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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą:

– į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. M. Monti ataskaitos1 ir Parlamento rezoliucijos dėl bendrosios rinkos sukūrimo2

nuorodą,

2. kadangi būtina ekonominio ir socialinio stabilumo sąlyga yra stabilus ekonomikos
augimas (E konstatuojamoji dalis),

3. kadangi bet kokie būsimi ekonominės priežiūros ir valdymo patobulinimai turi remtis 
tiksliais, patikimais ir palyginamais statistiniais duomenimis apie susijusių valstybių narių 
atitinkamą ekonominę politiką ir pozicijas (I konstatuojamoji dalis),

4. 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, sukurti darbo vietas ir sustiprinti bendrąją rinką (M 
konstatuojamoji dalis),

– į savo pasiūlymo dėl rezoliucijos priedą įtraukti šias rekomendacijas:

5. pabaigti rengti esamą Stabilumo ir augimo paktą, įskaitant naują valdymo sistemą, ir 
įtraukti į jį atskirą Augimo ir užimtumo paktą, kuris būtų grindžiamas tikrais 
ekonominiais tikslais, įskaitant užimtumą ir investicijas, kad siekiant kontroliuoti 
valstybės deficitą darbo vietų kūrimas būtų laikomas ne mažiau svarbiu klausimu, ir 
kuris būtų parengtas kaip SESV 121 straipsniu grindžiama teisinė priemonė 
(1 rekomendacijos nauja įtrauka),

6. 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, procentinę investicijų į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą
BVP dalį, išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimą, aukštojo ir 
vidurinio mokslo pasiekimų rezultatus ir skurdo mažinimą (1 rekomendacijos 2 įtrauka),

                                               
1

„Nauja strategija bendrajai rinkai. Tarnaujant Europos ekonomikai ir visuomenei“ – profesoriaus Mario Monti ataskaita 
Europos Komisijos pirmininkui, 2010 m. gegužės 9 d.
2 P7_TA (2010) 0186.
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7. 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 bei stiprinant sąlyginius konkurencinius valstybių 
narių pranašumus (1 rekomendacijos, 4 įtrauka; išbraukta paskutinė dalis);,

8. nustatyti konkretų laikotarpį, per kurį nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis būtų 
nagrinėjamos integruotos gairės, būtų numatyta laiko plataus masto diskusijoms finansų 
bei ekonominės padėties ES klausimais ir visos suinteresuotos šalys galėtų ženkliai ir 
laiku prisidėti (1 rekomendacijos 7 įtrauka),

9. nepateikti šios rekomendacijos: „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 %.“ (išbraukiama 2 rekomendacijos 1 įtrauka),

10. numatyti iš anksto nustatytas prevencines paskatas, dėl kurių sprendimą priimtų Komisija 
siekiant, kad būtų galima palengvinti ir progresyviai vykdyti išankstinio įspėjimo 
veiksmus (2 rekomendacijos 7 įtrauka; iš dalies išbraukta),

11. pakeisti, kaip tai būtina, Komisijos vidaus sprendimų priėmimo procedūrą, siekiant 
užtikrinti veiksmingą ir greitą minėtųjų prevencinių nuobaudų taikymą (2 rekomendacijos 
9 įtrauka; iš dalies išbraukta).,

12. 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, 
procentinei investicijų į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą BVP daliai, 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimui, aukštojo ir vidurinio mokslo 
pasiekimų rezultatams ir skurdo mažinimui (3 rekomendacijos 1 įtrauka),

13. nepateikti šios rekomendacijos: „stiprinti euro grupės pirmininko sekretoriatą ir jo 
kabinetą“ (išbraukiama 3 rekomendacijos 3 įtrauka),

14. Programos, kurią taikant apribojama žala ir užtikrinamas finansinės padėties 
atkūrimas ypatingomis numatomos aukštos rizikos sąlygomis, sukūrimas
(4 rekomendacijos pavadinimas),

15. nedelsiant sukurti Europos skolų agentūrą, kurioje į bendrą sistemą būtų sutelkiama 
valstybių narių nacionalinės valstybinės skolos dalis suteikiant abipusę garantiją ir kuri 
išleistų naujus skolos vertybinius popierius, taikydama bendrą palūkanų normą, taigi 
būtų sumažintas spekuliacinio išpuolio pavojus, pastebėtas Graikijos atveju. Ši agentūra 
taip pat galėtų išleisti bendros skolos vertybinius popierius (euroobligacijas) siekdama 
finansuoti konkrečius investicinius projektus, geriausiu atveju pasinaudodama ES 
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biudžeto lėšomis (4 rekomendacijos nauja įtrauka),

16. glaudžiai bendradarbiaujant su Europos investicijų banku stiprinti Sąjungos sanglaudos 
politiką siekiant sumažinti struktūrinius trūkumus ir padidinti konkurencingumą 
ekonomiškai silpnuose ir atokiausiuose regionuose (5 rekomendacijos 2 įtrauka),

17. skatinant e. prekybą ir tarptautinę prekybą stiprinti bendrąją rinką ir supaprastinti 
apmokėjimo internetu procedūras bei suderinti fiskalines priemones, tokiu būdu didinti 
vartotojų pasitikėjimą Europos ekonomika (5 rekomendacijos nauja įtrauka),

18. toliau dėti pastangas siekiant suderinti ES mokesčius (5 rekomendacijos nauja įtrauka).


