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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad būtina iš esmės pagerinti ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) demokratinį 
teisėtumą remiantis ES institucine struktūra ir laikantis Bendrijos metodo; mano, kad 
krizės metu įgyvendinti tarpvyriausybinėmis sutartimis pagrįsti teisės aktai trukdė ir 
trukdo užtikrinti EPS demokratinį teisėtumą; todėl ragina į ES acquis kuo greičiau 
integruoti Europos stabilumo mechanizmą (ESM), atsižvelgiant į tai, kad Parlamento 
vidaus taisyklėse numatyta pakankama veiksmų laisvė prireikus remiantis frakcijų vidaus 
ir tarpusavio politiniais susitarimais nustatyti specialias diferenciacijos formas, kad būtų 
galima vykdyti tinkamą EPS priežiūrą; taip pat ragina į Europos Sąjungos teisės sistemą 
ne vėliau kaip per penkerius metus nuo Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir 
valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje (SSKV) įsigaliojimo ir po to, kai bus atliktas 
išsamus SSKV įgyvendinimo vertinimas, integruoti atitinkamas jos nuostatas; 

2. ragina šiuo požiūriu padidinti ekonomikos valdymo paprastumą, efektyvumą ir skaidrumą, 
siekiant ilgalaikės intensyvesnės ES integracijos, taip pat numatyti vidutinės trukmės 
laikotarpio sprendimus, kuriais euro zonai ir Sąjungai būtų sudarytos sąlygos spręsti 
dabartines problemas;

3. pabrėžia, kad tiek Euro grupė, tiek euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimas yra 
neformalūs Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos ir Europos Vadovų Tarybos dariniai ir 
kad jie finansų ir ekonomikos krizės metu priėmė svarbių sprendimų dėl EPS, nors tiems 
sprendimams dėl minėtos aplinkybės trūksta demokratinio teisėtumo;

4. ragina sudaryti Parlamento, Komisijos ir Tarybos tarpinstitucinį susitarimą, kuriame būtų 
numatyta parlamentinė kontrolė įvairiais Europos semestro etapais, pradedant metine 
augimo apžvalga;

5. mano, kad reikia kruopščiai peržiūrėti, kaip įgyvendinamas ekonominis dialogas, siekiant 
užtikrinti tinkamą parlamentinę kontrolę visais procedūrų (Stabilumo ir augimo pakto 
(SAP) bei makroekonominio disbalanso procedūros (MDP)) etapais;

6. džiaugiasi, kad įsteigta Tarpparlamentinė Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų 
valdymo konferencija; tačiau pabrėžia, kad jos galimybės skatinti sprendimus priimančių 
subjektų atskaitomybę ribotos; laikosi nuomonės, kad EPS srityje parlamentinės kontrolės 
įgaliojimais turi būti dalijamasi tarp nacionalinio ir ES lygmenų, ir primygtinai tvirtina, 
kad atsakomybė turi būti prisiimta tuo lygmeniu, kuriuo priimami arba įgyvendinami 
sprendimai, t. y. nacionaliniai parlamentai turėtų kontroliuoti nacionalines vyriausybes, o 
Europos Parlamentas – ES vykdomosios valdžios institucijas; mano, kad tik taip būtų 
užtikrinta reikiama didesnė atskaitomybė už sprendimų priėmimą; mano, kad šis didesnis 
teisėtumas gali būti užtikrintas numatant, kad nacionaliniai parlamentai priima 
nacionalines reformų programas ir galimus konvergencijos partnerystės susitarimus ir kad 
taikant bendro sprendimo procedūrą priimamos Europos politikos gairės, parengtos kaip 
konvergencijos gairės, naujos formos ES teisės aktas, kuriuo nustatomas labai ribotas 
skaičius prioritetų, galiojančių nustatytą laikotarpį ir visų pirma taikomų priimant metinę 



PE544.400v02-00 4/6 AD\1053564LT.doc

LT

augimo apžvalgą ir konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas; pabrėžia, kad toks 
bendradarbiavimas neturėtų būti vertinamas kaip naujos mišrios parlamentinės 
institucijos, kuri būtų neveiksminga ir neteisėta demokratiniu ir konstituciniu požiūriais, 
kūrimas; 

7. apgailestauja dėl to, kad nacionalinių parlamentų pajėgumas daryti įtaką savo vyriausybių 
veiksmams ir juos kontroliuoti ES yra nepakankamas; laikosi nuomonės, kad nacionaliniai 
parlamentai turėtų aktyviau dalyvauti politikos formavimo veikloje kontroliuodami ir 
formuodami savo vyriausybių pozicijas iki jos pateikiamos Komisijai;

8. pabrėžia, kad pagalbos programų teisinė sistema turi būti peržiūrėta, siekiant užtikrinti, 
kad visi sprendimai būtų priimami Komisijos atsakomybe ir visapusiškai dalyvaujant 
Parlamentui, siekiant užtikrinti visišką demokratinį teisėtumą ir atskaitomybę; ragina 
Komisiją reguliariai pranešti Parlamentui apie atitinkamus sprendimus, priimtus tikrinant 
valstybių narių programų įgyvendinimą; pabrėžia, kad Parlamentas turėtų nedelsdamas 
vykdyti tolesnius veiksmus, susijusius su savo 2014 m. kovo 13 d. rezoliucija dėl trejeto 
(ECB, Komisijos ir TVF) vaidmens ir veiksmų euro zonos šalyse, kuriose taikomos 
programos, tyrimo1, ir parengti naują, atskirą rezoliuciją skirtą vien šiam klausimui, 
pagrįstą pirmuoju tyrimu ir vystančią jo idėjas; 

9. mano, kad siekiant užtikrinti ilgalaikį nacionalinių viešųjų finansų tvarumą labai svarbu, 
kad Komisija patikrintų viešųjų finansų kokybę ir visų pirma paaiškintų, kad nacionaliniai 
biudžetai yra orientuoti į ateitį, kartu su Eurostatu nustatydama investicines išlaidas ir 
labiau skatindama jas, o ne vartojimo išlaidas; 

10. laikosi nuomonės, kad tikra EPS negali būti tik taisyklių sistema, bet jai reikia biudžeto 
pajėgumų, pagrįstų konkrečiais ES biudžeto nuosavais ištekliais, kuriais turėtų būti 
remiamas tvarus ekonomikos augimas ir socialinės sanglauda, taip pat sprendžiamos 
struktūrinių skirtumų ir ekstremalių finansinių situacijų problemos, kurios tiesiogiai 
susijusios su pinigų sąjunga ir kurioms spręsti būtinos struktūrinės reformos; 

11. mano, kad turi būti atsižvelgta į socialinį EPS aspektą ir primena, kad SESV 9 straipsnyje 
teigiama, jog „nustatydama ir įgyvendindama savo politikos kryptis ir veiksmus, Sąjunga 
atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės 
apsaugos užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi...“; taip pat primena, kad ES sutarties 3 
straipsnyje teigiama, kad Sąjunga grindžiama „didelio konkurencingumo socialinės rinkos 
ekonomika, kuria siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos“; mano, kad, 
atsižvelgiant į žmogaus orumo principą, kaip įtvirtinta Sutartyje, žmogiškieji ištekliai 
neturėtų būti švaistomi, bet turėtų būti laikomi labai svarbia konkurencingumo dalimi; 
ragina, jog normų hierarchijoje būtų vienodai svarbios socialinės teisės ir ES vidaus rinkos 
laisvės;

12. prašo, kad keturių institucijų pirmininkai pateiktų plataus užmojo veiksmų planą, kuriame 
būtų nurodyta, kokie pažangūs teisėkūros ir instituciniai veiksmai būtini siekiant sukurti 
geriausias ateities perspektyvas euro zonai, ES ir jos piliečiams; pabrėžia, kad Parlamentas 
turi visapusiškai atlikti savo vaidmenį būsimose diskusijose ir sprendimų priėmime taikant 
plenariniame posėdyje priimtą rezoliuciją, kuria bus pagrįstas Parlamento pirmininko 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2014) 0239.
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indėlis į „veiksmų planą“, kaip nurodyta 1 išnašoje Europos Vadovų Tarybos 2015 m. 
vasario 12 d. neformaliam susitikimui parengtame analitiniame pranešime („Pasirengimas 
tolesniems veiksmams, susijusiems su geresniu ekonomikos valdymu euro zonoje“): 
„Europos Komisijos pirmininkas nurodė, kad ketina naudotis Europos Parlamento 
pirmininko pasiūlymais savo svarstymuose rengiant ataskaitą“;

13. mano, kad tikrai EPS pasiekti būtina stiprinti teisinę valstybę, kaip nurodyta ES sutarties 2 
straipsnyje; mano, kad teisinė valstybė yra apibrėžiama kaip institucinė sistema, kurioje 
viešosios valdžios institucijos veikia pagal teisę, o nepriklausomos teisminės institucijos 
užtikrina teisės subjektų lygybę; mano, kad šis klausimas turėtų būti vienas iš prioritetų, 
be kita ko, sprendžiant jį remiantis pranešimu „Galimi Europos Sąjungos institucinės 
struktūros pokyčiai ir koregavimai“, ir kad tai turėtų apimti pažeidimo nagrinėjimo 
procedūras ir ieškinius dėl Komisijos ir Tarybos sprendimų panaikinimo; mano, kad 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) dalyvavimas gali būti pirmiausia garantija, 
kad taisyklės bus taikomos vienodai, nepriklausomai nuo valstybės narės dydžio ir 
apsaugant piliečių bei jų organizacijų teises šalyse, kuriose taikomos programos; tvirtina, 
kad dėl šio ESTT vaidmens ekonomikos valdymo procedūros nevėluos, nes jos neturi 
stabdomojo poveikio.
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