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Gerbiamoji Seimo Pirmininke, gerbiamasis Ministre Pirmininke, 

gerbiamieji kolegos parlamentarai, 

Jūsų Ekscelencijos,  

ponios ir ponai, 

Europos Sąjungos parlamentų pirmininkų konferencijos sprendimą lėmė daug svarių 

priežasčių. Kurių, manau, svarbiausia – pastarųjų metų ekonomikos krizė. Ji aiškiai parodė, kad 

neišvengiamai būtinas tvirtesnis ekonominės politikos koordinavimas tarp valstybių narių. Europos 

Sąjungos valstybių ekonomikos yra tarpusavyje labai susijusios. Todėl tvirtesnis politikos 

koordinavimas gali ir turi padėti išvengti skirtumų. Užtikrinti konvergenciją ir stabilumą  tiek 

valstybių narių, tiek ir visos Europos Sąjungos lygmeniu.  

Pradėjus įgyvendinti platesnio Europos Sąjungos ekonomikos valdymo reformą, 2010 m. 

imtas taikyti Europos semestras. Jis suteikė galimybę suderinti valstybių narių ekonominės ir 

fiskalinės politikos ataskaitų teikimo, vertinimo Europos Sąjungos lygiu tvarkaraščius. Iš esmės 

pakeisti nacionalinių ekonomikos politikų koordinavimo principą iš ex post į ex ante.  

2011 m. vadinamuoju šešių dokumentų rinkiniu įdiegta sistema toliau stiprinanti ekonomikos 

valdymą Europos Sąjungoje. 

Šio proceso tobulinimas ir vystymas žengia toliau. 

 Į jį aktyviai įsijungia tiek Europos Vadovų Taryba, tvirtindama konkrečioms valstybėms 

skirtas rekomendacijas dėl ekonominės, fiskalinės, užimtumo ir socialinės politikos. Tiek Europos 

Parlamentas, rengdamas Europos semestro savaitės renginius.  

Ir čia, pasinaudodamas proga, aš dar kartą norėčiau pareikšti didelę padėką gerbiamajai 

Europos Parlamento narei Elizai FEREIRAI (Elisa FERREIRA) už jos pastangas ir nuveiktą 

didžiulį darbą rengiant pranešimą „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2013 m. 

augimo apžvalga“. 

Europos semestro proceso demokratinis teisėtumas yra nepaprastai svarbus. Nacionaliniai 

parlamentai turi tinkamai dalyvauti formuojant ir įgyvendinant sistemą. Kuria siekiama ryžtingesnių 

ekonominių, biudžeto ir fiskalinės politikos reformų jų valstybėse. Kartu į nacionalinę politiką 

įtraukiant ir Europos Sąjungos matmenį. 

Norėčiau pabrėžti, kad, remiantis Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo 

ekonominėje ir pinigų sąjungoje 13 straipsniu, Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų 

bendradarbiavimas turi būti intensyvesnis.  

Neabejoju, kad Tarpparlamentinės konferencijos įsteigimas suteikia unikalią galimybę 

nacionaliniams parlamentams apsvarstyti savo vaidmenį. Užtikrinant demokratinę atskaitomybę ir 

teisėtumą Europos Sąjungoje.  

Taigi, gerbiamieji kolegos ir svečiai, leiskite dar kartą pasveikinti Jus visus susirinkusius čia, 

Lietuvoje, į inauguracinę Tarpparlamentinę Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų valdysenos 

konferenciją, ir palinkėti didelės  sėkmės jos darbe. 


