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TARPPARLAMENTINĖS EUROPOS SĄJUNGOS EKONOMIKOS IR FINANSŲ 

VALDYSENOS KONFERENCIJOS  

P A S I Ū L Y M A S 

 

2013 m. spalio 16–17 d. 

Vilnius 

 

Tarpparlamentinė Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų valdysenos konferencija 

(toliau – Tarpparlamentinė EFV konferencija), 

atsižvelgdama į 2013 m. balandţio 23 d. Nikosijoje vykusios Europos Sąjungos 

parlamentų pirmininkų konferencijos išvadas; 

atsižvelgdama į Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir 

pinigų sąjungoje (toliau – SSKV) 13 straipsnį; 

atsižvelgdama į Lisabonos sutarties Protokolo Nr. 1 „Dėl nacionalinių parlamentų 

vaidmens Europos Sąjungoje“ II antraštinėje dalyje; 

atsižvelgdama į Tarpparlamentinio bendradarbiavimo Europos Sąjungoje gaires, 

patvirtintas 2008 m. birţelio 21 d. Lisabonoje vykusioje Parlamentų pirmininkų konferencijoje, 

1) sveikina Tarpparlamentinės EFV konferencijos įsteigimą ir mano, kad ji taps 

diskusijų ir gerosios praktikos apsikeitimo forumu, prisidėsiančiu prie demokratinio teisėtumo 

ir atskaitomybės ekonomikos ir finansų valdysenos, ypač ekonominės ir pinigų sąjungos, srityse 

uţtikrinimo; 

2) paţymi, kad, reaguojant į pastaruosius keletą metų trunkančią ekonomikos ir 

finansų krizę, smarkiai pasikeitė Europos Sąjungos (toliau – ES) ekonomikos valdysenos 

sandara ir todėl yra itin svarbu, kad po šių pasikeitimų atsirastų tinkamos priemonės naujų 

valdymo struktūrų veiksmingai parlamentinei kontrolei, demokratiniam teisėtumui ir 

atskaitomybei uţtikrinti; 

3) tiki, kad Tarpparlamentinė EFV konferencija uţtikrins didesnį nacionalinių 

parlamentų vaidmenį SSKV reglamentuojamose srityse ir prisidės prie veiksmingo ir 

reguliaraus bendradarbiavimo tarp nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento ekonomikos 

ir finansų valdysenos srityje, ypač dėl Europos semestro praktikos ir procedūrų;  

4) primena apie šešių dokumentų rinkinyje numatytą imperatyvą į sustiprintą 

ekonomikos valdyseną labiau ir laiku įtraukti nacionalinius parlamentus ir Europos Parlamentą 

(2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1177/2011); primena Europos Parlamento 

vaidmenį Europos semestro kontekste, ypač dėl Metinės augimo apţvalgos ir šešių dokumentų 

rinkinio; ragina Europos Komisiją įgyvendinti savo įsipareigojimą, išdėstytą oficialiame 
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Komisijos atsakyme į XLVII COSAC pasiūlymą, išplėtoti reguliarų politinį dialogą su 

nacionaliniais parlamentais Europos semestro klausimais, kuris vyktų du kartus per metus; 

mano, kad Tarpparlamentinė EFV konferencija yra tinkamiausias forumas tokiam dialogui;  

5) pabrėţia, kad svarbu rasti teisingą pusiausvyrą tarp nacionalinių parlamentų ir 

Europos Parlamento organizuojant parlamentinės kontrolės atlikimą ekonomikos ir finansų 

valdysenos srityje, kaip įtvirtinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo ir SSKV 13 

straipsnyje;  

6) laikosi nuomonės, kad demokratinę kontrolę ir atskaitomybę reikėtų uţtikrinti tuo 

lygmeniu, kuriuo priimami ir įgyvendinami sprendimai; tai reiškia lemiamą nacionalinių 

parlamentų vaidmenį atliekant atitinkamos politikos įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu 

kontrolę, uţtikrinant valstybės narės veiksmų Europos Vadovų Taryboje ir Taryboje teisėtumą 

ir vykdant nacionalinę fiskalinę, ekonominę bei socialinę politiką, o Europos Parlamentas yra 

vienas iš dviejų ES įstatymų leidėjų ir uţtikrina kontrolę ir demokratinę atskaitomybę uţ 

Sąjungos lygmeniu priimamus sprendimus; 

7) siūlo, kad būtų įkurta darbo grupė, kuri būtų atvira kiekvieno nacionalinio 

parlamento ir Europos Parlamento atstovams ir kuri parengtų praktines Tarpparlamentinės EFV 

konferencijos procedūras atsiţvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo, kaip pirmininkaujančios 

valstybės parlamento, pateiktą darbo tvarkos taisyklių projektą, kitų delegacijų pataisas, 

pateiktas Tarpparlamentinės EFV konferencijos inauguracinio posėdţio Vilniuje metu, taip pat į 

SSKV sutarties 13 straipsnį ir ES parlamentų pirmininkų konferencijos Nikosijoje išvadas. 

Darbo grupė dirbtų konsensuso pagrindu ir darbo tvarkos taisyklės analogišku būdu būtų 

patvirtintos Tarpparlamentinėje EFV konferencijoje 2014 m. 
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1 PRIEDAS. TARPPARLAMENTINĖS EFV KONFERENCIJOS EIGA 

Bendrosios pastabos 

Tarpparlamentinė EFV konferencija vyko 2013 m. spalio 16–17 d. Vilniuje, Lietuvos 

Respublikos Seime.  

Tarpparlamentinėje EFV konferencijoje įţangines kalbas pasakė Lietuvos Respublikos 

Seimo Biudţeto ir finansų komiteto pirmininkas Bronius BRADAUSKAS ir Ekonomikos 

komiteto pirmininkas Remigijus ŢEMAITAITIS. Dalyvius pasveikino J. E. Lietuvos 

Respublikos Prezidentė Dalia GRYBAUSKAITĖ, J. E. Lietuvos Respublikos Seimo 

Pirmininkė Loreta GRAUŢINIENĖ ir Europos Parlamento Pirmininko pavaduotojas Othmar 

KARAS. 

Įţanginėje dalyje diskutuota šiomis temomis: Iššūkis atkurti Europos ekonomikos 

augimą ir konkurencingumą (pagrindinis pranešėjas – J. E. Lietuvos Respublikos Ministras 

Pirmininkas Algirdas BUTKEVIČIUS) ir Tikra ekonominė ir pinigų sąjunga: būtinybė judėti į 

priekį (pagrindinis pranešėjas – uţ ekonomiką ir pinigų reikalus, ir eurą atsakingas Europos 

Komisijos Pirmininko pavaduotojas Olli REHN (vaizdo konferencija).  

I dalyje Tarpparlamentinės Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų valdysenos 

konferencijos tikslas ir vizija pranešimus skaitė Lietuvos Respublikos Seimo Biudţeto ir 

finansų komiteto pirmininkas Bronius BRADAUSKAS, Prancūzijos Respublikos Senato 

Finansų komiteto pirmininkas Philippe MARINI ir Europos Parlamento Pirmininko 

pavaduotojas Othmar KARAS. 

II dalyje Tinkamos pokrizinės ekonomikos valdysenos struktūros įtvirtinimas Europos 

Sąjungoje pranešimus skaitė uţ mokesčius, muitus, statistiką, auditą ir kovą su sukčiavimu 

atsakingas Europos Komisijos narys Algirdas ŠEMETA, Vokietijos Federacinės Respublikos 

Bundestago Biudţeto komiteto narys Norbert BARTHLE ir Europos Parlamento narė, Europos 

Parlamento pranešėja Europos semestro klausimu Elisa FERREIRA. 

III dalyje Bankų sąjunga ir finansų sektoriaus integracija Europos Sąjungoje 

pranešimus skaitė Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas VASILIAUSKAS, Briuselio 

laisvojo universiteto Breigelio tyrimų centro vyresnysis tyrėjas prof. André SAPIR ir Suomijos 

banko valdytojas, Europos centrinio banko valdančiosios tarybos narys Erkki LIIKANEN. 

IV dalyje Biudžeto konsolidacija ir struktūrinės reformos Europoje: laimėjimai ir 

perspektyvos pranešimus skaitė Lietuvos Respublikos finansų ministras Rimantas ŠADŢIUS, 

Portugalijos Respublikos Asamblėjos Biudţeto, finansų ir viešojo administravimo komiteto 

pirmininkas Eduardo CABRITA, Tarptautinio valiutos fondo Fiskalinių reikalų departamento 

direktoriaus pavaduotoja Martine GUERGUIL ir Europos Parlamento Uţimtumo ir socialinių 

reikalų komiteto pirmininkė Pervenche BERÈS. 
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Pranešimų ir diskusijų apžvalga 

ĮŢANGINĖ DALIS 

Ministras Pirmininkas Algirdas BUTKEVIČIUS savo pranešime pristatė Lietuvos 

pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus ekonomikos ir finansų valdysenos srityje. Jis kalbėjo 

apie būtinybę valstybėse narėse tęsti struktūrines reformas, ypač darbo rinkos reformas. 

Ministras Pirmininkas pabrėţė vidaus rinkos stiprinimo svarbą tokiose srityse kaip paslaugos, 

energetika, transportas ir skaitmeninis sektorius. Energetikos sektoriuje Lietuva skatina laikytis 

trečiojo energetikos teisės aktų rinkinio ir siekia panaikinti energetines salas sujungdama 

energetikos infrastruktūrą. Kitas prioritetas – verslo steigimo taisyklių ir procedūrų 

paprastinimas. Reikėtų rasti alternatyvius maţų ir vidutinių įmonių finansavimo šaltinius. 

Kalbėtojas taip pat pabrėţė reindustrializacijos svarbą bei būtinybę skatinti inovacijas, ypač 

ekologiškąsias.  

Diskusijos su Ministru Pirmininku metu dalyviai klausė ir teikė savo pastabas dėl 

Pavėluotų mokėjimų direktyvos, mokesčių reformos programos Lietuvoje, finansinių sunkumų, 

kurių patiria valstybės narės, ypač ES pietuose. Pabrėţta, kaip svarbu ES finansų sistemoje imti 

taikyti stiprų privataus sektoriaus įtraukimo mechanizmą ir kad tai dar svarbiau padaryti 

Europos pietuose. Kai kurie atstovai pasisakė prieš taupymo priemones ir ragino ES kurti stiprią 

inovacijų sąjungą. Kiti sakė, kad labai svarbu baigti kurti bendrą rinką, ypač skaitmeninio 

sektoriaus.  

Komisijos narys Olli REHN savo kalboje daugiausia dėmesio skyrė ES ekonomikos 

valdysenos iššūkiams. Jis pabrėţė, kad Europoje fiskalinio konsolidavimo ir struktūrinių 

reformų strategija duoda rezultatų, tačiau vis dar per anksti teigti, jog krizė baigėsi. Olli REHN 

kalbėjo apie naujas ekonomikos valdymo struktūras Europoje ir pabrėţė, kad jeigu jos būtų 

egzistavusios iki krizės, Europa būtų išvengusi daugelio sunkumų. Komisijos narys akcentavo 

tris tvariam augimui svarbiausias politikos sritis. Pirma, ES turėtų siekti įgyti pajėgumą 

koreguoti realią ekonomiką. Antra, Europos Sąjungoje turėtų veikti veiksminga finansų ir 

bankų sistema, todėl būtina tęsti integraciją šioje srityje, o bankų sąjunga turėtų tapti prioritetu. 

Trečia, būtina uţtikrinti viešųjų finansų patikimumą vien jau dėl to, kad fiskalinio tvarumo 

trūkumas prisideda prie finansų sektoriaus nestabilumo. Komisijos narys pabrėţė, kad dėl 

visoje Europoje taikomų priemonių ir taisyklių biudţeto deficitas vidutiniškai sumaţėjo. 

Tačiau, be jau stipraus piniginio ramsčio, būtina toliau stiprinti ekonominės ir pinigų sąjungos 

ekonominį ramstį. Kalbėtojas taip pat paragino gerinti demokratinio teisėtumo ir parlamentinės 

kontrolės mechanizmus, kad didėtų ES ekonomikos integracija.   

Diskusijos dalyviai klausė Komisijos nario apie biudţeto krizę JAV, nacionalinių 

parlamentų vaidmenį uţtikrinant demokratinį teisėtumą ES, jaunimo nedarbą, Stabilumo ir 

augimo pakto veiksmingumą, ES makroekonominio disbalanso socialinius aspektus ir kt. Vieni 

diskusijos dalyviai pabrėţė skolos pasidalijimo Europos Sąjungoje naudą, kiti paragino 

sumaţinti oficialią skolą programoje dalyvaujančioms šalims tokioms kaip Graikija. 

 

 

 



5 

 

 

 

 

I DALIS. TARPPARLAMENTINĖS EUROPOS SĄJUNGOS EKONOMIKOS IR  

FINANSŲ VALDYSENOS KONFERENCIJOS TIKSLAS IR VIZIJA  

Seimo Biudţeto ir finansų komiteto pirmininkas Bronius BRADAUSKAS savo 

pranešime pabrėţė, kad stiprėjant integraciniams procesams būtina uţtikrinti, kad kartu būtų 

kuriamos tinkamos priemonės veiksmingai parlamentinei kontrolei bei demokratiniam 

teisėtumui ir atskaitomumui uţtikrinti. Jis akcentavo, kaip svarbu, kad nacionaliniai parlamentai 

glaudţiai bendradarbiautų su Europos Parlamentu ES ekonomikos ir finansų valdysenos srityje. 

B. BRADAUSKAS taip pat paminėjo, kad Komisija savo oficialiame atsakyme į 47-ojo 

COSAC susitikimo pasiūlymą įsipareigojo reguliariai, du kartus per metus, palaikyti politinį 

dialogą su nacionaliniais parlamentais Europos semestro procese. Kita vertus, 

B. BRADAUSKAS pripaţino, kad nacionaliniai parlamentai neturėtų konkuruoti su Europos 

Parlamentu dėl parlamentinės kontrolės viršenybės Sąjungos lygmeniu, nes tai yra Europos 

Parlamento kompetencijos sritis. Nacionaliniai parlamentai turėtų siekti stiprinti savo vaidmenį 

vykdant nacionaliniu lygmeniu priimamų sprendimų kontrolę.  

Prancūzijos Respublikos Senato Finansų komiteto pirmininkas Philippe MARINI 

paţymėjo, kad naują ekonomikos ir finansų valdyseną galima veiksmingai kurti demokratijos 

pagrindu ir kad šiuo poţiūriu nacionaliniai parlamentai turi atlikti ypatingą vaidmenį. 

P. MARINI išreiškė viltį, kad Tarpparlamentinė EVF konferencija jos nariams taps forumu 

keistis informacija ir geriausia patirtimi apie šalyse įgyvendintas ekonomikos reformas. 

Kalbėtojas taip pat pabrėţė fiskalinio konsolidavimo priemonių svarbą, ypač dėl euro išlikimo, 

net jeigu tos priemonės daţnai nėra populiarios. Jis taip pat paţymėjo, kad, jo nuomone, nėra 

jokių prieţasčių, kodėl negalėtų būti priimtos šios konferencijos Darbo tvarkos taisyklės, jeigu 

joms pritaria dalyviai.   

Europos Parlamento Pirmininko pavaduotojas Othmar KARAS pabrėţė, kad pernelyg 

anksti kalbėti apie krizės ES pabaigą. Jis paţymėjo, kad ES valstybių narių ekonominiai tikslai 

panašūs, tačiau valstybių narių reakcija ir krizės padariniai skirtingi. Kadangi šiuo metu 

valstybės narės daţniausia susiduria su tokiomis pačiomis problemomis ir iššūkiais, todėl reikia 

ieškoti bendrų strategijų ES lygmeniu. Šiame procese būtų veiksmingiausia, jeigu būtų aiškiai ir 

atsakingai padalytos pareigos tarp skirtingų valdysenos ES lygmenų. Būtinos bendros pastangos 

siekiant įgyvendinti struktūrines reformas ir baigti kurti bankų sąjungą, kuri dabar yra ES 

prioritetas.   

Daugelis diskusijose pasisakiusiųjų pabrėţė galimą Tarpparlamentinės EVF 

konferencijos vaidmenį stiprinant nacionalinių parlamentų dalyvavimą ES ekonomikos ir 

finansų valdysenoje. Tai tikslas, kurio nuo pat Lisabonos sutarties priėmimo troško 

nacionaliniai parlamentai. Dalyviai taip pat skyrė laiko diskusijoms dėl Seimo, kaip 

pirmininkaujančios valstybės parlamento, konferencijai pateikto Darbo tvarkos taisyklių 

projekto. Daug kalbėtojų pritarė projektui ir sakė, kad jį priėmus būtų padėtas pagrindas 

sėkmingam konferencijos funkcionavimui. Diskusijose buvo pasiūlyta sudaryti darbo grupę, į 

kurią įeitų visų nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento atstovai ir kuri būtų atsakinga 

uţ galutinio projekto paregimą.    
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II DALIS. TINKAMOS POKRIZINĖS EKONOMIKOS VALDYSENOS  

STRUKTŪROS ĮTVIRTINIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE 

Europos Komisijos narys, atsakingas uţ mokesčius, muitus, statistiką, auditą ir kovą su 

sukčiavimu, Algirdas ŠEMETA išreiškė įsitikinimą, kad ES atsakas į krizę buvo tvirtas ir 

ryţtingas, nes buvo įgyvendintos naujos priemonės ekonominei politikai koordinuoti ir 

preventyviai bei korekcinei fiskalinei prieţiūrai uţtikrinti. Kalbėtojas paminėjo kitas 

planuojamas įgyvendinti iniciatyvas, tokias kaip bankų sąjunga ir struktūrinių reformų ex ante 

koordinavimą su ES valstybėmis narėmis ir Komisija uţtikrinantis mechanizmas. Jis nurodė, 

kad ES turėtų ilgainiui įsteigti bendrą fiskalinį stabilizavimo pajėgumą, vykdyti bendrą skolos 

vertybinių popierių emisiją ir siekti glaudesnės fiskalinės integracijos. Kita vertus, naujosios ES 

ekonomikos valdysenos iniciatyvos turėtų tenkinti teisėtas Sąjungos piliečių viltis. A. ŠEMETA 

taip pat ragino nacionalinius parlamentus aktyviau dalyvauti Europos semestre.  

Vokietijos Federacinės Respublikos Bundestago Biudţeto komiteto narys Norbert 

BARTHLE, be kitų klausimų, kalbėjo apie tolesnes institucines reformas, kurias reikėtų 

įgyvendinti ES ir euro zonoje. Jo nuomone, tokiose srityse kaip finansų rinkos, euras, klimatas, 

aplinkosauga bei uţsienio ir saugumo politika, turi būti išlaikyta galimybė veikti ES lygmeniu. 

Kitos sritys, tokios kaip biudţetas, ekonominė ir socialinė politika, turi likti valstybių narių 

kompetencija, bet reikalingas išmanesnis jų koordinavimas ES lygmeniu. Pavyzdţiui, reikėtų 

įsteigti uţ biudţeto reikalus atsakingo Komisijos nario pareigybę, suteikiant jam įgaliojimus 

vetuoti nacionalinius biudţetus, jeigu šie neatitinka bendrai sutartų taisyklių. Perduodant 

daugiau teisėkūros įgaliojimų ES institucijoms, nacionaliniai parlamentai turėtų aktyviau 

dalyvauti koordinuojant ES ekonominę politiką.  

Europos Parlamento narė Elisa FERREIRA pabrėţė, kad ES trūksta tvaraus ekonomikos 

augimo darbotvarkės, o ekonomikos augimui skatinti naudojamos priemonės ne visada dera su 

socialine atsakomybe. Europos Parlamento narės nuomone, ES valstybės narės nebuvo 

pasirengusios ekonominėms ir ypač socialinėms krizės pasekmėms. Todėl dauguma Sąjungos 

piliečių išreiškė savo nepasitenkinimą Europa. Pranešėja paragino Europos Parlamentą ir 

nacionalinius parlamentus glaudţiau bendradarbiauti nustatant tinkamą pagrindą pokrizinei ES 

ekonomikos valdysenai, ypač sprendţiant didelio skurdo ir nedarbo lygio, mokesčių vengimo ir 

slėpimo problemas. 

Diskusijų metu dauguma pranešėjų pritarė minčiai, kad rengiant ES ekonomikos 

valdysenos pagrindą reikalingas glaudesnis Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų 

veiklos koordinavimas. Toks bendradarbiavimas taip pat reikalingas maţinant nedarbo lygį, 

gerinant mokesčių surinkimą ir siekiant socialinio teisingumo, visa tai derinant su ES piliečių 

lūkesčiais. Dalyviai nurodė, kad reikalingas didesnis Europos vaidmuo ir glaudesnė fiskalinė 

integracija ir kad reikia rasti tinkamą valstybės pajamų ir išlaidų pusiausvyrą. Dalis dalyvių taip 

pat pabrėţė, kad taupymo politika neturėtų būti vykdoma bet kokia kaina: ją reikėtų vykdyti 

atsiţvelgiant į kiekvienos valstybės narės specifiką. 
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III DALIS. BANKŲ SĄJUNGA IR FINANSŲ SEKTORIAUS INTEGRACIJA  

EUROPOS SĄJUNGOJE  

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas VASILIAUSKAS savo kalboje daug 

dėmesio skyrė pagrindiniams bankų sąjungos elementams. Jis išsamiai paaiškino bendrą bankų 

prieţiūros mechanizmą ir paţymėjo, kad oficialiai pasibaigus teisėkūros procesui Europos 

centrinis bankas po 12 mėnesių prisiims savo naujuosius prieţiūros įgaliojimus. Jis taip pat 

kalbėjo apie bendrą bankų pertvarkymo mechanizmą ir jo teisinį pagrindą – Bankų gaivinimo ir 

pertvarkymo direktyvą. V. VASILIAUSKAS taip pat pabrėţė, kaip svarbu išlaikyti tvirtą 

makrolygio rizikos ribojimo politiką visoje ES ir uţtikrinti ES bankų sektoriaus struktūrines 

reformas.   

Suomijos banko valdytojas, Europos centrinio banko valdančiosios tarybos narys Erkki 

LIIKANEN paţymėjo, kad vien tik nacionalinės prieţiūros ir bankų pertvarkymo mechanizmo 

nepakanka norint uţtikrinti finansinį stabilumą, kai finansų rinkos veikia tarpvalstybiniu 

pagrindu. Kalbėtojas pabrėţė, kad finansinė integracija yra esminis bendros rinkos elementas ir 

kad euro zonai nepriklausančios valstybės narės turėtų būti kiek įmanoma labiau įtrauktos į šį 

procesą. E. LIIKANEN paţymėjo, kad ES bankų sektoriui būtinos didelės struktūrinės ir 

finansinės korekcijos, ir išreiškė įsitikinimą, kad Europai būtų naudinga turėti labiau integruotą 

finansinės prieţiūros sistemą ir lankstesnę bankų struktūrą.  

Breigelio tyrimų centro vyresnysis tyrėjas prof. André SAPIR buvo tvirtai įsitikinęs, kad 

Europos finansų sistemai reikia esminių pokyčių. Jis priminė, kad, prasidėjus finansų krizei, 

Europos Sąjungoje nebuvo nei bendros prieţiūros, nei bendro problemų sprendimo 

mechanizmo, todėl tai tik pagilino krizę Europoje. Pasak prof. A. SAPIRO, reikėtų sukurti 

panašias struktūras visos ES ir tik euro zonos valstybių bankų veiklai stebėti. Jo nuomone, 

reikėtų nuodugniai tikrinti valstybės narės bankų sektorių prieš leidţiant jai prisijungti prie 

bankų sąjungos. ES turėtų siekti sukurti tikrą bankų ir kapitalo rinkų sąjungą. 

Diskusijų metu paţymėta ir akcentuota, kad bankų sąjunga turi būti kuriama visoms ES 

valstybės narėms, nes priešingu atveju bankams būtų sudarytos skirtingos konkurencijos 

sąlygos. Bendras bankų prieţiūros mechanizmas padėtų iš esmės įvertinti bankus, jų balansus, o 

tai labai svarbus ţingsnis siekiant uţtikrinti veiksmingą bankų prieţiūros mechanizmo veikimą. 

Daugelis diskusijose pasisakiusiųjų pabrėţė, kad bendrą bankų prieţiūros mechanizmą reikėtų 

papildyti bankų gaivinimo ir pertvarkymo mechanizmu. Bankų pertvarkymo institucija turėtų 

galėti pertvarkyti bankus, kurių veikla nėra efektyvi, kiek įmanoma maţesnėmis sąnaudomis. 

Kita vertus, buvo ir tokių delegacijų, kurios suabejojo, ar Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 114 straipsnis yra tinkamas teisinis pagrindas vieningam bankų pertvarkymo 

mechanizmui. 

IV DALIS. BIUDŢETO KONSOLIDACIJA IR STRUKTŪRINĖS REFORMOS  

EUROPOJE: LAIMĖJIMAI IR PERSPEKTYVOS 

Lietuvos Respublikos finansų ministras Rimantas ŠADŢIUS, pristatydamas savo 

pranešimą, pabrėţė, kad biudţeto konsolidavimas ir ekonomikos augimas yra suderinami ir 

sinergiški procesai. Pranešėjas akcentavo, kad Europos Sąjungos ekonomika po uţsitęsusio 

nuosmukio atsigauna dar ganėtinai lėtai, tačiau tai yra „tikrasis augimas“, kuris 2014 m. turėtų 
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įgauti pagreitį. R. ŠADŢIUS pabrėţė, kad iki šiol Europa nėra atlikusi namų darbų dėl vidaus 

paklausos augimo. Pristatydamas Lietuvos patirtį, jis pabrėţė, kad Lietuvos Vyriausybė siekia 

skatinti ekonomikos augimą, tačiau stengiasi laikytis atsakingos fiskalinės politikos. Pranešėjo 

teigimu, Lietuvos siekis 2015 m. įsivesti eurą ne tik suteiktų naujų galimybių Lietuvos 

ţmonėms ir verslui, bet taip pat prisidėtų prie bendros Europos Sąjungos ekonomikos kūrimo. 

Portugalijos Respublikos Asamblėjos Biudţeto, finansų ir viešojo administravimo 

komiteto pirmininkas Eduardo CABRITA savo pranešime aptarė ES biudţeto ir konsolidavimo 

ir struktūrinių reformų klausimus pristatydamas Portugalijos patirtį. E. CABRITA paţymėjo, 

kad taupymas kenkia Portugalijos ekonomikos atsigavimui. Tačiau pranešėjas akcentavo, kad 

būtina tęsti diferencijuotą ir ekonomikos augimui palankų fiskalinį konsolidavimą ir kad 

taupymo ir ekonomikos skatinimo programas reikia vykdyti vienu metu. Anot pranešėjo, gerai 

parengus fiskalinį koregavimą galima gerokai sumaţinti neigiamą poveikį ekonomikos 

augimui. Jis taip pat pabrėţė, kad fiskalinio tvarumo atkūrimas visose šalyse bus naudingas tiek 

viešiesiems, tiek privatiesiems subjektams, be to, prisidės prie bendro Europos Sąjungos  

finansinio stabilumo. Pranešėjas taip pat pabrėţė, kad norint uţtikrinti ekonomikos augimą 

labai svarbu, kad reformos nebūtų vilkinamos. Jis paminėjo, kad valstybės narės ir Europos 

Sąjunga jau priėmė daug svarbių sprendimų, tačiau reikia ir toliau laikytis šios krypties  

įgyvendinant sutartas priemones.  

Tarptautinio valiutos fondo Fiskalinių reikalų departamento direktoriaus pavaduotoja 

Martine GUERGUIL pabrėţė, kad terminas „struktūrinės reformos“ tapo visa apimančia 

sąvoka, todėl reikėtų konkrečiau apibrėţti, apie kokias konkrečias reformas kalbama. Pasak 

M. GUERGUIL, jeigu bus pertvarkomos fiskalinės institucijos, tai struktūrinės reformos ir 

biudţeto konsolidavimas galėtų vykti lygiagrečiai. Tačiau jeigu struktūrinės reformos būtų 

vykdomos darbo ir produktų rinkose, reikėtų nustatyti tam tikrą reformų seką, ypač tose šalyse, 

kuriose silpna paklausa arba kuriose reformoms reikėtų didelių biudţeto išlaidų.  

Europos Parlamento Uţimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Pervenche 

BERÈS pabrėţė būtinybę pagreitinti ekonomikos augimą Europoje ir atkreipė dėmesį į didţiulį 

makroekonominį disbalansą, kuris egzistuoja ES valstybėse narėse, ypač lyginant skirtingą 

nedarbo lygį. Ji pabrėţė socialinį ekonomikos matmenį ir paragino atkreipti dėmesį į 

struktūrinių reformų ir fiskalinio konsolidavimo socialinius aspektus. P. BERÈS nuomone, 

grieţtinant finansavimą iš biudţeto neturėtų nukentėti tokie svarbūs prioritetai kaip, pavyzdţiui, 

švietimas. 

Diskusijose buvo akcentuota, kad biudţeto konsolidacija ir struktūrinės reformos 

daţniausia papildo vienos kitas ir gali būti vykdomos lygiagrečiai. Tačiau tais atvejais, kai 

fiskalinė konsolidacija vyksta šalyse, kurios siekia ambicingesnių reformų darbo ar produktų 

rinkoje, reformos daţnai vykdomos lėčiau. Diskusijose buvo pabrėţta, kad trumpuoju 

laikotarpiu fiskalinis konsolidavimas gali neigiamai paveikti ekonomikos augimą. Dalyviai taip 

pat kalbėjo, kad norint uţtikrinti tvarų augimą ir darbo vietų kūrimą būtina tęsti struktūrines 

reformas. Be to, išreikštas pritarimas ekonomikos augimui palankiam fiskaliniam 

konsolidavimui, pabrėţta įprastų skolinimo sąlygų atkūrimo svarba, o atsakingos institucijos 

paskatintos maţinti nedarbą ir kitus krizės sukeltus socialinius padarinius bei tobulinti viešąjį 

administravimą. 


