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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,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir 
pinigų sąjungoje ir jos nukrypti leidžiančią išlygą, nustatytą Reglamento (EB) 1466/97 
5 straipsnio 1 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 1 dalyje ir 10 straipsnio 3 dalyje 
ir Reglamento (EB) 1467/97 3 straipsnio 5 dalyje ir 5 straipsnio 2 dalyje, kuria 
sudaromos palankesnės sąlygos koordinuoti biudžeto politiką esant dideliam 
ekonomikos nuosmukiui,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją „Sąžiningas apmokestinimas 
skaitmenizuotoje ir globalizuotoje ekonomikoje. BEPS 2.0“1,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl suderintų ES veiksmų 
kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais2,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. gegužės 15 d. rezoliuciją dėl naujos daugiametės 
finansinės programos, nuosavų išteklių ir gaivinimo plano3,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso 
(2019/2956(RSP))4,

– 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 
(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)5,

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

1 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0102.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0054.
3 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0124.
4 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.
5 OL L 99, 2020 3 31, p. 5.

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)


PE652.447v01-00 4/9 PR\1205874LT.docx

LT

– 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 
situacijos6,

– 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 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 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, 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 ir priimamas priemonių bankų sektoriuje rinkinys 
(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 ir 2020 m. kovo 24 d. Europos fiskalinės valdybos 
pareiškimą dėl COVID-19,

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

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos žaliasis 
kursas“ (COM(2019)0640),

6 OL L 99, 2020 3 31, p. 9.
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– 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) sukūrimo7,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 20 d. Komisijos komunikatą „2020 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 dėl ekonominės ir pinigų 
sąjungos stiprinimo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0000/2019),

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 
nuo konkrečios ekonominės pozicijos ir pradinių sąlygų, įskaitant jų galimybes imtis 
diskrecinių fiskalinės politikos priemonių;

C. kadangi ryžtingas, koordinuotas ir solidarus Europos atsakas yra būtinas siekiant 

7 OL L 159, 2020 5 20, p. 1.
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sušvelninti neigiamus ekonominius ir socialinius krizės padarinius ir vis didėjančius 
makroekonominius skirtumus;

I. Pradinė padėtis

1. labai susirūpinęs pažymi, kad, remiantis Komisijos 2020 m. pavasario ekonomine 
prognoze, tikėtina, jog 2020 m. ES patirs didžiausią istorijoje nuosmukį;

2. yra susirūpinęs dėl neigiamo COVID-19 krizės poveikio pasaulio ekonomikai, prekybai, 
pajamų nelygybei ir skurdui;

3. pažymi, kad, Komisijos skaičiavimais, ES investicijų poreikis pereinant prie žaliosios 
ekonomikos ir atliekant skaitmeninę pertvarką siekia bent 595 mlrd. EUR per metus8;

II. Trumpalaikiai poreikiai

Ekonomikos atsigavimas

4. pripažįsta, kad ES susidūrė su precedento neturinčiu iššūkiu sušvelninti istorinio 
nuosmukio socialines ir ekonomines pasekmes ir nustatyti greito ekonomikos 
atsigavimo kryptį, derinant ją su tvaria ir teisinga pertvarka ir skaitmenine 
transformacija; yra įsitikinęs, kad šiuo tikslu būtina gerokai padidinti viešąsias ir 
privačiąsias investicijas, palyginti su 2010 m., ir kad toks padidintas investicijų lygis 
turi išlikti dar daugelį metų;

5. palankiai vertina greitą ir tvirtą atsaką į krizę pinigų ir fiskalinės politikos srityje tiek 
ES, tiek valstybių narių lygmeniu, taip pat Europos ekonomikos gaivinimo planą; mano, 
jog labai svarbu, kad ekonomikos gaivinimo dokumentų rinkinys būtų visiškai 
suderintas su nauja ES ekonomikos augimo strategija, t. y. atitiktų Europos žaliojo 
kurso, Europos socialinių teisių ramsčio ir Jungtinių Tautų 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 laikosi Sutartyse įtvirtintų pagrindinių vertybių, ir kad paramą gaunančios įmonės 
užtikrintų savo darbuotojų apsaugą, mokėtų teisingus mokesčius ir sustabdytų 
dividendų mokėjimą ar akcijų išpirkimo sistemų taikymą, t. y. atsiskaitymo su 
akcininkais praktiką;

6. palankiai vertina tai, kad pradėta taikyti Stabilumo ir augimo pakto bendroji nukrypti 
leidžianti išlyga, ir tikisi, kad ji bus toliau taikoma bent iki 2021 m. pabaigos, kad būtų 
galima paremti valstybių narių pastangas atsigauti po pandemijos krizės ir sustiprinti jų 
ekonominį ir socialinį atsparumą;

7. primena, kad reikia ypač skatinti konvergenciją euro zonoje;

Fiskalinės ir ekonominės politikos sistemos persvarstymas

8. palankiai vertina Europos fiskalinės valdybos išvadą9, kad fiskalinė sistema turi būti 

8 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
9 2019 m. Europos fiskalinės valdybos metinė ataskaita, p. 71.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
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persvarstyta, ir yra įsitikinęs, kad dėl pandemijos kilusi gili ekonomikos krizė šį poreikį 
dar labiau sustiprina; mano, kad peržiūra ir reforma turi atitikti pirmiau minėtus 
investicijų, susijusių su klimato kaita ir skaitmeninimu, didinimo reikalavimus ir 
įtvirtinti naują investicijų lygį, kartu užtikrinant patikimą biudžeto valdymą;

9. yra susirūpinęs dėl didelio, bet nevienodo neigiamo COVID-19 krizės poveikio valdžios 
sektoriaus deficitui ir privačiojo sektoriaus skolai, nes tai dar labiau apsunkina padėtį 
valstybėse narėse, kurios ypatingai nukentėjo nuo pandemijos ir (arba) kurių valdžios 
sektoriaus skola ir anksčiau buvo itin didelė; ragina rasti sprendimą, kuriuo būtų 
užtikrintas valstybės skolos tvarumas;

10. mano, jog labai svarbu, kad ES fiskalinės ir ekonominės politikos sistemos peržiūra 
būtų užbaigta prieš baigiant taikyti nukrypti leidžiančią išlygą ir kad vykdant fiskalinę 
politiką būtų galima savo nuožiūra reaguoti į trumpalaikius sukrėtimus, o ilguoju 
laikotarpiu sumažinti didelį valstybės skolos santykį iki sutartos pamatinės vertės, kartu 
sudarant sąlygas pakankamam viešųjų investicijų lygiui, progresyviai mokesčių 
politikai ir paskolų grąžinimui laikantis ciklo reikalavimų, taip pat ilgalaikiam viešųjų 
gėrybių modernizavimui;

11. siūlo derinti išlaidų taisykles, taikomas viešosioms neinvesticinėms išlaidoms, ir 
subalansuoto biudžeto taisyklę viešosioms investicijoms, nes tai itin svarbu abiem 
atvejais; tikisi greito atsigavimo po COVID-19 krizės ir perėjimo prie švaresnės, 
socialiai tvarios ir labiau skaitmeninės visuomenės;

Tvarus ir demokratinis Europos semestras

12. palankiai vertina tai, kad pasirinkta nauja Europos semestro pavasario dokumentų 
rinkinio kryptis ir kad siekiama nedelsiant pateikti ekonominės politikos atsaką, kad 
būtų galima įveikti COVID-19 ir sušvelninti jo poveikį sveikatai ir socialinį bei 
ekonominį poveikį, taip pat atgaivinti ekonominę veiklą; pritaria Komisijos pranešimui 
apie Europos semestro reformą siekiant jį paversti atkūrimo priemonių koordinavimo 
mechanizmu, grindžiamu Europos žaliojo kurso, Europos socialinių teisių ramsčio ir 
DVT principais; yra įsitikinęs, kad jis turi apimti ir valstybės pagalbos bei mokesčių 
politikos priemonių koordinavimą; pabrėžia, kad reikia integruoti naują privalomų 
tvarumo ir gerovės rodiklių rinkinį ir alternatyvius augimo rezultatų vertinimus;

13. pripažįsta Komisijos Europos Parlamentui suteiktą vaidmenį įgyvendinant ekonomikos 
gaivinimo planą; tačiau pažymi, kad valstybių narių investicijų ir reformų programų 
suderinimo su Europos semestro procesu veiksmingumas ir sėkmė priklausys nuo 
pažangos įgyvendinant Europos semestro reformą ir minėtą Stabilumo ir augimo pakto 
reformą;

14. pakartoja savo raginimą ateityje keičiant Sutartis stiprinti Parlamento demokratinį 
vaidmenį ekonomikos valdymo sistemoje, o kol kas ragina sudaryti Tarpinstitucinį 
susitarimą dėl tvaraus Europos valdymo, kuriuo Parlamentui būtų suteikta teisė pritarti 
Metinėje tvaraus augimo ir euro zonos fiskalinės padėties apžvalgoje pateiktoms 
politikos rekomendacijoms ir konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų rinkiniui;

https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/2019-efb-annual-report_en.pdf   
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15. pabrėžia, kad viešosios pajamos yra būtinos ekonomikos atsigavimui po pandemijos ir 
teisingam perėjimui prie tvarios ekonomikos finansuoti; primena, kad mokesčių 
slėpimas ir vengimas ES lygmeniu kasmet sudaro iki 160–190 mlrd. EUR, o tai yra 
prarandamos iždo pajamos;

16. ragina Komisiją išnagrinėti tarptautinių institucijų pasiūlytas naujas politikos kryptis, 
kuriomis remiama teisinga pertvarka ir tvarus augimas ir prisidedama prie jų 
finansavimo, taip pat kuriomis siekiama atkurti valstybių narių viešuosius finansus; 
ragina į naują išteklių krepšelį įtraukti pajamas, gaunamas iš ES politikos, kuria 
skatinamas tiek aplinkos apsaugos, tiek sąžiningos bendrosios rinkos išsaugojimas;

III. Vidutinės trukmės poreikiai

Ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimas

17. primena, kad skubiai reikia baigti kurti ir stiprinti EPS struktūrą siekiant apsaugoti 
piliečius ir sumažinti spaudimą viešiesiems finansams išorės sukrėtimų metu, kad būtų 
įveiktas socialinis ir ekonominis disbalansas, sukuriant viešųjų investicijų fiskalinį 
pajėgumą, euro zonos makroekonominio stabilizavimo ir sanglaudos funkciją ir 
Europos nedarbo draudimo išmokų perdraudimo sistemą;

18. 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.


