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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2020 m. euro zonos ekonominės politikos
(2020/2078(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 122 
straipsnio 2 dalį, kuriame numatoma galimybė suteikti finansinę paramą valstybei narei 
tais atvejais, kai ji patiria sunkumų arba dėl gaivalinių nelaimių ar išimtinių, jos 
nekontroliuojamų aplinkybių jai gresia dideli sunkumai, į 136 straipsnį ir Protokolus 
Nr. 1 ir 2,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir 
pinigų sąjungoje ir į jos nukrypti leidžiančią išlygą, įtrauktą į 1997 m. liepos 7 d. 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir 
ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo1 5 straipsnio 1 dalį, 6 straipsnio 3 
dalį, 9 straipsnio 1 dalį ir 10 straipsnio 3 dalį, taip pat į 1997 m. liepos 7 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1467/97 dėl pernelyg didelės skolos procedūros įgyvendinimo 
paspartinimo ir paaiškinimo2, kuriuo sudaromos palankesnės sąlygos koordinuoti 
biudžeto politiką esant dideliam ekonomikos nuosmukiui, 3 straipsnio 5 dalį ir 5 
straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos ataskaitą „2020 m. įspėjimo 
mechanizmo ataskaita“ (COM(2019)0651) ir į 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos 
rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl euro zonos ekonominės politikos 
(COM(2019)0652),

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 10 d. Tarybos rekomendaciją dėl euro zonos 
ekonominės politikos3,

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 26 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europos 
semestras. Struktūrinių reformų pažangos vertinimas, makroekonominio disbalanso 
prevencija ir naikinimas ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 1176(2011) atliktų nuodugnių 
apžvalgų rezultatai“ (COM(2020)0150),

– atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 10 d. Parlamento rezoliuciją dėl visapusiškos Sąjungos 
kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politikos. Komisijos veiksmų planas ir 
kiti pastarojo meto pokyčiai4,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 16 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos veikimo 

1 OL L 209, 1997 8 2, p. 1.
2 OL L 209, 1997 8 2, p. 6.
3 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/18/council-approves-its-recommendation-on-
the-economic-policy-of-the-euro-area-for-2020/ 
4 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0204.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/18/council-approves-its-recommendation-on-the-economic-policy-of-the-euro-area-for-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/18/council-approves-its-recommendation-on-the-economic-policy-of-the-euro-area-for-2020/
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gerinimo remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis5,

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 5 d. Komisijos komunikatą „Ekonomikos valdymo 
peržiūra. Reglamentų (EB) Nr. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 
1177/2011, 472/2011, 473/2013 taikymo ir Tarybos direktyvos 2011/2013 tinkamumo 
ataskaitos“ (COM(2020)0055),

– atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 6 d. Komisijos komunikatą „Baigiama kurti Europos 
ekonominė ir pinigų sąjunga. Veiksmų planas“ (COM(2017)0821),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 27 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Europos 
ekonomikos gaivinimo poreikių nustatymas6,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos 
reglamento dėl Europos valiutos fondo įsteigimo7,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. rugsėjo 16 d. teisėkūros rezoliuciją dėl Tarybos 
sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto8,

– atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 7 d. Komisijos dokumentą „Vasaros ekonominė 
prognozė“9,

– atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 21 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas10,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją „Sąžiningas apmokestinimas 
skaitmenizuotoje ir globalizuotoje ekonomikoje. BEPS 2.0“11,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl suderintų ES veiksmų 
kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais12,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. gegužės 15 d. rezoliuciją dėl naujos daugiametės 
finansinės programos, nuosavų išteklių ir gaivinimo plano13,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso 
(2019/2956(RSP))14,

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 13 d. Komisijos komunikatą „Suderintas ekonominis 
atsakas į COVID-19 protrūkį“ (COM(2020)0112),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

5 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0049.
6 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Europos ekonomikos atsigavimo poreikių nustatymas“, p. 16, 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
7 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0218.
8 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0220.
9 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip132_en.pdf
10 https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
11 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0102.
12 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0054.
13 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0124.
14 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-05-15_LT.html#def_1_3
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2956(RSP)
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip132_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
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(ES) 2020/460, kuriuo dėl konkrečių priemonių investicijoms į valstybių narių sveikatos 
priežiūros sistemas ir kitus jų ekonomikos sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 
protrūkį iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013 ir 
(ES) Nr. 508/2014 (Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva)15,

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 20 d. Komisijos komunikatą dėl Stabilumo ir augimo 
pakte nustatytos bendrosios išvengimo sąlygos taikymo (COM(2020)0123),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2020/461, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, siekiant 
suteikti finansinę paramą valstybėms narėms ir dėl narystės Sąjungoje besiderančioms 
šalims, labai nukentėjusioms nuo didelio masto ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos16,

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 25 d. Komisijos komunikatą „Gairės valstybėms narėms 
dėl tiesioginių užsienio investicijų ir laisvo kapitalo judėjimo iš trečiųjų šalių ir Europos 
strateginio turto apsaugos prieš pradedant taikyti Reglamentą (ES) 2019/452 (TUI 
tikrinimo reglamentas)“ (C(2020)1981),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 19 d. Komisijos komunikatą dėl laikinosios valstybės 
pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, 
sistemos priėmimo (2020/C 91 I/01) ir į jo 2020 m. balandžio 4 d. pakeitimą (2020/C 
112 I/01),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 27 d. Komisijos komunikatą valstybėms narėms dėl 
priedo dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo 
trumpalaikiam eksporto kredito draudimui pakeitimo (2020/C 101 I/01 – C 
(2020)2044),

– atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 3 d. Komisijos sprendimą dėl prekių, kurios 
reikalingos kovojant su COVID-19 protrūkio padariniais 2020 m., neapmokestinimo 
importo muitu ir atleidimo nuo PVM (C(2020)2146),

– atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 28 d. Komisijos pasiūlymą, kuriuo dėl patikslinimų, 
padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 575/2013 ir (ES) 2019/876 (priemonių bankų sektoriuje rinkinio priėmimas) 
(COM(2020)0310 – 2020/0066(COD)),

– atsižvelgdamas į fiskalinės sistemos vertinimą, daugiausia dėmesio skiriant 2019 m. 
rugsėjo 19 d. šešių ir dviejų dokumentų rinkiniams, 2019 m. spalio 29 d. Europos 
fiskalinės valdybos metinę ataskaitą, 2020 m. kovo 24 d. Europos fiskalinės valdybos 
pareiškimą dėl COVID-19 ir į 2020 m. liepos 1 d. Europos fiskalinės valdybos 2021 m. 
euro zonos fiskalinės krypties vertinimą,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos komunikatą dėl 2020 m. metinės 
tvaraus augimo strategijos (COM(2019)0650),

15 OL L 99, 2020 3 31, p. 5.
16 OL L 99, 2020 3 31, p. 9.
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– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos žaliasis 
kursas“ (COM(2019)0640),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 6 d. Komisijos 2020 m. pavasario ekonominę 
prognozę (Institucijos dokumentas Nr. 125),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentą dėl Europos laikinos 
paramos priemonės nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-
19 protrūkiu, mažinti (SURE) sukūrimo17,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 20 d. Komisijos komunikatą „2014 m. Europos 
semestras. Konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos“ (COM(2020)0500),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 27 d. Komisijos komunikatą „Proga Europai atsigauti 
ir paruošti dirvą naujai kartai“ (COM(2020)0456),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 27 d. Komisijos komunikatą „ES biudžetas Europos 
ekonomikos gaivinimo planui įgyvendinti“ (COM(2020)0442),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 27 d. Komisijos komunikatą dėl patikslintos 2020 m. 
Komisijos darbo programos (COM(2020)0440),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 28 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, 
kuriuo nustatoma Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė atsigavimui po 
COVID-19 pandemijos paremti (COM(2020)0441),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 28 d. pakeistą Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos 
sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos (COM(2020)0445),

– atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 5 d. keturių pirmininkų pranešimą „Siekis sukurti 
tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą“, 2015 m. birželio 22 d. penkių pirmininkų pranešimą 
dėl Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo, 2017 m kovo 1 d. Komisijos 
Baltąją knygą dėl Europos ateities ir 2017 m. gegužės 31 d. Komisijos svarstymų 
dokumentą dėl ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimo,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 4 d. Euro grupės ataskaitą vadovams dėl EPS 
stiprinimo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0193/2020),

A. kadangi COVID-19 pandemija sukėlė precedento neturintį simetrinį sukrėtimą tiek ES, 
tiek visame pasaulyje, ir kadangi kol kas neįmanoma prognozuoti jos trukmės ir 
poveikio sveikatos sistemai, taip pat socialinio ir ekonominio poveikio;

B. kadangi sukrėtimas yra simetrinis, tačiau poveikis valstybėse narėse labai skiriasi 
priklausomai ne tik nuo pandemijos sunkumo ir ribojimo priemonių griežtumo, bet ir 

17 OL L 159, 2020 5 20, p. 1.
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nuo konkrečios ekonominės pozicijos ir pradinių sąlygų, įskaitant konkrečių sektorių 
pažeidžiamumą ir jų galimybes imtis diskrecinių fiskalinės politikos priemonių;

C. kadangi ryžtingas, koordinuotas ir solidarumu grindžiamas Europos atsakas yra būtinas 
siekiant sušvelninti neigiamus ekonominius ir socialinius krizės padarinius, vidaus 
rinkos susiskaidymą ir vis didėjančius makroekonominius skirtumus bei struktūrinę 
poliarizaciją tarp regionų ir šalių; kadangi dėl stiprios tarpusavio priklausomybės 
nepakankamas vienos šalies ekonomikos atsigavimas turės įtakos visoms kitoms šalims 
ir sumažins ekonomikos augimą visose šalyse;

D. kadangi panašu, kad didžioji dalis padarinių bus laikini ir nacionaliniu ir Europos 
lygmenimis vykdomos pajamų, darbo vietų, likvidumo ir investicijų rėmimo politikos 
kryptys yra veiksmingos, todėl laipsniškai sušvelninus apribojimus ekonominė veikla 
vėl atsigaus; kadangi, nepaisant to, galima tikėtis besitęsiančių neigiamų padarinių, 
tokių kaip tolesnis paklausos mažėjimas, rinkos ir pajamų neužtikrintumas, investicijų 
trūkumas ir užimtumo lygio mažėjimas, dėl kurių mažėja ekonomikos gamybos 
potencialas ir gali būti sunkiau sugrįžti prie ankstesnės gamybos ir ekonomikos augimo 
trajektorijos;

E. kadangi Sąjunga turi reaguoti į dabartinę krizę taip, kad padidėtų jos atsparumas 
krizėms, kurios gali kilti ateityje;

F. kadangi ES ir valstybės narės įsipareigojo laikytis sutartyse įtvirtintų vertybių, 
įgyvendinti JT 2030 m. darbotvarkę, Europos socialinių teisių ramstį ir Paryžiaus 
klimato susitarimą;

G. kadangi moterys neproporcingai kenčia nuo krizės, o ekonomikos gaivinimo planuose 
nenumatoma, kaip spręsti COVID-19 krizės sukeltas problemas priežiūros sektoriuje ir 
konkrečius sunkumus, su kuriais susiduria moterys;

H. kadangi COVID-19 krizė didžiausią poveikį turi pažeidžiamoms grupėms, todėl didėja 
nelygybė, skurdas, nedarbas ir socialiniai skirtumai, taip pat kyla pavojus socialiniams 
ir užimtumo standartams Europoje;

I. kadangi COVID-19 pandemija parodė, kaip svarbu įvertinti priežiūros darbuotojų 
atliekamą darbą ne tik sveikatos priežiūros sektoriuje, bet ir vaikų, neįgaliųjų ir vyresnio 
amžiaus žmonių globos srityse; pabrėžia, kad įgyvendinant euro zonos ekonomikos 
politikos kryptis turėtų būti numatyta daugiau investicijų į aukštos kokybės, įperkamas 
ir prieinamas priežiūros paslaugas viešajame ir privačiajame sektoriuose;

J. kadangi 2019 m. valstybėse narėse įgyvendinta tik 5,7 proc. konkrečioms šalims skirtų 
rekomendacijų, 45,9 proc. įgyvendinta bent iš dalies, tačiau 48,4 proc. rekomendacijų 
neįgyvendinta visai arba padaryta labai nedidelė pažanga;

K. kadangi Tarybos, Komisijos ir Euro grupės atskaitomybė Europos Parlamentui visais 
Europos semestro proceso etapais užtikrina demokratinį teisėtumą ir skaidrumą;

I. Pradinė padėtis

1. labai susirūpinęs pažymi, kad, remiantis Komisijos 2020 m. vasaros ekonomine 
prognoze, tikėtina, jog ES patirs didžiausią istorijoje nuosmukį, kuris 2020 m. sudarys 
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8,3 proc., o tai yra kur kas daugiau nei pavasario prognozėje iš pradžių numatyti 
7,4 proc.; tai reiškia, kad nuosmukis bus gerokai didesnis nei per 2009 m. finansinę 
krizę; taip pat atkreipia dėmesį į bendro biudžeto deficito padidėjimą nuo 0,6 proc. BVP 
2019 m. iki maždaug 8,5 proc. BVP 2020 m. tiek euro zonoje, tiek ES – tai naujas euro 
zonos bendro skolos ir BVP santykio pikas, sudarantis beveik 102,7 proc. (95,1 proc. 
ES) ir priešinga kryptimi nukreipiantis nuo 2014 m. stebimą mažėjimo tendenciją; 
pabrėžia, kad nedarbas euro zonoje turėtų padidėti nuo 7,5 proc. (6,7 proc. ES) 2019 m. 
iki 9,5 proc. (9 proc. ES) 2020 m. ir kad galima tikėtis didelio neigiamo poveikio 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, o bendrąją rinką ir jos konkurencingumą lygi itin 
didelis netikrumas ir didelė neigiama rizika;

2. yra susirūpinęs dėl neigiamo COVID-19 krizės poveikio pasaulio ekonomikai, prekybai, 
nelygybei (įskaitant pajamų ir lyčių nelygybę) ir skurdui; atkreipia dėmesį į prognozę, 
kad pasaulio BVP (neįtraukiant ES) šiais metais sumažės maždaug 3 proc., o tai yra 
didesnis nuosmukis nei per 2008–2009 m. pasaulio finansų krizę, 2020 m. pasaulinės 
importo apimtys sumažės daugiau nei 10 proc., o eksportas iš euro zonos kris maždaug 
13 proc.; yra susirūpinęs dėl išaugusio skurdo, nes daug besivystančių ir mažas pajamas 
gaunančių šalių turi ribotas galimybes įveikti tokio masto sveikatos krizę, taip pat 
ribotas politines galimybes sumažinti makroekonominį poveikį;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad, Komisijos skaičiavimais, 2020 m. ir 2021 m. 27 ES valstybių 
narių investicijų poreikiai sudarys 1,5 trln. EUR, be pavasario prognozėje numatyto 
bazinio lygio, žaliajai pertvarkai ir skaitmeninei transformacijai įgyvendinti numatoma 
skirti ne mažiau kaip 595 mlrd. EUR18 per metus, įskaitant papildomus 20 mlrd. EUR 
investicijų per metus siekiant vykdyti strategines investicijas, kurių reikia ES 
savarankiškumui užtikrinti, ir sustiprinti pramonės atsparumui bei ES strateginei 
nepriklausomybę, susijusią su labiausiai reikalingomis prekėmis ir paslaugomis 
(medicinos priemonės ir vaistai, strateginė skaitmeninė infrastruktūra, bazinės didelio 
poveikio technologijos, ypatingos svarbos žaliavos, gynyba ir kosmosas);

4. pažymi, kad dėl pandemijos protrūkio taikytos bendrosios likvidumo paramos 
priemonės sudaro 22 proc. ES BVP, ir jos buvo papildytos turimomis ES biudžeto 
priemonėmis, pagal kurias teikiama parama sudaro maždaug 4,5 proc. ES BVP19; mano, 
kad šios priemonės turės ir toliau būti taikomos 2021 m.; be to, pažymi, kad pagal 
iniciatyvą „Next Generation EU“ per ateinančius ketverius metus Europos ekonomikai 
gali būti teikiamos papildomos maždaug 4–5 proc. BVP sudarančios fiskalinės 
paskatos;

5. pabrėžia, kad jau prieš krizę akivaizdžiai neužteko nei viešojo, nei privačiojo sektoriaus 
investicijų, o dabar prognozuojamas dar vienas smarkus investicijų sumažėjimas, kuris 
2020 m. ir 2021 m. kartu paėmus sudarys 846 mlrd. EUR20;

II. Trumpalaikiai poreikiai

18 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Europos ekonomikos atsigavimo poreikių nustatymas“, p. 16, 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf 
19 2020 m. pavasario prognozė, p. 3, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip125_en.pdf 
20 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Europos ekonomikos gaivinimo poreikių nustatymas“ (žr. pirmiau).

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip125_en.pdf
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Ekonomikos atsigavimas

6. pripažįsta, kad ES susidūrė su precedento neturinčiu iššūkiu sušvelninti istorinio 
nuosmukio socialines ir ekonomines pasekmes ir nustatyti greito ekonomikos 
atsigavimo, susijusio su tvaria ir teisinga pertvarka, skaitmenine transformacija ir 
konkurencijos stiprinimu, kryptį; yra įsitikinęs, kad šiuo tikslu būtina gerokai ir ilgam 
laikui padidinti privačiąsias ir viešąsias investicijas ir vykdyti socialiniu, 
aplinkosauginiu ir ekonominiu požiūriu tvarias reformas su ilgalaike vizija, ir kad toks 
padidintas investicijų lygis turi išlikti dar daugelį metų, taip pat kad būtina užtikrinti 
didesnę aukštynkryptę konvergenciją ES ir tvarų augimą;

7. palankiai vertina spartų ir stiprų atsaką į krizę pinigų ir fiskalinės politikos srityje tiek 
ES, tiek valstybių narių lygmeniu, įgyvendinant ECB specialiąją pandeminę pirkimo 
programą (SPPP), aktyvuojant Europos stabilumo mechanizmą (ESM) ir sukuriant EIB 
visos Europos garantijų fondą, kuris užtikrina finansų rinkų likvidumą ir stabilizavimą, 
ir atkreipia dėmesį į Komisijos taikomą bendrąją nukrypti leidžiančią išlygą, pagal kurią 
fiskalinei sistemai ir patvirtintoms laikinoms valstybės pagalbos taisyklėms suteikiama 
maksimalaus lankstumo, kad nacionalinės vyriausybės, be būsimos Europos laikinos 
paramos priemonės nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos mažinti (angl. SURE), 
kuri skirta padėti gyventojams išlaikyti darbo vietas krizės laikotarpiu, galėtų 
finansiškai paremti sveikatos priežiūros sistemas ir įmones;

8. palankiai vertina Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriose pateikti pasiūlymai dėl 
Europos ekonomikos gaivinimo plano ir priemonės „Next Generation EU“21, kuriai 
numatyta skirti 750 mlrd. EUR, Komisijos obligacijų išleidimo ir naujų nuosavų 
išteklių; tačiau primena Parlamento raginimą suteikti daug didesnį investicinį postūmį 
siekiant įveikti COVID-19 krizę ir pripažįsta, kad reikia papildomų priemonių siekiant 
užkirsti kelią didžiuliams ekonominiams ir socialiniams skirtumams ir pasiekti 
ilgalaikius ES socialinius ir aplinkos apsaugos tikslus;

9, mano, jog labai svarbu, kad siūlomas ekonomikos gaivinimo dokumentų rinkinys būtų 
visiškai suderintas su naująja ES tvaraus augimo strategija ir būtų paremtas patikima 
finansavimo strategija, t. y. atitiktų Europos žaliojo kurso, kurio veiksmų ir tikslų 
pagrindinė ašis yra tvarumas, Europos socialinių teisių ramsčio ir JT darnaus vystymosi 
tikslų (DVT) principus, ir kad juo būtų siekiama apsaugoti moterų teises ir užtikrinti 
lyčių lygybę; reikalauja, kad lėšos ir ištekliai būtų skiriami projektams ir naudos 
gavėjams, kurie atsakingai ir efektyviai naudoja išteklius tvariems projektams, 
darantiems didžiausią galimą poveikį, kartu didinant atsakomybę už Europos semestrą ir 
laikantis mūsų Sutartimi pagrįstų vertybių; 

10. pabrėžia, kad atsigavimas turi būti grindžiamas didėjančia socialine ir ekonomine 
konvergencija, socialiniu dialogu ir geresnėmis darbininkų, samdomų darbuotojų ir 
savarankiškai dirbančių asmenų socialinėmis teisėmis ir darbo sąlygomis, ir kad turi 
būti teikiama papildoma parama Tvarios Europos investicijų planui, ypatingą dėmesį 
skiriant įgalėjimui;

11. reikalauja, kad valstybės pagalbą, ES lėšas ar kitas viešąsias lėšas dėl COVID-19 krizės 
gaunančios įmonės išlaikytų savo darbuotojų darbo vietas ir suteiktų jiems apsaugą, 

21 https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-21/ 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-21/
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mokėtų teisingą mokesčių dalį, įsipareigotų siekti tvarumo tikslų laikydamosi 
tarptautinių atsakingo verslo standartų ir susilaikytų nuo dividendų mokėjimo ar akcijų 
išpirkimo sistemų, kuriomis siekiama atsiskaityti su akcininkais, taikymo bei dirbtinio 
akcijų kainų didinimo;

12. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl didelio ekonomikos nuosmukio buvo pradėta taikyti 
Stabilumo ir augimo pakto bendroji nukrypti leidžianti išlyga, ir tikisi, kad ji ir toliau 
bus taikoma ne ilgiau nei būtina valstybių narių pastangoms paremti joms atsigaunant 
po pandemijos krizės, stabilizacijai trumpuoju laikotarpiu užtikrinti ir valstybių narių 
ekonominiam ir socialiniam atsparumui padidinti, taip pat siekiant suteikti postūmį 
ekonomikai link tvaraus ir įtraukaus perėjimo skatinant konkurencingumą ir didėjančią 
regioninę bei socialinę konvergenciją;

13. pritaria Europos fiskalinės valdybos (EFB) susirūpinimui, kad gairės dėl bendrosios 
nukrypti leidžiančios išlygos galiojimo pabaigos laiko ir sąlygų turėtų būti pateiktos ne 
vėliau kaip iki 2021 m. pavasario, ir prašo Komisijos pateikti ekonomikos tyrimais ir 
duomenimis pagrįstą veiksmų planą, kuriame būtų atsižvelgta į EFB nuomonę;

14. be to, pritaria Europos fiskalinės valdybos nuomonei, kad sparčiai besikeičiančios 
fiskalinės kryptys yra nepalankios ekonomikos atsigavimui ir kad 2021 m. reikės 
didesnės ir ilgiau teikiamos fiskalinės paramos bei kai kurių savo nuožiūra taikomų 
fiskalinių priemonių pratęsimo, įskaitant kai kuriuos vyriausybės išlaidų komponentus, 
kad būtų išjudinta paklausa;

15. primena, kad ypač reikia skatinti didėjančią konvergenciją ir tvarų augimą ES ir visų 
pirma euro zonoje;

Fiskalinės ir ekonominės politikos sistemos peržiūra ir pertvarka, atsižvelgiant į 
peržiūros rezultatus

16. atkreipia dėmesį į EFB išvadą22, kad fiskalinė sistema turi būti peržiūrėta ir, 
atsižvelgiant į rezultatus, pertvarkyta dėl jos nereikalingo sudėtingumo ir 
procikliškumo, taip pat dėl to, kad ji neapsaugojo viešųjų finansų kokybės ir neskatino 
tvarių viešųjų investicijų augimo laikotarpiu per pastaruosius septynerius metus iki 
krizės, ir yra įsitikinęs, kad dėl pandemijos kilusi gili ekonomikos krizė šį poreikį dar 
labiau sustiprina;

17. mano, kad atliekant fiskalinės sistemos peržiūrą ir, atsižvelgiant į jos rezultatus, ją 
pertvarkant po COVID-19 krizės turi būti rasta nauja pusiausvyra, kad būtų skatinami 
pirmiau minėti reikalavimai, susiję su augimą skatinančiomis valdžios sektoriaus 
išlaidomis, susijusiomis su klimato kaita ir skaitmeninimu, taip pat su socialiniu, 
ekonominiu ir aplinkosauginiu atsparumu, ir stabilizuojant naują investicijų lygį, 
įskaitant investicijas, susijusias su įmonių, ypač MVĮ, atgaivinimu, taip pat su bendrąja 
rinka ir jos konkurencingumu, kartu užtikrinant tvarų biudžeto valdymą;

18. atkreipia dėmesį į tai, kad ekonomikos valdymo sistemoje taip pat turėtų būti 
atsižvelgiama į dabartines ekonomikos realijas ir ji turėtų derėti su ES politikos 

22 2019 m. Europos fiskalinės valdybos metinė ataskaita, p. 71.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-efb-annual-report_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-efb-annual-report_en.pdf%20
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prioritetais, kartu užtikrinant geresnį supaprastintų, aiškių ir praktiškų fiskalinių 
taisyklių, kurios buvo peržiūrėtos ir, atsižvelgus į rezultatus, pertvarkytos, laikymąsi;

19. pasisako už anticiklinę fiskalinę politiką ES ir jos valstybėse narėse ir už skolos ir BVP 
santykio mažinimą, taip pat už tai, kad augant ES ekonomikai pakilimo laikotarpiu 
nacionaliniai biudžetai būtų subalansuoti arba su nedideliu pertekliumi, siekiant 
veiksmingai reaguoti į būsimus iššūkius ir užtikrinti euro zonos stabilumą; tačiau 
primygtinai ragina Komisiją ir Tarybą nekartoti praeities klaidų reaguojant į 
ekonomikos krizę; 

20. yra susirūpinęs dėl didelio, bet nevienodo neigiamo COVID-19 krizės poveikio valdžios 
sektoriaus deficitui ir privačiojo sektoriaus skolai visoje euro zonoje ir ES, ypač 
valstybėse narėse, kurių valdžios sektoriaus skola buvo didelė dar prieš pandemiją, nes 
tai dar labiau apsunkina padėtį valstybėse narėse, kurios ypač nukentėjo nuo pandemijos 
ir (arba) kurių valdžios sektoriaus skola ir anksčiau buvo didelė; ragina rasti sprendimą, 
kuriuo būtų užtikrintas valdžios sektoriaus skolos tvarumas; atsižvelgdamas į tai mano, 
kad vykstant dabartinei krizei Europos Komisijos obligacijų išleidimas yra svarbus 
žingsnis;

21. mano, jog labai svarbu, kad atliekant ES fiskalinės ir ekonominės politikos sistemos 
peržiūrą siekiant parengti konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas būtų pateikti 
specialiai pritaikyti sprendimai, kad būtų galima patenkinti skirtingus valstybių narių 
poreikius; ragina nustatyti taisykles, pagal kurias vykdant fiskalinę politiką būtų galima 
savo nuožiūra reaguoti į trumpalaikius sukrėtimus ir, laikantis fiskalinių taisyklių, 
sumažinti didelį valstybės skolos santykį per realistišką ir pagrįstą laikotarpį, kartu 
sudarant sąlygas pakankamam viešųjų investicijų lygiui, tvariai mokesčių politikai bei 
stabilioms valdžios sektoriaus pajamoms, taip pat ilgalaikiam viešosios infrastruktūros 
modernizavimui ir stiprinimui;

22. pabrėžia, kad Europos, nacionalinio ir subnacionalinio lygmens viešosios investicijos, 
atitinkančios fiskalinio tvarumo ir patikimas biudžeto taisykles, labai padeda stiprinti 
ES pastangas: 1) atsigauti po COVID-19 krizės; 2) skatinti perėjimą prie švaresnės, 
socialiniu požiūriu įtraukios, tvarios ir skaitmeninės visuomenės, taip pat skatinti 
augimą ir stiprinti bendrąją rinką bei sanglaudą ES ir 3) ragina valstybes nares ir 
Komisiją sukurti reglamentavimo sistemą, apimančią nuspėjamas ir viešosioms bei 
privačiosioms investicijoms palankias investicijų taisykles, laikantis ES ilgalaikių tikslų 
ir užtikrinant valstybių narių gebėjimą reaguoti į būsimas krizes;

Tvarus ir demokratinis Europos semestras

23. palankiai vertina Europos žaliąjį kursą kaip svarbią dalį mūsų naujos ekonomikos 
augimo strategijos, kurioje sujungiami keturi aspektai: aplinkosauga, našumas, 
stabilumas ir teisingumas, ir kurioje konkurencingas tvarumas yra Europos socialinės 
rinkos ekonomikos, kurią skatina skaitmeninės ir žaliosios technologijos, pažangi 
pramonė ir strateginis savarankiškumas, pagrindas siekiant užtikrinti, kad Europa taptų 
pertvarkos lydere; 

24. palankiai vertina tai, kad Europos semestro pavasario dokumentų rinkiniu siekiama 
nedelsiant pateikti ekonominės politikos atsaką, kad būtų galima įveikti COVID-19, 
sušvelninti jo poveikį sveikatai ir socialinį bei ekonominį poveikį ir atgaivinti 
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ekonominę veiklą; pažymi, kad pavasario dokumentų rinkinyje pasiūlytose konkrečioms 
šalims skirtose rekomendacijose daugiausia dėmesio skirta labiausiai neatidėliotiniems 
dėl pandemijos kilusiems uždaviniams spręsti ir tvariam ekonomikos augimui atkurti, ir 
kad rekomendacijos apima du tikslus: trumpuoju laikotarpiu sušvelninti didelius 
neigiamus koronaviruso pandemijos sukeltus socialinius ir ekonominius padarinius; taip 
pat trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu pasiekti tvarų ir integracinį augimą, kuris 
palengvintų žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas;

25. palankiai vertina Komisijos pranešimą apie Europos semestro peržiūrą ir pertvarką, 
atsižvelgiant į peržiūros rezultatus, siekiant jį paversti ekonomikos gaivinimo priemonių 
koordinavimo mechanizmu; pažymi, kad Europos semestro procesas turėtų užtikrinti ES 
ekonomikos valdymo proceso, grindžiamo biudžeto ir ekonominės politikos 
koordinavimu, veikimą ir prireikus atsižvelgti į socialinės ir aplinkos politikos tikslus; 
yra įsitikinęs, kad tai turi apimti geresnį valstybės pagalbos ir mokesčių politikos 
priemonių, taip pat fiskalinės ir socialinės bei darbo santykių reguliavimo politikos 
koordinavimą, siekiant išvengti nesąžiningos valstybių narių konkurencijos;

26. ragina Europos Komisiją paraleliai su Europos semestro procesu, bet nesumažinant jo 
efektyvumo, parengti naują klimato rodiklį, kuris padėtų įvertinti, kiek kiekvienos 
valstybės narės biudžeto struktūra skiriasi nuo jos biudžeto scenarijaus, kuris yra 
suderintas su Paryžiaus susitarimu; pabrėžia būtinybę, kad šis rodiklis suteiktų 
valstybėms narės informaciją apie jų temperatūros kaitos trajektoriją remiantis 
Paryžiaus susitarimu;

27. pripažįsta Komisijos Europos Parlamentui suteiktą vaidmenį įgyvendinant ekonomikos 
gaivinimo planą ir jo svarbą politikos koordinavimui ES lygmeniu, atsižvelgiant į 
valstybių narių lygmeniu priimtų politikos priemonių mastą ir precedento neturintį jų 
poveikį; vis dėlto pažymi, kad valstybių narių investicijų ir reformų programų 
suderinimo veiksmingumas ir sėkmė priklausys nuo semestro peržiūros ir, atsižvelgiant 
į rezultatus, jo pritaikymo, ir kad didesnė valstybių narių atsakomybė už konkrečioms 
šalims skirtų rekomendacijų įgyvendinimą taip pat priklausys nuo pirmiau minėtos 
peržiūros ir – atsižvelgiant į jos rezultatus – nuo Stabilumo ir augimo pakto pritaikymo; 
todėl ragina Komisiją aktyviau ir geriau bendrauti su valstybėmis narėmis, pasiūlyti 
specialiai pritaikytus sprendimus prieš įprastą konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų 
priėmimą ir sustiprinti tarpinstitucines diskusijas;

28. pažymi, kad gaivinimo ir atsparumo priemonės sąsaja su semestro procesu ir investicijų 
bei reformų įgyvendinimo pažangos stebėsena galėtų sustiprinti valstybių narių 
įsipareigojimą; vis dėlto mano, kad jų sąsajos turėtų būti kuriamos taip, kad būtų 
skatinamas ekonomikos atsigavimas, didinamas valstybių narių socialinis, ekonominis 
ir aplinkosauginis atsparumas ir skatinama ES pridėtinė vertė;

29. yra įsitikinęs, kad atsparios ekonomikos kūrimui reikia stiprinti Europos valdymo 
socialinį aspektą, siekiant užtikrinti tinkamą visų žmonių apsaugą, neatmetant 
galimybės prireikus nustatyti minimalius ES standartus, kad būtų skatinama didesnė 
aukštynkrypė gyvenimo ir darbo sąlygų konvergencija;

30. pabrėžia, kokios yra svarbios visapusiškos diskusijos ir tinkamas Europos Parlamento ir 
nacionalinių parlamentų dalyvavimas; dar kartą ragina stiprinti Europos Parlamento 
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demokratinį vaidmenį ekonomikos valdymo sistemoje ir ragina Tarybą ir Komisiją 
tinkamai atsižvelgti į priimtas rezoliucijas; ragina Komisiją tinkamai informuoti tiek 
Europos Parlamentą, tiek Tarybą kaip teisės aktų leidėjus apie visus aspektus, susijusius 
su ES ekonomikos valdymo sistemos taikymu, įskaitant parengiamuosius etapus ir bet 
kokius pasiūlymus dėl reformų ar stiprinimo;

31. pabrėžia svarbų Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vaidmenį imtis veiksmų 
siekiant pagerinti atskaitomybę Europos Parlamentui, nes iki šiol sukaupta patirtis 
taikant Europos semestrą parodė, kad dabartinė atskaitomybės tvarka galėtų būti 
sustiprinta siekiant pagerinti jos teisėtumą ir veiksmingumą;

32. ragina glaudžiai koordinuoti veiklą su socialiniais partneriais ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu, siekiant stiprinti demokratinę 
atskaitomybę, skaidrumą ir pilietinės visuomenės priežiūros vaidmenį;

33. pabrėžia, kad viešosios pajamos yra būtinos ekonomikos atsigavimui po pandemijos 
finansuoti atkuriant tvarų ES konkurencingumą ir teisingam perėjimui prie tvarios 
ekonomikos remti; primena, kad mokesčių slėpimas ir vengimas ES lygmeniu kasmet 
sudaro iki 160–190 mlrd. EUR, o taip yra prarandamos iždo pajamos; todėl primena, 
kad svarbu kovoti su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu, mokesčių vengimu ir 
pinigų plovimu tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu; atsižvelgdamas į tai, primena 
Komisijos indėlį rengiant komunikatą „Siekiant veiksmingesnio ir demokratiškesnio ES 
mokesčių politikos sprendimų priėmimo23“ ir palankiai vertina Komisijos veiksmų 
planą dėl visapusiškos Sąjungos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos 
politikos; ragina pateikti plataus užmojo pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo 
akto, kuriuo būtų užtikrinta Europos lygmens priežiūra, kompetencija ir ištekliai, kaip 
išsamiai išdėstyta 2020 m. liepos 1 d. Parlamento rezoliucijoje „Visapusiška Sąjungos 
kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politika. Komisijos veiksmų planas ir 
kiti pastarojo meto pokyčiai“24;

34. ragina Komisiją išnagrinėti tarptautinių institucijų pasiūlytas naujas politikos kryptis, 
kuriomis remiama teisinga pertvarka, kuria švelninamas socialinis ir ekonominis 
perėjimo prie poveikio klimatui neutralios ekonomikos poveikis bei skatinamas tvarus 
augimas, ir kuriomis prisidedama prie jos finansavimo, taip pat kuriomis siekiama 
sumažinti didžiules atsigavimo po pandemijos sąnaudas ir atkurti valstybių narių 
viešuosius finansus; ragina ES vadovus ir Komisiją priimti ryžtingus sprendimus, kad 
būtų kuo greičiau įgyvendintas naujų nuosavų išteklių krepšelis įtraukiant pajamas, 
gaunamas iš ES politikos, kuria skatinamas tiek aplinkos apsaugos įgyvendinimas, tiek 
sąžiningos, tvarios ir konkurencingos bendrosios rinkos plėtra, ir kad būtų sudarytos 
galimybės išmokėti paskolas pagal priemonę „Next Generation EU“ jau per kitos DFP 
galiojimo laikotarpį; primena, kad šiuos nuosavus išteklius reikia sutelkti kuo greičiau ir 
ne vėliau kaip 2021 m. ir užtikrinti, kad jie būtų nuolatiniai; šiuo atžvilgiu pabrėžia 
Parlamento poziciją, išdėstytą 2020 m. rugsėjo 16 d. teisėkūros rezoliucijoje dėl 
Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto, kuria 
nustatomos naujos nuosavų išteklių kategorijos25;

23 COM(2019)0008. 
24 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0204. 
25 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0220.
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III. Vidutinės trukmės poreikiai

Ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimas

35. pabrėžia, kad euro vaidmeniui stiprinti reikia tinkamų struktūrinių sąlygų, įskaitant 
Europos pinigų sąjungos stiprinimą, bankų sąjungos sukūrimo ir kapitalo rinkų sąjungos 
sukūrimo užbaigimą;

36. pažymi, kad buvo pateiktas pasiūlymas dėl euro zonai skirtos biudžeto priemonės, 
susijusios su konvergencijai ir konkurencingumui skirta biudžeto priemone, pagal kurią 
būtų buvę finansuojami struktūrinių reformų ir viešųjų investicijų paketai, siekiant 
sustiprinti potencialų euro zonos ekonomikos augimą ir bendros valiutos atsparumą 
ekonominiams sukrėtimams; atkreipia dėmesį į tai, kad kartu su konvergencijai ir 
konkurencingumui skirta biudžeto priemone, euro zonai nepriklausančioms valstybėms 
narėms, kurioms ta priemonė netaikoma, taip pat buvo galima taikyti konvergencijos ir 
reformų priemonę, kuria siekta remti euro zonai nepriklausančių valstybių narių 
konvergenciją su euro zona, teikiant finansinę paramą struktūrinėms reformoms; 
pažymi, kad Komisija parengė naują teisėkūros pasiūlymą dėl Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo priemonės ir atsiėmė minėtus teisėkūros pasiūlymus; vis dėlto ragina 
Komisiją apsvarstyti galimybę parengti pasiūlymus ateityje, kad euro zona ir ne euro 
zona turėtų priemonių veiksmingai valdyti ekonominį ciklą;

37. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos išsamus „Europos ekonomikos gaivinimo planas“ suteikia ES gerokai didesnę 
politinę ir ekonominę reikšmę. Pagal šį planą Europos semestrui suteikiamas svarbus ir 
koordinuojamas vaidmuo užtikrinant skubų ekonominės politikos atsaką į krizę, sudarant 
sąlygas tvariai ir teisingai žaliajai pertvarkai ir skaitmeninei transformacijai, kartu skatinant 
konvergenciją ES. Tačiau priemonės, kurių bus imtasi, bus sėkmingos tik tuo atveju, jei bus 
atlikta visapusiška ES ekonomikos ir finansų valdymo reforma. Reformos motyvai nurodyti 
toliau.

Sprendimas dėl vykstančios ES fiskalinių taisyklių peržiūros grindžiamas daugeliu priežasčių: 
viešųjų investicijų lygis yra akivaizdžiai nepakankamas skaitmeninimo ir kovos su klimato 
kaita uždaviniams įgyvendinti; daugelio valstybių narių nuomone, stabilumo politikos 
koordinavimo reikalavimai tampa vis didesne našta; Europos semestro ekonominės politikos 
rekomendacijas valstybės narės tik iš dalies laikė privalomomis ir atitinkamai pasirinktinai jas 
įgyvendino; be to, nėra numatyta privalomo demokratinio išrinktų nacionalinių parlamentų ir 
Europos Parlamento narių dalyvavimo. Dėl to politikos koordinavimas pasitelkiant Europos 
semestrą ne tik neatitinka lūkesčių fiskalinės politikos tikslų siekimo srityje, bet ir apskritai 
ekonominio disbalanso prevencijos ir mažinimo tikslų.

COVID-19 sukėlė precedento neturinčią ekonomikos krizę, kuri tik sustiprina poreikį 
persvarstyti sistemą. Nors sukrėtimas yra simetrinis, poveikis valstybėse narėse labai skiriasi 
priklausomai ne tik nuo pandemijos sunkumo ir ribojimo priemonių griežtumo, bet ir nuo 
konkrečios ekonominės pozicijos, pradinių sąlygų ir jų galimybės imtis diskrecinių fiskalinės 
politikos priemonių. Tai dar labiau padidins makroekonominį disbalansą. Valstybės skola, 
išreikšta BVP procentine dalimi, gerokai padidės visose valstybėse narėse, tačiau kai kuriose 
iš jų ji pasieks nerimą keliantį lygį. Net praėjus krizei daugeliui valstybių narių bus sunku 
pasiekti reikalaujamą 60 proc. skolos ir BVP santykį. Mažai tikėtina, kad artimiausioje 
ateityje pavyks gerokai padidinti viešąsias investicijas, kurių reikia norint įvykdyti klimato 
kaitos ir skaitmeninimo keliamus uždavinius. Todėl, turint omenyje dabartinę ekonomikos ir 
finansų politikos padėtį, vėl pradėjus taikyti dabartines Stabilumo ir augimo pakto nuostatas ir 
atšaukus bendrąją nukrypti leidžiančią nuostatą būtų neatsižvelgiama į pasikeitusias sąlygas ir 
būsimus poreikius.

Taigi, dabartinėje ataskaitoje dėl Europos semestro siūloma, kad pagrindiniai Europos 
ekonominės ir finansų politikos uždaviniai, visų pirma tvarios ir teisingos klimato politikos 
įgyvendinimas ir skaitmeninimas, turėtų būti įtvirtinti dabartinėje krizei įveikti skirtoje 
politikoje. Sykiu turi būti nustatyti finansinės ir ekonominės politikos sistemos pertvarkymo 
laikotarpiu po krizės pagrindai. Pagrindinis uždavinys bus suderinti Europos ekonomikos ir 
finansų politikos stabilumo siekį su pakankamu viešųjų investicijų didinimu visose ES 
valstybėse narėse. Be to, reikės imtis tolesnių veiksmų demokratizacijos ir ekonominių bei 
socialinių skirtumų mažinimo srityse.
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