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 Džiaugiuosi, galėdamas pasveikinti Jus visus, šiandien čia susirinkusius. 

Kadangi šio posėdžio tema – parlamentų vaidmuo kuriant Europos 

Sąjungos gerovę po ekonomikos ir finansų krizės, norėčiau su Jumis 

pasidalyti keletu minčių apie nacionalinių parlamentų vaidmenį, 

mažinant demokratijos deficitą, ypač jaučiamą krizės metu.  

 Dar visai neseniai Lietuvos piliečiai pirmaudavo apklausose, kaip vieni 

entuziastingiausių Europos Sąjungos šalininkų. Per 10 Lietuvos narystės 

Europos Sąjungoje metų Europos Sąjungos įvaizdis mūsų šalyje tapo 

nebe toks teigiamas: 2004 m. beveik du trečdaliai Lietuvos piliečių 

teigė, kad Europos Sąjungos įvaizdis yra teigiamas. Šiuo metu taip mano 

tik 4 iš 10 apklaustųjų. 

 Galbūt Lietuvos piliečiai atsikrato nepagrįstų lūkesčių, kad narystė ES 

išspręs visas šalies vidaus problemas, užtikrins ekonominę gerovę ir 

socialinę apsaugą. Šiuo požiūriu Lietuvos gyventojai panašėja į vidutinį 

europietį (ypač ES senbuvį), kuris į Europos Sąjungą žiūri skeptiškiau. 

 Turbūt sutiksite, kad prie didėjančio Europos Sąjungos piliečių 

nesaugumo prisidėjo ekonominė krizė. Jos padarinius jaučiame iki šiol. 

Būtent ekonominė krizė paskatino diskusiją apie Europos Sąjungai - 

vienai moderniausių tarptautinių organizacijų - tinkamą valdymo 

struktūrą.  

 Pasirinkti tarp stipraus viršnacionalinio susivienijimo ir palyginti laisvo 

vyriausybių bendradarbiavimo gali būti sudėtinga. Šį pasirinkimą 

neabejotinai apsunkins ES piliečių baimė prarasti svarbiausių politinių 

sprendimų demokratinę kontrolę.  

 Demokratijos deficito problema – šiandien vienas jautriausių klausimų 

daugelyje Europos Sąjungos valstybių narių. Paskutiniai 



„Eurobarometro“ rodikliai kaip niekada liūdinantys – apie 66 procentai 

ES piliečių netiki, kad jų balsas Europos Sąjungoje yra svarbus. 

Manoma, kad ES institucijos yra nutolusios nuo piliečių ir mažai jiems 

atskaitingos, o šių institucijų veikimo principai – sudėtingi ir sunkiai 

suprantami.  

 Būtent dėl šių priežasčių mums jau šiandien reikia prisiminti ne tik 

Europos Parlamento vaidmenį Europos Sąjungoje, bet ir nacionalinių 

parlamentų, kaip atstovaujamosios demokratijos nacionaliniu lygiu, 

vaidmenį. 

 Ne paslaptis, kad Europos integracija lėmė dalies nacionalinių 

parlamentų teisėkūros kompetencijų perkėlimą viršnacionalinėms ES 

institucijoms. Šį procesą išryškino ir pastarojo meto ekonominė krizė. 

Kovai su ja buvo sukurtos naujos tarpvyriausybinės priemonės, tokios  

kaip Europos finansinio stabilumo fondas (EFSF)  ir Europos stabilumo 

mechanizmas (ESM). 

 Visgi, nepaisant to, kad dėl galių delegavimo tarptautinei organizacijai 

Europos Sąjunga kartkartėmis pavadinama „Jungtinėmis Europos 

Valstijomis“, būtina nepamiršti, kad sprendimus svarbiausiais 

klausimais priimti būtent nacionaliniai valstybių narių parlamentai (šią 

nuostatą paremiančius sprendimus priėmė keleto ES valstybių narių, tarp 

kurių – Vokietija, Prancūzija, Ispanija, Lenkija bei Čekija, konstituciniai 

teismai). 

 Aktyvaus nacionalinių parlamentų dalyvavimo sprendimų priėmimo 

procese, kaip demokratijos deficitą turinčios panaikinti tarpinės grandies 

tarp Europos piliečių ir ES institucijų, vaidmuo įtvirtintas ir Lisabonos 

sutartyje. Naujų taisyklių įsigalėjimas paskatino  nacionalinių įstatymų 

leidėjų ir ES institucijų (Europos Komisijos) dialogą.  

 Viena iš veiksmingų nacionalinių parlamentų aktyvaus dalyvavimo 

sprendimų priėmimo procese priemonių – Europos semestras. Nacionali-

nės vyriausybės ir parlamentai galėtų vaidinti aktyvesnį vaidmenį 

ekonominės ir socialinės politikos srityse, kadangi gerai išmano šių 

sričių nacionalinę specifiką. Kitaip tariant, sukūrus aktyvų abipusį ryšį, 

nacionaliniai parlamentai Europos Komisijai galėtų teikti savo 

pasiūlymus svarbiais ekonomikos ir biudžeto klausimais. 

 Aktyvus nacionalinių parlamentų ir viršnacionalinių institucijų 

bendradarbiavimas gali garantuoti, kad Europos Sąjungos gerovę 

užtikrinantys mechanizmai bus veiksmingi.  



 Kaip valstybės, kuri 2015 m. tikisi tapti euro zonos nare, Vyriausybės 

vadovas,  noriu pabrėžti, kad, nepaisant problemų, užklupusių Europos 

Sąjungą ekonominės krizės metu, ekonominė ir pinigų sąjunga yra labai 

svarbi. Tai įrodo ir kai kurių su sunkumais susidūrusių valstybių 

pastangos išlaikyti bendrą valiutą. Kitas pavyzdys – mūsų kaimynai 

estai: jų pritarimas eurui, kaip bendrai ES valiutai, šioje šalyje įvedus 

eurą, padidėjo beveik 20 procentinių punktų.  

 Tikiu, kad susidurdami su kasdieniais gyvenimą lengvinančiais narystės 

Europos Sąjungoje atributais, tokiais kaip bendra valiuta, galimybė 

lengviau ir paprasčiau gyventi, dirbti, mokytis ir keliauti,  naujųjų 

Europos Sąjungos narių gyventojai turi daugiau galimybių pajusti 

narytės teikiamą naudą, nors galbūt šie privalumai dar ir nėra tapę 

savaiminiu dalyku. 

 Būtent šios narystės teikiamos galimybės į Europos tautų šeimą 

patraukia vis naujų narių. Daugelis jų pasiryžę sumokėti labai didelę 

kainą. Esu tikras, jog nė vienas negalime likti abejingu neraminančiai 

situacijai, kuri šiandien plėtojasi visai prie pat ES sienų. Lietuva, 

būdama Rusijos Federacijos kaimyne, pati pirmoji pajunta ekonominę 

šių neramumų kainą. Suprantame argumentus, jog ES ekonomikai 

stojantis ant kojų suprastėję santykiai su svarbiais prekybos partneriais 

yra žalingi, tačiau mes taipogi žinome, jog abejingumo žala gali būti dar 

didesnė. 

 Kalbėdami apie Krymo aneksiją turime išlikti tvirti ir laikytis vieningos 

pozicijos. Ir ta pozicija neabejotinai turi būti vertybinė, nes ne kas kitas, 

o būtent vertybės, tokios kaip demokratija ir teisės principų viršenybė 

daro Europos Sąjungą tuo, kuo ji yra.  

 Ir tikiu, kad nors ateityje mūsų laukia dideli darbai, tarp kurių – kova su 

jaunimo nedarbu, gebėjimų paklausos ir pasiūlos neatitikties klausimai, 

verslo konkurencingumui ir ekonomikos augimui būtinų svertų 

sukūrimas, bendros energijos rinkos sukūrimas – puoselėdami 

bendrąsias Europos vertybes kartu pasieksime trokštamų rezultatų ir ne 

tik pateisinsime, bet ir padidinsime Europos piliečių pasitikėjimą.  

 


