
 
 

BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO PIRMININKO BRONIAUS 

BRADAUSKO PRANEŠIMAS TARPPARLAMENTINĖS EUROPOS 

SĄJUNGOS EKONOMIKOS IR FINANSŲ VALDYSENOS 

KONFERENCIJOJE 
 

Gerbiamieji konferencijos dalyviai, svečiai, ponios ir ponai, 

 

Man tenka didelė garbė kalbėti šioje labai svarbioje ir aktualioje Tarpparlamentinės 

Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų valdysenos konferencijos dalyje siekiant aptarti, 

kokia yra šios naujos konferencijos, pirmą kartą vykstančios Vilniuje, Lietuvos Respublikos 

Seime, vizija ir tikslas. 

 

Ši konferencija yra jau trečioji tarpparlamentinė konferencija Europos Sąjungoje, suburianti 

parlamentarus iš visų nacionalinių parlamentų, Europos Parlamento ir šalių kandidačių 

parlamentų. Pirmoji tarpparlamentinė konferencija – Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų 

konferencija COSAC – buvo įsteigta 1989 m. Šio mėnesio pabaigoje Lietuvos Respublikos 

Seime vyks jubiliejinis – penkiasdešimtasis – COSAC posėdis, kuriame tikimės sulaukti ir 

COSAC įkūrėjo, buvusio Prancūzijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos Pirmininko, 

Prancūzijos uţsienio reikalų ministro, pono Lorano Fabiuso. Šių metų rugsėjį Seime buvo 

surengtas jau trečiasis ir kitos – Tarpparlamentinės bendros uţsienio ir saugumo politikos ir 

bendros saugumo ir gynybos politikos konferencijos – posėdis.  

 

Postūmį ir teisinį pagrindą Tarpparlamentinei Europos Sąjungos ekonomikos ir 

finansų valdysenos konferencijai atsirasti suteikė pirmiausiai Lisabonos sutartis, kurios 

vienas iš tikslų buvo sustiprinti nacionalinių parlamentų vaidmenį Europos Sąjungos 

teisėkūros ir sprendimų priėmimo procese.  

 

Prieţastis, dėl kurios Lisabonos sutartyje nacionaliniams parlamentams buvo suteiktos 

papildomos teisės, yra akivaizdi. Europos Sąjungos kompetencijoms plečiantis ir vis didesnę 

dalį mums visiems svarbių sprendimų priimant Sąjungos lygmeniu, nacionaliniai parlamentai 

neretai jaučiasi atskirti nuo svarbių sprendimų priėmimo. Tas ypač pasakytina apie finansinės 

ir ekonominės valdysenos sritį, apie kurią šiandien ir esame susirinkę diskutuoti. 

 

Gerbiamieji, 

 

Paskutinių penkerių metų finansiniai ir ekonominiai sunkumai atskleidė daug 

trūkumų, kurie egzistuoja institucinėje Europos Sąjungos sandaroje finansų, ekonomikos ir 

pinigų politikos kontekste, ypač bendros valiutos – euro – tvarumo poţiūriu. Todėl mes 

Lietuvoje rėmėme ir remiame gilesnę Europos Sąjungos integraciją šioje srityje. Galvojame, 

kad Europos semestro procedūros, sustiprintos Stabilumo ir augimo pakto nuostatos, naujai 

kuriami bankų sąjungos mechanizmai ir, be abejo, pati Sutartis dėl stabilumo, koordinavimo 

ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje – visos šios priemonės yra būtinos uţtikrinti 

euro tvarumą, maţinti makroekonominį disbalansą ir uţtikrinti finansų sektoriaus stabilumą 

visoje Europos Sąjungoje. 

 

Tačiau gilėjant integraciniams procesams, būtina uţtikrinti, kad kartu būtų kuriamos 

tinkamos priemonės efektyviai parlamentinei kontrolei bei demokratiniam teisėtumui ir 

atskaitomumui uţtikrinti.  
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Lisabonos sutarties 12-as straipsnis aiškiai sako, kad „nacionaliniai parlamentai 

aktyviai prisideda uţtikrinant gerą Sąjungos veikimą“. Todėl akivaizdu, kad nebepakanka 

vien tinkamai informuoti nacionalinių parlamentų apie Sąjungos lygmeniu priimamus 

sprendimus. Turėtų būti įsiklausoma ir atsiţvelgiama į nuomonę tų, kurie, būdami tiesiogiai 

išrinkti, yra jungiamoji grandis tarp Sąjungos piliečių ir ES institucijų.  Tai – ne tik 

nacionalinių parlamentų teisė, bet ir pareiga.  

 

Nuo 2006 m. Europos Komisija, ypač jos pirmininko Chosė Manuelio Barozo (Chose 

MANUELIO BAROSO) pastangomis, su nacionaliniais parlamentais palaiko reguliarų 

politinį dialogą aktualiausiose valdymo srityse. Mes palankiai vertiname šią Komisijos 

praktiką ir tikimės, kad ji tęsis ir po 2014 m. Europos Parlamento rinkimų.  

 

Tuo pačiu norėčiau pabrėţti, kad politinis dialogas turėtų būti išplėstas ir sustiprintas 

finansinės ir  ekonomikos valdysenos srityje. Mes dţiaugiamės, kad Europos Komisija 

teigiamai įvertino nacionalinių parlamentų norą būti aktyviau įtrauktiems į Europos semestro 

procesą. Atsakydamas į 47-ojo COSAC susitikimo Kopenhagoje pasiūlymą, Komisijos 

pirmininkas Chosė Manuelis Barozas (Chose Manuelis BAROSAS) įsipareigojo 

intensyvinti dialogą ir siekti tvirtos politinės partnerystės su nacionaliniais parlamentais. Šio 

dialogo tikslas – padidinti nacionalinių parlamentų supratimą ir palengvinti jų dalyvavimą 

ankstyvajame nacionalinio biudţeto planų ir nacionalinių reformų programų rengimo etape. 

Šios konsultacijos turėtų padėti geriau suprasti konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų, 

kurių įgyvendinimas galiausiai priklauso nuo nacionalinės politikos formavimo, motyvus. 

Komisija taip pat išreiškė poziciją, kad tolesniam ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimui 

turėtų būti numatyta tvirta demokratinė kontrolė įtraukiant nacionalinius parlamentus ir 

Europos Parlamentą.  

 

Tuo tikslu Europos Komisija įsipareigojo rengti reguliarias, du kartus per metus 

vyksiančias, konsultacijas: pirma, siekiant aptarti Komisijos rengiamą metinę augimo 

apţvalgą; antra, Komisijai pristačius ir Tarybai patvirtinus konkrečioms šalims skirtas 

rekomendacijas. Atsiţvelgiant į šį Europos Komisijos įsipareigojimą, mes manome, kad 

Tarpparlamentinė Europos Sąjungos finansų ir ekonomikos  valdysenos konferencija galėtų 

būti tas forumas, kuriame būtų palaikomas reguliarus dialogas tarp Komisijos ir nacionalinių 

parlamentų Europos semestro procese. Todėl galvojame, kad šios konferencijos rengimo 

datos turėtų būti derinamos su Europos semestro tvarkaraščiu. Europos Komisija savo ruoţtu 

turėtų įsipareigoti į konferencijos posėdţius atsiųsti aukščiausius uţ finansų ir ekonomikos 

valdyseną atsakingus pareigūnus, pirmiausia – uţ šią sritį atsakingą Komisijos narį. Aš raginu 

kitus kolegas apsvarstyti šį pasiūlymą ir jį patvirtinti konferencijos išvadose, jeigu mes tai 

nutarsime. 

 

Gerbiamieji kolegos, ponios ir ponai, 

 

Mes taip pat manome, kad veiksmingai parlamentinei kontrolei reikalingas aiškus 

kompetencijų pasidalijimas ir pagarba jam. Kaip ne kartą yra pabrėţta, sprendimų kontrolė 

turėtų vykti tuo lygmeniu, kuriuo yra priimami sprendimai. Mes gerbiame Europos Sąjungos 

sutarties 14-ą straipsnį, kuriame įtvirtinta, kad Sąjungos lygmeniu politinės kontrolės 

funkcijas atlieka Europos Parlamentas. Todėl siekiant veiksmingos parlamentinės kontrolės 

reikėtų išvengti funkcijų dubliavimo ir konkurencijos tarp nacionalinių parlamentų ir Europos 

Parlamento. 
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Nacionaliniai parlamentai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai įgijo svarią priemonę 

kontroliuoti teisėkūrą Sąjungos lygmeniu uţtikrinant, kad kuriant Europos Sąjungos teisės 

aktus ir priimant sprendimus būtų laikomasi subsidiarumo principo, kaip numatyta Lisabonos 

sutarties 2-ajame protokole „Dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo“. Ţinome, 

kad nemaţa dalis parlamentų aktyviai naudojasi šia prerogatyva ir dalijasi subsidiarumo 

patikrų rezultatais su kitais parlamentais. Kalbant apie bendradarbiavimą su kitomis ES 

institucijomis, aktyvesnis informacijos keitimasis ir nacionalinių parlamentų įtraukimas į 

teisėkūros procesą ankstyvojoje jo stadijoje reikšmingai prisidėtų prie subsidiarumo patikrų 

didesnio veiksmingumo. Kartu tai sustiprintų nacionalinių parlamentų pojūtį, kad į jų 

nuomonę yra įsiklausoma ir atsiţvelgiama.  

 

Kita vertus, nacionaliniai parlamentai turėtų sustiprinti Europos reikalų parlamentinę 

kontrolę, vykdomą nacionaliniu lygmeniu. Šioje srityje yra neišnaudotų galimybių, nes ne 

kiekvienas parlamentas aktyviai ir veiksmingai atlieka nacionalinių vyriausybių parlamentinę 

kontrolę europinių sprendimų priėmimo srityje, ypač finansų ir ekonomikos valdysenos 

klausimais. Aktyvesnės kontrolės poreikis juntamas dėl visų pagrindinių klausimų – tiek dėl 

biudţeto sudarymo ir fiskalinės drausmės uţtikrinimo, tiek ir dėl reformų įgyvendinimo, 

augimo skatinimo priemonių. Aktyvesnis vaidmuo turėtų būti ir Europos semestro procedūrų 

atţvilgiu. Europos Komisija kasmet rengia konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, o 

valstybių narių vyriausybės rengia nacionalines reformų programas ir stabilumo bei 

konvergencijos programas. Mano tvirtu įsitikinimu, parlamentai turėtų aktyviau dalyvauti 

svarstant, tvirtinant ir įvertinant šių programų įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu. 

 

Kitaip tariant, nacionaliniai parlamentai turėtų ne konkuruoti su Europos Parlamentu 

dėl parlamentinės kontrolės viršenybės Sąjungos lygmeniu, bet veiksmingiau kontroliuoti kitą 

ES teisėkūros proceso dalyvį – ES Tarybą – per nacionalinius Tarybos komponentus – 

nacionalines vyriausybes. Toks darbų pasidalijimas būtų itin sveikintinas parlamentinės 

kontrolės veiksmingumo poţiūriu. Tokiu būdu būtų kuriama sinergija tarp Sąjungos 

lygmeniu Europos semestro proceso atskaitomybę uţtikrinančio Europos Parlamento ir 

nacionaliniu lygmeniu rekomendacijas ir reformų planus įgyvendinančių vyriausybių 

kontrolę uţtikrinančių nacionalinių parlamentų.  

 

Na ir galiausiai galima drąsiai teigti, kad veiksmingesnis nacionalinių parlamentų 

įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą Sąjungos lygmeniu prisidėtų ir prie demokratinio 

atskaitomumo ir teisėtumo didinimo Europos Sąjungoje. Be abejo, tikrasis ir 

veiksmingiausias būdas uţtikrinti demokratinį atskaitomumą yra stiprinti tiesioginį piliečių 

įtraukimą ir informavimą dėl priimamų sprendimų. O tam turėtų būti numatomos atskiros 

priemonės. Tačiau Sąjungos lygmeniu priimamų sprendimų artinimas prie nacionalinių 

parlamentų, kurie yra arčiau piliečių valstybėse narėse, netiesiogiai prisidėtų ir prie 

demokratinio teisėtumo ir atskaitomumo stiprinimo. 

Noriu aptarti dar vieną konkretų klausimą, kuris turi labai didelę neigiamą reikšmę finansams 

ir ekonomikai. Tai – šešėlinė ekonomika. Pastaruoju metu jaunoms Sąjungos valstybėms 

narėms po įsipareigojimų įgyvendinimo kai kurių prekių akcizų srityje tai tapo tikra našta. 

Išskirčiau dvi problemas.  

Pirmoji – Europos Sąjungos išorės sienų apsauga. Visi mes kenčiame dėl kontrabandos – ne 

tik dėl tradicinių kontrabandinių prekių, tokių kaip alkoholis,  tabakas, kuras ir kt., bet ir dėl 

labiausiai neigiamą poveikį visuomenei turinčių psichotropinių medţiagų kontrabandos. Kaip 

pavyzdį galiu pristatyti – „Philip Morris“ atliktą taip vadinamą „tuščių pakelių tyrimą“. Todėl 

aš manau, kad Europos Sąjunga turi skirti didesnį dėmesį ir pagalbą valstybėms narėms, 

kurios turi sienas su trečiosiomis šalimis, ypač įsigyjant ir pritaikant naujausias technologines 
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priemones. Tačiau tai būtų tik viena iš kontrabandos stabdymo priemonių ir ji nėra 

pagrindinė. Kur kas svarbiau pašalinti kontrabandos prieţastis – vaizdţiai tariant „pakirsti jos 

šaknis“. Kodėl taip yra? Manau todėl, kad kai kurių prekių kainų skirtumo ţirklės tapo ypač 

didelės. Pavyzdţiui, tabako gaminių kainos Lietuvos kaimynėje Baltarusijoje ir Rusijoje yra 

iki 10 kartų maţesnės. Esant tokiai situacijai, šešėlinis kapitalas pradėjo šokti „velnišką 

kadrilį“ ir jį sustabdyti galima tik išjungus muziką. Kiekvienas medis ţaliuos tol, kol turės 

šaknis ir jis bus laistomas.  

Taigi, iš to kyla antroji problema. Šešėlinės ekonomikos šaknų nukirtimas. Tai įvykdyti 

šiandien neįmanoma, bet tam mes turime ruoštis ir eiti ta linkme. 

Būtina nuo nepaliaujamos kritikos pereiti prie konstruktyvaus bendradarbiavimo. Daugiau 

dėmesio skirti globalioms problemoms spręsti.  

Su šešėline ekonomika dienos šviesoje, jeigu taip galima sakyti, galima efektyviau kovoti ir 

Sąjungos viduje, tobulinant mūsų mokesčių politiką, muitinės procedūras, ypač vadinamąją   

42-ąją procedūrą, išmokų ţemės ūkyje suvienodinimą ir kitus klausimus. Man norėtųsi, kad 

mūsų Sąjungoje nebūtų vyresniųjų ir jaunesniųjų brolių ar seserų. 

 

Gerbiamieji kolegos, ponios ir ponai, 

 

Kaip vienam iš šios konferencijos organizatorių, man teko garbė ir privilegija būti 

pirmuoju pranešėju šioje svarbioje konferencijos dalyje. Lauksiu tolesnių diskusijų dėl šios 

konferencijos tikslo ir vizijos ir ypač norėčiau išgirsti Jūsų visų nuomones dėl šios 

konferencijos statuso Europos Sąjungos ekonomikos valdysenos struktūroje. Siūlyčiau 

padiskutuoti apie dvi konkrečias šios konferencijos funkcijas apie kurias jau uţsiminiau savo 

kalboje: pirma, kad ši konferencija taptų pagrindiniu forumu, kuriame Europos Komisija 

įsitrauktų į reguliarų politinį dialogą su nacionaliniais parlamentais Europos semestro ir kitais 

aktualiais Sąjungos ekonomikos valdysenos klausimais; antra, kad ši konferencija taptų 

pagrindiniu bendradarbiavimo tarp nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento forumu 

finansų ir ekonomikos valdysenos klausimais. 

Taip pat norėčiau išgirsti Jūsų nuomones ir šešėlinės ekonomikos paţabojimo 

klausimais. 

 

Linkiu Jums visiems įdomių diskusijų ir laukiu Jūsų nuomonių bei reakcijų! 

 

Ačiū uţ dėmesį. 


