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Pirmininke, ministre, gerbiamieji nariai, ponios ir ponai! 

Dėkoju, kad pakvietėte mane prisijungti prie jūsų graţiame Vilniuje tada, kai prasideda 

Lietuvos pirmininkavimas, kuris, atrodo, pasiţymės svarbių darbų gausa.  

Veiklos tuo klausimu, kurį noriu aptarti šiandien, mums uţteks gerokai ilgiau, nei šie šeši 

mėnesiai. Ekonominės ir pinigų sąjungos bei glaudesnės politinės sąjungos ateitis 

neišvengiamai dar daug metų išliks mūsų darbotvarkėse. 

Tai gyvybiškai svarbus darbas. 

Ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas bei euro įvedimas yra kertiniai Europos 

integracijos akmenys ir mes visiškai pagrįstai didţiuojamės šiais svarbiais pasiekimais. 

Tačiau finansų krizė atskleidė silpnąsias sistemos vietas ir parodė, kur mus reikia imtis 

veiksmų, kad sistemą sustiprintume ir, reikia tikėtis, padarytume ją „atsparią krizėms“ ateityje.  

Nepaisant taisyklių, kurioms pritarė visos valstybės narės ir kuriomis paremtas ne tik 

euras, bet ir visa ekonominė ir pinigų sąjunga, keliose valstybėse narėse susikaupė didţiulės 

skolos privačiame ir viešėjame sektoriuose, dėl to sumaţėjo konkurencingumas ir atsirado 

makroekonominis disbalansas.  

Tapo akivaizdu, kad mums reikia ne tik išspręsti pačios krizės sukeltas problemas, bet ir 

sugriežtinti ekonominio valdymo režimą bei kruopščiai rekonstruoti mūsų ekonominės ir pinigų 

sąjungos pamatus. 

Būtent tai mes ir darėme pastaruosius keletą metų. Smulkiai neminėsiu tų priemonių, kurių 

ėmėmės kaip tiesioginio atsako krizei suvaldyti. Tai ir šešių teisės aktų dėl ekonomikos valdymo 

rinkinys, dviejų ekonomikos valdymo dokumentų rinkinys, Fiskalinis susitarimas ir t. t. Esu tikras, 

juos ne kartą išsamiai aptarėte ir savo šalyse, ir Europos Parlamente ir, aišku, COSAC.  

Šios priemonės jau pradėjo veikti, ir tikimės, kad tai, ką ši krizė atnešė blogiausia, jau 

praeityje. Europos valiuta euras – vėl stabili. Aišku, krizė dar nesibaigė, todėl turime ir toliau 

laikytis šių naujų taisyklių, siekdami uţtikrinti, kad krizė nesugrįš. 

O ateityje reikia tikėtis ir daugiau pokyčių. Pavyzdţiui, netrukus įţengsime į naują 

santykių tarp nacionalinių vyriausybių, nacionalinių parlamentų ir Europos Komisijos etapą, kai 

pirmieji pasiūlymai dėl nacionalinio biudţeto bus tikrinami Europos lygmeniu, kaip buvo susitarta 

dviejų ekonomikos valdymo dokumentų rinkinyje. 

Tai nauja iš būtinybės gimusi procedūra: viena iš pagrindinių krizės prieţasčių buvo 

neatsakingas biudţeto sudarymas kai kuriose valstybėse narėse, kuris turėjo grandininį poveikį 

kitose valstybėse. Nacionalinių biudţetų kontrolė Europos lygmeniu skirta tam, kad visa tai 

nepasikartotų ateityje. 

Tai – puikus pavyzdys, kaip toli paţengėme, kaip stipriai norėjome rasti naujų būdų 

padaryti tai, kas būtina. Toks suverenumo sutelkimas būtų buvęs sunkiai įsivaizduojamas prieš 

keletą metų, o šiandien, panašu, jis bus ekonominės ir pinigų sąjungos vystymosi modelis.  



Ir tai, aišku, buvo mūsų antrasis iššūkis – parengti ilgalaikę struktūrą tikrai ekonominei 

ir pinigų sąjungai, kuri mokosi iš savo praeities klaidų ir leidžia mums saugiai ir su 

pasitikėjimu pasitikti ateitį. 

Būtent todėl Europos Komisija pristatė savo projektą dėl ekonominės ir pinigų sąjungos. 

Tai ilgalaikė vizija, ką ir kada reikia padaryti, siekiant uţtikrinti, kad mums daugiau niekada 

netektų patirti tokios krizės kaip šioji. Šį projektą jau esame aptarę mūsų susitikime Dubline 

sausio mėnesį.  

Šiame projekte Europos Komisija ypač pabrėţė, kad yra tam tikrų sričių, kuriose reikės 

keisti Sutartį, norint pasiekti to, kas, mūsų nuomone, būtina, norint uţbaigti ekonominę ir pinigų 

sąjungą. Išsamesnės informacijos apie šias sritis Komisija pateiks 2014 m. pradţioje.  

Tačiau jau dabar aišku, kad bet kuris sprendimas, dėl kurio reikės keisti Sutartį, arba, tiesą 

sakant, toliau telkti suverenumą neperţiūrint Sutarties, taip pat kels klausimus dėl demokratinės 

atskaitomybės.  

Jūs, kaip nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento nariai, turite atlikti itin svarbų 

vaidmenį užtikrinant, kad demokratinė atskaitomybė po šių būtinų pokyčių stiprėtų. 

Dalis Komisijos parengto projekto ir yra skirta šiam itin svarbiam klausimui. Komisijos 

nuomone, bet koks darbas, susijęs su demokratiniu teisėtumu kaip tikros ekonominės ir pinigų 

sąjungos kertiniu akmeniu, turi remtis dviem pagrindiniais principais:  

pirma, būtina uţtikrinti atskaitomybę to lygmens, kuriame priimami atitinkami 

sprendimai, ir kartu deramai atsiţvelgti į tą lygmenį, kuriam tie sprendimai turės poveikio;  

ir antra, demokratinis teisėtumas visada turi būti proporcingas tam, kiek suverenių teisių 

mes sutelkiame ar dalijamės.  

Mes jau pasiūlėme ne vieną būdą, kaip pagerinti vadinamąjį Pagrindinių ekonominės 

politikos reformų planų ex ante koordinavimą valstybėse narėse, kad būtų galima numatyti galimą 

problemų persimetimą į kitas valstybes. Mes taip pat pradėjome diskutuoti apie konvergencijos ir 

konkurencingumo priemonę (KKP), kurioje numatomos dvi galimos priemonės: susitarimai, pagal 

kuriuos valstybės narės turi imtis konkrečių reformų, ir finansinė parama, siekiant padėti 

valstybėms narėms įgyvendinti šias reformas. 

Mums visiems reikės atlikti savo vaidmenį aiškinant Europos piliečiams, ką tie 

pasiūlymai reiškia ir kaip parlamentai visapusiškai dalyvaus šiame procese nacionaliniu ir 

Europos lygiu. Tokio aiškinimo reikės tuo daugiau, kuo giliau į ekonominę ir pinigų sąjungą 

ţengsime, pavyzdţiui, su pasiūlymais dėl visapusiškos bankų sąjungos.  

Visapusiškos bankų sąjungos vystymasis remiasi dviem principais: sukurti bendrą bankų 

prieţiūros mechanizmą ir bendrą bankų pertvarkymo mechanizmą.  

Mums jau pavyko susitarti dėl bendro bankų prieţiūros mechanizmo kūrimo. Valstybės 

narės pritarė mūsų pasiūlymui pagrindinę bankų priežiūros užduotį priskirti Europos 

centriniam bankui, ir tuo tikslu naujajai sistemai pritaikyti Europos bankininkystės institucijos 

veiklos taisykles. 

Tai pats svarbiausias ţingsnis siekiant tikros bankų sąjungos, kuri atkurs pasitikėjimą 

bankais euro zonoje ir uţtikrins bankų sektoriaus saugumą ir gyvybingumą. Tai turėtų padėti 

sustiprinti bendrąją rinką ir uţtikrinti finansinį stabilumą.  

Bendras bankų prieţiūros mechanizmas taip pat bus atviras euro zonai nepriklausančioms 

valstybėms narėms ir tokiu būdu atsiras galimybės didesnei bankų sąjungai. Jis patvirtina Europos 

bankininkystės institucijos vaidmenį stiprindamas jos galias.  

Sutartame tekste taip pat išdėstytos taisyklės dėl Europos centrinio banko valdymo ir 

atskaitomybės, kurios uţtikrina, kad būtų grieţtai atskirta jo prieţiūros funkcija nuo funkcijų, 



susijusių su pinigų politika. Dokumente taip pat numatyti mechanizmai, būtini stiprinti Europos 

centrinio banko kontrolės veiklos demokratinei atskaitomybei. 

Dabar turime uţbaigti kitą bankų sąjungos ramstį – bendrą bankų pertvarkymo 

mechanizmą. Taryba ką tik susitarė dėl bendro poţiūrio į mūsų direktyvos, nustatančios bendras 

bankų pertvarkymo taisykles, projektą, ir mes tikimės, kad netrukus Europos Parlamentas ir 

Taryba galės susitarti dėl teksto. O Komisija netrukus pateiks pasiūlymą dėl bendro Europos 

bankų pertvarkymo mechanizmo, kad mes visi turėtum centrinę instituciją tam, kad galėtume 

taikyti šias taisykles.  

Ir bendras bankų prieţiūros mechanizmas, ir pertvarkymo sistemos sukūrimas galiausiai 

leis mums nutraukti ryšį tarp bankų patiriamų sunkumų ir valstybė skolos. Ši nauja sistema turėtų 

pradėti veikti nuo 2015 m.  

Ekonominė ir pinigų sąjunga yra daugiau nei vien skaičiai, ji taip pat susijusi su 

žmonėmis. Galų gale, pagrindinis labiau integruotos ekonominės ir pinigų sąjungos tikslas yra 

pagerinti Europos ţmonių gyvenimą sukuriant stabilią ir konkurencingą ekonomiką visoje ES. 

Tačiau negalime paneigti ir to, kad trumpuoju laikotarpiu kai kuriose valstybėse narėse 

būtini finansiniai koregavimai sukėlė rimtų socialinių problemų, įskaitant ir neleistinai aukštą 

nedarbo lygį. 

Todėl mes rengiame pasiūlymus, kuriais siekiama sustiprinti ekonominės ir pinigų 

sąjungos socialinį matmenį. Visų pirma, ieškome būdų, kaip uţtikrinti, kad į Europos semestrą, 

mūsų kasmetį ekonomikos politikos koordinavo ciklą, būtų labiau integruojami socialiniai 

rodikliai ir labiau įtraukiami socialiniai partneriai. 
Toks socialinių partnerių įtraukimas į politikos diskusijas ir europinių sprendimų priėmimo 

procesą yra labai svarbus tiek per europinio lygmens mechanizmus, tiek uţmezgant ryšius su 

nacionaliniais partneriais. Ir ţinoma, tai padeda uţtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, nes į tokius 

dialogus įtraukiame socialinius partnerius, išklausome jų nuomonę ir kiek įmanoma į ją 

atsiţvelgiame.  

 

Ponios ir ponai,  

leiskite išsamiau panagrinėti parlamentų vaidmenį Europos ir nacionaliniu lygmenimis.  

Manau, kad iš pradţių svarbu prisiminti, kad Europos Parlamentas ir nacionaliniai 

parlamentai atlieka konkrečius ir vienas kitą papildančius vaidmenis.  

Kaip partneriai, jie, ţinoma, turi daţniau kalbėtis ir laikytis tam tikros struktūros, todėl 

mums reikia ieškoti naujų būdų, kaip sustiprinti Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų 

bendradarbiavimą.  

Esu tikras, kad jūs patys atrasite būdų, kaip geriausiai bendradarbiauti, tačiau šiais metais 

vykusi Europos savaitė iš tiesų atrodo puiki pradţia dialogui stiprinti! 

Taip pat pritariu balandį vykusioje ES parlamentų pirmininkų konferencijoje pasiektam 

susitarimui dėl vadinamosios tarpparlamentinės konferencijos pagal Fiskalinio susitarimo 13 

straipsnį ir Lietuvos sprendimui šalies pirmininkavimo metu surengti pirmąjį šios konferencijos 

posėdį jau šių metų spalio mėn. (16–18 dienomis). Tai dar viena svarbi priemonė, kad 

nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento balsas būtų išgirstas. Dţiaugiuosi, kad Pirmininko 

pavaduotojas O. Rehn patvirtino, jog dalyvaus pirmajame šios konferencijos posėdyje. Komisija 

su dţiaugsmu dalyvaus ir prisidės prie šios tarpparlamentinės konferencijos darbo.  

Mes taip pat esame įsipareigoję atlikti savo vaidmenį šiame procese. Pasižadėjome 

dalyvauti sustiprintame dialoge su nacionaliniais parlamentais dėl metinės augimo apžvalgos 



ir konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų. Daugiau konsultuojamės su nacionalinėmis 

vyriausybėmis, todėl visas procesas tapo daug sklandesnis.  

Prieš porą savaičių kartu su ministre L. Creighton rašėme apie tai laiške jūsų parlamentų 

pirmininkams. Paprašėme jūsų aktyviau dalyvauti Europos semestre tiek per tarpparlamentinį 

bendradarbiavimą, įtraukiant Europos Parlamentą, tiek nacionalinių diskusijų dėl konkrečiai šaliai 

skirtų rekomendacijų metu.   

Tai turėtų padėti padidinti sąmoningumą ir įtraukti nacionalinius parlamentus į išankstinį 

nacionalinių biudţetų planų (stabilumo ir konvergencijos programos) ir nacionalinių reformų 

programų rengimą.  

Ir tai ne vien apsikeitimas laiškais. Aš labai vertinu atvirą keitimąsi nuomonėmis su 

nacionaliniais parlamentais savo vizitų į valstybes nares metu. Tiek aš, tiek mano kolegos iš 

Komisijos su nekantrumu laukiame galimybės pratęsti tokias diskusijas ateityje.   

Būtent todėl aš labai palaikau per pirmąją Europos savaitę pateiktą Airijos parlamento 

pirmininko pasiūlymą, kad nacionaliniai parlamentai turėtų rengti Europos dienas, kuriose 

dalyvautų Europos parlamentų nariai ir diskutuotų aktualiomis europinėmis temomis. Konkrečiai 

šaliai skirtos rekomendacijos, bankų sąjunga ar mūsų pasiūlymai, kaip stiprinti vidaus rinką, yra 

pagrindiniai mūsų diskusijų ES lygmeniu klausimai, ir jie galėtų tapti puikiomis temomis 

nacionalinių parlamentų rengiamoms Europos dienoms.  

Taip pat manau, kad būtų ypač naudinga, jeigu nacionaliniai parlamentai tokias Europos 

dienas rengtų kiekvienų metų pabaigoje, siekiant aptarti Komisijos darbo programą kitiems 

metams. Tai leistų nustatyti ypač jums svarbius pasiūlymus ir sutelkti savo dėmesį į juos.  

Ţinau, kad vos prieš dvi savaites COSAC posėdyje Dubline buvo priimtas pasiūlymas, 

kuriame pateiktos kelios naujos idėjos ir pasiūlymai dėl to, kaip uţtikrinti didesnį nacionalinių 

parlamentų dalyvavimą. Šiuo metu Komisija nuodugniai nagrinėja atskirus pasiūlymo klausimus 

ir netrukus pateiks savo oficialų atsakymą. 

Kaip jau sakiau, visi esame šio proceso partneriai ir visi galime labai daug prisidėti prie 

diskusijų. Kuo daţniau ir efektyviau mes tai darysime, tuo geriau bus mums visiems. 

 

Ačiū uţ dėmesį.                                       

 


