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Peticijų komitetas

27.3.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0133/2012, kuria Europos Parlamentas raginamas pradėti kurti 
fiskalinę sąjungą pagal Europos Sąjungos sutarties 48 straipsnio 2 dalį, kurią 
pateikė Jungtinės Karalystės pilietis EP narys Andrew Duff Europos 
federalistų sąjungos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai reiškia susirūpinimą dėl nuolatinio finansinio nestabilumo ir Europos 
piliečių patiriamų didelių ekonominių sunkumų. Peticijos pateikėjai pirmiausia atkreipia 
dėmesį į tai, kad naująja tarpvyriausybine sutartimi turėtų būti sustiprinta fiskalinė drausmė, 
nors valstybės skolos problemos ji nepadėtų spręsti. Atsižvelgdami į tai, peticijos pateikėjai 
prašo Parlamento taikyti Europos Sąjungos sutartyje numatytas įprastas Sutarties peržiūros 
procedūras, kuriomis turėtų būti siekiama sudaryti Europos Parlamentui demokratiškai 
atskaitingą federalinę ekonominę vyriausybę. Peticijos pateikėjai taip pat ragina įgyvendinti 
struktūrines reformas siekiant padidinti ir konkurencingumo, ir užimtumo lygį Europoje. 
Galiausiai peticijos pateikėjai ragina Parlamentą parengti darbotvarkę, skirtą naujai 
konstitucinei tvarkai, kuri padėtų įgyvendinti šiuos pokyčius ir atkurti piliečių pasitikėjimą 
rinka ir ES ateitimi.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. birželio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą imtis vadovaujamojo vaidmens siekiant 
sukurti fiskalinę sąjungą. Jis pateikia kai kuriuos konkrečius pasiūlymus – tai euroobligacijų 
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išleidimas, dėl kurio reikėtų vykdyti bendrą biudžeto politiką, kuriai vadovautų federalinė 
ekonominė vyriausybė, bendrosios rinkos kūrimo užbaigimas, struktūrinių reformų, kuriomis 
siekiama didinti konkurencingumą ir užimtumą remiantis tvirtesniu bendradarbiavimu, 
įgyvendinimas – ir ragina EP parengti darbotvarkę, skirtą naujai konstitucinei tvarkai, 
atliekant Sutarties pakeitimus, kurie reikalingi kuriant fiskalinę sąjungą, pertvarkant ES 
finansų sistemą ir atkuriant pasitikėjimą rinka, demokratija ir ES ateitimi. 

Peticija gali būti vertinama kaip prisidedanti prie didesnės fiskalinės integracijos euro zonoje 
skatinimo, taip siekiant pašalinti Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) struktūros kūrimo 
trūkumus. Pagrindiniai ES instituciniai veikėjai ir Komisija pritaria nuomonei, kad EPS turėtų 
būti stipresnė ir geriau spręsti uždavinius, kurių gali atsirasti ateityje.

2012 m. birželio 28–29 d. Europos Vadovų Taryboje Komisijos, Parlamento, Europos 
Vadovų Tarybos ir Europos Centrinio Banko pirmininkai buvo pakviesti parengti konkretų 
veiksmų planą su įgyvendinimo terminais siekiant sukurti veiksmingą EPS. Po tarpinės 
ataskaitos spalio mėn., gruodžio 13–14 d. buvo pateikta galutinė ataskaita. 

2012 m. spalio 28 d. paskelbtas „Stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos 
projektas“ kaip Komisijos indėlis į galutinę ataskaitą. Šiame projekte Komisija apibūdino 
savo siekį sukurti visapusišką bankų, ekonominę, fiskalinę ir politinę sąjungą ir išdėstė 
trumpalaikius, vidutinio laikotarpio ir ilgalaikius veiksmus, kuriuos ji laikė būtinais šiems 
tikslams pasiekti. Būsimi veiksmai turi būti kruopščiai suderinti. Pagrindinis principas yra tas, 
kad visi veiksmai siekiant tolesnio rizikos pasidalijimo turi būti atliekami kartu su didesne 
fiskaline drausme ir integracija. Reikiama gilesnė finansinio reguliavimo, fiskalinės ir 
ekonominės politikos, taip pat atitinkamų priemonių integracija turi būti papildoma atitinkama 
politine integracija, kuria užtikrinamas demokratinis teisėtumas ir atskaitomybė.
Akivaizdu, kad fiskalinė sąjunga būtų galutinis EPS kūrimo etapas, ir to nebūtų galima 
pasiekti iš pradžių neįgyvendinus keleto tarpinių veiksmų. Pagal šiuo metu galiojančią Sutartį 
galima būtų pasiekti tam tikrų pokyčių, tačiau Sutarties pakeitimas bus reikalingas siekiant 
platesnių užmojų pokyčių. Peticijos pateikėjų raginimas parengti darbotvarkę, skirtą 
konstitucinei tvarkai, kuri padėtų įgyvendinti fiskalinei sąjungai reikalingus pokyčius, yra 
vienas iš būdų padaryti šiuos Sutarties pakeitimus.
Komisija yra įsipareigojusi laiku pateikti aiškias idėjas dėl Sutarties pakeitimų prasidedant 
diskusijoms prieš artėjančius Europos Parlamento rinkimus, kurie vyks 2014 m., siekiant 
nustatyti teisinį pagrindą vidutinio laikotarpio veiksmams, kuriais planuojama sukurti gerokai 
sustiprintą ekonominę ir biudžeto priežiūros ir kontrolės sistemą, toliau didinti Europos 
fiskalinius pajėgumus skatinantį solidarumą ir įgyvendinti tvarų augimą skatinančias 
struktūrines reformas, taip pat gilesnę sprendimų priėmimo integraciją kaip svarbią 
solidarumo priemonę tokiose politikos srityse kaip apmokestinimas ir darbo rinka.

Paskelbus projektą padaryta pažanga kuriant fiskalinę sąjungą. Dėl dviejų dokumentų 
rinkinio – pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, susidedančio iš dviejų 
reglamentų, kurių priėmimas buvo vertinamas kaip pagrindinis neatidėliotinos svarbos 
uždavinys, – buvo pasiektas neoficialus susitarimas ir Taryboje, ir Parlamente, ir tai netrukus 
gali tapti teisės aktų sistemos dalimi. Kaip 2013 m. vasario 20 d. paskelbė pirmininkas 
K. M. Barroso, Komisija sušauks ekspertų grupę, kuri atliks išsamesnę analizę dėl dalinio 
skolos vertybinių popierių nacionalinės emisijos pakeitimo bendra vertybinių popierių emisija 
sukuriant skolos grąžinimo fondą ir išleidžiant euro vekselius (angl. eurobills), taip pat 
galimos šio proceso naudos, rizikos, reikalavimų ir kliūčių. Grupės užduotis bus nuodugniai 
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įvertinti galimus šio proceso ypatumus, atsižvelgiant į teisines nuostatas, finansinę struktūrą ir 
reikiamą papildomą ekonominę ir biudžetinę sistemą. Demokratinė atskaitomybė bus vienas 
iš pagrindinių svarstomų klausimų.
Be to, [priėmus sprendimą dėl kitos ES daugiametės finansinės programos ir iki 2013 m. 
pabaigos], Komisija pateiks šiuos pasiūlymus, kuriais bus papildoma galiojanti ekonomikos 
valdysenos sistema: i) priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti glaudesnį esminių reformos 
projektų ex-ante koordinavimą ir ii) konvergencijos ir konkurencingumo priemonės kūrimas 
siekiant suteikti finansinę paramą tvarioms augimą skatinančioms struktūrinėms reformoms 
laiku įgyvendinti. Ši nauja sistema, kuri visiškai atitinka Bendrijos metodą, būtų pagrįsta 
esamomis ES priežiūros procedūromis. Pagal šią sistemą gilesnė ekonominės politikos 
integracija būtų derinama su finansine parama ir taip būtų laikomasi principo, pagal kurį 
atsakomybę ir ekonominę drausmę skatinantys veiksmai derinami su solidarumu. Visų pirma 
būtų siekiama didinti valstybių narių struktūrinius ekonominius pajėgumus siekiant atremti 
asimetrinius veiksnius. 

Be to, ateinančiais mėnesiais, patvirtinus numatytą bendrą priežiūros mechanizmą, Komisija 
pateiks pasiūlymą dėl bendro bankų pertvarkymo mechanizmo, pagal kurį būtų vykdomas 
Bankų sąjungoje dalyvaujančių valstybių narių bankų restruktūrizavimas ir pertvarkymas. Iki 
2013 m. pabaigos Komisija ruošiasi pateikti pasiūlymą dėl bendrosios pozicijos nustatymo 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 138 straipsnio 2 dalį siekiant euro zonos 
stebėtojo statuso TVF vykdomojoje valdyboje, o vėliau ir atskiros vietos.

Išvada

Peticijos pateikėjų raginimas kurti fiskalinę sąjungą iš esmės atitinka Komisijos viziją dėl 
EPS galutinio etapo. Nors konkretūs siūlomi veiksmai skiriasi nuo Komisijos neatidėliotinos 
politikos darbotvarkės dėl reikalingo veiksmų eiliškumo siekiant gilesnės integracijos, šie 
veiksmai skirti kitai institucijai ir yra vertingas indėlis į diskusijas dėl EPS ateities.“


