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Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininke,  

gerbiami parlamentų pirmininkai ir nariai, 

nors neturiu galimybių fiziškai dalyvauti Jūsų konferencijoje, džiaugiuosi, kad šią 

akimirką galiu tarti Jums žodį nuotoliniu būdu. 2014-ieji Europos Sąjungai ypatingi metai – 

artėja gegužės mėnesį vyksiantys rinkimai į Europos Parlamentą, keisis Europos Sąjungos 

vadovybė.   

Rinkėjų aktyvumas ankstesniuose Europos Parlamento rinkimuose buvo itin žemas. Deja, 

tokį patį reiškinį matome ir nacionaliniuose rinkimuose. Piliečių atotrūkis kelia didžiulį 

susirūpinimą. Todėl ir Europos, ir nacionaliniu lygmenimis labai svarbu užmegzti ryšį su savo 

piliečiais ir įtraukti juos į Europos reikalus. Jūs ir Jūsų nacionalinių parlamentų nariai turi imtis 

pagrindinio vaidmens, diskutuoti su rinkėjais ir aiškinti jiems apie Europos Sąjungą ir jos 

politiką. Nors Europos pasiekimus ir trūkumus vertiname realistiškai, įkvėpkime vilties savo 

piliečiams. Didžiuokimės Europa, jos laimėjimais ir vertybėmis – taika, demokratija, teisės 

viršenybe, atvira visuomene, lygiomis vyrų ir moterų teisėmis, socialine rinkos ekonomika ir 

solidarumu. Juk yra tikrai labai konkrečių naujų pasiekimų: per rekordiškai trumpą laiką sukurta 

bankų sąjunga – itin svarbus žingsnis, siekiant atskaitingesnės ir tvirtesnės finansų sistemos. 

Stebima didžiulė pažanga tose valstybėse narėse, kurios dalyvauja dabar ar neseniai dalyvavo 

įvairiose programose ir pasinaudojo parama. Tai – gera žinia.  

Europa atsigauna po nuosmukio. Ekonomika vėl auga, todėl galima sakyti, kad 

egzistencinė grėsmė eurui jau praėjo. Tačiau būkime sąžiningi. Taip, tiesa, yra dar daug iššūkių. 

Nedarbas tarp jaunimo ir toliau išlieka ypač aktualia bėda. Kai kuriose valstybėse narėse padėtis 

ypač sudėtinga. Visi kartu esame atsakingi tiek Europos Sąjungoje, tiek nacionaliniu lygmeniu. 

Tad visi kartu siekime, kad Europos jaunimo garantijos ir jaunimo užimtumo iniciatyvos bei 

naujas biudžetas – daugiametė finansinė programa – duotų norimų rezultatų, kad galėtume padėti 

nedirbančiam jaunimui.   



Kalbant apie tarptautinę situaciją, padėtis Ukrainoje, ypač Kryme, parodė, kad privalome 

būti vieningi ir dirbti kartu, kad galėtume reaguoti į naujas situacijas. Šiandien, labiau nei bet 

kada anksčiau, supratome, kokia svarbi mums Europos vienybė. Iš tiesų, neturėtume pamiršti, 

kad ypač sunkiu metu Ukrainos žmonės laikė Europos vėliavas ir su viltimi žvelgė į Europą, kaip 

į įkvėpimo šaltinį.  

Visai neseniai Europos Sąjungoje lankęsis JAV Prezidentas Barakas Obama (Barackas 

Obama) pasakė, koks svarbus pasauliui yra Europos vaidmuo, ir kad Amerikos elgesys pasaulyje 

labai priklauso nuo Europos. Tad patys pasitikėkime Europa šiek tiek labiau. Europoje yra 

problemų, tačiau ji mums reikalinga labiau nei bet kada. Manau, kad pastarieji įvykiai dar kartą 

parodė, kad neturėtume taikos ir stabilumo laikyti savaime suprantamais dalykais. Lietuvos, 

kurioje vyksta Jūsų konferencija, žmonės tai puikiai supranta. Didžiuojuosi neseniai Europos 

Vadovų Tarybos priimtais sprendimais šiuo klausimu ir Europos Komisijos skirta parama 

Ukrainai ir Ukrainos žmonėms.  

Leiskite tarti keletą žodžių apie nacionalinių parlamentų ir Komisijos politinį dialogą, 

kurį inicijavau 2006 m. Džiaugiuosi, kad tokio dialogo praktika jau įsitvirtino. 2013 m. gavome 

daugiau nei 600 nacionalinių parlamentų nuomonių. Tai liudija ne tik didžiulį nacionalinių 

parlamentų susidomėjimą Europos Sąjungos reikalais, bet ir politinio dialogo su Komisija 

sėkmę. Mūsų patirtis taikant Lisabonos sutartyje numatytus subsidiarumo kontrolės 

mechanizmus taip pat teigiama. Nacionaliniai parlamentai juo taip pat naudojasi. Prireikus 

sugebate padaryti taip, kad Jūsų nuomonės dėl subsidiarumo būtų išgirstos. Toks kontrolės 

mechanizmas padeda Komisija atsižvelgti į nacionalinių parlamentų nuomonę.    

Apskritai, kalbant apie demokratinį teisėtumą ir atskaitomybę, akivaizdu, kad 

demokratinę atskaitomybę ir priežiūrą Europos mastu pirmiausia užtikrina Europos Parlamentas. 

Tačiau nacionaliniai parlamentai visada bus pagrindiniai užtikrinant nacionalinių vyriausybių 

veiklos Europos Sąjungos klausimais teisėtumą ir valstybių narių fiskalinės ir ekonomikos 

politikos vykdymo demokratinį teisėtumą. Komisija remia pastangas stiprinti Europos semestro 

proceso demokratinį teisėtumą. Mes pritarsime dar aktyvesniam Europos Parlamento ir 

nacionalinių parlamentų vaidmeniui. Džiaugiuosi antrosios Europos Parlamento savaitės metu 

sausį parodytu įsipareigojimu Europos semestrui ir ekonomikos valdysenos klausimams. Dažnai 

kartoju, kad akivaizdu, jog mums reikia daug labiau koordinuoti savo šalių ekonomikos politiką. 

Pačiu sunkiausiu finansų krizės metu matėme, kad kai kurių valstybių sprendimai ar jų stoka gali 

turėti neigiamo poveikio kitų valstybių sprendimams ir apskritai visai Europos ekonomikai. 

Būtent todėl, naudojant Europos mechanizmus, reikalingas Jūsų indėlis ir mūsų gilesnės 



diskusijos su nacionaliniais parlamentais dėl Europos ekonominės situacijos. Europos Komisija 

labai remia tai.  

 

Brangūs draugai,  

noriu palinkėti įdomaus susitikimo ir vaisingų diskusijų šiais ir kitais klausimais, kurie, ir 

mano, ir Jūsų nuomone, yra itin svarbūs Europos Sąjungai ir jos piliečiams.  

Dėkoju už dėmesį. 


