. metinė ir daugiametė finansinės programos) siekiant, kad būtų vykdomas protokolo 
(Nr. 12) dėl perviršinio deficito procedūros 3 straipsnio reikalavimas. Šiose nacionalinėse 
programose turėtų būti pateikiama pakankamai informacijos apie su planuojamais 
biudžetiniais veiksmais susijusias išlaidas ir įplaukas tam, kad nacionaliniu ir ES 
lygmenimis galėtų vykti su biudžetiniais planais susijusi tikslinga diskusija ir vykdoma su 
jais susijusi priežiūra, 

– raginti, kad būtų sukurti nacionaliniai išankstinio perspėjimo ir biudžeto kontrolės 
mechanizmai, 

– numatyti iš anksto nustatytas prevencines paskatas, dėl kurių nepriklausomai nuo Tarybos 
sprendimą priimtų Komisija, arba pusiau automatiškai taikomas sankcijas siekiant, kad 
būtų galima palengvinti ir progresyviai vykdyti išankstinio įspėjimo veiksmus,

– euro zonos valstybėse narėse vykdyti ir įgyvendinti minėtąjį sankcijų mechanizmą kaip 
naujos daugiašalės priežiūros sistemos ir naujų Stabilumo ir augimo pakto priemonių dalį, 
visų pirma didesnį vaidmenį skiriant didesnei vidutinės trukmės fiskalinio tikslo reikšmei,

– pakeisti, kaip tai būtina, Komisijos vidaus sprendimų priėmimo procedūrą, siekiant 
užtikrinti veiksmingą ir greitą minėtųjų pusiau automatiškai skiriamų prevencinių 
nuobaudų taikymą.

Rekomendacija Nr. 3. Euro grupės vykdomas ekonomikos valdymo stiprinimas euro 
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zonoje

Pripažįstant, kad euro zonos šalių padėtis skiriasi nuo kitų valstybių narių padėties, kadangi 
jos neturi valiutų kurso mechanizmo, kai reikia pakoreguoti santykines kainas, ir pripažįstant, 
kad jos dalijasi atsakomybe už tai, kad veiktų visa Europos pinigų sąjunga, naujose 
taisyklėse, pagrįstose kitomis šioje rezoliucijoje pateiktomis rekomendacijomis ir Sutarties dėl 
ES veikimo 136 straipsniu ir jos protokolu dėl euro grupės (Nr. 14), turėtų būti siekiama:

– nustatyti konkrečią euro zonos sustiprintos stebėsenos sistemą ir dėmesį skirti itin 
dideliems makroekonominiams skirtumams, kainų konkurencingumui, realiems valiutos 
kursams, kreditų augimui ir esamiems sąskaitų pokyčiams atitinkamose valstybėse narėse,

– didesnę reikšmę skirti metiniams euro zonos priežiūros pranešimams, kurie grindžiami kas 
ketvirtį pateikiamais teminiais daugiašaliais pranešimais ir kuriuose visų pirma dėmesys 
skiriamas poveikiui, kurį gali daryti pasaulinės ekonomikos pokyčiai ir politika bei 
aplinkybės, turinčios ypatingą įtaką tam tikroms euro zonos valstybėms narėms,

– stiprinti euro grupės pirmininko sekretoriatą ir jo kabinetą,

– didinti euro grupės sprendimų priėmimo proceso skaidrumą ir atskaitomybę numatant, kad 
atsakingame Parlamento komitete būtų rengiamas reguliarus dialogas su euro grupės 
pirmininku, ir kuo greičiau skelbiant euro grupės sprendimus jos tinklalapyje.

Rekomendacija Nr. 4. Pernelyg didelio įsiskolinimo prevencijos ir su juo susijusių 
klausimų sprendimo veiksmingo ir patikimo mechanizmo nustatymas

Poveikio vertinimo ir galimybių tyrimas turėtų būti atliktas prieš priimant bet kokį teisės aktą 
(remiantis Sutarties dėl ES veikimo 352 straipsniu ar kitu deramu teisės pagrindu), kai 
siekiama:

– sukurti nuolatinį mechanizmą ar įstaigą (Europos valiutos fondas), kuriuo būtų galima 
pasinaudoti kaip paskutine priemone, kai nėra daugiau galimybių gauti finansavimo 
rinkoje, remiantis jau esamais mechanizmais (Europos finansinio stabilumo fondas, 
Europos finansų stabilizacijos mechanizmas ir Europos mokėjimų subalansavimo 
priemonė) ir apibrėžus aiškias sprendimų priėmimo, finansavimo, paskolų sąlygų 
nustatymo, stebėsenos ir naštos pasidalijimo, su ištekliais ir įgaliojimais susijusias 
taisykles, kad būtų galima palengvinti skolinimą ir skolinimąsi išskirtinėmis aplinkybėmis 
ir tinkamus sprendimus siekiant išvengta blogos įtakos ir sunkios padėties, kai negalima 
apmokėti valstybių išleistų skolos vertybinių popierių, kai to reikia.

Rekomendacija Nr. 5. ES biudžetinių, finansinių ir fiskalinių priemonių peržiūra

Turi būti parengtas teisės aktas (arba) galimybių tyrimas siekiant:

– atlikti galimybių ilgainiui įkurti bendrų vyriausybinių obligacijų emisijos sistemą 
vertinimą (pobūdis, rizika ir privalumai),

– glaudžiai bendradarbiaujant su Europos investicijų banku stiprinti Sąjungos sanglaudos 
politiką siekiant sumažinti struktūrinius trūkumus ir padidinti konkurencingumą 
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ekonomiškai silpnuose regionuose, visų pirma padedant finansuoti MVĮ poreikius ir 
įsitraukimą į vidaus rinką,

– parengti bendrą biudžeto strategiją ar nacionaliniams biudžetams ir ES biudžetui skirtas 
gaires remiantis strategija „Europa 2020“,

– nustatyti aiškią sistemą, kad būtų galima iš naujo dėti pastangas ir panaudoti ES biudžeto 
išteklius ir EIB finansinius išteklius siekiant, kad pagal kitą daugiametę finansų programą 
būtų galima pasiekti geresnį svertinį biudžeto lėšo poveikį, pasinaudojant EIB patirtimi 
finansų inžinerijos srityje, įsipareigojimu vykdyti ES politiką ir ypatingai svarbiu 
vaidmeniu viešojo ir privataus sektorių finansų institucijose,

– įsteigti aušto lygio mokesčių politikos grupę, kuriai pirmininkautų Komisija ir kuri turėtų 
įgaliojimą parengti strateginę ir pragmatinę koncepciją mokesčių politikos klausimais 
Europos Sąjungoje, o ypatingas dėmesys būtų skiriamas kovai su sukčiavimu mokant 
mokesčius, atnaujintam elgesio kodeksui, susijusiam su įmonių apmokestinimu, ir 
paramai priimant bendrą konsoliduotą įmonių pelno mokesčių bazę ir ekonominį augimą 
skatinančias mokesčių reformas.

Rekomendacija Nr. 6. Aiškaus makroekonominio pobūdžio finansų rinkos reguliavimas 
ir priežiūra

Teisės aktu, kurį reikia priimti, turėtų būti siekiama:

– įvertinti galimą kredito įstaigų kapitalo reikalavimų peržiūrą, kad būtų galima geriau 
diferencijuoti kapitalo pakankamumo normatyvus, taikomus valstybių narių skolos 
vertybinių popierių emisijai. 

Rekomendacija Nr. 7. ES statistinių duomenų patikimumo gerinimas

Teisės aktu, kurį reikia priimti, turėtų būti siekiama:

– užtikrinti, kad statistikos sektoriuje būtų griežtai laikomasi sutartų politinių 
įsipareigojimų,

– padidinti Komisijos (Eurostato) įgaliojimus vykdyti tyrimus, pvz., tyrimus vietoje iš 
anksto neįspėjus, ir galimybę gauti prieigą prie bet kokios informacijos, susijusios su 
apskaita ir biudžetu, kad būtų galima įvertinti viešųjų finansų kokybę,

– reikalauti, kad valstybės narės Komisijai (Eurostatui) teiktų duomenis, atitinkančius 
statistinius principus, nurodytus 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos1,

– reikalauti, kad valstybės narės nurodytų, kurie Komisijai (Eurostatui) pateikti duomenys 
yra papildyti nacionaliniais patikinimo pareiškimais ir nepriklausomo auditoriaus 
ataskaita,

– nustatyti finansines ir nefinansines sankcijas už Reglamente (EB) Nr. 223/09 nustatytų 
statistinių principų neatitinkančių duomenų teikimą,

                                               
1 OJ L 87, 31.3.2009, p. 164.
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– persvarstyti labiau suderintų duomenų, svarbių šiame priede siūlomai ekonomikos 
valdymo sistemai, poreikį; visų pirma užtikrinti deramą Europos statistinių duomenų 
kokybės sistemą, reikalingą siekiant sustiprinti analitinės priežiūros sistemą, įskaitant 
pažangos lentelę, kad būtų galima vykdyti veiksmingą daugiašalę priežiūrą, kaip numatyta 
rekomendacijoje Nr. 1,

– suderinti viešųjų finansų duomenis remiantis standartizuotu ir tarptautiniu lygmeniu 
pripažįstamu apskaitos metodu,

– užtikrinti, kad nuosekliai ir atvirai būtų skelbiami tam tikri nebalansiniai įsipareigojimai, 
visų pirma susiję su būsimais mokėjimais, kurie reikalingi valstybinėms pensijoms ir 
vykdant ilgalaikes su privataus sektoriaus atstovais sudarytas sutartis, susijusias su 
valstybinių pastatų (įrenginių) išperkamąja nuoma ar suteikimu.

Rekomendacija Nr. 8. Geresnis Sąjungos atstovavimas ekonomikos ir pinigų reikalų 
sektoriuje

Teisės aktu, kuri reikia priimti (pagal Sutarties dėl ES veikimo 138 straipsnį), turėtų būti 
siekiama: 

– padėti susitarti, kad reikalui esant euro zonai arba ES būtų atstovaujama Tarptautiniame 
valiutos fonde ir kitose svarbiose finansų įstaigose,

– peržiūrėti euro zonos arba ES atstovavimo kitose tarptautinėse su ekonomikos, pinigų ir 
finansinio stabilumo reikalais susijusiose institucijose susitarimus.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Dabartinė ekonomikos, finansų ir socialinė krizė parodė, kad esamas Sąjungos ekonomikos 
valdymo modelis neveikė taip veiksmingai, kaip kad buvo tobulai numatyta. Per 
pastaruosius metus valstybėse narėse konvergencijos procesas nepasiekė pakankamo 
masto. Iš tiesų per pastaruosius 11 metų išliko ar net padidėjo makroekonominis ir 
fiskalinis disbalansas. Priežiūros sistema buvo per silpna ir nebuvo pakankamai griežtai 
laikomasi Stabilumo ir augimo pakto taisyklių, ypač prevencinių nuostatų. Dėl to išliko 
makroekonominis disbalansas ir net sumažėjo viešųjų finansų tvarumas. Galutinis etapas –
valstybių skolos krizė euro zonoje 2010 m. pavasarį.  Dabar atėjo metas pasimokyti iš 
praeities klaidų ir atsirado galimybė patobulinti ekonominę sistemą bei pradėti taikyti 
aiškias ir tikslingesnes priežiūros priemones.

Šiame pranešime, kuris papildo esamus ir vykdomus Europos Parlamento darbus, siekiama 
pristatyti kelias struktūrinių reformų idėjas ir procedūras, kuriomis ES institucijos ir 
valstybės narės gali vadovautis, kad galėtų sustiprinti savo atitinkamą vaidmenį, susijusį su 
bendra padėtimi. Siekiama geresnio veiksmų koordinavimo su valstybėmis narėmis, ypač 
euro zonos valstybėmis narėmis, ir valstybių narių veiksmų koordinavimo, ypač siekiant 
užkirsti kelią, kad nepasikartotų padėtis, kokia buvo neseniai susidariusi. Šios priemonės 
turėtų būti skirtos trumpam ir vidutinės trukmės laikotarpiui, kaip numatyta antrinės teisės 
aktuose, ir ilgam laikotarpiui, o dėl to tai gali prireikti dalinių Sutarties pakeitimų.

Svarbu, kad valstybės narės visapusiškai taikytų ES lygmeniu sutartas taisykles ir 
sprendimus, kaip antai Stabilumo ir augimo pakto taisykles ir priemones. Neturėtų kartotis 
pastarųjų metų atvejai, kai taisyklių nebuvo laikomasi. Reikia papildomai kontroliuoti 
valstybės deficitą, taip pat valstybės pajamas, kartu nuodugniau stebint valstybės skolos 
raidą.

Taip pat daug dėmesio reikia skirti ES našumui ir konkurencingumui atsižvelgiant į 
strategijos „ES 2020“ tikslus ir ypatingą dėmesį telkti į švietimą, naujoves, mokslinius 
tyrimus ir technologinę plėtrą bei sudaryti rinkos lankstumo sąlygas. Reikia vykdyti 
struktūrines reformas, susijusias su socialine politika ir darbo rinkų integracija, 
fiskalinėmis mažųjų ir vidutinių įmonių, kurios yra pagrindinis ekonominio augimo 
variklis, paskatomis, ir vidaus rinkos, kurioje valstybės narės neturėtų konkuruoti 
tarpusavyje, stiprinimu, ir paisyti jų skirtingų augimo ir vystymosi būdų ir spartos.

Pagrindinės šio pranešimo mintys išdėstytos šiose aštuoniose rekomendacijose, kuriose 
siekiama pateikti platesnių minčių, koks turėtų būti ekonomikos valdymas ir stabilumas 
Europos Sąjungoje: 

 rekomendacija Nr. 1 dėl nuoseklios ir skaidrios daugiašalės Sąjungos ir valstybių narių 
makroekonominės plėtros priežiūros sistemos sukūrimo;

 rekomendacija Nr. 2 dėl Stabilumo ir augimo pakto (SAP) taisyklių griežtinimo;

 rekomendacija Nr. 3 dėl euro grupės vykdomo ekonomikos valdymo stiprinimo euro 
zonoje;
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 rekomendacija Nr. 4 dėl pernelyg didelio įsiskolinimo prevencijos ir su juo susijusių 
klausimų sprendimo veiksmingo ir patikimo mechanizmo nustatymo;

 rekomendacija Nr. 5 dėl ES biudžetinių, finansinių ir fiskalinių priemonių peržiūros;

 rekomendacija Nr. 6 dėl aiškaus makroekonominio pobūdžio finansų rinkos 
reguliavimo ir priežiūros;

 rekomendacija Nr. 7 dėl ES statistinių duomenų patikimumo gerinimo;

 rekomendacija Nr. 8 dėl geresnio Sąjungos atstovavimo ekonomikos ir pinigų reikalų 
sektoriuje.


