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PAŽYMA 

 I posėdis. Parlamentų vaidmuo kuriant Europos Sąjungos gerovę po ekonomikos  

ir finansų krizės 

Ekonominė padėtis Europos Sąjungoje 

ES vis dar turi atsigauti po 2007–2009 m. pasaulį ištikusios finansų krizės. Šiuo metu 

realiosios gamybos produkcijos mastas euro zonoje yra 3 proc. mažesnis nei prieš krizę 2008 m. 

pradžioje, kai ji buvo didžiausia. 2013 m. BVP euro zonoje sumažėjo dar 0,4 proc. Pastarieji 

euro zonos infliacijos rodikliai (0,7 proc. 2014 m. sausio mėn.) rodo, kad ES branduolį 

sudarančių valstybių ekonomika vis dar yra nusilpusi. Finansų sektoriaus susiskaidymas ir 

įmonių pasitikėjimo trūkumas varžo itin svarbų skolinimą realiajai ekonomikai ir trukdo gauti 

itin reikalingų investicijų. Padėtis daugelio valstybių narių darbo rinkose yra be galo sudėtinga: 

daugiau nei 26 milijonai žmonių ES neturi darbo, o jaunimo nedarbo lygis labiausiai krizės 

paveiktose šalyse vis dar kaip niekad didelis. Šiose šalyse didelis nedarbo lygis paskatino stiprų 

vidaus politinį ir socialinį susiskaldymą. 

Vis dėlto jau galima įžvelgti lėto ekonomikos atsigavimo ženklų. Remiantis naujausia, 

2013 m. lapkričio mėn. Europos Komisijos paskelbta, augimo prognoze
1
, ekonomika augs vis 

sparčiau ir 2014 m. pasieks 1,4 proc. ES ir 1,1 proc. euro zonoje (2015 m. – atitinkamai 1,9 

proc. ir 1,7 proc.). Komisija jau pastebi pirmuosius ES ekonomikos pusiausvyros atgavimo 

ženklus, nes yra sprendžiama keletas svarbių su makroekonominiu disbalansu susijusių 

problemų. O tai leis sukurti daugiau darbo vietų visoje ES, ypač tose šalyse, kuriose nedarbo 

rodikliai didžiausi. Tačiau neturėtume atsipalaiduoti ar jaustis pavargę nuo reformų vos sulaukę 

pirmųjų ekonominio pagerėjimo ženklų. Tokius ženklus reikia laikyti padrąsinimu ryžtingai 

toliau siekti reformų. 

Per pastaruosius 5 metus ES ekonomikos valdymo sistema buvo smarkiai pakeista. 

Imtasi priemonių mokesčių kontrolei pagerinti ir biudžetinei drausmei sustiprinti, pavyzdžiui, 

įgyvendinant Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų 

sąjungoje ir reglamentus pagal šešių ir dviejų dokumentų rinkinius. Taip pat buvo siekiama 

užtikrinti atidesnį ekonominių skirtumų ES, ypač euro zonos valstybėse narėse, stebėjimą. 

Europos semestras – tai dar viena sistema, pagal kurią nuo 2010 m. atidžiai koordinuojama 

valstybių narių biudžeto ir makroekonomikos politika. Finansų sektoriaus susiskaidymas bus 

sprendžiamas Sąjungos lygmeniu, pasitelkus du bankų sąjungos ramsčius: bendrą priežiūros 
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mechanizmą, kuris pradės veikti 2014 m. rudenį, ir bendrą pertvarkymo mechanizmą, dėl kurio 

2014 m. kovo 20 d. jau buvo pasiektas preliminarus susitarimas. 

Tvirtesnė ES ekonomikos ir finansų valdymo sistema, nauja ES daugiametė finansinė 

programa ir ES lygmens politikos kryptys, tokios kaip vidaus rinkos kūrimo užbaigimas ir visos 

Europos susiejimas tinklais sukuriant fizinę infrastruktūrą ir įgyvendinant skaitmeninę 

darbotvarkę, – tai kompleksas priemonių, kurios turėtų sukurti ES lygmens pamatines sąlygas 

būsimam augimui Europoje. 

Naujausioje 2013 m. lapkričio 13 d. paskelbtoje metinėje augimo apžvalgoje
2
 Europos 

Komisija ragina valstybes nares didžiausią dėmesį skirti penkioms prioritetinėms sritims: 

 siekti diferencijuoto, augimui palankaus finansinio konsolidavimo, 

 atkurti skolinimą ekonomikai,  

 šiandien ir ateityje skatinti augimą ir konkurencingumą,  

 spręsti nedarbo ir kitus socialinius krizės klausimus,  

 modernizuoti viešąjį administravimą.  

Ką gali padaryti parlamentai? 

Pagrindinė parlamentų užduotis – užtikrinti, kad jų atitinkamos vykdomosios valdžios 

institucijos (Europos Komisija ES lygmeniu ir nacionalinės vyriausybės valstybių narių 

lygmeniu) toliau tvirtai laikytųsi įsipareigojimo siekti anksčiau įvardytų visa apimančių 

ekonominės politikos tikslų.  

Siekiant išvengti pernelyg sunkaus ir dvigubo darbo, parlamentinė kontrolė ekonomikos 

ir finansų valdysenos srityje turi būti atliekama tokiu lygmeniu, kokiu yra priimami ir 

įgyvendinami sprendimai. Lisabonos sutartimi yra aiškiai numatytas kompetencijų tarp 

nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento pasidalijimas. Šia sutartimi Europos 

Parlamentas buvo įtvirtintas kaip viena iš teisėkūros institucijų, dalyvaujančių sprendžiant 

ekonomikos ir finansų klausimus.  

Norėdami užtikrinti, kad ekonomika vėl augtų ir kad būtų kuriamos darbo vietos ir 

mažinami makroekonominiai skirtumai, nacionaliniai parlamentai turi skatinti struktūrinių 

reformų įgyvendinimą, ypač darbo rinkoje, mokesčių ir socialinės gerovės sistemose. 

Nacionaliniai parlamentai taip pat turėtų siekti sumažinti administracinę naštą verslui, ypač 

mažosioms ir vidutinėms įmonės, pertvarkyti viešąjį administravimą, kad jis taptų 

veiksmingesnis, ir prisidėti prie kovai su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu skirtų 

priemonių įgyvendinimo. Nacionaliniai parlamentai, siekdami sutarti su visuomene dėl 

reformų, taip pat atlieka svarbų vaidmenį bendraudami su savo rinkėjais. Be to, nacionaliniai 

parlamentai turėtų užtikrinti, kad visos šios priemonės būtų įtrauktos į nacionalinius biudžetus. 

Nacionaliniai parlamentai taip pat turėtų imtis aktyvesnio vaidmens Europos semestro ciklo 

procese, ypač tikrindami nacionalines reformų programas ir stabilumo ir konvergencijos 

programas prieš pateikiant jas Europos Komisijai. 

Oficialiame atsakyme į XLVII COSAC pasiūlymą Komisija taip pat įsipareigojo 

stiprinti politinį dialogą su nacionaliniais parlamentais Europos semestro klausimais, kuris 
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vyktų du kartus per metus.
3
 Tai dar viena galimybė konstruktyviau stiprinti nacionalinių 

parlamentų dalyvavimą labai svarbioje Sąjungos ekonomikos ir finansų valdysenos srityje. 

Nuo 2013 m. spalio mėn. buvo įsteigtas specialus parlamentinis forumas, kuriame 

nacionaliniai parlamentai ir Europos Parlamentas gali aptarti Sąjungos ekonomikos politiką. Tai 

Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje 13 

straipsnyje numatyta konferencija. Inauguracinis šios konferencijos, pavadintos 

Tarpparlamentine Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų valdysenos konferencija, posėdis 

įvyko 2013 m. spalio 16-17 d. Vilniuje Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai
4
. Antras šios 

konferencijos posėdis įvyko Graikijos pirmininkavimo ES Tarybai metu 2014 m. sausio 20-22 

d. Briuselyje. Šįkart konferencija buvo pavadinta Tarpparlamentine Europos Sąjungos 

ekonomikos valdysenos konferencija. Šį konferencijos posėdį organizavo Graikijos parlamentas 

kartu su Europos Parlamentu Parlamentinės Europos savaitės kontekste. Nors konferencijos 

vaidmuo, apimtis ir pavadinimas dar turi būti galutinai apibrėžti, kol kas aišku tai, kad ji gali 

tapti naudingu parlamentiniu forumu, kuriame būtų diskutuojama, keičiamasi idėjomis, 

informacija ir gerąja praktika Sąjungos ekonomikos ir finansų valdysenos klausimais. 

Konferencija taip pat gali padėti skatinti veiksmingą ir nuolatinį bendradarbiavimą tarp 

nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento ekonomikos ir finansų valdysenos klausimais, 

ypač atsižvelgiant į Europos semestro praktiką ir procedūras. Svarbu ir tai, kad konferencija 

turėtų sudaryti galimybę ES lygmens klausimus perkelti į diskusijas nacionaliniuose 

parlamentuose bei nacionalinius prioritetus perkelti į diskusijas Europos lygmeniu. 

Klausimai diskusijai 

1. Koks yra tarpparlamentinės konferencijos, organizuojamos pagal Sutarties dėl 

stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje 13 straipsnį, vaidmuo 

skatinant tarpparlamentinį bendradarbiavimą ir stiprinant nacionalinių parlamentų dalyvavimą 

Sąjungos sprendimų dėl ekonomikos ir finansų reikalų priėmimo procese? Kaip vertinate du jau 

įvykusius konferencijos posėdžius? Ar konferencijai reikėtų Darbo tvarkos taisyklių ir ar 

konferencijos pabaigoje turėtų būti priimamas neįpareigojantis politinis dokumentas?  

2. Koks nacionalinių parlamentų vaidmuo naujai sukurtose bankų sąjungos struktūrose? 

3. Ar biudžeto konsolidavimo priemonės buvo tinkamai suderintos su ekonomikos 

augimo tikslais?  

4. Ar bus atkurtas skolinimas realiajai ekonomikai ir ką šiuo atžvilgiu gali padaryti 

nacionaliniai parlamentai?  

5. Kokie yra struktūrinių reformų ES rezultatai ir ateities perspektyvos? 
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