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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2012 m. prioritetų 
įgyvendinimas

(2012/2150(INI))

Europos Parlamentas,

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 136 straipsnį kartu su 
121 straipsnio 2 dalimi,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 1175/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1466/97 dėl 
biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei 
koordinavimo,1

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyvą 2011/85/ES dėl reikalavimų 
valstybių narių biudžeto sistemoms2,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 1174/2011 dėl vykdymo užtikrinimo priemonių, skirtų perviršiniams 
makroekonominiams disbalansams naikinti euro zonoje3,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2011, iš dalies 
keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo 
paspartinimo ir paaiškinimo4,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 1176/2011 dėl makroekonominių disbalansų prevencijos ir naikinimo5,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 1173/2011 dėl veiksmingo biudžeto priežiūros vykdymo užtikrinimo euro zonoje6,

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 24–25 d. Europos Vadovų Tarybos išvadų I priedą „Paktas 
„Euro plius“. Tvirtesnis ekonominės politikos koordinavimas siekiant didinti 
konkurencingumą ir konvergenciją“7,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 23 d. Komisijos komunikatą „2012 m. metinė augimo 
apžvalga“ (COM(2011) 0815),

                                               
1 OL L 306, 2011 11 23, p. 12.
2 OL L 306, 2011 11 23, p. 41.
3 OL L 306, 2011 11 23, p. 8.
4 OL L 306, 2011 11 23, p. 33.
5 OL L 306, 2011 11 23, p. 25.
6 OL L 306, 2011 11 23, p. 1.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf.
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– atsižvelgdamas į savo 2012 m. vasario 15 d. rezoliuciją dėl dalyvavimo rengiant 2012 m. 
metinę augimo apžvalgą1,

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl valstybių narių, kurių 
valiuta euro, bendrųjų ekonominės politikos gairių įgyvendinimo (COM(2012) 0301),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Austrijos 2012 m. 
nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2011–2016 m. Austrijos 
stabilumo programos (COM(2012) 0306),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Belgijos 2012 m. 
nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012–2015 m. Belgijos 
stabilumo programos (COM(2012) 0314),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Bulgarijos 2012 m. 
nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012–2015 m. Bulgarijos 
konvergencijos programos (COM(2012) 0302),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Kipro 2012 m. 
nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012–2015 m. Kipro stabilumo 
programos (COM(2012) 0308),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Čekijos 2012 m. 
nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012–2015 m. Čekijos 
konvergencijos programos (COM(2012) 0303),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Danijos 2012 m. 
nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012–2015 m. Danijos 
konvergencijos programos (COM(2012) 0304),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Estijos 2012 m. 
nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012–2015 m. Estijos stabilumo 
programos (COM(2012) 0311),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Suomijos 2012 m. 
nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012–2015 m. Suomijos 
stabilumo programos (COM(2012) 0312),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Prancūzijos 2012 m. 
nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012-2016 m. Prancūzijos 
stabilumo programos (COM(2012) 0313),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Vokietijos 2012 m. 
nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012-2016 m. Vokietijos 
stabilumo programos (COM(2012) 0305),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Graikijos 2012 m. 
nacionalinės reformų programos (COM(2012) 0307),

                                               
1Priimti tekstai, P7_TA(2012)0048. 
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– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Vengrijos 2012 m. 
nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012–2015 m. Vengrijos 
konvergencijos programos (COM(2012) 0317),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Airijos 2012 m. 
nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012–2015 m. Airijos 
stabilumo programos (COM(2012) 0316), 

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Italijos 2012 m. 
nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012–2015 m. Italijos 
stabilumo programos (COM(2012) 0318),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Latvijos 2012 m. 
nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012–2015 m. Latvijos 
konvergencijos programos (COM(2012) 0320),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Lietuvos 2012 m. 
nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012–2015 m. Lietuvos 
konvergencijos programos (COM(2012) 0319),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Liuksemburgo 2012 m. 
nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012–2015 m. Liuksemburgo 
stabilumo programos (COM(2012) 0315),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Maltos 2012 m. 
nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012–2015 m. Maltos 
stabilumo programos (COM(2012) 0321),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Nyderlandų 2012 m. 
nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012–2015 m. Nyderlandų 
stabilumo programos (COM(2012) 0322),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Lenkijos 2012 m. 
nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012–2015 m. Lenkijos 
konvergencijos programos (COM(2012) 0323),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Portugalijos 2012 m. 
nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012-2016 m. Portugalijos 
stabilumo programos (COM(2012) 0324),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Rumunijos 2012 m. 
nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012–2015 m. Rumunijos 
konvergencijos programos (COM(2012) 0325),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Slovakijos 2012 m. 
nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012–2015 m. Slovakijos 
stabilumo programos (COM(2012) 0326),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Slovėnijos 2012 m. 



PE492.923v02-00 6/7 PR\909778LT.doc

LT

nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012–2015 m. Slovėnijos 
stabilumo programos (COM(2012) 0327),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Ispanijos 2012 m. 
nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012–2015 m. Ispanijos 
stabilumo programos (COM(2012) 0310),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Švedijos 2012 m. 
nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012–2015 m. Švedijos 
konvergencijos programos (COM(2012) 0328),

– atsižvelgdamas į rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl Jungtinės Karalystės 
2012 m. nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012-2017 m. 
Jungtinės Karalystės konvergencijos programos (COM(2012) 0309),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir į Biudžeto 
komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Regioninės plėtros 
komiteto, Konstitucinių reikalų komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto 
nuomones (A7–0000/2012),

A. kadangi ekonomikos, socialinė, finansų ir valstybės skolos krizė dar nesibaigė;

B. kadangi Europos semestras kodifikuotas 2011 m. lapkričio 16 d. reglamente (ES) 
Nr. 1175/2011 (C. Wortmann-Kool pranešimas);

1. pritaria Komisijos dėl euro zonos pateiktoms rekomendacijoms, skirtoms konkrečioms 
šalims; tikisi, kad šios rekomendacijos taps pavasarį vyksiančio Europos Vadovų Tarybos 
susitikimo rekomendacijų pagrindu;

2. primena, kad pagal Europos semestrą galimas ex ante koordinavimas euro zonoje, 
pateikiant biudžeto planų projektus ir aptariant svarbių ekonominės politikos reformų 
planus, leistų atsižvelgti į ir sumažinti nacionalinių veiksmų šalutinį poveikį kitoms šalims 
ar visai euro zonai;

3. yra įsitikinęs, kad siūlomos priemonės yra palankios siekiant tvarių valstybės finansų, 
didesnio konkurencingumo, spartesnio augimo ir geresnio užimtumo;

4. atkreipia dėmesį į primygtinį Komisijos reikalavimą vykdyti augimą skatinančias 
struktūrines reformas, kurios padėtų Europai įveikti krizę ir susigrąžinti pirmaujančias 
pozicijas pasaulio ekonomikoje; remia Komisijos pastangas išlyginti makroekonominį 
disbalansą euro zonoje;

5. atkreipia dėmesį, kad vykdant struktūrines reformas dėmesys sutelkiamas į kelias sritis, 
pavyzdžiui, darbo rinkas, apmokestinimo sistemą, bankų sektoriaus restruktūrizaciją, 
nepagrįstų reglamentuojamiems amatams ir profesijoms taikomų apribojimų šalinimą, kai 
kurių pramonės šakų liberalizavimą, viešųjų išlaidų veiksmingumo ir kokybės gerinimą, 
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siekį vengti nereikalingų valdžios sluoksnių, kovą su mokesčių slėpimu ir hipotekos bei 
nekilnojamojo turto rinkų reformavimą; 

6. ragina Komisiją pateikti išsamesnes rekomendacijas ir toliau kontroliuoti anksčiau 
pateiktų rekomendacijų vykdymą, taip pat išsamiau paaiškinti ir įvertinti tuos atvejus, kai 
Komisijos manymu šalis tik iš dalies atsižvelgė į jos rekomendacijas;

7. skatina valstybes nares griežtai laikytis Stabilumo ir augimo pakto taisyklių su šešių teisės 
aktų paketo pakeitimais, siekiant užtikrinti, kad viešieji finansai taptų atsparesni, o 
Europos ekonomika – tvaresnė, taip pat sumažinti bankų sektoriaus daromą spaudimą; 
tikisi, kad Komisija ir Taryba užtikrins, kad būtų griežtai laikomasi šių taisyklių; tvirtai 
tiki, kad reikėtų sugriežtinti fiskalinę drausmę ir sustiprinti fiskalines institucijas 
nacionaliniu ir subnacionaliniu lygmeniu, o valdžios sektoriaus išlaidos turėtų būti 
nukreiptos į ilgalaikes tvarų augimą skatinančias investicijas; 

8. palankiai vertina užbaigtas kelių valstybių narių perviršinio deficito procedūras; tiki, kad 
artimiausiu metu gali būti baigta daugiau procedūrų;

9. palankiai vertina tai, kad vis daugiau valstybių iš 25 pasirašiusių Sutartį dėl stabilumo, 
koordinavimo ir valdymo ekonominėje ir pinigų sąjungoje ją ratifikuoja; ragina visas 
valstybes nares kuo greičiau ratifikuoti šią Sutartį; džiaugiasi teigiamu Airijos 
referendumo dėl Sutarties rezultatu;

10. primygtinai ragina visas dalyvaujančias šalis skubiai pritarti vadinamajam dviejų 
dokumentų rinkiniui, kuris papildytų galiojančius teisės aktus, priimtus pagal bendro 
sprendimo procedūrą; ragina visas dalyvaujančias šalis nesumenkinti Tarybos išvadų 
netrukus po jų priėmimo;

11. džiaugiasi iki šiol vykusiu ekonominiu dialogu tarp Europos Parlamento ir nacionalinių 
atstovų ir nori tęsti dialogą ateityje;

12. pabrėžia, kad reikia stiprinti euro grupės darbo metodus;

13. dar kartą ragina imtis veiksmų finansų sistemos euro zonoje stabilumui gerinti;

14. primena, kad Komisija savo rekomendacijomis prisideda prie pavasario Europos Vadovų 
Tarybos susitikimo ir kad ši procedūra nėra teisėkūros;

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, valstybių narių 
vyriausybėms ir ECB.


