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Santrauka
Šiandien nacionaliniai ekonominiai interesai tebėra pagrindinė priežastis, dėl kurios pasaulis lieka nesusiskaldęs. Paprastai žmonės savo asmeninę ekonominę gerovę sieja su nacionaline ekonomikos sistema, o ekonominį bendradarbiavimą su užsienio valstybėmis suvokia
kaip grėsmę asmeniniam ir valstybės ekonominiam klestėjimui, ypač užimtumui, nacionalinei
rinkai ir pajamoms. Net Europos Sąjungoje, kuri pateikiama kaip ekonominės integracijos pavyzdys, nuolat iškyla valstybių bendradarbiavimo kliūčių, kurios ne iš karto įveikiamos.
Susikūrusių tarptautinių organizacijų veikla grindžiama valstybių narių suvereniteto
gerbimo principu, todėl valstybės bendradarbiauja ir dalyvauja priimant sprendimus jose tik
tada, kai tai padeda nacionaliniams interesams, o ne kelia jiems grėsmę. Tarptautinių organizacijų sprendimai dažniausiai yra rekomendaciniai. Valstybės narės lieka laisvos spręsti, ar
vykdyti šiuos sprendimus. Europos Sąjunga galėtų būti pavyzdys, kaip tarptautinės organizacijos ne tik palengvina tam tikrų problemų sprendimą, bet ir iš esmės keičia tradicinę valstybių
dominuojamą tarptautinę sistemą. ES turi savo biudžetą, gali priimti valstybių elgesio taisykles nustatančius sprendimus, kurių nesilaikančioms valstybėms gali būti taikomos sankcijos, taip pat turi ir vykdomąsias funkcijas – organizacinis aparatas vykdo priimtus sprendimus, atlieka tuos operatyvinius uždavinius, kurių nacionalinės institucijos negali atlikti, taip
pat užsiima informacijos rinkimu, analize ir platinimu. ES įstatymai turi netiesioginį poveikį
valstybių narių nacionalinei teisei dėl Europos Sąjungos sutarties penktame straipsnyje užfiksuoto lojalumo įsipareigojimo, pagal kurį visos valstybės narės pasižada imtis visų reikiamų
priemonių bendriesiems ES tikslams pasiekti.
Prioritetinis daugelio Vidurio ir Rytų Europos šalių, taip pat ir Lietuvos, užsienio politikos tikslas – narystė NATO ir Europos Sąjungoje, kuri leistų joms integruotis į Europos ekonominę erdvę ir suteiktų nacionalinio saugumo garantijų. Integracija į Europos Sąjungą kuria
prielaidą politiniam, ekonominiam ir socialiniam stabilumui užtikrinti bei žmonių gyvenimo kokybės gerėjimui.
158

1992 m. vasario 7 d. pasirašius Mastrichto sutartį dėl Europos Sąjungos įkūrimo, daug
dėmesio daugelyje valstybių narių vykusiuose debatuose buvo skirta jų suvereniteto klausimams aptarti.
Straipsnyje analizuojamas valstybių suverenitetas išoriniu aspektu. Pateikiama 1992
m. Mastrichto ir 1997 m. Amsterdamo sutarčių nuostatų, susijusių su valstybių narių biudžetiniu suverenitetu, galinčių turėti jam įtakos, analizė. Analizuojamos Europos Sąjungos
sutartyje numatytos naujovės, įpareigojančios tiksliai apibrėžti biudžeto suverenitetą tiek
ekonominės politikos, tiek piniginės sistemos, kurią planuojama suvienyti, atžvilgiu, valstybių
biudžeto suverenitetui palankios išlygos ir apribojimai, atskirų ES institucijų veikla šiais klausimais, valstybių narių biudžeto ir ekonominės politikos vertinimo kriterijai, vertinimo rezultatų
įtaka tolesnei jų veiklai. Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti, apibendrinti ir įvertinti ES ir valstybių narių santykius reglamentuojančių nuostatų reikšmę ir įtaką įgyvendinant ir koordinuojant bendrą ekonominę politiką, Ekonominę ir valiutų sąjungą, vienos piniginės sistemos įvedimą.
Ávadas
Pastaruoju metu ðalys, ieðkodamos savo saugumo ar ekonominiø garantijø, jungiasi á
tarptautines organizacijas. Bûtina pabrëþti valstybiø bendradarbiavimo tarptautinëse organizacijose svarbà, nes siekdamos nacionalinës politikos tikslø ir naudingø sprendimø, valstybës yra priverstos daryti kompromisus, kurti koalicijas. Vis stiprëjant tarptautinës bendrijos
nariø tarpusavio ryðiams, darosi neámanoma kuriai nors valstybei primesti kitoms vienaðaliø
savo sprendimø.
Didëjanèiam tarptautiniam prekiø, paslaugø, kapitalo, þmoniø judëjimui iðkiltø didþiulë
grësmë, jeigu valstybiø kolektyvinë kontrolës sistema þlugtø. Kuo didesnë valstybiø tarpusavio priklausomybë, tuo stipresnës jø kuriamos tarptautinës organizacijos. To pavyzdys galëtø bûti Europos Sàjunga (toliau ES). Valstybiø paklusimà organizacijos sprendimams èia
lemia ne tiek galimø paþeidimo atveju teisiniø arba prievartos priemoniø taikymas, kiek politinë ir ekonominë jø integracija.
Atkûrus 1990 m. Nepriklausomybæ Lietuvos narystë daugelyje tarptautiniø organizacijø
atnaujinta. Prioritetinis Lietuvos ir kitø Baltijos ir Centrinës Europos ðaliø uþsienio politikos
tikslas – narystë NATO ir Europos Sàjungoje, kuri leistø integruoti jas á Europos ekonominæ
erdvæ ir suteiktø nacionalinio saugumo garantijø. Integracija á Europos Sàjungà kuria prielaidà politiniam, ekonominiam ir socialiniam stabilumui uþtikrinti bei þmoniø gyvenimo kokybës gerëjimui [1, p. 16]. Taèiau jungiantis á Europos Sàjungà svarbu þinoti, kiek stabili ir perspektyvi ði Sàjunga, kuri yra beprecedentis atvejis ne tik Europos, bet ir viso pasaulio istorijoje. Valstybës, kuriø vienas ið pagrindiniø tikslø yra dalyvavimas Europos Sàjungos gyvenime, tikisi iðspræsti savo pagrindines socialines problemas, uþtikrinti laisvà þmogaus asmenybës atsiskleidimà ir visapusiðkà jos tobulëjimà, taip stiprinant paèios Sàjungos ateities perspektyvas. Laisvas kapitalo, asmenø, darbo jëgos judëjimas daugeliui þmoniø leidþia plëtoti
verslà, mokytis ir dirbti uþ savo ðalies ribø.
Dabar vykstanti integracija lemia tendencijà, kad tarptautiniø organizacijø, kaip autonominiø tarptautiniø santykiø dalyviø, vaidmuo didëja. Vis daugiau gyvenimo srièiø, anksèiau laikytø valstybiø vidaus reikalu (þmogaus teisës, gamtos apsauga), tampa tarptautinio
reguliavimo dalyku.
Ðiame straipsnyje yra siekiama atskleisti ir ávertinti 1992 m. Mastrichto ir 1997 m.
Amsterdamo sutarèiø nuostatø ir su jomis susijusiø kitø teisës aktø, reglamentuojanèiø
valstybiø nariø ir ES santykius finansinëje veikloje, reikðmæ ir galimà átakà valstybiø biudþeto
suverenitetui. Atliekant analizæ buvo nagrinëjami ES teisës aktai, mokslinë literatûra; taikomi
lyginamosios teisëtyros ir sisteminës analizës mokslinio tyrimo metodai.
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I. Suvereniteto ir tarptautiniø organizacijø samprata
Loginë teisinës valstybës konstrukcija prasidëjo nuo suformulavimo ir pagrindimo
tautinio suvereniteto idëjos, kurià dar Naujaisiais amþiais iðkëlë H.Grotius (1583–1645). Ði
idëja buvo svarbi tuo, kad pirmà kartà atskleidë Tautà, kaip vienintelá, nuo niekieno nepriklausantá valstybinës valdþios ðaltiná ir subjektà [2, p. 73]. Pats valdþios suverenitetas iðplaukia (kilæs) ið tautos suvereniteto. Tuo tarpu valdþios suverenitetas – tai tik dalis tautos suvereniteto, kurá ágaliojimø pavidalu tauta perduoda tam tikram asmeniui arba asmenø grupei –
savo atstovams veikti tautos vardu ir interesais. Ðis dalies suvereniteto perdavimas savo atstovams (prezidentui, parlamentui) vyksta per demokratinius rinkimus. Tokia tautinio suvereniteto idëja vëliau buvo transformuota Prancûzijos 1789 m. Þmogaus ir pilieèio teisiø deklaracijoje ir 1791 m. Konstitucijoje. Taip ji tapo konstituciniu principu, visuotinai privalomu
formuojant valstybës ir jos pilieèiø santykius [2, p. 74].
Suverenitetas – viena pagrindiniø kiekvienos ðalies valstybingumo savybiø [3, p. 482].
Tautos suvereniteto principas átvirtintas ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Konstitucijos
2 straipsnyje átvirtinta nuostata, kad suverenitetas – aukðèiausioji valdþia – priklauso Tautai;
3 straipsnyje – kad niekas negali varþyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis Tautai priklausanèiø suvereniø galiø. Valstybës, kaip tam tikros teritorijos þmoniø sàjungos, turinèios suverenià valdþià, samprata átvirtinta ir M. Riomerio veikale „Valstybë“. M. Riomeris pateikë tokià
valstybës sampratà – tai tam tikros teritorijos þmoniø jø socialinei funkcijai vykdyti sàjunga,
savo suvereninës valdþios konsoliduojama á neskaldomàjá funkcionaliná vienetà [3, p. 483–
484].
Kalbant apie valstybës suverenitetà svarbu paminëti, kad iðskiriami vidinis ir iðorinis
suvereniteto aspektai.
Vidinis suvereniteto aspektas rodo, kad valstybës valdþia nepriklauso nuo kurios nors
kitos valdþios ðalies viduje. Valstybës teritorijoje negali veikti jokia kita valdþia, kuri galëtø
priimti konkuruojanèius su valstybës valdþia sprendimus. Tik pati valstybë savo þinioje turi
ypatingas poveikio priemones, kuriø jokia kita visuomenës institucija neturi. Suverenitetas
išoriniu aspektu suvokiamas kaip valstybës suverenitetas santykiuose su kitomis valstybëmis. Kiekviena valstybë savo reikalus tvarko savarankiðkai. Valstybë pati savo laisva valia
ásipareigoja laikytis tam tikrø tarptautinio bendravimo taisykliø, ágyvendina savo suverenitetà
santykiuose su kitomis ðalimis, nepaþeisdama jø suvereniteto. Suvereniteto ágyvendinimo ribas þymi ir valstybiø savanoriðkai sudaromos tarptautinës sutartys, priklausymas ávairioms
tarptautinëms organizacijoms [3, p. 498–499]. Ðios aplinkybës atitinkamai veikia valstybiø
veiksmus. Taèiau jeigu valstybë sutartimi riboja savo suvereniø teisiø ágyvendinimà, toks ribojimas nëra absoliutus. Ðiuo atveju valstybë tik ásipareigoja laikytis sutarèiø.
Tarptautinës teisës praktikoje vyrauja ávairiø nuomoniø dël tarptautiniø organizacijø,
grindþiamø aukðtesniu valstybiø nariø integracijos lygiu, atskyrimo nuo tradiciniø tarptautiniø
institucijø formø. Teigiama, jog valstybiø nariø suvereniteto perkëlimas á tarptautiná lygmená
joms suteiktø teisiø apimtimi ir pobûdþiu yra radikalesnis. Tai apibûdinama tokiø elementø
visuma [4, p. 130–131]:
1. Organizacijos organus sudaro asmenys, neatstovaujantys savo vyriausybëms.
2. Organai sprendimus gali priimti balsø dauguma.
3. Organizacijos turi teisæ priimti privalomus aktus.
4. Kai kurie ið tø aktø tiesiogiai teisiðkai veikia asmenis ir ámones.
5. Organizacijos steigiamoji sutartis ir jos organø priimti aktai sudaro naujà teisinæ sistemà.
6. Valstybiø nariø prisiimtø ásipareigojimø laikymàsi bei organizacijos organø priimtø
aktø teisëtumà priþiûri nepriklausomas Teisingumo Teismas.
Vienintelë egzistuojanti tarptautinë organizacija, atitinkanti beveik visus ðiuos kriterijus
(iðskyrus pirmàjá), yra Europos Bendrija, o ásigaliojus Mastrichto sutarèiai – Europos Sàjunga. Jos institucijos turi plaèius ir vis didëjanèius ágaliojimus reguliuoti valstybiø nariø,
160

asmenø bei ámoniø veiklà [4, p. 132]. Kitaip nei narystë Jungtinëse Tautose, kur nereikia suvereniø galiø perleisti Jungtiniø Tautø institucijoms ir Saugumo Tarybai, narystë Europos
Sàjungoje reiðkia narystæ virðnacionalinëje organizacijoje, nes valstybës teisëkûros galios
plaèia apimtimi perleidþiamos Sàjungos institucijoms.

II. Europos Sàjungos apibûdinimas ir jos tikslai
ES yra regioninë tarptautinë organizacija, kurioje vyksta joje dalyvaujanèiø valstybiø
ávairiapusë integracija ir kuri pagal daugelá poþymiø gali bûti priskiriama virðnacionaliniø
tarptautiniø organizacijø grupei. Svarbiausias ið tø poþymiø yra valstybiø nariø pagrindinës
ástatymø bazës vienodinimas. Virðnacionalumo pobûdá pabrëþia ir vienos valiutos ávedimas,
taip pat ES pilietybë bei himnas ir vëliava [5, p. 801–802]. Sàjungos pilietybë nedubliuoja
nacionalinës pilietybës, ir þmonës gali iðlaikyti nacionaliná identitetà. Ji suteikia kai kurias
papildomas civilines teises: Sàjungos pilieèiai gali laisvai judëti visoje Sàjungoje ir kur nori
apsigyventi, turi teisæ dalyvauti rinkimuose á Europos Parlamentà bei balsuoti ir balotiruotis
vietiniuose rinkimuose toje ðalyje, kurioje gyvena.
Politiná sprendimà dël ES ákûrimo priëmë EB valstybiø vadovai, susirinkæ Mastrichte
(Olandijoje) 1991 m. gruodþio 9–10 dienomis. Europos Sàjungos sutartis ten pat buvo pasiraðyta 1992 m. vasario 7 d. ir ásigaliojo 1993 m. lapkrièio 1 dienà. Ðia sutartimi buvo siekiama paspartinti EB transformacijà á politinæ ir ekonominæ bei valiutø sàjungà ir numatyta
vykdyti bendràjà uþsienio ir saugumo politikà, kurià vëliau turëtø papildyti ir bendrosios gynybos politika.
Europos Bendrijø steigiamosios sutartys bei jø pagrindu Bendrijos institucijø priimti
teisës aktai sudaro savarankiðkà teisinæ sistemà. Europos Bendrijos teisë neginèijamai yra
virðesnë uþ kiekvienà jai prieðtaraujantá valstybiø nariø nacionalinës teisës aktà. Todël visos
ðalys, tiek jau esanèios Bendrijos narës, tiek valstybës kandidatës, privalo derinti visà savo
teisinæ bazæ su Europos Bendrijos teise. Sàjunga (bendrija) tik vykdo galias, kadangi sutartys, kurias kiekviena ðalis narë ratifikavo pagal savo nacionalines procedûras, paskyrë jai
uþduotis ir iðteklius veikti. Ten, kur ji neturi iðskirtinës kompetencijos, Sàjunga privalo atitikti
subsidiarumo ir proporcingumo principus [6, p. 273–274].
1992 m. vasario 7 d. pasiraðius Mastrichto sutartá dël Europos Sàjungos ákûrimo, daug
dëmesio daugelyje valstybiø nariø vykusiuose debatuose buvo skirta jø suvereniteto klausimams aptarti. Prancûzijoje, vienoje ið Bendrijos ákûrimo iniciatoriø, buvo padarytas praneðimas apie sutarties ratifikavimà, o parlamentas perþiûrëjo Konstitucijà [7, p. 75]. Savo 1992
m. balandþio 9 d. priimtame sprendime Konstitucinë Taryba teigia, kad „konstituciniai aktai
patvirtina, jog ðaliø dalyvavimas kuriant tarptautinæ organizacijà koordinuojant veiksmus nedaro þalingo poveikio valstybës suverenitetui. Jeigu tam tikri tarptautiniai ásipareigojimai
prieðtarauja konstitucijai arba kelia grësmæ nacionaliniam ðalies narës suverenitetui, prieð
juos ratifikuojant turi bûti atlikta iðsami konstitucinë perþiûra“ [7, p. 76–77].
„Europos Sàjungos“ sàvoka apibendrina tikslus, būdus, kuriais siekiama uþsibrëþtø
tikslø, ir institucinę terpę, kuri daro átakà pagrindiniø procesø vyksmui. Faktiðkai Europos
Sàjunga ákurta, taèiau, prieðingai nei trys pagrindinës Europos Bendrijos (Europos angliø ir
plieno, Europos ekonominë ir Euroatomo bendrijos), ji dar neturi tvirtai susiformavusio juridinio pagrindo. Europos Sàjungos Konstitucijà – dël jos pastaruoju metu kyla daug ginèø –
dar tik ruoðiamasi priimti. Svarbu atkreipti dëmesá, kad tam tikri jau minëtø bendrijø veiksmai
neatitinka Europos Sàjungos sutartyje numatytø veiklos principø, nes kai kurios politinës
idëjos, veiklos kryptys (gynyba, saugumas, teisingumas, vidaus politika), kuriais rûpinasi
specialios institucinës bendruomenës, lieka ðiø trijø bendrijø veiklos uþkulisiuose [7, p. 83].
Akivaizdu, kad Europos Sàjungos politika yra kur kas platesnës apimties uþ Europos Bendrijø vykdomà politikà.
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Mastrichto sutartyje, o vëliau ir Amsterdamo sutartyje tiksliai apbrëþti esminiai klausimai – ekonominë politika ir pinigø sistema. Europos Bendrijos (toliau Bendrijos) sutarties 2
straipsnyje teigiama, kad „Bendrija, ákurdama bendràjà rinkà bei ekonominæ ir pinigø sàjungà <...>,kelia sau uþdaviná visoje Bendrijoje skatinti sklandþià, suderintà ir tolydþià ekonominës veiklos plëtotæ <...>, bei valstybiø nariø ekonominës ir socialinës sanglaudos ir
solidarumo“ [8, 9]. Siekiant ðiø tikslø valstybiø nariø ir Bendrijos veikla apima nustatymà
ekonominës politikos, kuri grindþiama glaudþiu valstybiø nariø ekonominës politikos koordinavimu, vidaus rinka bei bendrø tikslø apibrëþimu, taip pat bendros valiutos ávedimà, nustatymà ir vykdymà bendros pinigø ir valiutø kurso politikos, iðlaikant stabilias kainas, remti
bendras ekonominës politikos kryptis. Bendrijos sutarties 4 straipsnyje numatyta, kad ðios
iðvardytos valstybiø nariø ir Bendrijos veiklos kryptys turi atitikti tokius pagrindinius principus: stabilios kainos, gera vieðøjø finansø bûklë, geros monetarinës sàlygos ir tvarus mokëjimø balansas.
Kaip numatyta Bendrijos sutartyje, valstybës narës savo ekonominæ politikà vertina
kaip bendro intereso reikalà ir jà koordinuoja Europos Vadovø Taryboje. Kad uþtikrintø glaudesná valstybiø nariø ekonominës politikos koordinavimà ir tvarià ekonomikos konvergencijà, Taryba, remdamasi Komisijos pateiktais praneðimais, stebi kiekvienos valstybës narës ir
Bendrijos ekonominius pokyèius, ar ekonominë politika atitinka bendràsias valstybiø nariø ir
Bendrijos ekonominës politikos gaires ir reguliariai atlieka nuodugnø vertinimà [6, p. 90–91].
Kad tokia daugiaðalë prieþiûra bûtø galima, valstybës narës Komisijai siunèia informacijà
apie svarbiausias priemones, kuriø jos imasi ekonominës politikos srityje, ir kitokià jø poþiûriu reikalingà informacijà. Tuo atveju, jei nustatoma, kad valstybës narës ekonominës politikos kryptys neatitinka bendrø gairiø arba jos gali kelti grësmæ deramam ekonominës ir pinigø sàjungos veikimui, Taryba gali, remdamasi Komisijos rekomendacija, kvalifikuota balsø
dauguma priimti tai valstybei narei reikalingas rekomendacijas [9]. Taryba, remdamasi Komisijos pasiûlymu, gali kvalifikuota balsø dauguma nutarti vieðai paskelbti savo rekomendacijas. Taèiau sutartyje nëra numatytas grieþtas reikalavimas tiksliai ávykdyti konvergencijos
kriterijus, taèiau jie svarbûs vertinant ðalies paþangà, nes ðie rodikliai suteikia tam tikro
lankstumo. Taip pat ES acquis nenustato ir biudþetinës sistemos modelio, kurá ðalys narës
turëtø ádiegti, taèiau jos turi uþtikrinti gerà finansiná Bendrijos biudþeto iðtekliø ir iðlaidø valdymà. Biudþetas turi bûti organizuojamas taip, kad bûtø galima efektyviai valdyti lëðas, einanèias ið ES biudþeto ir á já.
Bûtent ðiose sutartyse (Mastrichto ir Amsterdamo) numatyti veiksmai ekonominës politikos ir piniginës sistemos atþvilgiu gali turëti átakos kiekvienos valstybës biudþeto suverenitetui, nes valstybëms palikta laisvë paèioms rûpintis tiek savo valstybiniø mokesèiø sistema, tiek iðtekliø paskirstymu [10, p. 166]. Bendra Sàjungos mokesèiø sistema, kurià bandoma derinti (tai daugiau susijæ su netiesioginiais mokesèiais), jau dabar turi átakos kiekvienos valstybës mokesèiø sistemai, nes nuolat didëja biudþetui priklausantys bendruomeniniai
poreikiai [10, p. 166–167].
Taèiau Europos Sàjungos sutartyje numatytos naujovës ápareigoja tiksliai apibrëþti
biudþeto suverenitetà tiek ekonominës politikos, tiek piniginës sistemos, kurià planuojama
suvienyti, atþvilgiu.

III. Valstybiø biudþetinis suverenitetas ir ekonominës politikos
koordinavimas
Valstybës biudþeto politika, kurià sudaro piniginë sistema ir pajamø politika, yra neatsiejama nacionalinës ekonominës politikos dalis [7, p. 78]. Europos Bendrijos vykdoma
ekonominë politika gali turëti átakos valstybiø biudþeto suverenitetui. Nors Mastrichto sutartis
numato kai kurias iðlygas, palankias valstybiniam suverenitetui, taèiau tam tikri apribojimai
vis dëlto egzistuoja.
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Valstybiø nariø ekonominiø rodikliø suvienodinimas Ekonominëje ir pinigø sàjungoje
numato nepervirðiniø biudþetø deficitø iðsaugojimà. Tokia biudþetinë disciplina suteikia galimybes ðalims sumaþinti valstybës skolà ir kartu jos aptarnavimo iðlaidas bei leidþia vyriausybëms restruktûrizuoti savo iðlaidas, didþiàjà jø dalá nukreipiant kitoms prioritetinëms sritims.
Valstybiø biudþeto suverenitetui palankios iðlygos
Europos sutartis numato „ekonominës politikos, kurios pagrindas – glaudus Sàjungà
sudaranèiø valstybiø ekonominës politikos koordinavimas“, ádiegimà. [9] Kiekviena valstybë
turi teisæ pati vadovauti savo ekonominei politikai, nepaþeidþiant sàlygos, kad valstybiø nariø
„ekonominë politika neprieðtaraus Bendrijos nustatytiems tikslams” ir bus suderinta su “ Tarybos keliamais reikalavimais“. [9]
Ðie reikalavimai pernelyg nesiskiria nuo jau anksèiau galiojusiø [6, p. 284] – tiesiog jie
iðdëstyti glaustesne forma. Sutarties redaktoriai, iðlaikydami formuluotæ „bendri interesai“ [6,
p. 285], aiðkiai parodo, kad egzistuoja tam tikri veiksmai, kurie skiriasi nuo bendros ekonominës politikos nustatytø prioritetø. Itin grieþtos taisyklës valstybiø biudþetiniam suverenitetui
negresia.
Jeigu kurios nors valstybës ekonominë politika neatitinka bendrø interesø ir susidariusi
padëtis gali turëti neigiamos átakos Sàjungos ekonomikos ir pinigø sistemos funkcionavimui,
Taryba, atsiþvelgdama á kompetentingà daugumos nariø nuomonæ, turi galimybæ teikti valstybei atitinkamas rekomendacijas. Þinoma, nebus taikoma jokia prievarta.
Ði sutartis neapsiriboja jau egzistuojanèiomis ekonominëmis politikos taisyklëmis. Ji
pasiþymi novatoriðkumu, nes ávedë tam tikrus apribojimus valstybiniø biudþetø valdymo
procesuose.
Apribojimai valstybiø biudþeto suverenitetui
Europos Sàjungos sutartis valstybëse narëse buvo vertinama nevienareikðmiðkai. Tos
sutarties oponentai teigë, kad ji per daug radikali ir kad suduotas smûgis valstybiø nariø suverenitetui, nes „Briuselio biurokratai“ ágis per daug teisiø kiðtis á tø valstybiø vidaus reikalus.
Taèiau ta sutartis buvo aprobuota atitinkamø valstybiø referendumuose bei parlamentuose,
ir tik Jungtinë Karalystë ir Danija priëmë Sutartá su tam tikromis iðlygomis. Jungtinë Karalystë
iðsiderëjo specialius protokolus, pagal kuriuos ji neprisijungë prie socialiniø sutarties punktø
ir pasiliko teisæ vëliau ávesti bendrà valiutà. Danija sutiko áeiti á ES tik tuo atveju, jei ji nedalyvaus bendroje gynybos politikoje, neásives bendros valiutos, neprisiims jokiø ásipareigojimø
dël Europos pilietybës ir neperduos ES institucijoms savo suvereniteto teismo ir policijos
klausimais.
Suformuluoti trys pagrindiniai apribojimai [9; 10, p. 167], kurie taikomi Bendrijos institucijoms, centrinëms vyriausybëms, regioninëms ir vietos valdþios struktûroms, visuomeniniams autoritetams, valstybiø nariø atskiroms organizacijoms ir vieðojo sektoriaus ámonëms.
Draudþiama:
• derinti paskolø ir kredito klausimus su centriniu Europos banku arba centriniais
nacionaliniais bankais;
• tiesiogiai vadovauti skolø tvarkymo operacijoms (iðskyrus tuos atvejus, kai uþ iðpirkimus ið centriniø bankø atsako ámonës arba privatûs asmenys);
• naudotis pirmenybës teise kreipiantis á finansø institucijas.
Nei Sàjunga, nei valstybës narës neprivalo prisiimti atsakomybës uþ centrinæ arba regioninæ valdþià, uþ visuomeniniø autoritetø, kitos valstybës narës veiklà arba vieðojo sektoriaus ámones. O gaunama finansinë parama gali bûti panaudojama bendriems projektams
ágyvendinti [10, p. 167–168].
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Ðie apribojimai ásigaliojo nuo 1994 m. sausio 1 d., kai prasidëjo antrasis Sàjungos
ekonominës politikos ir pinigø sistemos etapas. Nustatyti apribojimai turi atitikti visuomeniniø iðlaidø – vieðojo deficito – finansavimà, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai daro átakà bendriesiems poreikiams (sutartyje priskiriamiems ekonominei politikai bei laisvajai konkurencijai), kainø stabilumui ir atlyginimø mokëjimo sistemos pusiausvyrai [11].
Naujoji sistema, kuri gali ið dalies pasirodyti prievartinë, sukurta atsiþvelgiant á naujus
reikalavimus valstybëms. Ji ápareigoja vengti didelio vieðøjø finansø deficito [10, p. 168] ir
paisyti „biudþetinës disciplinos“. EB sutarties 104–C straipsnyje, kuris yra sutarties prieduose, aptariama deficito problema. Ðiame straipsnyje pateikiami biudþetinës disciplinos
vertinimo kriterijai, kuriø pagrindà sudaro visuomeninis deficitas ir ðalies bendras vidaus
produktas (toliau BVP) arba visuomeninë paskola ir BVP. Vienas ið protokolo prieduose
esanèiø dokumentø tiksliai apibrëþia ðiuos kriterijus. Negalima perþengti tam tikros ribos: 3
proc., jei deficitas lyginamas su BVP, ir 60 proc., jei deficitas lyginamas su visuomeninëmis
skolomis ir su BVP. Komisija stebi biudþeto evoliucijà, valstybiø nariø imamas paskolas tam,
kad prireikus galëtø árodyti „akivaizdþius veiklos trûkumus“. Komisija taip pat tikrina, ar paisoma biudþetinës disciplinos.
1996 m. per Europos Vadovø Tarybos susitikimà Dubline, remiantis Mastrichto sutarties nuostatomis, buvo susitarta dël Ekonominës ir pinigø sàjungos stabilumo pakto (dar
vadinamo Stabilumo ir ekonominio augimo paktu), kurá vëliau átraukë á Amsterdamo sutartá.
Ðis paktas numato, kad narës turëtø laikytis konservatyvios fiskalinës politikos, siekdamos
iðlaikyti visada subalansuotà biudþetà, geriau turint nedidelá pervirðá. Pakte jos ásipareigojo,
kad neleis, kad jø Vyriausybiø deficitas pakiltø virð jau anksèiau minëtø 3 proc. BVP. Taip pat
numatytos atitinkamos sankcijos, jei valstybës biudþeto deficitas virðija tà lygá, t. y. atitinkami
ásipareigojimai ávesti pataisos priemones, reikalavimas áneðti indëlá be palûkanø ir, jei deficitas per dvejus metus neiðnyksta, paversti tà indëlá bauda [13, 14]. Taèiau dël tokiø sankcijø
efektyvumo bûtø galima ir suabejoti, nes minëtø sankcijø skyrimas pablogintø valstybës, kuriai bûtø taikomos, ir taip jau dël esamo biudþeto deficito sunkià ekonominæ padëtá. Minëtasis paktas numato dvejopà problemos sprendimo bûdà. Pirma, ávesti (sukurti) profilaktinæ sistemà, nustatant ir koreguojant biudþeto sutrikimus dar jiems nepasiekus numatyto 3 proc.
biudþeto deficito pervirðio ir antra, numatyti kompleksà taisykliø, skirtø daryti átakà valstybëms narëms turint tikslà iðvengti pervirðiniø biudþetø deficitø bei priimti ir taikyti atitinkamas
priemones, padedanèias iðspræsti tokias susidariusias problemines situacijas.
Struktûriðkai „Stabilumo ir ekonominio augimo paktas“ susideda ið trijø daliø: a) Europos Vadovø Tarybos rezoliucijos, numatanèios valstybiø nariø, ES Komisijos ir ES Tarybos
kompetencijà ir ásipareigojimus realizuojant paktà; b) ES Tarybos reglamento Nr. 1466/97
„Dël biudþeto straipsniø laikymosi prieþiûros stiprinimo, ekonominës politikos koordinavimo
ir jos ágyvendinimo stebëjimo“, numatanèio informacijos biudþeto klausimais pasikeitimo
tvarkà tarp valstybiø nariø ir ES Komisijos; c) ES Tarybos reglamento Nr.1467/97 „Dël per
didelio deficito kontrolës procedûros ávedimo“.
Kyla klausimas: kaip veikia ðios analizuojamos procedûros praktikoje?
Jei valstybë narë neávykdo sutarties reikalavimø, taip pat jeigu iðkyla pavojus vieðøjø
finansø biudþetui, Komisija raðo Tarybai ataskaità. Joje analizuojama, ar buvo kokiø nors
ypatingø aplinkybiø, kurios galëjo sukelti nustatytø biudþeto deficito ribø virðijimà. Ðis paþeidimas gali bûti nagrinëjamas kaip paveiktas ypatingø aplinkybiø tik tuomet, kai yra neordinaraus ávykio, kurio negalëjo sukontroliuoti pati ðalis ir nulëmusio toká valstybës finansø pablogëjimà, padarinys (pvz., stichinë nelaimë).
Tuo atveju, jeigu nustatoma, kad valstybës biudþeto deficito pervirðis atsirado be svarbiø prieþasèiø, jai siunèiama Tarybos rekomendacija iðtaisyti susiklosèiusià padëtá, ápareigojanti imtis efektyviø priemoniø daugiausia keturiems mënesiams. Jeigu Taryba ðias priemones ávertina kaip neveiksmingas, korekcijos procedûra pereina á kità stadijà, t. y. valstybës narës atþvilgiu gali bûti taikomos sankcijos. Jos ávedamos deðimties mënesiø laikotarpiu, po to kai buvo paskelbti statistikos duomenys, rodantys deficito pervirðá [14].
164

Jeigu valstybë narë ir toliau nevykdo rekomendacijø, Taryba gali nuspræsti jà áspëti,
kad per nurodytà laikà deficitui sumaþinti imtøsi priemoniø esamai padëèiai iðtaisyti. Tokiu
atveju Taryba gali pareikalauti valstybës narës pagal konkretø grafikà teikti praneðimus, kad
galëtø tikrinti jos pastangas sureguliuoti deficità. Kaip numatyta EB sutarties 104 straipsnyje,
jei valstybë ir toliau nesilaiko jos atþvilgiu priimto sprendimo, Taryba gali nuspræsti taikyti
arba sugrieþtinti vienà arba keletà ið ðiø priemoniø [14]:
- pareikalauti ið jos prieð iðleidþiant obligacijas ir vertybinius popierius paskelbti papildomà informacijà, kurià nurodys Taryba;
- pasiûlyti Europos investicijø bankui persvarstyti savo paskolø teikimo politikà atitinkamos valstybës narës atþvilgiu;
- pareikalauti ið atitinkamos valstybës narës áneðti Bendrijai atitinkamo dydþio indëlá be
palûkanø, kol per didelis deficitas, Tarybos manymu, bus pataisytas;
- skirti atitinkamo dydþio baudas.
Su ekonomikos politikos gairiø laikymusi susijusi dar viena problema, su kuria Bendrijai jau teko susidurti, – tai kai kuriø valstybiø nariø nenoras vadovautis formaliomis rekomendacijomis, pateikiamomis ekonomikos politikos srityje. [11, p. 33] Èia reikëtø paminëti
Airijos atvejá, kai jai, kartu su kitomis narëmis pritarus Ekonominës politikos plaèiosioms gairëms, buvo rekomenduota laikytis prieðciklinës fiskalinës politikos savo 2001 m. biudþete,
kaip priemonës prieð „ekonomikos perkaitimà“. Jai buvo rekomenduojama nemaþinti numatomo savo biudþeto pervirðio. Taèiau prieðingai Tarybos ir Komisijos rekomendacijoms,
Airijos biudþete buvo pasiûlyta padidinti iðlaidas ir sumaþinti mokesèius, dël kuriø numatomas biudþeto pervirðio sumaþëjimas. Toks Airijos poþiûris prieðtaravo Mastrichto sutarties
ásipareigojimams, pagal kuriuos ji sutiko laikyti savo ekonomikos politikà bendrø interesø
dalyku ir laikytis formaliø, prie sutarèiø priderintø gairiø ir rekomendacijø. Taèiau kaip þinome, rekomendacijos, skirtingai nei sprendimai ar direktyvos, nëra privalomos, todël kaþkokiø atsakomøjø veiksmø Airijos atþvilgiu nebuvo imtasi. Bet toks vienos valstybës narës
elgesys gali bûti blogas pavyzdys kitoms narëms nesilaikyti sutartiniø ásipareigojimø.
Antrajame Sàjungos ekonominës politikos ir pinigø sistemos etape kiekviena valstybë
narë privalëjo „stengtis iðvengti“ visuomeniniø finansø deficito. Kaip tik ðioje stadijoje bendruomenë baigë savo stebëjimo procedûrà, nes valstybës stebëjimas nëra prievartinis.
Jei prasidëjus treèiajam etapui (1999 m. sausio 1 d.) valstybë nepasiekia reikiamø rezultatø, Taryba gali suteikti ribotà laikà deficitui sumaþinti. Taryba turi teisæ reikalauti ið valstybës tiksliø ir reguliariø ataskaitø, kad galëtø ávertinti valstybës daromà paþangà. Jeigu
valstybë vis tiek nesugeba ávykdyti reikalavimø, Taryba gali imtis atitinkamø priemoniø: ji turi
teisæ reikalauti, kad valstybë, prieð imdama paskolà, pateiktø papildomà informacijà; gali
pasitelkti á pagalbà Europos Bankà, kuris uþsiima investicijomis, kad ðis perþiûrëtø savo
bendradarbiavimà su valstybe; gali reikalauti, kad valstybë informuotø apie visas atliktas
pataisas [14].
Taryba, atsiþvelgdama á kompetentingà daugumos nuomonæ (ðià daugumà sudaro du
treèdaliai valstybiø nariø balsø) [11; 37], stengiasi palaikyti biudþetinæ disciplinà, o ðtai valstybë narë, kuri neatitinka reikalavimø, patenka á keblià padëtá (neturi balsavimo teisës) ir net
gali bûti sankcionuota. Protokole, kuris nustato biudþeto deficito iðvengimo taisykles, nurodoma, kad „valstybës narës rûpinasi, jog nacionalinë biudþeto valdymo politika atitiktø sutartyje iðdëstytus reikalavimus“.
Jau nuo 1994 m. rûpinamasi, kad ateityje bûtø pasiektas valstybiø biudþeto suvereniteto limitas. O vienos piniginës sistemos ávedimas, tiesiogiai susijæs su nacionaliniu suverenitetu, yra ið dalies priverstinë procedûra. Taèiau kai kurios valstybës narës (Danija, Britanija
ir Ðvedija) savo noru dalyvauti treèiajame ekonominës ir pinigø sàjungos etape atsisakë, pasilikdamos ðià teisæ ateièiai. Todël kai kuriø euroskeptikø nuomonæ, kad prisijungimas prie
vienos piniginës sistemos yra priverstinë procedûra, galima paneigti, nes, kaip matome, niekas valstybiø neverèia elgtis prieð jø valià.
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Sutarties 104, 104a, 104b ir 104c straipsniø nuostatos, kaip ir „stabilumo ir ekonominio
augimo paktas“, ir ateityje turës uþtikrinti biudþeto politikà, orientuotà á subalansuotus biudþetus, kartu paliekanti ðaliai narei atitinkamà veikimo laisvæ esant finansø sutrikimams ar
ekonomikos svyravimams jos viduje.

IV. Valstybiø biudþetinis suverenitetas ir vienos piniginës
sistemos ávedimas
Europos Sàjungos sutartyje ásipareigota treèiajame ekonomikos ir pinigø sàjungos sistemos etape „ypaè daug dëmesio skirti pinigø politikai“ [16, p. 55–57]. Ðiame laikotarpyje
valstybës susidûrë su tam tikromis kliûtimis – sudëtingas ne tik pats procesas, bet ir laikotarpis ávedus vienà pinigø sistemà.
Antrajame etape du pagrindiniai veiksniai lëmë Sàjungos ekonomikà ir pinigø politikà.
Pirmasis institucinës prigimties veiksnys didesnës átakos biudþeto suverenitetui neturëjo, o
antrasis, glaudþiai susijæs su paèiu procesu, lëmë tam tikrus pokyèius.
1994 m. sausio 1 d., jau egzistuojanèiø Europos fondø pagrindu ákuriamas IME (Europos Pinigø Institutas), vëliau tapæs Centriniu Europos banku [17]. Institutas turëjo dvejopà
misijà. Pirmiausia jis vadovavo antrajam etapui, kurio metu viena pinigø sistema dar nebuvo
ádiegta. Ðiuo laikotarpiu institutas rûpinosi nacionaliniø centriniø bankø bendradarbiavimo
stiprinimu ir valstybiø nariø piniginës politikos koordinavimu. Institutas taip pat rûpinosi treèiojo etapo pradþia, teisinëmis, organizacinëmis ir materialinëmis-techninëmis priemonëmis,
reikalingomis bendrai pinigø sistemai ávesti bei Centrinio Europos banko (toliau – CEB)
funkcijoms vykdyti. Kiti ne maþiau svarbûs ðio etapo ávykiai buvo:
- teisës aktø, draudþianèiø valstybiø nariø centriniams bankams finansuoti valstybës
sektoriaus (valstybiniø ámoniø ir organizacijø) veiklà arba tiesiogiai jam skolinti, priëmimas; tas pats draudimas galioja treèiajame etape ir CEB;
- teisës aktø, panaikinanèiø valstybës sektoriaus ámoniø ir organizacijø privilegijas naudotis pirmenybës teise kreipiantis á finansø institucijas, priëmimas;
- reikalavimø, kad visos valstybës narës stengtøsi neleisti susidaryti per dideliam
valstybës biudþeto deficitui, suformulavimas; tai vëliau buvo átvirtinta Europos Vadovø Tarybos kaip nariø biudþetinio proceso stebëjimo procedûra, teikiant rekomendacijas ðalims, kuriose yra tikimybë tokiam deficitui atsirasti;
- teisës aktø, draudþianèiø vienai valstybei narei arba paèiai Bendrijai perimti kitos narës valstybinio sektoriaus ásipareigojimus, priëmimas;
- nacionaliniø ástatymø (ten kur tai reikalinga), suteikianèiø valstybiø nariø centriniams
bankams nepriklausomumà nuo jø vyriausybiø, tam kad bûtø galima sulyginti jø teisiná statusà su analogiðku CEB statusu Europoje, priëmimas [15, p. 26].
Sëkmingam ekonominës ir pinigø sàjungos funkcionavimui svarbu tai, kad Bendrijos
narës bûtø pasiekusios aukðtà konvergencijos laipsná [lot. convergentis – supanaðëjimas,
suartëjimas) [18], t. y. kad visø ðaliø ekonomikoje bûtø pasiektas þemas infliacijos lygis, nedeficitiniai valstybiniai finansai bei jø valiutø kursø stabilumas.
Po vykusiø debatø ir interesø konfliktø, 1995 m. gruodá Madride Europos virðûniø taryba bûsimuosius pinigus pavadino eurais ir patvirtino jø ávedimo planà, pasirinkdama vëlesnæ treèiojo etapo paskelbimo datà – 1999 m. sausio 1 dienà. Ásigaliojus Europos Sàjungos sutarèiai, kiekvienoje Europos virðûniø taryboje buvo pabrëþiama, kad vyriausybiø pastangos pasiekti konvergencijos kriterijø atitikimà nebuvo bevaisës. Taèiau vienodø pinigø
ávedimas vis dar këlë abejoniø ir buvo vertinamas kaip vienas sudëtingiausiø bei ambicingiausiø uþdaviniø. Kai kurios valstybës narës ragino atidëti pinigø sàjungos ágyvendinimà.
Valstybës, kuriø konvergencijos rodikliai buvo geresni, nuogàstavo, kad dël prasèiau pasirengusiø valstybiø naujasis euras gali bûti silpnas.
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Taip pat valstybiø iðsakyti pageidavimai dël biudþeto suvereniteto reiðkia, kad treèiajame etape, per nustatytà laikotarpá, valstybës ásitrauks á bendrà procesà, kurá ES sutartyje
apibrëþia 4 sàlygos [15, p. 20]:
• kainø stabilumas;
• visuomeniniai finansai, kuriems negresia deficitas, kaip to reikalauja sutartis ir patvirtina Taryba;
• reguliarus dalyvavimas europinëje pinigø sistemoje (maþiausiai dvejus metus gali
bûti toleruojamas valstybës pinigø sistemos nepastovumas ir devalvacijos nebuvimas);
• bendro tikslo siekimas, ilgalaikis kainø nustatymas. (Valstybës kainos ir mokesèiai
negali atsilikti daugiau kaip 2 proc. nuo trijø pirmaujanèiø valstybiø.)
Valstybës, planuodamos savo ekonominæ politikà bei biudþetà, privalës atsiþvelgti á
ðias sàlygas.
Tais atvejais, kai valstybë narë patiria sunkumø arba dël iðimtiniø aplinkybiø, kurios
nuo jos nepriklauso, jai gresia dideli sunkumai, Taryba, remdamasi Komisijos siûlymu ir
spræsdama vieningai, gali tam tikromis sàlygomis suteikti tai valstybei narei Bendrijos finansinæ pagalbà. Tais atvejais, kai dideliø sunkumø kyla dël gaivaliniø nelaimiø, Taryba sprendþia kvalifikuota balsø dauguma. Apie priimtà sprendimà Tarybos pirmininkas informuoja
Europos Parlamentà [7, p. 83].
Prasidëjus treèiajam Sàjungos ekonominës ir pinigø politikos etapui, pinigø politika
rûpinasi Bendrija. Þinome, kad bendro pinigo statusas suteiktas eurui. Euras pakeitë buvusius piniginius vienetus ir tapo vieninteliu piniginiu vienetu [11], nes kaip tik jis ir atitiko keturias valstybëms iðkeltas sàlygas. Centrinis Europos bankas vienintelis turës teisæ iðduoti leidimus banko kupiûrø emisijoms. Bendrijoje kupiûrø emisijomis rûpinasi Centrinis Europos
bankas ir centriniai nacionaliniai bankai. Monetø emisija pasieks valstybes nares per Centriná
Europos bankà. [17] Bendrija taip pat nustatë susitarimo keliu pinigø keitimo sistemos mokesèius atsiþvelgdama á kiekvienoje valstybëje galiojanèià pinigø sistemà. Buvo sukurta pinigø keitimo politika [16. p. 57–58].
Þinoma, ðis procesas sukëlë nemaþai nerimo daugelyje ES valstybiø, todël reikëjo
numatyti tinkamus koordinavimo bûdus ir priemones [10, p. 168; 16, p. 65], o tai Romos
sutartyje vadinama „bendro susitarimo problema“.[11] Taip pat teko pasirûpinti priemonëmis, uþtikrinanèiomis vedamos ES politikos ir pinigø sistemos efektyvumà galutiniame
etape.
Tai ypaè aktualu Europos centriniø bankø sistemai (ECBS) ir Centriniam Europos bankui (CEB).
ECBS sudaro Centrinis Europos bankas ir nacionaliniai centriniai bankai, kuriems priklauso CEB kapitalas. Ðiam bankui vadovauja CEB valdyba: direktoratas, kurá sudaro prezidentas, viceprezidentas ir keturi nariai, iðrinkti bendrø valstybiø nariø susitarimu (visi nariai
turi neatnaujinamà 8 metø mandatà) ir centriniø nacionaliniø bankø valdytojø taryba [17].
ECBS, gavæs Tarybos valdytojø ápareigojimà ir Direktorato leidimà veikti, privalo rûpintis bendrijos pinigø politika, keitimo operacijø valdymu, taip pat turi prisiimti atsakomybæ uþ
gerà mokesèiø sistemos funkcionavimà [17]. O CEB privalo uþtikrinti, kad ECBS tiksliai
ávykdytø pateiktas uþduotis. Èia kalbama apie pinigø valdymà ir kreditø kontroliavimà, kuriuo
rûpinasi ECBS bei centriniai nacionaliniai bankai, kurie privalo vykdyti CEB instrukcijas [11].
Centrinis Europos bankas gali sustabdyti veikianèius ágaliojus, priimti sprendimus ir
pateikti nuomones arba rekomendacijas. Be to, CEB turës teisæ paskirti nuobaudas tuo atveju, jei nebus laikomasi bûtinø taisykliø [17].
Ágyvendinant vienos piniginës sistemos politikà ir siekiant pelno negalima toleruoti siauros nacionalinio biudþeto politikos, kadangi pinigø sistema yra neatsiejama biudþeto dalis
[15, p. 51–52]. Politinës ir biudþeto ekonomikos priemonës, pinigø ir áplaukø politika yra neatsiejamos viena nuo kitos. Todël jei bendrijos mastu centralizuojama viena, neatsiejamai
tas pats turi bûti daroma ir su kita.
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Prisijungimas prie euro valstybës finansø lygiu susijæs su grieþtos biudþeto disciplinos
laikymusi, o tai savo ruoþtu suteikia galimybæ sëkmingiau áveikti infliacijà, kuri euro zonoje
siekia apie 1,5 – 2 proc. per metus.
Bankams euro ávedimas reiðkë susiformavimà vienos bankø paslaugø rinkos ES.
Laipsniðkai individualiø skolintojø naudai savo ankstesnæ reikðmæ praranda atskirø valstybiø
kredito reitingai. Euro zonoje formuojasi vienodas teisinis piniginiø kreditiniø ir valiutiniø
santykiø reguliavimas. Pramonës korporacijoms euro ávedimas visø pirma reiðkë atsiskaitymo ir operacijø su valiuta draudimo iðlaidø sumaþëjimà.
Makroekonominiu poþiûriu abipusis valiutos kursø fiksavimas besikeièianèios konjunktûros sàlygomis reiðkë labiau iðsivysèiusiø euro zonos valstybiø nacionaliniø pajamø perpaskirstymà maþiau iðsivysèiusiø valstybiø naudai [15, p. 53]. Todël suprantamos politinës
Italijos, Ispanijos ir Portugalijos pastangos priklausyti euro zonai bei Didþiosios Britanijos ir
Ðvedijos baimë.
Valstybiø biudþeto suverenitetas Europos Sàjungos fone gali atrodyti suvarþytas ir
ipotekinis [19, p. 295]. Valstybiø ekonominei politikai keliami reikalavimai lemia kai kuriuos
suvereniteto apribojimus. Ipotekiniam suverenitetui átakos turi netiesioginiai apribojimai, priklausantys nuo vienos piniginës sistemos ávedimo.
Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvai, 1990 m. atkûrusiai savo nepriklausomybæ ir
suverenitetà, esamoms ir naujoms valstybëms narëms nacionalinio suvereniteto dalies perleidimas ir bûsimas bendras vykdymas kartu su kitomis valstybëmis ES narëmis, ES teisës
tiesioginis taikymas ir virðenybë nacionalinës teisës sistemoje turi esminæ reikðmæ. Taèiau
ES teisë gali bûti virðesnë uþ nacionalinæ teisæ tik tais tikslais ir tose srityse, kurios apibrëþtos EB ir ES steigimo sutartyse ir kur ES institucijoms suteikta galia priimti privalomus teisës
aktus.

Iðvados
1. Remiantis Europos Sàjungos sutarties nuostatomis galima teigti, kad stojimas ir priklausymas Europos Sàjungai dar nereiðkia valstybës suvereniteto praradimo, o dalyvavimas
joje – tai tik dalies valstybës narës institucijø kompetencijos perleidimas Europos Sàjungos
institucijoms taikant proporcingumo ir subsidiarumo principus.
2. Europos Sàjunga nuo kitø tarptautiniø organizacijø skiriasi savo virðnacionaliniu pobûdþiu. Svarbiausias virðnacionalumo elementas yra jos kompetencija leisti teisës aktus, taèiau Europos Sàjunga nëra suvereni valstybë, galinti savo nuoþiûra priimti teisës normas
ávairiais klausimais. Ji gali veikti tik tose srityse, kuriose pagal sutarèiø nuostatas valstybës
narës jai yra perdavusios kompetencijà.
3. Kiekviena valstybë turi teisæ pati vadovauti savo ekonominei politikai, tik valstybiø
nariø ekonominë politika neturi prieðtarauti Bendrijos nustatytiems tikslams ir turi bûti suderinta su Europos Vadovø Tarybos keliamais reikalavimais. Todël daugiausia átakos ðaliø gyvenimui turi jø paèiø vyriausybiø vykdoma politika, nes galimybiø santykis daþnai priklauso
pirmiausia nuo to, kaip yra tvarkomasi valstybës viduje.
4. Nauji reikalavimai valstybëms narëms vieðøjø finansø srityje, ápareigojantys jas
vengti didelio biudþeto deficito ir laikytis biudþetinës disciplinos, nuo kuriø priklauso sëkmingas ES ekonominës ir pinigø sàjungos funkcionavimas, nëra prievartiniai. Kiekvienai
valstybei palikta veikimo laisvë vykdant jai bendrijos numatytus uþdavinius ir funkcijas, nepaþeidþiant kitø nariø ir paèios Bendrijos interesø.
5. Sankcijos, numatytos Bendrijos sutartyje ir jos prieduose, uþ per didelá valstybës narës biudþeto deficità, viena vertus, neatitinka efektyvumo kriterijø, nes pablogina ðalies ekonominæ padëtá, kuri dël susidariusio deficito ir taip iðgyvena sunkumø. Antra vertus, tokiø
sankcijø tikimybë gali bûti efektyvios nariø ekonominës politikos saugiklis ir viena ið sàlygø
nepertraukiamai vykdyti jos tikslus ir uþdavinius.
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6. Formaliø rekomendacijø nesilaikymas arba jø ignoravimas gali turëti neigiamø padariniø tolesniam Bendrijos nariø ekonominiam bendradarbiavimui.

♦♦♦
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L’Union européenne et le souveraineté budgétaires des membres des Etats
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Les notions principales: les organisations internationales, la souveraineté, le budget, le deficit
des finances publiques, l’union économique et le système monétaire.

Résumé
Aujourd’hui les intérets nationales économiques sont la cause principale, pour quelle le monde
ne reste pas désuni. D’habitude, les gens associent leur aisance personnel économique avec le systeme
national économique, mais la collaboration économique avec les pays étrangères comprennent comme
la menace à la prospérité personnel et économique d’Etat, particulierement à l’occupation, du marché
économique et au revenus. Mème, eu Europe qui est présentée comme l’exemple de l’intégration
économique, constamment les obstacles de la collaboration des Etats parviennent lesquelles ne sont
pas franchis.
169

L’activité fondé des organisations internationaux est basé par le principe de la souveraineté les
membres honoraires des Etats, c’est pour cela les Etats collaborent et assistent en adoptant les
décisions seulement alors, quand cela aide aux intérets nationals, mais ne leur souleve pas la menace.
Le plus souvent les décisions des organisations internationales sont recommandés. Les
membres de l’Etat restent libres pour réaliser ces décisions. L’Union de l’Europe devrait ètre
l’example, comme les organisations internacionales facilitent non seulement la réalisations des
certains problèmes, mais au fond chargent le système international tradicionnel dominés des Etats.
L’Europe a son budget, elle peut adopter les décisions constatants le réglement intérieur des Etats.
Elle a aussi la fonction éxecutif – l’appareil d’organisation qui réalise les décisions adoptés, elle
accomplit les problèmes expéditifs, lesquelles les institutions nationales ne peuvent pas réaliser. Elle
s’occupe aussi de rassemblement de l’information, de l’analyse, et de l’élargissement.
Les lois de l’Europe ont l’influence indirect pour le droit national des membres des Etats. Le 5ième article du contract de l’Europe constate, que tous les membres de l’Europe prennent
l’engagement tacher d’atteindre les leur communs de l’Europe.
Le but priorité de la politique étrangère des pays de l’Est et du moyen aussi de la Lituanie est la
participation dans la NATO et en Europe, qui leur promet s’intégrer en espace économique de
l’Europe et leur concède les garanties de la sécurité nationale. L’intégration en Europe crée la
supposition pour assurer la stabilisation politique économique, sociale, aussi pour l’amélioration de
la vie du monde.
Aprés le 7 février 1992 le contract de Maastricht a été écrit pour la fondation de l’Union
européenne. Dans les débats une grande attention a été attaché pour la discusion des questions de la
souveraineté.
Dans l’article la souveraineté est analysé par l’aspect extérieur. L’analyse des contracts 1992
de Maastricht et 1997 d’Amsterdam est présenté. Elle est lié avec la souveraineté budgétaires des
membres des Etats. Les nouveautés prévues dans le contract de l’Europe sont analysés. Elles obligent
tracer la souveraineté budgétaire tant l’économie politique, tant le système pécuniaire, lequel on
planifie réunir. Le but de cette article est analyser, généraliser, apprécier les relations de l’Union
européenne et des membres des Etats, constate l’importance du régime et l’influence en réalisant et en
coordonnant la politique économique commun, l’union économique et le système monétaire,
l’introduction du système monétaire commun.
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