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Gerbiamieji svečiai, kolegos parlamentarai, ponios ir ponai, 

 

labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi turėdama galimybę pasveikinti Jus visus, susirinkusius 

Lietuvos Respublikos Seime. Ypač norėčiau pasveikinti Kroatijos Respublikos Susirinkimo 

delegaciją, dalyvaujančią šioje konferencijoje jau visateisio Europos Sąjungos nacionalinio 

parlamento teisėmis. Sveiki įsilieję į kolegų ir draugų būrį! 

 

Tarpparlamentinė Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų valdysenos konferencija yra jau 

penktasis Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai parlamentinis renginys. Per šį 

pirmininkavimo pusmetį surengsime dar keturis – iš viso devynis – parlamentinius renginius. 

Visų jų nekantriai laukėme ir atsakingai jiems rengėmės, todėl šiandien man ypač džiugu 

pasveikinti Jus visus susirinkusius Vilniuje. 

 

Gerbiamieji parlamentarai, ponios ir ponai, 

 

Ekonomikos padėtis skirtingose Europos šalyse yra labai nevienoda. Mes žinome su kokiais 

sunkumais susiduria kai kurios pietų Europos valstybės, kuriose stebimi ryškūs ne tik 

ekonominės, bet ir socialinės krizės požymiai – milijonai žmonių neturi darbo, ištisos jaunų 

žmonių kartos rizikuoja darbo neturėti per ilgai, tad  po to jiems gali būti pernelyg sudėtinga 

integruotis į darbo rinką. 

 

Daugelyje Europos šalių matome pirmuosius ekonomikos atsigavimo požymius, tačiau 

finansų rinkose vis dar trūksta pasitikėjimo. Centrinių bankų sukurtas likvidumas vis dar nėra 

pasiekęs realios ekonomikos, o ekonomikos augimas niekaip neįgauna norimo pagreičio. 

 

Na, o kokia situacija Lietuvoje? 

 

Lietuva džiaugiasi pakankamai gerais rodikliais. Praėjusiais metais mūsų  ekonomika augo 

trimis ir septyniomis dešimtosiomis procento. Šiais metais tikimės panašaus augimo. 

Nedarbas Lietuvoje vis dar yra per aukštas, nors matome, kad neturinčių darbo nuolat mažėja.  

 

Gerbiamieji parlamentarai, ponios ir ponai,  

 

Kaip žinote, šis Tarpparlamentinės Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų valdysenos 

konferencijos posėdis yra pirmasis. Nuėjome netrumpą kelią po Lisabonos sutarties 

įsigaliojimo, kad atsirastų šis svarbus tarpparlamentinis forumas. Forumas, kuris sudarys 

realias galimybes nacionaliniams parlamentams įgyvendinti savo teisę ir pareigą, įtvirtintą 

Lisabonos sutartyje, tai yra „aktyviai prisidėti užtikrinant gerą Sąjungos veikimą“. 

 

Ne paslaptis, kad kartais Europos Sąjungos piliečiai ir jų tiesiogiai išrinkti atstovai jaučiasi 

atitolę nuo Briuselyje ir Strasbūre priimamų sprendimų. Šiandien susirinkę Vilniuje į naujai 

įsteigtos tarpparlamentinės konferencijos posėdį, turime puikią galimybę šią spragą užpildyti. 

 



Lietuvos Respublikos Seimas, kaip pirmininkaujančios valstybės parlamentas, dar gerokai 

prieš pirmininkavimo pradžią apsisprendė,  kad šiais nelengvais, pokriziniais laikais Seime 

vyksiančius  pirmininkavimo renginius sieks užbaigti konkrečiais rezultatais ir išsamiomis 

išvadomis. Sieksime pridėtinės vertės. Esu įsitikinusi, kad nuo šiol parlamentarų susitikimai 

turėtų baigtis konkrečiais  sprendimais. Apie juos turi teisę žinoti ne tik politikai, bet ir mūsų 

rinkėjai, Europos piliečiai. 

 

Todėl džiaugiuosi matydama jus visus gausiai susirinkusius Seimo Kovo 11-osios Akto 

salėje, pasirengusius atviroms ir konstruktyvioms diskusijoms bei dialogo paieškai.  

 

Tai ypač aktualu atsižvelgiant į didžiulius pokyčius, kurie įvyko Europos Sąjungos 

ekonomikos ir finansų valdysenos srityje per pastaruosius penkerius metus. Lietuvos 

Respublikos Seimas aktyviai rėmė ir rems šiuos pokyčius, mūsų pozicija visada buvo labai 

konstruktyvi ir orientuota į ateitį.  

 

Gerbiamieji kolegos, ponios ir ponai, 

 

Esu įsitikinusi, kad ši konferencija leis parlamentarams, atvykusiems  iš visos Europos, 

sėkmingai apsikeisti nuomonėmis ir ieškoti geriausių sprendimų, kuriuos kiekviena valstybė 

galėtų pritaikyti sau.  

Taip pat tikiu, kad ši konferencija suteiks naujų galimybių sustiprinti bendradarbiavimą tarp 

nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento, taip pat visų Europos Sąjungos institucijų, 

atsakingų už ekonominės ir finansų politikos įgyvendinimą Europos Sąjungoje. 

 

Aš visiems Jums linkiu įdomių pranešimų, turiningų diskusijų, tarpusavio supratimo ir 

sėkmės surandant geriausius sprendimus savo valstybių ir visos Europos piliečiams. 

 

Malonios viešnagės Vilniuje!  

 

Dėkoju už dėmesį. 

 


