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2 priedas. Ekonominės ir pinigų sąjungos priemonių rinkinys
Atsižvelgus į per krizę įgytą patirtį, nuo 2010 m. buvo nuodugniai peržiūrimas ir stiprinamas
ekonominės ir pinigų sąjungos priemonių rinkinys. Pažanga padaryta keturiose toliau
nurodytose srityse.
Dabartinis ekonominės ir pinigų sąjungos priemonių rinkinys

Šaltinis. Europos Komisija
2011–2013 m. krizės įkarštyje ir iškart po to buvo imtasi didelio masto veiksmų siekiant
išsaugoti euro zonos vientisumą ir sustiprinti jos struktūrą.
•

Siekiant geriau koordinuoti ekonominės ir fiskalinės politikos sritis ir užtikrinti, kad jos
būtų geriau apvarstomos nacionaliniu ir Europos lygmenimis, pradėtos taikyti naujos
taisyklės. Kad vykdant atidesnę stebėseną ir teikiant politikos gaires būtų geriau derinami
ES ir nacionaliniai prioritetai, buvo pradėta laikytis metinio sprendimų priėmimo ciklo –
Europos semestro. Priėmus vadinamuosius šešių dokumentų ir dviejų dokumentų
rinkinius ir naująjį fiskalinį susitarimą (kaip tarpvalstybinės Sutarties dėl stabilumo,
koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje dalį) buvo baigtos rengti
fiskalinės ES taisyklės, įtvirtintos Stabilumo ir augimo pakte. Jomis užtikrinama atidesnė
nacionalinių biudžetų priežiūra, nustatomos patikimesnės fiskalinės sistemos ir atidžiau
stebima skola. Be to, vadovaujantis šiomis taisyklėmis pradėta taikyti nauja
makroekonominio disbalanso procedūra. Taikant šią procedūrą galima nustatyti
nepalankius ekonominius pokyčius ir juos ištaisyti prieš patiriant jų poveikį.

•

Siekiant sukurti saugesnį bendrosios rinkos finansų sektorių buvo vykdoma keletas
iniciatyvų. Šios iniciatyvos sudaro bendrą taisyklių sąvadą, kuriuo turi vadovautis visos
finansų įstaigos ES valstybėse narėse. Bendru taisyklių sąvadu siekiama nustatyti bendrą
suderintų prudencinių taisyklių rinkinį, kuriuo privalo vadovautis įstaigos visoje ES. Be
to, bendras taisyklių sąvadas – bankų sąjungos pagrindas. Bankų sąjungai priklauso euro
zoną sudarančios šalys, tačiau prie jos gali prisijungti ir šalys, kurios euro zonai
nepriklauso. Įgyvendinant bankų sąjungą atsakomybė už didelių ir tarpvalstybinių bankų,
veikiančių Europos Sąjungoje, priežiūrą ir pertvarkymą buvo perkelta į Europos lygmenį.
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Tuo tikslu buvo sukurti Bendras priežiūros mechanizmas (BPM) ir bendras bankų
pertvarkymo mechanizmas (BPeM). Suderintos visų valstybių narių pagrindinės indėlių
garantijų taisyklės ir dabar asmeniniai indėliai iki 100 000 EUR yra visiškai apsaugoti.
•

Sukurti pagalbos fondai finansinei paramai teikti valstybėms narėms, kurios nebegalėjo
skolintis finansų rinkose. Iš pradžių šie fondai buvo laikino pobūdžio ir teikė pagalbą per
Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę (EFSM) ir Europos finansinio
stabilumo fondą (EFSF). Dabartinis neatidėliotinos pagalbos fondas – Europos stabilumo
mechanizmas (ESM) – yra nuolatinio pobūdžio, o jo bendras skolinimo pajėgumas –
500 mlrd. EUR.

Nuo dabartinės sudėties Komisijos kadencijos pradžios 2014 m. lapkričio mėn., o ypač
2015 m. birželio mėn. paskelbus penkių pirmininkų pranešimą, buvo imtasi ir kitų
svarbių veiksmų.


Pertvarkytas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. Valstybėms narėms
ir suinteresuotiesiems subjektams (nacionaliniams parlamentams, socialiniams
partneriams, pilietinei visuomenei) suteikta daugiau galimybių aptarti klausimus visais
lygmenimis. Daugiau dėmesio skirta visos euro zonos problemoms – teikiamos
konkrečios rekomendacijos ir atidžiau stebimas poveikio plitimas. Siekiant remti reformas
ir investicijas, taip pat geriau atsižvelgti į ekonominį ciklą, Stabilumo ir augimo pakto
taisyklės taikytos lanksčiau.



Socialiniams klausimams skirta ne mažiau dėmesio negu ekonominiams, į Europos
semestrą įtraukiant konkrečias rekomendacijas ir naujus socialinius rodiklius. Komisija
taip pat pateikė konkrečių pasiūlymų sukurti Europos socialinių teisių ramstį, rodysiantis
kelią atnaujintam konvergencijos procesui. Prieš baigiant vykdyti naują Paramos
stabilumui Graikijoje programą buvo atliktas specialus socialinio poveikio vertinimas.



Siekdama teikti informaciją reformų procesui ir jį remti nacionaliniu lygmeniu, Komisija
pasiūlė, o Taryba priėmė euro zonos valstybėms narėms skirtą rekomendaciją įsteigti
patariamąsias nacionalines produktyvumo tarybas. Be to, Komisija įsteigė Paramos
struktūrinėms reformoms tarnybą, kad sutelktų ekspertines žinias iš visos Europos ir teiktų
techninę paramą suinteresuotoms valstybėms narėms.



Baigdama bankų sąjungos kūrimo darbą, Komisija pasiūlė iki 2025 m. laipsniškai
įgyvendinti Europos indėlių garantijų sistemą. Veikiant šiai sistemai visi euro zonos
indėlininkai būtų vienodai apsaugoti net ir didelių vietinių sukrėtimų atveju. Be to, ji
pateikė išsamų teisė aktų rinkinį, kuriuo toliau mažinama rizika ir stiprinimas ES finansų
įstaigų, visų pirma bankų sektoriaus, atsparumas.



Dirbdamos fiskalinės sąjungos srityje Komisija ir Taryba stengėsi supaprastinti dabartines
taisykles. Pavyzdžiui, jos nagrinėjo, kaip kinta viešųjų išlaidų kriterijus, kurį vyriausybės
gali nesunkiai kontroliuoti, taigi jis tinkamiau rodo jų tikslus. Komisija taip pat ragino
skirti daugiau dėmesio euro zonos prioritetams kiekvieno Europos semestro pradžioje ir
palankesnei visos zonos fiskalinei krypčiai. ES fiskalinių taisyklių įgyvendinimą padės
vertinti nauja įsteigta Europos fiskalinė valdyba.
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Siekiant stiprinti bendrąją rinką ir vykdant didesnio masto Investicijų planą Europai
įgyvendinamos kelios iniciatyvos, kuriomis išplėstos ir pagerintos Europos įmonių
galimybės gauti finansavimą. Įmonių galimybės naudotis kapitalo rinkomis (dėl
veikiančios kapitalo rinkų sąjungos) bus geresnės, nes dabar jos yra iš esmės priklausomos
nuo bankų teikiamo finansavimo.



Dėdama pastangas stiprinti dabartines įstaigas, Komisija pasiūlė gerinti euro zonos
atstovavimą išorės lygmeniu tarptautinėse finansų organizacijose, pavyzdžiui, TVF. Tai
turėtų būti laipsniškai įgyvendinta iki 2025 m. Tačiau darbas siekiant suvienyto
atstovavimo dar nepradėtas. Komisija taip pat remia Euro grupės pastangas užtikrinti
didesnį jos dokumentų ir procedūrų skaidrumą.
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