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Gerbiamas Pirmininke, 

gerbiamas Pirmininko pavaduotojau, 

gerbiamas Europos Komisijos nary, 

ponios ir ponai parlamentarai, 

ekonominė ir finansų krizės bei po to kilusi biudžeto krizė tapo 

priežastimi sustiprinti Europos fiskalinės ir makroekonominės 

priežiūros mechanizmus. Visi  prisidėjome ir atidžiai sekėme kaip 

buvo priimtas šešių teisės aktų rinkinys (six-pack), o vėliau ir Sutartis 

dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos (SSKV) bei dviejų 

dokumentų rinkinys (two-pack). 

Mano nuomone, veiksminga naujoji ekonominė ir fiskalinė 

valdysena turi remtis tvirtu demokratijos pagrindu, kurį užtikrina 

nacionaliniai parlamentai. Tik jis užtikrins teisėtumą ir žmonių 

pritarimą priimant dažnai sunkius sprendimus, ypač susijusius su 

valstybės finansų konsolidavimu.  

Be to, nepamirškime, kad, nepaisant patobulintų Europos 

priežiūros mechanizmų, parlamentai išsaugojo suverenitetą fiskalinės 

ir biudžeto politikos srityje.  
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Taigi tam, kad ekonomikos atsigavimo ir biudžeto 

konsolidavimo strategija būtų veiksminga, Europos Sąjungos 

valstybių narių, ypač euro zonos narių, parlamentai privalo aktyviai 

bendradarbiauti.  

Dėl šios priežasties Tarpparlamentinei Europos Sąjungos 

biudžeto, ekonomikos ir finansų valdysenos konferencijai tenka 

lemiamas vaidmuo.  

Ne veltui ir pirmininkaujančios Lietuvos pateiktame darbo 

tvarkos taisyklių projekte yra labai teisingai pabrėžiama būtinybė 

„pagerinti demokratinį teisėtumą ir atskaitomybę Europos Sąjungos 

(ES) ekonomikos ir finansų valdymo srityje“. 

Vienas iš Europos semestro privalumų yra tai, kad stabilumo ir 

konvergencijos programos (SKP) ir nacionalinės reformų 

darbotvarkės (NRD) yra pateikiamos ir Europos Komisijos, ir ES 

Tarybos peržiūrimos tuo pačiu metu. Vienu metu vertinant biudžeto 

ir ekonominę politiką, siekiama gerinti valstybių narių veiklos 

koordinavimą, ypač rengiant kitų metų biudžetą.  

Taigi parlamentarams būtina gauti visą reikiamą informaciją, 

kad, viena vertus, jie galėtų paveikti vyriausybių poziciją dėl 

Sąjungos prioritetų ir, kita vertus, galėtų užtikrinti veiksmingą 

Komisijai teikiamų stabilumo ir konvergencijos programų (SKP) ir 

nacionalinių reformų darbotvarkių (NRD) kontrolę. 

Norėčiau su Jumis pasidalinti Prancūzijos patirtimi šiuo 

klausimu. Nuo 2011 m. vyriausybė privalo perduoti parlamentui 

stabilumo programą, likus ne mažiau nei dviem savaitėm iki jos 
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perdavimo Komisijai. Po to  programa kartu su nacionaline reformų 

darbotvarke svarstoma parlamente. Po diskusijų gali būti surengtas 

balsavimas.  

Manau, kad tokią procedūrą vertėtų numatyti visose Europos 

Sąjungos valstybėse.  

Man taip pat atrodo, kad Tarpparlamentinė konferencija gali 

tapti išskirtine galimybe pristatyti valstybėse narėse vykdomas 

ekonomines reformas bei nacionaliniams parlamentams pasikeisti 

gerąja praktika.  

Kiekvieną pavasarį visose Europos Sąjungos valstybėse vyks 

politiniai debatai visiems svarbiais klausimais biudžeto tema. Iki to 

laiko mums labai svarbu sužinoti, kaip iškilusius sunkumus sprendžia 

mūsų partneriai.  

Dėl to per Europos Sąjungos parlamentų pirmininkų 

konferenciją, vykusią Nikosijoje balandžio mėnesį, buvo pasiūlyta 

Tarpparlamentinę konferenciją organizuoti du kartus per metus, 

pirmą pusmetį Briuselyje, antrą pusmetį ES Tarybai 

pirmininkaujančioje valstybėje.  

Toks principas, įrašytas ir Tarpparlamentinės konferencijos 

darbo taisyklių projekte, man atrodo, yra geras. Tuo labiau, kad taip 

pat numatyta, jog šios konferencijos darbotvarkė rengiama 

bendradarbiaujant ne tik su pirmininkaujančiu trejetu, bet ir su 

visomis nacionalinių parlamentų delegacijomis.  

Be to, mano manymu, pirmininkaujančios Lietuvos pasiūlytas 

darbo tvarkos taisyklių projektas puikiai atitinka mano susikurtą 
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konferencijos viziją: veiklos struktūra, gebanti užimti aiškią poziciją. 

Šiuo atžvilgiu, pasiūlymas stengtis priimti sprendimus bendru 

sutarimu, neatmetant ir balsavimo kvalifikuota dauguma galimybės, 

man atrodo apgalvotas.  

Mums, nacionaliniams parlamentams, tenka pareiga užtikrinti, 

kad būtų išvengta vyriausybių dvigubos pozicijos: vieną poziciją 

pristatant Briuselyje, o kitą  visuomenėje. Dėl to vėliau dažnai dūžta 

viltys ir kyla nepasitikėjimas visa Europos politine sistema. Turime 

pasirūpinti, kad politinės diskusijos Europos institucijose atspindėtų 

piliečių problemas ir nacionalinius politinius debatus. Turime suteikti 

politinę prasmę naujoms biudžeto valdymo taisyklėms (taisyklė dėl 

skolos dydžio ar metinio struktūrinio biudžeto deficito  svyravimų), 

kurių techniniai aspektai ir subtilybės kartais atrodo šiek tiek 

juokingai.  

Šiuo atžvilgiu, pirmininkaujančios Lietuvos nubrėžtos gairės 

mane nuteikia optimistiškai. Džiaugiuosi, kad vienas iš darbo 

posėdžių skirtas Bankų sąjungai, nes tai – projektas, apie kurį 

vyriausybės visuomet kalba iš techninės pusės, nors jis gali turėti 

įtakos ir valstybių suverenitetui biudžeto srityje. Todėl 2012 m. 

lapkričio 20 d. rezoliucija Prancūzijos Senatas aiškiai pareikalavo, 

kad „bankų priežiūros kontrolė būtų įvardyta kaip viena iš 

Tarpparlamentinės konferencijos užduočių“.  

Labai svarbu, kad valstybių narių parlamentarai aptartų 

konkrečius, visiems svarbius klausimus. Minėjau Bankų sąjungą, bet 

taip pat galėčiau pateikti ir mokesčių bazės erozijos ir pelno 

perkėlimo problemos (BEPS) pavyzdį, apie kurį EBPO parengė 
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pranešimą „Mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo problemų 

sprendimas“.  

Tokia yra mano naujosios Tarpparlamentinės konferencijos 

„vizija“. Manau, kad jos tikslas turėtų būti suteikti nacionaliniams 

parlamentams būdų dalyvauti naujojoje Europos Sąjungos 

ekonominėje ir finansų valdysenoje bei padėti jiems išlikti Europos 

tautų atstovais tikrąja šio žodžio prasme.  


