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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalis), keičiantis ne 

teis÷kūros pasiūlymą d÷l rezoliucijos A8-0190/2015 

Europos Parlamento rezoliucija „Ekonomikos valdymo sistemos peržiūra: įvertinimas ir 

uždaviniai“ 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. geguž÷s 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) Nr. 472/2013 d÷l euro zonos valstybių narių, kurios turi didelių finansinio 

stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonomin÷s ir biudžeto 

priežiūros griežtinimo
1
, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. geguž÷s 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) Nr. 473/2013 d÷l euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų steb÷senos 

bei vertinimo ir perviršinio deficito pad÷ties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų
2
, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 3 d. tuometinio Komisijos pirmininko pavaduotojo Olli 

Rehno laišką d÷l Tarybos reglamento (EB) Nr. 1466/97 d÷l biudžeto būkl÷s priežiūros 

stiprinimo ir ekonomin÷s politikos priežiūros bei koordinavimo 5 straipsnio 1 dalies 

taikymo, 

– 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 

d÷l biudžeto būkl÷s priežiūros stiprinimo ir ekonomin÷s politikos priežiūros bei 

koordinavimo
3
, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1177/2011, kuriuo 

iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 d÷l perviršinio deficito procedūros 

įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo
4
, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) Nr. 1173/2011 d÷l vykdymo užtikrinimo priemonių, skirtų perviršiniams 

                                                 
1 OL L 140, 2013 5 27, p. 1. 
2 OL L 140, 2013 5 27, p. 11. 
3 OL L 306, 2011 11 23, p. 12. 
4 OL L 306, 2011 11 23, p. 33. 
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makroekonominiams disbalansams naikinti euro zonoje
1
, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyvą 2011/85/ES d÷l reikalavimų 

valstybių narių biudžeto sistemoms
2
, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) Nr. 1176/2011 d÷l makroekonominių disbalansų prevencijos ir naikinimo
3
, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) Nr. 1174/2011 d÷l vykdymo užtikrinimo priemonių, skirtų perviršiniams 

makroekonominiams disbalansams naikinti euro zonoje
4
, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 13 d. rezoliuciją d÷l trejeto (ECB, Komisijos ir TVF) 

vaidmens ir veiksmų euro zonos šalyse, kuriose taikomos programos, tyrimo
5
, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją d÷l daugiapakopio valdymo 

Europos Sąjungoje konstitucinių problemų
6
, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 1 d. rezoliuciją d÷l Europos ekonomin÷s politikos 

koordinavimo semestro
7
, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 6 d. rezoliuciją „D÷l finansų, ekonomikos ir socialin÷s 

kriz÷s. Rekomendacijos d÷l priemonių ir iniciatyvų, kurių reikia imtis (laikotarpio 

vidurio ataskaita)”
8
, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 28 d. Komisijos komunikatą „Ekonomikos valdymo 

peržiūra. Reglamentų (EB) Nr. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 

1177/2011, 472/2013 ir 473/2013 taikymo ataskaita“ (COM(2014) 0905), 

– atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 13 d. Komisijos komunikatą „Maksimalus Stabilumo ir 

augimo pakto taisykl÷se leidžiamo lankstumo išnaudojimas“ (COM(2015) 0012), 

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2014 m. birželio ir gruodžio m÷n. susitikimų 

išvadas, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. spalio m÷n. vykusio euro zonos aukščiausiojo lygio 

susitikimo išvadas, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 15 d. Komisijos pirmininko Jean-Claude'o Junckerio 

kalbą Europos Parlamente, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. metinę augimo apžvalgą (COM(2014) 0902), 

                                                 
1 OL L 306, 2011 11 23, p. 1. 
2 OL L 306, 2011 11 23, p. 41. 
3 OL L 306, 2011 11 23, p. 25. 
4 OL L 306, 2011 11 23, p. 8. 
5 Priimti tekstai, P7_TA(2014) 0239. 
6 Priimti tekstai, P7_TA(2013) 0598. 
7
 OL C 165 E, 2013 6 11, p. 24. 

8 OL C 33 E, 2013 2 5, p. 140. 
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– atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 22 d. ECB pirmininko Mario Draghi kalbą 

metiniame centrinių bankų simpoziume Jackson Hole, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 14 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 

generalinio advokato P. Cruz Villalóno nuomonę d÷l ECB vienakrypčių pinigų politikos 

sandorių programos, teis÷tumo, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 22 d. ECB pranešimą d÷l turto pirkimo programos 

išpl÷timo, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio m÷n. ECB specialųjį leidinį Nr. 157 „Fiskalinio ir 

makroekonominio disbalanso nustatymas. Neišnaudota sustiprintos ES valdymo 

sistemos sinergija“ (angl. The identification of fiscal and macroeconomic imbalances – 

unexploited synergies under the strengthened EU governance framework), 

– atsižvelgdamas į Nyderlandų nacionalinio ekonomin÷s politikos analiz÷s biuro (CPB) 

2014 m. liepos m÷n. tyrimo santrauką „Struktūrinis biudžeto balansas. Apkartusi meil÷ 

iš pirmo žvilgsnio“ (angl. Structural budget balance: a love at first sight turned sour), 

– atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 6 d. Ekonominio bendradarbiavimo ir pl÷tros 

organizacijos (EBPO) darbo dokumentą Nr. 977 „Abejonių d÷l gamybos apimties 

atotrūkio padariniai kriz÷s metu“ (angl. Implications of output gap uncertainty in times 

of crisis), 

– atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 9 d. EBPO socialinių, užimtumo ir migracijos 

reikalų darbo dokumentą Nr. 163 „Pajamų skirtumų tendencijos ir jų įtaka ekonomikos 

augimui“ (angl. Trends in income inequality and its impact on economic growth), 

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugs÷jo m÷n. TVF tarnybų diskusijų dokumentą „Siekiant 

euro zonos fiskalin÷s sąjungos“ (angl. Towards a fiscal union for the euro area), 

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Užimtumo ir 

socialinių reikalų, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos bei Konstitucinių reikalų 

komitetų nuomones (A8-0190/2015), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

A. kadangi pagal rudenį Komisijos pateiktas prognozes po dvejų iš eil÷s nenumatyto 

neigiamo ekonomikos augimo metų tikimasi, kad euro zonos bendrasis vidaus 

produktas (BVP) 2014 m. bus išaugęs 0,8 proc., o 2015 m. paaugs 1,1 proc., ir tai 

reiškia, kad šiais metais dar nepavyks pasiekti prieš krizę buvusio BVP lygio ir 

gamybos apimties atotrūkis išliks didelis; kadangi, remiantis naujausiomis prognoz÷mis, 

numatomas didelis pavojus, kad ilgą laiką bus labai žema infliacija; 

B. kadangi ir toliau, taip pat įgyvendinus programas, vyraus dideli ir vis labiau kenkiantys 

valstybių narių skirtumai, kuriuos parodo ir 2014 m. numatomas BVP augimas: Kipre 

jis sieks -2,8 proc., o Airijoje – +4,6 proc.; 

C. kadangi, vadovaujantis Komisijos rudenį pateikta prognoze, 2012 m. investicijos euro 
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zonoje sumaž÷jo 3,4 proc., 2013 m. – 2,4 proc., nuo laikotarpio prieš krizę – 17 proc.; 

kadangi atsigavimas išlaidų investicijoms srityje, kurio tikimasi 2014 m. ir 2015 m. 

(1,7 proc.), yra labai nedidelis kadangi trūkstant investicijų daroma žala būsimoms 

kartoms ir blog÷ja viešųjų finansų tvarumo perspektyvos; 

D. kadangi rengiamas Europos investicijų planas, kuriuo siekiama per ateinančius trejus 

metus pritraukti 315 mlrd. EUR naujų investicijų; 

E. kadangi, remiantis Komisijos žiemos prognoze, tikimasi, kad nedarbo lygis 2015 m. ir 

2016 m. visoje ES išliks virš 11 proc.; 

Esamos ekonomikos valdymo sistemos įvertinimas 

1. mano, kad d÷l esamos ekonomin÷s pad÷ties būtina imtis skubių, išsamių ir ryžtingų 

priemonių, kuriomis būtų kovojama su defliacijos ir labai mažos infliacijos, silpno 

ekonomikos augimo ir didelio nedarbo lygio gr÷sm÷mis; 

2. laikosi nuomon÷s, kad ES vis dar pakliuvusi į išskirtinai ilgą ir sunkų ekonominį 

nuosmukį, kuris prasid÷jo 2008 m.; atkreipia d÷mesį, kad gamybos apimčių atotrūkis 

išlieka pernelyg didelis ir tai sukelia histerezę bei nuolatinį paj÷gumų praradimą; mano, 

kad, jei siekiama ir išvengti skolos defliacijos spąstų, ir sukurti naujus paj÷gumus, 

kuriais būtų siekiama ekologinio ES ekonomikos pertvarkymo, reikalinga skubi, 

papildoma ir suderinta fiskalin÷ ir pinigų politika; 

3. atsižvelgdamas į tai, prašo parengti plačią Europos žaliąją investicijų programą, kuria 

būtų siekiama ES ekonomikos pertvarkymo socialiniu ir aplinkos požiūriais; 

4. pabr÷žia, kad esamoje ekonomikos valdymo sistemoje n÷ra numatytas tinkamas 

demokratin÷s atskaitomyb÷s mechanizmas, susijęs su euro zonos ekonominių 

perspektyvų vertinimu arba bendra fiskaline pozicija, ir n÷ra numatytas pakankamai 

demokratiškai atskaitingas steb÷senos procesas, skirtas įvairių ekonominių ir fiskalinių 

situacijų vertinimui taikant vienodas sąlygas; 

5. ypač apgailestauja d÷l Euro grup÷s spendimų, kurie buvo priimti už uždarų durų, 

neskaidriai ir tinkamai neatsiskaitant; ragina paskelbti Euro grup÷s pos÷džių protokolus; 

primena savo baigtą pranešimą d÷l trejeto veiklos, kuriame apgailestaujama d÷l ES 

lygmens demokratinio teis÷tumo ir Eurogrup÷s atskaitingumo, kai ji vykdo ES lygmens 

vykdomąsias funkcijas, trūkumo; 

6. primena savo baigtą pranešimą d÷l trejeto veiklos, kuriame apgailestaujama d÷l 

neaiškaus „techninių konsultacijų“ tikslo ir „Euro grup÷s agentūros“ funkcijų, pavestų 

tiek Komisijai, tiek ECB rengiant, įgyvendinant ir vertinant paramos programas; šiuo 

klausimu apgailestauja d÷l to, kad trūksta aiškių kiekvienu konkrečiu atveju Tarybos ir 

Euro grup÷s Komisijai suteiktų įgaliojimų, už kuriuos būtų atsiskaitoma ir galimo 

interesų konflikto Komisijoje tarp jos vaidmens trejete ir jos pareigos būti Sutarčių 

serg÷toja; 

7. atkreipia d÷mesį, kad reikšmingos politin÷s iniciatyvos, apimančios politines 

rekomendacijas, buvo grindžiamos ekonomin÷mis prognoz÷mis, kuriose nebuvo 
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numatytas patirtas nedidelis ekonomikos augimas ir maža infliacija kaip pradžioje 

numatytų griežtų taupymo priemonių pasekm÷, ir jose nebuvo deramai atsižvelgta į 

fiskalinio daugiklio dydį aplinkyb÷mis, kurioms būdingas didel÷ finansin÷ suirut÷ ir 

šalutinio poveikio svarba įvairiose šalyse vykstant sinchronizuotam konsolidavimui ir 

kumuliacinių struktūrinių reformų defliacinis poveikis; 

8. atkreipia d÷mesį, kad koregavimo našta iš esm÷s teko valstyb÷ms nar÷ms, kuriose kriz÷ 

prasid÷jo esant dideliam einamųjų sąskaitų perviršiui ir dideliam skolos santykiui su 

BVP sukuriant bendrą defliacinį polinkį; 

9. atkreipia d÷mesį, kad iš anksto numatytos ir nesubalansuotos griežto taupymo 

priemon÷s bei pagrindinių gerov÷s sistemų biudžeto sumažinimas visoje Europoje ne tik 

tur÷jo dramatišką socialinį poveikį, bet ir pakenk÷ Europos atsigavimui bei galiausiai 

bereikalingai apsunkino viešos skolos santykio su BVP pad÷tį palyginti su reikalinga, 

bet labiau laipsniška ir geriau parengta ilgalaike fiskalinio konsolidavimo strategija; 

pabr÷žia, kad kai kurios plačios griežto taupymo priemon÷s neatitinka Sutarties 

įsipareigojimų ir chartijoje išd÷stytų pagrindinių teisių; 

10. pabr÷žia, kad d÷l esamos pad÷ties reikalingas tvirtesnis ir integracinis ekonomikos 

koordinavimas (kad būtų padidinta bendra paklausa, pagerintas fiskalinis tvarumas ir 

būtų galimybių vykdyti teisingas ir tvarias reformas bei susijusias investicijas), taip pat 

būtina skubiai reaguoti, kad būtų ištaisytos akivaizdžiausios ekonomikos valdymo 

sistemos klaidos; 

11. tod÷l mano, kad reikia persvarstyti ekonomikos valdymo teisinę sistemą ne tik d÷l 

biudžeto taisyklių, bet ir siekiant sukurti kokybiškos investicijų sistemos pagrindą, kad 

būtų sukurtas privalomas platesn÷s socialin÷s ir ekonomin÷s konvergencijos procesas 

norint pasiekti atnaujintus strategijos „Europa 2020“ tikslus; tod÷l nepritaria Komisijos 

vertinimui, kad dabartin÷ ekonomikos valdymo sistema buvo s÷kminga ir tod÷l šiuo 

metu teisin÷s sistemos persvarstyti nereikia; 

12. įsp÷ja, kad d÷l procedūrų gausos ekonomikos valdymo sistema tampa sud÷tinga ir 

nepakankamai skaidri, o tai kenkia parlamentų, socialinių partnerių ir piliečių 

atsakomybei už iš šios sistemos kylančias gaires, rekomendacijas ir reformas bei jų 

priimtinumui; tod÷l pabr÷žia, kad reikalinga teisin÷ peržiūra, kuri supaprastintų 

priežiūros ir ataskaitų teikimo procedūras, kurios yra sud÷tingos ir dažnai dubliuojasi, 

kartu padidinant ES semestro sistemos demokratinę priežiūrą ir atskaitomybę; 

13. pripažįsta, kad padaryta tam tikra pažanga euro zonos valstybių narių atsakomyb÷s už 

nacionalines diskusijas požiūriu, taip pat d÷l nacionalinių fiskalinių tarybų ind÷lio; 

Kaip geriausia išnaudoti esamose taisykl÷se leidžiamą lankstumą? 

14. pabr÷žia, kad nustatytos galiojančios Stabilumo ir augimo pakto lankstumo nuostatos 

palieka pernelyg daug erdv÷s veikimui savo nuožiūra ir jos praktiškai neužtikrino 

pakankamos ir tinkamos anticiklin÷s sistemos; primena, kad keletas valstybių narių 

tinkamu laiku neatliko konsoliduojamųjų anticiklinių veiksmų; apgailestauja, kad teis÷s 

aktuose numatyta veiksmų laisve nebuvo visapusiškai pasinaudota ankstesniais metais, 

kai infliacija buvo nedidel÷, ekonomikos augimas mažas, o nedarbo lygis aukštas; 



 

AM\1066126LT.doc  PE558.980v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

pabr÷žia, kad d÷l to šis savo nuožiūra taikomas lankstumas tapo labiau taisykle nei 

išimtimi, nes galiausiai juo sistemiškai ir neveiksmingai naudojamasi jau atsiradus 

socialinių ir ekonominių problemų; 

15. palankiai vertina tai, kad savo aiškinamajame komunikate d÷l lankstumo Komisija 

neseniai pripažino, jog esamų fiskalinių taisyklių aiškinimo būdas yra labai svarbus 

siekiant pašalinti investicijų ES trūkumą ir sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti 

ekonomikos augimą skatinančias, tvarias ir socialiniu požiūriu subalansuotas reformas; 

16. pritaria tam, kad nacionalinius įnašus į Europos strateginių investicijų fondą Stabilumo 

ir augimo pakto požiūriu Komisija laikytų fiskaliniu požiūriu neutraliais; ragina plačiau 

paaiškinti, kaip konkrečiai panaudojami šie įnašai, atsižvelgiant į komunikate išd÷stytą 

Stabilumo ir augimo pakto taisyklių aiškinimą; 

17. pažymi, kad Komisijos komunikate d÷l lankstumo siekiama išpl÷sti investicijų sąlygos 

taikymo sritį, leisti tam tikro riboto lygmens lankstumą taikant Stabilumo ir augimo 

pakto prevencinę dalį, kad būtų atsižvelgiama į valstybių narių investicijų programas, 

ypač išlaidų pagal struktūrinę ir sanglaudos politiką įgyvendinamiems projektams 

srityje, įskaitant Jaunimo užimtumo iniciatyvą, transeuropinius tinklus ir Europos 

infrastruktūros tinklų priemonę bei bendrą finansavimą pagal ESIF; mano, kad tokį 

požiūrį būtina skubiai įvertinti iš naujo, kad jis būtų simetriškai taikomas Stabilumo ir 

augimo pakto korekcinei daliai; 

18. mano, kad pagal prevencinę ir korekcinę dalis įgyvendinamą reformų procesą tur÷tų 

demokratiškai vertinti Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai, nuolat 

palaikydami dialogą su socialiniais partneriais; apgailestauja, kad d÷l šių reformų 

daugelyje valstybių narių praktikoje nukent÷jo socialin÷s ir aplinkos srities teis÷s, 

padid÷jo darbo vietų nestabilumas ir nukent÷jo teis÷s į valstybinę pensiją; 

19. ragina parengti į rezultatus orientuotas metodines gaires, susijusias su reformų 

tinkamumu, įskaitant poveikio bei sąnaudų ir naudos vertinimus ir laikotarpio įtaką, 

aiškiai atsižvelgiant į išor÷s veiksnius ir šių reformų grąžą socialiniu ir aplinkos 

požiūriais, taip pat steb÷senos mechanizmus, skirtus atitinkamam jų ind÷liui 

įgyvendinant atnaujintus strategijos „Europa 2020“ nacionalinius tikslus įvertinti; 

pažymi, kad tokie į rezultatus orientuoti veiksmai taip pat tur÷tų suteikti reformų, 

įgyvendinamų pagal Stabilumo ir augimo pakto korekcinę dalį, vertinimo gaires; 

20. mano, kad pagal nacionalines reformų programas įgyvendinamos bendro pobūdžio 

struktūrin÷s reformos tur÷tų duoti išmatuojamą teigiamą grąžą socialiniu ir ekonominiu 

bei aplinkos požiūriais ir pad÷ti pagerinti administracinius geb÷jimus; 

21. tačiau apgailestauja, kad komunikate nekalbama apie „neįprastų įvykių“, kurių 

valstyb÷s nar÷s nekontroliuoja ir d÷l kurių jos gal÷tų laikinai nesilaikyti koregavimo 

plano siekdamos savo vidutinio laikotarpio tikslų, pobūdį; 

Tvirtesnis veiksmų koordinavimas ir ekonomin÷ konvergencija: galimas Stabilumo ir 

augimo pakto patobulinimas peržiūrint „6 + 2“ paketą 

22. mano, kad vadovaujantis Stabilumo ir augimo paktu ir Europos semestru yra daugiau 
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galimybių lanksčiai elgtis ir taikyti privalomos teisin÷s galios neturinčius teis÷s aktus; 

ragina Komisiją pasinaudoti šiuo lankstumu ir pasiūlyti papildomas aiškinamąsias 

taisykles; 

23. mano, kad Europos fiskalin÷s taisykl÷s tur÷tų būti apibr÷žtos remiantis esama Bendrijos 

ekonomikos valdymo sistema; tod÷l ragina pakeisti dabartinius tarpvyriausybinius 

susitarimus, kaip antai fiskalinis susitarimas, trukdančius demokratinei esamų taisyklių 

kontrolei; 

24. tačiau pažymi, kad, norint įtvirtinti tikrai anticiklinį požiūrį, tinkamiausia politikos 

priemon÷ būtų persvarstyti teisinę sistemą ir nustatyti greitesnio konsolidavimo 

reikalavimą palankiais laikotarpiais ir daugiau manevravimo galimybių neigiamo 

gamybos apimties atotrūkio laikotarpiais, ypač kai palūkanų normos pasiekia nulinę 

ribą; 

25. pažymi, kad toks persvarstymas, be kita ko, gal÷tų apimti sąlyginį investicijų 

traktavimą, naudojantis tokiais kapitalo biudžeto sudarymo metodais kaip amortizuotos 

savikainos metodas tam tikrų kategorijų aukštos kokyb÷s valstybinių investicijų, kurios 

duoda didel÷s ir išmatuojamos naudos visuomen÷s ir aplinkos požiūriu laikotarpiais, kai 

neišnaudojamas užimtumo ir gamybos potencialas, apskaitoje; 

26. pažymi, kad toks metodas užtikrintų racionalų anticiklinį požiūrį, nes nuosmukio 

laikotarpiais tvaresnei ekonomikai skiriamos kapitalo išlaidos būtų paskirstytos po visą 

kapitalo formavimo gyvavimo ciklą, kaip įprasta privačiojo sektoriaus apskaitoje; 

27. ragina Komisiją ir Tarybą aiškiau apibr÷žti fiskalines ir makroekonomines sistemas, 

ypač Stabilumo ir augimo pakto korekcin÷je dalyje, kad suinteresuotieji subjektai gal÷tų 

anksčiau aptarti susijusius klausimus, atsižvelgiant į tai, kad reikia didinti euro zonos 

valstybių narių konvergenciją ir stiprinti nacionalinių parlamentų ir socialinių partnerių 

vaidmenį kuriant ir įgyvendinant tvarias ir socialiniu požiūriu subalansuotas reformas; 

28. primygtinai teigia, kad metin÷ augimo apžvalga ir rekomendacija euro zonai turi būti 

parengtos geriau ir geriau panaudojamos, kad būtų sudarytos sąlygos visuotin÷ms 

diskusijoms d÷l ekonomikos, ypač d÷l konvergencijos euro zonoje; siūlo, kad 

konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos būtų rengiamos geriau subalansavus ir geriau 

suderinus metinę augimo apžvalgą ir makroekonominio disbalanso procedūrą ir kad 

procedūra, kurios tikslas – priimti rekomendaciją euro zonai, būtų privaloma ją deramai 

aptarus su Europos Parlamentu ir nacionaliniais parlamentais siūlant skatinamąsias 

priemones, kad būtų paskatintas jos įgyvendinimas; prašo rekomendaciją d÷l perviršinio 

deficito procedūros sujungti su konkrečiai šaliai skirtomis rekomendacijomis į vieną 

dokumentą; 

29. pritaria sustiprintam procesui rengiant konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas bei 

vykdant tolesnius su jomis susijusius veiksmus ir steb÷seną; mano, kad Komisija turi 

aiškiai nustatyti rekomendacijas, kuriomis siekiama, kad būtų įgyvendinti atnaujinti 

strategijos „Europa 2020“ tikslai; primena, kad teis÷s aktuose įtvirtintas principas, pagal 

kurį valstyb÷s nar÷s turi laikytis šių rekomendacijų arba pateikti pasiaiškinimą; 

atsižvelgdamas į tai, ragina valstybes nares paaiškinti, kaip alternatyvios politikos 

priemon÷s gali išmatuojamai pad÷ti pasiekti nacionalinių strategijos „Europa 2020“ 
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tikslų, jei šių rekomendacijų nesilaikoma; 

30. pabr÷žia, kad pagrindinis dabartin÷s ekonomikos valdymo sistemos trūkumas kalbant 

apie ją rengiant naudotos informacijos teis÷tumą yra nepakankamas faktiškas Europos 

Parlamento ir nacionalinių parlamentų dalyvavimas apibr÷žiant ir stebint mokesčių ir 

ekonomikos politikos rekomendacijas; ragina priimti tarpinstitucinį susitarimą, kuriame 

būtų numatytas sustiprintas vaidmuo priimant pagrindinius su semestru susijusius 

dokumentus (metinę augimo apžvalgą, Įsp÷jimo mechanizmo ataskaitą, konkrečioms 

šalims skirtas rekomendacijas) ir aktyvus nacionalinių parlamentų kiekviename etape 

vykdomas priežiūros vaidmuo; 

31. ragina Komisiją atlikti išsamų 1/20 taisykl÷s vertinimą siekiant ją pakeisti geriau 

suformuluota ir tikslesne taisykle; tod÷l ragina atskirti skolą, susidariusią siekiant 

paremti finansų sektorių kriz÷s metu, ir likusią skolą; primena, kad maždaug trečdalis 

tos skolos susidar÷ d÷l nuo 2008 m. valstybių narių teikiamų paramos banko sektoriui 

priemonių; mano, kad ši skolos, susijusios su BVP, dalis tur÷tų būti sumažinta imantis 

tikslinių priemonių, prie kurių prisid÷tų finansų sektorius; 

32. ragina Komisiją atlikti išsamų vidutin÷s trukm÷s biudžeto tikslo, numatyto šešių teis÷s 

aktų rinkinyje, vertinimą siekiant jį pakeisti geriau suformuluota ir tikslesne taisykle; 

pabr÷žia, kad visiems atvejams taikoma taisykl÷ šiuo atveju netinka, nes galiausiai 

skolos ir BVP santykis priart÷ja prie vidutinio deficito ir nominaliojo PVB santykio; 

33. ragina persvarstyti skolos tvarumo koncepciją remiantis į žmogaus teises orientuota 

strategija, kurios tikslas – užtikrinti, kad nesusiklostytų tokia pad÷tis, kai skolos 

aptarnavimo prievol÷s yra kliūtis skirti pakankamai būtinų l÷šų, siekiant finansuoti 

pagrindines paslaugas ir taip įvykdyti su pagrindin÷mis teis÷mis susijusias prievoles, 

arba joms skiriama pirmenyb÷; ypač palankiai vertina id÷ją surengti ES lygmens 

konferenciją skolos ir euro zonos ateities klausimu konvento forma siekiant pakeisti 

Sutartį, kad būtų pagerinta demokratin÷ atskaitomyb÷ ir padidinta EPS ekonomin÷ 

integracija; 

34. primena savo pranešime d÷l trejeto pateikiamą išvadą, kurioje raginama reaguoti į 

būtinybę sumažinti Graikijos skolą ir spręsti didelio kapitalo išvežimo iš šios šalies 

klausimą, ir primena savo prašymą Tarybai prad÷ti taikyti sistemą d÷l seniai įsigyto 

turto vertinimo, d÷l kurios ji pri÷m÷ sprendimą, kad būtų išeita iš užburto ydingas rato 

tarp valstybių ir bankų ir palengvinta Airijai, Graikijai, Portugalijai ir Kiprui tenkanti 

valstyb÷s skolos našta; 

35. prašo Komisijos 2015 m. metin÷je augimo apžvalgoje numatytą trijų ramsčių 

(investicijų, fiskalinių taisyklių ir struktūrinių reformų) strategiją sukonkretinti 

rekomendacijoje euro zonai ir konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose ir 

sustiprinti šį požiūrį sukuriant ketvirtąjį mokesčių ramstį, į kurį įeitų išankstinis 

steb÷senos mechanizmas, apimantis, pvz., pokyčius, susijusius su mokesčių sl÷pimu ir 

sukčiavimu, dabartinę pad÷tį d÷l aplinkos mokesčių, valstybių narių ir ES lygmenimis 

įdiegtas priemones reaguojant į specialiąsias konkrečioms šalims skirtas rekomendacija, 

siekiant pagerinti mokesčių teisingumą; 

36. pabr÷žia, kad pavyzdin÷je iniciatyvoje „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ raginama 
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palaipsniui panaikinti subsidijas aplinkos mokesčiams; primena Komisijos vertinimą, 

pagal kurį esama didel÷s veikimo laisv÷s pereinant nuo mokesčių darbo srityje prie 

aplinkos mokesčių; 

37. pabr÷žia tai, kad, pasak Komisijos, subsidijos iškastinio kuro ir branduolinei energijai ir 

šilumai ir išor÷s veiksniai sudaro 262 mlrd. EUR per metus; 

38. pabr÷žia, kad, pasak Komisijos, mokesčiai darbo srityje sudaro apie 53 proc. visų 

surinktų mokesčių euro zonoje, palyginti su 5,7 proc. aplinkos mokesčių; pabr÷žia, kad 

esama daug galimybių įgyvendinti tokią aplinkai nekenkiančią mokesčių reformą; 

39. tod÷l primygtinai ragina į atnaujintą strategiją „ES 2020“ ir į konkrečioms šalims skirtas 

rekomendacijas įtraukti specialius tikslus ir kriterijus, taikytinus stebint laipsnišką 

iškraipančių rinką ir aplinkai kenkiančių subsidijų panaikinimą ne v÷liau kaip 2020 m. 

ir iki 2020 m. bent 5 proc. padidinant aplinkos mokesčius, proporcingai visoms 

mokestin÷ms pajamoms; 

40. mano, kad nacionalin÷s fiskalin÷s tarybos gal÷tų būti naudingos ES lygmeniu; prašo 

sukurti europinį tinklą, kuriame būtų galima atlikti nepriklausomas pliuralistines 

ekonominių perspektyvų analizes ir kuris taptų suinteresuotųjų subjektų deramos ir 

informacija gerai pagrįstos politin÷s diskusijos pagrindu; pabr÷žia, kad toks tinklas 

tur÷tų skatinti teorinę įvairovę, kad būtų išvengta grupinio mąstymo; 

41. mano, kad makroekonominio disbalanso procedūra turi būti naudojama labiau išlaikant 

pusiausvyrą tarp šalių, kuriose yra deficitas, ir šalių, kuriose yra perteklius, taip pat 

reikia atkreipti d÷mesį į šalis, kuriose suteikiama daug galimybių veikti; skubiai ragina 

Komisiją persvarstyti makroekonominio disbalanso procedūrą, kad būtų kruopščiai 

parengta visiškai simetriška einamosios sąskaitos disbalanso pagal makroekonominio 

disbalanso procedūrą koncepcija; 

42. ragina papildyti makroekonominio disbalanso rezultatų suvestinę socialiniais rodikliais, 

kuriems būtų suteiktas bent jau toks pat vaidmuo kaip ir kitiems makroekonominio 

disbalanso procedūros rodikliams; mano, jog šie rodikliai taip pat turi būti tokie, kad 

paskatintų imtis taisomųjų veiksmų, o ne tik „steb÷ti“ bendrą socialinę ir ekonominę 

pad÷tį; pabr÷žia, kad d÷l pernelyg didelio nedarbo, nelygyb÷s ir skurdo taip pat randasi 

disbalansas, keliantis gr÷smę euro zonai; primena savo ne kartą min÷tus prašymus 

patvirtinti efektyvaus išteklių naudojimo, vieneto kapitalo sąnaudų ir kitus rodiklius, 

susijusius su pažangos siekiant atnaujintų strategijos „Europa 2020“ tikslų steb÷sena, 

įskaitant su sąnaudomis nesusijusio konkurencingumo rodiklius tokiose srityse kaip 

moksliniai tyrimai ir technologin÷ pl÷tra, švietimas ir mokymas; 

43. pabr÷žia, kad taikant efektyvaus išteklių naudojimo rodiklį, kuris turi būti įtrauktas į 

makroekonominio disbalanso procedūros rezultatų suvestinę, tur÷tų būti visų pirma 

lengviau steb÷ti pažangą, pasiektą siekiant atskirti ekonomikos vystymąsi su gamtos 

išteklių naudojimo; 

44. mano, jog makroekonominio disbalanso procedūros rezultatų suvestin÷ turi būti pateikta 

ES teis÷kūros institucijoms, kad jos atliktų tikrą demokratinę kontrolę, turint mintyje, 

kad reikia persvarstyti makroekonominio disbalanso procedūrą reglamentuojančius 



 

AM\1066126LT.doc  PE558.980v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

aktus bent jau laikantis prieš derybas d÷l šešių teis÷s aktų rinkinio priimtos Europos 

Parlamento pozicijos, kurioje numatyta patvirtinti makroekonominio disbalanso 

procedūrą deleguotaisiais aktais; 

45. ragina Komisiją išnagrin÷ti, kaip būtų galima geriau suderinti Stabilumo ir augimo 

pakto prevencines ir korekcines dalis, visų pirma d÷l investicijų, leidžiant laikinai 

nukrypti nuo vidutinio laikotarpio tikslų, arba pakoreguoti jų siekimo būdą, laikantis 

apsauginių apribojimų pagal prevencinę dalį; 

46. prašo Komisijos, kad vertinant ekonominę ir fiskalinę pad÷tį pagal perviršinio deficito 

procedūrą valstyb÷se nar÷se būtų atsižvelgiama į visus susijusius veiksnius, įskaitant 

tikrąjį augimą ir infliaciją, taip pat nedarbo lygį; 

47. pabr÷žia, kad reikia paaiškinti būdus, kuriais atsižvelgiama į veiksmingas priemones 

pagal perviršinio deficito procedūrą; 

48. pabr÷žia, kad d÷mesys struktūriniam deficitui po 2005 m. Stabilumo ir augimo pakto 

reformos ir su 2011 m. reforma įvesta išlaidų taisykl÷ sudaro galimybes savo nuožiūra 

įgyvendinti Stabilumo ir augimo paktą, nes galimo augimo ir rezultatų, kurie yra 

pagrindas vertinant struktūrinį deficitą, apskaičiavimui ir apskaičiavimui pagal išlaidų 

taisyklę taikoma nemažai abejotinų prielaidų ir buvo esminių persvarstymų tarp 

Komisijos rudens ir pavasario prognozių, tod÷l atsiranda įvairių skaičiavimų ir skirtingų 

vertinimų, susijusių su Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimu; 

49. primena Komisijai, kad ji dar neįgyvendino keleto Reglamente (ES) Nr. 473/2013 

nustatytų steb÷senos reikalavimų, susijusių su, inter alia, dauginamojo poveikio 

prognoz÷mis kiekvienoje šalyje, taip pat informacija apie tai, kaip reformos ir 

priemon÷s pad÷s siekti tikslų, nustatytų Europos Sąjungos ekonomikos augimo ir darbo 

vietų kūrimo strategijoje; ragina Komisiją imtis veiksmų remiantis Sutarties 

265 straipsniu, kad gal÷tų laikytis min÷tųjų teisinių įsipareigojimų; 

50. atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją pateikti pasiūlymą d÷l teis÷kūros procedūra 

priimamo akto d÷l teis÷s aktuose vartojamos sąvokos „struktūrinis balansas“ 

kodifikavimo ir visų pirma pritaria tam, kad ši sąvoka būtų apibr÷žta išsamiau ir 

atspind÷tų platesnį teorinį kontekstą, kuris, be kitų dalykų, tur÷tų apimti tarpusavyje 

susijusį finansinio ciklo ir verslo ciklo vaidmenį; 

51. ragina Komisiją, kad vertinant fiskalinę valstybių narių pad÷tį būtų užtikrinta geresn÷ 

sutartų fiskalinių priemonių, reformų ir fiskalinių rodiklių, pagrįstų nustatytu galimu 

BVP augimu, gamybos apimties atotrūkiu ir struktūriniu deficitu, d÷l kurių v÷liau gali 

atsirasti netik÷tų radikalių pokyčių, poveikio pusiausvyra; 

Demokratin÷ atskaitomyb÷ ir laukiančios užduotys stiprinant ekonomikos valdymą 

52. mano, kad labai svarbu supaprastinti ekonomikos valdymą, taip pat reikia, kad už jį 

būtų prisiimta daugiau atsakomyb÷s ir kad jis būtų skaidresnis ir demokratiškesnis; 

mano, kad gilesn÷s integracijos nepavyks pasiekti papildant esamas taisykles dar vienu 

taisyklių sluoksniu; 
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53. pripažįsta, kad, atsižvelgiant į esamą pad÷tį, ekonomikos valdymo sistema turi būti 

pakoreguota ir užbaigta, kad ES ir euro zona gal÷tų įvykdyti konvergencijos, visiško 

užimtumo, ilgalaikių investicijų ir patikimumo tikslus; 

54. ragina, kad d÷l metinių tvaraus ekonomikos augimo gairių būtų sprendžiama taikant 

bendro sprendimo procedūrą, kuri tur÷tų būti numatyta naujame Sutarties pakeitime ir 

kad iki tol, kol bus tai padaryta, d÷l jų būtų priimamas tarpinstitucinis susitarimas; 

paveda Pirmininkui pavasariniame Europos Vadovų Tarybos pos÷dyje pristatyti metines 

tvaraus ekonomikos augimo gaires su Parlamento priimtais daliniais pakeitimais; 

55. primena, kad kriz÷s metu tarpvyriausybinių susitarimų pagrindu įgyvendintiems teis÷s 

aktams trūksta demokratin÷s atskaitomyb÷s ES lygmeniu; pabr÷žia, kad Teisingumo 

Teismo sprendimas „Pringle“ byloje yra pagrindas, kad Europos stabilumo 

mechanizmas būtų įtrauktas į Bendrijos acquis; 

56. primena Europos Parlamento prašymą, kad Europos stabilumo mechanizmo sukūrimas 

nesilaikant Sąjungos institucijų struktūros trukdo Sąjungos politinei integracijai, tod÷l 

reikalauja, kad Europos stabilumo mechanizmas būtų visiškai integruotas į Bendrijos 

sistemą ir už jį būtų oficialiai atsiskaitoma Parlamentui; 

57. primena savo poziciją, kad trejetas tur÷tų būti pakeistas Bendrijos sistema; primena, kad 

Reglamente (ES) Nr. 472/2013 numatyta Bendrijos sistema, skirta makroekonominio 

koregavimo programų kūrimui ir steb÷senai, kuri būtų suderinama su ECB „tylaus 

steb÷tojo“, nedalyvaujančio derybose, vaidmeniu ir peržiūr÷tu ir Tarptautinio valiutos 

fondo vaidmeniu, kaip reikalauja Europos Parlamentas savo pranešime d÷l trejeto 

veiklos; 

58. primena Komisijai ir Tarybai apie savo poziciją d÷l Reglamento (ES) Nr. 472/2013, 

priimtą per plenarinį pos÷dį; visų pirma pabr÷žia, kad Parlamentas šioje pozicijoje 

pateik÷ nuostatas, kurios suteikia galimybę toliau didinti sprendimų pri÷mimo proceso, 

per kurį priimamos makroekonominio koregavimo programos, skaidrumą ir 

atskaitomybę, numatant aiškesnius ir geriau apibr÷žtus Komisijos įgaliojimus ir bendrą 

vaidmenį; prašo Komisijos įtraukti tokias nuostatas į būsimą pasiūlymą d÷l Reglamento 

(ES) Nr. 472/2013 dalinio keitimo; 

59. pabr÷žia, kad Reglamente (ES) Nr. 472/2013 numatyta keletas nuostatų, kurios iki šiol 

nebuvo taikomos; ypač primena prašymą, pateiktą Europos Parlamento pranešime d÷l 

trejeto, kad susitarimo memorandumus reikia pritaikyti siekiant atsižvelgti į darbo 

užmokesčio nustatymo praktiką ir už tai atsakingas institucijas ir į nacionalinę reformų 

programą atitinkamai valstybei narei įgyvendinant Sąjungos ekonomikos augimo ir 

darbo vietų kūrimo strategiją, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 472/2013 

(7 straipsnio 1 dalis), ir būtinybę užtikrinti pakankamai l÷šų pagrindin÷ms politikos 

kryptims, tokioms kaip švietimas ir sveikatos apsauga (7 straipsnio 7 dalis), ir 

veiksmingą socialinių partnerių dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant koregavimo 

programas (8 straipsnis); ragina Komisiją imtis veiksmų laikantis Sutarties 

265 straipsnio, kad gal÷tų laikytis pirmiau min÷tų teisinių įsipareigojimų; 

60. prašo sudaryti tyrimo komitetą d÷l tariamai netinkamo trejeto vykdomo administravimo 

ir ES teis÷s aktų pažeidimo; 
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61. prašo, kaip nurodyta Teisingumo Teismo generalinio advokato nuomon÷je, kad ECB 

nedalyvautų jokiose pagalbos programose; 

62. prašo, kad iš naujo vertinant Euro grup÷s sprendimų pri÷mimo procesą būtų užtikrinta 

derama demokratin÷ atskaitomyb÷; mano, kad ilgainiui už ekonomikos reikalus 

atsakingas Komisijos narys tur÷tų perimti Euro grup÷s pirmininko pareigas; 

63. primena, kad tikra ekonomin÷ ir pinigų sąjunga negali būti tiesiog taisyklių sistema, jai 

reikalingos ir didesn÷s euro zonos fiskalin÷s galios, darančios svarbų makroekonominį 

poveikį visoje Europos ekonomin÷je ir pinigų sąjungoje ir dindinčios jos demokratinį 

teis÷tumą; 

64. primena, kad bankų sąjungos sukūrimas buvo politinis sprendimas siekiant išvengti 

finansų kriz÷s ir kad to paties reikia imtis d÷l fiskalin÷s sąjungos, siekiant išvengti 

politin÷s kriz÷s; 

65. prašo Komisijos pateikti plačių užmojų veiksmų planą, kuriame būtų atsižvelgta į 

būtinas ekonomikos valdymo reformas, nurodytas šiame pranešime, ir jį pateikti 

Parlamentui iki 2015 m. geguž÷s m÷n. pabaigos prieš birželio m÷n. Europos Vadovų 

Tarybos pos÷dį; 

66. ragina suinteresuotuosius subjektus per šį būtiną kitą ekonomin÷s ir pinigų sąjungos 

etapą neatsilikti ir išbandyti visas galimybes, kurios per ilgą laiką buvo išsamiai aptartos 

ir aprašytos dokumentuose, siekiant stiprinti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą, pvz.: 

– mokesčių sąjungą ir euro zonos fiskalinį paj÷gumą, kartu naudojant proporcingą 

demokratinio teis÷tumo Europos Parlamente mechanizmą; 

– socialinį aspektą, įskaitant minimalaus darbo užmokesčio mechanizmą ir 

minimalių nedarbo išmokų programą euro zonai bei išsamias reformas judumui 

skatinti, 

– sustiprintus demokratin÷s atskaitomyb÷s mechanizmus, siekiant užtikrinti, kad 

visi euro zonos nacionaliniai parlamentai vykdytų kiekvieną Europos semestro 

proceso etapą, taip pat išpl÷stą bendro sprendimo procedūros taikymą visose 

ekonomikos srityse (įskaitant SESV 126 straipsnį ir konkurencijos politiką) ir 

įgyvendinant SESV 352 straipsnį; 

– asimetrinius sukr÷timų koregavimo mechanizmus; 

– visą sustiprintą makroekonominio disbalanso euro zonoje procedūrą, kuria 

siekiama užkirsti kelią makrofinansiniams skirtumams ir juos koreguoti ir 

užtikrinti tinkamą fiskalinę politiką visai euro zonai; 

– laipsnišką valstybių skolų pasidalijimą kartu užtikrinant sustiprintą ekonomin÷s 

politikos koordinavimą, bendrų taisyklių vykdymo užtikrinimą ir aiškų 

įsipareigojimą vykdyti ekonominiu ir socialiniu aspektais tvarias reformas; 

– bendrą ind÷lių garantijų sistemą, kaip reikalaujama M. Thyssen pranešime „Siekis 
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sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą“; 

– Europos stabilumo fondo įtraukimą į Sąjungos teisę ir naują požiūrį į 

euroobligacijas; 

– euro zonos fiskalinius paj÷gumus, skirtus finansuoti anticiklinius veiksmus, 

struktūrines reformas arba dalį skolos mažinimo; 

67. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 

Or. en 

 


