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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro. 2021 m. metinė tvaraus 
augimo strategija
(2020/*****)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 121, 126 ir 
136 straipsnius ir Protokolą Nr. 12,

– atsižvelgdamas į Protokolą Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos 
Sąjungoje,

– atsižvelgdamas į Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir 
pinigų sąjungoje,

– 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 

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.
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(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 
priežiūros griežtinimo8,

– 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. 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 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. rugsėjo 17 d. Komisijos komunikatą „2021 m. metinė tvaraus 
augimo strategija“ (COM(2020)0575) ir į 2020 m. lapkričio 18 d. 2021 m. įspėjimo 
mechanizmo ataskaitą (COM(2020)0745), 

– atsižvelgdamas į Komisijos 2020 m. rudens Europos ekonomines prognozes 
(Institucinis dokumentas Nr. 136)9,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 10–11 d. Europos Vadovų Tarybos rekomendacijas 
dėl DFP ir priemonės „Next Generation EU“, COVID-19, klimato kaitos, saugumo ir 
išorės santykių (EUCO 22/20),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

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

A. kadangi Europos semestrui tenka pagrindinis vaidmuo koordinuojant valstybių narių 
ekonominę ir biudžeto politiką;

B. kadangi iki 3 proc. dydžio planuojamo arba faktinio bendrojo šalies biudžeto deficito ir 
60 proc. skolos ir BVP santykio pamatinės vertės yra nustatytos Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo;

C. kadangi su galima ES fiskalinės sistemos ateitimi susiję aspektai bus nagrinėjami 
makroekonomikos teisės aktų sistemos peržiūroje, pateiktoje Europos Parlamento šiam 
klausimui skirtame pranešime savo iniciatyva;

7 OL L 140, 2013 5 27, p. 11.
8 OL L 140, 2013 5 27, p. 1.
9 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
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D. kadangi pandemija užklupo visas valstybes nares ir sukėlė simetrinį sukrėtimą, tačiau 
poveikio joms mastas, jų ekonominė pozicija ir pradinės sąlygos, taip pat atsigavimo 
tempas ir tvarumas labai skirsis, nes diskrecinės fiskalinės politikos reaguojant į krizę 
mastas valstybėse narėse yra skirtingas;

E. kadangi valstybės narės į savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus 
įtrauks ES politikos tikslus atitinkančias, į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką orientuotas 
nacionalines reformų ir investicijų darbotvarkes;

COVID-19 krizė, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė ir laikinas 
Europos semestro pritaikymas 

1. labai vertina tai, kad Europos semestras ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė yra glaudžiai susiję, todėl toliau stiprina tikrą Europos pridėtinę 
vertę; džiaugiasi, kad ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų vertinimas 
bus atliekamas atsižvelgiant į atitinkamas konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas;

2. pažymi, kad Europos semestro ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės terminai iš dalies sutaps, todėl būtina laikinai pakoreguoti Europos semestro 
terminus, kad būtų galima tinkamai pradėti įgyvendinti Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę;

3. mano, kad laikinas šių metų ciklo koregavimas negali būti atliekamas neatsižvelgiant į 
pirminį Europos semestro tikslą ir paskirtį; primena, kad Europos semestro ciklas yra 
tvirta ES valstybėms narėms skirta jų biudžeto ir ekonominės politikos koordinavimo 
visoje Europos Sąjungoje sistema; primena, kad tvaraus ekonomikos augimo skatinimas 
tvariomis priemonėmis reiškia atsakingos fiskalinės politikos, struktūrinių reformų ir 
investicijų skatinimą; ragina valstybes nares ir Komisiją ekonomikos gaivinimo 
planuose užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp investicijų skatinimo ir struktūrinių 
reformų;

4. mano, kad 2021 m. Europos semestro įgyvendinimas yra puiki galimybė sustiprinti 
nacionalinę atsakomybę; ragina valstybes nares stiprinti administracinius ir stebėsenos 
gebėjimus, kad būtų užtikrintos tvirtos garantijos ir tinkamas lėšų panaudojimas; 

Ekonominės ES perspektyvos

5. su dideliu susirūpinimu pažymi, kad remiantis Komisijos 2020 m. rudens ekonominės 
prognozės duomenimis, tiek euro zonos, tiek visos ES BVP sumažėjo kaip niekada 
anksčiau; pažymi, kad numatoma, jog 2020 m. ES BVP susitrauks 7,4 proc. (7,8 proc. 
euro zonoje), o 2021 m. augs 4,1 proc. (euro zonoje 4,2 proc.);

6. pabrėžia, kad dėl neregėto masto 2020 m. ekonomikos nuosmukio ir priemonių, kurių 
imtasi kovojant su pandemija, 2020 m. ES skolos ir BVP santykis turėtų pasiekti naujas 
aukštumas ir sudaryti maždaug 93,9 proc. (101,7 proc. euro zonoje), o 2021 m. dar 
padidėti iki maždaug 94,6 proc. (102,3 proc. euro zonoje);

7. primena, kad svarbu užtikrinti vienodas sąlygas bendrojoje rinkoje, nes tai yra būtina 
sąlyga norit skatinti inovacijas ir paspartinti ekonomikos atsigavimą bei 
konkurencingumą;
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8. ragina atsakingiau tvarkyti viešuosius finansus ir geriau įgyvendinti socialiniu požiūriu 
subalansuotas struktūrines reformas ir kokybiškas viešąsias bei privačiąsias investicijas; 
mano, kad norint įveikti šią krizę, reikės didžiulių investicijų ir didelių struktūrinių 
reformų;

Atsakinga fiskalinė politika

9. pažymi, kad nors iškilo naujų su makroekonominiu stabilumu susijusių sunkumų, 
ekonominė ir pinigų sąjunga yra daug geriau pasirengusi įveikti krizes nei buvo per 
2008 m. finansų ir ekonomikos krizę; yra įsitikinęs, kad tvirto ekonomikos atsigavimo 
skatinimas yra vienas svarbiausių neatidėliotinų prioritetų;

10. pažymi, kad valstybės narės, kurios buvo palaipsniui sukaupusios fiskalinius rezervus, 
turėjo geresnes galimybes daug greičiau mobilizuoti fiskalinių paskatų paketus, 
nepatirdamos susijusių skolinimosi išlaidų, o tai padėjo sušvelninti neigiamą 
pandemijos socialinį ir ekonominį poveikį;

11. palankiai vertina tai, kad 2021 m. Komisija teiks rekomendacijas dėl valstybių narių 
biudžeto būklės, kaip numatyta Stabilumo ir augimo pakte:

12. atkreipia dėmesį į tai, kad pradėta laikinai taikyti bendroji nukrypti leidžianti išlyga 
pagal Stabilumo ir augimo paktą, ir tikisi, kad ji bus taikoma ne ilgiau nei yra būtina, 
kad būtų galima paremti valstybių narių pastangas atsigauti po pandemijos krizės ir 
sustiprinti jų konkurencingumą, ekonominį ir socialinį atsparumą;

13. pabrėžia, jog įrodyta, kad šiuo metu taikomos ES fiskalinės ir biudžeto taisyklės suteikė 
krizės laikotarpiu reikiamo lankstumo ir pasižymėjo išskirtiniu anticikliškumu, 
suteikdamos galimybę visoms valstybėms narėms priimti reikalingas fiskalines kryptis, 
kad būtų apsaugota ES ekonomika;

Struktūrinės reformos

14. pabrėžia, kad COVID-19 krizė negali būti įveikta vien vykdant negriežtą pinigų ir 
fiskalinę politiką; todėl pabrėžia, kad svarbu įgyvendinti esmines, subalansuotas ir 
tvarias struktūrines reformas, siekiant užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų 
kūrimą, kurios gali padėti veiksmingai atgaivinti ekonomiką ir paskatinti 
konkurencingumą, didinant konkurencingumą ir tvarų augimą;

15. atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija ragina valstybes nares pagal naują ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę pateikti nacionalines reformų programas ir 
savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus viename bendrame 
dokumente; tačiau svarsto, ar išmintinga taikyti tokį metodą, atsižvelgiant į tai, kad 
reformos, kurias ateityje turi įgyvendinti valstybė narė, yra daug ilgesnės nei 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės laikotarpis;

16. palankiai vertina tai, kad iki 2021 m. balandžio mėn. pabaigos Komisija atliks 
nuodugnias apžvalgas, kuriose bus įvertinta pasirinktų valstybių narių disbalanso 
padėtis; sutinka, kad ateinančiame Europos semestro cikle vykdant priežiūrą pagal 
makroekonominio disbalanso procedūras daugiausia dėmesio reikės skirti sparčiai 
kylančiai rizikai;
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17. pažymi, kad reikės nuolatinės stebėsenos ir budrumo ir atsirandantį disbalansą valstybės 
narės turėtų mažinti vykdydamos reformas, kuriomis didinamas ekonominis ir socialinis 
atsparumas; palankiai vertina tai, kad Komisija toliau stebės, kaip valstybės narės 
įgyvendina reformas, pasiūlytas ankstesnių metų konkrečioms šalims skirtose 
rekomendacijose;

Investicijos

18. pabrėžia, kad ES iškilo precedento neturintis uždavinys sušvelninti ekonomines 
pandemijos pasekmes, ir mano, kad ekonomikos atgaivinimas turėtų būti vykdomas 
stiprinant bendrąją rinką ir konkurencingumą, kartu gerinant MVĮ padėtį; yra įsitikinęs, 
kad tam reikės tiek daugiau ekonomiškai gyvybingų investicijų, tiek didesnės 
konvergencijos ES;

19. pabrėžia, kad valstybės narės turėtų daugiau dėmesio skirti investicijoms, kuriomis 
toliau stiprinama bendroji rinka; todėl laikosi nuomonės, kad pirmenybė turi būti 
teikiama konkurencingumą didinantiems tarpvalstybiniams projektams, kuriuose 
dalyvauja kelios šalys;

°

° °

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

Kadangi pranešimas savo iniciatyva yra skirtas galimai ES fiskalinės sistemos ateičiai, o 
metinės tvaraus augimo strategijos užimtumo ir socialiniai aspektai nagrinėjami susijusioje 
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ataskaitoje, šioje ECON komiteto ataskaitoje „Europos 
ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinė augimo apžvalga“ šie klausimai 
nenagrinėjami. Pranešėja nori, kad ECON komiteto ataskaitoje daugiausia dėmesio būtų 
skiriama konkrečiai ECON komiteto kompetencijai priklausančioms temoms. 

Savo komunikate „2021 m. metinė tvaraus augimo strategija“ Komisija paaiškina, kaip susijęs 
Europos semestras ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (EGADP), taip 
pat paaiškina, kad Europos semestro ir EGADP terminai iš dalies sutaps, todėl reikės laikinai 
pakoreguoti Europos semestro terminus, kad būtų galima tinkamai pradėti įgyvendinti EGADP.

Pranešėja pritaria šiam pakeitimui, nes dėl COVID-19 pandemijos pasaulis išgyvena didelį 
ekonomikos nuosmukį, todėl reikia tvirto, koordinuoto ir novatoriško atsako, o EGADP yra jo 
pagrindas. Vis dėlto pranešėja laikosi nuomonės, kad laikinas šių metų ciklo koregavimas 
negali būti atliekamas neatsižvelgiant į pirminį Europos semestro tikslą ir paskirtį, t. y. būti ES 
valstybių narių biudžeto ir ekonomikos politikos koordinavimo visoje Europoje sistema.

Pandemija turės neigiamos įtakos ES ekonomikai, visų pirma MVĮ, vidaus rinkai ir jos 
konkurencingumui, todėl norint įveikti šią krizę, reikės didelių struktūrinių reformų ir 
kokybiškų viešųjų bei privačiųjų investicijų. Kadangi pradėta taikyti bendroji nukrypti 
leidžianti išlyga, valstybės narės gali pasinaudoti suteiktu fiskaliniu lankstumu, kad paremtų 
savo ekonomiką, tačiau jos vis tiek privalo laikytis Stabilumo ir augimo pakto ir toliau 
nepamiršti finansinio tvarumo vidutinės trukmės laikotarpiu.


