
2013 m. rugsėjo 6 d. 

 

NATO Generalinio Sekretoriaus Anderso Fogo Rasmuseno (Anders Fogh 

Rasmussen) kalba Tarpparlamentinėje bendros užsienio ir saugumo politikos bei 

bendros saugumo ir gynybos politikos konferencijoje Vilniuje 

 

Kaip išnaudoti Europos potencialą 

 

 

Ponios ir ponai, 

šiandien man tenka didelė garbė ir malonumas stovėti priešais Jus. Šioje auditorijoje 

matau daug pažįstamų veidų. Matau atstovus iš Europos Parlamento ir nacionalinių 

parlamentų, kuriuos pažįstu jau daugelį metų.  

Leiskite pradėti nuo padėties Sirijoje, kuri kelia nerimą visam pasauliui. Visi matėme 

tuos baisius rugpjūčio 21 d. įvykio vaizdus Damasko priemiesčiuose. Didžiulis cheminio 

ginklo panaudojimo išpuolis. Civilius gyventojus jų pačių režimas nuodijo dujomis.  

Daugybė šaltinių liudija, kad už tai atsakingas Sirijos režimas. NATO sąjungininkės 

pasmerkė šį išpuolį pačiais griežčiausiais žodžiais. Ir kaltininkai turi už jį atsakyti.  

NATO ir toliau veikia kaip konsultacijų forumas, kuriame kasdien tariasi Šiaurės 

Amerika ir Europa. 

Mūsų dislokuotos „Patriot“ raketos ir toliau saugo Turkiją. Mes ir toliau giname ir 

saugome pietrytinę Aljanso sieną.  

Tačiau, kaip rodo padėtis Sirijoje, ir toliau susiduriame su saugumo iššūkiais. Todėl 

gyvybiškai svarbu, kad būtume pasirengę juos įveikti kartu.  

Ponios ir ponai, 

prieš dvidešimt metų šioje salėje Lietuva atgavo savo suverenumą ir pradėjo kelionę 

euroatlantinės ir europinės integracijos link.  

Ši kelionė buvo itin sėkminga. Beveik prieš dešimtmetį Lietuva tapo vertinga NATO 

sąjungininke ir gerbiama Europos Sąjungos nare. Ši šalis tapo saugesnė. O saugi Lietuva 

padėjo visam euroatlantiniam regionui tapti saugesniu.  

Kaip sąjungininkė, Lietuva rodo įsipareigojimą bendram saugumui. Ši šalis sustiprino 

mūsų politinį solidarumą. Ji reikšmingai prisideda prie mūsų operacijų, įskaitant nuolatinę 

misiją Afganistane.  

Lietuva yra lyderė diskutuojant apie energetinį saugumą. Džiaugiuosi, kad šiandien 

dalyvausiu NATO Energetinio saugumo kompetencijos centro atidaryme. Ši institucija bus 

itin reikalinga ieškant būdų, kaip spręsti labai svarbų klausimą.  

Pirmą kartą pirmininkaudama Europos Sąjungos Tarybai Lietuva pasišventė siekti 

tvirtesnio Europos Sąjungos ir NATO bendradarbiavimo.  

Už visa tai dėkoju Lietuvos vyriausybei ir Lietuvos žmonėms. 

Šiandien kalbu kaip NATO Generalinis Sekretorius. Tačiau taip pat kalbu ir kaip 

išdidus europietis, kuris tiki Europa ir kuriam labai rūpi mūsų žemyno ateitis.  

O kadangi man rūpi Europos ateitis, norėčiau iš pat pradžių aiškiai pasakyti: jei mes, 

gyvenantys Europoje, neinvestuosime ir finansiškai, ir politiškai daugiau į mūsų gynybą ir 

saugumą, tada ateityje kalbėsime ne apie mūsų įtaką pasaulyje, bet apie kitų įtaką mūsų 

pasauliui.  

Norėčiau pateikti Jums keletą skaičių. Per paskutiniuosius ketverius metus dauguma 

NATO sąjungininkių sumažino savo išlaidas gynybai: kai kurios – daugiau kaip 20 proc. 

Besiformuojančios rinkos ekonomikos šalys, priešingai, sparčiai didina išlaidas 

gynybai. 2012 m. Azijos šalių išlaidos gynybai pirmą kartą aplenkė Europos šalių išlaidas. 
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Prognozuojama, kad 2015 m. vien tik Kinijos išlaidos gynybai prilygs aštuonių didžiausių 

NATO sąjungininkių Europoje išlaidoms.  

Nors išlaidas gynybai mažiname, tačiau pasaulinių iššūkių daugėja: nestabilumas 

nacionalinėse valstybėse, raketų platinimas, terorizmas, kibernetiniai išpuoliai.  

Siekiant įveikti šiuos iššūkius, Europai reikia švelniosios galios priemonių. Tačiau šią 

galią reikia paremti kietaisiais kariniais pajėgumais.  

Mūsų žemyne ginkluotų kareivių yra puse milijono daugiau negu Jungtinėse Amerikos 

Valstijose. Tačiau ir toliau mes nesugebame pasinaudoti šiais įspūdingais ištekliais.  

Pavyzdžiui, mūsų pajėgų bazinis ir techninis rengimas dažniausiai yra toks pat, ypač 

tais atvejais, kai šalys naudoja tą pačią įrangą. Tačiau tėra vos keli pavyzdžiai, kai mūsų 

pajėgos rengiamos kartu veiksmingai. 

Problemą didina ir mūsų pramonės praktika. Pavyzdžiui, eksploatuojame beveik 

keturiasdešimt įvairiausių rūšių pėstininkų kovos mašinų, tačiau kai kurių turime vos po 

kelias ir tokiu būdu giname savo šalies pramonę. To pasekmė – prasta masto ekonomija, 

pernelyg didelės eksploatavimo išlaidos ir neveiksmingas rengimas.  

Taigi, iš esmės, jei mes, europiečiai, norime įveikti iššūkius, su kuriais susidursime 

ateityje, privalome tapti ambicingesni.  

Privalome užmiršti užsitęsusią šalių konkurenciją.  

Privalome telkti ir dalytis tuo, ką turime, ir veiksmingiau tai panaudoti.  

Mūsų saugumas yra privalomas. Jis gyvybiškai svarbus. Norėdami jį išsaugoti, mes, 

europiečiai, turime investuoti į stipresnę Europą. Reikia investuoti į stipresnę NATO. Reikia 

investuoti į stiprią NATO ir Europos Sąjungos partnerystę.  

Kaip jau žinote, gruodžio mėnesį vyks svarbus Europos Vadovų Tarybos susitikimas 

saugumo ir gynybos klausimais. Esu tikras, kad šiam susitikimui besirengiančios Europos 

šalys turėtų sutelkti dėmesį į tris pagrindines sritis.  

Pirma, pajėgumai. Europos šalys pasiekė tikros pažangos plėtodamos naujus 

pajėgumus, pavyzdžiui, sunkiuosius transporto lėktuvus. Tačiau visi žinome, ko stinga. O 

stinga radijo bangomis valdomų lėktuvų žvalgybai ir sekimui. 

Nepaisant pažangos sprendžiant stygiaus klausimą, dar daug reikia nuveikti.  

O tam prireiks nemažai laiko ir didžiulių investicijų. Tokios investicijos kainuos. 

Tačiau jei savo karius siųsime į mūšį be jiems reikalingos paramos, sumokėsime tų karių ir 

tų, kuriuos turėtume ginti, gyvybėmis.   

NATO daug dirba, kad suteiktų itin svarbius pajėgumus. Pavyzdžiui, pagal mūsų 

išmaniosios gynybos iniciatyvą parengti 29 tarptautiniai pajėgumų projektai. Visai neseniai 

buvo užbaigtas pirmasis jų – malūnsparnių priežiūros projektas Afganistane.  

Europos Sąjunga, savo ruožtu, stengiasi teikti pajėgumus juos telkdama ir jais 

dalydamasi. Pavyzdžiui, Europos Sąjunga vadovauja tarptautinei degalų atsargų papildymo 

ore lėktuvų įsigijimo programai. 

Aš pritariu jai, nes ji sustiprins ne tik Europos Sąjungos, bet ir NATO gebėjimą veikti. 

Raginu Europos Sąjungą pasinaudoti gruodį vyksiančia Europos Vadovų Taryba, siekiant 

tolesnės pažangos šiuo itin svarbios iniciatyvos klausimu.  

Antra, pramonė. Siekiant plėtoti veiksmingus ir šiuolaikiškus pajėgumus, Europai reikia 

veiksmingos ir šiuolaikiškos pramonės. Šalių sienos neturėtų varžyti konkurencijos. Vietoj to, 

mums reikia tikros Europos gynybos rinkos, kuri paskatins naujoves, leis gaminti geresnę ir 

pigesnę įrangą ir tikėtis didesnės grąžos už kiekvieną išleistą eurą. 

Gyvybiškai svarbi Europos gebėjimo užtikrinti savo saugumą ateityje dalis – stipresnė 

Europos gynybos pramonė.  

Ir galiausiai, pajėgos. Europos šalys turėtų atidžiai išanalizuoti, kokių pajėgų joms 

reikės ateityje. Nė viena Europos valstybė viena pati negali turėti tokio dydžio, masto ir 
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įgūdžių pajėgų, kokias per paskutiniuosius 20 metų dislokavome mes. Tačiau tai padaryti 

galime būdami kartu.  

Tad jei Europos šalys nori pasinaudoti reikalingų pajėgumų ir pajėgų plačia įvairove, 

jos privalo glaudžiau bendradarbiauti.  

NATO ir Europos Sąjunga laikosi tokių pačių vertybių. Mes turime tokias pačias 

strategines iššūkių, su kuriais susiduriame, analizes. Mūsų organizacijos eina tuo pačiu keliu 

ir siekia to paties tikslo – Europos, kurioje mūsų tautos būtų bendrai atsakingos už mūsų 

saugumą ir išliktų gėrio pasauliui siekiančia galia. 

Eidami šiuo keliu, privalome užtikrinti, kad nenustumtume vienas kito nuo to kelio 

įgyvendindami panašius projektus. Tam neturime pinigų, o mūsų mokesčių mokėtojai neturi 

kantrybės. Kelias į sėkmę – bendradarbiavimas, o ne dubliavimas. Tad  Jūs, kaip parlamentų 

nariai, esate itin svarbūs siekiant tai užtikrinti.  

Ponios ir ponai, 

aš tikiu  Europa, tikiu NATO, ir esu įsitikinęs, kad europiečiai neturėtų tenkintis vien 

tik stebėtojų vaidmeniu. Mes galime ir privalome būti aktyvūs veikėjai pasaulyje.  

Gruodį vyksiančioje Europos Vadovų Taryboje mes, europiečiai, turėsime pasirinkti 

strategiškai. Turėtume skirti pinigų ir panaudoti išteklius ten, kur jų labiausiai reikia. 

Turėtume didinti pajėgumus, o ne biurokratiją. Tai turėtume daryti kartu, kaip vienas su kitu 

ir su mūsų Šiaurės Amerikos sąjungininkėmis bendradarbiaujantys europiečiai. 

Ačiū už dėmesį. 

 


