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Gerbiamieji, 

 

Sveikinu Jus, susirinkusius į pirmąją tarpparlamentinę Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų 

valdymo konferenciją. Simboliška, kad šis, pirmasis, parlamentarų ir ekspertų susitikimas vyksta 

2013-aisiais, kai pažymime Europos Sąjungos piliečių metus. 

 

Daugeliui ekonomistų ir verslininkų Europos finansinis stabilumas susiveda į skaičius, ekonominių 

kreivių svyravimus. Tačiau Jūs, žmonių rinkti valstybių politikai, aiškiausiai suvokiate, kad, 

kalbėdami apie finansinį stabilumą, kalbame apie savo tėvų ir savo pensijas, savo ir savo vaikų 

darbo vietas, apie visų Europos Sąjungos piliečių socialinę gerovę. Todėl sprendimų, dėl kurių 

tarsitės Vilniuje, matas turi būti ne tik trumpalaikis BVP augimas ar kitų metų biudžeto 

asignavimai, bet ir tai, kokioje Europoje norime gyventi po 10 ir daugiau metų.  

 

Pastaroji ekonominė krizė parodė silpnąsias Europos ekonomikos ir finansų valdymo vietas. 

Daugeliui europiečių teko patirti, kad besaikis vartojimas tėra iliuzija. Pamatėme, ir kokias skyles 

mūsų ekonomikoje išgraužė neatsakingi ir aplaidūs finansiniai sprendimai. Todėl žengėme teisinga 

linkme - priėmėme ryžtingus sprendimus įvesdami fiskalinę drausmę ir taip siekiame atkurti 

prarastą pasitikėjimą tiek pačia Europos Sąjunga, tiek euro zona. 

 

Šių sprendimų įgyvendinimas valstybėse narėse reikalauja drąsių ekonominių ir finansinių reformų. 

Tik įgyvendinę jas, galime užtikrinti ilgalaikį konkurencingumą, stabilų ekonomikos augimą ir 

naujų darbo vietų kūrimą. Tik įgyvendinę reformas galėtume rasti ir pritaikyti tinkamas ekonomikos 

skatinimo priemones, kurios kurtų didžiausią pridėtinę vertę ne tik valstybės mastu, bet būtų 

juntamos ir piliečiams.  

 

Europos finansinį stabilumą tik pradedame kurti, tačiau, norėdami, kad mums pavyktų ilgalaikėje 

perspektyvoje, turime nuosekliai keisti įstatymus. Europos Sąjungos piliečiai buvo solidarūs su 

finansinėms ir ekonominėms reformoms pasiryžusiomis vyriausybėmis. Jie sutiko sumokėti 

daugiau mokesčių, dirbti už mažesnį atlyginimą ar vyresnio amžiaus išeiti į pensiją, patikėję 

politikų kalbomis, kad kitos išeities nėra. Tačiau europiečių solidarumas - racionalus solidarumas. 

Finansinę drausmę, mokesčių surinkimą ir skaidrų verslą galime užtikrinti tik garantavę, kad 

mokesčiai apskaičiuojami ir panaudojami veiksmingai, nedaroma nuolaidų privilegijuotoms 

grupėms.  

 

Besikeičiant ekonominės ir pinigų sąjungos ekonomikos valdymui, neišvengiamai keičiasi ir 

Europos Parlamento bei nacionalinių parlamentų vaidmuo. Stiprinant ekonominę ir pinigų sąjungą, 

jų įsitraukimas būtinas, siekiant, kad reformos sklandžiai vyktų kiekvienoje Europos Sąjungos 

narėje. Kad finansinė drausmė taptų norma ne tik Europos Sąjungos valstybėms, bet ir piliečiams. 

 

Kurdami Europos Sąjungos finansinį stabilumą, mes lyg statome bendrą europietišką namą. Jis bus 

tiek stabilus, kiek bus stabilūs vokiški pamatai, prancūziškos plytos, britiškos gegnės, lietuviški 



langai ir taip toliau. Tikros ir veikiančios ekonominės ir pinigų sąjungos pagrindas yra bendras 

supratimas, bendri sprendimai ir bendros pastangos. 

 

Todėl linkiu Jums konstruktyvių diskusijų Vilniuje ir sėkmingo darbo europiečių labui grįžus namo.  
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