
 

PR\1141578LT.docx  PE615.386v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

Europos Parlamentas 
2014-2019  

 

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 
 

2017/2226(INI) 

7.12.2017 

PRANEŠIMO PROJEKTAS 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2018 m. metinė 

augimo apžvalga 

(2017/2226(INI)) 

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 

Pranešėjas: Hugues Bayet 

 



 

PE615.386v01-00 2/8 PR\1141578LT.docx 

LT 

 

PR_INI 

TURINYS 

Psl. 

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS ..................................... 3 

AIŠKINAMOJI DALIS ............................................................................................................. 8 

 

 

 



 

PR\1141578LT.docx 3/8 PE615.386v01-00 

 LT 

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

„Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2018 m. metinė augimo 

apžvalga“ 

(2017/2226(INI)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 121 

straipsnio 2 dalį, 136 ir 148 straipsnius, 

– 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 

dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei 

koordinavimo1, 

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

valstybių narių biudžeto sistemoms2, 

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

(ES) Nr. 1174/2011 dėl vykdymo užtikrinimo priemonių, skirtų perviršiniams 

makroekonominiams disbalansams naikinti euro zonoje3, 

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

iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros 

įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo4, 

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

(ES) Nr. 1176/2011 dėl makroekonominių disbalansų prevencijos ir naikinimo5, 

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

(ES) Nr. 1173/2011 dėl veiksmingo biudžeto priežiūros vykdymo užtikrinimo euro 

zonoje6, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) Nr. 473/2013 dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsenos 

bei vertinimo ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų7, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

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

stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonominės ir biudžeto 

                                                 
1 OL L 306, 2011 11 23, p. 12. 
2 OL L 306, 2011 11 23, p. 41. 
3 OL L 306, 2011 11 23, p. 8. 
4 OL L 306, 2011 11 23, p. 33. 
5 OL L 306, 2011 11 23, p. 25. 
6 OL L 306, 2011 11 23, p. 1. 
7 OL L 140, 2013 5 27, p. 11. 
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priežiūros griežtinimo1, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 25–26 d. ir 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų 

Tarybos išvadas ir į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. 

Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),  

– atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 14 d. Tarybos rekomendaciją (ES) 2015/1184 dėl 

valstybių narių ir Europos Sąjungos ekonominės politikos bendrų gairių2, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 

2015/1017 dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų 

centro ir Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų 

(ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų 

fondo3, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 13 d. Komisijos komunikatą „Geriausias 

pasinaudojimas lankstumu, kurį suteikia galiojančios stabilumo ir augimo pakto 

taisyklės“ (COM(2015)0012), 

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. birželio 24 d. rezoliuciją „Ekonomikos valdymo 

sistemos peržiūra: įvertinimas ir uždaviniai“4, 

– atsižvelgdamas į pranešimą dėl Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo 

(toliau – penkių pirmininkų pranešimas), 

– atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 21 d. Komisijos komunikatą „Tolesni ekonominės ir 

pinigų sąjungos kūrimo žingsniai“ (COM(2015)0600), 

– atsižvelgdamas į Komisijos 2017 m. rudens Europos ekonominę prognozę, 

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui parengtas euro zonos 

ekonominės politikos koordinavimo pagal Europos semestrą tyrimus ir išsamias 

analizes (2015 m. lapkričio mėn.), 

– atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 26 d. Komisijos komunikatą dėl 2016 m. metinės 

augimo apžvalgos (COM(2015)0690), 2016 m. Įspėjimo mechanizmo ataskaitą 

(COM(2015)0691) ir Bendros užimtumo ataskaitos projektą (COM(2015)0700), 

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2017–

2020 m. struktūrinių reformų rėmimo programos sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami 

reglamentai (ES) Nr. 1303/2013 ir (ES) Nr. 1305/2013 (COM(2015)0701), 

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl Europos ekonominės ir 

pinigų sąjungos sukūrimo5, 

                                                 
1 OL L 140, 2013 5 27, p. 1. 
2 OL L 192, 2015 7 18, p. 27. 
3 OL L 169, 2015 7 1, p. 1. 
4 OL C 407, 2016 11 4, p. 105. 
5 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0469. 
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– atsižvelgdamas į Tarybos rekomendaciją dėl euro zonos ekonominės politikos, 

– atsižvelgdamas į diskusijas su nacionalinių parlamentų atstovais dėl 2018 m. Europos 

semestro prioritetų, 

– atsižvelgdamas į Europos Parlamente vykusią diskusiją su Komisija dėl Europos 

semestro dokumentų rinkinio ir 2018 m. metinės augimo apžvalgos, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Biudžeto 

komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Regioninės 

plėtros komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A8–0000/2018), 

A. kadangi, remiantis Komisijos prognozėmis, Europos ekonomika turėtų tęstis, nors darbo 

vietų kūrimo ir namų ūkių perkamosios galios augimo tempas rodo, jog per ateinančius 

dvejus metus esamas pagreitis šiek tiek sumažės – ES ekonomikos augimo tempas šiais 

metais turėtų pasiekti 2,3 %, o po to šiek tiek sumažėti 2018 m. (iki 2,1 %) ir 2019 m. 

(iki 1,9 % );  

B. kadangi numatoma, jog privataus vartojimo augimas kitais metais ir 2019 m. turėtų 

sumažėti dėl, palyginti su praėjusiais metais, didesnės infliacijos, kuri mažina namų 

ūkių perkamąją galią, ir tikėtina, kad šį poveikį tik iš dalies atsvers privačių santaupų 

mažėjimas; 

C. kadangi Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) ir Europos struktūriniai ir 

investicijų fondai teikė svarbią paramą investicijoms Europos Sąjungoje, tačiau 

sutaupytų lėšų nukreipimas į nuosavo kapitalo priemones sumažino kapitalo grąžą ir 

sumažino paskatas investicijoms; 

D. kadangi numatoma, jog užimtumas toliau augs, nors kai kurie darbo rinkos rodikliai ir 

gana plačiai paplitęs reiškinys, kai ne savo noru dirbama ne visą darbo dieną, rodo, kad 

darbo rinkoje išlieka problemų, kurios dar labiau didina nelygybę; 

E. kadangi užimtumo ir nedarbo lygis tebėra didesnis nei 2008 m.; kadangi paslėptas 

nedarbo lygis (rodantis norinčius dirbti, tačiau darbo aktyviai neieškančius bedarbius) 

2016 m. sudarė 20 %; 

F. kadangi mokesčių vengimas, mokesčių slėpimas ir agresyvus mokesčių planavimas, iš 

kurių naudos gauna didelės bendrovės,  sukėlė keleto valstybių narių viešiesiems 

finansams milijardinių nuostolių dėl galimų įplaukų praradimo; 

1. atkreipia dėmesį į paskelbtą 2018 m. metinės augimo apžvalgos dokumentų rinkinį ir 

siūlomą politikos priemonių derinį, apimantį investicijas, struktūrines reformas ir 

fiskalinį konsolidavimą, kurie buvo pateikti kaip priemonė, skirta toliau skatinti 

spartesnį augimą, stiprinti Europos atsigavimą ir konvergenciją link aukštesnių 

standartų; 

2. vis dėlto atkreipia dėmesį į išliekančią struktūrinę nepakankamo potencialios gamybos 

apimties ir produktyvumo augimo problemą, kuri kartu su per žemo investicijų ir darbo 
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užmokesčio lygio reiškiniu skatina nuolatinę socialinę nelygybę; 

3. pabrėžia, kad siekiant skatinti privatų vartojimą, kuris yra pagrindinė ekonomikos 

augimo atrama, svarbu didinti darbo užmokestį Europos mastu; pabrėžia, kad reikia 

sutelkti dėmesį į sąveiką tarp pinigų, fiskalinės ir pajamų (įskaitant darbo užmokesčio ir 

pelno pokyčius) politikos priemonių, o ne vien fiskalinius klausimus;  

4. palankiai vertina viešųjų finansų pagerėjimą, ypač laipsnišką skolos ir BVP santykio 

mažėjimą ES ir euro zonoje bei nominalaus biudžeto deficito mažėjimą; primena, kad, 

nors daugelis valstybių narių turi nedidelę fiskalinių veiksmų laisvę tvarioms ir augimui 

palankioms struktūrinėms reformoms įgyvendinti, kai kuriose valstybėse narėse vis dar 

didelis proficitas, kuris turėtų būti naudojamas siekiant palaikyti investicijas ir 

ekonomikos augimą visoje ES; 

5. primena viešųjų investicijų svarbą skatinant ir pritraukiant investicijas ES; mano, kad 

2018 m. metinėje augimo apžvalgoje siūlomas politikos priemonių derinys turėtų būti 

toliau vystomas siekiant spręsti dabartinę viešųjų investicijų mažėjimo ES problemą; 

pabrėžia, kad šis mažėjimas taip pat daro poveikį vietos ir regionų valdžios 

institucijoms ir kelia grėsmę jų gebėjimui teikti kokybiškas viešąsias paslaugas; 

6. prašo persvarstyti apskaitos standartus (Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų 

sistema (2010 m. ESS)), siekiant užtikrinti investicijų nuvertėjimą per ilgesnį laikotarpį, 

kuris leistų atkurti biudžeto maržas ir įgyvendinti infrastruktūros projektus; 

7. pabrėžia, kad Europos semestru ir konkrečioms šalims skirtomis rekomendacijomis 

reikėtų pasiekti tikslus, nustatytus pagal Europos socialinių teisių ramstį; 

8. pabrėžia, kad Europos semestro procese reikia parengti išsamią strategiją, kurios tikslas 

– remti ekologinį tvarumą didinančias investicijas; ragina Komisiją šiuo klausimu 

parodyti, kaip jos teiginys, jog „Europos semestre visapusiškai atsižvelgta į [...] darnaus 

vystymosi tikslus“ (2017 m. gegužės 22 d. Komisijos komunikatas COM(2017) 0500), 

integruotas į 2018 m. metinę augimo apžvalgą ir bus integruotas į vėlesnį Europos 

semestro procesą;  

9. palankiai vertina tai, kad 2018 m. metinėje augimo apžvalgoje pripažįstama, jog reikia 

sukurti efektyvias ir teisingas mokesčių sistemas siekiant užtikrinti tvarų finansavimą ir 

pakeisti dabartinę pajamų iš kapitalo apmokestinimo mažėjimo tendenciją; remia 

Komisijos iniciatyvas, kuriomis siekiama didinti skaidrumą, pertvarkyti PVM sistemą ir 

sukurti bendrą konsoliduotąją pelno mokesčio bazę;  

10. apgailestauja, kad euro zonai skirtose rekomendacijose siūloma neutralia bendra 

fiskalinės politikos kryptimi (nors ir numatoma, jog kelete valstybių narių 2018 m. 

fiskalinės politikos kryptis bus šiek skatinamoji) regis nevisapusiškai remiamas 

ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo stiprėjimas; 

11. primygtinai ragina dėti bendras pastangas siekiant, kad euro zonos išlaidos moksliniams 

tyrimams ir technologinei plėtrai priartėtų prie strategijos „Europa 2020“ tikslų; ragina 

tinkama politika ir investicijomis užtikrinti vienodas galimybes siekti aukštojo mokslo 

ir profesinio mokymo; 
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12. primena, kad valstybių narių vaidmuo – užtikrinti galimybes gauti kokybiškas švietimo 

ir mokymo paslaugas; 

13. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis tinkamų priemonių siekiant padėti pabėgėliams 

įsikurti ir integruotis, taip pat jau pradiniame etape numatyti reikalavimus, būtinus 

siekiant užtikrinti sklandų pabėgėlių patekimą į darbo rinką, taip pat užtikrinti, kad 

viešosioms tarnyboms būtų suteikta pakankamai išteklių; pabrėžia, kad sudarant 

geresnes sąlygas migrantams integruotis ir apsaugant juos nuo išnaudojimo darbo 

vietoje svarbų vaidmenį turėtų atlikti socialiniai partneriai; 

14. mano, kad turimos priemonės dar nėra tinkamos visapusiškam ES ciklinių ir 

struktūrinių problemų sprendimui, ypač reaguojant į poreikį stiprinti integracinį augimą 

ir našumą, skatinti darbo vietų kūrimą ir konvergenciją, remti tvarias investicijas ir 

didinti atsparumą sukrėtimams; 

15. pabrėžia, kad fiskalinis pajėgumas yra būtina priemonė siekiant didinti konvergencijos 

paskatas ir reaguoti į asimetrinius ir simetrinius ekonominius sukrėtimus, tačiau tik tuo 

atveju, jei didinami jau esami pajėgumai, o ne atliekamas lėšų perskirstymas, 

pažeidžiantis gyvybiškai svarbų vaidmenį, kurį šiuo metu atlieka struktūriniai fondai ir 

sanglaudos politika; 

16. yra susirūpinęs dėl to, kad visoje Europos Sąjungoje darbo rinkoje išlieka didelė 

nelygybė ir diskriminacija, o tai didina vyrų ir moterų nelygybę darbo užmokesčio, 

pensijų, dalyvavimo priimant sprendimus bei gerovės srityse; pabrėžia, kad svarbu 

išlaikyti aukštus siūlomų darbo vietų kokybės standartus; 

17. ragina užbaigti kurti bankų sąjungą, apimančią patikimą Europos indėlių garantijų 

sistemą ir bendrą fiskalinio stabilumo priemonę; 

18. pabrėžia, kad svarbu tobulinti Europos semestro procesą, be kita ko, įteisinant bendrą 

euro zonos fiskalinės politikos kryptį kaip pagrindinį įrankis formuojant ir įgyvendinant 

politiką visoje ekonominėje ir pinigų Sąjungoje; ragina atlikti platesnę Stabilumo ir 

augimo pakto pertvarkymą, siekiant didinti pakto lankstumą, numatyti diferencijuotą 

investicijų traktavimą ir nustatyti bendros fiskalinės politikos krypties koncepciją; 

19. pabrėžia, kad bet kokie tolesni veiksmai link ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimo 

turi būti vykdomi kartu stiprinant demokratinę kontrolę; primygtinai reikalauja šiuo 

tikslu stiprinti Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmenį; prašo į derybų 

procesą tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmenimis įtraukti profesines sąjungas; 

primygtinai ragina pradėti ilgai lauktas derybų dėl tarpinstitucinio susitarimo dėl 

Europos semestro; 

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 

vyriausybėms ir nacionaliniams parlamentams bei Europos Centriniam Bankui. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

Europos Sąjunga patyrė didelę ekonomikos ir pinigų krizę nuo 2008 m. Po dešimties metų 

euro zonoje pamažu pradėjo gerėti ekonominiai rezultatai ir atsinaujino augimas. 

 

Tačiau nepaisant šių makroekonominių rodiklių valstybėse narėse auga nelygybė, stiprėjant 

dirbančiųjų skurdo reiškiniui, ir trūksta euro zonos valstybių narių konvergencijos. 

 

2018 m. Europos semestras turi tapti galimybe vykdyti tokią ekonominę politiką, kuri 

užtikrintų ekonomikos augimą, investicijas ir visišką užimtumą. Jis taip pat turėtų 

visapusiškai padėti įgyvendinti tikslus, kuriuos Europos Sąjunga nustatė socialinių teisių 

ramsčio srityje.  

 

Dabartinė Europos ekonomikos valdymo sistema atskleidė savo trūkumus. Be euro zonos 

fiskalinės pozicijos pasikeitimo, viltis dėl tvaraus augimo ir kokybiškų darbo vietų bus 

apgaulinga! Todėl pranešėjas ragina reformuoti Stabilumo ir augimo paktą, sukurti euro zonos 

fiskalinį pajėgumą ir plataus užmojo viešųjų investicijų planą.  

 

Nors Investicijų planas Europai buvo pirmas svarbus žingsnis privačiam sektoriui, jį reikia 

papildyti viešajam sektoriui skirtu investicijų planu. 

 

Kokybiška viešoji infrastruktūra yra vienas iš mūsų konkurencingumo šaltinių.  

 

Tačiau Europa rizikuoja prarasti šį privalumą, nes šiuo metu trūksta investicijų ir dėl to sensta 

infrastruktūros, o to pasekmės yra eismo spūstys, lėtesnis geležinkelių eismas, neaiškumas dėl 

investicijų į energijos rinką. 

 

Europos Sąjunga taip pat turi vykdyti tvarią investicijų politiką, kuri užtikrintų būtiną 

perėjimą prie ekologiškos ekonomikos ir leistų Europos Sąjungai pasiekti užsibrėžtus tikslus. 

Šis prioritetas turėtų būti visapusiškai įtrauktas į Europos semestrą. 

 

Pranešėjas taip pat sieks užtikrinti kitus prioritetus, pavyzdžiui: 

 darbo užmokesčio augimą ir socialinių sistemų apsaugą,  

 Europos mokesčių sistemų derinimą ir kovą su mokesčių slėpimu, kad būtų pasiektas 

mokesčių sistemos teisingumas, 

 mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros finansavimo didinimą siekiant padidinti 

našumą Europos lygiu. 

 

 


