
Europos Komisijos pirmininko José Manuel Barroso kreipimasis į L COSAC 

dalyvius 

 

Pirmininke Gediminai Kirkilai, 

gerbiami parlamentų nariai,  

 

 

man labai malonu bent jau virtualiai šiandien būti su Jumis. Pirmiausia, leiskite pasveikinti 

Jus susirinkus į 50-ąjį posėdį. Tokie įvykiai tam tikra prasme yra itin reikšmingi. Vis dar puikiai 

pamenu, kaip praėjusių metų pabaigoje pirmininkavau 2000-jam Europos Komisijos posėdţiui. 

Ţinoma, palyginus su Komisija, COSAC yra dar santykinai jauna, tačiau jau neabejotinai įsitvirtino 

kaip vertingas ir, sakyčiau, būtinas veikėjas Europos Sąjungos lygmeniu. O tokie jubiliejai verčia 

mus pamąstyti ir prisiminti. Jie atskleidţia istoriją ir įvykių trajektoriją per daugelį metų, kol 

pasiekėme tokį svarbų etapą. Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijos istorija 

prasidėjo 1989 m. Jos pradţia mena epochą, kai kilo naujas postūmis Europos integracijai ir buvo 

pradėtos diskusijos dėl Europos reikalų demokratinio teisėtumo. Oficialiai pripaţinta Amsterdamo 

sutartyje ir įtraukta į Lisabonos sutarties pirmąjį protokolą, COSAC vystėsi ir tapo reikšmingu 

veiksniu skatinančiu tarpparlamentinį bendradarbiavimą Europos Sąjungos politikos klausimais. 

Europos Komisija nuosekliai ją rėmė. Labai gerai atsimenu savo 2006 m. įsipareigojimą ir paţadą, 

po kurio, dar prieš pradedant įgyvendinti Lisabonos sutarties protokolą dėl subsidiarumo ir 

proporcingumo principų taikymo, prasidėjo neformalus Europos Komisijos ir nacionalinių 

parlamentų dialogas.  

 

Ponios ir ponai, gerbiami nariai, 

 

svarbūs įvykiai, kaip ir šis jubiliejinis posėdis, mus taip pat paskatina paţvelgti į priekį, nes, 

nepaisant teigiamų ţenklų, išlieka daug sunkumų, trukdančių Europai pakilti š krizės. Ţinome, kad 

lengvų sprendimų nebūna, ir kad jie turi būti drąsūs ir visapusiški. Svarbiausia stabilizuoti mūsų 

šalių ekonomiką ir atkurti pasitikėjimą. Todėl būtina uţbaigti ekonominę ir pinigų sąjungą, ypač 

bankų sąjungą. Būtina padėti ekonomikai ir vėl augti. Tam reikia nuosekliai vykdyti biudţeto 

konsolidavimą, spartinti struktūrines reformas ir didinti investicijas, siekiant atgaivinti realiąją 

ekonomiką. Esu tikras, kad strategija „Europa 2020“ visi pritariame politikos priemonėms, kurios 

tinkamos ir visai Europos Sąjungai, ir kiekvienai valstybei narei atskirai. Mes stipriname kovą su 



nedarbu, ypač jaunimo, o Europos verslui suteikiame naujų, konkurencingumui ir ekonomikos 

augimui būtinų svertų. Naujai traktuojame naujoves, turime naują poţiūrį į pramonės politiką – 

maţiname biurokratiją, sprendţiame didelių energijos sąnaudų bei gebėjimų paklausos ir pasiūlos 

neatitikties klausimus. Turime uţtikrinti, kad verslas, ypač MVĮ, galėtų uţsidirbti. Todėl strategija 

„Europa 2020“ reiškia tvarų, paţangų ir integracinį augimą. Esu tikras, kad svarbu ir toliau laikytis 

tokio kurso. Manau, kad svarbu veikti ryţtingai ir atsisakyti iliuzijų dėl mūsų įsipareigojimo šiam 

reformų procesui. Juk galiausiai, mūsų konkurencingumas šiame itin sudėtingame globaliame 

pasaulyje priklauso nuo mūsų įsipareigojimo įgyvendinti šias reformas. Tad jei norime išsaugoti 

mūsų socialinės rinkos ekonomiką, jei norime išsaugoti pačias svarbiausias dalis to, ką vadiname 

socialiniu modeliu, turėtume suprasti, kad norėdami būti konkurencingi, turime vykdyti reformas.  

 

Gerbiami parlamentų nariai, ponios ir ponai, 

 

dţiaugiuosi, kad šią popietę su Jumis bus Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas 

Šefčovič ir diskutuos apie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimą. Leiskite pasveikinti Jus, kad 

šiandieninėje darbotvarkėje tokią svarbią vietą skyrėte strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimui. 

Esu įsitikinęs, kad parlamentai, remdamiesi bendrais Europos uţdaviniais ir vertybėmis ir 

atsiţvelgdami į konkrečias nacionalines ir regionines bei ekonomines ir socialines struktūras turi 

prisidėti rengiant ir įgyvendinant nacionalinius reformų planus. Tik veikdami kartu ir siekdami 

rezultatų galime tikėtis, kad pavyks pateisinti Europos piliečių pasitikėjimą nacionaliniais ir 

Europos politiniais lyderiais. O dabar norėčiau palinkėti Jums produktyvaus jubiliejinio posėdţio. 

Linkiu sėkmės Jūsų darbuose ir laukiu Jūsų darbo rezultatų, kurie, esu tikras, prisidės prie mūsų 

bendro projekto.  

 

Ačiū uţ dėmesį.  


