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Gerb. p. Pirmininke, Bradauskai, ir p. Pirmininke, Žemaitaiti, 

 
dėkojame už Jūsų 2013 m. lapkričio 6 d. laišką, skirtą Pirmininkui Barroso, kuris paprašė 

atsakyti į Jūsų laišką. Prie laiško Jūs taip pat pridėjote 2013 m. spalio 16–17 d. Vilniuje vykusios 

Tarpparlamentinės Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų valdysenos konferencijos pasiūlymą. 

Komisija palankiai vertina Tarpparlamentinės Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų valdysenos 

konferencijos, kuria siekiama didinti ES ekonomikos ir finansų valdysenos srityse, ypač 

Ekonominės ir pinigų sąjungos atžvilgiu, priimamų sprendimų demokratinę atskaitomybę ir 

teisėtumą, įsteigimą. 

Pritardama Jūsų laiške išdėstytoms mintis, Komisija taip pat mano, jog svarbu užtikrinti, kad 

svarbius pokyčius ES ekonomikos valdysenos srityje lydėtų ir atitinkamų mechanizmų, 

užtikrinančių veiksmingą demokratinį teisėtumą ir atskaitomybę, įgyvendinimas. Šiuo atžvilgiu ir 

nacionaliniai parlamentai, ir Europos Parlamentas vaidina svarbų vaidmenį. Nacionaliniai 

parlamentai užtikrina valstybių narių veiksmų Europos Vadovų Taryboje ir Europos Sąjungos 

Taryboje bei nacionalinių fiskalinių ir ekonomikos politikų vykdymo demokratinį teisėtumą. 

Demokratinę atskaitomybę ir priežiūrą Europos mastu pirmiausia užtikrina Europos Parlamentas. 

Komisija remia pastangas stiprinti Europos semestro proceso demokratinį teisėtumą. 

Atsižvelgiant į jau esamą ekonomikos valdysenos srityje sąveiką tarp Europos ir nacionalinio 

lygmens, svarbu užtikrinti didesnį Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų dalyvavimą 

sprendimų priėmimo procese. 

 Didesnis tarpparlamentinis bendradarbiavimas ir dialogas šiame kontekste taip pat yra labai 

svarbus. Galų gale, nacionaliniai parlamentai ir Europos Parlamentas turi bendrai nuspręsti, kaip 

dalyvauti ir tiksliai organizuoti tokį tarpparlamentinį bendradarbiavimą Europos semestro kontekste 

bei kokia forma turėtų jis vykti. 

 Komisija lieka ir toliau įsipareigojusi nuolat vystyti politinį dialogą su nacionaliniais 

parlamentais vykdant Europos semestro veiklą. Komisija išskyrė du ypatingus Europos semestro 

momentus, kai dialogas su nacionaliniais parlamentais tarpparlamentinių susitikimų metu ypač 

galėtų sukurti pridėtinės vertės (t. y. pirma, po Europos Komisijos metinės augimo apžvalgos 

paskelbimo ir, antra, po valstybėms narėms skirtų rekomendacijų priėmimo). Būtent šių svarbių 

etapų metu Komisija yra pasirengusi aptarti su nacionaliniais parlamentais ir horizontalius, ir 

specifinius valstybių narių klausimus bei plačiau paaiškinti savo poziciją. Dėl taip vadinamo dviejų 

dokumentų rinkinio, Komisija, jei bus prašoma, yra pasirengusi pateikti nacionaliniams 

parlamentams savo nuomones dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų. 
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 Galiausiai, Komisija sutinka su tuo, kad parlamentinis bendradarbiavimas Europoje išlieka 

svarbus, o efektyviai jį vykdyti daugiapakopio valdymo sistemoje ir su nacionaliniais parlamentais, 

ir su Europos Parlamentu, kurie ir atlieka specifinį vaidmenį, ir vienas kitą papildo – tai jau iššūkis. 

Mūsų manymu, nuolat reikia vykdyti tarpparlamentinius mainus siekiant didinti supratimą apie ES 

ekonomikos ir finansų valdysenos srityse priimamų sprendimų tarpusavio priklausomybę. 

 Su nekantrumu laukiame kitų sėkmingų Tarpparlamentinės Europos Sąjungos ekonomikos ir 

finansų valdysenos konferencijos susitikimų. 
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