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Euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsena bei vertinimas 

ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimas ***I 

2013 m. kovo 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų 

projektų stebėsenos bei vertinimo ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimo 

bendrųjų nuostatų (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD)) 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2011)0821), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 136 

straipsnį ir 121 straipsnio 6 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė Parlamentui pasiūlymą 

(C7-0448/2011), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į pagrįstą nuomonę, kurią vadovaudamasis Protokolu Nr. 2 dėl 

subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateikė Švedijos parlamentas ir 

Prancūzijos Senatas, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto 

projektas neatitinka subsidiarumo principo, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 7 d. Europos Centrinio Banko nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 28 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą 

pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 

4 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį, 

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

socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7-0173/2012), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją2; 

2. atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos; 

3. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 

keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

                                                 
1  OL C 141, 2012 5 17, p. 7. 
2  Ši pozicija pakeičia 2012 m. birželio 13 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, 

P7_TA(2012)0243). 



parlamentams. 

P7_TC1-COD(2011)0386 

Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. kovo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant 

priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013 dėl euro zonos 

valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsenos bei vertinimo ir perviršinio deficito 

padėties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų 

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį 

teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 473/2013.) 

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS 

Europos Komisijos pareiškimas 

Kai Komisijos pasiūlyti dviejų dokumentų rinkinio teisės aktai bus priimti, Komisija, kaip 

numatyta projekte, artimiausiu metu ketina imtis stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų 

sąjungos (EPS) kūrimo veiksmų. Trumpojo laikotarpio (6–12 mėn.) veiksmai: 

– Siūlydama stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos projektą Komisija 

teigė, kad vidutiniu laikotarpiu taikant tam tikras griežtas sąlygas stiprios ir veiksmingos 

ekonominės ir pinigų sąjungos dalimi galėtų tapti skolos grąžinimo fondas ir euro 

vekseliai. Būtų laikomasi pagrindinio principo, kad visi tolesnės rizikos pasidalijimo 

veiksmai turi būti derinami su didesne fiskaline drausme ir integracija. Būtina stipresnė 

finansų sektoriaus reguliavimo, fiskalinės ir ekonominės politikos ir atitinkamų 

priemonių integracija turi būti įgyvendinama kartu užtikrinant atitinkamą politinę 

integraciją, demokratinį teisėtumą ir atskaitomybę. 

Komisija įsteigs ekspertų grupę, kuri išsamiau analizuos galimą naudą, pavojus, 

reikalavimus ir kliūtis, susijusius su nacionalinės skolos vertybinių popierių emisijos 

dalies pakeitimu bendra emisija sukuriant skolos grąžinimo fondą ir išleidžiant euro 

vekselius. Grupei bus pavesta nuodugniai įvertinti galimus šio proceso ypatumus, 

atsižvelgiant į teisines nuostatas, finansinę struktūrą ir reikiamą papildomą ekonominę ir 

biudžeto sistemą. Vienas iš pagrindinių svarstomų klausimų bus demokratinė 

atskaitomybė. 

Grupė atsižvelgs į vykdomą Europos ekonomikos ir biudžeto valdymo pertvarką ir 

įvertins tokių priemonių papildomą naudą šiame kontekste. Ypač daug dėmesio grupė 

skirs tokioms neseniai įvykdytoms ir dar vykdomoms reformoms kaip dviejų dokumentų 



rinkinio įgyvendinimas, Europos stabilumo mechanizmas ir kitos susijusios priemonės. 

Analizuodama padėtį grupė ypač atsižvelgs į viešųjų finansų tvarumą ir neatsakingo 

elgesio prevenciją, taip pat į kitus esminius dalykus, t. y. finansinį stabilumą, finansinę 

integraciją ir pinigų politikos poveikį. 



Grupę sudarys teisės ir ekonomikos, viešųjų finansų, finansų rinkų ir valstybės skolos 

valdymo ekspertai. Grupės bus prašoma galutinę ataskaitą Komisijai pateikti ne vėliau 

kaip 2014 m. kovo mėn. Komisija ataskaitą įvertins ir, jei reikės, iki savo įgaliojimų 

pabaigos pateiks pasiūlymų. 

– Bus išnagrinėti kiti būdai, kaip pagal Stabilumo ir augimo pakto prevencinę dalį tam 

tikromis sąlygomis vertinant valstybių narių stabilumo ir konvergencijos programas 

atsižvelgti į vienkartines viešųjų investicijų programas, kurių poveikis viešųjų finansų 

tvarumui įrodytas. Tai bus atlikta 2013 m. pavasarį ir vasarą, kai bus skelbiamas 

Komisijos komunikatas dėl konvergencijos, siekiant vidutinės trukmės tikslo, 

tvarkaraščio.  

– Priėmus sprendimą dėl kitos ES daugiametės finansinės programos, iki 2013 m. 

pabaigos Komisija pateiks šiuos pasiūlymus, kuriais bus papildyta dabartinė 

ekonomikos valdymo sistema: i) priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti glaudesnį 

esminių reformos projektų ex ante koordinavimą, ir ii) nauja konvergencijos ir 

konkurencingumo priemonė, kuria teikiama finansinė parama, kad būtų laiku 

įgyvendinamos tvarios augimą skatinančios struktūrinės reformos. Ši nauja, visiškai 

Bendrijos metodą atitinkanti sistema būtų pagrįsta esamomis ES priežiūros 

procedūromis. Pagal šią sistemą ekonominė politika būtų labiau derinama su finansine 

parama ir būtų laikomasi didesnės atsakomybės ir ekonominės drausmės skatinimo 

veiksmų derinimo su didesniu solidarumu principo. Visų pirma būtų siekiama didinti 

valstybių narių ekonomikos atsparumą asimetriniams sukrėtimams. Ši priemonė būtų 

pradinis stipresnio fiskalinio pajėgumo kūrimo etapas. 

– Be to, Komisija įsipareigoja sparčiai ir visapusiškai tęsti: i) savo kovos su mokestiniu 

sukčiavimu ir mokesčių slėpimu stiprinimo veiksmų plano įgyvendinimą ir visų pirma 

persvarstyti veiksmų plane nurodytas direktyvas; ii) priemonių ir pasiūlymų, kuriuos 

Komisija paskelbė 2012 m. užimtumo ir socialinės politikos dokumentų rinkinyje, 

įgyvendinimą. 



– Priėmus bendrą priežiūros mechanizmą Komisija pateiks pasiūlymą dėl bendro bankų 

pertvarkymo mechanizmo, kurio tikslas – restruktūrizuoti ir pertvarkyti bankų sąjungoje 

dalyvaujančių valstybių narių bankus. 

– Iki 2013 m. pabaigos Komisija pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 138 

straipsnio 2 dalį pateiks pasiūlymą dėl bendros pozicijos siekiant euro zonos stebėtojo 

statuso TVF vykdomojoje valdyboje, o vėliau – vienos bendros atstovo vietos. 

Papildydama projekte skelbtus trumpojo laikotarpio veiksmus, kurie gali būti įgyvendinti 

antrinės teisės aktais, Komisija įsipareigoja laiku pateikti aiškių idėjų dėl Sutarties pakeitimų 

diskusijoms iki kitų Europos Parlamento rinkimų, vyksiančių 2014 m., kad būtų nustatytas 

teisinis pagrindas vidutinio laikotarpio veiksmams, kai numatoma sukurti gerokai stipresnę 

ekonominės ir biudžeto priežiūros bei kontrolės sistemą, toliau didinti Europos fiskalinius 

pajėgumus, kuriais skatinamas solidarumas, įgyvendinti tvarų augimą skatinančias struktūrines 

reformas ir kaip svarbią solidarumo priemonę didinti sprendimų priėmimo integraciją tokiose 

srityse kaip mokesčių ir darbo rinkos politika. 

 


