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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2013 m. metinė augimo 
apžvalga
(2012/2256(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnį, ypač į šios 
sutarties 9 ir 151 straipsnius ir 153 straipsnio 1 dalies e punktą,

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 28–29 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

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

– atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 28 d. Komisijos komunikatą „2013 m. metinė augimo 
apžvalga“ (COM(2012) 0750),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, 
Regioninės plėtros komiteto bei Konstitucinių reikalų komiteto nuomones (A7-
0000/2012),

A. kadangi visa euro zona patiria pakartotinį ekonomikos nuosmukį;

B. kadangi krizė turėjo pražūtingų padarinių milijonų europiečių gyvenimui, kaip tai 
dokumentuose patvirtinama oficialiais užimtumo statistikos duomenimis: ES nuo 2008 m. 
darbo jau neteko daugiau kaip 8 mln. asmenų; šiuo metu be darbo yra daugiau kaip 
25 mln. europiečių, o beveik 11 mln. iš jų darbo neturi daugiau kaip metus; bedarbiais 
šiuo metu yra beveik 10 mln. jaunuolių; vien praėjusiais metais darbo neteko 2 mln. 
asmenų; 

C. kadangi reikėtų priminti, kad 2007 m. prasidėjus krizei valstybės biudžeto deficitas euro 
zonoje vidutiniškai siekė tik 0,6 proc. ir mažėjo nulio link;

D. kadangi staigų valstybės biudžeto deficito ir skolos didėjimą, kuris daugelyje valstybių 
narių pastebimas nuo 2009 m., paskatino vyriausybių atsakomieji veiksmai į krizę 
nenumatant Europos lygmens anticiklinių priemonių; 

E. kadangi 2010 ir 2011 m. statistikos duomenų analize dabar aiškiai dokumentais 
patvirtinama, kad taikant politikos priemones, kurių buvo imtasi pernelyg anksti ir labai 
sugriežtinant fiskalinę politiką, sumažėjo nedidelis 2010 m. ekonomikos atsigavimas, dėl 
šio sugriežtinimo valstybėse narėse susitraukė ekonomika, o šio susitraukimo padariniai 
jaučiami iki šiol;

F. kadangi Komisijos 2012 m. prognozės buvo kaskart mažinamos nuo 1,8 proc. 2011 m. 
pavasarį iki -0,4 proc. 2012 m. rudenį; kadangi savo rudens prognozėse Komisija numato, 
kad 2013 m. BVP augs tik 0,1 proc.; kadangi kyla rimtų abejonių dėl šių 2013 m. 
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prognozių tikslumo, nes jos greičiausiai grindžiamos nepakankamai įvertintu fiskaliniu 
daugikliu taip nepakankamai įvertinant neigiamą dabartinio fiskalinio susitraukimo 
poveikį ekonomikos augimui; 

G. kadangi esant ekonomikos nuosmukiui fiskaliniai daugikliai gali būti 2–3 kartus didesni, 
nei esant įprastoms ekonomikos sąlygoms, kai gamybos apimties atotrūkio beveik nėra;

H. kadangi dėl didžiojoje dalyje ES valstybių narių suderintai vykdyto konsolidavimo 
fiskaliniai daugikliai taip pat padidėjo visoje euro zonoje, o šio konsolidavimo poveikį 
sustiprino didelis Europos šalių ekonomikos atvirumas vidaus rinkoje;

I. kadangi kiekviena valstybė narė kenčia nuo padarinių, kuriuos sukėlė jos pačios vykdytas 
fiskalinės politikos griežtinimas ir kitų valstybių narių greitai bei suderintai vykdytas 
konsolidavimas;

J. kadangi pagal šią fiskalinės politikos griežtinimo strategiją mažinama paklausa, darbo 
užmokestis ir kainos ir didinamas nedarbas;

K. kadangi neseniai atliktais Tarptautinio valiutos fondo (TVF) tyrimais dokumentais 
patvirtinama, kad laipsniškas ir sklandus fiskalinis konsolidavimas yra tinkamesnis nei 
pernelyg greito ir staigaus valstybės finansų disbalanso mažinimo strategija;

L. kadangi iš 2011 m. makroekonominio disbalanso procedūros (MDP) suvestinės matyti 
didelis disbalansas Europos Sąjungos viduje, visų pirma euro zonoje: iš vidutinio trejų 
metų einamosios sąskaitos balanso, išreikšto BVP procentine dalimi, didelis perviršis 
matyti tik trijose šalyse (Liuksemburge ir Nyderlanduose – po +7,5 ir Vokietijoje – +5,9), 
o daugelyje kitų šalių einamosios sąskaitos balansas yra neigiamas; 

M. kadangi tai parodo, jog vidaus rinkoje gaunamos pajamos ir bendra valiuta valstybėse 
narėse labai netolygiai pasiskirsčiusios, o dėl to mažėja silpnesnės ekonomikos šalių 
veiksmų laisvė imtis atsakomųjų priemonių krizei įveikti;

N. kadangi keleto valstybių narių priimtos griežtos taupymo priemonės pasiekė precedento 
neturintį mastą: Graikijos 2010–2012 m. biudžeto kryptys sudaro 18 procentinių punktų 
BVP, Portugalijos, Ispanijos ir Italijos biudžeto kryptys atitinkamai sudaro 7,5, 6,5 ir 
4,8 procentinių punktų BVP, nors nenumatoma jokių reikšmingų ekonominės ir fiskalinės 
padėties pagerėjimo požymių ir esama didelių socialinių trikdžių, dėl kurių reikia iš naujo 
įvertinti nustatytą politiką;

O. kadangi euro zonoje valstybių palūkanų normos skiriasi precedento neturinčiu mastu, o 
kai kuriose valstybėse narėse šios normos tebėra nepateisinamo lygio;

P. kadangi perviršį turinčių valstybių reikėjo paprašyti, kad jos koregavimo našta pasidalytų 
skatindamos savo vidaus paklausą, visų pirma koreguodamos darbo užmokestį;

Q. kadangi Komisija negalėjo įtikinamai pagrįsti, kad nustatytos politikos priemonės bus 
ilgainiui įgyvendintos ir darys teisingą ir priimtiną poveikį visuomenei;

R. kadangi privačiajam sektoriui ir toliau vangiai skolinama, o privataus kredito srautai 
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menki;

S. kadangi keliose valstybėse narėse išnaudotas beveik visas daugiau mokesčių surinkti 
padedantis mokesčių mokėtojų pajėgumas; kadangi apskaičiuota, kad ES šešėlinė 
ekonomika sudaro 22,1 proc. visos ekonominės veiklos ir dėl to kiekvienais metais 
nesumokama apie 1 trln. EUR mokesčių;

T. kadangi 2013 m. metinėje augimo apžvalgoje siekiama nustatyti 2013 m. ekonominius ir 
socialinius prioritetus;

U. kadangi fiskalinės drausmės ramstį reikėtų plėtoti kartu su solidarumo ir demokratijos 
ramsčiais;

1. palankiai vertina tai, kad 2013 m. metinėje augimo apžvalgoje pripažįstama, jog, siekiant 
įveikti krizę, būtina užtikrinti augimą, tačiau abejoja, ar Komisijos pastebimi teigiami 
atsigavimo požymiai tikslūs; įspėja apie pavojų, kad dėl bendro neigiamo poveikio, kurį 
daro reikšmingas ir suderintas procikliškas biudžetų mažinamas visoje euro zonoje, 
ekonominė veikla ateinančiais metais gali ir toliau mažėti;

2. ragina Komisiją rimtai išnagrinėti galimybę fiskalinį koregavimą atlikti per ilgesnį 
laikotarpį taip laikinai suteikiant daugiau veiksmų laisvės kuo greičiau atkurti augimą;

3. ragina Komisiją pripažinti, kad dominuojančios biudžeto kryptys pasmerktos žlugti, ir 
persvarstyti savo metinėje augimo apžvalgoje pateiktas kitiems metams skirtas savo 
politikos rekomendacijas;

4. mano, kad Komisija nepagrįstai nuvertino neseniai vykusias diskusijas fiskalinio 
daugiklio dydžio klausimu, visų pirma surengtas TVF savo naujausioje pasaulio 
ekonomikos apžvalgoje šiuo klausimu pateikus analizę, nors minėtu klausimu buvo 
bendrai sutariama remiantis dabartinėje ekonomikos literatūroje pateiktu neseniai atliktu 
teoriniu ir empiriniu darbu; šį klausimą laiko nepaprastai svarbiu formuojant politiką, nes 
taikant netinkamus fiskalinius daugiklius galima padaryti didelių politikos klaidų; todėl 
ragina Komisiją nedelsiant leisti, kad jos makroekonominius modelius ir prognozes 
reguliariai, rimtai ir sistemingai prižiūrėtų nepriklausomos institucijos; 

5. palankiai vertina tai, kad Komisija pripažino, jog per perviršinio deficito padėčiai ištaisyti 
nustatytą terminą galimas koregavimas yra pateisinamas visapusiškai laikantis Stabilumo 
ir augimo pakto esmės ir turinio; tačiau mano, kad tai pripažinta per vėlai; 

6. ragina Komisiją iš naujo įvertinti valstybių narių padėtį atsižvelgiant į išskirtines 
aplinkybes, su kuriomis jos susiduria: „neįprastą įvykį, kurio [valstybės narės] negali 
kontroliuoti ir kuris daro didelį poveikį valdžios sektoriaus finansinei būklei, arba didelio 
ekonomikos nuosmukio laikotarpius, kaip nustatyta persvarstytame Stabilumo ir augimo 
pakte <...>“;

7. ragina Komisiją ir Tarybą konsolidavimo procesą dėl išskirtinių aplinkybių palengvinti 
valstybėms narėms, kurių deficitas perviršinis, kartu užtikrinant, kad, „siekiant ištaisyti 
perviršinį deficitą per rekomendacijoje nustatytą terminą“, metiniai biudžeto tikslai 
atitiktų „minimalų metinį pagal ciklą pakoreguoto balanso pagerėjimą, kurio lyginamasis 
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dydis būtų ne mažiau kaip 0,5 % BVP, atmetus vienkartines ir laikinąsias priemones“, 
kaip nustatyta Stabilumo ir augimo pakto prevencinėje dalyje;

8. ragina Komisiją ir Tarybą našių viešųjų investicijų poreikį ir fiskalinės drausmės tikslus 
suderinti viešųjų investicijų programas įtraukiant į savo stabilumo ir konvergencijos 
programų ir perviršinio deficito procedūrų vertinimą;

9. ragina Komisiją kuo greičiau pradėti rengti planą, kuriuo būtų užtikrinama, kad fiskalinės 
drausmės aspektai būtų įgyvendinami kartu pateikiant konkrečius pasiūlymus dėl 
valstybių narių solidarumo ir demokratinio teisėtumo, kaip Tarpinstitucinio susitarimo dėl 
Europos semestro dalį;

10. ragina Komisiją ir Tarybą iš esmės patobulinti konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų 
kokybę, nacionalinį specifiškumą ir tinkamumą, visų pirma tinkamai aiškinant 
makroekonominį disbalansą;

11. ragina valstybes nares kuo skubiau susitarti dėl daugiametės finansinės programos (DFP) 
ir užtikrinti, kad būtų sustiprintas jos, kaip labai reikalingų investicijų šaltinio, vaidmuo; 

12. ragina Komisiją ir Tarybą šalims patyrus nuosmukį persvarstyti rekomenduojamą 
fiskalinio koregavimo politiką užtikrinant minimalų socialinės gerovės lygį, apsaugant 
pagrindines darbo teises ir išvengiant laipsniško nuosmukio didėjimo; ragina Komisiją ir 
Tarybą pasiūlyti Sąjungos lygmens priemonių socialinei apsaugai ir būtiniesiems 
socialiniams standartams užtikrinti;

13. be to, ragina Komisiją pasiūlyti visapusį augimui skatinti skirtą požiūrį, kuris turėtų apimti 
tikrą Europos pramonės politiką ir užtikrinimą, kad, plėtodama savo išorės prekybos 
santykius, Europa pasinaudotų visa savo galia ir įtaka; ragina Komisiją visapusiškai 
pasinaudoti augimo galimybėmis, kurių atsiranda vykdant prekybą su trečiosiomis šalimis, 
ir užtikrinti abipusiškumą bei sąžiningą prekybą; ragina Komisiją į prekybos susitarimus 
įtraukti tvirtas socialines nuostatas, grindžiamas Tarptautinės darbo organizacijos 
nustatytais darbo standartais;

14. pabrėžia, kad ryžtingos valstybių narių pastangos tinkamu tempu išlaikyti viešuosius 
finansus gali būti sėkmingos tik tuo atveju, jeigu makroekonominis disbalansas bus 
simetriškai sumažintas; 

15. ragina Komisiją ir Tarybą skubiai imtis veiksmų, kad tikrai įgyvendintų Susitarimą dėl 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, dėl kurio susitarta 2012 m. birželio 28–29 d. 
Europos Vadovų Tarybos susitikime, ir užtikrintų jo veiksmingumą;

16. ragina Komisiją pateikti konkrečių pasiūlymų, kuriais būtų siekiama stiprinti kovą su 
mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu, susijusių ir su trečiosiomis šalimis, kaip 
esminę tinkamesnio fiskalinių paskatų paskirstymo ir valstybių narių pajamų didinimo 
priemonę;

17. ragina Komisiją ir Tarybą nedelsiant pradėti kurti tinkamas valstybių skolos bendro 
valdymo priemones, kuriomis būtų siekiama palengvinti keleto valstybių narių skolos 
naštą ir sukurti sąlygas ateityje bendrai emisijai nustatant valstybių finansavimo išlaidų 
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skirtumo ribą;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PRIEDAS
IŠSAMIOS REKOMENDACIJOS DĖL PRAŠOMO PATEIKTI PASIŪLYMO 

TURINIO

1 REKOMENDACIJA DĖL ALTERNATYVIOS STRATEGIJOS
Europos Parlamentas mano, kad kasmet pateikiamomis politikos gairėmis, kurias, remdamasi 
metine augimo apžvalga, turi priimti Europos Vadovų Taryba, turėtų būti siekiama toliau 
nurodytų tikslų.
Komisija ir Taryba turėtų priimti naują toliau pristatomą šešeriopą alternatyvią strategiją.

1. Fiskalinis konsolidavimas turėtų būti atidedamas ir jo vykdymas paskirstomas deramai 
laikantis galiojančių ES fiskalinių taisyklių. Užuot konsolidavimo pastangoms visoje euro 
zonoje skyrus beveik 130 mlrd. EUR, labiau suderintas 0,5 procentinio punkto BVP vertės 
fiskalinis konsolidavimas, vykdomas laikantis Sutarčių, Stabilumo ir augimo pakto ir netgi 
fiskalinio susitarimo, vien 2013 m. suteiktų konkrečią veiksmų laisvę panaudoti daugiau kaip 
85 mlrd. EUR. Konsolidavimo procesą paprasčiausiai atidėjus ir apribojus, augimas euro 
zonoje 2013–2017 m. per metus vidutiniškai gali padidėti 0,7 procentinio punkto.
2. Būtina liautis spėliojus apie valstybių narių turimą valstybės skolą. Europos stabilumo 
mechanizmą (ESM), kaip finansinio stabilumo stiprinimo priemonę, būtina kuo greičiau 
įtraukti į viešųjų erdvių valdymo sistemą, kuriai priklauso ECB.

3. Nuolatinį ir ilgalaikį sukauptą disbalansą, kuris naudojant bendrą valiutą didėjo dėl 
nesimetrinio bendros politikos poveikio įvairioms šalims, būtina tinkamai šalinti taikant 
konkrečias konvergencijos priemones, kuriomis būtų skatinamas atsiliekančios ekonomikos 
šalių konkurencingumas, visų pirma šioje šalyse sudarant daugiau sąlygų augimą 
skatinančioms investicijoms atlikti.
4. Siekiant tikrai tobulinti Europos Sąjungos augimo strategiją, būtina gerokai padidinti 
Europos investicijų banko ir kitų priemonių skolinimą (visų pirma labiau naudoti struktūrinius 
fondus ir projektų obligacijas). Susitarimas dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo turi 
būti nedelsiant paverstas konkrečiomis investicijomis.
5. Turi būti įgyvendinamos teisinės iniciatyvos ir politikos priemonės siekiant atkurti 
kredito srautus į realiąją ekonomiką. Įmonėms, visų pirma MVĮ, reikia suteikti galimybę gauti 
finansavimą, o šio finansavimo sąlygos turėtų būti panašios vidaus rinkoje, o dar panašesnės –
euro zonoje. 
6. Glaudžiu ekonomikos politikos koordinavimu turi būti siekiama sumažinti vidaus 
disbalansą ES ir konkrečiai euro zonoje. Koregavimas neturėtų būti taikomas vien deficitą 
turinčioms valstybėms. Perviršį turinčios valstybės taip pat turi imtis priemonių, kuriomis 
skatintų savo vidaus paklausą ir atitinkamai gautų Komisijos rekomendacijas.

2 REKOMENDACIJA DĖL DEMOKRATINĖS KONTROLĖS IR TEISĖTUMO
Europos Parlamentas mano, kad kasmet pateikiamomis politikos gairėmis, kurias, remdamasi 
metine augimo apžvalga, turi priimti Europos Vadovų Taryba, turėtų būti siekiama toliau 
nurodytų tikslų.
pakartoja, kad Parlamentas – vienintelė teisėtai išrinkta viršvalstybinė Europos Sąjungos 
institucija – turi visapusiškai dalyvauti koordinuojant ekonomikos politiką ir rengiant metinę 
augimo apžvalgą;
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primena, kad Europos Parlamentas turi būti pripažintas atitinkamu Europos demokratijos 
forumu, Europos semestro pabaigoje teikiančiu bendrą vertinimą; mano, kad šiame procese 
dalyvaujančių ES institucijų ir ekonominių įstaigų atstovai, išreikšdami šį pripažinimą, 
Europos Parlamentui turėtų teikti informaciją, jei jų paprašoma; reikalauja EP demokratinę 
kontrolę įtvirtinti Tarpinstituciniame susitarime dėl Europos semestro. 

3 REKOMENDACIJA DĖL MOKESČIŲ SLĖPIMO 
Europos Parlamentas mano, kad kasmet pateikiamomis politikos gairėmis, kurias, remdamasi 
metine augimo apžvalga, turi priimti Europos Vadovų Taryba, turėtų būti siekiama toliau 
nurodytų tikslų.
Naudojant visada patikimus šaltinius apskaičiuota, kad dėl mokesčių slėpimo ir vengimo 
Europos Sąjungoje per metus prarandamas maždaug 1 trln. EUR. Tiek mokesčių vengimą, 
tiek mokesčių slėpimą galima pašalinti tik tuo atveju, jei valstybės narės linkusios nuosekliai 
įgyvendinti veiksmus, kurie būtų pagrįsti šiomis priemonėmis: numatant teikti ataskaitas 
pagal atskiras šalis, nustatant bendrą konsoliduotąją pelno mokesčio bazę ir išsamią apskaitos 
reformą, mokesčių tikslais keičiant įmonių apskaitos informacijos atskleidimo reikalavimus, 
numatant daugiau investicijų į mokesčių auditus atliekančius darbuotojus ir atnaujinant 
Europos Sąjungos Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvą ir išplečiant jos taikymo sritį.
Komisija pateikė kovos su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių rojais 
veiksmų planą. Valstybės narės turi vienbalsiai pritarti šiam naujajam požiūriui, kad susitartų 
dėl plataus užmojo, bet tikroviško pagrindinio tikslo: iki 2020 m. mokesčių atotrūkį sumažinti 
perpus. Siekdamos šio tikslo link, valstybės narės laipsniškai užtikrintų, kad nedidinant 
mokesčių tarifų naujų mokesčių pajamos per metus sudarytų kelis šimtus milijardų eurų.

Komisija ir Taryba veiksmų turi imtis šiais penkiais pagrindiniais klausimais:
1. apskaitos taisyklių ir įmonių apskaitos informacijos atskleidimo reikalavimų reforma;

2. Europos Sąjungos Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos atnaujinimas ir taikymo 
srities išplėtimas;

3. užtikrinimas, kad bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė būtų privaloma;
4. reikalavimo, kad tarpvalstybinės įmonės ataskaitas teiktų pagal atskiras šalis, nustatymas;

5. įmonių registrų ir patikos fondų registrų reguliavimo didinimas. 
Šie veiksmai turės apimti tinkamus ES masto susitarimus su pagrindinėmis ES 
nepriklausančiomis šalimis, pvz., Šveicarija, kuriose šiuo metu finansų įstaigoms suteikiamos 
galimybės palankiomis sąlygomis ES viduje vykdyti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių 
slėpimu susijusią veiklą. 
Itin svarbu, kad Komisija su ES nepriklausančiomis šalimis bendradarbiautų visos ES vardu ir 
šios iniciatyvos nepaliktų imtis dvišalius susitarimus sudarančioms pavienėms šalims. Būtent 
ES turi vadovauti Didžiojo dvidešimtuko (G20) ir vėliau Didžiojo aštuoneto (G8) 
aukščiausiojo lygio susitikimuose rengiamoms diskusijoms kovos su mokesčių rojais 
klausimu.


