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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2013 m. prioritetų 
įgyvendinimas

(2013/XXXX(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. spalio 26 d. rezoliuciją „Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestras: 2012 m. ES prioritetų įgyvendinimas“1

– atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 14–15 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 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,

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

– 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 zonoje,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1177/2011, kuriuo iš 
dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros 
įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo,

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

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

– atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 473/2013 dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsenos bei 
vertinimo ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 473/2013 dėl euro zonos valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo 
sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonominės ir biudžeto priežiūros 
griežtinimo,

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0408.
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– atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 28 d. Komisijos komunikatą „2013 m. metinė augimo 
apžvalga“ (COM(2012) 0750),

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. vasario 7 d. rezoliuciją dėl dalyvavimo rengiant 2013 m. 
metinę augimo apžvalgą1,

– atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 27 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos centriniam bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui „ES teisingumo rezultatų suvestinė. Veiksmingo teisingumo ir 
plėtros skatinimo priemonė“ (COM(2013) 0160),

– atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 29 d. Komisijos komunikatą, pridėtą prie 2013 m. 
konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų projekto ir pavadintą „2013 m. semestras. 
Konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos išvesti Europą iš krizės“ (COM(2013) 0350),

– atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 29 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos 
dėl valstybių narių, kurių valiuta euro, bendrųjų ekonominės politikos gairių 
įgyvendinimo (COM(2013) 0379), taip pat visus 2013 m. gegužės 29 d. Komisijos 
pasiūlymus dėl atskiroms Europos Sąjungos valstybėms narėms skirtų rekomendacijų,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

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

A. kadangi ekonomikos, socialinė, finansų ir valstybės skolos krizė dar nesibaigė, o labiau 
subalansuota ir integruota Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) kol kas tėra neįgyvendintas 
platus užmojis;

B. kadangi konkrečiai šaliai skirtose Komisijos rekomendacijose pateikta tam tikrų naudingų 
įžvalgų, tačiau apskritai jos yra neįtikinamos įvairių politikos sričių politinių 
rekomendacijų pusiausvyros požiūriu;

C. kadangi daugelyje sričių reikia skubiai imtis veiksmų, be kita ko, siekiant atkurti 
skolinimą tikrajam ūkiui ir MVĮ, kovoti su sukčiavimu mokesčių srityje ir agresyviu 
mokesčių planavimu, taip pat siekiant veiksmingų Europos sprendimų nedarbui mažinti ir 
kartu EPS socialiniam aspektui gerokai sustiprinti;

D. kadangi siekiant užtikrinti ekonominio valdymo demokratinį teisėtumą per Europos 
semestrą būtina iš tikrųjų ir iš esmės gerbti parlamentines išimtines teises Europos ir 
nacionaliniu lygmeniu, atsižvelgiant į didėjančią deparlamentizuotos ir tarpvyriausybinės 
ekonominės politikos kūrimo kultūros tendenciją ES lygmeniu;

E. kadangi, įsigaliojus „dviejų dokumentų rinkiniu“ įtvirtintoms naujosioms nuostatoms, 
konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos dabar yra dar svarbesnės, nes jas turi atitikti 
nacionalinės reformų programos ir stabilumo programos; 

F. kadangi, nors valstybės narės, kurioms taikoma finansinės paramos programa, griežtai 
                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0053.
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įvykdė rekomendacijas, likusios valstybės narės labai prastai laikosi konkrečiai šaliai 
skirtų rekomendacijų;

G. kadangi dviejų teisės aktų rinkinyje euro zonos valstybėms narėms, patiriančioms didelių 
sunkumų, susijusių su jų finansų stabilumu, arba kurioms kyla grėsmė patirti tokių 
sunkumų, nustatomas aiškus Bendrijos metodas;

1. palankiai vertina tai, kad Komisija pripažino: „tam, kad politika būtų pavykusi, ji turi būti 
ne tik gerai parengta, bet ir turėti politinę ir socialinę paramą“, ir kad Europai reikia ne tik 
fiskalinio konsolidavimo, bet ir tikro augimo ir konkrečių bei skubių veiksmų kovai su 
nepriimtinai dideliu nedarbo lygiu; 

2. palankiai vertina tai, kad Komisija pripažino, jog „deficito“ šalims reikia skatinti savo 
konkurencingumą, o „pertekliaus“ šalims reikia skatinti paklausą, ir kad tam reikia 
išsamiai persvarstyti vyraujančią politikos kryptį; 

3. ragina Komisiją ir Tarybą vengti vadovautis visiems tinkamu požiūriu į konkrečiai šaliai 
skirtas rekomendacijas ir užtikrinti, kad rekomendacijos būtų tinkamai pritaikytos pagal 
atitinkamos valstybės narės nacionalinius ypatumus ir poreikius; 

4. palankiai vertina tai, kad Komisijos rekomendacijos skirtos ne tik valstybėms narėms, bet 
ir visai euro zonai; vis dėlto apgailestauja, kad valstybėms narėms skirtomis 
rekomendacijomis nepakankamai atsižvelgiama į didelį ES ūkių tarpusavio 
priklausomumą, visų pirma euro zonoje, arba į visą Įspėjimo mechanizmo ataskaitoje 
pateiktą informaciją;

5. ragina išsamiau ištirti, kodėl dėl vienos valiutos atsiradimo ir visų pirma dėl asimetriško 
bendros politikos poveikio taip smarkiai padaugėjo valstybių narių konkurencingumo ir 
ekonominių rezultatų skirtumų;

6. ragina atidžiai įvertinti „lėto atsigavimo“ augimo prognozes, nes ankstesnės Komisijos 
prognozės būdavo nuolat sumažinamos, ir rekomenduoja atidžiau išnagrinėti nustatyto 
prekybos ir einamosios sąskaitos balanso bei viešojo deficito rodiklių pagerėjimo 
tvarumą;

7. palankiai vertina tai, kad Komisija pripažino, jog Europos konkurencingumas negali būti 
ir nebus grindžiamas vien sąnaudomis ir kad labai svarbu didinti produktyvumą, 
investicijas į švietimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas bei išteklių efektyvumą laikantis 
strategijos „Europa 2020“ tikslų; todėl apgailestauja, kad nepadaryta pažangos siekiant 
strategijos „Europa 2020“ tikslų; ragina, kad minėtas pripažinimas būtų tinkamai 
perteikiamas „deficito“ šalims skirtose rekomendacijose, nes šioms valstybėms narėms 
gyvybiškai svarbu skatinti savo konkurencingumą; 

8. apgailestauja, kad neįgyvendinamas 2012 m. birželio mėn. sudarytas 120 mlrd. EUR 
vertės Susitarimas dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, 2012 m. lapkričio mėn. 
pradėta projektų obligacijų iniciatyva ir 180 mlrd. EUR papildomos EIB investicijos (po 
to, kai 2013 m. sausio 8 d. EIB apmokėtasis kapitalas buvo padidintas 10 mlrd. EUR); 
ragina Tarybą ir Komisiją ištirti ir skubiai panaikinti kliūtis, trukdančias visiškai 
įgyvendinti šias iniciatyvas;



PE514.640v01-00 6/8 PR\940795LT.doc

LT

9. ragina Komisiją skubiai pateikti teisės akto pasiūlymą dėl naujų skatinamųjų priemonių, 
kuriomis valstybėms narėms būtų padėta įgyvendinti struktūrines reformas, įskaitant 
Konkurencingumo ir konvergencijos priemonę (KKP), grindžiamą Bendrijos metodu, kaip 
pirmą žingsnį siekiant Europos fiskalinio pajėgumo; 

10. ragina Komisiją į KKP finansinės paramos sritį įtraukti paramą struktūrinėms reformoms 
tose srityse, kuriomis blokuojamas ekonomikos dinamiškumas ir efektyvumas, pvz., 
nacionalinių teisingumo sistemų reformoms, techniškai pagrįstoms ES teisingumo 
rezultatų suvestine;

11. palankiai vertina tai, kad Komisija naudojasi persvarstytu Stabilumo ir augimo paktu 
(SAP) suteikta veiksmų laisve pratęsti perviršinio deficito ištaisymo terminus taikant 
septynias procedūras; ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad fiskalinių korekcijų plano 
turinys ir kalendorius būtų pritaikyti prie kiekvienos šalies ir visų pirma „deficito“ šalių 
ypatumų, apimtų minėtą veiksmų laisvę ir visišką struktūrinių fondų panaudojimą, 
patikimas ir tvarias struktūrines reformas ir konkurencingumui skatinti būtinų investicijų 
nustatymą (visų pirma konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose); ragina Komisiją 
skubiai patikslinti būdus, kaip tam tikromis sąlygomis prisitaikyti nepasikartojančias 
viešųjų investicijų programas, turinčias įrodytą poveikį viešųjų finansų tvarumui;

12. palankiai vertina Komisijos pareiškimą, kad norint įveikti esamą krizę „perviršio“ šalims 
reikia ne tik mažinti mokesčius ir socialinio draudimo įmokas, bet ir keisti atlyginimus, 
kad būtų skatinama tvari vidaus paklausa ir naujos investavimo galimybės; pabrėžia 
teigiamą šalutinį šių veiksmų poveikį visoje ES;

13. ragina Komisiją parengti tikrą Europos pramonės politiką ir nuoseklią Europos išorės 
prekybos politiką, grindžiamą abipusiškumu ir bendrais būtinaisiais standartais, visų 
pirma socialinių reikalų ir aplinkos srityje; mano, kad tik pažangiai valdydama savo sąsają 
su „globalizacija“, Europa gali užtikrinti augimą, darbo vietų kūrimą, o kelioms 
valstybėms narėms – rekomenduojamą laipsnišką išteklių perskirstymą iš užsienio 
prekybai uždarų sektorių į užsienio prekybai atvirus sektorius;

14. vertina tai, kad Komisija pripažino, jog būtina skirti daugiau dėmesio reformų 
paskirstomajam poveikiui ir ragina Komisiją atlikti išsamų išankstinį visų naujų 
rekomenduojamų reformų socialinio poveikio vertinimą, kad iš ankstesnių rekomendacijų 
būtų padarytos visos reikalingos išvados, įskaitant rekomendacijas, pateiktas valstybėms 
narėms pagal finansinės paramos programas;

15. ragina Komisiją pateikti teisės aktų pasiūlymus siekiant baigti kurti EPS naudojantis 
socialiniu ramsčiu, nes tose valstybėse narėse, kuriose labiausiai reikia nacionalinių 
savaiminio stabilizavimo priemonių, jų neįmanoma taikyti; pabrėžia, kad į šį ramstį reikia 
įtraukti socialinių rezultatų suvestinę;

16. pritaria, kad ECB savo veiksmais „lemiamai prisidėjo prie euro zonos stabilumo“, 
apribojęs spekuliavimą valstybės skola; vis dėlto mano, kad nepakankamas augimas ir 
didelis (ir dar didėjantis) privačios ir viešosios skolos lygis daugelyje valstybių narių 
reiškia, kad reikalingas „atidžiai valdomas finansinio įsiskolinimo mažinimo procesas“; 
todėl ragina Komisiją greitai įvykdyti savo įsipareigojimus Europos Parlamentui, 
susijusius su dviejų dokumentų rinkiniu, kad būtų atlikta išsamesnė nacionalinių skolos 
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vertybinių popierių emisijos dalinio pakeitimo analizė, taikant bendrą emisiją, naudojantis 
skolos grąžinimo fondu ir eurovekseliais;

17. pabrėžia, kad tikrosios ekonomikos ir visų pirma MVĮ finansavimas ES pakraščiuose 
neišsaugotas; pažymi, kad svarbiausi galimybės gauti kreditą skirtumai papildomai skatina 
vidaus skirtumų didėjimo tendenciją ES ir ypač euro zonoje bei naikina vidaus rinką dėl 
nesąžiningų konkurencijos sąlygų; taip pat pažymi, kad neigiamos ekonominės 
perspektyvos tik iš dalies pateisina tokius ribojamus kreditavimo suvaržymus; ragina 
atidžiau stebėti bankų sektoriaus veiklą finansuojant tikrąją ekonomiką, visų pirma 
ekonomiškai gyvybingas MVĮ; ragina Komisiją teikti pirmenybę darbui su alternatyviais 
MVĮ finansavimo šaltiniais, visų pirma pasitelkiant struktūrinius fondus, Europos 
investicijų banką, Europos investicijų fondą ir viešosios plėtros bankus; 

18. ragina Komisiją pateikti teisės akto pasiūlymą bendram bankų pertvarkymo mechanizmui 
sukurti (įskaitant vieną Europos instituciją ir pramonės finansuojamą bendrą Europos 
fondą), kuris yra būtinas norint baigti kurti Bankų sąjungą; ragina Tarybą skubiai baigti 
derybas su Europos Parlamentu dėl Indėlių garantijų sistemų direktyvos ir dėl Bankų 
atgaivinimo ir pertvarkymo direktyvos (dėl kurių bus deramasi lygiagrečiai);

19. ragina tiesiogiai rekapitalizuoti bankus naudojantis Europos stabilumo mechanizmu 
(ESM), kuris bus prieinamas vos tik bus sukurti visi Bankų sąjungos ramsčiai – t. y. 
Bendras priežiūros mechanizmas, Indėlių garantijų sistema ir Atgaivinimo ir pertvarkymo 
sistemos; atsižvelgdamas į poreikį skubiai įkurti Bendrą bankų pertvarkymo fondą, kuris 
veiktų kartu su BPM, pritaria, kad nedelsiant būtų vykdomas ESM išankstinis pristatymas, 
kad būtų palaikomas BBPF, pramonės sektoriui nustačius kompensavimo terminą; mano, 
kad ESM mechanizmu turi būti stiprinamas ES biudžetas ir jis turėtų būti valdomas pagal 
Bendrijos metodą;

20. palankiai vertina Komisijos veiksmų planą sustiprinti kovą su mokestiniu sukčiavimu ir 
mokesčių slėpimu ir 2012 m. gruodžio 6 d. Komisijos priimtas rekomendacijas dėl 
priemonių, kuriomis trečiosios šalys skatinamos laikytis minimalių gero mokesčių srities 
valdymo standartų, ir dėl agresyvaus mokesčių planavimo; pabrėžia, kad siekiant 
sąžiningumo ir teisingumo dalijantis naštą reikia laikytis visiškai naujo požiūrio į 
mokestinį sukčiavimą ir mokesčių vengimą; ragina Komisiją imtis skubių veiksmų ir 
prašo Tarybos aiškiai paremti šiuos dokumentus; 

21. ragina Tarybą užbaigti derybas dėl finansinių sandorių mokesčio ir skubiai įtraukti į savo 
darbotvarkę ES mokesčių sistemų konvergencijos klausimą; 

22. ragina skubiai taikyti dviejų dokumentų rinkinį ir dėl to nedelsiant pertvarkyti „trejetų“ 
ad hoc sistemą į teisiškai patikimą struktūrą, atitinkančią Europos teisę, paisant būtinų 
demokratinio atskaitingumo normų;

23. pabrėžia, kad Europos semestras neturi niekaip pakenkti Europos Parlamento išimtinėms 
teisėms; ragina Komisiją užtikrinti tinkamą formalų Europos Parlamento dalyvavimą 
visais Europos semestro proceso etapais, kad būtų didinamas poveikį visiems piliečiams 
turinčių sprendimų teisėtumas; 

24. pabrėžia poreikį didinti demokratinį svarbiausių euro zonos veikimo elementų, kaip antai 
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ESM, Eurogrupės sprendimų ir finansinės paramos programų stebėjimo ir vertinimo 
demokratinį atskaitingumą Europos Parlamentui; 

25. ragina Komisiją užtikrinti, kad valstybės narės įtrauktų savo nacionalinius parlamentus, 
socialinius partnerius ir pilietinę visuomenę į visą Europos semestro procesą ir visų pirma 
į savo nacionalinių reformų programų rengimą ir aptarimą; 

26. pabrėžia Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų dialogo svarbą, kad Europos 
semestro procesas visapusiškai veiktų ir būtų pasiektas būtinas demokratinio 
atskaitingumo lygis visų dalyvaujančių asmenų atžvilgiu; pabrėžia Europos parlamentinės 
savaitės naudingumą Europos semestre ekonominės politikos koordinavimui (2013 m. 
Europos parlamentinė savaitė);

27. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, valstybių narių 
vyriausybėms, Komisijai, nacionaliniams parlamentams ir Europos Centriniam Bankui.


