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TARPPARLAMENTINĖS EUROPOS SĄJUNGOS EKONOMIKOS IR 

FINANSŲ VALDYSENOS KONFERENCIJA  

PIRMININKAUJANČIO PARLAMENTO IŠVADOS 

2013 m. spalio 16–17 d.  

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, kaip pirmininkaujantis parlamentas, 

atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 23 d. Nikosijoje vykusios Europos Sąjungos 

parlamentų pirmininkų konferencijos išvadas; 

atsižvelgdamas į Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir 

pinigų sąjungoje (toliau – SSKV) 13 straipsnį; 

atsižvelgdamas į Lisabonos sutarties Protokolą Nr. 1 „Dėl nacionalinių parlamentų 

vaidmens Europos Sąjungoje“; 

atsižvelgdamas į oficialų Europos Komisijos atsakymą į XLVII COSAC pasiūlymą; 

atsižvelgdamas į Tarpparlamentinio bendradarbiavimo Europos Sąjungoje gaires, 

patvirtintas 2008 m. birželio 21 d. Lisabonoje vykusioje Parlamentų pirmininkų konferencijoje; 

Tarpparlamentinės EFV konferencijos tikslas ir vizija 

1) sveikina Tarpparlamentinės Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų valdysenos 

konferencijos (toliau – Tarpparlamentinė EFV konferencija) įsteigimą ir mano, kad ji taps 

svarbiu parlamentiniu forumu, sudarysiančiu galimybę aptarti ir keistis idėjomis, informacija ir 

geriausia praktika Europos Sąjungos (toliau – ES) ekonomikos ir finansų valdysenos, ypač 

ekonominės ir pinigų sąjungos (toliau – EPS), srityse; 

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

finansų krizę, smarkiai pasikeitė ES ekonominio valdymo sandara ir todėl yra itin svarbu, kad 

po šių pasikeitimų atsirastų tinkamos priemonės naujų valdymo struktūrų veiksmingai 

parlamentinei kontrolei, demokratiniam teisėtumui ir atskaitomybei užtikrinti; 

3) tiki, kad Tarpparlamentinė EFV konferencija užtikrins 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) ragina Europos Komisiją įgyvendinti savo įsipareigojimą 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; primena apie „šešių dokumentų rinkinyje“ numatytą imperatyvą į sustiprintą 

ekonomikos valdyseną labiau ir laiku įtraukti nacionalinius parlamentus ir Europos Parlamentą 
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(2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos reglamentas (ES)  Nr. 1177/2011); primena Europos 

Parlamento vaidmenį Europos semestro kontekstu, ypač dėl Metinės augimo apžvalgos ir „šešių 

dokumentų rinkinio“;  

5) pabrėžia, 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 užtikrinti tuo 

lygmeniu, kuriuo priimami sprendimai, – tai reiškia lemiamą nacionalinių parlamentų vaidmenį 

atliekant atitinkamos politikos įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu kontrolę, užtikrinant 

valstybės narės veiksmų Europos Vadovų Taryboje ir Taryboje teisėtumą ir vykdant 

nacionalinę fiskalinę, ekonominę bei socialinę politiką, o Europos Parlamentas, kaip vienas iš 

dviejų ES įstatymų leidėjų, užtikrina kontrolę ir demokratinę atskaitomybę už Sąjungos 

lygmeniu priimamus sprendimus; 

ES ekonomikos augimo, pasitikėjimo ir dinamiškumo atgaivinimas 

7) sveikina 2012 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos patvirtintą Susitarimą dėl 

ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo išmaniam, tvariam, įtraukiam, rentabiliam, darbo 

vietų kūrimą užtikrinančiam augimui skatinti ir ragina greitai ir veiksmingai įgyvendinti šias 

priemones; pabrėžia, kad diskusija dėl augimo turi būti siekiama ir didesnio užimtumo ir kad  

darbo vietų kūrimas bei ekonominis augimas būtų struktūriškai susieti; pažymi, kad turi būti 

paspartinta pažanga įgyvendinant konkrečias, veiksmingas priemones, susijusias su 120 mlrd. 

eurų paramos paketu, dėl kurio 2012 m. birželio mėn. susitarė Europos Vadovų Taryba; 

8) sveikina 2013 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitarimą dėl 8 mlrd. 

eurų jaunimo nedarbo fondo, vadinamojo „jaunimo garantija“, kuriuo siekiama įgyvendinti 

jaunimo užimtumo paketą, tačiau pabrėžia, kad skubiai reikalingi tolesni konkretūs veiksmai; 

pabrėžia, kad  kovos su jaunimo nedarbu pastangos privalo būti grindžiamos išsamia strategija, 

įskaitant priemones, remiančias mažas ir vidutines įmones, skatinančias jaunimo verslumą ir 

mažinančias anksti mokyklas paliekančių mokinių skaičių;  

9) remia strategijos „Europa 2020“ plataus užmojo tikslus, tačiau apgailestauja, kad 

2013 m. metinėje augimo apžvalgoje nėra šios strategijos įgyvendinimo pažangos ataskaitos; 

ragina Komisiją įtraukti šią ataskaitą į 2014 m. metinę augimo apžvalgą; pažymi, kad iš dalies 

dėl ekonomikos krizės daug valstybių narių atsilieka įgyvendindamos strategijoje „Europa 

2020“ numatytus tikslus – didinti užimtumą, gerinti švietimą ir mažinti skurdą; tiki, kad 

siekiant šių tikslų svarbu sustiprinti šios strategijos valdymo struktūrą ir gerinti prioritetinių 

sričių finansavimą pasinaudojant Sanglaudos fondo lėšomis, Europos investicijų banko, 

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko finansavimu, aktyviau įtraukiant privatų sektorių;  

10) pabrėžia, kad svarbia fiskalinio konsolidavimo sudedamąja dalimi turi būti 

veiksmingai surenkami mokesčiai, kad nacionaliniai parlamentai ir Europos Parlamentas atsako 

už tai, kad valstybės narės atsiskaitytų už priemones, kurių imasi kovodamos su mokestiniu 

sukčiavimu ir mokesčių vengimu; sveikina paskutinį Komisijos veiksmų planą kovai su 

mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių vengimu stiprinti ir ragina valstybes nares vykdyti 

Komisijos rekomendacijas;  
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11) pritaria politiniam susitarimui dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos daugiametės 

finansinės programos ir tikisi, kad su ja susiję teisės aktai bus parengti netrukus; laikosi 

nuomonės, kad ES biudžetas turi atlikti reikšmingą vaidmenį skatinant ekonomikos augimą, 

pritraukiant reikiamas investicijas į mokslinius tyrimus ir inovacijas bei padedant spręsti 

makroekonominio disbalanso problemą; pritaria tam, kad būtų sukurta konvergencijos ir 

konkurencingumo priemonė, kuri turėtų tapti papildoma paskata valstybėms narėms, kuriose 

vyksta struktūrinė pertvarka; laikosi nuomonės, kad reikėtų sukurti nuolatinę ciklinę sistemą, 

kuri leistų ekonominių sunkumų patiriančioms valstybėms narėms pasikliauti ES biudžeto 

parama ir geriau pasipriešinti ekonomikos sukrėtimams; 

Siekiant labiau integruotos ekonominio valdymo sistemos  

12) ryžtingai remia Europos Komisijos, Europos Parlamento ir valstybių narių veiksmus 

tvirtai ir nuosekliai reaguoti į pastaruosius penkerius metus trunkančią ekonomikos ir finansų 

krizę ir reformuoti ES ekonomikos valdymo sistemą; remia priemones, kurių buvo imtasi 

siekiant pagerinti ES mokesčių kontrolę ir laikytis biudžeto drausmės, pavyzdžiui, SSKV, 

„šešių dokumentų rinkinį“, „dviejų dokumentų rinkinį“, ir priemones, kuriomis siekiama 

užtikrinti atidesnę ekonominio disbalanso stebėseną ES, ypač euro zonos valstybėse; 

13) mano, kad Europos semestras yra tinkama priemonė koordinuoti valstybių narių 

vykdomą biudžeto ir makroekonomikos politiką, gerinti ES ekonomikos valdymą ir turėtų tapti 

pagrindine priemone visoms susijusioms priemonėms ir mechanizmams derinti; remia Europos 

Komisijos prioritetus, išdėstytus 2013 m. metinėje augimo apžvalgoje – tęsti diferencijuotą ir 

konkrečioms šalims pritaikytą fiskalinį konsolidavimą, suvaldyti neramumus valstybės skolos 

vertybinių popierių rinkoje ir taip atkurti finansų stabilumą ir skolinimą, įgyvendinti 

struktūrines reformas, ypač darbo rinkoje, kurios pagerina konkurencingumą ir padidina kainų 

lankstumą, taip pat užtikrinti veiksmingą viešąjį administravimą; palankiai vertina 2013 m. 

konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, ragina Komisiją konkrečiai šaliai skirtas 

rekomendacijas tiksliau pritaikyti prie valstybių narių specifinių poreikių ir situacijos ir 

primygtinai ragina valstybes nares ryžtingiau įgyvendinti nacionalines reformų programas; 

laukia 2014 m. metinės augimo apžvalgos, kuri bus pateikta 2013 m. lapkritį;  

14) sveikina 2012 m. Europos Vadovų Tarybos Pirmininko parengtą ataskaitą „Siekiant 

tikros ekonominės ir pinigų sąjungos“; laikosi nuomonės, kad šioje ataskaitoje pateikiamos 

tinkamos ir itin reikalingos rekomendacijos dėl kitų EPS plėtros etapų; mano, kad ES iš esmės 

neatsiliko nuo šioje ataskaitoje pateikto grafiko ir kad įgyvendinus tinkamą politiką, kuri 

užtikrintų fiskalinį tvarumą ir panaikintų tarpusavio ryšį tarp bankų ir valstybių (I etapas), ES 

turėtų pasistūmėti tikros ekonominės ir fiskalinės sąjungos link užbaigdama integruotą finansų 

sistemą ir skatindama kurti patikimą struktūrinę politiką (II etapas) bei tobulindama EPS 

atsparumą pasitelkdama centriniu lygmeniu sukurtą sukrėtimų sugerties funkciją (III etapas); 

15) pakartoja, kad stiprėjant EPS ir ekonomikos valdysenai Sąjungoje turi stiprėti ir 

demokratinio teisėtumo bei atskaitomybės užtikrinimo priemonės; laikosi nuomonės, kad 

Europos semestro ciklo metu nacionaliniai parlamentai turėtų atlikti vis reikšmingesnį vaidmenį 

analizuodami atitinkamų vyriausybių reformų planus prieš jų pateikimą Europos Komisijai; 

pabrėžia, kad, kaip numatyta SSKV, kuri šiuo metu yra tarpvyriausybinė sutartis, 16 

straipsnyje, reikia imtis būtinų priemonių, kad šios sutarties esminės nuostatos būtų įtrauktos į 

Europos Sąjungos teisinę sistemą ne vėliau kaip per penkerius metus nuo šios sutarties 

įsigaliojimo dienos; 
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Bankų sąjunga ir finansų sistemos integracija Europos Sąjungoje 

16) pastebi, kad pastaroji finansų krizė atskleidė daug finansų sektoriaus reguliavimo 

trūkumų, stiprias tarpusavio sąsajas ir šalutinius poveikius ES finansų sistemoje ir parodė 

rizikos ribojimo priežiūros sistemos, paremtos nacionalinėmis priežiūros institucijomis, 

neveiksmingumą; 

17) sveikina IV Direktyvos dėl kapitalo poreikio priėmimą, kadangi ji turėtų sustiprinti 

ES finansų sektoriaus atsparumą pagal susitarimą „Bazelis III“; 

18) sveikina ES institucijų pasiektą susitarimą dėl bendro bankų priežiūros mechanizmo 

įkūrimo ir laukia jo įsigaliojimo 2014 m.; laukia Europos Parlamento ir Tarybos derybų dėl 

bendro bankų pertvarkymo mechanizmo pradžios ir tikisi, kad susitarimas bus pasiektas iki šios 

Europos Parlamento kadencijos pabaigos; pažymi, kad šalia bendro bankų priežiūros 

mechanizmo ir bendro bankų pertvarkymo mechanizmo ateityje turėtų būti sukurtas trečiasis 

bankų sąjungos ramstis – bendra indėlių garantijų sistema. 


