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Įsipareigojimai, kuriuos per klausymą Europos 
Parlamente prisiėmė 

FRANS TIMMERMANS 
Paskirtasis vykdomasis pirmininko pavaduotojas, 
atsakingas už Europos žaliąjį kursą 

Paskirtasis vykdomasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Frans Timmermans 2019 m. spalio 8 d. kalbėjo Europos 
Parlamente ir atsakė į EP narių iš Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto (ENVI) užduotus klausimus. 
Per šį klausymą jis prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus, kurie akcentuojami šiame dokumente. Šie įsipareigojimai susiję 
su jo portfeliu, apibūdintu įgaliojamajame rašte, kurį jam nusiuntė išrinktoji Europos Komisijos pirmininkė Ursula von 
der Leyen, ir apima: 

 Europos žaliąjį kursą ir 
 klimato politikos veiksmus. 

Pažymėtina, kad šiame dokumente pateiktose citatose tik nurodomi žodiniai įsipareigojimai, prisiimti per klausymą. 
Šio viešojo klausymo stenograma pateikta paskirtųjų Komisijos narių klausymams skirtoje svetainėje. Paskirtajam 
vykdomajam pirmininko pavaduotojui taip pat prieš klausymą buvo nusiųsta klausimų raštu, į kuriuos jis pateikė 
atsakymus raštu.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/committees/video?event=20191008-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63850/20191009RES63850.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/hearings2019/eurokomisaru-klausymai-2019/20190910STO60706/frans-timmermans-nyderlandai
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191007RES63517/20191007RES63517.pdf
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Europos žaliasis kursas 

„<...> Europos žaliasis kursas turi tapti Europos pasirinktu keliu 
siekiant tvarios ateities ir užtikrinti, kad dalyvautų kiekvienas 
europietis ir kad nė vienas nebūtų paliktas nuošalyje. Turime 
užmojį paversti Europą pirmuoju pasaulio žemynu, neturinčiu 
poveikio klimatui. Galime tai pasiekti iki 2050 m., jei tinkamai  
planuosime ir pradėsime veikti iškart.“ 

„Mūsų užduotis yra aiškiai ir konkrečiai parodyti mūsų 
piliečiams, kad pasirinktas žaliasis kursas gali padėti spręsti 
problemas ir pagerinti jų gyvenimo kokybę jau dabar, ne tik 
po 20 ar 30 metų.“ 

„Nacionalinės iniciatyvos ir vietos užimtumas, remiami 
viešuoju ir privačiu finansavimu ir Europos paramos 
programomis, siekiant dalytis žiniomis ir pajėgumais. Taip, 
mano manymu, Europos žaliasis kursas gali būti tiesiogiai 
naudingas žmonėms.“ 

„<...> Manau, kad viena sudėtingiausių užduočių, kurias 
turėsiu spręsti, yra tai, kaip užtikrinti vieningą mąstymą, 
nuoseklumą [mūsų politikoje] <...>. Neturiu iliuzijų, kad 
pajėgčiau viską išspręsti per 100 dienų. Tačiau nustatyti, kur 
trūksta nuoseklumo, ir tada pereiti prie konkrečių veiksmų ir 
teisėkūros, reikalingų tiems nenuoseklumams pašalinti, yra, 
mano manymu, nors ir labai sudėtinga, tačiau tikrai viena 
svarbiausių mano portfelio užduočių.“ 

„<...> šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas, 
temperatūros kilimo, visuotinio atšilimo mažinimas ir 
ryžtingos pastangos apsaugoti biologinę įvairovę yra 
tarpusavyje susiję klausimai, kuriuos dabar būtina skubiai  
spręsti.“ 

„Mes tikrai dirbsime rengdami strategiją dėl vandenilio, nes 
taip pat tikiu, kad Europa tikrai gali būti lyderė šioje srityje. Jei 
paspartintume darbą, šioje srityje tebeturėtume pranašumą 
prieš kitus pasaulio regionus. Taip pat tuo tikiu todėl, kad, 
kaupiant energiją vandenilio pavidalu, nėra energijos 
nuostolių.“ 

Išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo tikslas iki 2030 m. 

„Taip pat nedelsdamas imsiuosi darbo, kad būtų pasiekti 
didesnio užmojo tikslai iki 2030 m. Kuo greičiau pateiksiu 
pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kurie 
mums padės sumažinti išmetamą [ŠESD] kiekį bent 50 proc. ar, 
dar geriau, 55 proc.“ 

„Vis dėlto manau, kad turėsiu tvirtesnę poziciją šiuo klausimu, 
kai galėsiu ją pagrįsti analize, kurią atliekame dabar. <...>  
Tačiau dar kartą aiškiai sakau: labai nustebčiau, jei šių 
pastangų rezultatas nebūtų bent 55 proc. sumažinimas iki 
2030 m.“ 

Lyderystė tarptautinėse derybose 

„Turime dėti pastangas įtikinti kitus taip pat padidinti savo 
užmojus. Esu tvirtai pasiryžęs stiprinti mūsų tarptautinę 
diplomatiją klimato srityje ir įgyvendinti darnaus vystymosi  
tikslus.“ 

Teisingos pertvarkos fondas 

„Mums reikia Teisingos pertvarkos fondo, specialiai skirto 
remti tiems žmonėms ir bendruomenėms, kuriuos labiausiai  
paveiks permainos, įskaitant pramoninių regionų, daug 
akmens anglių ir energijos suvartojančių regionų gyventojus.“  

„<...> mes visi turime turėti nuoseklius, darnius planus, <...>  
turime finansuoti dalykus ir ten, kur <...> nėra rinkos jėgų, 
kurios tai darytų, ir reikia mūsų intervencijos.“ 

„Taigi, į Teisingos pertvarkos fondą norime įnešti įvairių naujų 
lėšų derinį kartu su nacionaliniu bendru finansavimu, taip pat  
susiejant jį su įvairiais mūsų jau turimais fondais – žemės ūkio 
fondu, struktūriniais fondais, sanglaudos fondu – ir kartu 
užtikrinant, kad, padedant EIB, kurio programa „InvestEU“ yra 
nepaprastai sėkminga, būtų suteikta didžiulių galimybių gauti 
lėšų, kuriomis naudojantis būtų pasiektas šis perėjimas prie 
žaliosios ekonomikos.“ 

„Visiškai aišku, kad šiai pertvarkai – ypač tose šalyse, kurios 
tebėra labai priklausomos nuo akmens anglių – mums reikės 
skirti daugiau, kur kas daugiau lėšų, negu būtų galima sutelkti 
net įsteigus Teisingos pertvarkos fondą. Tačiau man taip pat  
visiškai aišku, kad ateitis turės būti be akmens anglių.“ 

Biologinės įvairovės apsauga 

„<...> pateiksime tvirtą ir didelio užmojo biologinės įvairovės 
strategiją iki 2030 m., ir <...> ES turi raginti prisiimti didžiausio 
įmanomo užmojo įsipareigojimus kitoje Jungtinių Tautų šalių 
konferencijoje dėl biologinės įvairovės, kuri 2020 m. 
spalio mėn. vyks Kinijoje.“ 

„Noriu, kad bendradarbiautume su mokslininkų 
bendruomene, siekdami tikrai atrasti kokius nors orientyrus, 
pagal kuriuos galėtume formuoti savo politiką, ir turime tai 
padaryti dar prieš konferenciją Pekine.“ 

„Todėl noriu, kad Europos Sąjunga, palaikydama intensyvų 
dialogą su šiuo Parlamentu, labai gerai pasirengtų kitai 
biologinės įvairovės konferencijai <...> taigi galėtume pateikti 
konkrečius pasiūlymus, stengdamiesi įtikinti visą pasaulį, kad 
dabar turime imtis skubių mūsų biologinės įvairovės 
apsaugos veiksmų.“ 

„Mums reikia miškų atkūrimo strategijos, ir miškų atkūrimas 
turi vykti taip, kad tai neprieštarautų kitiems tikslams. <...>  
Todėl turime žvelgti į tai racionaliai, ir manau, kad vienintelis 
būdas, kuriuo galime tai daryti, yra parengti visos Europos 
strategiją, pagal kurią būtų padedama atkurti miškus.“ 
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„<...> vartotojai turi būti geriau informuojami. <...> Noriu 
turėti galimybę kada nors jiems pasakyti: štai šis [produktas] 
sukurtas nenaikinant miškų. Kol kas to pasakyti negalime. 
Todėl turime bendradarbiauti su savo tarptautiniais 
partneriais, kad tai būtų pasiekta ateityje, nes dabar 80 proc. 
miškų naikinimo vyksta dėl to, kad ieškoma naujos ariamos 
žemės naujiems maisto produktams auginti, ir kartais tai yra 
maistas, kurį mes tiesiogiai importuojame. Kartais tai vykst a 
net dėl pašarų, kuriais mes šeriame savo gyvūnus, kurie 
auginami Europoje. Todėl turime įdėti daug pastangų, 
informuodami mūsų vartotojus, ateityje turėsime reguliuoti ir 
šią sritį.“ 

Nulinės taršos tikslas 

„<...> Europoje reikia siekti kurti aplinką visiškai be jokios 
taršos, kad būtų sprendžiamos aplinkos būklės blogėjimo ir 
užteršimo, oro ir vandens kokybės, pavojingų cheminių 
medžiagų, pramonės išmetamų teršalų, pesticidų, 
endokrininę sistemą ardančių medžiagų ir mikroplastikų 
problemos.“ 

„Švarus oras mūsų miestuose, švarus vanduo mūsų upėse ir 
vandenynuose yra tai, ko mums reikia, kad galėtume gyventi 
sveikesnį gyvenimą planetoje, kuri būtų pajėgi išlaikyti visą 
žmoniją ir kurioje ekonomikos augimas būtų naudingas ne 
mažumai, o daugumai gyventojų, ir darbo vietų pakakt ų 
visiems.“ 

Transportas 

„<...> transportas yra vienas taršiausių mūsų ekonomikos 
sektorių. Turime nedelsdami spręsti šią problemą. Visoje 
Europoje kasdienio žmonių gyvenimo kokybė, o neretai ir jų 
pragyvenimas priklauso nuo automobilių. Žinau tai ir nenoriu, 
kad Europoje visai nebebūtų automobilių, tačiau noriu, kad 
Europoje būtų naudojami aplinkos neteršiantys automobiliai  
ir žmonės naudotųsi netaršiu viešuoju transportu.“ 

„Mums ypač svarbu mažinti išmetamųjų teršalų kiekius 
aviacijos ir jūrų laivybos sektoriuose, kad pasiektume savo 
klimato tikslus. Tam reikia tinkamo priemonių derinio. Turime 
investuoti, pavyzdžiui, į savo geležinkelius.“ 

„Noriu, kad Europa turėtų geriausias transporto sistemas 
pasaulyje.“ 

„<...> ATLPS [apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema] 
turėtų apimti ir laivybą. Tačiau mums taip pat reikia platesnio 
politikos priemonių derinio. Noriu, kad turėtume žalius uostus. 
Noriu, kad mes galėtume reikalauti laivybai naudoti elektros 
energiją, kuri tiekiama uostuose, užuot deginus patį 
kenksmingiausią laivų kurą tada, kai laivai lankosi miestuose.“ 

„Mums reikia trečios kartos biodegalų. Jie gali būti svarbi  
mūsų energijos rūšių derinio dalis, nes kai kuriose srityse, 
tokiose kaip aviacija, mums tikriausiai reikės daugiau 
biodegalų. Galbūt man trūksta vaizduotės, bet tikrai 
nemanau, kad netolimoje ateityje pradėsime masiškai  
skraidyti elektriniais orlaiviais.“ 

Žiedinė ekonomika 

„Turime pereiti į naują žiedinės ekonomikos kūrimo lygį, 
skirdami dėmesį tvariems produktams ir atliekų prevencijai. 
Turime mažinti, pakartotinai naudoti ir perdirbti atliekas, kad 
realizuotume visą su tuo susijusį potencialą mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikai. Pasiūlysime naują 
žiedinės ekonomikos veiksmų planą, kuriame daug dėmesio 
bus skiriama tvariems produktams ir tausiam išteklių 
naudojimui, ypač tuose sektoriuose, kuriuose intensyviai  
naudojami ištekliai, kaip antai tekstilės pramonėje ir 
statyboje.“ 

Tvaraus aprūpinimo maistu „nuo lauko iki stalo“ 
strategija 

„<...> noriu pabrėžti, kad savo tvarumo tikslų nepasiektume be 
mūsų ūkininkų pagalbos, ir mums reikia tokios bendros žemės 
ūkio politikos, kuri tai remtų ir kartu padėtų sudaryti  
sąžiningos konkurencijos sąlygas mūsų ūkininkams, taip pat  
tarptautinėje rinkoje. Manau, kad Philo Hogano pradėtomis 
reformomis jau daug pasiekta einant šia linkme, taigi 
išsiaiškinkime, kaip, vadovaudamiesi principu „nuo lauko iki 
stalo“, galėtume dar labiau pagerinti šią padėtį.“ 

„<...> mums reikia žvelgti į bendrą žemės ūkio politiką tame 
[intensyviam ūkininkavimui skiriamo finansavimo] kontekste, 
kad išsiaiškintume, kaip galime užtikrinti Europos ūkininkų 
ateitį ir gaminti maistą nebeteršdami aplinkos. <...> tai jau 
įtraukta į J.-C. Junckerio pirmininkavimo laikotarpio reformas, 
tačiau pagal politiką „nuo lauko iki stalo“ tai taip pat bus 
pagrindinis prioritetas.“ 

„Turime užtikrinti, kad ant mūsų stalo patektų tvariai 
pagamintas maistas. Turime užtikrinti tokią ūkininkų padėtį, 
kad jie galėtų rūpintis mūsų kaimo vietovėmis, ir būtų galima 
palaikyti konstruktyvius santykius tarp kaimo vietovių ir labiau 
metropolinių miesto vietovių Europos Sąjungoje. Negalėtume 
to padaryti be ūkininkų.“ 

„Mano siekis yra užtikrinti, kad būtų formuojama politika, <...>  
kad gyvulininkystės veikla galėtų būti ir būtų vykdoma labiau 
tausojant aplinką. Esu pasirengęs daug dirbti, kad būtų 
užtikrinta, jog gyvūnų gerovei būtų skiriama daugiau dėmesio 
ir gyvūnų gerovės padėtis būtų gerinama tiek gyvulininkystės 
veikloje, tiek vežant ir skerdžiant gyvūnus. Tai yra priemonės, 
kurių <...> iš tiesų turėtų imtis Europos institucijos.“ 

Mokesčių politika siekiant klimato tikslų 

„Norėčiau pasakyti mūsų tarptautiniams partneriams, kad 
vykdome šią pertvarką siekdami iki 2050 m. neutralizuoti savo 
žemyno poveikį klimatui. Imsimės šių priemonių, kad tai 
pasiektume. Žinoma, kad šios priemonės turės poveikį mūsų 
ekonomikai. Jeigu jūs imsitės tokių pačių priemonių, arba 
panašių priemonių, nukreiptų ta pačia linkme, mes kartu 
eisime šiuo keliu. Tačiau jeigu to nedarysite, tuomet mes, 
žinoma, neturėsime kito pasirinkimo, kaip tik apsaugoti mūsų 
visuomenę ir mūsų ekonomiką, ir tada turėsime įvesti pasienio 
anglies dioksido mokestį.“ 
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„Manau, kad neišvengiamai turime mažinti ir laipsniškai  
panaikinti subsidijas, kurios vis dar skiriamos iškastiniam kurui. 
Pripažįstu, kad turime parengti labai praktišką tvarkaraštį su 
orientyrais, kaip tai bus pasiekta žingsnis po žingsnio, kurį 
galėtume apsvarstyti su valstybėmis narėmis. Tačiau šis 
dalykas yra vienas akivaizdžiausių, absurdiškiausių politikos 
prieštaravimų, kurių turime vengti ateityje.“ 

„Mūsų Energijos direktyvai dar daug trūksta iki to, kokia ji 
turėtų būti, ir turime ją persvarstyti. Noriu, kad mažų 
mažiausiai galėtume numatyti žibalo apmokestinimą, nes tai, 
kad neapmokestinamas šis energijos išteklius, man atrodo 
nelogiška.“ 

Vykdymo užtikrinimas ir įgyvendinimas 

„[Aplinkos oro kokybės direktyvoje ir panašiuose teisės 
aktuose] yra nustatytos labai aiškios taisyklės, ir manau, kad 
turėtume labiau stengtis užtikrinti šių taisyklių laikymąsi mūsų 
valstybėse narėse. <...> Šie teisės aktai yra reikalingi 
nedelsiant, tačiau daugelyje valstybių narių jie netaikomi. 
Manau, kad Komisija turės griežčiau pradėti pažeidimų 
nagrinėjimo procedūras, ir laikau savo asmenine pareiga 
užtikrinti, kad tai įvyktų.“ 

„<...> išmetamųjų teršalų teisės aktų vykdymą užtikrinsime 
visomis mūsų turimomis priemonėmis. Manau, kad 
automobilių pramonės privilegijų laikai jau baigėsi. Dabar ji 
turi pasiekti reikiamus rezultatus. Ji jų nepasiekė praeityje, 
tačiau dabar turi pasiekti, ir Komisija užtikrins, kad tai būtų 
padaryta.“ 

„<...> [Paminėtina], ką sieksiu užtikrinti, kad būtų panaikinti  
dabartinės mūsų politikos prieštaravimai. Manau, kad 
dabartinės Komisijos sprendimu jau pasiekėme pažangą 
reikiama linkme dėl alyvpalmių aliejaus, tačiau turėsime 
įvertinti daugiau tokių prekių, kad būtume tikri, jog 
atsisakėme veiksmų, kuriais prisidedama prie miškų 
naikinimo. Mums reikia daugiau skaidrumo, kad tiksliai 
žinotume, kokia linkme einama, tačiau, kad tai pasiektume, 
mums taip pat reikia palaikyti dialogą su prekių kilmės šalimis. 
Jos, žinoma, turi savo reikalavimų dėl sąžiningos prekybos ir 
santykių su Europos Sąjunga.“ 

Klimato politikos veiksmai 
Europos klimato teisė 

„Per 100 pirmųjų savo kadencijos dienų pasiūlysiu priimti 
klimato teisės aktą, kad ES poveikio klimatui neutralizavimo iki 

2050 m. tikslas būtų užtikrintas teisėkūros priemonėmis. Šiuo 
teisės aktu bus nustatyta ilgalaikė visos mūsų politikos 
kryptis.“ 

„<...> Noriu pateikti Parlamentui klimato teisės akto projektą, 
kuris apimtų visa, ką mes galime tiksliai nustatyti, – ne tik dėl 
to, ką turėsime pasiekti iki 2050 m., bet ir dėl to, ką turime 
daryti siekdami šio tikslo žingsnis po žingsnio iki 2050 m.“ 

„Nuoširdžiai tikiu, kad šis klimato teisės aktas taps pagrindu, 
kurio mums skubiai reikia, kad ryžtingai skatintume valstybes 
nares pateikti pakankamai konkrečius planus, kad galėtume 
apžvelgti, kokius etapus turėsime pereiti iki tikslo 2050 m. Kai 
kurios valstybės narės jau atliko dalį šio darbo, tačiau daugeliui 
valstybių narių vis dar reikia tai padaryti. Tad šiuo atžvilgiu 
manau, kad tai geriausias pagrindas, kuriuo galėtume 
vadovautis kurdami mūsų bendrą ateitį.“ 

Teisėkūros priemonių įgyvendinimas 

„Peržiūrėsime ir atnaujinsime savo turimus klimato ir 
energetikos teisės aktus. Taip pat akivaizdu, kad turime 
svarstyti papildomas priemones, kuriomis galėtume pasiekti 
savo tikslus dėl švaresnio transporto, mažesnio energijos 
vartojimo pastatuose ir tvaresnio aprūpinimo maistu 
sistemos. Negalime leisti sau prabangos tenkintis tuo, kas yra.“  

„Manau, kad turime plėsti apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą (ATLPS), kad ji apimtų ir kitus sektorius, tokius kaip 
aviacija ir jūrų laivybos sektorius, tačiau taip pat tikiu, kad 
pagal galiojančius teisės aktus galėtume nustatyti griežtesnes 
normas, jei būtina, išmetamųjų teršalų ar kitų sričių normas. 
Taip pat turėsime peržiūrėti savo energetikos direktyvas ir 
kitas direktyvas.“ 

„Todėl taip, tikiu, kad reikėtų gerinti reglamentavimą. Taip, 
tikiu, kad galima pereiti prie labiau poreikius atitinkančio 
reglamentavimo. Taip pat tikiu, kad, atlikdami tinkamus 
poveikio vertinimus, turėdami tai prižiūrinčią 
Reglamentavimo patikros valdybą, jau pasiekėme geresnį 
reglamentavimą. Be to, tikiu, kad turime peržiūrėti daugybę  
galiojančių teisės aktų daugelyje sričių, kad nustatytume, ar jie 
atitinka savo paskirtį.“ 

Europos klimato paktas 

„Klimato paktu bus suvienytos bendruomenių, įmonių ir 
kaimynystės bendrijų iniciatyvos ir pasižadėjimai, dalijimasis 
žiniomis ir duomenimis, tarpusavio pagalbos teikimas ir 
įkvėpimas geriausios patirties pavyzdžiais bei konkrečiais 
rezultatais.“ 
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Įsipareigojimai, kuriuos per klausymą Europos 
Parlamente prisiėmė 

MARGRETHE VESTAGER 
Paskirtoji vykdomoji pirmininko pavaduotoja, atsakinga už 
prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą 
 

Paskirtoji vykdomoji Komisijos pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager 2019 m. spalio 8 d. kalbėjo Europos 
Parlamente ir atsakė į EP narių iš Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto (ITRE), Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komiteto (IMCO) ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto (ECON) užduotus klausimus. Per šį klausymą ji 
prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus, kurie akcentuojami šiame dokumente. Šie įsipareigojimai susiję su jos portfeliu, 
apibūdintu įgaliojamajame rašte, kurį jai nusiuntė išrinktoji Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen, ir 
apima: 

 prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą ir 
 konkurenciją. 

Pažymėtina, kad šiame dokumente pateiktose citatose tik nurodomi žodiniai įsipareigojimai, prisiimti per klausymą. 
Šio viešojo klausymo stenograma pateikta paskirtųjų Komisijos narių klausymams skirtoje svetainėje. Paskirtajai 
vykdomajai pirmininko pavaduotojai taip pat prieš klausymą buvo nusiųsta klausimų raštu, į kuriuos ji pateikė 
atsakymus raštu.
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Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa 

Ilgalaikė Europos pramonės ateities strategija 

 „Mums reikia Europos pramonės ateities strategijos, 
grindžiamos tuo, kas yra Europos stiprybės pamatas, – mūsų 
atvirumu ir mūsų įvairove. Todėl pramonės strategija turi būti 
skirta visiems: tai turi būti žalioji strategija, ir ji turi būti 
grindžiama sąžininga konkurencija.“ 

„Negalime turėti tokios pramonės strategijos, pagal kurią 
nebūtų rūpinamasi mūsų ekonomikos žalinimu ir perėjimu 
prie anglies dioksido poveikio neutralumo mūsų žemyne. Tai  
turi būti dvi to paties medalio pusės.“ 

„Skaitmeninimo potencialas pagerinti mūsų gyvenimą yra 
didžiulis, tačiau, siekiant realizuoti šį potencialą, mums reikia 
tinkamų taisyklių, kad suteiktume žmonėms pasitikėjimo 
skaitmenine transformacija. Ji turėtų tarnauti piliečiams. Ją 
vykdant turėtų būti gerbiamos mūsų pagrindinės vertybės.“ 

„Jei skatintume inovacijas, apimančias ir mūsų organizacines 
struktūras, galėtume kur kas geriau naudotis jau turimomis 
technologijomis, ir tai mums padės greičiau kovoti su klimato 
kaita. Dalį to galima pasiekti skaitmeninėmis priemonėmis, 
nes jomis naudodamiesi galite stebėti išteklius iki tokio lygio, 
kokiu nebuvo įmanoma to daryti anksčiau.“ 

„Susiesime visas vertės grandines – universitetus, tiekėjus, 
gamintojus – viską iki pat gamybai naudojamų antrinių 
žaliavų perdirbėjų.“ 

„Ši strategija <...> turi siekti ir už bendrosios rinkos ribų.“ 

„Gera pramonės strategija taip pat padeda Europai prisitaikyti 
prie skaitmeninio amžiaus.“ 

Nauja MVĮ strategija 

„Šis darbas [dėl pramonės strategijos] apims ir naujos 
strategijos, skirtos paramai mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, sudarančioms Europos ekonomikos branduolį, 
parengimą.“ 

„Pirmiausia, žinoma, reikia užtikrinti, kad tokia strategija būtų 
skirta ne tik stambiajam verslui, nes Europoje yra ne vien 
stambusis verslas – joje yra daugybė mažųjų ir vidutinių 
įmonių, taip pat ir jos pramonėje. Daugelis įmonių turi 
subrangovų, ir ne vieną, o daugiau subrangovų, ir Europos 
pramonės struktūros svarba slypi tame, kad taip yra, todėl taip 
turėtų būti visoje pramonėje.“ 

„Taip pat reikia užtikrinti, kad turėtume priemonių, kuriomis 
būtų galima teikti finansavimą. Pagal J.-C. Junckerio 

investicijų planą suteiktas finansavimas 900 000 mažųjų ir 
vidutinių įmonių, ir manau, kad tai yra gera pradžia siekiant 
užtikrinti, kad iš tiesų galėtumėte teikti finansavimą ir suteikti 
augimo galimybių žmonėms.“ 

Dirbtinis intelektas (DI) 

„<...> mums reikia taisyklių, kuriomis užtikrintume, kad 
dirbtiniu intelektu būtų etiškai naudojamasi ir jis padėtų 
žmonėms priimti sprendimus, o ne jiems kenktų. Per 
100 pirmųjų savo kadencijos dienų pateiksiu pasiūlymų, kaip 
reikėtų formuluoti Europos požiūrį į dirbtinį intelektą.“ 

„Taigi, išties turime kuo remtis, ir nebūtinai vien tam, kad 
pasivytume kitus, – mes ir patys galime būti kūrėjai dirbtinio 
intelekto, kvantinės kompiuterijos srityse. Žinoma, turint tam 
skirtas Europos programas, jas reikės finansuoti. Todėl dar  
kartą raginu jus padėti mums patvirtinti biudžetą, kad nebūtų 
vėluojama daryti šias labai svarbias investicijas.“ 

„<...> vienintelis kelias, kuriuo galime eiti sėkmingai, yra kurti 
tokį DI, kuriuo galėtume pasitikėti. Kurti DI, kuris būtų 
pagrįstas mūsų pagrindinėmis vertybėmis.“ 

„<...> šis klausimas apie tai, kaip išvengti šališkumo, yra vienas 
svarbiausių klausimų mums svarstant, kaip sukurti sistemą, 
kurioje galėsime pasitikėti technologija.“ 

„Taip pat iki gruodžio mėn. gausime [patikimo DI etikos gairių 
vertinimo] rezultatus. Žinoma, tai suteiks daugiau 
informacijos mūsų darbui <...>.“ 

„Nes akivaizdu, kad reikia daugiau investicijų. Europa savo 
investicijomis į DI atsilieka nuo kitų, man atrodo, tris ar keturis 
kartus <...>.“ 

Skaitmeninių paslaugų aktas 

„<...> mums reikia atsižvelgti į žmonių susirūpinimą dėl 
technologijų ir didinti pasitikėjimą per šį procesą. Dirbsiu 
rengiant skaitmeninių paslaugų aktą, kuriuo bus patobulintos 
mūsų atsakomybės ir saugumo taisyklės dėl skaitmeninių 
platformų, paslaugų ir produktų. Taip pat mums gali reikėti 
reglamentuoti tai, kaip įmonės renka ir naudoja duomenis ir 
jais dalijasi, kad tai būtų naudinga visai visuomenei.“ 

 „<...> svarbu, kad kuo geriau naudotumėmės tuo, ką turime, 
nes mums reikia veikti nedelsiant. Svarbu atsižvelgti į tai, ką 
vadinu skaitmeninėmis piliečių teisėmis, – Bendrąjį duomenų 
apsaugos reglamentą, – kad galėtume reikalauti, jog 
nacionalinės institucijos visiškai užtikrintų tų nuostatų 
vykdymą, taip pat tikimės sulaukti ir rinkos atsako, kad 
turėtume integruotąją privatumo apsaugą <...>.“ 
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Skaitmeninio sektoriaus apmokestinimas, bendra pelno 
mokesčio bazė, ataskaitų pagal šalis teikimas 

„Mums nepavyko per pirmą bandymą pasiekti, kad būtų 
įvestas skaitmeninių paslaugų mokestis. Kai kurios valstybė s 
narės ėmėsi tai daryti savarankiškai. Žaviuosi tuo, nes 
akivaizdu, kad tai, ką jos daro, yra beprecedentiška. Tikiuosi, 
kad darysime tam labai reikalingą spaudimą, visų pirma 
tikėdamiesi rasti visuotinį sprendimą, pasaulinį susitarimą, 
kaip tai daryti. O jei to nebus pasiekta, manau, kad turėtume 
tai daryti patys. Žinoma, įsipareigojame pateikti pasiūlymą dėl 
to, jeigu pasaulinio susitarimo nebus pasiekta iki 2020 m. 
pabaigos.“ 

„<...> turime kelis labai svarbius teisės aktus, kurie dar  
nepriimti. Vienas iš jų yra dėl bendros konsoliduotosios pelno 
mokesčio bazės, ir tai yra svarbu, nes net jeigu pradėtume  
svarstyti galimybę įvesti minimalų pelno mokestį, šio 
mokesčio minimalaus dydžio nustatymas galėtų visiškai nieko 
neduoti, jei būtų įmanoma manipuliuoti apmokestinimo baze, 
taigi, siekiant pažangos šioje srityje, būtina reglamentuoti abu 
dalykus. Antras dalykas, kurio vis dar neturime, yra viešų 
ataskaitų pagal šalis teikimas. Tai yra daroma finansų 
sektoriuje. Kaip matau, mūsų finansų sektorius dėl to 
nesužlugo, taigi neatrodo, kad tai darytų per daug žalos. 
Manau, kad bet kurios bendrovės generalinis direktorius 
galėtų didžiuodamasis pranešti apie jos darbuotojų skaičių, 
veiklą, apyvartą, pelną ir sumokėtus mokesčius. Be to, tai 
mums padės iš visiškai kitos perspektyvos pažvelgti į 
apmokestinimą, taip pat ir fizinių asmenų atžvilgiu.“ 

„Taip, manau, kad iš tiesų yra galimybių naudotis [Sutarties] 
116 straipsniu. Dabar turime procesą, kuriame, žinoma, yra 
kviečiama dalyvauti kiekviena valstybė narė, tačiau pagal 116 
straipsnį bus galima pasakyti: jei viena valstybė narė ar kelios 
valstybės narės turi nuostatų, kurios kenkia konkurencijai, 
galite derėtis su ta valstybe nare, kad ji pakeistų tas nuostatas. 
Jei tai nebus sėkminga, galėsite teikti pasiūlymus, ir dėl tų 
pasiūlymų bus galima nuspręsti per normalų, įprastą 
teisėkūros sprendimų priėmimo procesą, ir tikrai manau, kad 
turėtume pradėti svarstyti, ką tai mums reikštų. Nemanau, kad 
sėkmė būtų garantuota, tačiau manau, jog svarbu, kad 
imtumėmės įvairių priemonių, kurias mums teikia Sutartis, ir 
prireikus tomis priemonėmis naudotumėmės.“ 

Konkurencija 

Geresnis konkurencijos užtikrinimas 

„Rinkos kinta sparčiai, o teisė – jai būdingu tempu. Žinoma, 
visada yra tam tikra su tuo susijusi asimetrija. Teisės aktų 
vykdymą įmanoma paspartinti tik iki tam tikros ribos, nes mes 
niekada neatsisakysime tinkamo teisinio proceso. Kita vertus, 
turėtume gebėti dirbti kuo greičiau. Iš tiesų jau dabar turime 
atvejį, kai stengiamės naudotis vadinamosiomis laikinosiomis 

priemonėmis, taip duodami verslui žinią: tai, ką darote, turi 
liautis, nes manome, kad taip kenkiate konkurencijai, o kai  
liausitės tai daryti, mes, žinoma, atliksime išsamų tyrimą, kad 
įrodytume padarytą žalą. Tai, žinoma, dar tik pradžia to, kas 
bus daroma per ateinančius 20 metų, tačiau manau, kad tai 
gerai parodo, jog mūsų darbo spartinimas mums yra labai  
didelis prioritetas.“ 

„Bendrovių išskaidymo klausimu [galiu pasakyti, kad] tai yra 
priemonė, kurią mes turime, ir galima tai daryti. Tačiau iš tiesų 
mano pareiga yra rinktis mažiausiai intervencinę priemonę 
tam, kad būtų atkurta sąžininga konkurencija, ir kadangi  
bendrovės išskaidymas yra iš tiesų didelis įvykis, žinoma, 
privalau bandyti ieškoti kitų tinkamų priemonių, kuriomis 
būtų išspręsta esama situacija.“ 

Europos konkurencijos taisyklių peržiūra 

„Gyvename sudėtingais laikais, kurie yra sudėtingi ir tuo, kad 
sunku užtikrinti konkurenciją, nes rinkos sparčiai kinta, o 
ateityje mūsų laukia dar didesni pokyčiai. Vis dėlto žmogaus 
prigimtis nekinta, o vieni pagrindinių jo impulsų yra ir 
godumas, ir baimė. Todėl principai, kuriais grindžiamos mūsų 
konkurencijos taisyklės, šiandien yra tiek pat svarbūs kaip ir 
tada, kai prieš daugiau kaip 60 metų buvo pasirašyta Romos 
sutartis. Tačiau turime užtikrinti, kad tai, kaip taikome tuos 
principus, būtų tinkama sparčiai kintančiam pasauliui. Todėl  
tęsiu pradėtą mūsų antimonopolinių taisyklių, bendrovių 
susijungimų ir valstybės pagalbos taisyklių peržiūrą. Šiam 
mūsų procesui suteiks gairių ir padės įžvalgos, mūsų įgytos 
vertinant, kaip konkurenciją veikia skaitmeninimas, įskaitant  
anksčiau šiais metais trijų specialiųjų patarėjų pateiktą 
nepriklausomą ataskaitą.“ 

„<...> pradėjome pirmą išsamią tinkamumo patikrą ir 
galiausiai imsimės daugybės mūsų pateiktų gairių peržiūros. 
Yra vienas dalykas, kurio imamasi anksčiau už tą programą, ir 
tai yra gairės dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos, 
ATLPS. Tai daroma todėl, kad norime būti pasirengę, kai  
prasidės naujasis prekybos laikotarpis. Todėl tai yra dalykas, 
kuriam reikia skirti dėmesį, ir mes per gana trumpą laiką 
pradėsime viešas konsultacijas tuo klausimu.“ 

„<...> mes tęsime darbą. Vis dar turime nebaigtų bylų, ir ką tik 
paprašėme kiekvienos valstybės narės mums pateikti padėties 
ataskaitą dėl to, kaip jos naudojasi sprendimais dėl mokesčių, 
kad atnaujintume visą savo sukauptą medžiagą nuo tada, kai  
paskutinį kartą tai darėme prieš keletą metų.“ 

Pramonės strategija 

„<...> turime dvigubą iššūkį: viena vertus, užtikrinti sąžiningą 
konkurenciją mūsų bendrojoje rinkoje, kad klientai ir 
vartotojai turėtų palankias sąlygas; ir kartu ginti mūsų Europos 
įmonių interesus, kai jos susiduria su nesąžininga konkurencija 
už Europos ribų.“
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„Viešųjų pirkimų rinka Europoje sudaro 14–15 proc. Europos 
BVP. Tai yra 2 trilijonai eurų. Taip, tai yra dvejetas su dvylika 
nulių. Tai daugybė pinigų. Kviečiame žmones atvykti pas mus 
ir užsiimti verslu, tačiau nesame kviečiami pas juos. O ten, iš 
kur esu kilusi, jei nesulauki atsakomojo kvietimo, ką gi, tuomet 
galiausiai nustoji kviesti žmones.“ 

Užsienio valstybių nuosavybė ir subsidijos 

„Žinoma, kviečiame investuotojus, tačiau jie turėtų atvykti čia 
dėl verslo priežasčių. Vienas iš neišspręstų klausimų yra, 
žinoma, tai, kaip užtikrinti, kad jeigu užsienio valstybė s 
valdoma įmonė perka Europos verslą, į Europą nepatektų jokia 
užsienio valstybės teikiama pagalba, iškraipanti čia esančias 
vienodas sąlygas. Ir šioje srityje bendradarbiaujame su 
kolegomis, dirbančiais prekybos ir bendrosios rinkos srityse, 
kad gautume veiksmingą priemonę, kurios, deja, dar  
neturime, nors tai yra svarbus prioritetas.“ 

Dvigubo portfelio valdymas 
„<...> teisėsaugos nepriklausomumas yra nediskutuotinas; nes 
jis grindžiamas bylos įrodymais, faktais, teismų praktika ir 
nepriklauso nuo to, kokia yra jūsų valstybė, nei nuo dydžio, nei 
nuo ko nors kito.“ 

„<...> mus nepriklausomai konsultuoja mūsų vyriausiasi s 
ekonomistas, taip pat mus konsultuoja Teisės tarnyba.“ 

„Tebesu atsakinga savo kolegoms. Kai priimame svarbų 
sprendimą, žinoma, tai daroma dalyvaujant visai [Komisijos 
narių] kolegijai. Kol kas joje dar išsamiai nesvarstėme  
sprendimų dėl konkurencijos, tačiau, žinoma, laikomės 
kiekvienos nustatytos procedūros. Prieš tai atliekame visus 
savaitinių kabinetų vadovų posėdžių proceso etapus, todėl tai 
yra iš tiesų kolegialiai priimami sprendimai, nes tokia turi būti 
tvarka.“ 

„<...> manau, kad mano įgaliojimų portfelis yra išties 
įspūdingas. Tačiau pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų bus teikiami kartu su mano kolegomis. Jie bus 
teikiami kartu su kolega, atsakingu už bendrąsias rinkas ar už 
vidaus reikalus. Juos rengsiu ne aš. Taip, aš dirbsiu su jais, 
tačiau kai reikės rengti atskirus pasiūlymus, juos rengs mano 
kolegos.“ 

 „Taip pat tikiuosi, kad skirsite man dėmesio, kai grįžusi pas jus 
klausiu jūsų nuomonės. Nes į kai kuriuos iš šių klausimų 
išankstinių atsakymų neturime. Mes konsultuosimės su jumis 
taip pat, kaip konsultuosimės su NVO, pilietine visuomene ir 
pramone.“ 

„<...> ateityje tęsiu šį atvirumu ir bendradarbiavimu 
grindžiamą darbą su [Europos Parlamentu] kiekviename 
teisėkūros proceso etape.“ 
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Įsipareigojimai, kuriuos per klausymą Europos 
Parlamente prisiėmė 

VALDIS DOMBROVSKIS 
Paskirtasis vykdomasis pirmininko pavaduotojas, 
atsakingas už žmonėms tarnaujančią ekonomiką 

Paskirtasis vykdomasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis 2019 m. spalio 8 d. kalbėjo Europos 
Parlamente ir atsakė į EP narių iš Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto (ECON) ir Užimtumo ir socialinių reikalų 
komiteto (EMPL) užduotus klausimus. Per šį klausymą jis prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus, kurie akcentuojami šiame 
dokumente. Šie įsipareigojimai susiję su jo portfeliu, apibūdintu įgaliojamajame rašte, kurį jam nusiuntė išrinktoji 
Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen, ir apima: 

 žmonėms tarnaujančią ekonomiką; 
 ekonomikos valdymą ir 
 finansines paslaugas, finansinį stabilumą ir kapitalo rinkų sąjungą. 

Pažymėtina, kad šiame dokumente pateiktose citatose tik nurodomi žodiniai įsipareigojimai, prisiimti per klausymą. 
Šio viešojo klausymo stenograma pateikta paskirtųjų Komisijos narių klausymams skirtoje svetainėje. Paskirtajam 
vykdomajam pirmininko pavaduotojui taip pat prieš klausymą buvo nusiųsta klausimų raštu, į kuriuos jis pateikė 
atsakymus raštu.
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/hearings2019/eurokomisaru-klausymai-2019/20190910STO60708/valdis-dombrovskis-latvija
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PE 629.837 

Žmonėms tarnaujanti ekonomika 

Tikslai 

„<...> norime skirti daug dėmesio integraciniam ir tvariam 
augimui. Norime, kad būtų glaudus ryšys tarp ekonominės 
plėtros, socialinių problemų sprendimo ir tvarumo. Tiesa yra 
tai, kad ekonomikos augimo mums reikia ne dėl paties 
ekonomikos augimo, o dėl žmonių gerovės.“ 

Europos socialinių teisių ramstis – veiksmų planas 

„Pateiksime veiksmų planą dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio veiksmingo įgyvendinimo visoje ES.“ 

„Todėl norėčiau paminėti kelis konkrečius pasiūlymus, kurie 
yra planuojami. <...> teisėkūros iniciatyva dėl teisingo 
minimaliojo darbo užmokesčio, ir tai per 100 pirmųjų mano 
kadencijos dienų; Europos vaiko garantijų sistema; sustiprinta 
Jaunimo garantijų iniciatyva; Europos nedarbo draudimo 
išmokų [per]draudimo sistema <...>; atnaujinta įgūdžių 
darbotvarkė; geresnės platformų darbuotojų darbo sąlygos 
<...>, taip pat nauja Europos lyčių lygybės strategija, įskaitant  
priemones dėl privalomo darbo užmokesčio skaidrumo.“ 

Socialinio dialogo vaidmuo 

„<...> ketiname toliau plėtoti socialinį dialogą.“ 

„Žinoma, esame atviri diskusijoms dėl galimų teisės aktų 
pakeitimų dėl to, tačiau <...> socialiniai partneriai jau 
dalyvauja per Europos semestrą <...>.“ 

„<...> socialiniai partneriai įtraukti į Europos semestrą Europos 
ir nacionaliniu lygmenimis, vyksta konsultacijos dėl 
svarbiausių politikos pasiūlymų <...>, teikiama parama 
gebėjimų stiprinimui, ir toliau dirbsime šia linkme.“ 

„<...> visada labai akcentavome, kad norime gerbti įvairių 
valstybių narių kolektyvinių derybų modelius, ypač kai tie 
modeliai yra labai veiksmingi, taip, kaip yra Šiaurės šalyse. <...>  
tai mūsų pagrindinis principas ir taip bus ateityje.“ 

„Taip pat turime gerinti horizontaliojo visos pramonės ir 
sektorinio socialinio dialogo veiksmingumą ir eigą <...>.“ 

„<...> ketiname glaudžiai bendradarbiauti su Europos statybos 
sektoriaus socialinio dialogo komitetu.“ 

Socialinės apsaugos sistemos 

„<...> mums reikia užtikrinti, kad <...> žmonės, taip pat  
dalyvaujantys skaitmeninėje ekonomikoje ir per platformas 
<...> savo įnašais prisidėtų prie socialinių sistemų ir būtų 
įtraukti į socialines sistemas.“ 

„[Dėl] <...> tarpvalstybinio pensijų perkeliamumo <...>: tai yra 
teisė, kurią turėtų turėti mobilieji darbuotojai. Todėl esame  

pasirengę dirbti, siekdami gerinti realią su tuo susijusią padėtį 
praktikoje.“ 

Kova su diskriminacija ir lygios galimybės 

„<...> toliau skatinsime pajamų adekvatumą ir pajamų paramą 
<...> tiems, kuriems to reikia. <...> yra nustatytas lygių 
galimybių principas, ir Komisija toliau griežtai jį taikys.“ 

„Lyčių klausimu bus parengta speciali strategija, pagal kurią, 
be kita ko, bus skiriama dėmesio, pavyzdžiui, moterų 
patekimui į darbo rinkas ir jų darbo užmokesčio skirtumo 
mažinimui.“ 

„<...> tolesnė parama neįgaliesiems taip pat yra dalykas, kuris 
tebebus svarbus Komisijos darbotvarkėje.“ 

Mokesčių sistemos teisingumas 

„<...> be mokesčių teisingumo negali būti socialinio 
teisingumo.“ 

„Kova su mokesčių vengimu toliau bus svarbus uždavinys 
pagal mano darbotvarkę <...>. Tarptautinės įmonės turi būti 
veiksmingai apmokestinamos, kad mūsų piliečiams ir MVĮ 
nereikėtų patirti neteisingos mokesčių naštos.“ 

Parama žaliajai ir skaitmeninei transformacijai 

„Mano <...> uždavinys bus naudoti fiskalinę, ekonominę ir 
finansų politiką remiant žaliąją ir skaitmeninę transformaciją.“ 

„Žalioji ir skaitmeninė transformacija gali būti sėkminga tik 
jeigu ji laikoma socialiai teisinga. <...> Todėl mano <...>  
uždavinys yra užtikrinti, kad mūsų socialinės politikos raida 
būtų suderinta su šiomis pertvarkomis.“ 

„Tai [skaitmeninė atskirtis] yra svarbi mūsų įgūdžių 
darbotvarkės dalis, nes tam, kad žmonės būtų pasirengę  
gyventi skaitmeniniame amžiuje, akivaizdžiai reikia 
skaitmeninių įgūdžių, tačiau jų aiškiai trūksta.“ 

„<...> padėsime remti žmones ir regionus, kuriuos labiausiai  
paveiks žalioji transformacija, per naują Teisingos pertvarkos 
fondą.“ 

„<...> glaudžiai bendradarbiausime su Europos Parlamentu, 
<...> siekdami sužinoti, kokie papildomi elementai yra 
reikalingi ir kaip jie gali būti integruojami DFP sistemoje, 
pavyzdžiui, Teisingos pertvarkos fondas.“ 

Tvarios Europos investicijų planas 

„<...> bus kelios darbo kryptys. Taigi, pirma yra finansinio 
darbo kryptis: parama iš ES biudžeto ir EIB, siekiant pritraukti 
investicijas, ir konsultacinė parama, siekiant sudaryti tinkamų 
finansuoti projektų planą. Nes mums reikia ne tik telkti lėšas, 
mums taip pat reikia geros kokybės projektų, kuriais būtų iš 
tiesų įmanoma pasiekti tvarią pertvarką.“
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„<...> tikslas yra sutelkti trilijoną eurų tvarioms investicijoms, 
pritraukiant privačias lėšas pagal programą „InvestEU“, per 
EIB, ir ten, kaip žinote, ketiname padidinti šį klimato 
finansavimo tikslą nuo 25 proc. iki 50 proc. Tai bus naujos 
lėšos, ir bus naudojami kiti įnašai į ES biudžetą.“ 

„<...> kai minėjau EIB skolinimo tikslus, tai yra naujos lėšos, 
palyginti su tuo, kas turima dabar, ir jos sudaro daug dešimčių 
milijardų eurų.“ 

„Taip pat raginsime valstybes nares iki 5 proc. savo lėšų pagal  
pasidalijamąjį valdymą skirti programai „InvestEU“, kuri vėl 
suteiks mums galimybę pritraukti nemažas naujų lėšų sumas.“  

EIB kaip klimato bankas 

„<...> užduoties paversti EIB klimato banku pagrindinė dalis – 
padidinti jo finansavimo dalį, kuri skiriama klimatui, nuo 
25 proc., kaip yra dabar, iki 50 proc. [iki 2025 m.]. Tai pirmas 
svarbus žingsnis, ir iškastinio kuro energijos finansavimo 
laipsniškas nutraukimas taip pat yra šios strategijos dalis.“ 

„Apytikriais skaičiavimais, jūsų minėta suma yra 50 mlrd. EUR 
per metus. O papildomu EIB finansavimu paprastai galima 
pritraukti bent du trečdalius tų lėšų ir iš projektų partnerių, 
taigi ne mažiau kaip 45 mlrd. EUR per metus. Taigi, kalbant  
apie 10 metų laikotarpį, jau susidaro 450 [mlrd.] EUR.“ 

Ekonomikos valdymas 

Europos semestro perorientavimas 

„Turime toliau remtis Europos semestru. Socialiniai klausimai  
jau sudaro beveik pusę mūsų konkrečioms šalims skirtų 
rekomendacijų. Ketinu išlaikyti šią mūsų ateities ekonomikos 
valdymo kryptį. Taip pat įtrauksime JT darnaus vystymosi  
tikslus į [Europos] semestro tikslus, kad skatintume ir 
integracinį, ir tvarų augimą.“ 

„Reikėtų reguliariai stebėti pažangą siekiant darnaus 
vystymosi tikslų, kaip tikslų per [Europos] semestrą. Taip pat  
teiksime sistemingus svarstymus dėl politikos, svarbios žaliajai 
transformacijai, kaip antai žaliųjų investicijų, žiedinės 
ekonomikos, efektyvaus išteklių naudojimo ir teisingos 
pertvarkos visuose mūsų politikos sektoriuose.“ 

„<...> vertinsime, kaip reikėtų integruoti tvarumą į 
makroekonominio disbalanso procedūrą, tačiau mes turime ir 
privalomų tvarumo tikslų, pavyzdžiui, išmetamųjų teršalų 
kiekio mažinimo tikslų pagal kitą politiką, kaip antai  
energetikos sąjungoje, ir patvirtiname savo įsipareigojimus 
įgyvendinti Paryžiaus susitarimą.“ 

Stabilumo ir augimo pakto supaprastinimas 

„<...> dirbsime remdamiesi Europos fiskalinės valdybos 
ataskaita, kurioje pateikta tam tikrų idėjų dėl Stabilumo ir 
augimo pakto taisyklių supaprastinimo, kad jas taip pat būtų 
galima paprasčiau taikyti ir lengviau išaiškinti plačiajai  
visuomenei, nes dabar tos taisyklės, kaip žinome, yra iš tiesų 
per sudėtingos.“ 

„<...> dėl ES fiskalinių taisyklių mes iš tiesų galime remtis 
Europos fiskalinės valdybos darbu dėl išlaidų kriterijaus su 
skolą stabilizuojančiu ramsčiu ir tuo, ką vadinu „subalansuot o 
biudžeto taisykle su apribojimais“, ir tuo pagrįsti savo 
svarstymus. Žinoma, bus svarbu siekti plataus masto sutarimo, 

kad susitartume dėl to, kaip reikėtų pritaikyti ir supaprastint i  
mūsų fiskalines taisykles.“ 

„[Dėl Stabilumo ir augimo pakto lankstumo ribų:] manau, kad 
pagal bendrąjį principą Europoje turėtume vengti nustatyti  
per daug griežtų ribų, vietoj to reikėtų dirbti siekiant 
kompromiso. Nes taip veikia ES.“ 

Europos stabilizavimo priemonė 

„<...> pateikėme du pasiūlymus. Vienas iš jų yra reformų 
rėmimo programa, kuria remdamiesi dabar svarstome  
konkurencingumui ir konvergencijai skirtą biudžeto 
priemonę. <...> O kitas pasiūlymas buvo dėl stabilizavimo 
priemonės: pateikėme konkretų pasiūlymą dėl Europos 
investicijų stabilizavimo priemonės <...>. Dabar svarstome , 
kiek galėtume pasiekti sąveiką su <...> pasiūlymu dėl 
stabilizavimo priemonės ir Europos nedarbo draudimo 
išmokų [per]draudimo sistema.“ 

Finansinės paslaugos, finansinis stabilumas ir 
kapitalo rinkų sąjunga 

Bankų sąjungos kūrimo užbaigimas 

„<...> baigti kurti bankų sąjungą bus svarbi užduotis Europos 
Komisijos darbotvarkėje.“ 

„Iš Komisijos perspektyvos <...> toliau svarstysime, kaip 
išsivaduoti iš dabartinės aklavietės arba paspartinti šiuo metu 
daromą labai lėtą pažangą dėl EIGS [Europos indėlių garantijų 
sistemos] Taryboje, tačiau taip pat, pažymėtina, tai daroma ir 
Europos Parlamente. <...> Būsime pasirengę palengvinti šį 
darbą, jei reikės, pasiūlydami naujų dalykų, kurie palengvins 
diskusijas.“ 

„<...> mums reikia išspręsti šį su pertvarkymo procesu 
susijusio likvidumo klausimą, ir dėl to dirbsime kartu, taip pat  
su valstybėmis narėmis ir ECB.“ 

„Dėl saugaus turto, kaip žinote, Komisija pateikė pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl valstybė s 
obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių.- Deja, šio darbo 
beveik neperėmė Taryba, todėl mums reikės ieškoti būdų 
bandyti atgaivinti šią diskusiją.“ 

Finansinės technologijos ir kriptografinis turtas 

„Pateiksiu naują strategiją Europai, kaip gauti daugiausi a 
naudos iš finansinių technologijų ir sėkmingai konkuruoti  
pasaulyje.“ 

„<...> turime mažinti riziką, susijusią su nesąžininga 
konkurencija, kibernetiniu saugumu ir grėsmėmis finansiniam 
stabilumui. Pavyzdžiui, Europai reikia bendro požiūrio į 
kriptografinį turtą, tokį kaip „Libra“.- Ketinu dėl to pasiūlyti  
naujus teisės aktus.“ 

„<...> mums reikės reglamentuoti [kriptovaliutą] „Libra“, kad ją 
prižiūrėtume ES lygmeniu, tiek iš finansinio stabilumo, tiek iš 
investuotojų apsaugos perspektyvos <...>.“ 

MVĮ galimybės gauti finansavimą 

„Naujos sudėties Komisija pasiūlys naują fondą, kuris padėtų 
MVĮ būti įtrauktoms į biržos sąrašus. Kartu su savo kolegomis 
pasiūlysiu strategiją, kaip padėti MVĮ įveikti sunkumus, 
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susijusius su žaliąja pertvarka, skaitmeninimu ir kintančiu 
prekybos pobūdžiu.“ 

„Taigi, konkreti nauja iniciatyva, kurią ketiname pasiūlyti <...>, 
yra specialus viešojo ir privačiojo finansavimo fondas, kuris 
rems pradinį viešą MVĮ akcijų platinimą, <...> ir, žinoma, mums 
vis dar reikia įvertinti su MVĮ patekimu į įprastas kapitalo rinkas 
susijusias sąlygas ir sąnaudas.“ 

Nauja žaliojo finansavimo strategija 

„<...> toliau turėsime didelių užmojų tvarių finansų srityje, ir 
tai, kaip reguliavimo aspektą, laikome savo žaliosios 
pertvarkos dalimi.“ 

„Taksonomija taps pagrindu daugeliui kitų veiksmų, įskaitant  
žaliųjų obligacijų standartų, ekologinių ženklų ir daugelio kitų 
elementų diegimą. <...> plėtosime taksonomiją ir kitose 
srityse.“ 

„[Dėl] ES žaliųjų obligacijų standarto, kuriuo turėtų turėti 
galimybę naudotis bet kurio tipo biržiniai ir nebiržiniai 
Europos ir tarptautiniai emitentai, parengimo [noriu pasakyti , 
kad] remsiu šį darbą ir jį tęsiu per būsimą Komisijos kadenciją.“  

„Dėl skaidrumo reikia pasakyti, kad emitentai turės pateikti 
duomenis apie visus siūlomus pajamų naudojimo būdus ir 
apie emitentų žaliųjų obligacijų strategiją bei procesus.“ 

„Greitai paskelbsime tinkamumo patikrą dėl bendrovių 
ataskaitų, įskaitant Nefinansinės informacijos atskleidimo 
direktyvos peržiūrą, ir <...> ketiname išplėsti šios direktyvos 

taikymo sritį, kad ji apimtų ir kitas finansų įstaigas, taip pat  
supaprastinti finansų įstaigų informacijos atskleidimą.“ 

„Dabar taip pat dirbame dėl priemonių, skirtų tvaresniems ir 
įprastiems finansų sektoriaus dalyviams bei subjektams, kad 
galėtume iš naujos perspektyvos pažvelgti ir į ASV [aplinkos, 
socialinę ir valdymo] riziką vykdant turto valdytojų ir 
institucinių investuotojų pareigas <...>.“ 

Kova su pinigų plovimu 

„<...> ES kovos su pinigų plovimu taisyklės yra nevienodai  
taikomos visoje ES. Todėl turime permąstyti tai, kaip veikia 
mūsų sistema. Ir, šiomis aplinkybėmis, mūsų manymu, būtų 
labai naudinga, jei kovos su pinigų plovimu tam tikros 
užduotys ir jų koordinavimas būtų perduoti Sąjungos 
įstaigai.“- 

„Matome, kad tikrai yra didesnio koordinavimo galimybių ES 
lygmeniu: keistis informacija, naudotis geriausia patirtimi, 
tačiau net ir tuo atveju, jei būtų pasirinkta nebendradarbiauti , 
[ES] institucijos taip pat turi turėti galimybę tiesiogiai imtis 
veiksmų.“ 

Bankininkystės prudencinis reguliavimas 

„<...> baigiant diegti sistemą pagal susitarimą „Bazelis III“, 
mums reikės atsižvelgti į Europai būdingus ypatumus. <...>  
toliau pritarsime MVĮ rėmimo koeficiento taikymui.“ 

„Kaip teigė Bazelio komitetas, sudarant Bazelio susitarimą 
apskritai neturėtų būti reikšmingai padidinti kapitalo 
reikalavimai.“ 
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Įsipareigojimai, kuriuos per klausymą 
Europos Parlamente prisiėmė 

JOSEP BORRELL FONTELLES 
Paskirtasis Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio 
reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko 
pavaduotojas 
 

 

Paskirtasis Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko 
pavaduotojas Josep Borrell 2019 m. spalio 7 d. kalbėjo Europos Parlamente ir atsakė į EP narių klausimus. Per šį 
klausymą jis prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus, kurie akcentuojami šiame dokumente. Šie įsipareigojimai susiję su jo 
portfeliu, apibūdintu įgaliojamajame rašte, kurį jam nusiuntė išrinktoji Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der 
Leyen. 

Pažymėtina, kad šiame dokumente pateiktose citatose tik nurodomi žodiniai įsipareigojimai, prisiimti per klausymą. 
Šio viešojo klausymo stenograma pateikta paskirtųjų Komisijos narių klausymams skirtoje svetainėje. Paskirtajam 
Komisijos nariui taip pat prieš klausymą buvo nusiųsta klausimų raštu, į kuriuos jis pateikė atsakymus raštu.
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PE 629.837 

Strategiškesnė, ryžtingesnė ir vieningesnė Europa 
pasaulyje 
„Turėtume suvienyti savo šalių suverenumus, kad 
padidintume atskirų valstybių narių galią <...>. <...> mums 
reikia išties integruotos užsienio politikos, kuri sujungtų 
valstybių narių, kartu veikiančių Taryboje, galią su visa 
Komisijos valdoma politika ir šio Parlamento demokratiniu 
legitimumu.“ 

„Jei būsiu patvirtintas [Komisijos nariu], mano, kaip Komisijos 
pirmininko pavaduotojo ir vyriausiojo įgaliotinio, darbo 
pagrindinė užduotis bus panaikinti atotrūkį tarp valstybių 
narių užsienio politikos ir Komisijos išorės veiksmų.“ 

„<...> kad turėtume geopolitinę įtaką, mums reikia vienybės, 
kurs kas daugiau, nei turime dabar. Bendradarbiausiu su 
visomis, didelėmis ir mažomis, valstybėmis narėmis, kad 
pasiektume šią vienybę.“ 

„<...> ES sistema turi labiau atitikti savo paskirtį, kad nebūtų 
darbo dubliavimo ir biurokratinės rutinos, ir būtų atliekama 
patikimesnė ir nuodugnesnė strateginė analizė. Manau, kad 
tai darome nepakankamai. Turime susigrąžinti iniciatyvumo ir 
aktyvumo jausmą. Taigi, galite klausti, galite laukti, galite 
tikėtis kažką iš manęs gauti, o gausite būtent tai – siekį 
susigrąžinti iniciatyvumą ir aktyvumą.“ 

Greičiau ir efektyviau priimami sprendimai 

„Turėtume atminti, kad Užsienio reikalų taryba yra 
sprendimus priimantis organas; taip, ji turi inicijuoti politinius 
debatus, tačiau būtų kur kas geriau pasiekti konkrečių 
rezultatų ir imtis bendrų veiksmų. Esu Europos Vadovų 
Tarybos narys. Mano pareiga yra kreiptis į Europos Vadovų 
Tarybą ir joje kelti svarbiausius užsienio politikos klausimus. 
Galimybė tai daryti yra didžiulė privilegija, ir aš noriu tai 
daryti.“ 

„<...> vyriausiasis įgaliotinis atlieka ne tik tarpininko vaidmenį, 
<...> jis turi imtis iniciatyvos, kad sušvelnintume  
neišvengiamus skirtumus tarp mūsų. <...> Todėl  
orientuosiuosi į daugiau nei mažiausią bendrą vardiklį. <...>“ 

„Prisiimsiu riziką, kad Taryba gali nepriimti mano pasiūlymų. 
Prisiimsiu riziką, kad man teks užimti mažumos poziciją tarp 
savo kolegų. Pavyzdžiui, stengsiuosi, kad kai kuriais atvejais 
naudotumėmės pačios Sutarties nuostatomis, taigi mums ne 
dėl visko reikėtų pasiekti šimtaprocentinį sutarimą. Dėl 
sankcijų, žmogaus teisių ir BSGP misijų mums gali ir nereikėti 
susitarti visiškai vieningai, nes mums tai leidžia <...> Sutartis. 
<...>“ 

„<...> Pradėkime nuo sutarimo kvalifikuota balsų dauguma dėl 
sankcijų, Rusijos atveju, kad nereikėtų pasiekti vieningo 
sutarimo, taip pat dėl žmogaus teisių ir dėl taikos misijų. Tada 
galėsime žengti toliau, jei gebėsime sukurti šią bendrą 
strateginę kultūrą, sutarti tokiais su suverenumu susijusiais 

klausimais. <...> Taigi, turime eiti žingsnis po žingsnio, tačiau 
galutinis tikslas yra priimti sprendimus kvalifikuota balsų 
dauguma, kai ateis tam laikas.“ 

Užtikrinimas, kad geriau susietume vidinius ir išorinius 
mūsų politikos aspektus 

„<...> mums reikia darnos tarp vidaus ir išorės politikos, ir 
turime reikiamas priemones, kad galėtume vykdyti galios 
politiką. Mūsų uždavinys yra visa tai susieti pagal vieną 
strategiją.“ 

„Tikiu, kad viena didžiausių Europos užsienio politikos 
problemų yra jos išskaidymas į atskirus segmentus, kurį lėmė 
jos pačios institucinė struktūra: kai kurias funkcijas atlieka 
Komisija, kitas – Taryba... Tačiau pasaulyje, kuriame 
gyvename, <...> mums reikia sutelkti visus mūsų turimus 
pajėgumus.“ 

„Sutarties 18 straipsniu man yra aiškiai suteikta užduotis 
koordinuoti Komisijos išorės veiksmus. Vienas dalykas yra 
išorės (tik išorės) politika, o kitas – vidaus politika, turinti 
išorinę dimensiją. Dėl jos, žinoma, turėsiu bendradarbiauti su 
Pirmininke.“ 

Dėl EIVT 

„<...> lyčių lygybė yra vienas pagrindinių Europos politikos 
principų. <...> Lyčių lygybė užsienio politikoje reiškia ne vien 
lygybę tarp aukštas pareigas einančių vyrų ir moterų. Ją mes 
turime pasiekti. <...> Tiesą sakant, manau, kad nebus įmanoma 
pasiekti 50 proc. [iki 2024 m.]. <...> Tinkamas tikslas, kurio 
turime atkakliai siekti, yra apie 40 proc. Atminkite, kad trečdalį 
Išorės veiksmų tarnybos personalo sudaro pareigūnai iš 
nacionalinių diplomatinių tarnybų, kurios taip pat turi laikytis 
reikalavimų dėl moterų skaičiaus, todėl dabar vyksta tam 
tikras varžymasis dėl tų ribotų išteklių, kurie yra aukštos 
kvalifikacijos moterys diplomatinėje tarnyboje.“ 

„Lyties aspektą diplomatinėje ir karinėje veikloje turime laikyti 
vertybe.“ 

„Mano supratimu – ir tai nėra niekieno kritika – Išorės veiksmų 
tarnybos ir Komisijos institucinėje sistemoje yra per mažai  
dėmesio politikai ir per daug dėmesio procedūroms. Manau, 
kad turime geriau kurti realią pridėtinę vertę siekiant viso to, 
kas atitinka valstybių narių poreikius ir norus.“ 

Dėl santykių su valstybėmis narėmis 

„Vyriausiajam įgaliotiniui galėtų labai padėti užsienio reikalų 
ministrai. Nesu pajėgus pats dalyvauti visur, tačiau yra 28, nors 
gal netrukus 27, užsienio reikalų ministrai, kurie gali padėti, 
kuriems galima pavesti užduoti klausimus, dirbti, kalbėtis ir 
keliauti kaip Chefs de File [koordinatoriams] konkrečiais 
klausimais, kuriuos jų valstybės išmano daug geriau nei kitos. 
Ši naujovė galėtų padidinti valstybių narių atsakomybę už 
Europos užsienio politiką.“ 
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Apie bendradarbiavimą su Europos Parlamentu 
„Parlamentas atlieka labai svarbų vaidmenį. <...> Jūs esate 
politikos formuotojai. Jūs formuojate Sąjungos užsienio 
politiką, kuo labiau esate girdimi, tuo geriau esate suprantami. 
<...> Turiu įsipareigoti siekti, kad tęstųsi teigiami poslinkiai  
nuo politinės atsakomybės deklaravimo 2010 m., ir tai reiškia, 
kad bus konsultuojamasi su Parlamentu jo plenariniuose 
posėdžiuose, komiteto ir specialiojo komiteto darbe, kad jums 
išaiškintume pačius subtiliausius užsienio, saugumo ir 
gynybos politikos aspektus.“ 

„Taip pat įsipareigoju išaiškinti valstybėms narėms visus dėl 
tarptautinių susitarimų vykstančių derybų lygmenis, nes tai 
yra Sąjungos sutarties reikalavimas – bent penkis kartus per 
metus rengti bendrą konsultacinį posėdį dėl BUSP biudžeto 
vykdymo, kad būtų atnaujintos derybos, kurios buvo 
sustojusios, dėl keitimosi informacija apie tarptautinius 
susitarimus, pagal 2016 m. Tarpinstitucinio susitarimo dėl 
geresnės teisėkūros 40 straipsnį.“ 

„Džiaugiuosi tuo, kad galėsiu dirbti glaudžiai  
bendradarbiaudamas su Europos Parlamentu, nes tikiu 
parlamentinės diplomatijos galia ir gerai žinau, kad jūsų 
rezoliucijos, tarpininkavimas, rinkimų stebėjimo misijos 
atlieka lemiamą vaidmenį formuojant patikimą Europos 
užsienio politiką.“ 

Saugumas ir gynyba 

„Mūsų stiprybė yra mūsų gebėjimas susieti diplomatiją, 
tarpininkavimą, krizių valdymą ir saugumo vidaus bei išorės 
aspektus <...>.“ 

Gynyba yra mūsų saugumo dalis, ir kartais grėsmės iš pradžių 
kyla toli nuo mūsų sienų. Neseniai sukūrėme priemones, 
kuriomis bus siekiama vystyti lengviau naudojamus gynybos 
pajėgumus. Turime eiti toliau.“ 

„<...> mums trūksta bendros strateginės kultūros. Padarėme  
pažangą šia linkme, politiniu lygmeniu palaikydami nuolatinį 
struktūrizuotą bendradarbiavimą (PECSO), pramonė s 
lygmeniu naudodami Europos gynybos fondą, o operaciniu 
lygmeniu vykdydami misijas. Šiose trijose srityse padarėme  
pažangą. Tačiau to nepakanka.“ 

„<...> NATO yra ir toliau bus mūsų bendro aljanso, mūsų 
kolektyvinės gynybos pamatas. Vystydami Europos gynybą, 
stiprinsime Atlanto aljansą, o turėdami daugiau galios NATO, 
prisidėsime prie labiau subalansuotų transatlantinių 
santykių.“ 

„<...> [Lisabonos sutarties 42 straipsnio 2 dalis] turi būti 
vykdoma. <...> Dėl šio straipsnio, taip pat dėl kito, man atrodo, 
212 straipsnio, skirto bendram atsakui į teroristinius išpuolius, 
teroristų sukeltas ar gaivalines nelaimes, <...> turėtų būti 
priimti protokolai. Būtina nustatyti, kaip jie turėtų būti 
įgyvendinami, ir, žinoma, kaip jau sakiau, jūs [EP] esate 

užsienio politikos formuotojai. <...> Turėtume turėti aiškias 
gaires.“ 

„Valstybės narės siunčia 35 000 moterų ir vyrų į įvairaus 
pobūdžio tarptautines misijas visame pasaulyje. Tai yra 
įspūdingas pasiekimas, tačiau turime daryti daugiau.“ 

„Mūsų karinės išlaidos prilygsta maždaug pusei Belgijos BVP. 
Išleidžiame daugiau nei Kinija. Daug daugiau nei Rusija. Esame  
antroje vietoje tik po Jungtinių Valstijų. <...> tačiau mūsų 
pajėgumas yra kur kas mažesnis dėl susiskaidymo ir 
dubliavimo. Turime kartu planuoti išlaidas.“ 

„Turime būti operatyvesni vietoje. Turime dislokuoti pajėgas, 
pradėdami nuo mūsų kaimynystės.“ 

„<...> sutarėme dėl pajėgumų plėtojimo plano, kuriame 
nustatyta 11 gynybos prioritetų. Jie apima <...> reagavimo į 
kibernetinius incidentus operacijas, degalų atsargų 
papildymą ore ir gynybą nuo balistinių raketų. <...>“ „<...> šie 
pajėgumai mums reikalingi dalyvavimui mūsų operacijose, 
taip pat turime atsižvelgti į jų suderinamumą ir papildomumą 
su NATO prioritetais.“ 

„Dėl nepakankamo valstybių narių tarpusavi o 
bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityje kasmet  
prarandame apie 30 000 milijonų eurų. Mums reikia vystyti  
PESCO ir Europos gynybos fondą.“ 

„Taip pat turime skirti dėmesio civiliniam valdymui, kuris man 
yra ne mažiau svarbus negu karinės misijos, ir tam mums reikia 
kitų, kitokio pobūdžio pajėgumų: policininkų, teisėjų, 
prokurorų ir kitų specialistų.“ 

„<...> kovinės grupės <...> tebėra pagrindinė mūsų karinio 
greitojo reagavimo priemonė, ir jos yra vienintelės Europos 
Sąjungos nuolatinės parengties karinės pajėgos, kurias galima 
dislokuoti per trumpą laiką. Manau, kad turime didinti bendrą 
finansavimą, dėl kurio dabar vyksta svarstymas pagal Europos 
taikos priemonę, <...> kad suteiktume paskatą ateityje 
dislokuoti pajėgas <...>.“ 

Ginklų neplatinimas ir ginklų eksporto kontrolė 

„<...> prasideda su branduoline grėsme susijusio nestabilumo 
era, nes vienas po kito iširo visi susitarimai, kuriuose dėl 
saugumo buvo nustatytos šių ginklų platinimą ir galimą 
naudojimą draudžiančios nuostatos. Šiuo atžvilgiu mes, ES, 
turime toliau atlikti savo vaidmenį, kad būtų pratęsta Sutartis 
dėl branduolinio ginklo neplatinimo. Ją remiame pagal tris jos 
ramsčius, kurie yra ginklų neplatinimas, nusiginklavimas ir 
taikus branduolinės energijos naudojimas.“ 

„Dėl ginklų eksporto ne tik tikiu, kad turime laikytis 2008 m. 
[bendrosios pozicijos], bet ir manau, kad turime iš esmės ją 
atnaujinti. Nes nuo 2008 m. praėjo jau daug laiko. Ir ši bendroji 
Europos šalių ginklų eksporto kontrolės norma turi būti 
persvarstyta.“ 
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„Turime iš naujo derėtis dėl susitarimo, priimto 2008 m., visų 
pirma tam, kad pasikeistume informacija. Mums reikėtų žinoti, 
ką daro kiekviena šalis, koks yra kiekvienos šalies eksportas, 
kam ir kaip ji eksportuoja, ir, sekdami kai kurių šalių pavyzdžiu, 
turėtume stebėti tolesnį tų ginklų naudojimą.“ 

Grėsmės 

„Patiriame hibridinių grėsmių, įskaitant dezinformacijos 
kampanijas ir kibernetinius išpuolius, kurie kelia pavojų mūsų 
demokratijai. Aiškiai suvokiu šių grėsmių rimtumą ir sieksiu 
tolesnės pažangos [su jomis kovojant].“ 

„Žinoma, terorizmas kelia didelę, didžiulę grėsmę. <...> Ką ES 
<...> gali padaryti, kad jį sustabdytų? Turime daugybę  
priemonių, įskaitant diplomatiją, kuri apima santykius su 
tomis šalimis, iš kurių praeityje kilo ši didžiulė grėsmė mums, 
tačiau vieni įveikti tos grėsmės nesugebėsime...“ 

„<...> vyksta dezinformacijos procesas, kuris labai kenkia mūsų 
šalių demokratijos būklei. Ir dezinformacija bus <...> viena 
didžiausių problemų, kurios mums kils kuriant dirbtinį 
intelektą. <...> Turime tris veiksmų kryptis, viena iš jų skirta 
Rytų Europai. Turime greitojo reagavimo pajėgų dalinį, skirtą 
kovai su dezinformacija. Turime sumažintus intervencinius 
pajėgumus. Turėtume turėti daug daugiau, nes ši problema 
vis didės...“ 

Žmogaus teisės 

 „<...> Europos Sąjunga yra tikra žmogaus teisių gynimo 
kelrodė žvaigždė, ji tai daro daugiau nei bet kas kitas 
pasaulyje. Ir šios teisės turi būti neatsiejama mūsų politikos 
dalis. Žmogaus teisių rėmimas neturi būti vien šalutinis 
užsienio politikos klausimas – jos turi būti dėmesio centre.“ 

„<...> šalys, kurios naudojasi suteiktomis prekybos 
lengvatomis, turi laikytis žmogaus teisių ir darbo teisių 
konvencijų.“ 

„<...> patikinu jus, kad man žmogaus teisės nėra tik prekybos 
susitarimo baigiamasis akcentas. Jos yra neatsiejama 
susitarimo dalis ne tik jį rengiant, bet ir stebint jo 
įgyvendinimą.“ „<...> Užtikrinsiu, kad nuostata dėl žmogaus 
teisių būtų įtraukta į visus dvišalius prekybos susitarimus 

<...>“. „Turime veiksmų planą [dėl žmogaus teisių] 2020–
2024 m. laikotarpiu. <...> Dabar turime išsiaiškinti, kaip galime 
konkrečiai įgyvendinti šiuos planus. Prašau Parlamento dirbti 
kartu su manimi užtikrinant, kad tai būtų pasiekta, ir kad ES 
toliau būtų žmogaus teisių gynimo pavyzdžiu pasauliui.“ 

Prioritetai ir iššūkiai 
Kaimynystė ir ES plėtra 

„Norėčiau nuo pat pradžių pabrėžti savo ketinimą prisidėti 
prie reformų ir integracijos procesų Vakarų Balkanuose, remti 
Ukrainos demokratiją ir teritorinį vientisumą, spręsti 
problemas mūsų pietinėse kaimyninėse šalyse <...>, rengti 
naują išsamią strategiją Afrikai, parengti politiškai nuoseklią 
strategiją Azijoje ir bendradarbiaujant su Azija, stiprinti mūsų 
bendradarbiavimą su Lotynų Amerika ir „perkrauti“ 
transatlantinius santykius.“ 

„Tikrai tikiu, kad Balkanai ir Europos rytų pasienis yra 
pagrindiniai mūsų užsienio politikos prioritetai. Negalime 
laikyti savęs geopolitiniais veikėjais, jei nepajėgiame išspręsti 
problemų savo artimiausioje kaimynystėje. <...> Galbūt  
nesuvokiame, kokią didžiulę grėsmę keltų destabilizuota 
Šiaurės Afrika.“ 

„<...> pirma, ką turėtume padaryti Balkanuose, tai atverti 
sienas <...>.“ 

„Vienas dalykas yra aiškus: Kosovas ir Serbija turi pasiekti 
susitarimą. <...> Dėsiu visas jėgas, kad šis prioritetas būtų 
įvykdytas. Iš tiesų pirmasis mano apsilankymas bus 
Prištinoje.“ 

Migracija ir klimato kaita 

„Europos piliečiai teigia, kad du didžiausi iššūkiai jiems yra 
klimato kaita ir migracija. Abu jie yra geopolitiniai iššūkiai, nes 
negalime jų įveikti vieni. <...> Klimato kaita <...> skatina 
nestabilumą ir migracijos spaudimą – problemas, kurias 
mums teks spręsti tiek viduje, tiek užsienyje. Todėl tai yra 
geopolitiniai klausimai.“ 

„Migracija ir prieglobstis turi didžiulį geopolitinį poveikį <...>. 
Migracija turi būti visiškai įtraukta į užsienio politiką.“
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Įsipareigojimai, kuriuos per klausymą Europos 
Parlamente prisiėmė 

MAROŠ ŠEFČOVIČ 
Paskirtasis pirmininko pavaduotojas, atsakingas už 
institucijų ryšius ir perspektyvas 
 

Paskirtasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Maroš Šefčovič 2019 m. rugsėjo 30 d. kalbėjo Europos Parlamente ir 
atsakė į EP narių iš Teisės reikalų komiteto, Konstitucinių reikalų komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komiteto ir Peticijų komiteto užduotus klausimus. Per šį klausymą jis prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus, kurie 
akcentuojami šiame dokumente. Šie įsipareigojimai susiję su jo portfeliu, apibūdintu įgaliojamajame rašte, kurį jam 
nusiuntė išrinktoji Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen, ir apima: 

 institucijų ryšius ir geresnį reglamentavimą ir 
 perspektyvomis grindžiamą geresnę politiką. 

Pažymėtina, kad šiame dokumente pateiktose citatose tik nurodomi žodiniai įsipareigojimai, prisiimti per klausymą. 
Šio viešojo klausymo stenograma pateikta paskirtųjų Komisijos narių klausymams skirtoje svetainėje. Paskirtajam 
pirmininko pavaduotojui taip pat prieš klausymą buvo nusiųsta klausimų raštu, į kuriuos jis pateikė atsakymus raštu. 
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PE 629.837 

Institucijų ryšiai 
Specialios partnerystės su Europos Parlamentu 
stiprinimas 

 „Mano prioritetas bus toliau vystyti mūsų bendradarbiavimą, 
kad būtų pradėta speciali partnerystė, grindžiama tarpusavi o 
pasitikėjimu tarp mūsų ir su mūsų piliečiais. Visų pirma 
pasiūlysiu, kad mūsų partnerystė apimtų ne vien teisėkūros 
sritį. Ji turėtų būti visapusiškesnė per visą politikos ciklą.“ 

Sustiprintas bendradarbiavimas darbotvarkės 
nustatymo etape 

 „<...> numatau glaudesnį mūsų institucijų tarpusavi o 
bendradarbiavimą darbotvarkės nustatymo etape. Kaip 
žinote, aš turėčiau padėti išrinktajai Pirmininkei, parengdamas 
Komisijos darbo programą.- Tai bus prioritetinė užduotis <...>. 
Todėl jau nuo pirmos dienos dirbsiu su savo kolegomis 
Komisijoje, taip pat kreipsiuosi į jus, į frakcijas ir į Komitetų 
pirmininkų sueigą Parlamente. Tuo remdamiesi taip pat  
turėtume priimti trijų mūsų institucijų bendrą deklaraciją dėl 
teisėkūros prioritetų.“ 

Įsipareigojimas imtis veiksmų dėl Parlamento rezoliucijų 
dėl teisėkūros iniciatyvų pagal SESV 225 straipsnį 

„<...> Europos Parlamento teisė inicijuoti teisės aktus būtų 
naujos institucinės eros pradžia. Kaip pranešė išrinktoji 
Pirmininkė, kai Parlamentas, spręsdamas savo narių balsų 
dauguma, prašys pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, Komisija į tai atsakys parengdama teisėkūros 
procedūra priimamą aktą, visiškai laikydamasi  
proporcingumo, subsidiarumo ir geresnės teisėkūros 
principų.“- 

„Kad greitai pasiektume rezultatų, siūlysiu, kad mūsų 
institucijos pradėtų bendradarbiauti jau ankstyviausiuose  
Parlamento rezoliucijų kūrimo etapuose ir išvien dirbtų 
kiekviename jų rengimo etape. Noriu sukurti išankstinio 
įspėjimo mechanizmą, kad būtų užtikrintas nuolatinis 
dialogas tarp Komisijos ir Parlamento.“ 

„Užtikrinsiu, kad, kai bus priimta Parlamento rezoliucija, 
Komisijos narių kolegija surengtų politinę diskusiją jos tema 
<...>.“ 

Įsipareigojimas atnaujinti tarpinstitucines derybas dėl 
Parlamento tyrimo teisės 

„<...> skatinsiu atgaivinti diskusijas dėl nagrinėjamų 
institucinių bylų, ypač dėl [Parlamento] tyrimo teisės. Visiškai  
suprantu Parlamento pastangas peržiūrėti tą reglamentą. 
Kadangi diskusija šiuo klausimu sustojo dėl institucinių ir 
teisinių kliūčių, esu pasirengęs pradėti trišales diskusijas.“ 

Raginimas, kad Taryba prisijungtų prie 2010 m. pagrindų 
susitarimo 

„<...> aš ketinu dėl to vėl kreiptis į Tarybą. Turime pagrindų 
susitarimą, tad pažvelkime į jį ir nutarkime, <...> ką reikia 
atnaujinti ir kaip galime pasiekti, kad Taryba glaudžiau su 
mumis bendradarbiautų, taip pat pagal šį susitarimą.“ 

Parlamento vaidmuo Konferencijoje dėl Europos ateities 

„<...> dėl Konferencijos dėl Europos ateities mes akivaizdžiai  
turime dirbti drauge. Išrinktoji Pirmininkė labai aiškiai  
pareiškė, kad yra visiškai pasirengusi dirbti glaudžiai  
bendradarbiaudama su Europos Parlamentu ir yra pasirengusi  
sutikti, kad Europos Parlamentas ir Europos Parlamento nariai 
vadovautų šiai konferencijai.“ 

Skaidrumas 
Tarptautinės derybos 

„Dėl tarptautinių derybų dirbsiu su atitinkamais Komisijos 
nariais, kad būtų užtikrinta, jog Europos Parlamentas būtų 
reguliariai informuojamas, ypač prieš svarbius įvykius ir 
pagrindiniuose tarptautinių derybų etapuose.“ 

Skaidrumo Taryboje didinimas 

 „Svarbu, kad būtų didelis skaidrumas <...>. Aš noriu kreiptis į 
Tarybą, kad šis klausimas būtų apsvarstytas kartu su 
Ombudsmenu.“ 

Skaidrumo registras 

„<...> dėl skaidrumo registro manau, kad mums reikia užbaigti 
šį darbą. Tai reiškia, kad reikia atrasti, kaip Europos 
Parlamentas ir Taryba galėtų prisidėti prie šių pastangų, ir esu 
pasirengęs visapusiškai dalyvauti, svarstyti tai su jumis ir 
ieškoti geriausio sprendimo.“ 

Komiteto procedūra. Ekspertų grupių registras 

„Bandome sukurti bendrą ekspertų grupių registrą ir komiteto 
procedūros registrą. <...> tikiuosi, kad kitais metais galėsime 
kartu jį pristatyti, ir pamatysite, ar ta nauja priemonė jus 
tenkina.“ 

Peticijos 
Pasižadėjimas gerinti peticijų nagrinėjimą Komisijoje 

„[Dėl peticijų], kaip piliečių indėlio siekiant nustatyti ES teisės 
pažeidimus ir, kai tinka, dėl jų imtis veiksmų, glaudžiai  
bendradarbiausiu su Peticijų komitetu per visus metus ir, 
žinoma, dalyvausiu jam pristatant metinę ataskaitą. 
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Be to, jei būtų daug peticijų viena tema, skatinsiu, kad už tai 
atsakingi Komisijos nariai dalyvautų ir apsvarstytų, ką būtų 
galima padaryti, kad išreikštos susirūpinimą keliančios 
problemos būtų išspręstos.“ 

Laiku teikiami Komisijos atsakymai 

„Jeigu <...> iš tiesų siųsite mums tik tas peticijas, dėl kurių 
Komisija gali kažką padaryti, ir dėl to, už ką ji yra atsakinga, 
padarysiu viską, kad į jas būtų tinkamai atsakyta per tris 
mėnesius, ir Komisijos nariai bus pasirengę dalyvauti jūsų 
komiteto darbe.“ 

Geresnis reglamentavimas 
Įsipareigojimas patvirtinti daugiametę programą 

„Aš <...> pasiūlysiu patvirtinti pirmąją daugiametę programą, 
kaip numatyta 2016 m. Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros.“ 

Komisijos darbo, siekiant geresnio reglamentavimo, 
koordinavimas 

„<...> noriu dirbti su jumis dėl geresnio reglamentavimo ir jo 
veiksmingo bei skaidraus įgyvendinimo. Turėtume siekti tikslo 
priimti ir įgyvendinti ateičiai tinkamus teisės aktus, kurie 
galėtų atlaikyti laiko išbandymą, neuždėtų nereikalingos 
naštos ir padėtų pasiekti rezultatų mažiausiomis sąnaudomi s. 
Šiuo tikslu noriu tolesnės pažangos pagal geresnio 
reglamentavimo darbotvarkę.“ 

Santykiai su nacionaliniais parlamentais ir subsidiarumo 
principo laikymasis 

„Per pirmus dvejus savo kadencijos metus planuoju 
apsilankyti visuose nacionaliniuose parlamentuose , 
siekdamas geriau įvertinti svarbų su aktyviu subsidiarumu ir 
proporcingumu susijusį jų darbą, ir su jais apsvarstysiu mūsų 
daugiametį programavimą.“ 

„Tai yra aktyvaus subsidiarumo koncepcija. Turėtume ieškoti 
būdų, kaip galėtume anksčiau konsultuotis su nacionaliniais 
parlamentais, regionų valdžios institucijomis arba su regionų 
parlamentais, jei jie yra, arba įtraukti juos į mūsų Europos 
lygmens diskusijas.“ 

 „Siekiu išaiškinti mūsų kolegoms, ir esu pasirengęs į tai įdėti 
dar daugiau darbo iš politinės perspektyvos, kad, Komisijoje 
pamatę, jog pasiūlymui, kurį galėtume pateikti, prieštarautų 
daugiau kaip 50 proc. nacionalinių parlamentų, mes to 
pasiūlymo net neteiktume.“ 

Reglamentavimo naštos lengvinimas žmonėms ir 
verslui 
Naujojo principo „kiek plius, tiek minus“ taikymas 

„Taikysiu principą „kiek plius, tiek minus“, <...>, tai reškia, kad 
kiekvienas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo 

akto, kuriuo vartotojams būtų uždėta nauja našta, turėtų būti 
kompensuotas lygiaverčiu naštos sumažinimu kitur. 

Tai ypač svarbu mažosioms ir vidutinėms įmonėms. 
Užtikrinsiu, kad šis naujasis principas būtų taikomas visose  
srityse. Tačiau <...> aiškiai tariu „ne“ mechanistiniam požiūriui 
ir grėsmei mūsų aukštiems standartams, ypač socialinėje ir 
aplinkos srityse.“ 

Įsipareigojimas glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis 
narėmis siekiant išvengti papildomo biurokratizmo 

„Taip pat siekiu aktyviau bendradarbiauti su valstybėmi s 
narėmis, kad būtų užtikrinta, kad, į nacionalinę teisę perkeliant 
ES teisės aktus, joms nebūtų uždėta nereikalinga 
administracinė našta.“ 

„Reikėtų įspėti ES institucijas, kai valstybė narė priima 
priemones, kuriomis viršijami ES teisės aktų reikalavimai, ir 
įtrauksiu Komisijos atstovybes į šį darbą, ir užtikrinsiu, kad apie 
tai būtų tinkamai informuojami ir Europos Parlamento nariai.“  

Pernelyg didelio MVĮ reglamentavimo sumažinimas 

„Esu pasirengęs dėl to su jumis dirbti, kad užtikrintume, jog 
mūsų MVĮ sektorius būtų patenkintas naujais pokyčiais, 
kuriuos įvykdysime.“ 

REFIT platforma 

REFIT platformos pervadinimas Ateičiai tinkamo 
reglamentavimo platforma 

„Siūlysiu, kad REFIT platforma būtų pervadinta Ateičiai 
tinkamo reglamentavimo platforma. Esu įsitikinęs, kad mūsų 
teisės aktai turėtų būti, pavyzdžiui, pritaikyti e. valdžios ir 
skaitmeniniam naudojimui.- Reguliariai pranešiu Parlamentui 
apie šios platformos rezultatus.“ 

Dirbtinio intelekto integravimas į REFIT platformą 

„<...> taip pat norime nustatyti naujas taisykles dėl to, kaip 
turėtų būti vystomas dirbtinis intelektas Europoje. Tačiau 
kartu noriu patikinti jus, kad visus administracinės naštos 
mažinimo klausimus spręsime itin atsargiai ir atidžiai, 
laikysime tai vienu svarbiausių prioritetų ir jokiu būdu 
nemažinsime savo standartų.“ 

„<...> turime būti visiškai tikri, kad mūsų duomenys yra gerai 
apsaugoti, kad mūsų pagrindinės teisės yra gerbiamos ir kad 
žinome, kam tenka atsakomybė, kas yra atsakingas, ir kad 
kontrolė turi visada priklausyti žmonėms.“ 
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Atstovavimas Komisijai Bendrųjų reikalų taryboje 
ir diskusijose horizontaliaisiais klausimais 
Parlamente 
„Norėčiau būti vienodai artimas Europos Parlamentui ir 
Tarybai, nes tikiu, kad tai padeda kartais perduoti Europos 
Parlamento nusiskundimus Tarybai ir dar kartą paaiškinti  
Tarybos poziciją Europos Parlamentui <...>.“ 

Įrodymais grindžiamo politikos formavimo stiprinimas 

Bendras įrodymų registras 

„Aš <...> noriu garantuoti įrodymų kokybę ir didinti jų 
skaidrumą. Kartu su kitomis institucijomis praktiškai tirsiu 
galimybę sukurti bendrą įrodymų registrą, atvirą visuomenei, 
kuriame pateiktume įrodymus, naudojamus mūsų 
pasiūlymams dėl teisės aktų pagrįsti.“ 

„Jis būtų <...> jūsų kontroliuojamas, jis būtų tarpinstitucinis 
<...>.“ 

Komisijos poveikio vertinimų gerinimas 

„Turėsime įtraukti daug naujų elementų modernizuodami  
poveikio vertinimus, todėl mes norėtume kuo labiau tai susieti 
su prognozavimu <...>.“ 

„Poveikio vertinimo kokybę ir skaidrumą mes akivaizdžiai  
turime dar labiau pagerinti.“ 

Viešų konsultacijų gerinimas 

„<...> mums reikės daug labiau perkelti viešas konsultacijas į 
savo šalis, į savo regionus, kalbėtis su profesinėmis 
asociacijomis, kad užtikrintume, jog gausime geresnį atsaką 
ateityje.“ 

Parama Reglamentavimo patikros valdybai 

„Noriu padėti jiems [išorės ekspertams] <...>, suteikti jiems 
daugiau išteklių jų darbui dar geriau atlikti, taip pat kad 
naudotumėmės Jungtinio tyrimų centro potencialu kai kuriais 

klausimais, dėl kurių mums reikėtų daugiau mokslinių 
įrodymų <...>.“ 

Strateginis prognozavimas 
Pasižadėjimas didinti prognozavimo pajėgumą 

„<...> siūlysiu, kad siektume valdymo, grindžiamo pasaulinio 
lygio prognozavimu, didindami prognozavimo pajėgumą 
Komisijoje, siekiant mūsų politikos tikslų, ir mano siekis yra 
panaudoti Jungtinio tyrimų centro išteklius, kaip būtiną 
priemonę šiam darbui.“ 

ES strateginio prognozavimo tinklo sukūrimas 

„Turime sukurti ES strateginio prognozavimo tinklą, kuriame 
būtų sutelkti geriausi ES institucijų ir valstybių narių ištekliai.“ 

Metinės perspektyvų ataskaitos rengimas 

„<...> išrinktosios Pirmininkės įgaliojamuoju raštu man 
suteiktas įgaliojimas rengti kasmetinę Perspektyvų ataskait ą 
dėl aktualiausių naujų tendencijų.- Šia ataskaita bus 
remiamasi rengiant pranešimą apie Sąjungos padėtį ir 
atliekant mūsų programavimo užduotis. Ja remdamasi s 
skatinsiu strategines diskusijas Europos Parlamente, taip pat  
Europos Vadovų Taryboje. Noriu, kad susitartume dėl didžiųjų 
transformacinių tendencijų, į kurias turime žvelgti strategiškai, 
ir kurtume mūsų ilgalaikę viziją Europai <...>.“ 

Su Europos baterijų aljansu susijusio Komisijos 
darbo koordinavimas 

Europos baterijų aljanso susiejimas su kitais strateginiais 
sektoriais 

„<...> norėčiau, naudodamasis šiomis savo pareigomis, 
susijusiomis su prognozavimo perspektyvomis, ateiti pas jus ir 
pranešti jums, kuriuose kituose strateginiuose sektoriuose 
turėtume daryti tą patį ir sudaryti tokį pramonės paktą, kad 
galėtume iš tiesų neatsilikti nuo didžiausių pasaulinių savo 
konkurentų.“ 
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Įsipareigojimai, kuriuos per klausymą Europos 
Parlamente prisiėmė 

VĚRA JOUROVÁ 
Paskirtoji pirmininko pavaduotoja, 
atsakinga už vertybes ir skaidrumą 
 

Paskirtoji Komisijos pirmininko pavaduotoja Věra Jourová 2019 m. spalio 7 d. kalbėjo Europos Parlamente ir atsakė į EP 
narių iš Konstitucinių reikalų komiteto, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir Teisės reikalų komiteto 
užduotus klausimus. Per šį klausymą ji prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus, kurie akcentuojami šiame dokumente. Šie 
įsipareigojimai susiję su jos portfeliu, apibūdintu įgaliojamajame rašte, kurį jai nusiuntė išrinktoji Europos Komisijos 
Pirmininkė Ursula von der Leyen, ir apima: 

 demokratijos ir skaidrumo stiprinimą ir 
 Europos vertybių ir teisių užtikrinimą. 

Pažymėtina, kad šiame dokumente pateiktose citatose tik nurodomi žodiniai įsipareigojimai, prisiimti per klausymą. 
Šio viešojo klausymo stenograma pateikta paskirtųjų Komisijos narių klausymams skirtoje svetainėje. Paskirtajai 
pirmininko pavaduotojai taip pat prieš klausymą buvo nusiųsta klausimų raštu, į kuriuos ji pateikė atsakymus raštu.
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PE 629.837 

Demokratijos ir skaidrumo stiprinimas 

Tolesnis darbas sprendžiant klausimus dėl pagrindinių 
kandidatų sistemos ir tarpvalstybinių sąrašų 

„<...> turime tobulinti pagrindinių kandidatų sistemą, be kita 
ko, sprendžiant tarpvalstybinių sąrašų klausimą. Naudosiuosi  
savo, kaip Komisijos narių grupės naujo postūmio Europos 
demokratijai klausimams pirmininkės, vaidmeniu, kad 
užtikrinčiau, jog Komisija labai prisidėtų prie darbo šiais 
klausimais per Konferenciją dėl Europos ateities ir veiktų kaip 
sąžininga tarpininkė tarp institucijų.“ 

Darbo grupės sudarymas per Konferenciją dėl Europos 
ateities 

„<...> Atlikdama šias pareigas, per Konferenciją dėl Europos 
ateities sudarysiu grupę, kurioje apžvelgsime ankstesne s 
iniciatyvas ir palyginsime įvairius galimus pagrindinių 
kandidatų sistemos ir tarpvalstybinių sąrašų variantus. Sieksiu, 
kad būtų sukurtas mechanizmas, kuris atitiktų reikiamus 
balsavimo aritmetikos kriterijus, taigi nė viena šalis nebūtų 
blogesnėje padėtyje arba tokioje padėtyje, dėl kurios būtų 
išbalansuota rinkimų sistema.“ 

Pagrindinis kandidatas 

„Pagrindinis kandidatas turėtų būti kandidatas į Komisijos 
pirmininkus. Padarysiu visa, ką galiu padaryti. Pirmiausia vyks 
ekspertų diskusija, o vėliau politinė diskusija. Pagal realų 
darbo tvarkaraštį tikėčiausi pateikti pirmuosius pasiūlymus 
2020 m. vasarą.“ 

Tarpvalstybiniai sąrašai 

„Taip pat vertinsiu tarpvalstybinių sąrašų sistemos 
perspektyvumą ir praktiškumą.“ 

Rinkimų teisė 

„<...> dirbsime siekdami naujo postūmio demokratijai, kuris 
apims rinkimus, taigi ir rinkimų teisę, kovą su dezinformacija ir 
žiniasklaidos pliuralizmą apskritai.“ 

Mokama politinė reklama ir Europos politinių partijų 
finansavimas 

„<...> Dirbsiu ieškant sprendimų, kad būtų padidintas 
mokamos politinės reklamos skaidrumas ir Europos politinių 
partijų finansavimo aiškumas.“ 

Mūsų demokratinių sistemų atsparumo didinimas 

„Taip pat reikia didinti visuomenės atsparumą ir atsižvelgti į 
permainingumą, susijusį su laiku, ypač prieš rinkimus. <…> 
įvairūs tyrimai rodo, kad politinės partijos labai aktyviai kuria 
melagingas naujienas ir dezinformaciją <...>, todėl norime 
peržiūrėti politinių kampanijų taisykles. Toks, mano manymu, 
yra mūsų būsimas kelias, imantis kai kurių labai konkrečių 
veiksmų.“ 

Kovos su dezinformacija praktikos kodeksas 

„<...> Taip pat kruopščiai įvertinsiu, ar įvykdyti platformų 
įsipareigojimai, jų prisiimti pagal Kovos su dezinformacija 
praktikos kodeksą.“ 

Visapusiškas požiūris į kovą su dezinformacija 

„Taigi, kad veiksmingai kovotume su dezinformacija ir 
didintume atsparumą, turime laikytis visapusiško požiūrio, 
įtraukdami vyriausybes, politines partijas, platformas, 
žurnalistus, tyrėjus, pedagogus ir pilietinę visuomenę. Ir, 
formuojant šią svarbią politiką, norėsiu išlaikyti glaudų dialogą 
su jumis ir labai vertinsiu jūsų įnašą.“ 

Europos veiksmai demokratijos srityje 

„<...> parengsiu Europos demokratijos veiksmų planą <...>  
kaip priemonę, kuri suteiks naują postūmį veiksmingai spręsti 
šį klausimą, kad mūsų demokratija taptų atsparesnė. Tam 
reikia sukurti pažangią reglamentavimo sistemą, taip pat  
darnias ir tarpusavyje susietas struktūras.“ 

Piliečių įtraukimas 

„<...> Manau, kad mano vaidmuo yra būti ryžtinga žmonių 
interesų gynėja. Noriu, kad jų individualus ir kolektyvinis 
balsas būtų girdimas, o ne ignoruojamas. Noriu žinoti, kad jų 
teisės gerbiamos, o ne paminamos.“ 

Europos pilietybė 

„Planuoju labai atidžiai apsvarstyti, kaip mes rengsime <...>  
Vertybių ir pilietiškumo programą <...> noriu, kad šios lėšos 
būtų naudojamos tiems dalykams, kurių mums reikia.“ 

Europos piliečių iniciatyva 

„Stengsiuosi kuo geriau arba kuo daugiau naudotis naujuoju 
teisės aktu dėl piliečių iniciatyvos, kuris įsigalios sausio 1 d. 
<...> turime paspartinti elektroninių ryšių su jos 
organizatoriais sistemą ir apsvarstyti poreikį sukurti kelias 
pagalbos telefonu linijas ir teikti aktyvią paramą, kad žmonės, 
norintys pateikti iniciatyvą, žinotų, ką jie turi padaryti, kad 
būtų įvykdytos juridinės prievolės. Pažadu, kad visomis 
išgalėmis stengsiuosi tai pakeisti.“ 

Žiniasklaidos pliuralizmas 

„<…> Turėtume toliau naudoti savo lėšas nepriklausomiems 
žiniasklaidos pliuralizmo stebėsenos projektams, fiksuoti  
žiniasklaidos laisvės pažeidimus ir remti žurnalistus, kurių 
saugumui kyla grėsmė. Naudosiuosi visomis savo turimomis 
politinėmis ir teisinėmis priemonėmis, kad toliau 
įgyvendintume tokias idėjas kaip Žiniasklaidos laisvės ir 
pliuralizmo aukšto lygio grupės ataskaita.“ 

Saviraiškos laisvė 

„<…> Ji yra neliečiama, nebent koks nors turinys būtų 
uždraustas įstatymų. Tai yra principas, kurio mes laikomės, 
pavyzdžiui, imdamiesi veiksmų prieš neapykantą kurstančias 
kalbas internete. Neraginsiu priimti jokio sprendimo ar 
pasiūlymo, pagal kurį kas nors turėtų galią spręsti, kas turi būti 
rašoma ar kas turėtų būti skelbiama žiniasklaidoje. Nebus 
jokios Tiesos ministerijos, nebus Komisijos nario, atsakingo už 
tiesą, nebus nieko panašaus.“ 

Ieškiniai žurnalistams dėl garbės ir orumo įžeidimo 

„<…> Apžvelgsiu visas įmanomas aplinkybes, kai gali būti 
piktnaudžiaujama procesu prieš žurnalistus. <...> svarstysime  
poreikį teikti kokią nors teisinę pagalbą arba finansavi mą 
žurnalistams, kurie kenčia dėl tokio piktnaudžiavimo teise.“ 
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ES teisės aktai, nukreipti prieš strategines bylas prieš 
visuomenės dalyvavimą (SLAPP) 

„Pirmaisiais savo kadencijos metais intensyviai dirbsiu, 
siekdama, kad būtų tinkamai parengta finansavimo 
programa, kuri numatyta pagal programą „Kūrybiška Europa“  
ir skirta nepriklausomai žurnalistikai remti. <…> turime rasti 
sistemingas priemones, kuriomis visose valstybėse narėse 
būtų suteikta geresnė apsauga – ne tik tomis aplinkybėmis, 
kai valstybių narių sistemos kelia pavojų žurnalistams, bet ir 
dėl individualių grėsmių konkretiems žurnalistams. Todėl  
svarstysime, kaip būtų geriausia naudoti šį finansavimą.“ 

Skaidrumo didinimas 

„<…> dėl skaidrumo norėčiau jau šiais metais pateikti 
pradinius pasiūlymus Parlamentui ir Tarybai. Todėl tai turėtų 
būti pradėta kuo greičiau.“ 

Teisėkūros procedūros skaidrumas 

„<…> tai viena pagrindinių mano užduočių, taigi darbą dėl to 
turėčiau pradėti iškart, ir kai kurie daliniai rezultatai galbūt bus 
pasiekti antrojoje metų pusėje. <…> Turime gerinti tai dabar. 
Todėl veiksiu greitai.“ 

Galimybė susipažinti su dokumentais 

„<...> turėtume svarstyti šią galimybę, ypač gerinti dokumentų 
prieinamumą, remiantis Ombudsmeno pasiūlymu. <...> tai 
labai svarbūs dalykai, kuriuos reikia svarstyti atnaujinus 
dialogą. Turime į šiuos dalykus pažvelgti naujai.“ 

Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros skaidrumas 

„<...> aš <...> konsultuosiuosi su savo ekspertais dėl to, ar tai 
yra teisinė sąlyga, dėl kurios Taryba gali dalytis visa informacija 
ir dokumentais. <...> jei nėra teisinių kliūčių, nematau jokios 
priežasties, kodėl Taryba neturėtų dalytis šia informacija.“ 

Skaidresnis teisėkūros procesas 

„<...> turėtume peržiūrėti visus etapus, taip pat turėtume 
peržiūrėti komiteto procedūrą.“ 

Trišalio dialogo skaidrumas 

„<...> ypač dėl trišalio dialogo, kaip teisės akto priėmimo 
galutinio etapo, turėtume būti kuo skaidresni. <...> grįšime 
prie diskusijos, kaip pasiekti, kad trišalis dialogas būtų 
skaidresnis, remiantis ankstesniais Komisijos pasiūlymais. Dar  
kartą pabrėžiu, kad turime skirti tam daugiau energijos arba 
sukurti geresnį modelį.“ 

Bendras skaidrumo registras 

„<...> turėtume dirbti siekdami sukurti bendrą skaidrumo 
registrą <...>.“ 

Teisė inicijuoti teisės aktus 

„<...> matau, kad Parlamentas nori, jog dėl to būtų nustatyta 
oficiali procedūra, ir aš noriu tai remti, atsižvelgdama į tai, ką 
pažadėjo išrinktoji Pirmininkė.“ 

Geresnės teisėkūros įgyvendinimo ataskaita 

„Turėsime daugiau nuveikti šiuo klausimu ir paskelbti  
įgyvendinimo ataskaitą, laikau tai labai galimu sprendimu.“ 

Aukštų skaidrumo ir etikos standartų nustatymas visoms 
institucijoms 

„<...> noriu kovoti už tai, kad didintume žmonių pasitikėjimą 
Europa, geriau rinkdami ES vadovus ir nustatydami aukštus 
visų institucijų skaidrumo ir etikos standartus.“ 

Nepriklausomas etikos organas, bendras visoms 
ES institucijoms 

„<…> analizuosiu arba peržiūrėsiu Europos institucijų 
sistemas ir tarnybos nuostatus bei elgesio kodeksus ir 
bandysiu atrinkti klausimus, kurie galėtų įeiti į to etikos organo 
įgaliojimus. Manau, kad tai galėtų būti patariamasis organas – 
organas, kuris rekomenduos galimus veiksmus konkrečiais 
atvejais arba galimas sankcijas įvairioms institucijoms. Bet tai 
dar tik pradžia, aš tik patvirtinu savo tvirtą pasiryžimą pradėti 
dėl to dirbti netrukus.“ 
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Atitinkamų politikos sričių susiejimas 

„Taip pat labai artimai bendradarbiausiu su kolegomis, ypač 
su Komisijos nariu, atsakingu už teisingumą, ir naudosiuosi  
horizontaliu savo vaidmeniu, kad įveiktume susiskaidymą ir 
susietume visas reikiamas politikos sritis.“ 

Bendradarbiavimas su Parlamentu 

„<...> visada būsiu pasirengusi bendradarbiauti su 
Parlamentu, ir visų pirma su jūsų komitetais, visuose mūsų 
politikos formavimo proceso ir politinio dialogo etapuose, 
vadovaujantis lojalumo, pasitikėjimo ir visiško skaidrumo 
principais.“ 

Europos vertybių ir teisių užtikrinimas 

Teisinės valstybės kultūra, grindžiama 
tarpusavio pagarba 

„<…> Todėl mums reikia kurti teisinės valstybės kultūrą, 
grindžiamą tarpusavio pagarba. Turėtume teikti pirmenybę 
dialogui ir neleisti susiklostyti krizinėms situacijoms, tačiau ne 
mažiau svarbu spręsti problemas ten, kur jų yra. Būsiu 
principinga ir ryžtingai veiksiu, jei reikės, naudodama visas 
turimas priemones.“ 

Metinis teisinės valstybės peržiūros ciklas 

„<…> Kartu su Komisijos nariu, atsakingu už teisingumą, 
suvieniję jėgas toliau gerinsime visas turimas priemones, kad 
būtų įgyvendinami teisinės valstybės įsipareigojimai, ypač per 
metinį teisinės valstybės peržiūros ciklą.“ 

Parlamento vaidmuo per 7 straipsnio procedūrą 

„Neįsivaizduoju, kaip Europos Parlamentas galėtų nedalyvauti  
7 straipsnio procedūroje, – juk Parlamentas ir pradėjo procesą 
pagal 7 straipsnį, ir aš sakau, kad taip turi būti.“ 

Korupcija 

„Pirma, dėl korupcijos [noriu pasakyti], taip, tikrai norime 
įtraukti korupcijos metinį vertinimą į teisinės valstybės metinę 

peržiūrą, nes tai yra jos dalis. <...> Taigi, mūsų požiūris į 
korupciją bus sistemingas.“ 

Europos žmogaus teisių konvencija 

„<...> noriu užtikrinti, kad ES prisijungtų prie Europos žmogaus 
teisių konvencijos: tai bus tvirtas ženklas, kad laikomės savo 
įsipareigojimo dėl pagrindinių teisių.“ 

Pagrindinių teisių gynimas 

„Labai aiškiai suvokiu poreikį ginti žmones ir jų pagrindines 
teises kiekvieną valandą, kiekvieną dieną ir kaskart, kai jiems 
kyla grėsmė. Nepaliksime nė vieno nuošalyje.“ 

Pagrindinių teisių chartija 

„Sieksiu <...> remti Pagrindinių teisių chartiją. <…> noriu, kad 
mes visu savo darbu propaguotume pagrindines teises. Noriu, 
kad pagrindinės teisės būtų Komisijos politikos formavimo 
pagrindas – tiek dėl dirbtinio intelekto, tiek dėl skaitmeninės 
transformacijos ar lygybės politikos.“ 

Pagrindinių teisių strategijos atnaujinimas 

 „Trečias dalykas, dėl kurio dirbsime, yra pagrindinių teisių 
strategijos atnaujinimas. [Šios trys sritys] yra mano 
„švenčiausioji trejybė“. Pagrindinės teisės, teisinė valstybė ir 
demokratija – mes jas apimsime pagal tris darbo kryptis, ir 
tikiuosi, kad prie to labai prisidės ir Parlamentas.“ 

Pasiryžimas kovoti su visų formų antisemitizmu 

„Dėl to turime sutelkti jėgas ir visiškai aiškiai išreikšti vieningą 
poziciją, kad tai absoliučiai nepriimtina.“ 

Dialogas su bažnyčiomis ir religinėmis asociacijomis arba 
bendruomenėmis 

„Džiaugiuosi, kad Sutartyje yra nuostata dėl dialogo su 
bažnyčiomis, taip pat su filosofinėmis ir nereliginėmis 
grupėmis. <...> Numatyta tai daryti dukart per metus. Dar  
tebemąstau dėl reikiamos tvarkos ir metodo, tačiau mielai 
dalyvausiu šiame dialoge.“ 
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Įsipareigojimai, kuriuos per klausymą Europos 
Parlamente prisiėmė 

DUBRAVKA ŠUICA 
Paskirtoji pirmininko pavaduotoja, 
atsakinga už demokratiją ir demografiją 

Paskirtoji Komisijos pirmininko pavaduotoja Dubravka Šuica 2019 m. spalio 3 d. kalbėjo Europos Parlamente ir atsakė į 
EP narių iš Konstitucinių reikalų komiteto ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto užduotus klausimus. Per šį klausymą 
ji prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus, kurie akcentuojami šiame dokumente. Šie įsipareigojimai susiję su jos portfeliu, 
apibūdintu įgaliojamajame rašte, kurį jai nusiuntė išrinktoji Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen, ir 
apima: 

 Konferenciją dėl Europos ateities ir 
 paramą Europai per demografines permainas. 

Pažymėtina, kad šiame dokumente pateiktose citatose tik nurodomi žodiniai įsipareigojimai, prisiimti per klausymą. 
Šio viešojo klausymo stenograma pateikta paskirtųjų Komisijos narių klausymams skirtoje svetainėje. Paskirtajai 
pirmininko pavaduotojai taip pat prieš klausymą buvo nusiųsta klausimų raštu, į kuriuos ji pateikė atsakymus raštu. 
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PE 629.837 

Konferencija dėl Europos ateities 

Susitarimas dėl jos koncepcijos, struktūros, laiko ir 
aprėpties 

„Išrinktoji Pirmininkė nustatė didelio užmojo darbotvarkę , 
pranešdama, kad konferencija bus pradėta 2020 m. ir vyks 
dvejus metus. Todėl <...> dirbsiu kartu su šiuo Parlamentu, su 
Taryba ir visais kitais dalyviais, kad susitartume dėl šios 
konferencijos struktūros, formos, laiko ir aprėpties. Savo idėjas 
pateiksiu labai anksti, savo kadencijos pradžioje, ir noriu 
pabrėžti darbo kartu su jumis, šio Parlamento nariais, svarbą.“ 

Konferencijos forma 

„<...> šiai konferencijai pirmininkaus ši patariamoji taryba. Tai  
yra konferencija, tačiau iš tiesų <...> tai bus visoje Europoje  
vyksiančių konferencijų ciklas. Būtent tai mes norime daryti.“ 

Patariamoji taryba 

„Tikrai turės būti sudaryta patariamoji taryba, ir jai 
pirmininkausiu aš, tačiau kartu su manimi bendrai  
pirmininkaus ir kas nors iš šio Parlamento.“ 

Temų nustatymas 

„<...> Manau, kad turime laikytis tų šešių ramsčių, kurie 
nustatyti išrinktosios Pirmininkės politinėse gairėse: Europos 
Sąjungos naujojo kurso; klimato; skaitmeninimo; žmonėms 
tarnaujančios ekonomikos; pasaulyje stipresnės Europos ir 
europinės gyvensenos. Ir dar svarbus naujas postūmi s 
Europos demokratijai. Manau, kad tokios turėtų būti mūsų 
temos, bet ne aš tai spręsiu. Dėl to ateisiu čia, pas jus, ir tai bus 
mano pirmoji užduotis per 100 pirmųjų dienų. Taigi, ateisiu 
pas jus, ir žiūrėsime, ką daryti toliau. Žinoma, turime tai daryti 
bendradarbiaudami su Taryba, tačiau manau, kad jūs 
įsitrauksite pirmieji.“ 

Parlamento vaidmuo ir dalyvavimas visuose etapuose 

„Neįmanoma stiprinti Europos demokratijos be svarbiausi o 
jos organo, kuris yra Europos Parlamentas. Tai organas, 
kuriame aktyviai dalyvauja mūsų piliečiai. Esu visiškai  
pasiryžusi dirbti su jumis ir su Taryba visuose konferencijos 
etapuose.“ 

Vizitai kiekvienoje valstybėje narėje 

„<...> Pirmoje mūsų kadencijos dalyje turime apsilankyti  
kiekvienoje valstybėje narėje.“ 

Nacionalinių parlamentų, NVO ir pilietinės visuomenės 
įtraukimas 

„Taigi, [dalyvaus] nacionaliniai parlamentai, žinoma, ir NVO. 
<...> Pilietinė visuomenė taip pat yra labai svarbi, ir aš to 
neatsisakysiu. Patikinu jus, kad įtrauksiu juos visus, tačiau tai 
darysiu kartu su jumis, nes mes bendrai pirmininkausime, 
todėl, prieš bet ką darydama, grįšiu ir kalbėsiuosi su jumis, kad 
susitartume, kaip jau minėjau, dėl koncepcijos, aprėpties, 
laiko; viską darysime kartu.“ 

Vietos ir regionų valdžios institucijų įtraukimas 

„Turime susisiekti su visais – NVO, vietos ir regionų valdžios 
institucijomis, nacionaliniais parlamentais. Tačiau 
svarbiausios bus vietos ir regionų valdžios institucijos, nes per 
jas lengviausia pasiekti piliečius, ir mes norime pasiekti 
kiekvieną pilietį, kuriam rūpi mūsų bendra ateitis.“ 

Piliečių dalyvavimas 

„<...> mes nieko nepasirenkame, tai bus visiškai atviras ir 
visapusiškai įtraukus procesas. Tad kalbėsimės su jais, 
išklausysime juos ir tada sutarsime dėl rezultatų.“ 

Kaimo vietovėse gyvenančių piliečių pasiekimas 

„<...> Manau, kad mums reikia eiti į kaimo vietoves, 
kad pasiektume kiekvieną pilietį.“ 

Kuo lengvesnis ir prieinamesnis dalyvavimas tiesiogiai 
arba internetu 

„<...> Mums reikia bendrauti su europiečiais visoje mūsų 
Sąjungoje, išklausyti jų viltis, lūkesčius ir rūpesčius, kurie susiję 
su jų gyvenimo realybe: susiję su klimatu, ekonomika, 
skaitmenine plėtra, pasaulinėmis permainomis, 
demografiniais pokyčiais. Išrinktoji Pirmininkė man pavedė  
rasti dalyvavimo tiesiogiai arba internetu būdus ir pasiekti, kad 
jis būtų kuo lengvesnis ir prieinamesnis. Laikysiu tai absoliučiu 
prioritetu.“ 
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Užtikrinimas, kad būtų imamasi tolesnių veiksmų dėl to, 
kas susitarta 

„<...> ši konferencija turi duoti rezultatų. Išklausyti piliečius 
būtina, bet tai nėra savitikslis dalykas. Iš tiesų suprasti reiškia 
imtis realių veiksmų. Turime užtikrinti, kad tai, kas susitarta, 
būtų įgyvendinama. Tai yra aiškus įsipareigojimas išrinktosios 
Pirmininkės politinėse gairėse, ir dirbsiu su visais savo 
kolegomis Komisijoje, taip pat su šiuo Parlamentu ir su visais 
komitetais <...>, kurie yra suinteresuoti, ir su visomis kitomis 
institucijomis, kad užtikrintume, jog imsimės tolesnių veiksmų 
dėl to, kas susitarta.“ 

Galimi Sutarties pakeitimai kaip tolesni veiksmai 

„Jeigu yra poreikis keisti Sutartį, būsiu atvira tolesnėms 
diskusijoms; ne tik aš, bet ir jūs visi. Žinau, kad tai yra šio 
komiteto idėja, ir kad Parlamentui labai svarbu tapti 
stipresniam, galingesniam, ir aš tam pritarčiau, nes esu viena 
iš jūsų. Tačiau žinote, kad Komisija dirbs kolegialiai, – dirbsime 
kaip viena komanda. Tad jeigu laikysimės vieningo požiūrio, 
aš tam pritarsiu, tačiau pirmiausia pakalbėkime su piliečiais ir 
išsiaiškinkime, ar dabartinės Sutarties pakanka, ar dar  
neišnaudojome visų jos mums teikiamų galimybių. Jei 
nepakanka, tuomet turime pradėti diskusijas dėl pakeitimų.“ 

AFCO pranešimai dėl Europos ateities 

„Žinoma, sutinku su šiais pranešimais. Pritariau jiems per 
plenarinius posėdžius ir net dalyvavau susijusiose diskusijose  
ir, žinoma, pritariu šių pranešimų turiniui.“ 

Europos Parlamento teisė inicijuoti teisės aktus 

„<...> Konstitucinių reikalų komitetas daugybę metų dirbo dėl 
teisės inicijuoti teisės aktus, ir tai įtvirtinta visuose jūsų 
pranešimuose. <...> Jei Pirmininkė to nori, to noriu ir aš, ir kartu 
norėsime tai pakeisti ir suteikti teisę inicijuoti teisės aktus, jei 
tai bus reikalinga. <...> aš tam neprieštarausiu, nes pati dirbau 
Parlamente ir noriu, kad Parlamentas įgytų daugiau galios, ir 
žinau, kad tai labai svarbu mums visiems ir jums visiems. Todėl  
ateisiu kalbėtis su jumis, ir matysime, kaip keičiasi padėtis.“ 

Subsidiarumas 

„<...> Tikrai pritariu subsidiarumui <...> ir toliau to laikysiuosi. 
Žinoma, dėl socialinio ramsčio, už kurį esu atsakinga, turiu 
atsižvelgti į valstybių narių kompetenciją. Tačiau kai mes 
galime padėti, kodėl gi nepadėti teikiant finansavimą arba 
darant tai, kas gali būti pagalba, ypač Vidurio ir Rytų Europoje  
ir mažiau išsivysčiusiose šalyse?“ 

Proporcingumas 

„Ne tik subsidiarumo, bet ir proporcingumo principas jau yra 
integruotas. Todėl turime visada turėti tai omenyje ir į tai 
atsižvelgti. Žinoma, manau, kad proporcingumas taip pat yra 
labai svarbus ir neturime niekam – ypač vietos ir regionų 
valdžios institucijoms – uždėti per didelės naštos.“ 

Raudonosios kortelės naudojimas tuo atveju, jei 
nacionalinis parlamentas nuspręstų, kad atitinkama 
priemonė prieštarauja subsidiarumui 

„<...> Geltonosios kortelės procedūra jau pasinaudota tris ar 
keturis kartus. Tai reiškia, kad turime išnaudoti visas 
galimybes, nuo žaliosios kortelės iki raudonosios kortelės. Aš 
negaliu jums to nurodyti, tačiau galbūt mums vertėtų tai 
apsvarstyti per konferenciją dėl Europos ateities? Jei bus 
padaryta išvada, kad to reikia, aš tam neprieštarausiu. Esame  
visiškai atviri ir visiškai įtraukūs. Tokia yra naujosios [Komisijos 
narių] kolegijos ir naujosios Komisijos darbo dvasia.“ 

Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ES piliečių ir 
ES gyvenančių Jungtinės Karalystės piliečių teisės 

„<...> Pilietybės klausimas yra labai svarbus, ypač kalbant apie 
Airiją ir Šiaurės Airiją, ir turime į tai atsižvelgti. Žinoma, vien 
geranoriškumo nepakaks. Turime padaryti daugiau dėl tų 
žmonių – ir dėl Jungtinės Karalystės piliečių čia, Europoje, ir 
dėl mūsų, europiečių [ES piliečių] Jungtinėje Karalystėje.“ 

Pamatinės Sąjungos vertybės 

„Remsiu Sąjungą, kuri yra žmogaus orumu, laisve, 
demokratija, lygybe, teisinės valstybės principu ir pagarba 
žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų 
teises, grindžiama Sąjunga. Tai yra valstybėms narėms 
bendros vertybės tokioje visuomenėje, kurioje vyrauja 
pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, 
solidarumas ir moterų bei vyrų lygybė. Laikysiuosi  
[ES sutarties] 2 straipsnio ir laikysiuosi to visada <...>.“ 

Pagrindinių kandidatų sistema ir tarpvalstybiniai sąrašai 

„Mano įgaliojamajame rašte ir daugelyje kitų [Komisijos narių] 
įgaliojamųjų raštų esame įpareigoti įtraukti tai į darbotvarkę ir 
tartis su jumis, ir tai turi būti užbaigta. Tai bus pirmoji tema 
konferencijoje dėl Europos ateities: Spitzenkadidaten sistema 
ir tarpvalstybiniai sąrašai. Iki 2020 m. vasaros pabaigos 
turėsime baigti šią diskusiją ir spręsti, ką daryti toliau.“ 
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Parama Europai prisitaikyti prie demografinių 
pokyčių 

Demografinių pokyčių poveikis įvairioms grupėms 

„<...> žvelgsiu į kiekvieną demografinių pokyčių aspektą ir 
kaip jis daro poveikį įvairioms veikiamoms grupėms.“ 

Žemėlapių sudarymas remiantis Eurostato duomenimis 

„<...> kad ir ką daryčiau, tai bus daroma remiantis sudaromai s 
žemėlapiais <...> naudosiu Eurostato duomenis, ir pagal šiuos 
duomenis viskas bus pagrįsta įrodymais. Todėl nepradėsime  
šios procedūros ir nepradėsime priimti jokių teisės aktų, kol 
neturėsime konkrečių duomenų, kuriuos gaus Eurostatas.“ 

Žemėlapių sudarymo terminai 

„<...> turiu pareigą <...> per pirmus šešis mėnesius sudaryti  
žemėlapius ir pamatyti, ką reikia daryti. Tai bus pirmoji mano 
ataskaita per pirmus šešis mano darbo mėnesius.“ 

Ilgalaikė kaimo vietovių vizija 

„Noriu sutelkti dėmesį į kaimo vietoves, kurios dažnai yra 
labiausiai paveiktos gyventojų skaičiaus mažėjimo, galimybių 
stokos dėl protų nutekėjimo, didelio būtiniausių paslaugų 
trūkumo ir didesnės skurdo rizikos. Taip pat koordinuosiu 
darbą dėl ilgalaikės kaimo vietovių vizijos daug 
konsultuojantis su vietos ir regionų valdžios institucijomis. 
Turime suteikti joms galimybę išnaudoti visą savo potencialą 
ir padėti joms spręsti specifinius joms aktualius klausimus.“ 

Kova su skurdu 

„Padarysiu viską, kad vykdyčiau savo pareigas, savo veiklą 
pagal įgaliojamąjį raštą, ir padėčiau Europos piliečiams ir 
tiems, kuriems reikia paramos, ir tiems, kurie skursta, ir tiems, 
kurie yra palikti nuošalyje, gyventi oriai.“ 

Protų nutekėjimas 

„Skirsiu dėmesį protų nutekėjimo problemai, kad būtų 
remiami labiausiai paveikti regionai, ypač pagal Jaunimo 
garantijų iniciatyvą.“ 

Žalioji knyga dėl visuomenės senėjimo 

„Pateiksiu žaliąją knygą dėl visuomenės senėjimo, kad būtų 
įvertinta, ką galima ir ką reikia padaryti, ypač siekiant skatinti 
vyresnių žmonių aktyvumą ir įvertinti, ar mūsų socialinės 
apsaugos sistemos yra tinkamos visuomenei, kurioje yra 
daugiau vyresnių žmonių. Tai bus daroma glaudžiai  
bendradarbiaujant su šiuo Parlamentu ir, žinoma, su 
valstybėmis narėmis, kurios turi kompetenciją daugumoje šių 
sričių.“ 

Europos socialinių teisių ramstis 

„<...> įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį, 
koordinuosiu darbą, kuriuo bus siekiama geriau derinti darbą 
ir šeimos gyvenimą.“ 

Darbo ir šeimos gyvenimo derinimas 

„Taigi, turime nustatyti geresnį darbo laiką, geresnę 
infrastruktūrą motinoms ir tėvams, <...> ir kodėl gi nevertėtų 
rūpintis šeimomis ir vykdyti šeimai palankią politiką? Todėl  
pritariu tam. Tai viena svarbiausių Europos socialinių teisių 
ramsčio atramų.“ 

Vaikų teisių apsauga 

„Tai yra šio Parlamento sprendimas, <...> „Europos socialinis 
fondas +“. Šis Parlamentas paprašė į būsimą daugiametę  
finansinę programą įtraukti 5,9 mln. EUR vaikų apsaugai ir 
vaiko garantijų sistemai. Aš tam pritarčiau. Jei bus įmanoma, 
prašysiu ir daugiau, tačiau paklauskime Komisijos nario 
[Johanneso] Hahno, ką jis apie tai mano. <...> Visada 
atsižvelgsiu į Parlamento ir jūsų visų sprendimus <...>.“ 

Didesnės investicijos į mūsų vaikų ateitį 

„Vadovausiu darbui dėl investicijų į mūsų vaikus. <...> Tai pati 
svarbiausia mūsų investicija, už kurią svarbesnės nėra <...>. 
Koordinuosiu su nauja vaiko garantijų sistema susijusį darbą ir 
pateiksiu išsamią vaiko teisių strategiją.“ 
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Įsipareigojimai, kuriuos per klausymą Europos 
Parlamente prisiėmė 

MARGARITIS SCHINAS 
Paskirtasis pirmininko pavaduotojas, 
atsakingas už europinės gyvensenos propagavimą 

Paskirtasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Margaritis Schinas 2019 m. spalio 3 d. kalbėjo Europos Parlamente ir 
atsakė į EP narių iš Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto ir Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto užduotus klausimus. Per šį klausymą jis prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus, kurie 
akcentuojami šiame dokumente. Šie įsipareigojimai susiję su jo portfeliu, apibūdintu įgaliojamajame rašte, kurį jam 
nusiuntė išrinktoji Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, ir apima: 

 įgūdžius, švietimą ir integraciją; 
 bendros nuomonės apie migraciją formavimą ir 
 saugumo sąjungą. 

Pažymėtina, kad šiame dokumente pateiktose citatose tik nurodomi žodiniai įsipareigojimai, prisiimti per klausymą. 
Šio viešojo klausymo stenograma pateikta paskirtųjų Komisijos narių klausymams skirtoje svetainėje. Paskirtajam 
pirmininko pavaduotojui taip pat prieš klausymą buvo nusiųsta klausimų raštu, į kuriuos jis pateikė atsakymus raštu.
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PE 629.837 

Įgūdžiai, švietimas ir integracija 

Lygybės ir įvairovės sąjunga 

„Mano darbas bus užtikrinti, kad apjungtume ekspertines 
žinias įvairiose politikos srityse, sutelkdami dėmesį į žmones ir 
konkrečius rezultatus.“ 

„Manau, kad kultūros raiška ir laisvė yra buvimo europiečiu 
dalis <...>. Kartu su Mariya Gabriel ir mūsų tarnybomis man 
bus didelė garbė nagrinėti [cenzūros ir menininkų represijų] 
atvejus ar klausimus, patenkančius į mūsų kompetencijos sritį, 
nes mums būtų įdomu sužinoti, kas vyksta ir ką galime 
padaryti, kad padėtume.“ 

Kultūra ir sportas, Europos solidarumo korpusas ir 
„Discover EU“ 

„Pritariu daugeliui išsakytų nuomonių, kad „Discover EU“ ir 
Europos solidarumo korpuse dalyvaujantys žmonės turėtų ne 
tik keliauti. Jie turėtų grįžti su patirtimi, jie turėtų būti įgiję tam 
tikrų įgūdžių ir jie turėtų būti sukaupę tam tikrų žinių, kurias 
perduotų platesnei visuomenei, ir aš noriu ties tuo dirbti.“ 

„Nėra jokių abejonių, kad yra jaunimo dalyvavimo elementas, 
dėl kurio radikaliai pasikeičia mūsų požiūris į klimatą ir aplinką 
<...>. Taigi per mūsų jaunimo programas (Europos solidarumo 
korpusą, „Discover EU“) stengsiuosi daryti viską, ką galiu, kad 
skatinčiau tvarumo priemones, kuriose dalyvauja mūsų 
jaunimas.“ 

„Privalome neužmiršti vieno iš Europos lobių – mūsų kultūros 
paveldo, į kurį ir toliau turime investuoti ir kurį turime 
puoselėti ir tarp mūsų sienų, ir už jų.“ 

„Noriu visiškai išnaudoti Mariyos Gabriel ir jos darbo sporto 
srityje sąveiką su Stellos Kyriakides darbu sveiko gyvenimo 
būdo srityje <...>. Indėlis, kurį galime padaryti į sportą vietos 
lygmeniu <...>, ir yra ta sritis, kuriai turėtume skirti savo 
pinigus ir kurioje turėtume padėti.“ 

Švietimas ir Europos švietimo erdvė 

„Dirbsime tam, kad Europos švietimo erdvė taptų tikrove ir 
skatintų valstybes nares reformuoti ir modernizuoti savo 
švietimo ir mokymo sistemas, be kita ko, skaitmeninio 
mokymosi srityje. Užtikrinsiu, kad naudotume „Erasmus+“ , 
„Discover EU“ ir Europos solidarumo korpuso programas, kad 
įgalintume mūsų jaunimą ir pasiūlytume naujų judumo 
galimybių.“ 

„Tokią Europos švietimo erdvę turime sukurti iki 2025 m. Tai  
mūsų pagrindinis prioritetas. Tam turime gebėti aprėpti visus 
švietimo lygmenis nuo mokyklų iki universitetų. Turime 
sukurti Europos studento kortelę. Turime remtis Europos 
universitetų aljansais, kuriuos jau pradėjome kurti. Turime 
vertinti mokytojus.“ 

„Fondas „Erasmus+“ <...> yra viena iš sėkmingiausių programų 
ES istorijoje; ir mes visiškai pritariame idėjai patrigubinti jam 
skiriamus išteklius <...>. Yra tam tikrų „Erasmus+“ aspektų, dėl 
kurių kai kurie žmonės nebedalyvauja dėl nepakankamų 
išteklių arba dėl kokios nors kitos priežasties <...>. Ketinu tai 
aptarti su mano kolega N. Schmitu <...>, kad įvertintume, ar 
galime užtikrinti finansavimą iš Europos socialinio fondo (ESF), 
kad šie jauni žmonės taip pat galėtų dalyvauti „Erasmus+“.“ 

„Siekdami užtikrinti, kad nė vienas vaikas neliktų nuošalyje, 
sukursime Europos vaikų garantiją, kad vaikai, kuriems kyla 
skurdo ar atskirties pavojus, galėtų naudotis pagrindinėmis 
teisėmis, kaip antai į sveikatos priežiūrą ir švietimą.“ 

„Pažadu, kad dažnai matysite mane vietose, <...> mokymo 
centruose, mokyklose, universitetuose.“ 

Įgūdžių trūkumų nustatymas ir perkvalifikavimas 

„Kalbant apie įgūdžius, manau, turime vienu metu daryti du 
dalykus. Pirma <...>, turime ir toliau investuoti į įgūdžius darbo 
rinkoje ir kovoti su nelygybe. <...> Bet yra dar vienas su 
įgūdžiais susijęs dalykas, dėl kurio turime dėti daugiau 
pastangų. Tai su įtrauktimi susijusių socialinių emocinių 
įgūdžių klausimas: tai nėra įgūdžiai, dėl kurių būtinai 
atsidursite darbo rinkoje; tai įgūdžiai, kurie gali jums padėti 
geriau įsilieti į jus supančią visuomenę. Pokalbiai su kitais, 
sportas, muziejų lankymas, dalyvavimas pilietinės visuomenės 
veikloje. Padedant Mariyai Gabriel ir Nicolasui Schmitui esame  
pasiryžę dirbti abiem šiomis kryptimis: pagal įstatymus, nes 
turime šios srities teisės aktų; naudodami mūsų priemones; 
naudodami ESF, „Erasmus+“, Europos solidarumo korpusą ir 
„Discover EU“.“ 

„Reikia padaryti du dalykus <...>: pirma, tobulindami igūdžius 
užtikriname, kad mūsų visuomenės dalys, kurios praktiškai  
neturi tam tikrų įgūdžių, gali pereiti į lygį, kuriame gali 
pasinaudoti skaitmeninėmis technologijomis <...>. Tai darbas, 
kurį galime atlikti socialinėje portfelio dalyje. Kita dalis – 
įgūdžių spragų užpildymas. Tai: ką mes galime padaryti  
žinodami, kad kitais metais skaitmeniniame sektoriuje reikės 
250 000 kvalifikuotų darbuotojų <...>. Čia tampa svarbi teisėta 
migracija, imantis teigiamų intervencijos priemonių pagal tai, 
apie ką ką tik kalbėjo Mariya Gabriel, Skaitmeninio švietimo 
veiksmų planą, atsižvelgiant į tai, kaip Europos švietimo 
erdvėje naudojame švietimo srautą, kad sukurtume įgūdžius, 
kurių mums trūksta.“ 

„Taigi, be to, mokymasis visą gyvenimą yra prioritetas. Turime 
jį užtikrinti įgyvendindami išsamų priemonių rinkinį, įskaitant  
Naują įgūdžių darbotvarkę, „Erasmus+“ ir ESF. Šioje srityje 
akivaizdžiai turime padėti valstybėms narėms nustatyti  
konkrečius mokymosi visą gyvenimą poreikius <...>. Ir toliau 
tvirtinu, kad turime pradėti iš apačios į viršų. 
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Turime vykti į valstybes nares, nustatyti poreikius ir suderinti 
juos su ES politika ir priemonėmis.“ 

„Stažuotės tiesiog negali būti laikomos galimybe pritraukti 
jaunus žmones į darbo rinką, bet nesaugiomis sąlygomis ir 
iškraipant mokymo sąvoką. Taigi stažuotės turi prasmės tik 
jeigu jos trunka ribotą laiką, kuris yra aiškiai nustatytas, 
nurodant, kokie įgūdžiai formuojami ir ko mokomasi. Ir aš 
manau, kad taip pat labai svarbu kalbėti apie užmokestį. Ir 
jeigu šios sąlygos nėra tenkinamos, stažuotės nebėra 
stažuotės. Taigi, manau, kad Komisija ir toliau dirbs šia 
kryptimi su Nicolasu Schmitu, kad tai taptų visuotiniu principu 
tokio pobūdžio darbui.“ 

„Man nepatinka, kad daugelis klausimų, apie kuriuos 
kalbėjome, kaip antai mokymasis visą gyvenimą, jaunimo 
nedarbas, įgūdžiai, įgūdžių tobulinimas, yra pasiskirstę po visą 
Komisiją. Taigi turime (ir tai, manau, mano užduotis, kartu su 
už darbo vietas atsakingu Komisijos nariu, kartu su už kultūrą, 
švietimą, jaunimą ir sportą atsakinga Komisijos nare, kartu su 
už lygybę atsakinga Komisijos nare, kartu su už sveikatą 
atsakinga Komisijos nare) visa tai apjungti.“ 

Migrantų ir pabėgėlių integracijos gerinimas 

„Ketinu grįžti prie 2016 m. veiksmų plano migrantų ir 
pabėgėlių integracijos srityje. <...> Buvo džiugu matyti, kad į 
naująjį „Europos socialinį fondą +“ bus įtraukta labiau ilgalaikė 
migrantų ir pabėgėlių integracija. Tai leis mums turėti daugiau 
įrankių ir daugiau išteklių įtraukties iniciatyvoms paremti.“ 

„Yra poreikis peržiūrėti mūsų teisės aktus dėl ilgalaikių 
gyventojų darbo tikslais <...>, kuriuos akivaizdžiai reikia 
peržiūrėti. Ir tokia peržiūra yra numatyta. <...> Nekantrauju 
apsvarstyti teisės aktų dėl ilgalaikių gyventojų pakeitimą, 
kuriuo siekiama būtent įveikti visas kliūtis, kad šalyje teisėtai 
gyvenantys asmenys turėtų galimybę pasinaudoti darbo 
jėgos judumo ES teise.“ 

Bendros nuomonės apie migraciją formavimas 

Naujas migracijos ir prieglobsčio paktas 

„Naujo migracijos ir prieglobsčio pakto įgyvendinimas <...> – 
sudėtinga užduotis, bet, manau, galime ją įvykdyti, 
mobilizuodami savo pranašumus ir mokydamiesi iš 
ankstesnės patirties. Šis naujas paktas turi būti išsamus; jame 
turi būti sujungtos vidaus ir išorės politikos sritys. Kalbant apie 
mūsų bendros Europos prieglobsčio sistemos reformą, 
pirmiausia kartu su už vidaus reikalus atsakinga Komisijos nare 
pradėsime dialogą su jumis ir mūsų valstybėmis narėmis. <...>  
Netrukus pateiksime jums variantus, kuriuos norėtume aptarti 
ir dėl kurių norėtume susitarti, ir tik tada teiksime oficialų 
pasiūlymą.“ 

„Manau, kad turime pradėti akcentuoti Dublino reformą ir 
atitinkamas procedūras, bet norėdami atblokuoti situaciją 
turime įtraukti visus kitus elementus, sudarančius bendrą 
vaizdą: grąžinimą, naujus susitarimus dėl readmisijos ir jos 
priemones, Šengeną, sienas <...>. Turime išlaikyti pažangą, 
kurią esame pasiekę pagal penkis teisės aktus, ties kuriais labai 
gerai padirbėjote Europos Parlamente. <...> Antra, turime 
sutelkti dėmesį į du tekstus, kurių trūksta: „Dublinas I“ ir 
„Procedūros I“. <...> Norėdami išeiti iš tai blokuojančiose  
valstybėse narėse susidariusios aklavietės turime sugebėti 

pasiūlyti naujus elementus <...>. Pirmiausia grąžinimo ir 
readmisijos susitarimai <...>. Tada turime peržiūrėti Šengeno 
pasiūlymą, nes vidaus laisvė yra susijusi su tuo, kaip 
apsaugome savo sienas.“ 

„Kartu su atitinkamu paskirtuoju Komisijos nariu ketiname 
<...> iki šių metų pabaigos paskelbti apimties nustatymo 
dokumentą <...>, kuriame bus išdėstytos pagrindinės 
spręstinos problemos <...>. Ir tada <...> kitų metų pradžioje 
padedant visai Komisijos narių kolegijai ir išrinktajai 
Pirmininkei galėsime sukurti šį naują postūmį.“ 

„Trumpalaikėje perspektyvoje <...>, kol įsigalios visiškai nauja 
prieglobsčio sistema, turime padėti valstybėms narėms 
numatyti laikinąsias išlaipinimo priemones. Mano nuomone , 
iš dalies tai turi apimti tinkamą dialogą su daugeliu NVO, 
atliekančių pagirtiną paieškos ir gelbėjimo darbą Viduržemio 
jūroje.“ 

„Visi naujojo pakto pasiūlymai ir iniciatyvos skelbiamos 
siekiant tikslo – lygiagretaus tikslo – atsisakyti vidaus sienų 
kontrolės ir grįžti prie tinkamai veikiančios Šengeno erdvės.“ 

„Vadovausiu vėl pradėtoms pastangoms užtikrinti asmenų, 
neturinčių teisės pasilikti, grąžinimą: pirma, užbaigiant mūsų 
ES vidaus taisyklių dėl grąžinimo reformą ir, antra, sudarant  
susitarimus dėl readmisijos ir taikant readmisijos priemones 
su prioritetinėmis tranzito ir kilmės šalimis.“ 

Teisėtos migracijos kelių sukūrimas 

„Taigi pažanga ir prasmingas darbas teisėtos migracijos srityje 
nepriklauso nuo kovos su neteisėta migracija. Šį darbą mes 
turime organizuoti tinkamai, teigiamai. <...> Tokie bandomieji  
projektai, su mūsų pagalba leidžiantys kai kurioms iš mūsų 
valstybių narių pradėti įgyti tam tikrų teisėtos migracijos 
srities įgūdžių, yra gera pradžia. Turime daugiau dirbti šia 
kryptimi. Vis dėlto šioje srityje esu naujokas, bet su malonumu 
peržiūrėsiu mūsų mėlynosios kortelės pasiūlymą. 
Pažiūrėkime, kas ten nepavyko. <...> turime ir toliau kurti 
tokius humanitarinius koridorius ir kartu imtis perkėlimo 
priemonių, nes tai dar vienas tinkamas būdas žmonėms 
atvykti teisėtai.“  
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„Remdamasis bandomaisiais teisėtos migracijos srities 
projektais skatinsiu modernias tikslines teisėtos migracijos 
sistemas, kuriomis būtų patenkinami ES ekonomikos, darbo 
rinkos ir demografinių problemų poreikiai, ir mes užtikrinsime, 
kad pagal skubaus tranzito mechanizmo modelį būtų sukurti 
humanitariniai koridoriai į Nigerį ir dabar taip pat į Ruandą.“ 

Išorės ir vidaus migracijos aspektų derinimas 

„Vienas iš mano prioritetų būtų kartu su Jutta Urpilainen <...>  
pačioje kadencijos pradžioje pradėti naują susitarimų dėl 
readmisijos sudarymo su tranzito ir kilmės šalimis bangą.“ 

„Labai svarbu pirma kalbėtis <...> su trečiosiomis šalimis. <...>  
Turime ieškoti <...> visuotinių susitarimų, visoms šalims 
naudingų sprendimų. Ir tuose susitarimuose turime vertinti 
pagrindinę problemos priežastį ir siekti ją pašalinti. Taip pat  
turime įvertinti tų šalių vystymosi poreikius. Turime įvertinti 
esamas galimybes jauniems žmonėms padoriai gyventi 
namuose <...>. Tai mano užmojis ir būtent apie tai esame  
kalbėję su Ylva Johansson.“ 

„Tiesa, kad dar neseniai ES ir Turkijos bendras pareiškimas 
davė rezultatų <...>. Taip pat tiesa, kad kai kurie susitarimo 
aspektai liko neišspręsti <...>. Manau, kad turime grįžti prie šio 
susitarimo ir jį atnaujinti <...>. Planuojame tai aptarti su 
Turkijos vyriausybe <...>. Graikija neliks viena tvarkytis su 
migracijos srautais, negalime palikti Graikijos vienos <...>. 
Tikiuosi, kad per ateinančias savaites galėsime iš naujo 
teigiamai pažvelgti į ES ir Turkijos susitarimą.“ 

Saugumo sąjunga 

Europos saugumo sąjunga 

„Tai ta pati sąjunga, kurioje nustatomi pasauliniai duomenų 
apsaugos ir privatumo standartai, ir <...> mano vaidmuo taip 
pat yra užtikrinti, kad mūsų veiksmais saugumo srityje nebūtų 
pažeistos pagrindinės teisės. Pagrindinių teisių laikymąsi  

reikia numatyti politikoje nuo pat pradžių. Tuo vadovausiuosi  
ir savo darbe, įgyvendindamas sąveikumo pasiūlymus, kurie 
bus itin svarbūs imantis veiksmų siekiant įdiegti mūsų naujas 
informacines sistemas.“ 

Glaudesnis ryšys Komisijos darbe vidaus ir išorės 
saugumo srityje 

„Dabar šis darbas duomenų saugojimo srityje bus tęsiamas 
Komisijos viduje. Toliau vertinsime padėtį po ESTT sprendimų, 
bet taip pat suprantu, kad yra daug kitų teisme nagrinėjamų 
bylų. Aptariau tai su tarnybomis ir supratau, kad jos jaustųsi  
saugiau, jeigu prieš priimdami sprendimus dėl tolesnių 
veiksmų pirma palauktume ir tų nagrinėjamų bylų baigties.“ 

ES stabilumo didinimas siekiant užkirsti kelią 
hibridinėms grėsmėms, jas nustatyti ir į jas reaguoti 

„Griežtai reikalausiu įgyvendinti tai, dėl ko kartu jau esame  
susitarę. Remsiu koordinuotą požiūrį į europiečių apsaugą 
internete, priimdamas mūsų pasiūlymą dėl teroristinio turinio 
internete, parengdamas Skaitmeninių paslaugų aktą ir 
prisidėdamas prie ES interneto forumo darbo. Išnaudosi u 
visas galimybes, kurias turiu, kad didinčiau ES atsparumą ir 
atsaką į hibridines grėsmes, kurios kelia pavojų mūsų 
sistemoms ir pačiai mūsų demokratijai.“ 

„Manau, kad man labiau tektų užtikrinti, kad parengus 
Skaitmeninių paslaugų aktą <...>, kad būtent dabar  
akivaizdžiai turime rasti tinkamą politikos, saugumo ir 
garantijų pusiausvyrą. <...> Manau, kad galime pakankamai  
sėkmingai išspręsti šias problemas, patikindami, kad mūsų 
saugumo politika bus grindžiama pagrindinėmis teisėmis 
<...>. O pagrindinių teisių nederėtų laikyti <...> poveikio 
vertinimu, kurį kažkada ties pabaiga turėsime atlikti. <...> Tai  
reikia padaryti, kai iš pat pradžių priimsime sprendimus dėl 
politikos.“ 
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Įsipareigojimai, kuriuos per klausymą Europos 
Parlamente prisiėmė 

JOHANNES HAHN 
Paskirtasis Komisijos narys, 
atsakingas už biudžetą ir administravimą 
 

Paskirtasis Komisijos narys Johannes Hahn 2019 m. spalio 3 d. kalbėjo Europos Parlamente ir atsakė į EP narių iš 
Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto ir Teisės reikalų komiteto užduotus klausimus. Per šį klausymą jis 
prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus, kurie akcentuojami šiame dokumente. Šie įsipareigojimai susiję su jo portfeliu, 
apibūdintu įgaliojamajame rašte, kurį jam nusiuntė išrinktoji Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, ir 
apima: 

 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą; 
 Komisijos modernizavimą ir skaitmeninimą ir 
 ES finansinių interesų apsaugą. 

Pažymėtina, kad šiame dokumente pateiktose citatose tik nurodomi žodiniai įsipareigojimai, prisiimti per klausymą. 
Šio viešojo klausymo stenograma pateikta paskirtųjų Komisijos narių klausymams skirtoje svetainėje. Paskirtajam 
Komisijos nariui taip pat prieš klausymą buvo nusiųsta klausimų raštu, į kuriuos jis pateikė atsakymus raštu.
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PE 629.837 

Daugiametė finansinė programa (DFP) ir nuosavi 
ištekliai 
Tolesnis darbas dėl DFP 

„Galite manimi pasikliauti, jog įtikinamai aiškinsiu, kad 
mažesnio nei pasiūlė Komisija [1,1 proc. BNP] biudžeto 
poveikis būtų žalingas mūsų politikos užmojui ir pakenktų 
Sąjungos pajėgumui veiksmingai pasiekti rezultatus.“ „Tai  
minimumas.“ 

„Tai tinkamas kelias pirmyn: laikytis požiūrio „iš apačios į 
viršų“, po to nustatyti, kur atsidursite, ir tada bandyti derėtis.“ 
„Stengsiuosi įtikinti ypač tuos, kurie yra labai sutelkę dėmesį į 
tą 1 proc. problemą, kad pamatytų, jog dėl naujų iššūkių, 
naujų užduočių, jie turėtų pademonstruoti didesnį 
lankstumą.“ „Noriu jiems aiškiai parodyti, kas yra būtina. Ir taip 
pat bendrausiu su žiniasklaida.“ „Būsiu šalia jūsų diskutuojant  
su Taryba. Daugelis valstybių narių <...> suprato, kad tikrai 
reikia tinkamų išteklių.“ 

„Kad ir koks būtų biudžeto dydis – 1,1 proc. arba 1,3 proc. 
BNP – jo nepakaks visiems poreikiams ir projektams, 
turintiems pridėtinės vertės Europai, finansuoti. Sąjungos 
biudžetą reikėtų vertinti kaip itin svarbų viešųjų ir privačiųjų 
investicijų katalizatorių, kuris jas nukreipia į ES politikos 
prioritetus.“ 

„Kalbame ne tik apie pinigus, svarbu ir kitos problemos, kurias 
teisingai išvardijote, t. y. nuosavi ištekliai, lankstumo lygio 
išlaikymas ir netgi didinimas ir teisinės valstybės įtvirtinimas. 
Kalbame apie visa tai ir apie politikos modernizavimą. <...>  
Pagrindinė problema – kreiptis į piliečius ir paaiškinti, kodėl 
mums reikia tokio biudžeto. <...> Jeigu uždirbote 100 eurų, 
valstybei turite sumokėti 50 eurų; 49 eurai lieka 
nacionaliniame biudžete ir tik 1 euras siunčiamas Europos 
Sąjungai – visai politikai, kuri yra labai reikalinga ir kurios prašo 
mūsų piliečiai.“ 

Nuosavi ištekliai 

„Esu tikras, kad susitarimas dėl pajamų yra itin svarbus norint 
užbaigti derybas dėl DFP. Europos Parlamentas yra aiškiai  
pareiškęs, kad nuosavų išteklių reforma ir pajamų šaltinių 
diversifikavimas yra būtinoji sąlyga, kad jis pritartų būsimai  
programai. Priminsiu Tarybai apie šią poziciją.“ 

Mokestis už plastiką ir ATLPS (apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistema) aprėpiant pajamas iš aukcionų: „yra dvi  
sritys, kuriose, mano nuomone, įmanomas labai konkretus ir 
labai greitas rezultatas.“ „Galima ir reikėtų pridėti“ BPMB 
(bendra pelno mokesčio bazė) ir skaitmeninį mokestį. „Dėl 
tarpvalstybinio anglies dioksido mokesčio nusiteikimas 

atviras.“ „Jeigu jis būtų padidintas, jį reikėtų rezervuoti su 
klimatu susijusioms iniciatyvoms.“ 

„Turėtume laipsniškai didinti nuosavų išteklių dalį visame  
biudžete.“ „Toks naudos gavėjų ir grynųjų mokėtojų 
suskirstymas nebėra aktualus, <...> grynieji mokėtojai labai  
dažnai turi naudos iš investicijų į paramą gaunančias šalis.“  
„Norėčiau atsikratyti tokio suskirstymo.“ 

Laikas ir nenumatytų atvejų planas 

„Dėsiu visas pastangas, kad padėčiau laiku susitarti dėl 
tinkamos finansinės programos.“ „Kuo greičiau dirbsime, <...>  
tuo anksčiau galime pradėti konkretų įgyvendinimą ir galime 
siekti visų mūsų politikos tikslų.“ „Susitarimas laiku, tai reiškia, 
kad rezultato sulauksime žiemos pabaigoje.“ 

„Į tai turi būti sutelktas mūsų dėmesys, bet kalbėsiu atvirai: 
Komisija turi būti pasiruošusi, darbuotojai, žinoma, rengia 
neatidėliotinas priemones tam atvejui, jeigu laiku 
nesusitartume. <...> Tikrai galiu jums pažadėti, kad, jeigu 
susiklostytų tokia padėtis, teiksime reikiamus tekstų 
projektus.“ 

Mokėjimų sankaupų mažinimas 

„Turime sparčiai ir greitai susitarti dėl DFP, nes praeitą kartą 
dėl to, kad <...> sprendimas buvo priimtas likus tik dviem 
savaitėms iki termino, susidarė pagarsėjusios sankaupos, nes 
užtruko porą mėnesių susitarti dėl sektorių programų ir dar  
buvo vėluojama programavimo srityje.“ 

„Esate pateikę lankstumo priemones ir tokias lankstumo 
priemones galima panaudoti tais atvejais, kai yra mokėjimų 
apribojimų.“ 

Laikotarpio vidurio peržiūra 

„Visiškai remiu. Taip, ji turėtų įvykti, ji prasminga, o kalbant  
apie laikotarpį, mūsų nuomone, <...> mums reikia šiek tiek 
daugiau lankstumo, kad nebūtų taip, jog tiesiog lauktume  
laikotarpio vidurio peržiūros; kai tik pripažinsime, kad viena ar 
kita programa nėra tinkamai įsisavinama arba nedaro norimo 
poveikio, tada, žinoma, turime dirbti ties rodikliais.“ „Turime 
tai daryti prieš laikotarpio vidurio peržiūrą ir, jeigu reikia prieš 
tai atlikti būtiną koregavimą, tai taip pat būtų prasminga.“ 

Klimatas. Teisingos pertvarkos fondas. ES lėšų 
paskirstymas ir įsisavinimas visoje ES 

25 proc. su klimatu susijusių ES biudžeto išlaidų „nėra pabaiga 
ir negalima leisti, kad tai būtų galutinė riba“. „Jau daug 
nustatyta, bet dabar turime įvertinti šiuos <...> tikslus 
programų lygmeniu.“ „Jeigu yra bendras sutarimas, kad reikia 
koregavimo, žinoma, būsiu nusiteikęs atvirai.“ 
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Su klimatu susijusių išlaidų sekimas: „tai klausimas, kuriam 
turime skirti dėmesio, ir aš tuo tikslu imsiuosi konkrečių 
priemonių. <...> Turime aiškiau apsispręsti dėl programų 
kūrimo būdo, nes tuomet bus įgyvendinama daug labai  
prasmingų projektų.“ Turime „užtikrinti, kad mūsų 
finansavimo srautai vienas kitam neprieštarautų“. 

Dėl Europos investicijų banko (EIB) „vienas elementas <...>  
galėtų būti atsisakyti suteikti paskolas, garantijas, finansinius 
produktus arba bet ką kitą naujų energijos gamybos įrenginių, 
kuriuose naudojamos anglys arba lignitas, statybai“. 

„Mano prioritetas DFP derybose bus įtraukti naująjį Teisingos 
pertvarkos fondą. ES biudžetas parodys kelią ir lėšos bus 
nukreiptos į regionus ir bendruomenes, kurioms jų labiausiai  
reikia.“ „Norime padėti regionams, kuriuose išmetama daug 
CO2.“ 

„Turime padėti kai kurioms šalims padidinti jų įsisavinimo lygį, 
kad skiriami pinigai būtų iš tikrųjų panaudojami.“ 

Modernizavimas ir skaitmeninimas 
Politika ir duomenimis grindžiamas biudžeto ciklas 

„Esu įsipareigojęs gerinti ryšį tarp išlaidų programos rezultatų 
ir biudžeto planavimo, įgyvendinimo ir duomenų teikimo. 
Taip pat pritariu, kad tokia biudžeto sistema turėtų būti 
akivaizdžiai grindžiama politika ir turėtų būti galima iš tikrųjų 
pakartotinai koreguoti programas atsižvelgiant į politikos 
prioritetus remiantis informacija apie veiklos rezultatus ir jos 
vertinimu.“ 

„Nors už pasidalijamąjį valdymą ir toliau atsako valstybė s 
narės, aš taip pat dirbsiu, siekdamas užtikrinti išsamesnę  
išlaidų ir pagrindinių duomenų apžvalgą.“ 

Dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros 
paspartinimo: „vienas veiksnys yra tai, ar valstybė narė gali 
pateikti duomenis pakankamai greitai“. 

„Pasižymėjome jūsų rekomendacijas tobulinti ir supaprastint i  
duomenų teikimą Komisijai. Imsiuosi konkrečių veiksmų, 
siekdamas spręsti šį klausimą dėl kiekvieno generalinio 
direktorato metinių veiklos ataskaitų, programos pareiškimų 
dėl biudžeto projekto ir metinės valdymo ir veiklos rezultatų 
ataskaitos.“ 

Skaitmeninis administravimas 

„Yra labai įvairių IT sistemų. Ateityje viena svarbi užduotis <...>  
bus pasistengti suderinti visas esamas skirtingas sistemas 
<...>. Tai ne tik skaitmeninimo Komisijos viduje klausimas <...>, 
tai valstybių narių ir įvairių valstybių narių institucijų sistemų 
sąveikumo klausimas; tai turėtų mums leisti greičiau teikti 
duomenis.“ 

„<...> užtikrinsiu, kad Europos Komisija turėtų tinkamas 
priemones ir pajėgumus, kad skaitmeninė pertvarka įvyktų 
nesukeliant naujų rūšių rizikos.“ 

Žmogiškųjų išteklių strategija 

„Artimiausiu metu turėsime ŽI strategiją, kurią jums 
pateiksime.“ „Turime įvertinti, kaip šias pozicijas galima 
padaryti patrauklesnes.“ „Šiuo metu Komisijos žemesnių lygių 
administratorių gretose labai trūksta dešimties valstybių 
narių, tapusių narėmis iki 2004 m., piliečių. Darysiu viską, ką 
galiu, kad per šią kadenciją būtų sustabdyta ši tendencija.“ 
Sutartininkų patirties praradimas pasibaigus sutarčiai: 
„problema, kurią reikia spręsti“. 

„Skaidrumas, sąžiningumas, atskaitomybė, profesionalumas ir 
įsipareigojimas apsaugoti viešąjį interesą turėtų ir toliau būti 
mūsų administracijos principai. Pasirūpinsiu, kad Komisija 
rodytų pavyzdį, taikydama savo nariams ir darbuotojams 
aukštus standartus.“ 

„Personalo strategijoje <...> taip pat bus vertinami vadovybė s 
postai ir kaip jie užpildomi, <...> nepaisant to, kad Tarnybos 
nuostatų nuostatas visuomet galima patobulinti.“ 

Įvairovės ir įtraukties chartija, diskriminacija, priekabiavimas: 
„kiekvienas atvejis – jau per daug, todėl turime apmokyti  
mūsų žmones, turime apmokyti mūsų vadovybę .“  
„Remdamiesi anksčiau minėta strategija esame sukūrę  
atitinkamus kontaktinius centrus <...>, bet tobulėjimo 
galimybių visada yra.“ 

Lyčių aspektas 

„Esu įsipareigojęs užtikrinti lyčių lygybę.“ Lyčių kvotos: „gali 
būti, kad ir čia Briuselyje turėsime jas taikyti.“ 

Biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą: „esu labai  
suinteresuotas gauti labiau apibendrintų duomenų, kad 
galėčiau geriau suprasti, kokia yra dabartinė padėtis, kalbant  
apie lyčių lygybės įgyvendinimą mūsų biudžete, mūsų 
valstybėse narėse, mūsų partnerių atveju. <...> Kreipsiuosi į jus 
<...>, kad dirbtume kartu neformalioje / formalioje darbo 
grupėje ir vertintume, kokių priemonių galima imtis siekiant iš 
tikrųjų pasiekti mūsų tikslus. Sutinku, kad atsiliekame, bet taip 
yra ir dėl pinigų išleidimo sudėtingumo, visų pirma, 
įgyvendinant daugelį projektų pagal pasidalijamojo valdymo 
principą.“ 

ES finansinių interesų apsauga 
„Būtina įgyvendinti teisinės valstybės mechanizmą, kuriuo 
užtikrinama Sąjungos biudžeto apsauga, jeigu valstybėse  
narėse būtų visuotinių šio principo taikymo trūkumų.“ 
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„Darysiu viską, ką galiu, siekdamas užtikrinti, kad <...> tai būtų 
atskirta.“ „Turėtų galioti ir toliau po kitos DFP <...>, ties tuo ir 
dirbame.“ „Veikianti Komisija nusprendė, kad teisinės 
valstybės principo laikymosi vertinimas bus atliktas dėl visų 
valstybių narių, <...> ir taip galėsime susidaryti bendrą vaizdą, 
kad nesusidarytume nevienodo požiūrio įspūdžio.“  
„Sąžiningas tarpininkas suponuoja, kad visiems taikomas 
vienodas požiūris, neatsižvelgiant į tai, ar valstybė narė yra 
didelė ar maža.“ 

„Skirsiu reikiamus išteklius Komisijos tarnybų veiksmų 
koordinavimui sprendžiant interesų konfliktų klausimus bei 
atvejus ir užmezgant glaudesnius santykius su valstybėmi s 
narėmis siekiant anksti spręsti galimas problemas.“ 

Tarybos sprendimo dėl biudžeto įvykdymo nebuvimas: 
„Pasižymėjau, spręsiu šį klausimą. Parlamentas vadovauj a 
šiam klausimui ir mes tikrai turime užsitikrinti visuomenės 
paramą, didinti informuotumą apie tai, nes mokesčių 
mokėtojas nesupras, kodėl tai vyksta, ir, manau, tai padės 
greičiau rasti sprendimą.“ 

„Sukčiavimo dalis tarp klaidų yra mažesnė nei 1 proc., nors tai 
per daug; 0 proc. būtų idealu, bet svarbu <...> atskirti klaidas 
nuo sukčiavimo. <...> net jeigu yra klaida, turi būti taikomos 
finansinės pataisos. Viena iš priežasčių, kodėl vis dar atsiranda 
klaidų, kodėl visuomet kyla klaidų rizika, iš tikrųjų yra tai, kad 
kartais mūsų normos yra pernelyg sudėtingos, pernelyg 
sunkios. Svarbu supaprastinti. <...> Esame teisingame kelyje, 
bet reikia dirbti toliau.“ 

„Patikimas finansų valdymas ir kova su netinkamu lėšų 
panaudojimu turi būti užtikrinama laikantis aukščiausi ų 
standartų ir kartu stengiantis išlaikyti kontrolės priemonių 
proporcingumą ir išlaidų efektyvumą.“ 

„Jeigu EIB naudoja ES pinigus tam tikriems projektams, Audito 
Rūmai turi galimybę atlikti konkretaus projekto auditą.“ 

„Kalbant apie OLAF [Europos kovos su sukčiavimu tarnyba] ir 
EPPO [Europos prokuratūra] darbuotojus, <...> jie dirbs kartu.“  
„EPPO turės pradėti veikti, tada matysime, kokių yra 
papildomų poreikių. Tačiau apskritai OLAF yra labai svarbi dėl 
jos vykdomos tiriamosios veiklos, taip bus ir ateityje, ir didelė 
OLAF darbuotojų dalis liks Briuselyje.“ Prisijungimas prie 
EPPO: „Kalbant apie <...> tuos, kurie dar nėra nariai, priversti jų 
negaliu, bet nepraleisiu progos juos paraginti prisijungti. 
Galiausiai tai taip pat prie EPPO neprisijungusių šalių 
reputacijos klausimas ir ilgainiui jos nėra suinteresuotos likti 
nuošalyje.“ „Svarbu, kad ji pradėtų veikti. Tai įvyks 2020 m. 
sausio 1 d.“ 

„Komisija visiškai netoleruoja pažeidimų <...>, susijusių su 
nuosavais ištekliais, ir griežtai persekioja už bet kokius 
pažeidimus. Esu įsipareigojęs ir toliau taikyti tokią politiką.“ 

Tarpinstituciniai santykiai ir geresnis politikos 
formavimas 
„Darysiu viską, ką galiu, kad atvirai, sąžiningai ir nešališkai  
padėčiau abiem biudžeto valdymo institucijoms.“ 

Metinių derybų dėl biudžeto gerinimas: „Visiškai pritariu ir 
puikiai suprantu jūsų nepasitenkinimą, <...> tai tikrai kelia 
nepasitenkinimą, kai yra suderintas laikotarpis, bet jo 
nesilaikoma ir <...> paskutinę minutę susidaro beveik 
neatitaisoma padėtis. Darysiu viską, kad to būtų išvengta, kad 
būtų rengiami įvairūs susitikimai arba bent jau reikalausiu, kad 
jie būtų rengiami, bet taip pat pasistengsiu išsiaiškinti, kokius 
techninius klausimus galima išspręsti greitai ir kokius mažiau 
politinius klausimus galima išspręsti greičiau, kad galiausiai  
liktų tik dvi ar trys pagrindinės temos, dėl kurių Taryba ar 
Parlamentas, atrodo, kelia klausimų ar prieštaravimų. Tada iš 
tikrųjų galime panaudoti šias tris savaites, kad susitartume.“ 

„Mano nuomone, biudžetas yra skaičiais išdėstyta politika.“ 
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Įsipareigojimai, kuriuos per klausymą Europos 
Parlamente prisiėmė 

PHIL HOGAN 
Paskirtasis Komisijos narys, 
atsakingas už prekybą 
 

Paskirtasis Komisijos narys Phil Hogan 2019 m. rugsėjo 30 d. kalbėjo Europos Parlamente ir atsakė į EP narių iš 
Tarptautinės prekybos komiteto (INTA) užduotus klausimus. Per šį klausymą jis prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus, 
kurie akcentuojami šiame dokumente. Šie įsipareigojimai susiję su jo portfeliu, apibūdintu įgaliojamajame rašte, kurį 
jam nusiuntė išrinktoji Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, ir apima: 

 vienodas sąlygas visiems; 
 Europos lyderystės pasaulyje stiprinimą; 
 prekybą darnaus vystymosi ir klimato politikos veiksmų tikslais ir 
 skaidresnę prekybą. 

Pažymėtina, kad šiame dokumente pateiktose citatose tik nurodomi žodiniai įsipareigojimai, prisiimti per klausymą. 
Šio viešojo klausymo stenograma pateikta paskirtųjų Komisijos narių klausymams skirtoje svetainėje. Paskirtajam 
Komisijos nariui taip pat prieš klausymą buvo nusiųsta klausimų raštu, į kuriuos jis pateikė atsakymus raštu.
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PE 629.837 

Vienodos sąlygos visiems 
Daugiašališkumas ir PPO 

„Pirma, privalome remti stabilią, nuspėjamą ir taisyklėmis 
grindžiamą prekybos aplinką, stiprindami Pasaulio prekybos 
organizaciją (PPO).“ <...> „Jeigu mano kandidatūra bus 
patvirtinta, darysiu viską, ką galiu, kad užkirsčiau kelią PPO 
ginčų sprendimo mechanizmo žlugimui ir rasčiau sisteminį 
Apeliacinės tarybos reformavimo sprendimą. Taip pat aktyviai  
bendradarbiausiu su kitais PPO nariais, kad šios organizacijos 
derybų funkcija būtų atgaivinta. Pirma turėtume sutelkti 
dėmesį į tai, kad būtų užbaigtos derybos dėl žvejybos 
subsidijų, laikantis 14.6 darnaus vystymosi tikslo. Papildomų 
pastangų reikės dėl paslaugų ir investicijų skatinimo 
reglamentavimo vidaus lygmeniu <...>.“ 

„Airbus“ / „Boeing“: „Prašyčiau Jungtinių Valstijų derėtis su 
mumis, o ne pradėti prekybos karą „akis už akį“.“ 

Daugiašalis investicinis teismas: „<...> faktiškai palankiai  
vertiname daugiašalių teismų steigimą, vykdomas reikiamas 
darbas <...>.“ 

Elektroninė prekyba 

„Taip pat esu pasiruošęs dirbti su kitais, kad derybose dėl 
elektroninės prekybos būtų daroma pažanga ir kad 2020 m. 
antrąjį pusmetį būtų parengta iniciatyva numatyti PPO naują 
kelią į priekį.” 

„Dirbsiu su pirmininko pavaduotoja M. Vestager, siekdamas 
sukurti priemonę, kurią taikant bus naikinamas iškraipantis 
užsienio subsidijų poveikis skaitmeninėje srityje, ypač mūsų 
pačių vidaus rinkoje, ir kaip valstybei priklausančios įmonės 
Kinijoje, pavyzdžiui, buvo panaudotos šiuo tikslu Europos 
Sąjungos vidaus rinkoje.“ 

Nesąžininga prekybos praktika 

„Kaip ir jūs, nerimaudamas manau, kad turėtume labiau 
pasistengti dėl mažųjų ir vidutinių įmonių.“ 

„Turime remti abipuses prekybos sąlygas ir sąžiningą 
konkurenciją, sukurdami vienodas sąlygas ir vidaus, ir išorės 
lygmenimis. Pavyzdžiui, naudodami tokias priemones, kaip 
Tarptautinė viešųjų pirkimų iniciatyva (IPI), <...>. Taip pat  
turime spręsti nesąžiningos konkurencijos problemą griežčiau 
spręsdami užsienio subsidijų, darančių poveikį ES įmonėms, 
klausimą <...>.“ 

Tiesioginių užsienio investicijų tikrinimas 

„Taip pat turime didinti mūsų ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų ir technologinės bazės saugumą, kaip 
numatyta 2019 m. kovo mėn. komunikate dėl Kinijos. 
Sustiprinome mūsų vidaus priemonių rinkinį, papildydami jį 
tokiomis priemonėmis, kaip ES investicijų tikrinimo 
mechanizmas, ir dirbame ties tuo, kaip spręsti užsienio 

valstybės įmonių ir užsienio subsidijų iškraipomojo poveikio 
vidaus rinkai problemą.“ 

„Norėčiau koordinuoto ir suderinto požiūrio, taikomo visoms 
Europos Sąjungos valstybėms narėms. <...>. Turime dirbti 
kartu, kad išsiaiškintume, ar galime suformuoti ES poziciją šiuo 
klausimu, nes būtent šio tikrinimo mechanizmo stiprinimas 
yra būtinas, jeigu norime apsaugoti savo ypatingos svarbos 
technologijas ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektus.“ 

Vykdymo užtikrinimas 

„Todėl manau, kad itin svarbu dėti daugiau pastangų siekiant 
įgyvendinti sudarytus susitarimus ir užtikrinti jų vykdymą. 
Paskyrus už prekybos taisyklių laikymosi užtikrinimą atsakingą 
vyriausiąjį pareigūną jis taps kontaktiniu asmeniu šioje srityje; 
prašysiu jo arba jos glaudžiai bendradarbiauti su jumis 
įgyvendinant mūsų vykdymo užtikrinimo darbotvarkę.“ 

„Norėčiau kuo greičiau grįžti prie šio darbo 2020 m. Manau, 
turėčiau bendradarbiauti su komitetu ir visais svarbiai s 
suinteresuotaisiais subjektais ir įvertinti, kokius įgaliojimų 
kriterijus galėtume nustatyti, turėdami omenyje šį naująjį  
postą. Turėtų būti užtikrinama politinė atskaitomybė, <...>.“ 

„Matau tai kaip Prekybos departamento generalinio 
direktoriaus pavaduotojo statusą ir įgaliojimai būtų tokie, kad 
šias pareigas einantis asmuo iš tikrųjų turės galių.“ 

„<...> šis postas neturės tokių pat išteklių, kad darbas 
dubliuotųsi su Europos Sąjungos ombudsmeno darbu arba 
tam tikra skundų nagrinėjimo procedūra. Bet esu pasiruošę s 
aptarti, ką galvojate dėl galbūt labiau tikslinio požiūrio į tuos 
skundus <...>.“ 

„Turėsime mūsų BLS stebėsenos sistemą, siekdami užtikrinti, 
kad į šias šalis būtų investuojama atsakingai ir nebūtų 
dempingo, dėl kurio neretai kaltiname kitus. <...> Labai  
norime vykdyti reformą, remdamiesi vertinimu, kurį 2018 m. 
atliko jūsų komitetas ir Europos Komisija ir Parlamentas kartu 
<...>.“ 

Europos lyderystės pasaulyje stiprinimas 
„Tai, kaip vykdome prekybą, byloja apie tai, kas esame ir kokios 
yra mūsų vertybės ir įsitikinimai. <...> Europos Sąjunga turės 
tapti stipresne veikėja pasaulio arenoje ir mes turime stiprinti 
Europos lyderystę pasaulinėje prekyboje. Iš kiekvieno ES 
prekybos politikos aspekto tiek vietos, tiek pasauliniu 
lygmeniu turėtų būti matyti mūsų įsipareigojimų, susijusių su 
taika, klestėjimu ir aplinkos išteklių grobstymo problemos 
sprendimu, mastas.“ 

JAV 

„Esu įsipareigojęs dirbti pagal teigiamą transatlantinę 
darbotvarkę ir sieksiu sparčiai išspręsti prekybos ginčus su 
savo kolega iš JAV.“ 
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„Esu pasiruošęs bendrauti su JAV politiniu lygmeniu, kad 
suderintume skirtingas nuomones dėl prekybos. <...> kartu 
paisant Europos Sąjungos interesų. Manau, svarbiausia – 
sutelkti dėmesį tik į abipusę naudą ir neseniai liepos mėn. 
sudarytas susitarimas <...> dėl jautienos yra aiškus pavyzdys, 
kad Europos Sąjunga yra pasiruošusi spręsti problemą <...>, 
bet siekia tai daryti dalyvaudama dialoge ir 
bendradarbiaudama.“ 

Kinija 

„Sieksiu užmegzti aktyvų dialogą ir bendradarbiavimą, be kita 
ko, bendro intereso srityse, kaip antai klimato kaitos, aplinkos 
apsaugos, PPO reformos srityse, įskaitant su pramonė s 
subsidijomis susijusią drausmę. Taip pat teiksiu pirmenybę 
vykstančioms deryboms dėl investicijų, siekdamas vėl 
subalansuoti mūsų investicinius santykius su Kinija. Turime 
ryžtingai ginti savo interesus ir vertybes ir man puikiai 
suprantami Parlamento nuogąstavimai šiuo klausimu. 
Dirbdami su Kinija turėtume iš naujo subalansuoti mūsų 
prekybos santykius ir spręsti nesąžiningos prekybos praktikos 
problemą. Nevengsiu šiuo tikslu panaudoti mūsų prekybos 
srities gynybos priemones ir mūsų santykiai turėtų būti 
grindžiami veiksmingu abipusiškumu, kalbant apie patekimą į 
rinkas ir galimybes įmonėms ir investuotojams.“ 

„Taigi tai mano prioritetas ir tai Komisijos prioritetas, kad iki 
2020 m. sudarydami investicijų susitarimą išsamiai įtrauktume 
į jį jūsų minėtus klausimus.“ 

„Besivystančios šalies statuso apibrėžtis šiuo metu vėl 
svarstoma. <...> Kol yra šalių, pageidaujančių ypatingo ir 
diferencijuoto požiūrio į jas, jis turėtų būti grindžiamas 
poreikiais ir įrodymais ir neturėtų būti taikomas kai kurioms 
galingesnės ekonomikos šalims, kurios šiuo metu patenka į tą 
kategoriją.“ 

Afrika 

„Afrika taip pat turi tapti dar didesniu mūsų prioritetu. Afrikos 
ir Europos aljansas, dėl kurio neseniai susitarta ir kuris yra 
politinė ir investicinė lygiateisių šalių partnerystė, rodo kelią į 
priekį.“ 

 „<...> Manau, kad rytoj išauš nauja diena mūsų santykiuose su 
Rytų Afrika rengiant naują EPS ir galbūt galime jį paversti LPS, 
į kurį būtų įtraukti visi jūsų minėti klausimai, įskaitant lyčių 
lygybę.“ 

Kitos šalys ir klausimai 

„Dėl ASEAN apskritai nematau pažangos konkrečiuose  
regionuose, bet matau pažangą konkrečiose šalyse.“ 

„Taip pat turime užtikrinti, kad su mūsų rytų kaimynai s 
sudaryti susitarimai būtų visiškai įgyvendinami ir kad mes taip 
pat siektume daugiau santykiuose su mūsų Pietų Viduržemio 
jūros regiono šalimis partnerėmis dėl išsamios ir visapusiškos 
laisvosios prekybos erdvės.“ 

„Brexit’as“: „<...> Komisija išsamiai pasiruošė „Brexit’ui“ be 
susitarimo. <...> Europos Parlamentas ir Europos Vadovų 
Taryba, esu tikras, turės daug ką pasakyti apie derybų 
įgaliojimus, kurie bus suteikti už prekybą atsakingam 
Komisijos nariui <...>.“ 

Prekyba darnaus vystymosi ir klimato politikos 
veiksmų tikslais 
„<...> Prekyba turi būti ne tik sąžininga ir atvira, bet ir tvari. 
Prekybos politika turi padėti spręsti pasaulines problemas, 
kaip antai susijusias su klimato kaita, aplinkos apsauga ir 
darbo standartų stiprinimu. Todėl darnaus vystymosi skyriai  
visuose mūsų susitarimuose su privalomais įsipareigojimais 
dėl darbo ir aplinkos yra tokie svarbūs. Siekdamas šių tikslų 
esu pasiruošęs visiškai išnaudoti turimas priemones, be kita 
ko, taikyti prekybos lengvatas, įgyvendinti dvišalius prekybos 
susitarimus, imtis veiksmų daugiašaliu lygmeniu, pavyzdžiui, 
siekiant atverti aplinkosaugos prekių ir paslaugų rinkas ir taip 
padėti įvykdyti mūsų tarptautinius klimato ir aplinkos srities 
įsipareigojimus. Jeigu mano kandidatūra bus patvirtinta, taip 
pat ketinu dirbti su jumis, siekdamas atnaujinti mūsų bendrąją 
lengvatų sistemą, pagal kurią užtikrinama lengvatinė 
galimybė vykdyti eksportą iš besivystančių ir mažiausiai  
išsivysčiusių šalių.“ 

„Tikrai sieksiu šio tikslo PPO procese, kad darnaus vystymosi  
tikslai būtų mūsų PPO darbo programos dalis. <...> 15 punktų 
<...> planas pagal <...> PDV skyrių yra man labai svarbus. Pagal  
jį reikia aktyvesnio pilietinės visuomenės dalyvavimo <...>  
siekiant užtikrinti, kad būtų išsprendžiami skundai, be kita ko, 
skiriant finansinę paramą.“ 

„Dėl MERCOSUR susitarimo tikrai ketiname atlikti poveikio 
tvarumui vertinimą, ekonominę analizę ir visa tai bus 
padaryta; 2020 m. mes taip pat atliksime bendrą poveikio 
vertinimą, siekdami įvertinti, ką visi prekybos susitarimai, 
įskaitant MERCOSUR, reiškia ūkininkams jų veikloje, turint 
omenyje jų pažeidžiamumą, ypač biržos prekių srityse.“ 

„Visi esame sukrėsti dėl to, kas vyksta Amazonės regione, bet 
šiuo metu už Europos Sąjungos ribų neturime priemonių 
veiksmingai spręsti tų problemų, faktiškai be tam tikro sverto 
įgyvendinant prekybos politiką, ir aš manau, kad 
baigiamajame ratifikavimo etape iš tikrųjų galite daryti didelį 
spaudimą.“ 
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Atsargumo principas: „Galiausiai įtikinome juos tai padaryti, 
nes Europai tai jau tapo neperžengiama riba ir, mano 
nuomone, neįtraukus šios nuostatos susitarimo nebūtų buvę  
<...>.“ 

Pasienio anglies dioksido mokestis: „Tikslas – išvengti anglies 
dioksido nutekėjimo ir užtikrinti, kad anglies dioksido įmonės 
galėtų vykdyti veiklą vienodomis sąlygomis, derindamos šį 
mokestį su nemokamai paskirstomais leidimais pagal ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, nes nemokamai  
juos paskirstant nereikia koreguoti jokių sąnaudų. <...>  
Prekybos politika, kalbant apie tai, kaip ji bus įgyvendinama, 
yra tikrai tas dalykas, dėl kurio man teks aiškintis ir glaudžiai  
bendradarbiauti su F. Timmermansu ir P. Gentiloni. <...>  
Manau, kad turėsime labai įdėmiai įvertinti variantus, nes 
nenorime patekti į padėtį, kurioje darytume viską, ką turime 
daryti, o mūsų konkurentai visame pasaulyje nedarytų nieko.“ 

„Žinoma, pagal prekybos politiką galima daryti didesnį 
spaudimą dėl žmogaus teisių, kankinimo arba kitų problemų, 
kaip antai lyčių lygybės. Tai svarbūs klausimai, kuriuos 
sprendžiant prekyba gali atlikti savo vaidmenį. Jeigu šiame  
komitete nuspręsite imtis iniciatyvos teisės šioje srityje, 
džiugiai tai paremsiu.“ <...> Taigi laukiu darbo su šiuo 
komitetu (jeigu tai taptų prioritetu šiam komitetui), kad ir 
kokios techninės pagalbos ar ataskaitų arba klausymų reikėtų, 
kad šis komitetas parengtų pasiūlymą dėl išsamaus 
patikrinimo. Tikiuosi, kad mano paslaugos bus naudingos, aš 
tai palaikyčiau.“ 

„<...> ir jeigu šis komitetas nuspręstų suteikti pirmenybę šiai 
iniciatyvai dėl išsamaus patikrinimo pagal jūsų būsimą darbo 
programą, Europos Parlamentui imantis iniciatyvos, pagal  
išrinktosios Pirmininkės U. von der Leyen politines gaires, su 
didžiausiu malonumu bendradarbiaučiau su jumis 
sprendžiant, kokia turėtų būti šio konkretaus pasiūlymo 
taikymo sritis.“- 

„Taip, remsiuosi didele C. Malmström sėkme įgyvendinant  
lyčių lygybės darbotvarkę. <...> Kalbant apie politikos 
rengimą, ketinu nurodyti savo tarnyboms ateityje inicijuojant 
politikos iniciatyvas atsižvelgti į poveikį lyčių lygybei.“ 

„Norėčiau, kad mūsų tarptautinės konvencijos ir mūsų 
tarptautiniai susitarimai būtų įtraukti į mūsų laisvosios 
prekybos susitarimus ir kad juos būtų galima įgyvendinti 
daugiašaliu arba dvišaliu pagrindu – darnaus vystymosi  
skyriuose numatant drausmės mechanizmus <...>.“ 

„<...> Įsipareigoju, kad pasitarsime su visais suinteresuotaisiais 
subjektais, įskaitant šį Parlamentą ir įskaitant šį komitetą, taip 
pat Tarybą.“ 

„Pirmą kartą laisvosios prekybos susitarime būtent tokia 
nuostata buvo įtraukta į 2009 m. susitarimą. Dabar Europos 
Sąjunga ja pasinaudojo, <...> kad būtų veiksmų planas, kuriuo 
būtų užtikrinama, kad Pietų Korėja įvykdytų savo 
įsipareigojimus pagal kiekvieną skyrių. Taigi pereiname prie 
kito etapo, t. y. ginčų sprendimo mechanizmo, ir tai atitinka 
tai, dėl ko buvo susitarta susitarime.“ 

Skaidresnė prekyba 
„Toliau didinsiu skaidrumą, kuriuo prekybos politika buvo 
grindžiama per ankstesnę Parlamento kadenciją. Reguliariai 
lankysiuosi šiame komitete ir dalyvausiu plenariniuose 
posėdžiuose, kad atsakyčiau į jus dominančius klausimus. Taip 
pat pasirūpinsiu tuo, kad laiku gautumėte visą jums reikalingą 
informaciją. <...> Padėsiu raginti Tarybą atsižvelgti į jūsų 
nuomones, daryti pažangą darbe su teisėkūros pasiūlymais ir 
vengti laikino prekybos susitarimų taikymo prieš jums turėjus 
galimybę duoti savo sutikimą. Ir dirbsiu kartu su jumis, 
rengdamas, aiškindamas ir remdamas mūsų prekybos politiką 
ir pristatydamas ją žmonėms visoje Europoje ir už jos ribų. 
Svarbu tiksliai ir profesionaliai pristatyti mūsų prekybos 
santykius. Taigi esame pasiruošę visoms diskusijoms, kurių 
reikės, kad pabrėžtume prekybos pranašumus.“ 

„Man būtų labai malonu paremti jūsų sąžiningos ir etiškos 
prekybos iniciatyvą <...> ir džiaugiuosi galėdamas vėl remti 
apdovanojimus 2020 m. ir vėliau. <...>. Prekyba <...> turi 
sverto poveikį daugeliui kitų svarbių veiksmų, kuriuos norime 
įtraukti į tuos susitarimus pagal mūsų viešųjų gėrybių politiką 
kitose srityse <...>. Taigi įsipareigoju, kad pasitarsime su visais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant šį Parlamentą ir 
įskaitant šį komitetą, taip pat Tarybą.“ 
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Įsipareigojimai, kuriuos per klausymą Europos 
Parlamente prisiėmė 

MARIYA GABRIEL 
Paskirtoji Komisijos narė, 
atsakinga už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, 
švietimą ir jaunimą 

Paskirtoji Komisijos narė Mariya Gabriel 2019 m. rugsėjo 30 d. kalbėjo Europos Parlamente ir atsakė į EP narių iš 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto (ITRE) ir Kultūros ir švietimo komiteto (CULT) užduotus klausimus. 
Per šį klausymą ji prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus, kurie akcentuojami šiame dokumente. Šie įsipareigojimai susiję 
su jos portfeliu, apibūdintu įgaliojamajame rašte, kurį jai nusiuntė išrinktoji Europos Komisijos pirmininkė Ursula von 
der Leyen, ir apima: 

 švietimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas ir 
 kultūrą, jaunimą ir sportą. 

Pažymėtina, kad šiame dokumente pateiktose citatose tik nurodomi žodiniai įsipareigojimai, prisiimti per klausymą. 
Šio viešojo klausymo stenograma pateikta paskirtųjų Komisijos narių klausymams skirtoje svetainėje. Paskirtajai 
Komisijos narei taip pat prieš klausymą buvo nusiųsta klausimų raštu, į kuriuos ji pateikė atsakymus raštu. 
 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-gabriel-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/committees/video?event=20190930-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63048/20191001RES63048.pdf
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PE 629.837 

Švietimas, moksliniai tyrimai ir inovacijos 
Užtikrinti, kad būtų sparčiai susitarta dėl būsimosios 
programos „Europos horizontas“ ir kad ji būtų visiškai 
įgyvendinta 

„<...> nebus priimama jokių sprendimų, kol prieš tai nebus 
pasitarta su Parlamentu ir jis nebus informuotas.“ 

„Dėl biudžeto akivaizdžiai esu Europos Parlamento pusėje. 
Ryžtingai ginsiu biudžeto padidinimą programai „Europos 
horizontas“, nes reikės suvokti, jog programos „Europos 
horizontas“ biudžetas yra ne išlaidos, o investicija.“ 

„Todėl ketinu jau dabar itin glaudžiai bendradarbiauti su 
Parlamentu. Nelauksiu, kol, pavyzdžiui, 2021 m. prasidės 
misijos, kad informuočiau Parlamentą apie tai, kas vyksta. 
Todėl dėl misijų tarybų, misijų valdybų, pasiūliau kiekvieną 
sykį paskirti asmenį, kuris palaikytų ryšį su Parlamentu ir galėtų 
bet kada pateikti atsakymus ir papasakoti, kas vyksta ir kaip 
priimami sprendimai.“ 

„Be to, papildysiu, primygtinai norėčiau galimybės pradėti 
informacinę kampaniją ir užtikrinti, kad „mokslas susitiktų su 
jaunimu“. Todėl organizuosiu iniciatyvą „Mokslas susitinka su 
regionais ir mokyklomis“, kad tyrėjai parodytų mūsų jaunimui  
savo mokslinių tyrimų rezultatus ir įkvėptų jį eiti šiuo keliu.“ 

„Dėl humanitarinių ir socialinių mokslų labai aiškiai sakau: 
noriu juos integruoti į visą programą „Europos horizontas“, ne 
tik į misijas, bet ir į pirmąjį ir trečiąjį ramsčius. Pirma, kadangi  
nenoriu, kad jie būtų izoliuoti. Norėčiau, kad į juos būtų 
atsižvelgiama kiekvieną kartą, kai siekiame pagal trečiąjį 
ramstį įgyvendinti inovacijas arba vykstame į misijas pagal  
antrąjį ramstį.“ 

„Jeigu tikrai norime užtikrinti, kad nevyktų mums svarbių 
kriterijų neatitinkanti atranka, sugalvoju tik vieną žodį: 
skaidrumas. Jeigu tikrai norime žinoti, kaip Europos inovacijų 
taryba atrenka šiuos projektus, turime reguliariai gauti 
informaciją apie atrankos procesą.“ 

„Norėčiau kartu su savo tarnybomis iš tikrųjų įsipareigoti prieš 
įgyvendinant programą „Europos horizontas“ vykti į regionus, 
į įvairias šalis, ir kalbėti apie programą „Europos horizontas“.“ 

Užtikrinti pakankamus investicijų srautus siekiant remti 
ardomuosius mokslinius tyrimus ir proveržio inovacijas 

„Taigi elgsiuosi itin atsargiai, kad pagal kitą pramonė s 
strategiją mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Europa 
investuotų protingai, kad Europa pasikliautų savo ištekliais, 
bet kad Europa kartu nevengtų būti prie kitos inovacijų 
bangos vairo.“ 

Sukurti tikrą Europos mokslinių tyrimų erdvę 

„Noriu įkvėpti naują gyvybę į Europos mokslinių tyrimų 
erdvę.“ 

„Tikrai noriu padėti atgaivinti Europos mokslinių tyrimų erdvę: 
vienas iš klausimų, kurį norėčiau iškelti į priekį, būtent ir yra 
protų nutekėjimas ir kaip pritraukti ir išlaikyti talentus.“ 

„Paminėsiu daug opesnį klausimą – tyrėjų darbo užmokesčius. 
Įsipareigojome atlikti tyrimą, stebėti raidą ir esu tikra, kad tokia 
raida daug ko mūsų išmokys, kad galėtume veikti sparčiau.“ 

„<...> esame įsipareigoję pagalvoti apie paskatą, stipendiją, 
kuri sudarys galimybę tyrėjui grįžti į savo šalį ir ten užsiimti 
moksliniais tyrimais.“ 

„Europos Komisija paskelbs komunikatą apie Europos 
mokslinių tyrimų erdvę antrąjį 2020 m. pusmetį.“ 

Užtikrinti, kad mokslinių tyrimų, politikos ir ekonomikos 
prioritetai derėtų tarpusavyje 

„Pagal kitą programą „Europos horizontas“ sukūrus Europos 
inovacijų tarybą MVĮ bus pagrindinis trečiojo ramsčio 
„Inovatyvi Europa“ objektas. Siekiame sukurti MVĮ skirtą vieno 
langelio sistemą, kad jos galėtų siūlyti mums naujoviškas 
idėjas ir produktus ir kad padėtume joms greičiau patekti į 
rinką. Jos taip pat gali dalyvauti kitoje veikloje. Galvoju, 
pavyzdžiui, apie Europos inovacijos ir technologijos institutą 
ir įvairias žinių ir inovacijos bendrijas. Turime užtikrinti jų 
sąveiką.“ 

Privalome padėti regionams, kuriuose suvartojama daug 
energijos, ir anglių kasybos vietovėms joms pereinant prie 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, 
turime užtikrinti įgūdžių ugdymą. Svarbų vaidmenį atliks 
švietimas ir mokymasis. Privalome užtikrinti, kad šie regionai 
galėtų pasinaudoti ištekliais, kad neprarastų viso savo 
konkurencingumo.“ 

„Remsiu kosmoso technologijas, ypač todėl, kad jų 
potencialas yra didžiulis, bet taip pat ir pirmiausia todėl, kad 
kosmoso paslaugoms atsiveria naujos rinkos ir naujos taikymo 
sritys.“ 

„Primygtinai reikalausiu, kad Europos inovacijų taryba veiktų 
kaip vieno langelio sistema, kuria galės naudotis MVĮ, kurios 
bus tikslinė grupė. Ypač todėl, kad Parlamentas yra labai  
aiškiai pasakęs: 70 proc. biudžeto bus skiriama MVĮ.“ 

„Dabar norėčiau, kad MVĮ visuose regionuose žinotų apie šias 
galimybes, aišku, kad nekuriame jokių uždarų klubų. Todėl  
taip pat skirsiu ypatingą dėmesį Europos inovacijų instituto 
veiklai, nes jis taip pat turi su regioninėmis inovacijomis 
susijusių iniciatyvų. Jos taip pat skirtos mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms.“ 
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„Esame labai stiprūs mokslo srityje, esame mokslo srities 
priekyje. Ir kartu turime puoselėti mokslą, nes tai mūsų žaliava. 
Tačiau inovacijų srityje atsiliekame. Todėl sutelksiu dėmesį į 
pokyčius, kurių reikia norint kuo anksčiau, be kita ko, 
universitetuose, integruoti tokią galimybių išnaudojimo ir 
komercializacijos kultūrą.“ 

„Jeigu norime sėkmingai įgyvendinti su klimato kaita susijusią 
pertvarką, jeigu norime to žymiojo Europos žaliojo kurso, tai 
būtų neįmanoma be mokslinių tyrimų ir inovacijų. Todėl, 
žinoma, remsiu visus tuos projektus, kurie leis mums 
sumažinti išmetamą teršalų kiekį, investuoti į vandenilį ir 
galbūt rasti kitų sprendimų, apie kuriuos dar nežinome.“ 

„Jeigu tikrai norime tapti savarankiški, jeigu norime naujos 
inovacijų bangos, laikas daryti investicijas. Europa turi išteklių 
ir dabar pats laikas investuoti siekiant užtikrinti mūsų 
technologinį suverenumą.“ 

Paremti tikslą patrigubinti programą „Erasmus+“ 

„Ryžtingai remsiu programos „Erasmus“ biudžeto 
patrigubinimą, kurį pasiūlė Parlamentas ir kuriam 
įsipareigodama pritarė išrinktoji Komisijos pirmininkė.“ 

Padaryti programą „Erasmus+“ žalesnę ir įtraukesnę 

„Taip pat siūlysiu žaliąją programą „Erasmus“. Manau, kad 
mūsų jaunimas mums labai aiškiai pasakė: tam, kad 
apsaugotume gamtą ir pakeistume savo įpročius, turime imtis 
veiksmų. Tai konkreti mintis.“ 

„Programa „Erasmus“ – tai simbolis, kuriuo labai didžiuojamės. 
Remsiu visas priemones, kuriomis galima padaryti ją 
įtraukesnę profesinio švietimo ir mokymo srityje ir 
mokytojams <...>. Ateityje norėčiau matyti daugiau projektų, 
kuriuose būtų atsižvelgiama į vietos bendruomenių 
ypatumus, ir noriu, kad tokių iniciatyvų daugėtų <...>. 
Norėčiau matyti, kad programa „Erasmus“ būtų vykdoma 
neformaliai, mažose organizacijose, vietos valdžios 
institucijose, matyti, kaip galime pamėginti kurti labai  
skirtingus projektus.“ 

Iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę 

„Taip pat norėčiau ryžtingai paremti naująją Europos švietimo 
erdvės idėją. Nuo dabar turime užtikrinti, kad moksliniai  
tyrimai būtų visiškai integruoti į naująją Europos universitetų 
viziją.“ 

„Tikrai norėčiau iki 2021 m. sukurti Europos studento kortelę 
<...> kaip papildomą dokumentą prie nacionalinių kortelių 
<...>, kad kiekvienas studentas galėtų naudoti šią kortelę ir 
užsienyje.“ 

Skatinti Europos universitetų kompetenciją ir tinklaveiką 

„Kalbant apie Europos universitetus, esame pačioje ilgo kelio 
pradžioje <...>. Mano klausimas universitetams būtų toks: ar 
turite bendrą strateginę viziją ir ar visi judate ta pačia kryptimi? 
Ar norime bendrų strateginių programų, kuriomis galima 
užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į švietimą ir profesinį 
tobulėjimą?“ 

„Mokomės ne tik tarp keturių mokyklos, universiteto ar 
darbovietės sienų. Tai mokymosi ir įgūdžių ugdymo visą 
gyvenimą filosofijos dalis neatsižvelgiant į amžių <...>. Tai  
programos „Erasmus+“ tikslas ir norėčiau užtikrinti, kad ji būtų 
atviresnė <...>. Svarbu diversifikuoti karjeras ir personalizuoti 
galimus profesinius kelius. Stebėsiu, kaip Europos 
universitetai į tai atsižvelgia.“ 

„Nuoširdžiai ginu akademinę laisvę. Ginsiu laisvę atlikti 
mokslinius tyrimus iš žingeidumo <...>. Man tai tikrai svarbu. 
Tai susiję ne tik su mokslinių tyrimų laisve arba finansavimu. 
Tai vienas iš mūsų principų. Europos lygmeniu yra chartijų ir 
jos nėra atsitiktinės. Tikrai stengsiuosi daryti viską, ką galiu, 
kad jų būtų laikomasi.“ 

„Skirsiu ypatingą dėmesį moksliniams tyrimams, kurie leis 
mums daryti proveržius. Todėl minėjau Europos mokslinių 
tyrimų tarybą ir pareiškiau, kaip svarbu išlaikyti mažai tirtų 
sričių mokslinius tyrimus. 

„[atvirojo mokslo klausimas] man svarbus ir aš ties juo dirbsiu. 
<...> Manau, pavyzdžiui, kalbant apie Europos mokslinių 
tyrimų sistemą, kaip skatinti atvirąjį mokslą remiančius tyrėjus 
<...>.“ 

Vadovauti atnaujinant Skaitmeninio švietimo veiksmų 
planą 

„Kritinis mąstymas padeda jums priimti pagrįstus sprendimus. 
Mes tai vertiname palankiai ir toliau judėsime šia kryptimi. 
Pagal kitą skaitmeninio švietimo planą, kurį iki kitų metų noriu 
atnaujinti, numatome spręsti gebėjimo naudotis žiniasklaidos 
priemonėmis klausimą. Man tai svarbiausias kovos su 
dezinformacija elementas.“ 

„Kalbėdami apie melagingas naujienas ir dezinformaciją 
keliate klausimą, kuris man labai svarbus. Visuomet itin aiškiai 
pabrėžiu žodžio laisvės, laisvės susipažinti su informacija, bet 
kartu skaidrumo ir atsakomybės pusiausvyros svarbą.“ 

Kultūra, jaunimas ir sportas 
Užtikrinti visišką Naujosios Europos kultūros 
darbotvarkės įgyvendinimą 

„Kultūra visuomet bus vienas iš pagrindinių mano 
darbotvarkės punktų. Kultūra – mūsų galimybė dirbti kuriant 
įtraukesnę Europą, naujoviškesnę Europą, ji padeda mums 
įveikti naujas pasaulines problemas.“ 
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Kurti priemones stiprinti Europos įsipareigojimą 
išsaugoti ir apsaugoti mūsų kultūros paveldą 

„Išsaugodami mūsų paveldą, remdami mūsų menininkų 
kūrybingumą ir skatindami technologines inovacijas 
padėsime kurti vieningesnę ir taikesnę Europos visuomenę, 
kuri turėtų būti stipresnė vis mažiau nuspėjamame pasaulyje.“  

„Skirsiu dėmesio kultūros paveldo skaitmeninimui. <...> Taip 
pat naudosiu EUROPEANA. Mums reikia iniciatyvų, kurios būtų 
patrauklesnės jauniems žmonėms ir žmonėms, neturintiems 
prieigos prie kultūros.“ 

„Pirmasis mūsų kultūros [paveldo] politikos ramstis turi būti 
prieinamumo didinimas. Tai užtikrina skaitmeninimas ir 
naujos partnerystės, pavyzdžiui, su Europos inovacijų 
sostinėmis.“ 

Remti kūrybos sektorius kaip inovacijų, darbo vietų 
kūrimo ir augimo katalizatorių 

„Portfelis, kurį man yra numačiusi išrinktoji Pirmininkė, <...>  
apima tokias dideles programas, kaip „Europos horizontas“, 
„Erasmus“, „Kūrybiška Europa“ ar „Discover EU“. Jos sudaro 
visumą, turime kurti sąveiką, turime užtikrinti, kad visa tai 
veiktų. Bendras visų šių sričių vardiklis yra tai, kad visos šios 
programos yra susijusios su kasdieniu piliečių gyvenimu, 
sudaro talentų Europą ir širdžių Europą.“ 

„Ir toliau sieksiu didinti [programos „Kūrybiška Europa“  
biudžetą], kaip prašėme. Užtikrinsiu tai ir stengsiuosi pasiekti 
geriausią įmanomą poveikį bendradarbiaujant su kitomis 
programomis, kaip antai programa „Europos horizontas“.“ 

„Pakartoju, kad remiu MVĮ, visų pirma, kultūros srityje, kurioje 
tikrai galime tikėtis kūrybingumo ir inovacijų. Programoje 
„Kūrybiška Europa“ puoselėjama kūrybiškų inovacijų 
laboratorijų idėja. <...> Tikiuosi, kad MVĮ bus suteikta 
privilegijuota galimybė jomis naudotis. <...> Taip pat labai  
svarbu užtikrinti, kad joms atitektų tinkama programos 
„Europos horizontas“ dalis. Taip pat turime labiau atkreipti 
dėmesį į įvairius pavyzdžius, kurie jau yra sėkmingi.“ 

„Turime kuo labiau derinti savo veiksmus su paskirtąja 
Komisijos nare S. Goulard. <...> tikrai stengsiuosi kurti didesnę 

sąveiką su galimybėmis, atsiveriančiomis pagal programą 
„Europos horizontas“.“ 

„Europos inovacijos ir technologijos institutas 2022 m. 
planuoja kurti naują kūrybos ir kultūros sektoriams skirtą ŽIB 
[žinių ir inovacijos bendrija]. Dabar būtų labai svarbu 
pagalvoti apie galimą sąveiką, pažiūrėti, kaip jos galėtų 
bendradarbiauti, ir tada bendradarbiauti su tuo, kas jau vykst a 
programos „Europos horizontas“ lygmeniu. Tam reikės 
nuolatinio bendradarbiavimo ir koordinavimo siekiant 
užtikrinti, kad su audiovizualiniu turiniu susiję klausimai  
nebūtų tvarkomi tik pagal programą MEDIA ir kad būtų kitų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų galimybių pagal programą 
„Europos horizontas“ ir Europos inovacijos ir technologijos 
institute.“ 

„[Autorių teisių direktyvoje] esame numatę išimtis 
moksliniams tyrimams, švietimui, bibliotekoms ir kultūros 
paveldui. Dabar norėčiau įdėmiau stebėti procesą, kad 
matyčiau, kaip jis įgyvendinamas.“ 

„Šiuo metu turime pritaikyti mūsų [Elektroninės prekybos 
direktyvos] normas pagal naująsias skaitmeninės pertvarkos 
realijas.“ 

Skatinti sportą kaip įtraukties ir gerovės priemonę 

„[Programos „Erasmus+“] sporto dalis gali būti labai  
veiksminga siekiant integruoti migrantus, įgyvendinamos 
programos, be kita ko, susijusios su radikalizacijos prevencija, 
mokymosi nebaigimo prevencija, atsilikimo kultūros srityje 
prevencija.“ 

„Sporto srityje <...> man svarbus įtraukumas. Noriu užtikrinti, 
kad būtų galima įtraukti riboto judumo asmenis.“ 

Skatinti kultūrinį bendradarbiavimą Sąjungai užmezgant 
partnerystės ryšius su viso pasaulio šalimis 

„Kultūros diplomatija yra tikroji švelniosios galios priemonė, 
leidžianti mums dalyvauti atvirame dialoge. <...> Mūsų 
partneriai Vakarų Balkanuose laukia žinios, kad skirsime jiems 
reikšmingą paramą. <...> Ten auga nuostabi jaunųjų talentų 
karta. Kūrybos sektoriai ir kultūra labai vertinami; tai sritis, 
kurioje ir toliau labai glaudžiai bendradarbiausime.“
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Įsipareigojimai, kuriuos per klausymą Europos 
Parlamente prisiėmė 

NICOLAS SCHMIT 
Paskirtasis Komisijos narys, 
atsakingas už darbo vietas ir socialines teises 

Paskirtasis Komisijos narys Nicolas Schmit 2019 m. spalio 1 d. kalbėjo Europos Parlamente ir atsakė į EP narių iš 
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto (EMPL) ir Ekonomikos ir pinigų politikos (ECON) komiteto užduotus klausimus. 
Per šį klausymą jis prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus, kurie akcentuojami šiame dokumente. Šie įsipareigojimai susiję 
su jo portfeliu, apibūdintu įgaliojamajame rašte, kurį jam nusiuntė išrinktoji Europos Komisijos pirmininkė Ursula von 
der Leyen, ir apima: 

 Europos socialinio aspekto stiprinimą; 

papildomus aspektus, kuriuos jis paminėjo klausymo metu, įskaitant: 

 užimtumo skatinimą ir kvalifikuotą darbo jėgą; 
 deramų darbo sąlygų ir darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimą ir 
 glaudų bendradarbiavimą su Europos Parlamentu. 

Pažymėtina, kad šiame dokumente pateiktose citatose tik nurodomi žodiniai įsipareigojimai, prisiimti per klausymą. 
Šio viešojo klausymo stenograma pateikta paskirtųjų Komisijos narių klausymams skirtoje svetainėje. Paskirtajam 
Komisijos nariui taip pat prieš klausymą buvo nusiųsta klausimų raštu, į kuriuos jis pateikė atsakymus raštu.
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PE 629.837 

Europos socialinio aspekto stiprinimas 

Europos socialinių teisių ramstis 

„Glaudžiai bendradarbiaudamas su Parlamentu rengsiu 
veiksmų planą ramsčiui įgyvendinti ir Sąjungos, ir kiekvienos 
valstybės narės lygmeniu, remdamasis pirmininko J.-
C. Junckerio Komisijos laimėjimais ir išrinktosios Pirmininkės 
U. von der Leyen politinėmis gairėmis.“ 

Teisingas minimalus darbo užmokestis 

„Pasiūlysiu teisės aktą, kuriuo būtų užtikrinama, kad 
kiekvienas darbuotojas mūsų Sąjungoje gautų teisingą 
minimalų darbo užmokestį. Nesiūlau nustatyti vieno bendro 
Sąjungos darbo užmokesčio lygio; skirsiu ypatingą dėmesį 
įvairių valstybių narių socialiniams modeliams.“ 

„<...> dėl tokios minimalaus darbo užmokesčio sistemos jokiu 
būdu <...> nebus kvestionuojama kolektyvinėmis derybomis 
grindžiama sistema, kuria šalyse, kuriose ji taikoma, 
užtikrinamas geras darbo užmokestis, ir mes jokiu būdu 
neversime tų šalių keisti labai senų ir labai įsitvirtinusių 
tradicijų.“ 

„Manau, nesujauksime šios sistemos ar nesukelsime jai 
problemų, sukurdami tokią Europos minimalaus darbo 
užmokesčio sistemą. Turime išsaugoti tai, kas veiksminga. 
Nereikia taisyti to, kas gerai veikia. Tokią garantiją galiu jums 
suteikti.“ 

Europos bedarbio pašalpų perdraudimo sistema 

„Ekonominės ir pinigų sąjungos atsparumas priklauso nuo 
stabilizavimo funkcijų. Būsimą Europos bedarbio pašalpų 
perdraudimo sistemą reikia projektuoti atsargiai siekiant 
užtikrinti spartų reagavimą į sukrėtimus kartu išsaugant  
tinkamą bedarbių apsaugą.“ 

„Ekonomikos sukrėtimai, kurie labai dažnai yra asimetriniai, 
deja, yra neatsiejama mūsų ekonominio modelio dalis. Ir mes 
turime sušvelninti tuos sukrėtimus, štai kame reikalas. Ne 
organizuoti kokį nors nuolatinį pervedimą iš vieno kitam, o 
užtikrinti, pirma, kad tokio asimetrinio sukrėtimo atveju 
atitinkama ekonomika negriūtų į bedugnę ir, antra, kad tos 
ekonomikos žmonės galėtų pasinaudoti kokia nors apsaugine  
sąlyga, net jeigu valstybei dėl finansinių ir biudžeto priežasčių 
sunku toliau ją taikyti.“ 

Europos darbo institucija 

„<...> neseniai sukurta Europos darbo institucija gali atlikti 
svarbų vaidmenį, užtikrindama nacionalinių valdžios 
institucijų bendradarbiavimą, ypač atliekant bendrus 
patikrinimus. Iš praeitą savaitę šiame komitete vykusi ų 

diskusijų žinau, kad daugeliui jūsų rūpi praktinė Europos 
darbo institucijos sandara. Galiu jus patikinti, kad ji bus 
sparčiai sukurta ir aprūpinta tinkamomis priemonėmis, kad 
galėtų vykdyti savo užduotis.“ 

Socialinio dialogo skatinimas 

„Socialinį dialogą reikėtų skatinti visais lygmenimis, nes 
Sąjungos socialinis dialogas gali būti veiksmingas tik jeigu jį 
remia stiprūs savarankiški nacionaliniai socialiniai partneriai. 
Be to, reikėtų remti ir kolektyvines derybas, nes tai svarbus 
mūsų socialinės rinkos ekonomikos aspektas.“ 

„Svarbu, kad ekonomikos sukrėtimo laikais užtikriname, kad 
socialiniai partneriai iš abiejų pusių vėl sustiprėtų. Europos 
Sąjunga, Komisija, turi išteklių tam užtikrinti. Kurdami šią 
instituciją turime kelis variantus, įskaitant finansines 
galimybes, ir juos reikėtų konkrečiai skirti šalims, kuriose 
socialinės partnerystės beveik nėra.“ 

„Man kilo mintis paprašyti Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto ištirti, kaip Europoje vėl sustiprinti ir skatinti 
kolektyvines derybas. EBPO (taip pat) dirba ties šiuo klausimu, 
kaip ir TDO, turime semtis įkvėpimo ir iš jų darbo rezultatų.“ 

„Europos socialinis fondas +“ (ESF+) 

„Investicijas į žmonių poreikius reikia laikyti investicijomis į 
geresnę ateitį. „Europos socialinis fondas +“ yra pagrindinė  
Sąjungos priemonė. Tai priemonė, kuria remiamas ramsčio 
principų įgyvendinimas ir užtikrinami ištekliai.“ 

„<...> žinoma, lėšas, kurias turime skirti jaunimo nedarbo 
klausimams, turime konkrečiai panaudoti ten, kur jaunimo 
nedarbas išlieka svarbi problema. Jeigu jaunimo nedarbo lygis 
labai nedidelis, problemą galima išspręsti lengviau, bet mums 
reikia sutelkti išteklius ten, kur didelė jaunimo nedarbo 
koncentracija.“ 

 Socialinės apsaugos stiprinimas 

„Viskas, kas įtraukta į pristatytą programą, <...> turi vieną tikslą: 
stiprinti socialinę apsaugą <...> Europoje. Socialinės pažangos 
stiprinimas ir atgaivinimas kartu prisitaikant prie kintančios 
ekonomikos, prie kintančios ekonominės aplinkos ir, visų 
pirma, prie globalizacijos. Ir mes negalime žiūrėti į 
globalizaciją naiviai, todėl turime kurti savo idėjas, savo 
koncepcijas, kaip [ją] valdyti.“ 

 Europos vaikų garantijos kūrimas 

„Vaikų skurdas sunaikina asmens ateitį, nes, jeigu vaikas 
skursta, tai labai dažnai reiškia, kad ir užaugęs jis gyvens 
skurdžiai. <...> Turime perorientuoti <...> [esamus] veiksmus 
[kad pagerintume skurstančių vaikų padėtį]. 

  



Per paskirtųjų Komisijos narių klausymus Parlamente prisiimti įsipareigojimai 
 

 
53 

<...> Turime juos sutelkti pirmiausia į tuos visuomenės narius, 
kuriems jų labiausiai reikia <...>. <...> Galėčiau įsivaizduoti, kad 
[mūsų požiūris] būtų grindžiamas Parlamente atliktu darbu, 
kad būtų parengtos kokios nors rekomendacijos. <...>  
Supratau, kad negali būti didelio užmojo politikos, kuri būtų 
naudinga visiems, be finansavimo. Įsidėmėjau, ką yra sakęs 
Europos Parlamentas, ir <...>, žinoma, įtrauksiu tai į diskusijas, 
be kita ko, su Taryba.“ 

Minimalių pajamų standartai 

„<...> yra <...> visuotinis interesas sukurti garantiją, kad 
kiekvienas Europos pilietis galėtų gyventi oriai, net jeigu rytoj 
tas asmuo negali atsidurti darbo rinkoje ir <...> pats užsidirbti, 
taigi turime stebėti tam tikrus kriterijus, lyginamuosius 
rodiklius, kad žmonės galėtų gyventi oriai. <...> turi būti 
atsižvelgiama į bendrą gyvenimo lygį ir padėtį, ekonominę, 
finansinę, biudžeto padėtį, bet taip pat kiekvienam Europos 
piliečiui, kad ir kur jis gyventų, turi būti užtikrinamas orus 
gyvenimas.“ 

Užimtumo skatinimas ir kvalifikuota darbo jėga 

Nediskriminavimas ir įtrauktis 

„Remsiu Europos darbo rinką, kurioje garantuojama galimybė  
į ją patekti ir geros galimybės visiems, visų pirma, 
neįgaliesiems, migrantams, romų bendruomenėms ir 
labiausiai skurstantiems asmenims.“ 

„<...> tikrai kovosiu <...>, siekdamas užtikrinti, kad tas 
nediskriminavimo dėl bet kokios priežasties principas būtų iš 
tikrųjų taikomas ir užtikrinamas.“ 

„<...> turime skirti daugiau lėšų, daugiau išteklių, taip pat iš 
ESF, politikai, skirtai visų kategorijų asmenims, patiriantiems 
didesnių sunkumų darbo rinkoje, ir neįgalieji taip pat yra tarp 
jų. <...> Tikrai norėčiau, kad šis dalykas taptų vienu iš 
pagrindinių mūsų tikslų, vienu iš didžiųjų mūsų siekių 
ateinančiais metais: sudaryti galimybes visiems, įskaitant ir 
neįgaliuosius.“ 

„<...> [neįgalūs] asmenys turi būti laipsniškai integruojami 
<...> į darbo pasaulį, į darbo vietą. Įmones, kurios tai daro, 
reikia remti, joms reikia padėti. <...> Socialinė ekonomika taip 
pat gali būti šios problemos sprendimas.“ 

„Žinoma, ne kiekviena šalis taiko visiškai tą patį socialinės 
ekonomikos modelį. Turime gerbti skirtingas kultūras <...>. 
Bet manau, kad yra daug galimybių imtis veiksmų kartu. 
2011 m. Komisijos narys M. Barnier ir Komisijos narys L. Andor, 
taip pat Komisijos narys A. Tajani surengė socialinio verslo 
konferenciją, kuri iš tikrųjų užtikrino teigiamą socialinės 
ekonomikos dinamiką Europoje. Taigi man kilo mintis, vėlgi 
kartu su kitais Komisijos nariais <...>, iš tikrųjų pakartoti tokią 

iniciatyvą, suburti dalyvius ir parengti socialinės ekonomikos 
skatinimo planą.“ 

Jaunimo garantijos stiprinimas 

„<...> turime pertvarkyti, turime peržiūrėti, turime pritaikyti 
Jaunimo garantiją prie dabartinės padėties. <...> skaitmeninės 
pertvarkos padėtis yra paplitusi visur ir, deja, net jauni žmonės 
<...> ne visada turi žinių, kad galėtų žengti į šią naująją 
skaitmeninę erdvę. Taigi viena iš man kilusių idėjų bus 
kiekvienam jaunuoliui, kuriam taikoma Jaunimo garantija 
arba kuris neturi darbo, surengti bazinį pagrindinį skaitmeninį 
mokymą atsižvelgiant į jo žinias, taip pat prisitaikant prie 
darbo, kurį jis norėtų dirbti, bet kiekvienas jaunas žmogus turi 
įgyti priemonių patekti į skaitmeninę darbo rinką.“ 

Įgūdžių darbotvarkės atnaujinimas 

„Žmonėms reikia padėti ateityje vykdant pertvarką, sudaryti  
galimybę jiems tobulinti įgūdžius vykstant ekonomikos raidai. 
Tam reikia investicijų ir karjeros ir įgūdžių politikos su 
patobulintomis priemonėmis, kurios būtų naudingos bet 
kokio amžiaus asmenims jiems keičiant profesiją. Apgalvosi u 
darbingo amžiaus asmenims skirtų individualių mokymosi  
sąskaitų idėją.“ 

„<...> profesinis mokymas yra būtinas, ir profesinis mokymas 
nėra antrarūšis variantas. <...> Ne. Profesinis mokymas yra 
vienas iš geriausių <...>, tad turime iš tikrųjų išlaikyti, palaikyti  
profesinį mokymą.“ 

„<...> įgūdžių tobulinimas yra pagrindinis klausimas 
artimiausiais metais. Tikrai turime užtikrinti, kad ne tik jauni 
žmonės turėtų tinkamų įgūdžių, <...>, bet ir tie, kurie dirba, 
turėtų galimybę tobulinti įgūdžius arba persikvalifikuoti, 
reaguodami į pokyčius darbo vietoje <...>. <...> ESF+ turi skirti 
daugiau pinigų įgūdžių įgijimui ir tobulinimui. Tai esminis 
klausimas ir jį tikrai reikia integruoti ir į konkrečioms šalims 
skirtas rekomendacijas <...>.“ 

Sveikata ir sauga ir darbo sąlygos 

Orumas, skaidrumas ir nuspėjamumas 

„Darbas MVĮ arba darbas didelėje įmonėje, tai nesvarbu. 
Kiekvienas pilietis, kiekvienas darbuotojas Europoje turi teisę 
gauti tinkamą darbo užmokestį <...> ir dirbti tinkamomi s 
darbo sąlygomis. <...> Turime remti MVĮ vykstant tokiems 
pokyčiams: tai akivaizdu. Turime padaryti jas tinkamas naujai  
ekonomikai, skaitmeninei ekonomikai. <...> [Bet] negalime 
kurti MVĮ ateities esant prastoms darbo sąlygoms ir labai  
mažiems darbo užmokesčiams – tai nėra Europos ekonominio 
modelio ateitis.“ 
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Platformų darbuotojų darbo sąlygos 

„Mūsų darbo rinkos keičiasi dėl automatizavimo, 
skaitmeninimo ir dirbtinio intelekto. Turime imtis ryžtingų 
veiksmų, siekdami mažinti riziką, skatinti pertvarką ir išnaudoti 
galimybes. Būtina užtikrinti pasitikėjimą skaitmenine ateitimi. 
Taigi turime spręsti platformų darbuotojų darbo sąlygų 
klausimą ir aktyviai dirbti ties naujų formų mažų garantijų 
darbo problema.“ 

„Tai pagrindinis tikslas, [kurį] turime pasiekti greitai. <...> Šis 
sektorius sparčiai auga ir įgyja vis didesnę svarbą; tai turi ne tik 
trūkumų, bet visiškai būtina numatyti socialinį 
reglamentavimą. Socialinis aspektas negali atsilikti nuo 
technologijų raidos.“ 

„Turime užtikrinti <...>, kad platformose dirbantys žmonės 
turėtų tokias pat socialines teises, kaip visi kiti darbuotojai. Jie 
taip pat turėtų turėti teisę į kolektyvines derybas. <...> Turime 
suvokti, kad žmonėms susiburiant, taip pat platformų 
darbuotojams, kurie laikomi savarankiškai dirbančiais 
asmenimis, jie nesipriešina konkurencijos teisei, nes tai 
absurdas. <...> Man kilo mintis labai greitai surengti didelę 
visų suinteresuotųjų subjektų konferenciją šiam klausimui  
aptarti ir po to parengti gerą naujosios skaitmeninės 
ekonomikos žmonėms skirtą standartą.“ 

„Galiausiai vertingiausias kapitalas, kurį turime skaitmeninėje 
ekonomikoje, yra ne mašinos, o žmonės. Sukurti skaitmeninę 
ekonomiką, kuri būtų orientuota į žmogų, – štai mūsų tikslas.“ 

Sveikatos ir saugos klausimai 

 „Viena iš sričių, kuri man asmeniškai labai rūpi, yra darbuotojų 
sauga ir sveikata. Nėra priimtina, kad 2019 m. Europoje  
žmonėms darbo vietoje vis dar kyla rizika. Skatinsiu 
papildomų kovos su kancerogenais darbo vietoje priemonių 
patvirtinimą. Kintantis darbo pasaulis [taip pat] reikalauja iš 
naujo apmąstyti darbuotojų sveikatą ir saugą.“ 

„<...> [ES veiksmų psichikos sveikatos srityje kompaso 
atnaujinimas] – tai klausimas, dėl kurio turime imtis tolesnių 
veiksmų. <...> Taigi tikrai tai nagrinėsiu ir kartu su už sveikatą 
atsakingu Komisijos nariu mes tai padarysime. <...> Mums 

reikia stiprios prevencijos politikos [dėl psichikos ligų darbo 
vietoje, kaip antai išsekimo ir streso].“ 

Darbuotojų komandiravimas ir socialinis dempingas 

„Svarbiausias principas <...>, kurį būtinai turime įgyvendinti, – 
tai vienodas užmokestis už vienodą darbą toje pačioje 
vietoje.“ 

„Dabar turime tinkamai [įgyvendinti] šią direktyvą visų šalių, 
ne tik priimančiųjų, bet ir siunčiančiųjų, labui. Tam nė viena 
šalis negali savo darbuotojams naudoti jokio socialinio 
dempingo. Tai nesuderinama su Europos dvasia. Labai  
pasikliaunu Europos darbo institucija, kad ji užtikrins, kad 
sistema veiktų tinkamai, kad kovotume su piktnaudžiavimu ir 
kad visais įmanomais atvejais visiems būtų sudaromos 
vienodos sąlygos.“ 

„Taip pat gana aiškiai sakau, kad valstybės narės turi skirti sau 
reikiamas priemones ir išteklius. <...> Negalite, viena vertus, 
kalbėti apie socialinį dempingą, o kita vertus, nesiimti 
reikiamų priemonių šiai problemai spręsti.“ 

Bendradarbiavimas su Europos Parlamentu 

„Glaudžiai ir reguliariai bendradarbiausiu su Europos 
Parlamentu, valstybėmis narėmis, socialiniais partneriais ir 
visais suinteresuotaisiais subjektais, siekdamas kurti 
teisingesnę, socialesnę ir įtraukesnę Europą.“ 

„Klausysiuosi jūsų pastabų, jūsų idėjų, jūsų prieštaravimų ir 
galiu jus patikinti, kad per kelerius ateinančius metus būsiu 
pasiryžęs glaudžiai bendradarbiauti su šiais rūmais. Jeigu 
norime užsitarnauti darbuotojų, šeimų ir piliečių pasitikėjimą, 
turime dirbti kartu.“ 

 „<...> Grįšiu, kai tik prašysite arba kai kils poreikis su jumis 
pasikalbėti, išgirsti jūsų rekomendacijas ir jūsų nuomonę, labai  
įvairią, labai kitokią, kartais gana kritišką, turiu pripažinti, bet, 
manau, būtent tai padaro mūsų Europos politiką gyvą ir iš 
tiesų demokratišką. Todėl šiandien įsipareigoju dažnai būti su 
jumis ir tęsti tai, ką pradėjome šiandien <...>. <...> esate mūsų 
piliečių balsas ir mes turime to balso klausytis.“ 
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Paskirtasis Komisijos narys Paolo Gentiloni 2019 m. spalio 3 d. kalbėjo Europos Parlamente ir atsakė į EP narių iš 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto (ECON) ir Biudžeto komiteto (BUDG) užduotus klausimus. Per šį klausymą jis 
prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus, kurie akcentuojami šiame dokumente. Šie įsipareigojimai susiję su jo portfeliu, 
apibūdintu įgaliojamajame rašte, kurį jam nusiuntė išrinktoji Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, ir 
apima: 

 ekonomikos ir finansų reikalus; 
 teisingą ir veiksmingą apmokestinimą ir 
 stiprią ir modernią muitų sąjungą. 

Pažymėtina, kad šiame dokumente pateiktose citatose tik nurodomi žodiniai įsipareigojimai, prisiimti per klausymą. 
Šio viešojo klausymo stenograma pateikta paskirtųjų Komisijos narių klausymams skirtoje svetainėje. Paskirtajam 
Komisijos nariui taip pat prieš klausymą buvo nusiųsta klausimų raštu, į kuriuos jis pateikė atsakymus raštu.
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PE 629.837 

Ekonomikos ir finansų reikalai 
Stabilumo ir augimo paktas. Įgyvendinimas 

„Prižiūrėsiu Stabilumo ir augimo pakto taikymą, siekdamas 
užtikrinti tvarius viešuosius finansus. Išnaudosiu lanksčias 
taisykles, kai jų reikės, kad užtikrinčiau tinkamą fiskalinę 
poziciją, sudaryčiau galimybę fiskalinei politikai atlikti 
stabilizuojamąjį vaidmenį ir skatinti labai reikalingas 
investicijas.- Įgyvendindamas mūsų taisykles sutelksiu dėmesį 
į valstybės skolos sumažinimą, nes man labai rūpi galimas 
didelės skolos destabilizuojantis poveikis sunkiais laikais. Taip 
pat spręsiu tinkamo fiskalinio manevravimo galimybės 
panaudojimo klausimą, turėdamas omenyje mūsų 
ekonomikos sulėtėjimo riziką.“ 

„<...> Skirsiu šiam [Italijos] biudžeto plano projektui lygiai tiek 
pat dėmesio, dalyvausiu dialoge ir taip pat rimtai žiūrėsiu į 
taisykles, kaip kitų 26 valstybių narių atveju.“ 

„Labai aiškiai pasakysiu, kad įgyvendindami mūsų taisykles 
netaikysime dvigubų standartų. Tai pasitikėjimo klausimas, 
kaip suprantu. Galite to tikėtis iš to, ką pasakiau šįryt. Galite 
susipažinti su mano biografija. Bet, be to, tai pasitikėjimo 
klausimas. Tai mano įsipareigojimas, jokių dvigubų standartų.“  

Stabilumo ir augimo paktas (SAP). Peržiūra 

„Žinoma, Stabilumo ir augimo paktas nėra tobulas. 
Pasinaudosiu proga, kurią suteikia šešių ir dviejų dokumentų 
rinkinių peržiūra, kad apgalvočiau, ką daryti toliau, 
remdamasis anksčiau surinktais įrodymais ir atsižvelgdamas į 
Europos fiskalinės valdybos nuomonę. Jūs, žinoma, taip pat  
išsakysite savo nuomonę.“ 

„Procikliško poveikio rizika yra akivaizdi. Manau, kad Europos 
fiskalinė valdyba taip pat labai aiškiai paminėjo tą riziką. 
Vykstančios dviejų ir šešių dokumentų rinkinių peržiūros 
pabaigoje gruodžio mėn. viduryje turėsime aptarti tolesnius 
veiksmus. Turiu pasakyti, kad aš asmeniškai suprantu Europos 
fiskalinės valdybos filosofiją: paprastą, įmanomą įgyvendinti ir 
anticiklišką. Ši filosofija taip pat atsižvelgia į daugelį 
prieštaravimų, kurie buvo pareikšti ir šįryt, dėl kai kurių 
pernelyg sudėtingų ir pernelyg diskrecinių SAP taisyklių 
elementų iki šiol.“ 

„Bet turime žinoti, kad sprendimą, ką daryti toliau po 
peržiūros, priims Kolegija ir Europos institucijos ir tai nebus 
lengvas sprendimas. Aš asmeniškai visuomet pabrėžiu žodį 
„ambicija“. Labai norėčiau pakeisti mūsų taisykles, kad jos 
būtų labiau anticikliškos, paprastesnės ir lengviau 
įgyvendinamos, bet gerbiu nuomonę, pagal kurią, gerai, 
būkite atsargūs, nes galime spręsti tą pačią problemą, 
taikydami tam tikras aiškinimo priemones ir nesiūlydami jokių 

teisės aktų pakeitimų. Sprendimą priimsime iki šių metų 
pabaigos.“ 

EPS gilinimas / BICC 

„Taip, manau, kad pasiūlymas dėl šios naujos priemonės 
(konvergencijai ir konkurencingumui skirta biudžeto 
priemonė <...>), kuri buvo patvirtinta Europos aukščiausioj o 
lygio susitikime birželio mėn., yra svarbi, ją reikia rimtai 
finansuoti ir laikyti stabilizavimo priemone. Žinome, kad 
diskusijos Europos Vadovų Taryboje dėl stabilizavimo 
priemonės visuomet buvo sudėtingos, bet šis pasiūlymas, 
manau, yra labai tikslinis. Tikslas – sustiprinti struktūrines 
reformas ir konvergenciją, o tai reikėtų rimtai finansuoti ir 
imtis rimtų tolesnių veiksmų. Tai įsipareigojimas, kurį 
asmeniškai prisiimu jūsų komitete.“ 

„Taip, kartu aptarsime šiuos valdymo kriterijus ir šios 
priemonės prioritetus ir, žinoma, bus rimtai atsižvelgta į 
klimato prioritetą.“ 

Makroekonominio disbalanso procedūra 

„Taip, makroekonominio disbalanso analizė, manau, buvo 
labai naudinga, nes buvo naudinga ir Komisijai, ir valstybėms 
narėms pateikti gaires, idėjas, pasiūlymus, ne tik dėl tradicinių 
finansų klausimų, bet ir kitais klausimais, kaip antai dėl 
privačiojo sektoriaus skolos, būsto rinkos <...> ir sveikatos 
padėties. Šios sąlygos yra esminės ir, manau, artimiausiu metu 
turime dirbti ties jų stiprinimu.“ 

„InvestEU“ ir Tvarių ES investicijų planas 

„Pradėsiu programą „InvestEU“ ir Tvarių ES investicijų planą 
pirmumo tvarka.“ 

„Vieno trilijono skaičius labai įspūdingas, sutinku su jumis. 
Manau, dirbsime labai smarkiai, asmeniškai, su pirmininko 
pavaduotoju F. Timmermansu ir pirmininko pavaduotuoj u 
V. Dombrovskiu, nes mums reikia sukurti palankią aplinką 
privačiojo sektoriaus kapitalui mobilizuoti, žinoma. Bet aš 
manau, kad tokiam įsipareigojimui pasiekti turime sujungti  
kapitalą, privačiojo sektoriaus investicijas, taip pat valstybė s 
dotacijas ir mobilizuoti viešąsias investicijas visoje Europoje. 
Šis Tvarių Europos investicijų planas pradedamas kartu su 
programos „InvestEU“ planu ir aš manau, kad „InvestEU“  
planas labai prisidės prie Tvarių investicijų plano dėl 
„InvestEU“ centro, kaip mes jį vadiname, turimų pajėgumų, 
kuriais jis galės prisidėti prie naujo projekto, kuris galbūt  
pasižymės dideliu dalyvavimu kapitale. Taip pat turėtume 
tęsti vykdomą žaliųjų obligacijų standarto rengimo darbą. Tai, 
manau, yra vienas iš mūsų tikslų artimiausiu metu ir darbas jau 
vyksta, kaip žinote.“ 
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„Tai, kaip sakiau, darbas, kurį jau vykdo mūsų ECFIN tarnybos. 
Žinia labai aiški. Visame pasaulyje auga kapitalo investicijų 
prieinamumas investuojant tam tikru tikslu, ypač investuojant  
aplinkos apsaugos tikslais. Taigi mūsų gebėjimas nustatyti, su 
mūsų žaliosiomis obligacijomis, lyginamąjį rodiklį rinkoms 
bus, manau, labai naudingas ir sveikintinas ir sukurs labai  
teigiamą ir palankią aplinką investuotojams. Būtų keista, kad 
ES galėtų nedalyvauti šioje srityje, kuri šiuo metu yra labai  
teigiama kapitalo požiūriu visame pasaulyje.“ 

„Turime dvi skirtingas priemones: viena, „InvestEU“, – tai 
priemonė, kurią Parlamentas jau aptarė, svarstydamas 
daugiametę finansinę programą. Ji skirta įvairiems 
prioritetams ir turės, manau, didelį techninį pajėgumą savo 
„InvestEU“ centre, kuris taip pat bus labai naudingas skatinant  
investicijas pagal Tvarių Europos investicijų planą. Taigi  
dirbame kartu su paskirtuoju Komisijos nariu Dombrovski u, 
kuris Tvarių Europos investicijų plano projekte labiau 
specializuojasi privačiojo sektoriaus kapitalo pritraukimo 
srityje. Siekiame, kaip žinote, ambicingo vieno trilijono eurų 
tikslo ir aš asmeniškai labiau sutelksiu dėmesį į plano 
apibrėžimą ir programos „InvestEU“ skatinimą.“ 

„Negalime pritarti minčiai, kad toks mums svarbus planas, kaip 
„InvestEU“, skirtas sukaupti maždaug 650 mlrd. eurų, 
ribojamas tam tikrais regionais arba pavienėmis šalimis. Taigi  
prisiimu įsipareigojimą tolygiai paskirstyti šį planą visoje 
Sąjungoje.“ 

Bedarbio pašalpų perdraudimo sistema 

„Vienas iš pagrindinių veiksmų bus Europos bedarbio pašalpų 
perdraudimo sistemos įgyvendinimas. Žinau, kad šie rūmai jau 
seniai ragina sukurti tokią sistemą. Politiniu požiūriu nebus 
lengva, bet kartu galime sukurti sistemą, kuri užtikrins piliečių 
apsaugą jiems išgyvenant sunkmetį.“ 

„Manau, kad šiuo pasiūlymu faktiškai siekiama dvejopo tikslo. 
Neturime nuvertinti vieno tikslo, galbūt pirmojo, bent mūsų 
piliečių atžvilgiu, kuris yra socialinis tikslas sukurti priemonę, 
skirtą nacionalinėms kovos su nedarbu priemonėms stiprinti. 
Tai svarbus klausimas, nes šiuo atveju galime kartu sukurti 
priemonę, skleidžiančią aiškią socialinę žinią ir turinčią aiškų 
socialinį ketinimą ir stabilizavimo poveikį. Tačiau tai nėra vien 
tik stabilizavimo priemonė, štai ką norėjau pabrėžti. 
Perdraudimo sistema – jūs tai jau minėjote – neturėtų būti 
nuolatinio pervedimo iš šalies į šalį priemonė. Dėl jos neturėtų 
nukentėti struktūrinių reformų procesas, vykstanti s 
konkrečiose valstybėse narėse. Ji turėtų būti tikslingai taikoma 
atitinkamiems išorės sukrėtimams ir veikti labai greitai, 
pasitelkdama automatinės sklaidos mechanizmą. <...> Man 
pavesta apibrėžti šį mechanizmą ir tai bus viena iš pagrindinių 
problemų ir techniniu, ir politiniu požiūriu. Ar ši sistema skirta, 
visų pirma, paskoloms arba tiesioginei paramai  
nacionaliniams biudžetams? Tokia diskusija labai svarbi. Tokie 

du scenarijai nebūtinai turėtų visiškai vienas kitam 
prieštarauti. Galite pradėti nuo vieno, bet per artimiausias 
savaites mums reikia padirbėti ties šiuo klausimu labai greitai 
ir veiksmingai.“ 

„Dirbsiu nedelsdamas. Terminas „nedelsdamas“ priklauso nuo 
politinės raidos, bet turiu omenyje, kad, jeigu mano 
kandidatūra būtų patvirtinta, nedelsdamas dirbsiu šioje srityje 
su kolega N. Schmitu ir su Kolegija.“ 

„Taigi, manau, po kelių savaičių bus apibrėžta sistema ir 
įvairios pasekmės mūsų Bendrijos sprendimų priėmimo 
būdams.“ 

Europos semestras 

„Remdamasis savo ministro pirmininko patirtimi aš 
asmeniškai esu ryžtingai įsipareigojęs pirmiausia 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais dėl mūsų 
ekonominių sprendimų, taigi savo įsipareigojimą vykdysi u 
kartu su kolega Nicolasu Schmitu. Kalbant apie mūsų taisykles, 
per pastaruosius porą metų Europos semestro procese 
pradėta rimtai atsižvelgti į socialinį aspektą. Tai pirmiausia 
Geteborgo sprendimo dėl Europos socialinio ramsčio 
pasekmė. Manau, kad dabar ši užduotis turėtų būti 
įgyvendinama toliau; aišku, kad man suteikti įgaliojimai 
integruoti Jungtinių Tautų Organizacijos darnaus vystymosi  
tikslus į Europos semestro procesą. Kaip mums visiems 
žinoma, pagrindiniai tikslai yra susiję su svarbiu socialiniu 
aspektu, ne tik su svarbiu aplinkosaugos aspektu. Tai bus 
nauja priemonė, kad socialiniam prioritetui būtų skiriama tiek 
dėmesio, kiek jis yra nusipelnęs.“ 

„Manau, kad mums reikia (ir tai taip pat visuomenės 
informuotumo problema) įtraukti socialinius partnerius, be 
kita ko, valstybėse narėse, į dialogą, kurį pradėsime su 
valstybių narių vyriausybėmis. Tai būtų naudinga šiam 
dialogui ir padėtų Europos Sąjungai geriau suprasti, ką per 
Europos semestrą sprendžiame dėl valstybių narių.“ 

Eurostatas 

„Mano nuomone, labai svarbu ginti profesinį Eurostato ir 
nacionalinių valdžios institucijų nepriklausomumą. 
Pasirūpinsiu tuo, kad Eurostatas ir toliau būtų patikimas 
Europos statistikos ir duomenų šaltinis.“ 

Teisingas ir veiksmingas apmokestinimas 
„Esu pasiryžęs dirbti, siekdamas užtikrinti teisingą ir 
veiksmingą apmokestinimą ES.“ 

„<...> toliau kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių 
slėpimu <...>. Noriu, kad tai būtų naudinga pagal taisykles 
žaidžiantiems mokesčių mokėtojams ir kad būtų baudžiami  
tie, kurie to nedaro.“ 

  



IPOL EXPO | Teminiai skyriai, Paramos ekonomikos valdymui skyrius 
 

 

Aplinkos mokesčiai 

„<...> 74 proc. piliečių sutinka, kad ES turėtų aktyviau kovoti su 
mokestiniu sukčiavimu. <...> Mano pagrindinis prioritetas bus 
užtikrinti, kad apmokestinimas labai prisidėtų prie Europos 
žaliojo kurso. Savo ruožtu dirbsiu, siekdamas sukurti naują 
aplinkos mokesčių sistemą, skirtą skatinti naudotojų, 
vartotojų ir gamintojų elgesį neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikai užtikrinti. Įvertinsiu įvairias priemones, įskaitant  
Energijos mokesčių direktyvos atnaujinimą siekiant ją 
suderinti su aplinkosaugos tikslais ir darbą, susijusį su pasienio 
anglies dioksido mokesčiu ES lygmeniu, atitinkančiu PPO 
[Pasaulio prekybos organizacija] taisykles. Taip sieksiu 
užtikrinti, kad ši sistema būtų teisinga ir socialiniu požiūriu 
subalansuota. Taip pat noriu įvertinti <...>, kaip naudojamos 
kitos Sutartyse numatytos teisės priemonės, pagal kurias 
pasiūlymus dėl mokesčių leidžiama priimti kvalifikuotąja balsų 
dauguma ir bendru sprendimu.“ 

Tarptautinės pelno mokesčio sistemos reforma 

„Mano antrasis tikslas – Europos indėlis į tarptautinės pelno 
mokesčio sistemos reformą, kad ji atitiktų XXI-ojo amžiaus 
poreikius. Visiems akivaizdu, kad dabartinė sistema yra 
pasenusi. Pereinant prie skaitmeninės ekonomikos padidėjo 
atotrūkis tarp vietos, kurioje sukuriama vertė, ir vietos, kurioje 
mokamas mokestis. Be to, mokesčių konkurencija iškraipo 
verslo sprendimus ir dėl jos patvirtinama mokesčių politika, 
orientuota į trumpalaikį mokesčių surinkimą.- Šiuo metu G20 
ir EBPO vyksta diskusijos dėl tarptautinės pelno mokesčio 
sistemos modernizavimo. Iki kitų metų pabaigos turėsime 
įvertinti tarptautinių diskusijų rezultatus. Jeigu konsensusas 
nebūtų pasiektas, man pavesta vadovauti pastangoms sukurti 
teisingą Europos skaitmeninį mokestį ir bendrą pelno 
mokesčio bazę.“ 

„Tai reiškia, kad trečiąjį kitų metų ketvirtį dirbsime ties Europos 
pasiūlymu. Neužbėgsime už akių šiam darbui dėl Europos 
pasiūlymo, kol vyksta tarptautinės diskusijos, bet esu labai  
rimtai nusiteikęs įsipareigoti savo ir Komisijos vardu kitais 
metais pateikti mūsų pasiūlymo, jeigu tarptautinio 
konsensuso nebus.“ 

Skaitmeninis mokestis 

„Taip, prisiimsime tarptautinį įsipareigojimą dėl skaitmeninio 
mokesčio. Manau, kad dabar turime realią galimybę pasiekti 
rezultatą. Prieš kelis mėnesius taip nebuvo. EBPO diskusijos 
apskritai linksta į bendrą stambiojo verslo apmokestinimą, ne 
tik skaitmeninių platformų, bet stambiojo verslo apskritai. 
Manau, kad tai priimtina, nes skaitmeninimas vyksta visose  
tarptautinėse įmonėse, ne tik skaitmeninėse, ir Europai tai 
visiškai priimtina.“ 

„Dėl skaitmeninės revoliucijos pirmą kartą atsidūrėme 
padėtyje, kurios priimti negalime; vertė sukuriama ir dažnai  
sukuriama iš duomenų ir iš mūsų duomenų, mūsų asmens 
duomenų. Tačiau mokesčiai mokami ne ten, kur sukuriama 
vertė.“ 

„<...> po tam tikrų vidaus sunkumų dėl to, kaip valstybės narės 
dirba su Komisijos pasiūlymu, nusprendėme pasistengti  
pasinaudoti tarptautinių diskusijų (nuo G20 iki EBPO diskusijų) 
pranašumais. Kai buvo priimtas toks sprendimas, jis galėjo 
atrodyti kaip pasitraukimo strategija susidūrus su sunkumai s. 
Tačiau dabar, kaip suprantu, kyla tikras susirūpinimas, ypač 
Jungtinėse Valstijose, tikras nerimas ir tikra galimybė rasti 
kompromisą EBPO. Europai šiuo atveju tenka labai svarbus 
vaidmuo ir esu nusiteikęs gana optimistiškai, kad kitais metais 
pavyks rasti pasaulio lygmens sprendimą.“ 

„Jeigu kitais metais konsensuso nebus, pateiksime Europos 
pasiūlymą [dėl skaitmeninio mokesčio]. Tai reiškia, kad trečiąjį 
kitų metų ketvirtį dirbsime ties Europos pasiūlymu.“ 

Piliečių interesų paisymas ir viešoji nuomonė 

„Kaip pasistengti iš karto atsakyti „taip“, kad esame  
įsipareigoję spręsti šiuos klausimus: dėl aplinkos, pelno, 
skaitmeninio mokesčio, mokestinio sukčiavimo ir kt.? Geras 
sprendimas būtų Kolegijai pasiūlyti planą, sutelktą į mūsų 
piliečių interesus ir viešąją nuomonę šiomis temomis.“ 

Stipri ir moderni muitų sąjunga 
„Daugelis laiko muitų sąjungą savaime suprantamu dalyku, 
bet įtampa visame pasaulyje dėl prekybos saugumo, kintančių 
verslo modelių ir elektroninės prekybos plėtros byloja apie 
didesnį poreikį turėti stiprią muitų sąjungą.- Stengsiuosi iškelti 
muitų sąjungą į kitą veiksmingumo lygį.“ 
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Paskirtasis Komisijos narys Janusz Wojciechowski 2019 m. spalio 8 d. kalbėjo Europos Parlamente ir atsakė į EP narių iš 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto užduotus klausimus. Per šį klausymą jis prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus, kurie 
akcentuojami šiame dokumente. Šie įsipareigojimai susiję su jo portfeliu, apibūdintu įgaliojamajame rašte, kurį jam 
nusiuntė išrinktoji Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Jo užduotis ateityje bus sutelkta į modernaus ir 
tvaraus žemės ūkio kūrimą, įskaitant: 
 derybų dėl supaprastintos bendros žemės ūkio politikos po 2020 m. užbaigimą ir užtikrinimą, kad būsimuose 

strateginiuose planuose būtų visos ES tikslų ir nacionalinių prioritetų pusiausvyra; 
 dalyvavimą rengiant ES strategiją „nuo lauko iki stalo“ sprendžiant, kaip žemės ūkio maisto produktų 

sektoriuje galima padidinti žemės ūkio maisto produktų tiekimo grandinės tvarumą, be kita ko, vykdant 
ekologinę gamybą; 

 užtikrinimą, kad žemės ūkio maisto produktų gamyba būtų prisidedama prie ES klimato, aplinkosaugos ir 
biologinės įvairovės tikslų; 

 geografinių nuorodų sistemos stiprinimą ir naujos ilgalaikės vizijos dėl kaimo vietovių, kurioms taikomi 
strateginiai planai, po 2020 m. rengimą; 

 Europos kokybiško maisto standartų skatinimą visame pasaulyje. 

Pažymėtina, kad šiame dokumente pateiktose citatose tik nurodomi žodiniai įsipareigojimai, prisiimti per klausymą [ 
(*)spalio 1 d. posėdis; (**) spalio 8 d. posėdis]. Viešųjų klausymų [(*) spalio 1 d.; (**) spalio 8 d.] stenogramos pateiktos 
paskirtųjų Komisijos narių klausymams skirtoje svetainėje. Paskirtajam Komisijos nariui taip pat prieš abu klausymus 
buvo nusiųsta klausimų raštu, į kuriuos jis pateikė atsakymus raštu (atsakymai į 1-ąjį EP klausimyną; atsakymai į 2-ąjį EP 
klausimyną).
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Užbaigti derybas dėl modernios ir supaprastintos 
bendros žemės ūkio politikos po 2020 m. 
Diskusijos dėl BŽŪP reformos 

„Esu pasiruošęs tolesnėms diskusijoms <...> apie ES pasiūlymą 
<...>. Komisijos pasiūlymas nėra Biblija; galime apie jį 
diskutuoti siekdami jį patobulinti“ (*) 

„Darysiu viską, kas įmanoma, kad bendra žemės ūkio politika 
taptų palankesnė aplinkai, palankesnė klimatui. Bet <...> tai 
nėra mūsų darbo pabaiga. Esu pasiruošęs tolesnėms 
diskusijoms dėl pasiūlymų tobulinimo“ (*) 

„Mums reikia bendros žemės ūkio politikos, grindžiamos 
bendrais tikslais, bendromis intervencijos priemonėmis ir 
bendrais rodikliais <...>. Esu visiškai pasiruošęs bet kokioms 
diskusijoms su Europos Parlamentu <...> siekiant išsaugoti  
bendrus BŽŪP aspektus, dėl kurių vykdoma reforma, ir palikti 
lankstumo galimybę. Turime užtikrinti tinkamą pusiausvyr ą 
<...>, kad, viena vertus, liktų galimybė imtis nacionalinių 
intervencijos priemonių ir, kita vertus, vykdyti bendrijos 
direktyvas“ (**) 

Sukurti ilgalaikę žemės ūkio viziją 

„Viena iš mano užduočių, žinoma, jeigu Parlamentas pritars 
mano kandidatūrai, – sukurti ilgalaikę Europos žemės ūkio 
viziją. Turime ilgalaikę klimato politikos viziją, ilgalaikę 
energetikos politikos viziją, bet neturime ilgalaikės vizijos dėl 
Europos žemės ūkio ateities“ (*) 

„Vienas iš pirmųjų mano veiksmų <...> bus parengti specialiąją 
ataskaitą dėl dabartinės Europos žemės ūkio padėties: 
ataskaitą, kurioje aprašoma dabartinė padėtis ir mūsų 
judėjimo kryptis, kiek ūkių turime dabar <...> ir kokia yra 
bendroji padėtis“ (*) 

„Įsipareigoju dalyvauti jūsų diskusijose, kai jums tai atrodys 
naudinga, išlaikyti atvirus bendravimo kanalus ir visuomet  
jūsų klausytis. Vykstant šiam dialogui laukiu mūsų 
bendradarbiavimo kuriant ilgalaikę žemės ūkio viziją. Turime 
kompetentingai diskutuoti apie tai, ko norime savo ūkiams ir 
ūkininkams po dešimtmečio <...>. Sukurkime mūsų kaimo 
vietovių ir mūsų žemės ūkio viziją kartu“ (*) 

„Labai glaudžiai bendradarbiausiu su Europos Parlamentu, 
kad sukurtume ilgalaikę žemės ūkio viziją. Europos 
Parlamentas bus mano pirmasis partneris šioje diskusijoje“ (*) 

Bendradarbiavimas su Parlamentu 

„Dalyvausiu dialoge su jumis, gerbiamieji nariai, asmeniškai ir 
šiame komitete ir įtrauksiu į dialogą visus mūsų 
suinteresuotuosius subjektus: ūkininkus, ūkininkų 
organizacijas ir kitas NVO, turinčias interesų žemės ūkio 
sektoriuje. Turėtume dirbti kartu mūsų žemės ūkio ir mūsų 
kaimo vietovių labui“ (*) 

„Gavau iš jūsų labai aiškų signalą. Tikitės, kad naujasi s 
Komisijos narys bus ne tik pasiruošęs dialogui, ne tik sakys 
žodžius; jūs tikitės konkrečių veiksmų, tikitės paramos 
Europos ūkininkams. Noriu pareikšti, kad esu pasiruošęs imtis 
veiksmų. Problemos, susijusios su kaimo vietovėmis, 
ūkininkavimu ir žemės ūkiu, man labai rūpi“ (**) 

Siekiant teisingesnės paramos šeimos ūkininkavimui 

„Kaip turėtų būti remiami ūkiai, kur yra mažųjų ūkių vieta, 
stambiųjų ūkių vieta? Tai klausimai, į kuriuos turėtume atsakyti  
kartu“ (*) 

„Visiškai remsiu visus veiksmus, kurie bus naudingi  
mažiesiems ir vidutiniams ūkiams, ypač šeimos ūkiams“ (*) 

„Visiškai sutinku <...>, kad pagal sutartį pagrindinė ūkininkų 
prievolė – aprūpinti maistu visus Europos piliečius. Mūsų kaip 
Europos politikų prievolė – padėti ūkininkams pasiekti šį 
tikslą“ (*) 

„Galiu pareikšti, kad rinkos intervencijos sistemos stiprinimas 
bus labai svarbi mano kaip Komisijos nario misijos dalis“ (*) 

Jaunieji ūkininkai 

„Jaunųjų ūkininkų politika turėtų būti lanksti. Turėtume 
naudoti šią priemonę atsižvelgdami į padėtį valstybėje narėje“ 
(*) 

Perkėlimas tarp BŽŪP ramsčių 

„Remsiu valstybių narių sprendimą dėl perkėlimo tarp 
ramsčių, iš abiejų pusių“ (*) 

Konvergencija 

„Išorės konvergencija yra labai keblus politinis klausimas. 
Manau, kad einame <...> tinkama kryptimi, bet politinius 
sprendimus, kaip toli eisime išorės konvergencijos srityje, 
priima Parlamentas ir Taryba“ (*). 

„Esame labai toli pažengę sulygindami mokėjimus tarp 
valstybių ir regionų, ūkininkų valstybėse narėse. Darysiu viską, 
ką galiu, kad paspartinčiau šį procesą“ (**). 
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Įgyvendinti bendrą žemės ūkio politiką po 
2020 m. užtikrinant, kad būsimuose 
strateginiuose planuose būtų visos ES tikslų ir 
nacionalinių prioritetų pusiausvyra 
BŽŪP strateginiai planai 

„Apskritai remiu lankstų požiūrį, kad valstybės narės galėtų 
priimti sprendimus, nes mūsų situacijos skiriasi“ (*) 
„Mano nuomone, tai nėra renacionalizavimas, bet galbūt  
mums reikia daugiau kontrolės Europos lygmeniu. Esu 
pasiruošęs tai aptarti su jumis ir patobulinti šį pirminį 
pasiūlymą“ (*) 
„Manau, kad būsime pasiruošę pradėti naują teisės aktą, naują 
bendrą žemės ūkio politiką nuo 2022 m. sausio 1 d.“ (*) 

Naujasis įgyvendinimo modelis 
„Bendra žemės ūkio politika turėtų būti lankstesnė, nes <...>  
valstybių narių situacijos skiriasi“ (*) 

Pereinamojo laikotarpio priemonės 
„Pereinamojo laikotarpio reguliavimas yra būtinas, nes ką dar  
galime padaryti? Bendros žemės ūkio politikos nereikėtų 
pertraukti“ (*) 

Dalyvauti rengiant ES strategiją „nuo lauko iki 
stalo“ sprendžiant, kaip žemės ūkio maisto 
produktų sektoriuje galima padidinti žemės ūkio 
maisto produktų tiekimo grandinės tvarumą 
Maisto grandinė 
„Strategija „nuo lauko iki stalo“ <...> nėra labai nauja žemės 
ūkio srityje. Nauja yra bendra šio pasiūlymo struktūra, bet 
žemės ūkio atveju tai reiškia, kad turėtume daryti daugiau dėl 
aplinkos ir dėl klimato, dėl biologinės įvairovės apsaugos“ (*) 
„Mano kaip Komisijos nario pareiga bus užtikrinti 
(nesąžiningos praktikos) reglamento įgyvendinimą. Tai būdas 
užtikrinti geresnę mūsų ūkininkų apsaugą santykiuose su 
mažmenininkais“ (*) 

Ekologinis ūkininkavimas 
„Taip pat remsiu ekologinį ūkininkavimą. Ekologinis 
ūkininkavimas gali iš esmės prisidėti prie gamtinės aplinkos ir 
klimato apsaugos. Parengsiu veiksmų planą dėl ekologinio 
ūkininkavimo plėtros Europos Sąjungoje“ (**) 

Siekiant įgyvendinti ES nulinės taršos tikslą 
užtikrinti, kad žemės ūkio maisto produktų 
gamyba būtų prisidedama prie ES klimato, 
aplinkosaugos ir biologinės įvairovės tikslų 
Europos žaliasis kursas ir žemės ūkis 
„Esu tikras, kad žaliasis žemės ūkis (aplinkai nekenkiantis 
ūkininkavimas) yra geriausias sprendimas žemės ūkio ateičiai“ 
(*). 

„Pagal antrąjį ramstį 20 proc. yra geras pradžios taškas. Esu 
visiškai pasiruošęs susitarti šiuo klausimu“ (**). 

„Svarbiausias dalykas – ką mes valgome, bet kartu ir tai, kaip 
gaminame mūsų maistą, kokiu būdu. Mano kaip už žemės ūkį 
atsakingo Komisijos nario, žinoma, jeigu pritarsite mano 
kandidatūrai, pareiga – skatinti ir remti tvarų žemės ūkį“ (*) 
„Mano nuomone, tvarus žemės ūkis (aukštesnį aplinkos 
standartą atitinkanti žemės ūkio forma) gali būti 
konkurencingas, jeigu remsime tokius ūkius. <...>  
Alternatyvos neturime. Turėtume remti tokį ūkininkavimą“ 

„Aplinkai nekenkiantis ūkininkavimas susijęs ne tik su 
mažaisiais ūkiais. Mažieji ūkiai natūraliai yra geriau pasiruošę  
tokiai funkcijai, bet tai ne masto problema. Ši problema yra 
susijusi su ūkininkavimo rūšimi“ (*) 
„Turėtume remti ūkininkus <...>. Turėtume jiems padėti, ne 
kovoti prieš juos“ (*) 

„Ginsiu ir remsiu ūkininkus. Stengsiuosi užtikrinti, kad ne 
draudimais, o paskatomis būtų didinamas jų dalyvavimas 
įgyvendinant naująjį Europos žaliąjį kursą ir pagrindinės 
priemonės tam pasiekti turėtų būti savanoriškos, savanoriškos 
operacijos pagal ekoprogramas, žalinimo programas ir 
savanoriškos operacijos pagal antrąjį BŽŪP ramstį“ (**) 

Intensyvioji gyvulininkystė 
„Intensyvusis ūkininkavimas nėra geras sprendimas aplinkai, 
klimato kaitai ir pan. Kaip Komisijos narys palaikysi u 
neintensyvųjį ūkininkavimą“ (*) 

„Pramoninis ūkininkavimas kelia grėsmę aplinkai ir klimatui. 
Turėtume siųsti visuomenei labai aiškius signalus, kad 
bendros žemės ūkio politikos kryptis yra palanki aplinkai“ (*) 

Stiprinti geografinių nuorodų sistemą užtikrinant, 
kad ES kultūros, gastronomijos ir vietos paveldas 
būtų saugomas ir kad jo autentiškumas būtų 
patvirtintas visame pasaulyje 
„Geografinis pavadinimas bus plėtojamas toliau, nes juo 
apsaugoma tradicinė Europos kultūra. Tai labai reikalinga, 
ypač Vidurio ir Rytų Europoje“ (**) 
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Sukurti naują ilgalaikę kaimo vietovių viziją 
užtikrinant, kad nacionaliniuose strateginiuose 
planuose pagal BŽŪP po 2020 m. būtų konkrečiai 
atsižvelgiama į kaimo vietovių gyventojų 
poreikius 
„Man taip pat neramu dėl to, kad kaimo plėtros biudžetas yra 
mažesnis nei manyta anksčiau. Tačiau valstybės narės gali 
padidinti finansavimą, kad ūkininkai neturėtų mažiau išteklių, 
jeigu biudžetas būtų išlaikytas. Žinoma, kaimo vietovių 
gyvybingumo palaikymas turėtų būti pagrindinė Kaimo 
plėtros fondo užduotis“ (**) 

„Pastebiu <...>, kad daug antrojo ramsčio lėšų skiriama 
nedidelei naudos gavėjų grupei, stambiesiems ūkiams <...>. 
Tai turėtų būti labiau demokratiška. Daugiau ūkininkų taip pat  
turėtų gauti antrojo ramsčio paramą“ (*) 
„Turėtume remti žiedinį ūkininkavimą, vietos ūkininkavimą su 
vietos pramone“ (*) 

Skatinti Europos kokybiško maisto standartus 
visame pasaulyje 
Gyvūnų gerovė 
„Remsiu gyvūnų gerovę <...>. Gerinti gyvūnų gerovės 
standartus, mažesnis gyvūnų tankis, naudoti natūralius 
metodus, kaip antai ganymą vasaros sezonu, arba 
kiaulininkystės sektoriuje kiaulėms naudoti šiaudus ir pan. 
Pateiksiu tokius pasiūlymus, kurie apskritai yra palankesni  
aplinkai“ (*) 

„Sistema yra veiksmingesnė, kai skatiname ūkininkus gerinti 
standartus. Ne taikyti represyviąją sistemą, o skatinti gerinti 
gyvūnų gerovės standartus“ (*) 

Reikalaujami standartai 
„Turėtume iš importuotojų reikalauti laikytis tokių pat  
standartų, kaip reikalaujama iš Europos gamintojų“ (*) 

„Pasirūpinsiu, kad tų standartų taip pat būtų laikomasi  
importuojant į Europos rinkas atvežamą maistą; taigi ir mūsų 
gamintojams, ir trečiųjų šalių gamintojams taikomi visiškai  
vienodi standartai“ (**) 

Antibiotikai 
„Turėtume imtis veiksmų, kad sumažintume antibiotikų 
naudojimą ūkininkavimo srityje“ (*) 

Žemės ūkis ir biudžetas 
„Ryžtingai ginsiu didelį ir pakankamą žemės ūkio ir kaimo 
plėtros biudžetą, kad būtų kuriamos darbo vietos ir tinkamos 
gyvenimo sąlygos“ (**) 
„Esu pasiruošęs kovoti, esu pasiruošęs stoti prieš visus kitus 
Komisijos narius, kurie norės padaryti neigiamą poveikį 
Europos ūkininkams; kovosiu prieš tuos, kurie sakys, kad jiems 
nereikia tiek daug pinigų. <...>. Galite manimi pasikliauti“ (**) 

„Europos žemės ūkiui reikia daugiau paramos <...> siekiant 
užtikrinti Europos piliečių aprūpinimą maistu“ (*) 
„Esu pasiruošęs tolesnėms politinėms diskusijoms <...> apie 
BŽŪP biudžetą, įskaitant POSEI biudžetą“ (*) 

Žemės ūkis ir prekybos susitarimai 
„Ūkininkai neturėtų būti tarptautinės prekybos susitarimų 
aukos. Jeigu jie yra aukos, mūsų pareiga – <...> juos paremti ir 
naudoti rinkos intervencijos priemones jiems padėti“ (*) 
„Galiu pareikšti, kad stebėsiu padėtį. 2020 m. Komisija parengs 
poveikio vertinimą, visų galimų prekybos susitarimų, kaip 
antai su MERCOSUR arba kitų susitarimų, pasekmes Europos 
ūkininkavimui, vertinimą“ (*) 

„Remdamasis ponios Pirmininkės U. von der Leyen man 
pavesta misija, mūsų derybose su mūsų prekybos partneriais 
skatinsiu Europos Sąjungos standartus aplinkos apsaugos, 
klimato ir gyvūnų gerovės srityse, kurie yra geriausi pasaulyje“  
(**) 

  

Atsakomybės ribojimas ir autorių teisės. Už šiame dokumente pareikštas nuomones atsako tik autoriai ir jos nebūtinai atitinka oficialią Europos  
Parlamento poziciją. Leidžiama atgaminti ir versti nekomerciniais tikslais tik nurodžius šaltinį, iš anksto apie tai informavus Europos Parlamentą ir jam 
nusiuntus kopiją. Citatos anglų kalba, kuriomis remiantis parengtas šis dokumentas, yra paimtos iš pirmojo klausymo, vykusio spalio 1 d., stenogramos, 
paskelbtos po atitinkamų klausymų. Pareiškimų ne anglų kalba citatos parengtos remiantis sinchroniniu tiesioginiu vertimu per antrąjį klausymą, 
vykusį spalio 8 d. (**). Šis sinchroninis vertimas nėra autentiška posėdžio stenograma. Yra paskelbtas spalio 8 d. klausymo vaizdo įrašas. © Europos 
Sąjunga, 2019. 
 
Rankraštis baigtas rengti 2019 m. spalio mėn. Paskelbimo data: 2019 m. lapkričio mėn. 
Atsakingieji administratoriai: Albert MASSOT ir Francois NÈGRE; redaktoriaus asistentės: Catherine MORVAN ir Jeanette BELL 
Kontaktiniai duomenys: poldep-cohesion@ep.europa.eu 
 
Šis dokumentas paskelbtas internete adresu https://www.europarl.europa.eu/committees/lt/supporting-analyses-search.html 
IP/B/AGRI/NT/2019-021 
Spaudinys ISBN 972-92-846-5563-2 | doi:10.2861/5709     |  QA-04-19-610-EN-C 
PDF ISBN 972-92-846-5564-9 | doi:10.2861/974404 |  QA-04-19-610-EN-N 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63203/20191002RES63203.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/committees/video?event=20191008-1100-SPECIAL-HEARING-4Q2
mailto:poldep-cohesion@ep.europa.eu
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Paskirtųjų Komisijos narių klausymai 
2019 m. rugsėjo–lapkričio mėn. 
 

 
Struktūrinės ir sanglaudos politikos teminis skyrius 

Autoriai: Stephan Dietzen/Marek Kołodziejski 
Vidaus politikos generalinis direktoratas 

PE 629.207 – 2019 m. spalio mėn. 
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Įsipareigojimai, kuriuos per klausymą Europos 
Parlamente prisiėmė 

ELISA FERREIRA 
Paskirtoji Komisijos narė, 
atsakinga už sanglaudą ir reformas 

 
Paskirtoji Komisijos narė Elisa Ferreira 2019 m. spalio 2 d. kalbėjo Europos Parlamente ir atsakė į EP narių iš Regioninės 
plėtros komiteto užduotus klausimus. Per šį klausymą ji prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus, kurie akcentuojami šiame 
dokumente. Šie įsipareigojimai susiję su jos portfeliu, apibūdintu įgaliojamajame rašte, kurį jai nusiuntė išrinktoji 
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, ir apima: 

 sanglaudą, reformas ir teisingą pertvarką. 

Pažymėtina, kad šiame dokumente pateiktose citatose tik nurodomi žodiniai įsipareigojimai, prisiimti per klausymą. 
Šio viešojo klausymo stenograma pateikta paskirtųjų Komisijos narių klausymams skirtoje svetainėje. Paskirtajai 
Komisijos narei taip pat prieš klausymą buvo nusiųsta klausimų raštu, į kuriuos ji pateikė atsakymus raštu.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-elisa-ferreira_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/committees/video?event=20191002-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63309/20191003RES63309.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/hearings2019/eurokomisaru-klausymai-2019/20190910STO60731/elisa-ferreira-portugalija
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190930RES62907/20190930RES62907.pdf
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PE 629.837 

Sanglauda, reformos ir teisinga pertvarka 

Sanglaudos politika 

„Sanglauda yra Europos projekto šerdis. O reformos, kartu su 
sanglauda, turi būti mūsų darbotvarkės viršuje, <...>.“ 

2021–2027 m. sanglaudos politikos biudžetas 

„Patvirtinu, kad Komisijos narių kolegijoje kovosiu už 
didžiausią įmanomą biudžetą.“ 

„Aš asmeniškai galvoju, kad nauja politika, bent jau teoriškai, 
turėtų gauti naują finansavimą. Kad tradicinės politikos sritys, 
kaip antai sanglaudos politika ir žemės ūkio politika, tiesiog 
negali būti laikomos nuolatiniu naujų lėšų šaltiniu.“ 

Nė vieno regiono, nė vieno asmens neliks nuošalyje 

„Nuo Arkties iki Viduržemio jūros, nuo miestų iki buvusi ų 
pramoninių regionų, nuo anglies priklausomų regionų iki 
atokiausių ES regionų. Nuo kalnų regionų iki kaimo vietovių, 
nuo pasienio regionų iki periferinių pakrantės rajonų, Europa 
turi imtis veiksmų ir piliečiai yra matę, kad ji jų imasi. 
Ekonomika, kuri veikia žmonėms, kurioje intervencijos 
priemonės yra pritaikytos prie kiekvienos teritorijos poreikių, 
skatinant perėjimą prie skaitmeninės, žaliosios ir lyčių požiūriu 
subalansuotos ekonomikos. Nė vieno regiono, nė vieno 
asmens neliks nuošalyje.“ 

2021–2027 m. sanglaudos politikos teisės aktų sistema 

„U. von der Leyen pabrėžė – ir aš sutinku – poreikį sparčiai  
susitarti dėl teisės aktų sistemos, kad programos galėtų 
pradėti veikti nuo pat pirmosios dienos. Tikiuosi jūsų 
tiesioginės paramos; dirbkime kartu.“ 

Teisingos pertvarkos fondas 

„Naujas Teisingos pertvarkos fondas taip pat bus tiesioginė 
užduotis, remiantis Parlamento pasiūlymu remti regionus, 
kuriuose perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos kelia daugiau sunkumų, t. y. pramoninius, anglių 
kasybos ir daug energijos suvartojančius regionus. Netrukus 
gausite iš mūsų žinių, per pirmąsias 100 dienų Komisijai 
pateikiant pasiūlymą.“ 

Supaprastinimas 

„Komisijos pasiūlymai yra didelio užmojo, pavyzdžiui, 
supaprastintas išlaidų apmokėjimas, mažųjų naudos gavėjų 
atleidimas nuo kalnų sąskaitų faktūrų saugojimo metų metus; 
iki 25 proc. administracinių sąnaudų sutaupymas. Tikrinsime, 
ar šių priemonių rezultatai yra tokie, kaip buvo pažadėta <...>.“  

„<...> Tikriausiai reikės pasitarti su naudos gavėjais, turėsime 
jų paklausti, ką turėtume patobulinti, ką turime padaryti, kad 

supaprastintume, kaip galime padaryti taisykles palyginti 
lengvesnes įvykdyti, be nereikalingos biurokratijos. Turime 
pažvelgti į kliento pusę. Turime palikti tai, kas yra būtina, bet 
turime atsikratyti visų biurokratinių reikalavimų, kurie nėra 
būtini.“ 

Struktūrinės reformos 

„Reformos ir sanglauda turi papildyti vienos kitą. Jos turi viena 
kitą stiprinti, o ne būti užtikrinamos viena kitos sąskaita. 
Mokesčių mokėtojai neturėtų finansuoti politikos sričių, kurios 
prieštarauja viena kitai arba viena kitą ignoruoja.“ 

Reformų paramos programa / konvergencijai ir 
konkurencingumui skirta biudžeto priemonė 

„Esu įsipareigojusi glaudžiai bendradarbiauti su Parlamentu 
<...>. Turime dirbti kartu, kad darytume matomą pažangą per 
pirmąsias 100 dienų ir patvirtintume programą laiku.“ 

Europos semestras 

„Šios reformos turi atitikti sanglaudos principą ir neturėtų būti 
nesuderinamos su sanglauda.“ 

Trumpalaikio investavimo mechanizmai 

„Turime užtikrinti, kad koregavimas būtų ne toks skausmingas 
krizės atveju. Yra dar vienas elementas – kompensuojamieji  
investavimo mechanizmai. Jie iš tikrųjų nebuvo įgyvendinti. 
Mums reikia trumpalaikio investavimo mechanizmų; tikimės 
užpildyti šią spragą <...>.“ 

Atokiausi regionai 

„Pripažįstu konkrečius šių regionų poreikius. <...> Taigi  
palankiai vertinu tai, kad konkretus atokiausių regionų 
aspektas šiuo metu yra įtrauktas bent į 21 skirtingą teisėkūros 
pasiūlymą po 2020 m.: nuo žuvininkystės iki mokslinių tyrimų, 
nuo transporto iki klimato kaitos. Dėl kai kurių iš šių aspektų 
jau įvyko trišalis dialogas, dėl kitų turime kovoti, kad jie liktų 
<...>.“ 

Bendrojo finansavimo lygiai 

„Neturėtume keisti bendrojo finansavimo lygių nežinodami, 
kokį poveikį tai padarys.“ 

Miestų darbotvarkės peržiūra 

„Pradėsiu šią diskusiją CITIES forume 2020 m. sausio mėn. 
Porte. Jeigu jums pavyktų sudalyvauti, man būtų labai malonu 
parodyti jums mano gimtąjį miestą.“ 
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Ryšiai su Europos Parlamentu 

„Mano tikslas – lankytis regionuose, kad sužinočiau vietos 
problemas ir vietos viltis <...>. Ketinu jus nuolat reformuoti, kai 
vyksiu į jūsų regioną. Faktiškai reguliariai teiksiu jums 
informaciją apie visas mano iniciatyvas. Užtikrinsiu ypatingus 
santykius su Europos Parlamentu, visų pirma, su komitetais, 
kurie šiandien yra čia.“ 

Klimato kaita 

„Tai itin svarbus klausimas, nes kovos su klimato kaita 
negalima priskirti prie vienos ar kitos srities. Jis turi būti 
horizontalus. Jis turi būti įtrauktas į visų sričių politiką. Ir aš 
manau, kad ši Komisija, visų pirma, kompromisas, kuriam 
pritarė išrinktoji Pirmininkė, yra labai aiškios nuomonės apie 
šiuos dalykus. Žinoma, tam turime dirbti labai konkrečiai ir 
gebėti organizuoti įvairias turimas priemones labai atsargiai.“ 

Erdvinis sektorių politikos poveikis 

„<...> centriniu lygmeniu valdoma politika turi būti vertinama 
atsižvelgiant į jos erdvinį poveikį. Visų strateginių investicijų 
negalime sutelkti į labiausiai išsivysčiusias šalių dalis. Manau, 
kad tokie atvejai kelia didelį nerimą, ir mes turime į tai 
atsižvelgti, turime vertinti tokį erdvinį sektorių politikos 
poveikį.“ 

Partnerystės principas 

„Manau, kad partnerystė yra visiškai būtina. Visiškai būtina 
įtraukti vietos suinteresuotuosius subjektus. Ištirsiu situaciją, 
matysiu, kas vyksta. Iš savo patirties žinau, kad vietos 
suinteresuotųjų subjektų įtraukimas yra būtinoji sąlyga, kad 
įgyvendinami projektai būtų naudingi visiems 
suinteresuotiesiems asmenims ir kad jais būtų užtikrinama, 
kad vietos bendruomenės dalyvautų kiekviename projekte. 
<...> Šis principas yra priimtas, įsitvirtinęs Komisijoje ir 
tarnybose.“ 

Teisinės valstybės sąlyga 

„Svarbu, kad teisinės valstybės sąlyga nebūtų taikoma 
automatiškai. Turime neužmiršti apie proporcingumo 
principo svarbą. Taigi automatinis taikymas visiškai  
nepageidautinas. Tai labai keblus klausimas.“ 

 

INTERREG 

„Nemanau, kad Komisija tikrai norėtų sumažinti ar sumažintų 
INTERREG poveikį. Darysime viską, ką galime, siekdami  
užtikrinti, kad INTERREG būtų įgyvendinama ir toliau.“ 

„Brexit’as“ be susitarimo 

„Reikėtų pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju toms 
šalims arba tiksliau suinteresuotiesiems regionams siekiant 
pabandyti sumažinti realios sienos poveikį dėl griežtojo 
„Brexit’o“. Turėtume padėti paveiktiems gyventojams. <...>  
Jeigu taip nutiktų, turėtume išsamiai aptarti kiekvieną 
bendradarbiavimo programą ir INTERREG, ir kitose srityse.“ 

Lyčių lygybė ir lyčių aspekto integravimas 

„Man tai labai svarbu. <...> Visaip stengsimės užtikrinti, kad 
programos būtų įgyvendinamos atsižvelgiant į šį elementą, 
yra naujų reikiamų sąlygų dėl lėšų naudojimo, daugelis jų yra 
čia ir manau, kad lyčių pusiausvyra gali virsti bendresniais 
principais, kurie dabar yra reikiamos lėšų valdymo sąlygos.“ 

Protų nutekėjimas 

„Protų nutekėjimas tikrai nusipelnė mūsų dėmesio. <...>  
Tačiau tai didelė problema, ji man labai rūpi ir galiu jums 
pažadėti, kad įdėmiai ją nagrinėsiu, kad galėtume išspręsti 
konkretų jūsų minėtą klausimą.“ 

Interesų konfliktas 

„<...> Taigi jeigu būtų kokių nors asmeninių aspektų, visiškai  
susilaikyčiau, tai reiškia, kad laikysiu, kad negaliu priimti 
sprendimo, ir tada išrinktoji Pirmininkė priims sprendimą arba 
paskirs ką nors kitą.“ 
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Išorės ryšių teminis skyrius 
Autoriai: André De Munter, Michal Jiráček, Kirsten Jongberg 
Europos Sąjungos išorės politikos generalinis direktoratas 

PE 639.312 – 2019 m. lapkričio mėn. 
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Įsipareigojimai, kuriuos per klausymą Europos 
Parlamente prisiėmė 

OLIVER VÁRHELYI 
Paskirtasis Komisijos narys, 
atsakingas už kaimynystę ir plėtrą 

 

 

Paskirtasis Komisijos narys Olivér Várhelyi 2019 m. lapkričio 14 d. kalbėjo Europos Parlamente ir atsakė į EP narių iš 
Užsienio reikalų komiteto užduotus klausimus (Tarptautinės prekybos komitetas buvo pakviestas dalyvauti). Per šį 
klausymą jis prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus, kurie akcentuojami šiame dokumente. Jie susiję su jo portfeliu, 
apibūdintu įgaliojamajame rašte, kurį jam nusiuntė išrinktoji Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, ir 
apima: 

 Vakarų Balkanus ir Turkiją; 
 rytines kaimynines šalis; 
 pietines kaimynines šalis. 

Pažymėtina, kad šiame dokumente pateiktose citatose tik nurodomi žodiniai įsipareigojimai, prisiimti per klausymą. 
Šio viešojo klausymo stenograma pateikta paskirtųjų Komisijos narių klausymams skirtoje svetainėje. Paskirtajam 
Komisijos nariui taip pat prieš klausymą buvo nusiųsta klausimų raštu, į kuriuos jis pateikė atsakymus raštu. Po 
klausymo buvo išsiųstas papildomas klausimynas ir 2019 m. lapkričio 18 d. buvo gauti papildomi atsakymai raštu. 
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PE 629.837 

„Kaip Komisijos narys nuo mano išrinkimo dienos dirbčiau 
visiškai nepriklausomai. Nepriimčiau nurodymų iš jokios 
vyriausybės, jokios institucijos <...>. Veikčiau kolegiškai ir 
laikyčiausi ES krypties ir tik jos.“ 

„Vadovausiuosi Europos Sąjungos pozicija dėl teisinės 
valstybės, nesvarbu, ar tai Vakarų Balkanai, ar Rytų 
partnerystė, ar pietinės kaimyninės šalys.“ 

Plėtros politika 
„Metodiką reikėtų sustiprinti taip, kad būtų užtikrintas 
didesnis dinamiškumas, didesnio dinamiškumo galimybė tose 
šalyse kandidatėse, kurios gali ir nori judėti sparčiau. Kita 
vertus, šalių, kurios juda lėčiau, atveju turėsime sulėtinti ir 
plėtros procesą.“ 

„Plėtros procese taikome pirmenybės pagrindiniams 
klausimams principą, kuris reiškia, kad, jeigu nėra pažangos 
dėl pagrindinių teisių, teisinės valstybės, teismų 
nepriklausomumo arba padėtis pablogėja, derybas galima 
sustabdyti, skyrių galima nepatvirtinti arba netgi finansinę  
pagalbą galima sustabdyti. Nevengsiu imtis bet kurių iš šių 
priemonių, jeigu to reikės dėl sąlygų neįvykdymo.“ 

Vakarų Balkanai 
„Ketinu paspartinti struktūrines ir institucines reformas, 
sutelkdamas dėmesį į pagrindinius teisinės valstybės, 
ekonominės plėtros, demokratinių institucijų veikimo ir 
viešojo administravimo reformos principus.“ 

„Bendradarbiausiu su visomis įstaigomis, įmonėmis ir pilietine 
visuomene šiam tikslui įgyvendinti.“ 

„Europos perspektyva nepasikeitė ir kovosiu ir dirbsiu šia 
kryptimi iki galo.“ 

„Noriu ir galiu, sugebu, dirbti su valstybėmis narėmis, kurioms 
kyla abejonių, ir iš karto imsiu bendradarbiauti su tomis 
valstybėmis narėmis, kad jas išsklaidytume.“ 

„Kalbant apie teisinę valstybę Vakarų Balkanuose, turime labai 
aiškius kriterijus, kuriuos jie turi atitikti, ir neketinu tų kriterijų 
keisti arba siūlyti jų keisti. Priešingai, <...> manau, kad turime 
suaktyvinti darbą su mūsų kaimynais Vakarų Balkanuose, kad 
pasiektume daugiau.“ 

„<...> mano prioritetas bus su valstybėmis narėmis ir Komisija 
atlikti bendrą vietos faktų vertinimą. Noriu įtraukti valstybe s 
nares į mūsų misijas ekspertų lygmeniu, kad jos atvyktų ir mes 
kartu aprėptume visą regioną, peržiūrėtume faktus, 

įvertintume pokyčius; įvertinkime juos kartu, kad išvengtume  
dar vienos nesėkmės. Taip turėsime aiškų iš abiejų pusių 
pasiektų rezultatų sąrašą; abi pusės – tai Vakarų Balkanų šalys 
ir mes, ir tuomet nebus jokių staigmenų.“ 

„Galbūt prieisime prie kritinio taško, kai bus viena arba dvi ar 
trys šalys kandidatės, kurioms pavyks įvykdyti visas sąlygas. 
Neturiu a priori nuomonės šiuo klausimu. <...> Galima 
atsisakyti grupinio požiūrio, bet gali būti taip, kad grupė 
susidarys. Taigi neatmeskime tokios galimybės.“ 

„Mano vizija po penkerių metų – daug labiau išsivysčiusios 
Vakarų Balkanų šalys, taika tarp Kosovo ir Serbijos, Kosovo 
atveju visiškai liberalizuotas vizų režimas ir labai pažengusios 
derybos su Šiaurės Makedonija ir Albanija, galbūt jau beveik 
užbaigtos, o Serbija jau pasiruošusi įstoti.“ 

Turkija 
„Taip pat bendradarbiausiu su Josepu Borrelliu dėl mūsų 
būsimų santykių su Turkija, kuri yra svarbi ES partnerė įvairiose 
srityse. Tikrai yra galimybių gauti daugiau iš mūsų santykių, 
kad geriau paisytume abiejų šalių interesų. Kadangi Turkija ir 
toliau atlieka svarbų vaidmenį priėmus beveik keturis 
milijonus pabėgėlių ir tenkinant jų poreikius, turėtume ir 
toliau padėti Turkijai atlikti šią užduotį ir valdyti suaktyvėjusi ą 
neteisėtą migraciją.“ 

„Stojimo derybos faktiškai sustabdytos. Taigi tardamasi su 
šiais rūmais ir su Taryba kita Komisija turėtų pradėti mąstyti, 
kaip plėtoti strateginę partnerystę, remiantis bendrais 
interesais ir esamomis sistemomis.“ 

„Kalbant apie Turkijos stojimo į Europos Sąjungą procesą, 
matome, kad jis sustabdytas. Tačiau stojimo derybų 
nutraukimas arba užbaigimas be įstojimo yra svarbus politinis 
ir strateginis sprendimas, kurį priims šie rūmai ir kurį priims 
Taryba. Komisijos narys negali išspręsti tokio klausimo. Taigi, 
kai vyks išsami diskusija apie mūsų būsimus santykius su 
Turkija, žinoma, tai bus strateginis klausimas, kurį turime 
apsvarstyti.“ 

„<...> kalbant apie finansavimą – PNPP finansavimą. <...>  
Žinau, kad tai problema, kuri rūpi šiems rūmams, ir šie rūmai  
laikosi labai griežtos pozicijos dėl visiško PNPP paramos 
Turkijai panaikinimo. Laikyčiausi atsargesnio požiūrio. Ji jau 
buvo sumažinta nuo 600 mln. EUR iki 250 mln. EUR ir 
mažiname ją dar labiau maždaug iki 130 mln. EUR, bet tai 
esminė mūsų finansavimo dalis, kuria finansuojama pilietinė 
visuomenė. Jeigu sumažinsime šią sumą, išnyksime iš Turkijos 
visuomenės, tad turime tęsti. Turime dalyvauti ir toliau.“ 

  



Per paskirtųjų Komisijos narių klausymus Parlamente prisiimti įsipareigojimai 
 

 
69 

Kaimynystės politika 
„Tarp ES ir jos kaimynų yra didelis vystymosi atotrūkis. Mano 
tikslas bus jį sumažinti išlaisvinant neišnaudotą regiono 
potencialą.“ 

„Esame parengę labai išsamų bendradarbiavimo rinkinį, bet 
kartu ir sąlygas, susijusias su žmogaus teisių laikymusi, 
spaudos laisve ir teismų nepriklausomumu. Ketinu toliau eiti 
šiuo keliu ir užtikrinsiu, kad šios sąlygos būtų įgyvendinamos 
visuose mūsų santykiuose.“ 

„Į mano portfelį bus įtraukti išorės migracijos rinkinio santykiai  
ir šioje srityje ir toliau ginsiu ES kryptį, t. y. kad turime padėti 
šalims partnerėms <...> apsaugoti jų sienas ir atlaikyti 
neteisėtos migracijos daromą išorės spaudimą, bet taip pat  
padėti joms pasirūpinti jų teritorijoje esančiais migrantais.“ 

„Jeigu valstybių narių grupė pateiktų pasiūlymą [numatyti ES 
žmogaus teisių srities sankcijų režimą], žinoma, esu pasiruošę s 
jį įvertinti ir dirbti su jomis vertinant, kokių pranašumų tokia 
sistema gali atnešti.“ 

Rytinės kaimyninės šalys 

Rytų partnerystės ateitis 

„Turėdamas omenyje vykstančias konsultacijas dėl Rytų 
partnerystės ateities noriu matyti ją stipresnę. Dirbsiu ties 
pasiūlymais dėl ilgalaikių Rytų partnerystės politikos tikslų, 
kuriuos Komisija turėtų pristatyti likus pakankamai laiko iki 
Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo Briuselyje 
2020 m. birželio mėn.“ 

„Mano idėja atgaivinti arba sustiprinti Rytų partnerystę būtų 
pasistengti padėti jos šalims sukurti rinkos ekonomiką, kuri 
sudarytų daugiau galimybių joms atlaikyti išorės spaudimą, 
bet kartu sukurtų investicinį klimatą, kuris pasitarnautų jų 
tautų klestėjimui.“ 

Diferencijavimas ir glaudesnis sektorių 
bendradarbiavimas 

„Kai kurios šalys rytuose, Gruzija, Ukraina ir neseniai Moldova, 
<...> yra ryžtingai nusiteikusios, kartais labai sudėtingomis 
aplinkybėmis, įgyvendinti reformas; kitos – mažiau. Taigi  
norint užtikrinti stabilumo eksportą ir toliau itin svarbu 
portfelyje taikyti išmanų diferencijavimą.“ 

„Reikia dirbti toliau siekiant išnaudoti visus IVLPE pranašumus, 
bet jeigu jos norėtų aktyviau su mumis bendradarbiauti , 
nesvarbu, ar ekonominės plėtros, ar pagrindinės 
infrastruktūros, kaip antai transporto ar energetikos, arba 
žaliojo kurso ar skaitmeninimo srityse, turėtume sugebėti 
prasmingiau su jomis bendradarbiauti šiose srityse.“ 

„<...> turėtume būti pasiruošę bendradarbiauti ir integruoti 
jas į tiek politikos sričių, kiek jos mano gebančios aprėpti. <...>  
Tai taip pat galėtų būti saugumo sritis.“ 

Ukraina 

„Ukraina <...> turi didelę geopolitinę svarbą ES. Ir toliau 
remsime jos nepriklausomumą, suverenumą ir teritorinį 
vientisumą, jos pastangas užbaigti konfliktą Donbase ir remti 
reformas, nesvarbu, ar teisinės valstybės ar ekonomikos 
srityse. Turėtume visiškai išnaudoti visas mūsų priemones, 
įskaitant Komisijos paramos Ukrainai grupę.“ 

„<...> turėsime būti šalia ir turėsime juos ginti, taip pat tuo 
atveju, jeigu būtų pratęstos su Rusija susijusios sankcijos, kol 
nebus jokios pažangos Minsko procese. <...> Padėsiu Josepui  
Borrelliui visomis mano portfelyje esančiomis priemonėmis tai 
padaryti ir kartu remsiu visus veiksmus, kuriais siekiama padėti 
Ukrainai atgauti suverenumą.“ 

„Kol kas Ukrainai nesiūlėme tokios galimybės [visiškai  
integruotis į ES]. Bet galime <...> jiems padėti sukurti patvarią 
rinkos ekonomiką, kuri būti patraukli tiesioginėms užsienio 
investicijoms, kurioje būtų stebimas augimas ir vietos 
lygmeniu kuriamos darbo vietos ir kuri sustiprintų šalį. Man tai 
bus prioritetas.“ 

„Bendradarbiausiu su vyriausiuoju įgaliotiniu, ypač Ukrainoje, 
kurioje taip pat atrodo, jog [dezinformacija] yra reiškinys, 
labiausiai veikiantis visuomenę. Taip pat pasitelksiu visas 
finansines priemones, kad Ukraina galėtų kovoti su šiuo 
reiškiniu.“ 

Kitos rytinės kaimyninės šalys 

„Azerbaidžanas gali būti svarbus partneris energetikos 
sektoriuje, bet turime darbotvarkėje išlaikyti teisinę valstybę ir 
demokratiją.“ 

„Armėnijos atveju turime sutelkti dėmesį į ekonominę plėtrą, 
o Baltarusijos – padėti šaliai modernizuotis, kartu išlaikydami  
darbotvarkėje pagrindinių demokratinių vertybių ugdymo 
klausimą.“ 

„Ir toliau bendradarbiausiu su Baltarusija siekdamas užtikrinti 
[branduolinę saugą]. <...> Turime užtikrinti, kad mūsų 
ekspertai taip pat galėtų įvertinti padėtį vietoje, galėtų ten 
vykti ir įsitikinti, kad branduolinė sauga bus užtikrinama pagal  
mūsų standartus.“ 

„Dirbsiu su Moldova ir Moldovos labui, kad reformos nebūtų 
stabdomos arba kad jų nebūtų atsisakyta. Turime užtikrinti, 
kad net vidaus krizės atveju reformos būtų tęsiamos. Priešingu 
atveju turėsime sustabdyti finansinę pagalbą, kaip jau buvo 
padaryta anksčiau. Akivaizdu, kad finansinė pagalba aiškiai ir 
besąlygiškai siejama su reformų įgyvendinimo pažanga.“ 
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Pietinės kaimyninės šalys 
„Atnaujinsime partnerystę su pietinėmis kaimyninėmis šalimis 
taikydami paramos pagal pažangą principą, kartu sutelkdami  
dėmesį į mūsų partnerių ekonominę plėtrą.“ 

„Partnerystėje su mūsų pietinėmis kaimynėmis sutelksiu 
dėmesį į gero valdymo skatinimą, aplinkos ir klimato apsaugą 
ir veiksmingesnio požiūrio į migracijos problemas sukūrimą. 
Skirsiu didžiausią svarbą ekonomikos augimui ir užimtumo 
politikos sėkmei, ypač jaunimo užimtumo politikai.“ 

„Kai kurios partnerės padarė pažangą, o reformos stringa 
tiesiog dėl konflikto, kaip antai Sirijoje ar Libijoje, arba dėl 
nesėkmės Libane. <...> Marokas ir Tunisas nusiteikę ryžtingai, 
kartais labai sudėtingomis aplinkybėmis, įgyvendinti 
reformas; kitos šalys – mažiau. Taigi norint užtikrinti stabilumo 
eksportą ir toliau itin svarbu <...> taikyti išmanų 
diferencijavimą.“ 

„Ketinu sparčiai parengti naujus pasiūlymus dėl partnerystės 
prioritetų, kad mūsų santykiai su tokiomis sudėtingas 
reformas vykdančiomis šalimis suaktyvėtų.“ 

„Marokas nori su mumis bendradarbiauti ne tik jį 
dominančiose srityse <...>, bet ir tose srityse, kurios domina 
mus, tad galime ir toliau tęsti ir plėtoti šią partnerystę su juo. 
<...> Tai galėtų būti pavyzdys visai pietų kaimynystei.“ 

„Pasirūpinsiu tuo, kad teiktume visą pagalbą, ne tik finansinę, 
bet ir ekspertinę <...>, kai Tunise bus suformuota vyriausybė  
<...>, kad padėtume jam sukurti administraciją, veikiančią 
žmonių labui <...>.“ 

„[Alžyre] yra vilties suteikiančių pokyčių, susijusių su rinkimais 
gruodžio mėn. <...> Mes, žinoma, raginsime jį toliau eiti 
demokratijos keliu, bet dėl to turi apsispręsti alžyriečiai.“ 

„Santykiai su Libija ir Sirija yra sudėtingesni. Mano pirmasis 
tikslas bus dirbti tam, kad bendradarbiaujant su Jungtinių 
Tautų Organizacija būtų atkurta ir saugoma taika ir 
stabilumas.“ 

„Libijoje <...> turime dėti daugiau pastangų, kad pagerintume 
humanitarines migrantų sąlygas <...>.“ 

„Turėsime remti savanorišką grįžimą į Siriją, jeigu bus 
laikomasi pagrindinių savanoriško, saugaus ir oraus grįžimo 
principų, glaudžiai koordinuodami šį procesą su UNHCR.“ 

„Turime padėti Libanui ir Jordanijai, dviem šalims, kurios 
priėmė labai daug pabėgėlių.“ 

„Ir toliau remsime ekonomines ir politines reformas [Egipte]. 
Be to, tęsime glaudų dialogą dėl žmogaus teisių.“ 

„Ir toliau ginsiu ES liniją, t. y. kad tik dviejų valstybių sambūvi u 
pagrįstas sprendimas gali užtikrinti ilgalaikę taiką 
Artimuosiuose Rytuose; turėsime bendradarbiauti su Izraeliu 
ir Palestina, kad pasiektume šį tikslą. <...> Turiu priemonių 
skatinti šį procesą.“ 

Finansavimo priemonės 
„Mano principas, susijęs su [finansavimo priemonėmis pagal  
kitą DFP], yra tai, kad norime finansinių priemonių, kurios būtų 
prieinamos, pragmatiškos, veiksmingos ir lanksčios.“ 

„Reikia įvertinti [finansavimo priemonių] valdymą; 
pasirūpinsiu tuo, kad būtų atsižvelgiama į Europos 
Parlamento nuomones.“ 

„<...> akivaizdu, kad PNPP bus naudojama tik pasiruošimo 
stojimui tikslais – pajėgumų didinimas, teisinė valstybė ir visos 
kitos sritys, kurios turi būti plėtojamos narystės siekiančiose 
šalyse.“ 

„Bus kuriama dar viena finansinė priemonė, t. y. NDICI, kurios 
lėšas skyrėme migracijai. Taigi tarp PNPP ir migracijos veiksmų 
painiavos nebus <...>.“ 

Ryšiai su Europos Parlamentu 
„Esu nusiteikęs glaudžiai bendradarbiauti su Europos 
Parlamentu. <...> Įžvelgiu svarbų mūsų vaidmenų 
papildomumą. Tikiuosi visapusiškai pasinaudoti parlamentine 
diplomatija ir santykiais su vyriausybėmis paisant Europos 
Sąjungos interesų. Teiksiu visokeriopą paramą, kurios jums 
reikia, kad veiksmingai dirbtumėte.“
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Įsipareigojimai, kuriuos per klausymą Europos 
Parlamente prisiėmė 

STELLA KYRIAKIDES 
Paskirtoji Komisijos narė, 
atsakinga už sveikatą ir maisto saugą 

Paskirtoji Komisijos narė Stella Kyriakides 2019 m. spalio 1 d. kalbėjo Europos Parlamente ir atsakė į EP narių iš Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto (ENVI) užduotus klausimus. Per šį klausymą ji prisiėmė tam tikrus 
įsipareigojimus, kurie akcentuojami šiame dokumente. Šie įsipareigojimai susiję su jos portfeliu, apibūdintu 
įgaliojamajame rašte, kurį jai nusiuntė išrinktoji Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, ir apima: 

 visuomenės sveikatos apsaugą ir skatinimą ir 
 maisto saugą bei augalų ir gyvūnų sveikatą. 

Pažymėtina, kad šiame dokumente pateiktose citatose tik nurodomi žodiniai įsipareigojimai, prisiimti per klausymą. 
Šio viešojo klausymo stenograma pateikta paskirtųjų Komisijos narių klausymams skirtoje svetainėje. Paskirtajai 
Komisijos narei taip pat prieš klausymą buvo nusiųsta klausimų raštu, į kuriuos ji pateikė atsakymus raštu. 
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Visuomenės sveikatos apsauga ir skatinimas 

Įperkamų vaistų tiekimas 

„Sieksiu užtikrinti, kad turėtume tinkamas priemones, kurios 
padėtų išsaugoti mūsų piliečių sveikatą, ir šiuo atžvilgiu 
stabilus įperkamų vaistų tiekimas yra gyvybiškai svarbus. Jau 
daug dešimtmečių ES vaistų sistema sudaro sąlygas piliečiams 
įsigyti kokybiškų vaistų už prieinamą kainą.“ 

„Vaistų pramonė turi teisinę prievolę užtikrinti, kad pacientai 
galėtų įsigyti vaistų ir kad būtų užtikrinta jų pasiūla. Turime 
glaudžiai bendradarbiauti ir pasistengti parengti visapusišką 
vaistų strategiją, kad galėtume patenkinti pacientų poreikius.“  

„Turime užtikrinti, kad tuberkulioze, ŽIV / AIDS ir hepatitu 
sergantys asmenys galėtų naudotis inovacijomis ir vaistais. 
<...> Šios ligos daro poveikį labai dideliam Europos piliečių 
skaičiui. Tai būtų pirmasis mano prioritetas pradedant eiti 
pareigas naujos sudėties Komisijoje.“ 

Medicinos priemonės 

„Daugiausia dėmesio skirsiu teisės aktų, kuriais 
reglamentuojamos atnaujintos ir griežtesnės medicinos 
priemonės, sistemos įgyvendinimui. To reikia siekiant 
pagerinti pacientų saugą ir sustiprinti ES kaip pasaulinė s 
lyderės šioje srityje vaidmenį.“ 

Sveikatos duomenų erdvė ir e. sveikata 

„Šioje srityje reikia atrasti skaitmeninių technologijų ir 
dirbtinio intelekto pusiausvyrą, nes ji gali duoti konkrečios 
naudos pacientams ir sveikatos priežiūros specialistams. Noriu 
kuo labiau išnaudoti šį potencialą ir, manau, kad Europos 
sveikatos duomenų erdvės sukūrimas yra svarbus žingsnis 
teisinga linkme.“ 

„Skaitmeninimas yra labai svarbi bet kurios sveikatos 
darbotvarkės dalis ir yra ypač reikšmingas mūsų piliečiams. 
<...> Visa Komisija yra įsipareigojusi siekti didesnio 
skaitmeninimo. Skaitmeninimas padėtų skatinti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, be to, jau turime veikiančius Europos 
informavimo tinklus, kuriuose retomis ir vaikų ligomis 
sergantiems asmenims suteikiama tokia prieiga, ir, manau, 
kad tai gali atnešti esminių pokyčių pacientų priežiūros ir 
gydymo srityje.“ 

„Deja, vienas iš pastebimų dabartinių skaitmeninio amžiaus 
trūkumų yra susijęs su tuo, kaip lengvai per daugybę  
informavimo kanalų galima skleisti klaidinančią informaciją. 
<...> Todėl turime dirbti išvien švietimo ir sveikatos srityse, kad 
kovotume su dabartine klaidinančios informacijos problema ir 
užkirstume jai kelią, nes ji daro tiesioginį poveikį žmonių 
sveikatai.“ 

„<...> taip pat turime rūpintis pacientų duomenų apsauga. 
Kalbėdami apie e. sveikatą į tai turėtume atsižvelgti visada.“ 

Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms 

„<...> Raginsiu sudaryti tarptautinį susitarimą dėl 
antimikrobinių medžiagų naudojimo ir galimybės jas įsigyti. 
Dėl tos pagrindinės priežasties taip pat pirmenybę teiksiu 
Bendros sveikatos koncepcija grindžiamo Europos kovos su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų plano 
įgyvendinimui.“ 

„Užsiminiau apie pramonę ir inovacijas. Manau, kad šioje 
srityje Europos Sąjunga turi rodyti pavyzdį ir žengti į priekį, 
kad sukurtume naujas antimikrobines medžiagas, kuriomis 
galėtų naudotis pacientai.“ 

Skiepijimas 

„Moksliniai tyrimai rodo, kad skiepytis yra svarbu, tačiau 
pastaraisiais metais Europoje matėme įvairių ligų protrūkių – 
abejonės dėl skiepų sukėlė tymų protrūkį. Ir nesakysiu, kad 
taip yra tik dėl netinkamo informavimo, nes tai taip pat susiję 
su valstybių narių skiepų programomis, kurios, atrodo, nėra 
vienodos. <...> turime kovoti su bet kokiu netinkamos 
informacijos šaltiniu, kuris, tiesą sakant, daro neigiamą poveikį 
tose srityse, kuriose, kaip žinome, galioja patikimos mokslinės 
išvados.“ 

Kovos su vėžiu planas 

„Matau, kad kovos su vėžiu planas apima visus mano 
įgaliojamajame rašte aprašytus veiksmus, susijusius su 
strategija „nuo lauko iki stalo“, žaliuoju kursu, atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms, inovacijomis, vaistų 
įperkamumu. Šiame plane reikia aptarti prevenciją, diagnozę, 
gydymą, mokslinius tyrimus, išgyvenamumą ir palaikomąj ą 
slaugą. Į jį reikia įtraukti ne vien sveikatos, bet ir švietimo bei 
aplinkos sektorius ir įmones.“ 

„Visada vadovaujuosi pagrindiniu vertybiniu principu – 
pakeisti vėžiu sergančių žmonių gyvenimą. Atsižvelgdama į 
savo asmeninę patirtį, galiu jus patikinti, kad, eidama 
dabartines pareigas, toliau vadovausiuosi šiuo vertybiniu 
principu <...>.“ 

Organų donorystė 

„<...> kalbant apie tai, ar pateiksime bendrą Europos organų 
donorystės strategiją, norėčiau pamatyti vertinimą, kurį 
tikimasi užbaigti 2019 m. pabaigoje, kad galėčiau susidaryti  
vaizdą apie dabartinę padėtį ir veiksmų kryptis. Savo veiklą 
turime grįsti įrodymais ir mokslu, vadinasi, priimame teisingus 
sprendimus.“ 

Sveikatos technologijų vertinimas 

„<...> tai, manau, yra sritis, kurioje dirbsime labai sunkiai, 
siekdami pažangos ir bandydami rasti sutarimą, kad 2018 m. 
Komisijos pasiūlymas dėl sveikatos technologijų vertinimo 
būtų rengiamas toliau, nes, manau, kad tai yra privaloma bet 
kurios sveikatos priežiūros sistemos, kurią mes, europiečiai, 
norime skatinti, sudedamoji dalis.“
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„<...> glaudžiai bendradarbiausiu ne tik su pacientais, bet ir 
visais kitais suinteresuotaisiais subjektais, kad pasistengčiau 
rasti šį sutarimą sveikatos technologijų vertinimo srityje. 
Akivaizdu, kad savanoryste grindžiamas metodas neveikia. 
Turime nustatyti standartus ir judėti pirmyn.“ 

Psichikos sveikata 

„<...> iš visų jėgų stengsiuosi, kad [psichikos sveikatos] 
klausimai vėl būtų įtraukti į darbotvarkę. Manau, kad 
daugumoje valstybių narių psichikos sveikatos sričiai 
nepelnytai skiriama per mažai dėmesio, todėl svarbu imtis 
kokių nors veiksmų, kad pakeistume šią padėtį. Kalbu ne tik 
apie suaugusiųjų depresiją, – jeigu panagrinėtume paauglių 
elgesio problemas, vis dažniau pasitaikantį savižudišką elgesį, 
akivaizdžiai pamatytume, kad turime imtis prevencinių 
veiksmų.“ 

„<...> dirbsiu su kitais Komisijos nariais, siekdama įtraukti 
psichikos sveikatos aspektą į įvairias politikos sritis. Manau, 
kad galėsiu apie tai garsiai kalbėti ir ketinu tai daryti.“ 

Žmogaus teisės 

„Mano pagrindinė ir svarbiausia nuostata yra žmogaus teisių 
apsauga ir jų skatinimas. Manau, kad šį klausimą reikia įtraukti 
į psichiatrijos sritį, kuri yra labai opi, nes, paskelbus 
psichiatrinę diagnozę, labai lengva klijuoti etiketes, o tai 
kartais gali būti labai subjektyvu ir priklausyti nuo asmens 
kultūrinės aplinkos.“ 

Moksliniai tyrimai ir inovacijos 

„Esame įsipareigoję skatinti inovacijas. Taip pat esame  
įsipareigoję siekti pažangos mokslinių tyrimų srityje ir daugiau 
į juos investuoti. Programoje „Horizontas 2020“ šie 
įsipareigojimai jau prisiimti. Todėl akivaizdu, kad tai bus mano 
prioritetas, nes pažanga inovacijų ir mokslo srityje gali padėti 
užtikrinti veiksmingesnę Europos sveikatos priežiūrą. Tai turės 
įtakos pramonei, vaistams, žaliajam kursui ir maistui kurį 
valgome.“ 

„Todėl mano tikslas – labai atsakingai kalbėti Komisijos narių 
kolegijoje ir tai darydama remsiuosi moksliniais tyrimais ir 
atsižvelgsiu į kitas problemas ir apie jas informuosiu, siekdama 
įtikinti kitus, kad mums reikia judėti pirmyn įgyvendinant  
įvairias politikos sritis, kuriose reikia apsaugoti žmonių 
sveikatą.“ 

Maisto sauga bei augalų ir gyvūnų sveikata 
Pesticidai 

„<...> galiu įsipareigoti mažinti dabartinę priklausomybę nuo 
pesticidų ir daugiau investuoti į mažiau pavojų keliančias 
alternatyvas ir jas skatinti. <...> Ketinu atidžiai stebėti veiklą 
šioje srityje, kad joje pasiektume rezultatų.“ 

„Tikiuosi, kad bendrieji teisės aktai, kuriais reglamentuojami 
maisto produktai, padės pakeisti skaidrumo lygį, kuris tapo 
rimta su kylančiu piliečių nepasitikėjimu susijusia problema, 
tačiau negaliu dar aiškiau įsipareigoti sumažinti  
priklausomybės nuo pesticidų ir ieškoti ne tokių pavojingų 
alternatyvų.“ 

„Tačiau noriu aiškiai pabrėžti, kad šis klausimas nėra atskirtas 
nuo visų kitų sričių. Tai yra žaliojo kurso, kurį visi toliau 
įgyvendinsime, sudedamoji dalis ir tai yra strategijos „nuo 
lauko iki stalo“ sudedamoji dalis. Šių aspektų integravimas į 
minėtus teisės aktus yra būtinas siekiant užtikrinti veiksmingą 
strategiją „nuo lauko iki stalo“ arba žaliąjį kursą, ir savo tikslų 
nepasieksime, jeigu nepripažinsime ir nespręsime tokių 
problemų kaip pesticidų naudojimas.“ 

 „Įsipareigoju <...> jokiais būdais nesumažinti bičių ir kitų 
apdulkintojų apsaugos lygio. <...> Bičių apsauga turi būti 
mūsų politikos epicentras, be to, tai taip pat yra žaliojo kurso 
politikos sudedamoji dalis <...>. Manau, kad pagrindinė  
problema yra neonikotinoidų naudojimo mažinimas ir 
alternatyvų paieška.“ 

Endokrininę sistemą ardančios medžiagos 

„Suprantu, kad jos [endokrininę sistemą ardančios medžiagos] 
daro poveikį žmonių sveikatai ir kad kažkaip turime spręsti šią 
problemą, todėl įsipareigoju imtis veiksmų šioje srityje. 
Laukiame tinkamumo patikros. Nekantriai laukiu, kada galėsiu 
pradėti dirbti su jumis, kad pamatyčiau, ką turime padaryti, 
siekdami judėti pirmyn, nes akivaizdu, kad šios srities 
negalime apleisti, ir noriu tai aiškiai pasakyti. 

„Todėl manau, kad kalbant apie endokrininę sistemą 
ardančias medžiagas, neonikotinoidus, naujus veisimo 
metodus ir pesticidus, ypač svarbu remtis dabartiniais mokslo 
laimėjimais.“ 

Geresnis vartotojų informavimas 

„[Maistingumo ženklinimą], tiesą sakant, privaloma pateikti 
ant fasuotų maisto produktų. Piliečiai to nori. Jiems reikalinga 
informacija apie maistingumą. Akivaizdu, kad tais atvejais, kai  
ketiname kažką pasirinkti parduotuvės lentynoje, vis dažniau 
ieškome informacijos, kad ją perskaitę sužinotumėme, ar 
norime pirkti produktą. <...> Informacija apie maistingumą yra 
svarbi. Ji svarbi piliečiams. Šių metų pabaigoje bus parengta 
ataskaita apie ant pakuotės pateikiamą informaciją. Norėčiau 
sulaukti šių rezultatų ir judėti pirmyn, be to, norėčiau, kad 
valstybės narės laikytųsi vienodo požiūrio <...>.“ 

„Turime rasti bendrų [kilmės ženklinimo] būdų, kad vartotojai 
galėtų susipažinti su patikima informacija pirkdami maisto 
produktus arba galėdami juos įsigyti. Būtent šis klausimas 
dabar yra vertinamas. Išnagrinėsiu visą informaciją ir tuomet 
pateiksiu pasiūlymą.“ 
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Gyvūnų sveikata ir gerovė 

„Pirmiausia noriu aiškiai pasakyti, kad, mano manymu, gyvūnų 
gerovė ir gyvūnų sveikata yra sudedamoji koncepcijos „Viena 
sveikata“ dalis <...>. <...> negalime kalbėti apie koncepciją 
„Viena sveikata“, jeigu nepažvelgsime į visą sritį, ir tai apima 
žmonių, aplinkos ir gyvūnų bei augalų sveikatą.“ 

Maisto atliekos 

„<...> norėčiau turėti galimybes įgyvendinti penkerių metų 
veiksmų planą, kad išspręsčiau maisto atliekų problemą, nes, 
manau, kad tai yra labai svarbu atsižvelgiant į dedamas 
pastangas tvaraus maisto srityje.“ 

Su maistu besiliečiančios medžiagos 

„Šis [su maistu besiliečiančių medžiagų] klausimas yra labai  
svarbi tema, nes jis susijęs su maiste naudojamomi s 
cheminėmis medžiagomis, kurios gali pakeisti žmogaus 
sveikatą arba turėti jai įtakos, taip pat pakeisti maisto 
sudedamąsias dalis. <...> Norėčiau išnagrinėti mokslinius 
duomenis ir nustatyti prioritetus, visų pirma susijusius su 
tomis cheminėmis medžiagomis, kurios, kaip žinome, gali būti 
kenksmingos žmonių sveikatai.“ 

Ryšiai su Europos Parlamentu 

Bendradarbiavimas 

„Dirbsiu su Europos Parlamentu, valstybėmis narėmis, 
suinteresuotosiomis šalimis, kolegomis Komisijos nariais, kad 

pagerinčiau visuomenės sveikatą ir apsaugočiau tvarią 
Europos ateitį. Nustatę savo sistemų trūkumus, privalome  
bendromis pastangomis rasti sprendimo būdą, energingai 
dirbti, siekti plačių užmojų ir įsipareigojimų. Kurti pasitikėjimu, 
sąžiningumu, skaidrumu ir atskaitomybe pagrįstą 
partnerystę.“ 

„Pirma, visada gerbiu demokratiją, o antra, ir tai nėra tušti 
žodžiai, klausysiu, ką sako Parlamentas, be to, ketinu visada 
būti pasiekiama ir glaudžiai su jumis dirbti, nes sprendžiant  
daugybę klausimų, pvz., GMO, nauji veisimo metodai, 
Parlamentas atliko svarbų vaidmenį atkreipdamas dėmesį į 
juos ir pateikdamas rezoliucijas, kurios lėmė pokyčius.“ 

Skaidrumas ir atskaitomybė 

„Skaidrumas turi būti mūsų veiklos epicentras ir viena 
priežastis, kurią visi esantys šioje patalpoje gali sau atvirai 
pripažinti ir dėl kurios praradome piliečių pasitikėjimą, 
nepaisant to, kad daug dirbame maisto saugos, inovacijų, 
apsaugos srityje, yra susijusi su tuo, kad jie jaučia skaidrumo 
stoką atsižvelgiant į įvairius rezultatus, su kuriais jie turėtų 
turėti galimybę susipažinti. Šia prasme anksčiau jau minėjau 
bendrų maisto produktus reglamentuojančių teisės aktų 
pakeitimus, pagrįstus skaidrumu, kurie, tikiuosi, padės 
užmegzti geresnius santykius ir padidinti piliečių pasitikėjimą. 
Manau, kad tai yra privaloma.“ 

„<...> jei būsiu paskirta už sveikatą ir maisto saugą atsakinga 
Komisijos nare, ryžtingai imsiuosi naujos veiklos ir visada 
skaidriai ir konstruktyviai su jumis bendradarbiausiu, nes 
galiausiai esu jums atskaitinga.“ 
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Įsipareigojimai, kuriuos per klausymą Europos 
Parlamente prisiėmė 

DIDIER REYNDERS 
Paskirtasis Komisijos narys, 
atsakingas už teisingumą 

Paskirtasis Komisijos narys Didier Reynders 2019 m. spalio 8 d. kalbėjo Europos Parlamente ir atsakė į EP narių iš Piliečių 
laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto, Teisės reikalų komiteto ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto 
užduotus klausimus. Per šį klausymą jis prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus, kurie akcentuojami šiame dokumente. Šie 
įsipareigojimai susiję su jo portfeliu, apibūdintu įgaliojamajame rašte, kurį jam nusiuntė išrinktoji Europos Komisijos 
pirmininkė Ursula von der Leyen, ir apima: 

 teisinės valstybės išsaugojimą ir 
 teisingumą ir vartotojų apsaugą. 

Pažymėtina, kad šiame dokumente pateiktose citatose tik nurodomi žodiniai įsipareigojimai, prisiimti per klausymą. 
Šio viešojo klausymo stenograma pateikta paskirtųjų Komisijos narių klausymams skirtoje svetainėje. Paskirtajam 
Komisijos nariui taip pat prieš klausymą buvo nusiųsta klausimų raštu, į kuriuos jis pateikė atsakymus raštu.
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Teisinės valstybės išsaugojimas 

Išsamios diskusijos teisinės valstybės, pagrindinių teisių 
ir demokratijos klausimais 
„Dirbsiu, <...> kad parengčiau ataskaitą apie teisinę valstybę, 
kurioje bus aptarta, kaip galima stiprinti procesą, ir rengsiu 
tarpinstitucines diskusijas šiuo išsamiu klausimu, <...> 
susijusiu su teisine valstybe, pagrindinėmis teisėmis ir 
demokratija.“ 

Europos teisinės valstybės mechanizmas 
„Liepos mėn. Komisija pateikė savo pasiūlymus dėl išsamaus 
Europos teisinės valstybės mechanizmo. Skatinsiu teisinės 
valstybės kultūrą, užkirsiu kelią su teisinės valstybės kūrimu 
susijusių problemų atsiradimui ir prireikus imsiuosi veiksmų.“ 

„Noriu, <...> kad šis naujas mechanizmas pradėtų veikti kitais 
metais ir būtų pagrįstas įtraukiu nediskriminaciniu ir 
prevenciniu metiniu procesu. Tai padės parengti metinę 
ataskaitą, kuri bus pagrįsta teisingumo suvestine.“ 

Teisinės valstybės stebėsena vedant dialogą su 
valstybėmis narėmis ir bendradarbiaujant su valstybėmis 
narėmis bei kitomis institucijomis 
„Stebėsena bus vykdoma visose valstybėse narėse, tačiau 
aktyviau bendrausiu su tomis valstybėmis narėmis, kuriose 
nustatyti konkretūs rizikos veiksniai. Ypatingą dėmesį skirsiu 
tam, kad užtikrinčiau šios dialogo kūrimo stebėsenos 
objektyvumą ir sąžiningumą, ir, siekdamas padėti valstybėms 
narėms, užtikrinsiu dalijimąsi geriausia patirtimi.“ 

Viso priemonių, įskaitant sankcijas, rinkinio naudojimas 
„Privalome naudoti visas turimas priemones <...> Pasitikėkite 
manimi, kai teisinės valstybės principui kils pavojus, 
nedvejodamas imsiuosi veiksmų. Dėl demokratijos nedarysiu 
jokiu išlygų.“ 

Rekomendacijos 
„[T]aip pat labai svarbu nusiųsti rekomendacijas visoms 
valstybėms narėms ir pateikti joms pastabas jų visiškai  
nediskriminuojant <...> Nustebau sužinojęs, kad daugybę  
metų buvo galima teikti pastabas dėl biudžeto būklės (tai 
būtina daryti), tačiau to pasigendu, kai teikiamos pastabos dėl 
mūsų bendrų vertybių.“ 

7 straipsnio procedūros 
„[T]ai yra aišku: noriu toliau taikyti 7 straipsnio procedūrą ne 
tik faktinėms byloms, kurias turėjome, bet prireikus ir kitoms 
byloms. Suprantu, kad kitose valstybėse narėse gali būti 
kitokių rūšių problemų ir prireikus turime ją taikyti vienodai.“ 

EP turi pateikti Tarybai savo iniciatyvą dėl 7 straipsnio 
procedūros Vengrijos atžvilgiu 
„[D]ėl Vengrijos (žinote, kad dabar jai taikoma procedūra) 
noriu pasakyti, kad kreipiausi į Tarybą, be to, tai taip pat yra 
dabartinės sudėties Komisijos pozicija, pagal kurią 
Parlamentas turi turėti galimybę pasisakyti ir paaiškinti savo 
poziciją, nes ši procedūra buvo pradėta Parlamente lygiai 
tokiu pat būdu ir remiantis labai tvirtu pagrindu.“ 

Metinis ciklas, žiniasklaida ir demokratija 
„Pirmoji mano užduotis bus vadovauti Komisijos darbui  
siekiant parengti žmogaus teisių ataskaitą, kurioje bus aptarti 
ne tik teisinės valstybės, bet ir platesnio pobūdžio klausimai. 
Pirmaisiais Komisijos veiklos metais pateiksiu dokumentą, 
kuriuo remiantis bus rengiamos diskusijos Parlamente ir, 
tikiuosi, Taryboje.“ 

Teisinės valstybės sąlyga 
„Manau, kad teisės aktų leidėjai greitai pasieks susitarimą tuo 
klausimu, nes tai reikš, kad paskui bus galima teisingų 
biudžeto veiksmų, įskaitant sustabdymą, arba visi pinigai bus 
prarasti, jeigu nebus laikomasi bendrų su teisine valstybe  
susijusių pareigų.“ 

Ataskaitos apie naują demokratijos strategiją ir 
Pagrindinių teisių chartiją 
„Komisija tai pat ketina parengti ataskaitą apie Pagrindinių 
teisių chartiją, taigi, yra galimybė pateikti ataskaitą ir tuo 
klausimu. Dirbsime rengdami naują demokratijos strategiją, 
kuri galbūt apims ir ataskaitą apie demokratiją.“ 

Tarpinstitucinis susitarimas 
„[Y]ra galimybė aptarti tarpinstitucinį susitarimą. Nežinau, ar 
tai bus oficialus susitarimas, nes jis galios ilgą, galbūt vidutinės 
trukmės laikotarpį, tačiau jį būtina pradėti rengti nedelsiant. 

Komisijos, Tarybos ir Europos Parlamento darbo grupė 
„Pasiūlysiu sudaryti trijų institucijų darbo grupę <...> ir 
pažiūrėsime, kaip galėtume kartu sustiprinti procesą. 
Pirmiausia, žinoma, dirbsiu, kad parengčiau ataskaitą apie 
teisinę valstybę, kurioje bus aptarta, kaip galima stiprinti 
procesą, ir šiuo tikslu rengsiu tarpinstitucines diskusijas šiuo, 
kaip sakėte, visapusišku teisinės valstybės, pagrindinių teisių ir 
demokratijos klausimu <...> Todėl tikiuosi, kad tokia darbo 
grupė kaip įmanoma greičiau pradės dirbti <...> Nesu kokių 
nors galimybių konsultuotis ir diskutuoti su nepriklausomai s 
ekspertais, nepriklausomomis įstaigomis priešininkas, tačiau 
galbūt nereikėtų kurti naujos įstaigos.“ 

Išorės veiksmai pagal 2 straipsnį 
„Esu tvirtai įsipareigojęs užtikrinti 2 straipsnio laikymąsi ES ir 
dalytis mūsų vertybėmis.“ 

Mažumos ir pažeidžiamos grupės 
„[E]su įsipareigojęs <...> ginti mažumas ir, žinoma, mažumų 
teises. Jūs kalbėjote apie LGBT, tačiau šis įsipareigojimas 
taikomas visais įmanomais atvejais. Žinoma, tai bus viena iš 
problemų, visi jie yra pažeidžiamos grupės ir jūs tai suprantate, 
tačiau turime būti aktyvūs vietoje, o ne tik taikydami turimas 
bendro pobūdžio procedūras.“ 
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Teisingumas ir vartotojų apsauga 

Teisingumo erdvės kūrimas užtikrinant teisminį 
bendradarbiavimą 
„Turime stiprinti teisminį bendradarbiavimą sprendžiant  
civilinius ir politinius klausimus. Europos piliečiai turi teisę 
gyventi ir dirbti ES, kurioje visapusiškai gerbiama judėjimo 
laisvė.“ 

Tarpusavio pasitikėjimas 
„Tai taip pat yra susiję su pagarba mūsų įvairovei ir įvairių 
teisinių tradicijų išsaugojimu, tačiau jos neturėtų tapti kliūtimi 
mūsų laisvėms ar saugumui. Dirbsiu siekdamas stiprinti 
tarpusavio pasitikėjimą tarp įvairių teisinių sistemų.“ 

Ar pagrindinės teisės užtikrinamos teisėsaugos srityje? 
„[A]tsakymas yra „taip“ <...> [J]eigu turėčiau tokį portfelį, 
ginčiau pagrindines teises <...> Iš tikrųjų <...> „[T]ai yra aišku.“ 

Europos arešto orderis 
Dėl Europos arešto orderio, toliau stebėsiu, kaip jis taikomas, 
ir glaudžiai bendradarbiausiu su jumis bei valstybėmis 
narėmis, kad toliau tobulinčiau jo veikimą <...> Išnagrinėsime, 
ar pažeidimo nagrinėjimo procedūra yra būtina atsižvelgiant į 
atitikties vertinimą. Taip pat rimtai išnagrinėsiu, ar verta 
pateikti pasiūlymą dėl Europos arešto orderio peržiūros.“ 

Asmenų sulaikymo kardomojo kalinimo įstaigose ir 
kalėjimuose sąlygos 
„Taip pat nagrinėsiu, kaip būtų galima pagerinti asmenų 
laikymo Sąjungos kalėjimuose sąlygas, ir išnagrinėsiu idėją 
nustatyti minimalius standartus, taikomus kardomojo 
kalinimo įstaigose, kad sustiprinčiau pasitikėjimą.“ 

Europolo derybos su partneriais 
„Manau, kad šiuo atveju taip pat turėtume atkreipti dėmesį į 
pagrindines teises, žmogaus teises ir tai, kaip deramės dėl 
susitarimų ir juos sudarome. Žinoma, prižiūrėsiu agentūras, 
kurios yra tiesiogiai priklausomos nuo Teisingumo generalinio 
direktorato.“ 

Europos prokuratūra 
„[S]varbiausias mano rūpestis bus užtikrinti, kad iki kitų metų 
pabaigos būtų teisingai sukurta Europos prokuratūra. 
Bendradarbiausiu su generaliniu prokuroru ir laikinuoju 
administratoriumi, kad pasiektume šį tikslą, be to, šioje srityje 
dar turime daug ką nuveikti <...> Pirma, turime sukurti 
prokurorų kolegiją. Todėl mums reikia daryti spaudimą 
valstybėms narėms, kad būtų sudaryta Komisijos narių 
kolegija. Antra užduotis – turime daryti didesnį spaudimą, kad 
teisingai įgyvendintume FIA direktyvą, nes priešingu atveju 
naujajam Europos prokurorui bus sudėtinga spręsti Europos 
biudžeto problemas. Paskui <...> bus svarbu Europos 
prokuratūrai skirti pakankamai žmogiškųjų ir finansinių 
išteklių ir šiuo atveju pasirūpinsiu, kad šis tikslas būtų 
pasiektas DFP.“ 

Eurojustas 

„Teisingumo srityje Eurojusto užduotis visų pirma yra 
palengvinti teisminių įstaigų koordinavimą, ypač tuomet, kai 
kalbame apie kovą su nusikaltimais intelektinei nuosavybei. 
Būtent šioje srityje pageidautina imtis griežtesnių ir 
aktyvesnių veiksmų, be to, Eurojustas rengia ataskaitą apie 
teisminius iššūkius ir geriausią patirtį, kad būtų mažinamas 
šios rūšies nusikaltimų skaičius. Todėl galėsime 
bendradarbiauti, siekdami keistis geriausia patirtimi tarp 
valstybių.“ 

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, europinio 
požiūrio kaip pasaulinio modelio skatinimas 

„Vienas iš mano prioritetų bus užtikrinti, kad skaitmeniniame  
amžiuje būtų visapusiškai apsaugotos skaitmeninės teisės 
<...> Turime užtikrinti, kad nauja teisinė sistema būtų 
visapusiškai įgyvendinta ir tuo pat metu toliau pasauliniu 
mastu puoselėti savo vertybes ir standartus <...> Dažnai  
girdžiu kritiką Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, 
kuriame vis dėlto numatyti supaprastinti mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms taikomi mechanizmai. Būtent šiuo 
klausimu stengsiuosi dirbti, kad, jei įmanoma, pašalinčiau 
įvairias nereikalingas kliūtis mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms arba startuoliams.“ 

Pagrindinės teisės, dirbtinio intelekto žmogiškieji ir 
etiniai aspektai 

„[P]er pirmąsias 100 dienų pabandysime dirbti su naujais 
horizontaliais teisės aktais, susijusiais su dirbtinio intelekto 
žmogiškaisiais ir etiniais aspektais <...> [T]urime prašyti vis 
daugiau informacijos apie algoritmus ir loginį algoritmų 
veikimą <...> Taigi, kartu su Komisija turime ne tik priimti 
naujus teisės aktus, bet ir padėti nacionalinėms institucijoms 
rengti testus ir pasirūpinti kontrolės priemonėmis, kad 
gautume informacijos <...> [D]irbsime spręsdami sektoriaus 
problemas, kurios transporto arba sveikatos priežiūros 
sektoriuje yra aiškesnės, ir vykdysime kitokią veiklą.“ 

Auksinės vizos 
„[Y]ra tam tikrų su judėjimo laisve susijusių teisių, dėl kurių 
Europos Parlamentas turi teisę balsuoti, todėl turime būti 
griežti <...> Taip yra todėl, kad, kaip minėjote, esama rizikos 
veiksnių: korupcija, pinigų plovimas, įskaitant daugybę kitų su 
tuo susijusių rizikos veiksnių. Todėl įsipareigoju kovoti su šiais 
rizikos veiksniais, nes mums reikia apsaugoti Europos 
pilietybę. Tai iš tikrųjų yra svarbus mūsų vertybių aspektas.“ 

Pranešėjai apie pažeidimus 
„[M]anau, kad privalome ne tik užtikrinti, kad direktyvą taikytų 
visos valstybės narės, o tai yra visai įmanoma, be to, noriu 
diskutuoti su valstybėmis narėmis, kad, kaip minėjau, 
priimtume papildomas pagalbos ir paramos priemones. 

Kaip minėjau, jos gali būti susijusios su teisine ir finansine  
pagalba, taip pat su psichologine pagalba.  
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Taigi, atsižvelgdamas į šiuos įvairius aspektus, galiu teigti, kad 
esu pasirengęs pamatyti, ar valstybės narės nori žengti toliau 
ir ar taip pat būtina veiksmų imtis Europos lygmeniu.“ 
Europos pilietybė 
„Noriu toliau įgyvendinti prioritetus: <...> apsaugoti laisvą 
piliečių judėjimą, visų pirma atsižvelgiant į „Brexit’ą“, kuris 
netrukus vėl bus įtrauktas į mano darbotvarkę.“ 

 Bendrovių teisė 
„Esu tvirtai įsipareigojęs dirbti su jumis ir Taryba, kad 
bendrovių teisėje nustatyčiau naujus reikalavimus. Taip pat  
užsiminėte apie žmogaus teises <...> Dabar dauguma 
bendrovių yra davusios savanoriškus įsipareigojimus, tačiau to 
nepakanka. Esu įsitikinęs, kad turime įvykdyti tikrus bendrovių 
teisės pokyčius, kad galėtume prašyti daugiau įsipareigojimų, 
susijusių su bendrovių socialiniais interesais, be to, taip pat esu 
įsitikinęs, kad pakankamai svarbu aptarti tiekimo grandinę.“ 

Atstovaujamieji ieškiniai 
„Dirbsiu, <...> kad būtų greitai priimtas pasiūlymas dėl 
atstovaujamųjų ieškinių. Galimybės kolektyviai ginti teises 
Europos vartotojams yra labai reikalingos.“ 

„ <...> pirmiausia turime priimti naują Atstovaujamųjų ieškinių 
direktyvą, kad būtų galima pasirūpinti kolektyvine teisių 
gynyba, nes žinote, kad, jei įmanoma, turime gauti Tarybos 
poziciją lapkričio mėn., todėl tai tik pirmas žingsnis ir visiškai  
pritariu nuomonei, kad turime tai padaryti ir turime pasirūpinti 
proceso organizavimu.“ 

Dvejopa produktų kokybė 
„Privalome toliau silpninti nesąžiningą ir agresyvią prekybą ir 
apsaugoti pažeidžiamus vartotojus. Atsižvelgdami į dvejopos 
produktų kokybės riziką, privalome išlikti labai budrūs <...> To 
paties sąžiningumo tikimės nepriklausomai nuo vartotojo 
gyvenamosios vietos.“ 

Produktų sauga 
„Išnagrinėsiu galimybes atnaujinti bendrąją Produktų saugos 
direktyvą, kad visi tiekimo grandinės dalyviai internete 
sumažintų nesaugių produktų skaičių. Taip pat noriu, kad visų 
tiekėjų, kurie dalyvauja vartotojams apsiperkant internetu, 
atsakomybė būtų užtikrinama pagal aiškias taisykles.“ 

Atsakomybė už dirbtinį intelektą 
„[D]ėl žmogiškųjų ir etinių dirbtinio intelekto aspektų, turime 
išnagrinėti, kaip galime toli žengti atsakomybės srityje <...> 
Saugumas yra labai svarbus aspektas, žmogiškasis ir etinis 

aspektas ir atsakomybė – taip pat, tačiau negaliu garantuoti, 
kad per pirmąsias 100 dienų priimsime naują reglamentą dėl 
atsakomybės. Tai gali užtrukti ilgiau.“ 

Veiksmingas vartotojų teisės įgyvendinimo užtikrinimas 
„[K]etinu ypatingą dėmesį skirti veiksmingam reikalavimų 
užtikrinimui. <...> Dabar turime užtikrinti, kad jos veiksmingą 
vykdymą užtikrintų tiek Sąjunga savo viduje, tiek mūsų 
tarptautiniai partneriai.“ 
Vartotojų galimybių stiprinimas 
„Pagal žaliojo kurso strategijas per pirmąsias 100 dienų 
stengsimės sužinoti, kaip galima glaudžiau bendradarbiauti  
su tiekėjais ir kaip vartotojui būtų įmanoma greičiau pereiti 
prie žaliosios ekonomikos. Esu įsitikinęs, kad visų pirma turime 
vartotojams suteikti daugiau informacijos, kad jie galėtų 
priimti kitą sprendimą ir pasirinkti kitą produktą.“ 

Tvarumas, patvarumas, tinkamumas remontuoti 
„Pirma, mes ir visos Europos Sąjungos valstybės narės yra 
įsipareigojusios JT lygmeniu siekti darnaus vystymosi tikslų 
(DVT).“ 

„Sakiau tai pokalbio pradžioje, tačiau noriu tai pakartoti – labai 
svarbu naudoti paklausą, t. y. vartotojų pajėgumus, kad 
galėtume pradėti tikrą tausios ekonomikos procesą, ir esu 
įsitikinęs, kad jei norime JT lygmeniu visapusiškai laikytis savo 
įsipareigojimų DVT srityje, turime imtis labai aktyvių veiksmų 
šioje srityje.“ 

„Labai aiškiai pasakiau, kad, mano manymu, turime 
veiksmingai informuoti vartotojus įvairiais klausimais, 
susijusiais su tvarumu ir darniu vystymusi. Taigi, įmonės pačios 
turi pateikti teisingą informaciją, pavyzdžiui, apie <...> įvairių 
produktų patvarumą, tinkamumą remontuoti, taip pat apie 
galimybę įsigyti atsargines dalis. Dėl tinkamumo remontuoti, 
norėčiau pridurti, <...> kad tai gali daryti ir trečiosios šalys, 
nebūtinai produktą pardavusi įmonė <...> Taigi, dėl visų šių 
klausimų, manau, turėsime priimti teisės aktus <...> 
Nagrinėsime visas situacijas, kad išsiaiškintume, ar judame link 
tvarumo įsipareigojimo įvykdymo. <...>“ 

Užprogramuotas susidėvėjimas 
„Kaip kalbate apie užprogramuotą susidėvėjimą, manau, kad 
jei jis iš tikrųjų būtų užprogramuotas, jį reikia numatyti  
baudžiamuosiuose įstatymuose ir leisti valstybėms skirti 
bausmes. Neįsivaizduoju, kaip šią susidėvėjimo logiką būtų 
galima numatyti produktuose savanoriškai ir už tai nesulaukti 
jokių pasekmių.“

Atsakomybės ribojimas ir autorių teisės. Už šiame dokumente pareikštas nuomones atsako tik autoriai ir jos nebūtinai atitinka oficialią Europos  
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Įsipareigojimai, kuriuos per klausymą Europos 
Parlamente prisiėmė 

ADINA-IOANA VĂLEAN 
Paskirtoji Komisijos narė, 
atsakinga už transportą 

Paskirtoji Komisijos narė Adina-Ioana Vălean 2019 m. lapkričio 14 d. kalbėjo Europos Parlamente ir atsakė į EP narių iš 
Transporto ir turizmo komiteto užduotus klausimus. Per šį klausymą ji prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus, kurie 
akcentuojami šiame dokumente. Šie įsipareigojimai susiję su jos portfeliu, apibūdintu įgaliojamajame rašte, kurį jai 
nusiuntė išrinktoji Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, ir apima: 

 darnųjį, saugų ir įperkamą transportą. 

Pažymėtina, kad šiame dokumente pateiktose citatose tik nurodomi žodiniai įsipareigojimai, prisiimti per klausymą. 
Šio viešojo klausymo stenograma pateikta paskirtųjų Komisijos narių klausymams skirtoje svetainėje. Paskirtajai 
Komisijos narei taip pat prieš klausymą buvo nusiųsta klausimų raštu, į kuriuos ji pateikė atsakymus raštu. 
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/files/president-elect-von-der-leyens-mission-letter-adina-valean_lt
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/other-events/video?event=20191114-1300-SPECIAL
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191115RES66601/20191115RES66601.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/hearings2019/eurokomisaru-klausymai-2019/20191108STO66105/adina-valean-rumunija
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191113RES66456/20191113RES66456.pdf
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Darnusis, saugus ir įperkamas transportas 
Bendradarbiavimas su Europos Parlamentu 

„Žinau, kad Komisijos nariui turėtų būti labai svarbu remtis 
Europos Parlamento narių žiniomis ir patirtimi, todėl 
įsipareigoju su jumis nuo pat pradžių dalytis idėjomis ir 
projektais, ir bendradarbiausime per visą teisės aktų rengimo 
ciklą.“ 

„Įsipareigoju pateikti tinkamus sprendimo būdus, kurie padės 
dirbti su visomis suinteresuotosiomis šalimis, ir Parlamentu 
siekiant išspręsti problemas ir rasti tinkamus žmonių 
sujungimo, judėjimo už prieinamą kainą būdus, kad 
sukurtume sąžiningą ir įtraukų transporto sektorių, įskaitant  
aviaciją.“ 

„<...> Transporto ir turizmo sektoriuje laukia daug darbų, todėl 
<...> už transportą atsakingas Komisijos narys turėtų 
įsipareigoti dirbti su Europos Parlamentu, [plėtoti] šį 
bendradarbiavimą ir paskui [aptarti] darbo rezultatus 
Komisijos narių kolegijoje.“ 

Darnusis ir pažangus transportas 

„Sunkiai dirbsiu, kad sumažinčiau judumo ir transporto veiklos 
pėdsaką aplinkoje ir užtikrinčiau, kad savo veiksmais toliau 
prisidėtume prie išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo 
ir geresnės oro kokybės.“ 

„Remsiu vertės grandinės partnerystę su pramone, kuri yra 
sudedamoji Europos žaliojo kurso dalis.“ 

 „Darysiu spaudimą, kad galiausiai būtų sukurtas Bendras 
Europos dangus. <...> Nemanau, kad mums reikia mažiau 
skraidyti, tačiau turime užtikrinti didesnį veiksmingumą, 
tausumą ir turėti geresnę ir veiksmingesnę eismo valdymo 
sistemą.“ 

 „Kalbant apie uostus, norėčiau pasakyti kad Europos jūrų 
verslo sektoriuje, žinoma, vykdoma intensyvi veikla. Turime jį 
apsaugoti, stiprinti, padaryti jį tvaresnį, ekologiškesnį, tačiau 
tai turi būti pozityvaus, t. y. ekologiškesnio ir 
konkurencingesnio, sprendimo būdo sudedamoji dalis, <...>  
be to, visi mūsų rinkoje veikiantys trečiųjų šalių subjektai  
turėtų gerbti mūsų taisykles, ir prie to turi prisidėti Komisija 
stebėdama, kaip laikomasi šių taisyklių ir užtikrinti, kad taip 
būtų visada.“ 

 „<...> tvarioms miesto judumo planavimo strategijoms <...> 
Europos lygmeniu reikėtų skirti pirmenybę, kad būtų 
išvengta fragmentacijos, nes dėl jos šioje srityje 
tarpvalstybiniams keliautojams kyla sunkumų, <...> 
pažiūrėsime, ar Europos lygmeniu reikės imtis papildomų 
veiksmų.“ 

Išorės aspektų integravimas ir energijos apmokestinimas 

„Iki 2050 m. siekiame neutralaus anglies dioksido poveikio, o 
tam reikalinga papildoma politika ir pastangos.“ 

„Taigi, mums reikia integruoti dalį šių išorės aspektų <...> ir 
naudotojai turi įnešti savo indėlį mažinant taršą.“ 

 „Galiu įsipareigoti ir pasakyti, kad neatmetu apmokestinimo 
galimybės, tai yra visiškai akivaizdu <...> Įsipareigoju daugiau 
dėmesio skirti tam, kaip plėtoti geležinkelius ir užtikrinti 
didesnį kelionių traukiniais įperkamumą nustatant mažesnes 
kainas.“ 

„Tuomet pateiksiu pasiūlymus dėl tausaus ir alternatyvaus 
kuro rūšių ir apmokestinimo, ir neturiu ko slėpti – šioje srityje 
įsipareigoju dėti visas pastangas, kad būtų sumažinti aviacijos 
sektoriuje išmetami teršalai, o traukiniai taptų patrauklesne  
keleivių ir prekių vežimo transporto priemone.“ 

Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos plėtimas 

„Išmokų oro linijų bendrovėms mažinimas, siekiant jas 
galiausiai panaikinti yra mano misijos dalis, nes tai buvo man 
patikėta, o apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos 
išplėtimas jūrų sektoriui atneš daug pokyčių. Apskritai būtent 
keleiviai, o ne visa visuomenė turėtų sumokėti savo kelionių 
išlaidas.“ 

„<...> ATLPS aviacijos sektoriuje turi padėti sumažinti  
išmetamą teršalų kiekį. Turime CORSIA: kai ši sistema bus 
patvirtinta, įsipareigosime ją įgyvendinti, taip galėsime 
kompensuoti išmetamųjų teršalų kiekį.“ 

 „<...> Dėl ES ATLPS <...> įsipareigoju ir tai turėtų būti mūsų 
bendra pareiga, nustatyti tokią išmetamo teršalų kiekio 
mažinimo priemonę jūrų sektoriuje.“ 

„<...> kai pradėsime naudoti ES ATLPS jūrų sektoriuje, <...>  
atidžiai stebėsime, kaip ji veikia ir pabandysime išlaikyti 
sektoriaus konkurencingumą, nes tai mums yra labai svarbu.“ 

Tausaus ir alternatyvaus transporto kuro rūšių 
naudojimas kelių, jūrų ir oro transporto sektoriuose 

„Dirbsiu su valstybėmis narėmis ir privačiais investuotojais, 
kad būtų gerokai sparčiau statomos viešos pakrovimo arba 
kuro papildymo stotelės. Stengsiuosi skatinti naudoti tausaus 
kuro rūšis kelių, jūrų ir oro transporto sektoriuose.“ 

„<...> tausesnio kuro rūšių naudojimas. Jūrų sektoriuje <...>  
sieksiu ir įsipareigosiu remti įmones, kurios šiuo metu veikia 
tausiai ir yra perspektyvios, taip pat skatinsiu naujus 
technologinius pokyčius ir naujas mokslinių tyrimų 
programas.“ 

 „Taigi, priemonių rinkinį sudaro priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimo, mažesnio kenksmingumo aplinkai ir 
konkurencijos išlaikymo aspektai.“ 

 Skaitmeninės inovacijos ir nuolatinis pagrindinių 
transporto sistemų modernizavimas 

„Privalome išnaudoti visus skaitmeninimo privalumus, kad 
mūsų transportas būtų saugesnis, ekologiškesnis, 
veiksmingesnis ir įperkamesnis.“ 
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„Kuriasi tikra skaitmeninių sprendimo būdų rinka ir noriu, kad 
ES toliau pirmautų: pradedant blokų grandinėmis, 
skaitmeninių žemėlapių naudojimu ir sekimu, ir baigiant  
sujungtais ir autonominiais automobiliais, lėktuvais ir laivais.“ 

„Naudodami naująsias technologijas, turime į geležinkelių 
sektorių integruoti logistinius pokyčius, mums taip pat  
reikalingi atvirieji duomenys, pavyzdžiui, apie numatomą 
atvykimo laiką, galiausiai mums reikia naujos signalizacijos 
sistemos.“ 

Socialinis aspektas 

„Darbo vietoms bus daromas poveikis, todėl pirmenybę 
teiksiu investavimui į perkvalifikavimą, kad, pavyzdžiui, 
regionai, kuriuose išvystyta automobilių pramonė, klestėtų 
socialiniu ir ekonominiu požiūriu.“ 

„Sieksiu toliau įgyvendinti „Moterų ir transporto“ platformos 
iniciatyvą, ir noriu, kad lyčių pusiausvyra ir lyčių aspekto 
integravimas toliau klestėtų.“ 

„Turime [žmonėms] paaiškinti ir gauti jų pritarimą, kad jie 
nesibaimintų, jog modernioje transporto ateityje kai kurie 
žmonės liks atskirti. Šiuo atžvilgi veiksiu labai ryžtingai ir 
stebėsiu, kaip vykdomi dabartiniai darbai.“ 

„Aviacijos sektorius yra labai konkurencingas <...>. Jame  
dalyvauja visi subjektai, – valstybės narės, oro linijų 
bendrovės, įgulų narių asociacijos, darbuotojų ir darbdavi ų 
organizacijos ir Parlamentas <...>. Iš tikrųjų noriu pasakyti, kad 
imsiuosi visų priemonių, kurios nebūtinai bus susijusios su 
teisėkūra, kad pašalinčiau visus šiuos trūkumus ir išspręsčiau 
visus šiuos klausimus.“ 

„[S]ieksiu dirbti su savo [kolegomis Komisijos nariais], kad 
imčiausi tinkamų veiksmų įvairiose srityse ir kad darbuotojai  
arba darbo aplinka transporto sektoriuje būtų apsaugota nuo 
sukčiavimo ir piktnaudžiavimo atvejų ir nuo blogų darbo 
sąlygų. Taigi, manau, tai yra žmogiškas įsipareigojimas.“ 

 Karinis mobilumas 

„Transporto infrastruktūra yra gyvybiškai svarbi Europos 
gynybos strategijos įgyvendinimo sąlyga. Investuodami į 
infrastruktūrą neturėtume pamiršti gerinti savo karių ir 
įrangos mobilumo, o dvejopo naudojimo priemonės, 
naudojamos civiliniais ir kariniais tikslais, yra pagrindinė  
Sąjungos strateginė galimybė.“ 

Pagrindinis vaidmuo tarptautiniuose forumuose 

„Globaliai mąstant, išrinkto pirmininko vizija yra susijusi su 
geopolitiškai orientuota Komisija. Būtent to mums reikia. 
Mums reikalinga Europa, kuri išlaikytų savo daugiašališkumą 
pasaulinėje arenoje. Transporto sektoriuje tai reiškia, kad 
Europa turi būti visų kaimyninių regionų ir, dar svarbiau, 
pasaulinių tiekimo grandinių ir keleivių srautų centras, ir tai 
bus ypač svarbu mūsų konkurencingumui.“ 

„Savo konkurencinius pranašumus galime sustiprinti, jeigu 
imsimės tinkamų veiksmų tarptautinėse įstaigose, pavyzdžiui, 
Tarptautinėje jūrų organizacijoje (TMO) ir Tarptautinėje 
civilinės aviacijos organizacijoje (ICAO), kad išnaudotumėme  
savo sėkmės istorijas.“ 

Bendradarbiavimas su pagrindiniais partneriais 

„Taip pat esame sudarę susitarimus, kuriuose nustatėme  
taisykles, kurias reikia sugriežtinti. Be to, manau, kad mūsų 
bendrovės ir nauji rinkos dalyviai turi turėti vienodas sąlygas 
<...>. Tai bus nuolatinis mūsų darbo tikslas.“ 

„<...> turime stiprinti konkurenciją rinkoje, kad sukurtume  
gerą kainų sistemą <...>. Pirmiausia išsiaiškinsiu ir įvertinsiu 
konkrečius darbus ir tai, kokios nuostatos neįgyvendinamos, ir 
pabandysiu užtikrinti įgyvendinimo veiksmus.“ 

„<...> jeigu nebus pažangos, žinoma, pradėsime pažeidimo 
nagrinėjimo procedūras.“ 

 „Visi gerai žinome apie šį ginčytiną klausimą dėl oro uosto 
Gibraltare, <...> žinoma, nėra abejonių, kad, įvykus „Brexit’ui“, 
aš būsiu Europos Sąjungos valstybių narių Komisijos nare.“ 

Transeuropiniai transporto tinklai 

„Dabartinėje daugiametėje finansinėje programoje (DFP) 
pasiūliau sumažinti išlaidas ir įsipareigoju, kad pritarsiu kitos 
finansinės programos Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės biudžetui.“ 

„Privalome užbaigti šį svarbų darbą, remti oro uostų ir uostų 
vaidmenį regionuose ir vietose.“ 

„2021 m. taip pat ketiname peržiūrėti 20 tinklų 
rekomendacijas, žinau, kad šioje srityje įsipareigojome <...>  
turime labiau stengtis įgyvendinti su šiuo tinklu susijusius 
projektus, visų pirma geležinkelio srityje.“ 

„<...> sukurti vieną instituciją, kuri įgyvendintų visas 
procedūras <...> dėl jos gali atsirasti papildoma biurokratinė 
našta <...> mes to nenorime, taip pat turime nustatyti  
trumpesnius, pavyzdžiui, dviejų metų įgyvendinimo 
terminus.“ 

Trūkstamos infrastruktūros ir junglumo jungtys 

„Todėl, viena vertus, turime investuoti į pačią infrastruktūrą, 
t. y. transporto daugiarūšiškumą.“ 

 „Junglumas išlieka svarbiausiu dalyku ir ketiname investuoti į 
junglumą. Kaip minėjau anksčiau, vietos arba regioniniams 
oro uostams ir uostams reikės toliau teikti paramą 
atsižvelgiant į Europos Sąjungos konkurencijos politikos 
sistemą.“ 

„Pritariu naktiniams traukiniams, jeigu jie yra konkurencingi ir 
jiems gali būti taikomi viešosios paslaugos įsipareigojimai.“
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Įperkamas, patikimas ir visiems prieinamas transportas 

„Sieksiu skatinti judumą kaip paslaugą, siūlyti prieinamas 
įprastų privačių automobilių alternatyvas, tikslinti 
infrastruktūrą ir rinktis pažangius ir bendradarbiavimu 
grindžiamus sprendimo būdus.“ 

Saugumo standartai 

 „25 000 mirčių keliuose per metus – šis rodiklis paprasčiausiai  
yra nepriimtinas. Turėtume bendrai siekti tikslo per pusę  
sumažinti mirčių ir sunkių sužalojimų skaičių iki 2030 m., 
palyginti su 2020 m. Dėsiu visas pastangas, kad įtikinčiau 
ministrus, investuotojus ir plėtotojus nuolat įtraukti šį 
saugumo įsipareigojimą ir man reikalinga jūsų parama, kad 
galėčiau įvykdyti šią užduotį.“ 

„Manau, kad esame įsipareigoję įgyvendinti mirčių 
netoleravimo viziją, t. y. iki 2050 m. užtikrinti, kad nežūtų nė 
vienas žmogus. Įgyvendinsime parengtą strategiją ir ketinu ją 
aktyviai skatinti.“ 

Keleivių teisės 

„Keliautojai, kurių judumas yra ribotas, turi turėti galimybę  
keliauti taip pat lengvai kaip ir visi kiti. Reikia užtikrinti 
geresnes atokiose vietose esančių asmenų galimybes 
naudotis mūsų transporto tinklu <...>. Europoje dabar galioja 
visapusiška keleivių teisių sistema, tačiau ją turime dar labiau 
tobulinti.“ 
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Įsipareigojimai, kuriuos per klausymą Europos 
Parlamente prisiėmė 

HELENA DALLI 
Paskirtoji Komisijos narė, 
atsakinga už lygybę 

Paskirtoji Komisijos narė Helena Dalli 2019 m. spalio 2 d. kalbėjo Europos Parlamente ir atsakė į EP narių iš Moterų teisių 
ir lyčių lygybės komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto 
užduotus klausimus. Per šį klausymą ji prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus, kurie akcentuojami šiame dokumente. Šie 
įsipareigojimai susiję su jos portfeliu, apibūdintu įgaliojamajame rašte, kurį jai nusiuntė išrinktoji Europos Komisijos 
pirmininkė Ursula von der Leyen, ir apima: 

 kovą su diskriminacija ir Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyvą; 
 neįgaliųjų teises; 
 Europos lyčių lygybės strategiją ir tarptautinę partnerystę – moterų ir mergaičių įgalinimą; 
 bendradarbiavimą su Europos Parlamentu ir kitais Komisijos nariais. 

Pažymėtina, kad šiame dokumente pateiktose citatose tik nurodomi žodiniai įsipareigojimai, prisiimti per klausymą. 
Šio viešojo klausymo stenograma pateikta paskirtųjų Komisijos narių klausymams skirtoje svetainėje. Paskirtajai 
Komisijos narei taip pat prieš klausymą buvo nusiųsta klausimų raštu, į kuriuos ji pateikė atsakymus raštu.
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Kova su diskriminacija 

Visų žmonių lygybė 

„Savo darbe daugiausia dėmesio noriu skirti trims sritims: 
kovai su visų formų diskriminacija; moterų įtraukčiai ir 
įgalinimui; lygybės ir visapusiško dalyvavimo skatinimui. Visos 
šios sritys apima moteris ir vyrus, rasines ir etnines mažumas, 
religines ir nereligines mažumas, neįgaliuosius, vyresnio ir 
jaunesnio amžiaus asmenis, ir LGBTI asmenis.“ 

Lygybę reglamentuojantys teisės aktai 

„Darysiu viską, kas mano galioje, kad tobulinčiau pagrindinius 
lygybės srities teisės aktus.“ 

„Būdama ministrė, dalyvavau nesibaigiančiose Tarybos 
diskusijose dėl pasiūlymų, kurie buvo blokuojami per ilgai. 
Pasiūlymas dėl horizontaliosios kovos su diskriminacija 
direktyvos buvo pateiktas daugiau nei prieš 11 metų. 
Direktyva dėl moterų įmonių valdybose priimta 2012 m. 
Pasiūlymas dėl ES prisijungimo prie Europos Tarybos 
Stambulo konvencijos pateiktas 2016 m. Kaip tai paaiškinti  
savo piliečiams? Šiuo atžvilgiu, jeigu negalėsiu pašalinti  
neišspręstų kliūčių ir įtikinti likusias skeptiškas valstybes nares 
Taryboje, nesiliausiu ieškoti naujų teisių gynimo priemonių ir 
pasiūlysiu naujus teisės aktus.“ 

Vienodo požiūrio direktyva (Kovos su diskriminacija 
direktyva) 

„Pirmiausia palauksiu EPSCO susitikimo, kuris vyks spalio 24 d., 
rezultatų, nes jame turėtų būti aptariama ši Kovos su 
diskriminacija direktyva. Po to imsiuosi tolesnių veiksmų. 
Mano tikslas – atblokuoti šią direktyvą.“ 

„Taigi, tai, kaip žinote, yra sudėtinga, nes Taryboje sprendimai  
priimami vienbalsiai, tačiau kalbėsiu su visais atitinkamais 
ministrais, nes turime rasti būdą, kaip greitai judėti pirmyn.“ 

„Paaiškinsiu, kad seksualinė orientacija nėra pasirinkimas, 
todėl jeigu direktyva blokuojama būtent dėl šios priežasties, 
noriu tai suprasti.“ 

Lygybės skatinimas horizontaliai 

„Lygybės aspekto integravimas yra būdas judėti į priekį.“ 

Lygybės darbo grupė 

„Per pirmuosius tris šios Komisijos įgaliojimų mėnesius 
sudarysiu Lygybės darbo grupę, kurioje dirbs visų GD aukštas 
pareigas einantys pareigūnai. Jai bus patikėta labai sudėtinga 
užduotis – greitai sukurti tarpsektorinį požiūrį į lygybę visose  
ES politikos srityse.“ 

 Romų pagrindų strategija 

„Ši strategija baigiama įgyvendinti ir ją peržiūrėsime. Būtent 
todėl noriu apsilankyti romų gyvenvietėse, kad sužinočiau 
daugiau apie tai, kokius aspektus peržiūrėsiu, ir įvertinsime, 
kokių tolesnių veiksmų geriausia imtis. Strategijoje po 2020 m. 
taip pat daugiau dėmesio skirsime priešiškumui čigonams. 
Galiu jus patikinti, kad toje srityje bus atlikta daug darbų.“ 

Neįgaliųjų teisės 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 
įgyvendinimas 

„Įsipareigoju daryti viską, kas mano galioje, kad užtikrinčiau 
visapusišką JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą be 
jokių išlygų. Taip pat užtikrinsiu, kad būtų įtrauktas negalios 
aspektas, įskaitant darbo grupės sudarymą, ir plėsiu lygybės 
stiprinimo principą. Be to, jau turėjau jums galimybę pasakyti , 
kad labai glaudžiai dirbsiu su negalios tarpžinybine grupe ir 
Europos negalios forumu.“ 

2010–2020 m. Europos strategija dėl negalios 

„Kaip minėjau, dabar turime vertinti strategiją, kad 
pamatytume, kas buvo nuveikta, ką reikia padaryti ir ką reikia 
padaryti geriau.“ 

Negalios aspekto integravimas 

„Pirmenybę teiksiu neįgaliųjų įtraukimui. Užtikrinsiu, kad 
visuose ES sektoriaus teisės aktuose būtų skiriamas dėmesys 
negalios klausimui.“ 

„Taip, negalios aspektas bus įtrauktas į lyčių lygybės strategiją, 
nes vėlgi, kalbame apie lyčių aspekto integravimą.“ 

Komisijos pasiūlymų vetavimas 

Atsakydama į klausimą, ar yra pasirengusi vetuoti kiekvieną 
Komisijos pasiūlymą, kuris prieštarauja įtraukties teisei, 
stabdyti visus teisinius pasiūlymus, kuriais sukuriamos kliūtys 
įtraukčiai, ir ar ji vetuos Komisijos pasiūlymus dėl galimo jų 
neatitikimo JT Neįgaliųjų teisių konvencijai paskirtoji 
Komisijos narė atsakė: 

„Mano atsakymas yra taip.“ 

Europos lyčių lygybės strategija 
„Pateiksiu naują Europos lyčių lygybės strategiją, į kurią bus 
įtraukti nauji pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų 
aktų, taip pat įtraukios politikos priemonės.“ 
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„<...> šioje Lyčių lygybės strategijoje bus aptarti darbo 
užmokesčio skaidrumo, lyčių dalyvavimo, darbo užmokesčio 
ir pensijos skirtumo ir smurto prieš moteris klausimai. Joje bus 
aptarti lyčių stereotipai, nes, kaip žinote, nėra prasmės priimti 
teisės aktų, jeigu nepakeisime požiūrio ir jeigu nepakeisime  
kultūros, todėl joje bus konkretus skirsnis dėl kovos su lyčių 
stereotipais priemonių. Strategijoje taip pat bus skyrius apie 
profesinio ir asmeninio gyvenimo suderinimą.“ 

„Taip pat atsižvelgsiu į suinteresuotųjų šalių pastabas.“ 

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas 

„Per pirmąsias 100 dienų ši Komisija parengs politines gaires, 
kuriose bus nustatyta, kad pristatysime veiksmus dėl 
privalomų darbo užmokesčio skaidrumo priemonių 
nustatymo. Tai bus pagrindinis mūsų darbo aspektas, kuris 
padės parengti išsamią politiką dėl vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo. Tai reiškia pasipriešinimą 
nusistovėjusiems stereotipams, moterų įgalinimo stiprinimą 
sprendimų priėmimo procese, Profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros direktyvoje nustatytų teisių 
įgyvendinimo užtikrinimą ir naudojimąsi jomis (visų pirma tai 
pasakytina apie tėvus), ir kovą su vyrų ir moterų pensijos 
skirtumais dėl neapmokėto darbo.“ 

„Toliau primygtinai reikalausiu, kad tęstume darbą dėl vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumo. 

Be to, Lyčių lygybės strategijoje bus numatytas skirsnis dėl 
darbo užmokesčio skaidrumo, taip pat priemonės, kuriomis 
užtikrinamas vienodas darbo užmokestis už vienodos vertės 
darbą. Žinome, kad šis vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumas taip pat lemia pensijų skirtumą, kuris gali būti iki 
36 proc.“ 

„Taip, žinoma, socialiniai partneriai yra labai svarbūs, <...> nes 
jie dalyvauja įgyvendinant šią politiką, šį pasiūlymą, kurį 
pateiksime.“ 

„Žinoma, taip pat turėsime matavimo priemones ir rodiklius, 
kad pamatytumėme, kaip galime veikti toliau, ir įvertinti 
rezultatus, atlikti peržiūrą, pakeitimus ir patobulinimus.“ 

Direktyva dėl moterų įmonių valdybose 

„Taip, iš tikrųjų dirbsiu, kad atblokuočiau Direktyvą dėl moterų 
įmonių valdybose. <...> Dirbsiu su valstybėmis narėmis ir 
įtikinsiu jas, kad šio klausimo atnaujinimas Taryboje turi didelę 
pridėtinę vertę.“ 

„Manau, kad tai yra subalansuotas pasiūlymas ir susitiksiu su 
visais ministrais, kurie pareiškė išlygą dėl šio pasiūlymo ir 
stengsiuosi, kad Taryboje būtų laikomasi bendro požiūrio.“ 

Namų ūkio darbuotojų išnaudojimas 

Atsakydama į klausimą, ar ketina imtis priemonių, kad 
pagerintų namų ūkio darbuotojų, įskaitant migrantes moteris, 
darbo sąlygas, ji pasakė: 

„Taip, žinoma, tai yra sritis, kurioje reikia spręsti klausimus ir tie 
klausimai bus sprendžiami <...> bendradarbiauti galime 
sudarytoje darbo grupėje.“ 

„<...> galioja Rasių lygybės direktyva <...> apsauga nustatyta, 
tačiau turėsime išsiaiškinti, kaip patikrinti šios direktyvos 
įgyvendinimą. Todėl šiuo klausimu taip pat norėčiau dirbti su 
kitais Komisijos nariai.“ 

Lyčių aspekto integravimas 

Toliau dirbsiu ir kursiu reikalingas priemones, kad užtikrinčiau 
lyčių aspekto integraciją į ES politiką kitu lygmeniu. Kaip 
žinote, tai taip pat bus darbo grupės darbas, kuri dirbs visuose  
GD, kad pamatytų, ar lyčių aspektas iš tikrųjų integruojamas.“ 

Lyčių stereotipai 

„Stereotipų taikymas yra labai svarbus klausimas ir, tiesą 
sakant, jis bus aptartas mūsų lyčių lygybės strategijoje.“ 

„Per visą savo įgaliojimų laikotarpį toliau dirbsiu moterų 
įgalinimo srityje ir kartu su valstybėmis narėmis prižiūrėsiu, ar 
sprendžiama lyčių stereotipų problema. 

„Kalbant apie „stiklo lubas“, pažymėtina, kad jos dar labai  
paplitusios. <...> Esu tvirtai įsitikinusi, kad turėtume panaikinti 
stereotipus ir užtikrinti, kad daugiau moterų dirbtų mokslo, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse (STEM). Beje, 
esu tas žmogus, kuris skatino tarptautinę mergaičių ir moterų 
mokslo srityje dieną Jungtinėse Tautose. <...> STEM sritis man 
labai artima, todėl stengsiuosi, kad moterys ir mergaitės būtų 
įtrauktos į STEM, kad mergaitės studijuotų, o moterys, kurios 
jau dirba STEM srityje, eitų su sprendimų priėmimu susijusias 
pareigas.“ 

Barselonos tikslai: vaikų priežiūra 

„Kartu <...> su valstybėmis narėmis prižiūrėsiu, ar <...>  
tobulinama vaikų priežiūros ir globos infrastruktūra.“ 

Atsakydama į klausimą dėl Komisijos strategijos siekiant 
Barselonos tikslų, Helena Dalli sakė: 

„Taip, privalome dirbti šioje srityje. Privalome rasti būdų, kaip 
užtikrinti bent jau įperkamą vaikų priežiūrą.“ 

„Iš tikrųjų darysiu spaudimą dėl lėšų, <...> kad sukurtume  
priemones, kurios padės žmonėms naudotis įperkamomis 
vaiko priežiūros paslaugomis.“ 

Lytinės ir reprodukcinės sveikatos teisės 

„Esu aktyvi feministė ir prižadu, kad dėsiu visas pastangas, kad 
apsaugočiau seksualinę ir reprodukcinę sveikatą ir teises 
(SRHR). Todėl dirbsiu su darbo grupe, kad įtraukčiau SRHR 
aspektą, visų pirma į dialogą su už sveikatą atsakingu 
Komisijos nariu.“

„Taip pat turime pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi  
tikslus, susijusius su moterų sveikata ir visuotine prieiga prie 
seksualinės ir reprodukcinės priežiūros ir šeimos planavimo 
bei švietimo.“ 
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Profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros direktyva 
Įgyvendinimas 

„Būdama už lygybę atsakinga Komisijos narė, atidžiai 
stebėsiu, kad profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyr os 
direktyva būtų visapusiškai ir tinkamai įgyvendinta visose  
valstybėse narėse.“ 

„Stebėsiu valstybes nares, kad sužinočiau, kaip jos įgyvendina 
šią direktyvą, ir galbūt net surengsiu praktinius seminarus ir 
parengiu pateiktis, kad suteikčiau daugiau informacijos šiuo 
klausimu ir informuočiau valstybes nares, kad tai sukuria 
pridėtinę vertę darbo vietoje. Ketinu prašyti ES finansavi mo 
tokiai informuotumo didinimo veiklai vykdyti.“ 

Atsakydama į klausimą, kaip ji siūlytų spręsti lyčių 
pusiausvyros tarp tų, kurie išeina į priežiūros atostogas, 
nebuvimą ir ką ji pasiūlytų, kad šeimoms nekiltų skurdo rizika 
išeinant tėvystės (motinystės) atostogų, ir kaip ji darys 
spaudimą valstybėms narėms, kad pastarosios užtikrintų 
deramą darbo užmokesčio per šias atostogas dydį, paskirtoji  
Komisijos narė, teigė: 

„Akivaizdu, kad norime nuveikti daugiau, ir, kaip minėjau per 
trejus metus [direktyva] bus peržiūrėta.“ 

„Kai peržiūrėsime direktyvą ir pamatysime, kaip ji veikė ir 
jeigu bus priežasčių peržiūrėti direktyvą, o jų tikriausiai bus, 
tuomet išnagrinėsime jūsų teikiamus pasiūlymus.“ 

Smurtas dėl lyties ir geresnė parama aukoms 
„Pirmiausia [veikiau] daugiau dėmesio skirsiu Stambul o 
konvencijos ratifikavimui. Pirmiausia būtent šiam tikslui 
skirkime daugiausia dėmesio, tačiau taip pat turiu pasakyti , 
kad smurtui prieš moteris kriminalizuoti Europoje reikalingas 
vienbalsiškumas, todėl esame iš esmės toje pačioje 
pozicijoje. Taip pat galime stiprinti Aukų teisių direktyvą ir 
šioje srityje turėsi dirbti su paskirtuoju Komisijos nariu 

D. Reynders. Siekdami kovoti su smurtu prieš moteris, galime 
stiprinti su teisės aktų leidyba nesusijusius veiksmus, tačiau 
pirmenybę teikiu tam, kad ES ratifikuotų Konvenciją.“ 

„Taip, žinoma, tai bus numatyta Lyčių lygybės strategijoje. 
Strategijoje taip pat aptariame smurtą prieš moteris 
internete.“ 

Tarptautinė partnerystė Moterų ir mergaičių 
įgalinimas 
„Užtikrinsiu, kad Europos Parlamentas būtų reguliariai 
informuojamas apie laimėjimus mano kompetencijai 
priskirtose srityse, visų pirma prieš pagrindinius įvykius ir per 
pagrindinius tarptautinių derybų etapus.“ 

Bendradarbiavimas su Europos Parlamentu 
„Ketinu palaikyti dialogą su jumis, Europos Parlamento 
nariais, taip pat valstybėmis narėmis ir pilietine visuomene. 
Ketinu bendradarbiauti su visais, nebaksnodama pirštais, kad 
sustiprinčiau šią sritį Europos Sąjungoje ir išorėje.“ 

„Noriu bendradarbiauti su kiekvienu iš jūsų konkrečiose  
srityse.“ 

Bendradarbiavimas su kitais Komisijos nariais 
„Paskirtasis Komisijos narys M. Schinas sutinka su manimi, 
kad lygybė yra Europos gyvenimo būdas.“ 

„[Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyvoje] 
aptartus klausimus, kuriuos paminėjote, aptarsiu su 
paskirtuoju Komisijos nariu N. Schmitu, todėl galėsime 
aptarti šias darbo sąlygas, kurias jūs paminėjote, ir 
pamatysime, <...> kokius pasiūlymus galėsime pateikti 
ateityje.“ 

„Tiesą sakant, su paskirtuoju Komisijos nariu N. Schmitu jau 
aptariau šias realijas, [susijusias su pavojingu darbu]“. 

„Taip pat galime stiprinti Aukų teisių direktyvą ir šioje srityje 
turėsi dirbti su paskirtuoju Komisijos nariu D. Reynders.
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THIERRY BRETON 
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atsakingas už vidaus rinką 
 

 
 

Paskirtasis Komisijos narys Thierry Breton 2019 m. lapkričio 14 d. kalbėjo Europos Parlamente ir atsakė į EP narių iš 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto (ITRE) ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto (IMCO) 
užduotus klausimus. Per šį klausymą jis prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus, kurie akcentuojami šiame dokumente. Šie 
įsipareigojimai susiję su jo portfeliu, apibūdintu įgaliojamajame rašte, kurį jam nusiuntė išrinktoji Europos Komisijos 
pirmininkė Ursula von der Leyen, ir apima: 

 skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę; 
 ateičiai pritaikytą pramonę ir bendrąją rinką ir 
 gynybos pramonę ir kosmosą. 

Pažymėtina, kad šiame dokumente pateiktose citatose tik nurodomi žodiniai įsipareigojimai, prisiimti per klausymą. 
Šio viešojo klausymo stenograma pateikta paskirtųjų Komisijos narių klausymams skirtoje svetainėje. Paskirtajam 
Komisijos nariui taip pat prieš klausymą buvo nusiųsta klausimų raštu, į kuriuos jis pateikė atsakymus raštu. 
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PE 629.837 

Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė 

Europos technologinio suvereniteto stiprinimas 

„Būtina skubiai pasirengti būsimam augimui ir šiuo tikslu 
šiandien investuoti į svarbiausias ateities technologijas. 
Žinoma, kalbu apie 5G ryšį, tačiau taip pat turime pradėti 
rengtis 6G ryšiui, dirbtiniam intelektui, debesijai ir laikotarpiui 
po debesijos, pažangiausiems kompiuteriams, daiktų 
internetui, žinoma, kibernetiniam saugumui, blokų grandinei 
<...> Ir, – nenustebs tie, kurie mane pažįsta, – kvantinėms 
technologijoms. 

„Kalbant apie strateginį suverenitetą, privaloma kartu su 
Mariya Gabriele paspartinti Europos inovacijų tarybos kūrimą, 
kuri yra tam tikras europietiškos DARPA atitikmuo ir yra 
reikalinga mūsų žemyne.“ 

„Turėsime dar kartą masiškai investuoti į pagrindines 
technologijas. Akivaizdu, kad jos bus susijusios ne tik su 
pramonine nuosavybe, bet ir kibernetiniu saugumu, nes šioje 
srityje kibernetinis saugumas taps esminiu klausimu.“ 

„Pirma, labai svarbu įvairinti tiekimo šaltinius. Norėčiau jums 
priminti, kad 2017 m. buvo paskelbti 27 esminiai leidiniai. 
Naują leidinį tikimasi išleisti 2020 m. ir kadangi tai man gerai 
žinoma tema, ja iš tikrųjų domėsiuosi. Šį klausimą ketinu 
išnagrinėti labai greitai.“ 

Dirbtinis intelektas ir naujasis skaitmeninių paslaugų 
aktas 

„Todėl per šimtą dienų kartu su Margrethe Vestager 
pristatysiu Europos dirbtinio intelekto sistemą. Prie jos noriu 
pridėti Europos bendros duomenų rinkos sukūrimo 
strategiją.“ 

„Nesakau, kad ketiname sureguliuoti visus aspektus per tas 
100 dienų. Pažiūrėsime, ką pasakys kolegos, ir pamatysime , 
kas atsitiks. Labai remsiu reglamentą, tačiau dabar apie jį 
nekalbėsiu. Pirmiausia norėčiau, kad pabandytume kartu 
sukurti bendrą viziją, kad galėtume su jumis ja pasidalyti. Per 
šias šimtą dienų nemažai konsultuosimės ir Parlamentas bus 
visapusiškai įtrauktas į šias diskusijas, nes jūs atstovaujate 511 
milijonų piliečių, jūs turite savo nuomonę ir mes ją, žinoma, 
išklausysime. Žinoma, parengsime gaires, kurios, manau, bus 
naudingos siekiant sužinoti, ką galime padaryti ir ko negalime 
<...>.“ 

„Duomenys yra mano gyvenimas, todėl galite būti tikri, kad 
noriu, jog Europa valdytų savo duomenis, kad galėtų jais 
dalytis laikydamasi aiškių kriterijų, ypač dabar per pramoninį  
etapą tai bus labai svarbu, atsižvelgiant į daiktų internetą ir 
ketvirtąją pramoninę revoliuciją.“ 

„Dirbtinis intelektas pramonėje, žinoma, yra pagrindinis 
klausimas, nes jis bus svarbus ir po ketvirtosios pramoninės 
revoliucijos.“ 

„Pasakysiu jums, kad apskritai nepralaimėjome dirbtinio 
intelekto karo Amerikai ir Kinijai. Tikiuosi, kad šioje kovoje  
turėsiu visapusišką palaikymą. Aš tuo tvirtai tikiu.“ 

„Dėkoju, kad leidote paaiškinti. Įsipareigoju nekelti abejonių 
[dėl E. prekybos direktyvoje nustatytos ribotos atsakomybė s 
išlygos].“ 

„[Žvelgiant į ateitį], ji taip pat yra susijusi su vidaus rinkos 
taisyklių raida, kurias reikia užbaigti atsižvelgiant į tikruosius 
mūsų įmonių poreikius. Tai bus daroma pasitelkiant 
Skaitmeninių paslaugų aktą, kuriuo siekiama reglamentuoti 
visų pirma dideles skaitmenines platformas.“ 

„<...> kalbant apie Skaitmeninių paslaugų aktą ir galimus 
E. prekybos direktyvos pakeitimus, <...> akivaizdu, kad 
visuotinio stebėjimo nebus, nebus atliekama kilmės principo 
peržiūra ar atsakomybės pakeitimas. Akivaizdu, bus 
sprendžiami su platformomis susijusių pareigų ir atsakomybė s 
klausimai.“ 

„Pristatysiu žiniasklaidos ir audiovizualinių priemonių veiksmų 
planą.“ 

Bendroji kibernetinio saugumo rinka ir bendras 
kibernetinio saugumo padalinys 

„Kibernetinio saugumo aspektas, žinoma, yra esminis siekiant 
užkirsti kelią tam, kad mūsų informacinė erdvė vieną dieną 
nebūtų suplėšyta. Visi žinote, kad jau ilgą laiką domiuosi šia 
tema ir ją asmeniškai nagrinėsiu spręsdama visus su portfeliu 
susijusius klausimus. Ji yra susijusi su visa veikla vidaus rinkoje 
nuo pradžios iki pabaigos. Todėl ji yra aiškiai struktūrizuota.“ 

„Turėsime paklausti savęs, ar problema slypi kibernetiniame 
saugume, įskaitant atvejus, kai gaminame gaminius <...>. Taigi  
integruotasis kibernetinis saugumas yra būtent tas klausimas, 
kurį noriu kartu su jumis spręsti, nes manau, kad šioje srityje 
turime žengti į priekį.“ 

Ateičiai pritaikyta pramonė ir bendroji rinka 

Ilgalaikė Europos pramonės ateities strategija 

„Šioje srityje daugiausia dėmesio skirsiu trims pagrindiniams 
prioritetams. Pirma, bendrosios rinkos atnaujinimas. 
Akivaizdu, kad dar turime daug ką nuveikti. Mums reikalinga 
kritinė masė. Akivaizdu, kad reikia sumažinti ribas <...>.“ 
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„Šiame portfelyje labai svarbu, kad visi mūsų įmonių sektoriai 
dalyvautų ekonominėje veikloje, paslaugoms, atsižvelgiant į 
jų įvairovę, pramonei (akivaizdu, kad 99,8 proc. pramonė s 
sudaro MVĮ, taip pat kultūros ir, žinoma, turizmo sektoriai) 
poveikį daro skaitmeninimas. Taigi, stengsiuosi dalyvauti  
sprendžiant visus klausius ir padėti visai mūsų pramonei  
transformuotis.“ 

Žiedinė ekonomika 

„Kartu su savo kolegomis Komisijos narių kolegijoje prisidėsiu 
prie plataus užmojo žaliojo kurso, kad Europa iki 2050 m. taptų 
pirmuoju neutralaus anglies dioksido poveikio žemynu. Kartu 
su Fransu Timmermansu sukursime žaliojo kurso pramoninį  
ramstį, t. y. naują žiedinės ekonomikos strategiją, pakeisime  
požiūrį į viešųjų pirkimų politiką, arba sustabdysiu perėjimą 
prie netaršių transporto priemonių, nes turime išmokti 
pamokas ir ištrūkti iš „dyzelgeito“ skandalo.“ 

„Kalbant apie žaliąją politiką, visa kita yra mano veiklos esmė. 
Jau sakiau, kad masiškai investuosime į pereinamojo 
laikotarpio technologijas <...> tai yra sritis, kurioje Europa gali 
ir privalo laimėti ir tai padarys.“ 

MVĮ strategija ir MVĮ atstovas 

„Taip pat stengsiuosi saugoti MVĮ, startuolius ir remti naujas 
užimtumo formas užtikrindamas sąžiningą konkurenciją su 
kitų žemynų stambiomis bendrovėmis, visų pirma stengsiuosi  
užtikrinti, kad visi galėtų naudotis socialinėmis teisėmis.“ 

„Privalome padėti MVĮ prisitaikyti ir supaprastinti savo veikimą 
visomis priemonėmis, kad jos galėtų augti ir vidaus rinkoje, 
pvz., palengvindami galimybę gauti specialų finansavimą, 
dalyvauti viešuosiuose pirkimuose arba padėti joms 
apsaugoti savo žinias.“ 

„[Penki MVĮ strategijos komponentai bus:] Pirmas punktas – 
pašalinti reguliavimo ir administravimo kliūtis. Antras 
punktas – pagerinti Pavėluotų mokėjimų direktyvos taikymą. 
Būtent dėl šios priežasties beveik 30 proc. įmonių 
bankrutuoja. Trečias punktas – aktyviai remti MVĮ finansavimą. 
Turime priemonių, kad jį padidintume. Ketvirtas punktas – 
pritaikyti bendrąją rinką prie MVĮ ypatumų, šiuo atveju 
kalbėjome apie kliūtis. Ir paskutinis penktas punktas – plėtoti 
įgūdžius, ypač skaitmeninius įgūdžius. Tai yra labai svarbu. 

Apie tai nekalbėjau anksčiau, tačiau taip pat labai svarbi ą 
reikšmę turi tvarumas. Žinoma, kai kalbame apie pastatus, 
reikia paminėti pastatų izoliaciją, energijos nevartojančius 
pastatus, nulinį išmetamą CO2 kiekį. Tam reikia daug įgūdžių. 
Šią temą jau aptariau su Komisijos nariu Nicolasu Schmitu; 
akivaizdu, kad dirbsime ties šiuo paskutiniu punktu. Be to, dar  
kartą pakartosiu, nes tai svarbus klausimas, žinoma, MVĮ 

atstovas, jo dar neįvardijau ir nemačiau, nes dar labai anksti, 
tačiau jis atliks svarbų vaidmenį ir veiks kaip Komisijos 
patikėtinis vietoje.“ 

Kasdienis bendrosios rinkos veikimas 

„Dirbsiu <...> vidaus rinkos modernizavimo srityje. Akivaizdu, 
kad dar turime daug ką nuveikti. Turime pasiekti kritinę masę. 
Akivaizdu, kad turime sumažinti kliūtis <...>.“ 

„<...> skaitmeninimas daro poveikį <...> visiems mūsų 
ekonomikos sektoriams. Todėl mano pareiga bus padėti visai  
pramonei transformuotis.“ 

„Žvelgiant į bendrąją rinką iš šio portfelio perspektyvos, 
sakyčiau, kad tai tarsi tritaktis variklis, kurio varomoji jėga yra 
apsauga, transformacija ir ateities perspektyva.“ 

„Pirma, apsauga – tai vidaus rinka ir su ja susijusios taisyklės, 
kurios leidžia kasdien parduoti milijonus produktų kartu 
pasirūpinant vartotojų apsauga. Ši vidaus rinkos apsauga taip 
pat taikoma Europos darbuotojams, kurie gali laisvai teikti 
savo paslaugas visose Sąjungos valstybėse narėse 
atsižvelgiant į jų kvalifikacijos pripažinimą.“ 

„Taip pat turime užtikrinti tinkamą vidaus rinkos taisyklių 
taikymą, kad jos toliau padėtų skatinti visų Sąjungos šalių 
konvergenciją ir augimą. Pabrėžiu, kad kalbu apie visas šalis 
nedarant poveikio darbuotojų ir jų darbo sąlygų apsaugai.“ 

„Taip pat užtikrinsiu, kad bendroji rinka būtų apsaugota nuo 
nesąžiningos išorės konkurencijos.“ 

„Šis klausimas yra susijęs su šios transformacijos numatymu ir 
stebėjimu, nes tai taip pat atveria galimybę padėti visiems, 
kuriems reikia įgyti naujam darbui reikalingą kvalifikaciją arba 
persikvalifikuoti. Trečias uždavinys yra susijęs su socialiniais 
pokyčiais ir jis bus lygiai taip pat svarbus mano portfeliui kaip 
ir kiti du uždaviniai, kurie yra susiję su aplinkos ir 
skaitmeninėmis problemomis.“ 

„Norėčiau aiškiai pasakyti, kad esu bet kokių naujų kliūčių 
priešininkas. Tai opi tema. Matėme, kad kartais buvo kuriamos 
kliūtys, o tam tikros valstybės nežaidė pagal taisykles. Todėl  
remsiu Parlamento pastangas užtikrinti, kad taisyklių būtų 
laikomasi.“ 

„Norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad ketinu atnaujinti Paslaugų 
direktyvą. <...> Tačiau planuoju pagerinti jos įgyvendinimą, 
nes ją turime ir ji turėtų būti taikoma laikantis taisyklių.“ 

„Kovosiu su regioniniu protekcionizmu.“ 

„Mielai įsipareigoju [pašalinti kliūtis, trukdančias teikti 
paslaugas tarpvalstybiniu mastu].“ 
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Vienodos sąlygos 

„Šioje vietoje noriu pasakyti, kad turime remti naują Europos 
augimo strategiją. Bendrojoje rinkoje turėtų galioti visoms, 
pabrėžiu, visoms įmonėms palankios taisyklės. Turiu omenyje 
mažąsias, vidutines ir dideles įmones.“ 

Gynybos pramonė ir kosmosas 

Europos gynybos fondo priežiūra 

„Žinoma, gynybos tema bus pagrindinis aspektas būtent dėl 
Europos gynybos fondo, kuris bus naudingas visoms MVĮ, ir aš 
tuo pasirūpinsiu.“ 

Tvirta ir inovatyvi kosmoso pramonė 

„Leiskite aiškiai pasakyti: kosmoso pramonė turi esminę 
reikšmę. Europa yra antras pagal dydį žemynas pasaulyje  
atsižvelgiant į veiklą kosmose, ir taip bus toliau. Tai turi esminę 
reikšmę mūsų autonomijai ir nepriklausomumui.“ 

„Galiausiai gynybos pramonėje ir kosmoso srityje turime 
pademonstruoti plačius užmojus. Žinoma, Europa turi turėti 
savarankišką galimybę patekti į kosmosą ir toliau investuoti į 
pasaulinės klasės sistemas, pvz., „Copernicus“ arba „Galileo“. 
Žinoma, ketinu dirbti šioje srityje.“ 

Turizmas 

„Turime siekti sukurti <...> vertės grandinės strategiją ir vertės 
grandines visuose sektoriuose, [įskaitant] turizmą, kurios turės 
veikti kartu su visos ekosistemos transformacija atsižvelgiant į 
masinį turizmą ir naujų platformų atsiradimą, siekiant 
užtikrinti, kad Europa toliau liktų pagrindine pasauline  
paskirties vieta turizmo sektoriuje.“ 

Interesų konfliktas ir etika 

„Pasakysiu konkrečiai, kad rinkoje pardaviau visas turimas 
akcijas anksčiau nei atvykau pas jus. Taip pat atsisakiau visų 
savo įgaliojimų, pakartosiu – visų įgaliojimų. <...> Šiuo 
klausimu taip pat noriu aiškiai pasakyti: šis atsitiktinumas yra 
visiškai neįmanomas. Europos Komisijoje galioja taisyklės, 
kuriose aptarti šie klausimai. Tai yra konkrečiai susiję su 
Komisijos narių elgesio kodekso 2 straipsnio 6 dalimi ir 4 
straipsniu. Kaip ir visi kiti Komisijos nariai turėsiu jų 
paprasčiausiai skrupulingai ir skaidriai laikytis. Taigi, kaip 
numatyta elgesio kodekse, bet kuriuo finansiniu klausimu, 
tiesiogiai susijusiu su įmone arba patronuojamąja įmone, iš 
kurios tik ką pasitraukiau, pasitaręs su pirmininku, 
automatiškai nusišalinsiu.“ 
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Įsipareigojimai, kuriuos per klausymą Europos 
Parlamente prisiėmė 
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atsakinga už vidaus reikalus 
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Bendras požiūris 
„Įsipareigoju man priklausančiose kompetencijos srityse 
politiką formuoti remdamasi tvirtais įrodymais.-- Mano 
tikslas – būsimus mano portfelio pasiūlymus rengti pagal  
geresnio reglamentavimo principus.“ 

„<...> man svarbu į visus veiksmus, kurių imamės, integruoti 
lyčių aspektą.“ 

Bendrosios Europos vertybės 
„Europos Sąjunga yra pagrįsta vertybėmis, kurios turi būti 
orientaciniai principai. Šias vertybes ginsiu ir garsiai apie jas 
kalbėsiu ne tik Europos Sąjungoje, bet ir likusiame pasaulyje . 
Man labai svarbu apsaugoti mūsų demokratines valstybe s 
nuo populizmo ir ekstremizmo, ir visada ginti žmogaus teises.“ 

„Vaiko interesai ir lyčių aspektas yra būtinos mūsų veiksmų ir 
politikos formavimo sąlygos, ir šiuo atžvilgiu aš duodu 
asmeninį įsipareigojimą.“ 

Nauja pradžia migracijos srityje 

Naujas migracijos ir prieglobsčio paktas 

„Mano svarbiausias prioritetas – <...> sukurti naują migracijos 
ir prieglobsčio paktą. Tai bus sudėtinga, tačiau <...>  
neveikimas nėra alternatyva <...>. Privalome sukurti bendrą 
Europos migracijos ir prieglobsčio paktą.“ 

„Tikiu valstybių narių geranoriškumu priimti į ES perkeltus 
migrantus. Pastaraisiais metais padaugėjo į ES perkeliamų 
asmenų skaičius. Didžiuojuosi tuo. Manau, kad šioje srityje 
turime tęsti pradėtus darbus <...>.“ 

 „<...> leiskite aiškiai pasakyti vieną dalyką: solidarumo 
mechanizmas Europos Sąjungoje nėra savanoriškas ir jis toks 
neturėtų būti.“ 

Prieglobsčio taisyklių reformos atnaujinimas 

„<...> kiekviena valstybė narė turi pareigą gauti savo 
prieglobsčio prašymus, juos išnagrinėti ir nustatyti, ar žmonės 
bus grąžinti, ar jų grąžinti neįmanoma atsižvelgiant į 
negrąžinimo principą. <...> Komisija gali padėti valstybėms 
narėms ir palengvinti jų naštą šioje srityje, tačiau <...>  
kiekviena valstybė narė su tuo turi tvarkytis pati. Komisija 
negali to padaryti.“ 

Prieglobsčio ir grąžinimo taisyklių spragų pašalinimas 

„Nors privalome gerbti savo vertybes ir teisinius 
įsipareigojimus asmenų, kuriems reikalinga tarptautinė 

apsauga, atžvilgiu, taip pat turime užtikrinti, kad apsaugos 
sąlygų neatitinkantys asmenys būtų grąžinti. Praėjusiais 
metais tik trečdalis asmenų, kuriems buvo liepta grįžti, buvo iš 
tikrųjų grąžinti.“ 

 „Taip, imsiuosi veiksmų grąžinimo srityje. Manau, <...> turime 
aiškiau kalbėti, turime sukurti geresnius procesus ir turime 
pašalinti spragas tarp asmenų, kurie atitinka buvimo sąlygas, 
ir asmenų, kurie turi būti grąžinti.“ 

 „Manau, kad turėtume parengti daugiau readmisijos 
susitarimų su trečiosiomis šalimis. Tai yra labai svarbus 
aspektas ir Komisija šioje srityje gali padėti. Žinau, kad tam 
tikrais atvejais valstybės narės turi savo susitarimus ir manau, 
kad Komisija ir valstybės narės taip pat turi bendradarbiauti , 
kad galėtume rasti veiksmingiausią readmisijos būdą, nes 
mums to reikia.“ 

Paieška ir gelbėjimas 

„Esminis naujojo pakto dėl migracijos ir prieglobsčio 
elementas bus tvaresnis, patikimesnis ir pastovesnis požiūris į 
paiešką ir gelbėjimą. Mano aiški misija – pakeisti ad hoc 
sprendimo būdus.“ 

„Žinau, kad Parlamentas prašė parengti tam tikras 
aiškinamąsias gaires, kuriose jie turi paaiškinti, kad tikra 
humanitarinė pagalba niekada neturėtų būti kriminalizuota. 
Nekantriai laukiu, kada galėsiu atidžiau išnagrinėti šį klausimą 
ir tai gali būti žingsnis pirmyn.“ 

Teisėti patekimo į Europos Sąjungą būdai 

 „Dirbsiu su valstybėmis narėmis, kad pradėčiau perkėlimą ir 
išanalizuočiau galimybę sukurti humanitarinius koridorius 
skubiais atvejais.“ 

„Bendradarbiaudami su, pavyzdžiui, JT institucijomis, galime 
padėti migrantams. Manau, kad turėtume toliau sudaryti  
susitarimus su trečiosiomis šalimis ir manau, kad svarbi tokio 
susitarimo dalis turi būti susijusi su teisėtų patekimo į Europos 
Sąjungą būdų sukūrimu. Būtent todėl migracijos srityje mums 
taip pat reikia tokios rūšies bendradarbiavimo su trečiosiomis 
šalimis.“ 

„Sutinku, kad ekonominiams migrantams svarbu, kad mes 
rastume geresnių būdų, kaip teisėtai patekti į Europą, kuriais 
būtų galima pasinaudoti perkėlimo tikslais ir kuriais galėtų 
pasinaudoti teisėti migrantai, kurie atvyksta dirbti į Europą.“ 

„Žinau apie humanitarinių vizų pasiūlymą. Šią diskusija galime 
tęsti.“ 
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Tvirtesnis bendradarbiavimas su kilmės ir tranzito 
šalimis 

„ES bendradarbiavimas su Turkija ir Libija nekenkia <...>  
migrantų žmogaus teisėms. Migrantų teisėms daroma žala, o 
žmogaus teisės pažeidžiamos, tačiau tai vyksta ne dėl 
bendradarbiavimo. „Bendradarbiaudami su, pavyzdžiui, JT 
institucijomis, galime padėti migrantams. „Manau, kad turime 
toliau sudaryti readmisijos susitarimus su trečiosiomis šalimis 
<...>. Būtent todėl migracijos srityje mums taip pat reikia 
tokios rūšies bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis.“ 

Kova su prekiautojais žmonėmis ir tarpininkais 

„Gyvybių gelbėjimas jūroje yra mūsų moralinė pareiga. Tai yra 
susiję su kovos su prekiautojais žmonėmis ir tarpininkais 
pradžia. Turime nuveikti daugiau, kad sunaikintume žiaurius 
tarpininkų verslo modelius ir už jų slypinčius nusikaltėlių 
tinklus.“ 

„Manau, kad iš tikrųjų labai svarbu sunaikinti tarpininkų verslo 
modelį. Galime matyti, kad prekybos žmonėmis tarpininkai 
užsiima ir kitų daiktų kontrabanda. Tai yra organizuoti 
nusikaltėliai, kurie iš tikrųjų iš šios veiklos uždirba daug pinigų, 
todėl turime kovoti su šiuo verslo modeliu“ 

„Manau, kad labai svarbu, jog pradėtume kovoti su prekyba 
žmonėmis ir privalau pasakyti, kad esu pasirengusi išnagrinėti 
naujus teisėkūros pasiūlymus šioje srityje <...>.“ 

Sustiprinta Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
agentūra 

„<...> kad apsaugotume savo išorės sienas, labai svarbu, kad 
Komisija atliktų vaidmenį padėdama valstybėms narėms 
apsaugoti išorės sieną. Būtent todėl tiek daug tikimės iš, pvz., 
FRONTEX. Taip, žinoma, siekiama sudaryti galimybe geriau 
apsaugoti mūsų išorės sienas, o Komisija ir agentūros tai turi 
daryti kartu su valstybėmis narėmis <...>.“ 

Šengeno erdvė 

„<...> greitas perėjimas prie visiškai veikiančios Šengeno 
erdvės be vidaus sienų kontrolės bus pagrindinis mano 
tikslas.“ 

„Tikiuosi, kad tai taip pat sudarys sąlygas tolesnei Šengeno 
plėtrai.“ 

„<...> paskutinis dalykas visada yra pažeidimo nagrinėjimo 
procedūros pradėjimas. Tai yra Komisijos vaidmuo, todėl tai 
yra jos pareiga. Tačiau manau, <...> kad tai neturėtų būti 
pirmas dalykas, kurį padarysiu. Manau, kad turėčiau pradėti 
dialogą su šalimis ir prieš pažeidimo nagrinėjimo procedūrą 
pabandyti rasti kitokių sprendimo būdų.“ 

Vidaus saugumas 
„<...> negalime sakyti savo piliečiams, kuris tapo organizuoto 
nusikalstamumo arba terorizmo aukomis, kad „negalime jų 
apginti, nes jie naudojo naujas technologijas“. Suprantu, kad 
ne tai norite sakyti, tačiau svarbu, kad šioje srityje imtumėmės 
veiksmų.“ 

„Per dažnai labiausiai pažeidžiami mūsų visuomenės nariai 
tampa šių nusikaltimų aukomis. Tvirtai manau, kad visuomenė  
turi jas apsaugoti ir būsiu patikima jų advokatė.“ 

Terorizmo prevencija, teroristų persekiojimas ir atsakas į 
terorizmą 

„Daugiausia dėmesio skirsiu mūsų požiūrio į ES vidaus 
saugumą spragoms ir sieksiu užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai  
vykdytų savo užduotį. Mano tikslas – sukurti veiksmingą 
saugumo sąjungą <...> Tai reiškia, kad būtina užtikrinti, jog 
galiojantys įstatymai būtų veiksmingai įgyvendinami. Tai  
reiškia likusių mūsų saugumo sistemos spragų pašalinimą. 
Organizuotas nusikalstamumas, narkotikai, prekyba 
žmonėmis, seksualinė prievarta prieš vaikus ir vaikų 
seksualinis išnaudojimas yra pagrindiniai mano prioritetai. 

„Galime pastebėti, kad organizuoti nusikaltėliai tampa 
profesionalesni ir tobulina savo veikimo modelį, todėl 
veiksmų reikia imtis Europos lygmeniu, kad galėtume su jais 
tinkamai kovoti.“ 

„Kalbant apie teroristų kovotojus, kurie gali grįžti į savo 
gimtąsias šalis, pažymėtina, kad sprendimą dėl to turi priimti 
kiekviena valstybė narė, o Komisija gali palengvinti 
bendradarbiavimą, kad žmonėms būtų iš tikrųjų galima iškelti 
bylas teismuose ir nubausti už jų teroristinius veiksmus.“ 

„Privalome pagerinti policijos pajėgų bendradarbiavimą ir 
Europos Sąjungoje bendradarbiauti su Europolu. Kaip jau 
atsakiau į kitą ankstesnį klausimą, manau, kad svarbiausi as 
dalykas yra pasitikėjimas.“ 

Kova su radikalėjimu 

„Kova su visų formų radikalėjimu taip pat yra pagrindinis 
mano darbotvarkės klausimas.“ 

„<...> kovoti su radikalėjimu. Manau, kad tai taip pat yra labai  
svarbu ir šią užduotį reikia vykdyti laikantis visapusiško 
požiūrio kiekvienoje valstybėje narėje, tačiau ES gali padėti ir 
pasiūlyti žinias šioje srityje ir manau, kad tai yra labai svarbu.“ 

„Nepailsdama dirbsiu, kad panaikinčiau teroristų galimybes 
planuoti, finansuoti ir vykdyti savo išpuolius. 
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Įsipareigojimai, kuriuos per klausymą Europos 
Parlamente prisiėmė 

JANEZ LENARČIČ 
Paskirtasis Komisijos narys, 
atsakingas už krizių valdymą 

Paskirtasis Komisijos narys Janez Lenarčič 2019 m. spalio 2 d. kalbėjo Europos Parlamente ir atsakė į EP narių iš 
Vystymosi komiteto ir Aplinkos komiteto užduotus klausimus. Per šį klausymą jis prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus, 
kurie akcentuojami šiame dokumente. Šie įsipareigojimai susiję su jo portfeliu, apibūdintu įgaliojamajame rašte, kurį 
jam nusiuntė išrinktoji Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, ir apima: 
 Europos civilinę saugą ir humanitarinę pagalbą. 

Pažymėtina, kad šiame dokumente pateiktose citatose tik nurodomi žodiniai įsipareigojimai, prisiimti per klausymą. 
Šio viešojo klausymo stenograma pateikta paskirtųjų Komisijos narių klausymams skirtoje svetainėje. Paskirtajam 
Komisijos nariui taip pat prieš klausymą buvo nusiųsta klausimų raštu, į kuriuos jis pateikė atsakymus raštu.
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PE 629.837 

Europos civilinė sauga 
Efektyvumas ir veiksmingumas 

„ES turi atnaujinti savo gebėjimus, kad galėtų greitai ir 
veiksmingai padėti didesniam žmonių, kuriems reikalinga 
pagalba, skaičiui.“ 

„Būdamas už krizių valdymą atsakingas Komisijos narys, taip 
pat Europos reagavimo į nelaimes koordinatorius, pirmiausia 
sieksiu remti žmones, kuriems reikalinga pagalba, ir tai daryti 
kuo greičiau ir veiksmingiau ir visapusiškai gerbdamas 
humanitarinius principus. Šiuo atžvilgiu stengsiuosi užtikrinti 
kuo didesnį reagavimo į krizes veiksmingumą ir efektyvumą, 
kad padėtume kuo didesniam žmonių skaičiui.“ 

„Ketinu stiprinti ES reagavimo į nelaimes centrą, kad jis galėtų 
greitai ir veiksmingai reaguoti į pačias įvairiausias krizes.“ 

„Ketinu dirbti, kad stiprinčiau Europos Sąjungos gebėjimus 
reaguoti į mažai tikėtinas, tačiau didelį poveikį turinčias krizes, 
pvz., radiologinė arba branduolinė krizė.“ 

„Pirmiausia stengsiuosi užtikrinti, kad turėtume reikalingą 
gaisro gesinimo lėktuvų skaičių.“ 

„RescUE“ 

„Ketinu ryžtingai siekti tvirtesnio „rescUE“ – sustiprinti 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmo – įgyvendinimo ir šiuo 
tikslu glaudžiai bendradarbiausiu su valstybėmis narėmis. 
Mums reikalingi tvirtesni pajėgumai gesinant miškų gaisrus, 
teikiant skubią medicinos pagalbą ūmiais atvejais ir 
reaguojant į chemines, biologines radiologines ir 
branduolines nelaimes.“ 

Pasirengimas nelaimėms 

„Naujausi įvykiai, įskaitant viską niokojančius miškų gaisrus 
Portugalijoje, parodė, kad turime geriau užtikrinti nelaimių 
prevenciją, ir turime būti geriau pasirengę reaguoti tais 
atvejais, kai prevencija nepasiteisina.“ 

„Jau yra tam tikrų dalykų, kuriems nebegalime užkirsit kelio, 
tačiau galime bent jau prisitaikyti. Dirbsiu, kad tai pasiekčiau. 
Kalbėsiu su vykdomuoju pirmininko pavaduotoj u 
F. Timmermansu ir raginius įtraukti nelaimių rizikos strategiją 
į visą Sąjungos klimato veiklą.“ 

Bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis 

„Turime atsižvelgti į tai, kad civilinė sauga visų pirma yra 
valstybių narių kompetencijos sritis, o ES atlieka tik pagalbinį  
vaidmenį. Tačiau ketinu rimtai imtis šių pareigų ir intensyviai  
dirbti. Ketinu dirbti su valstybėmis narėmis, siekdamas įtikinti 
jas, kad to reikia mums, visai Europos Sąjungai ir jos 
valstybėms narėms, nes jeigu būsime nepasiruošę nelaimėms, 
kurios įvyks, bus per vėlu.“ 

Humanitarinė pagalba 
„Visą savo energiją ir beveik trijų dešimtmečių dalyvavimo 
tarptautiniuose ir Europos forumuose patirtį skirsiu tam, kad 
padėčiau palengvinti kančias ir suteikčiau pagalbą nuo krizių 
nukentėjusiems žmonėms ir taip įgyvendinčiau Europos 
solidarumą, t. y. vertybę, kuria tvirtai tikiu.“ 

Humanitarinės pagalbos principai 

„ES yra labai gerbiama už tai, kad griežtai laikosi pagrindinių 
humanitarinių humaniškumo, neutralumo, nešališkumo ir 
nepriklausomumo principų. Šiuos principus ketinu aktyviai  
ginti ir ateityje.“ 

„Tarp šių principų yra nešališkumas, kurį ketinu tvirtai ginti. 
Remdamiesi šiuo principu, humanitarinę pagalbą teikiame 
ten, kur jos labiausiai reikia, nepaisydami jokių asmeninių 
savybių, įskaitant religinių įsitikinimų.“ 

„Sprendimai dėl humanitarinės pagalbos paskirstymo turėtų 
būti priimami nepriklausomai nuo kitų Europos Sąjungos 
tikslų, – ar tai būtų politiniai, kariniai, ekonominiai, strateginiai 
ar kitokie tikslai. Šį nepriklausomumą taip pat ginsiu 
dirbdamas išorės veiksmų grupėje.“ 

 „Šių (humanitarinių) principų, įskaitant nepriklausomumo ir 
neutralumo principą, laikymasis yra būtinas veiklos pagrindas. 
Negalime sau leisti, kad, tarkime, kuri nors pusė, bet kuris 
ginkluoto konflikto dalyvis, manytų, kad esame kieno nors 
pusėje, nes jeigu taip bus, tuomet kiltų pavojus, kad nukentėję 
gyventojai negaus humanitarinės pagalbos. Taip sukeltume 
pavojų nukentėjusiems gyventojams ir, svarbiausi a, 
sukeltume pavojų humanitarinių darbuotojų saugumui. <...>  
tai atitinka Europos Sąjungos humanitarinės pagalbos teikimo 
būtinąją sąlygą.“ 

Humanitarinė pagalba ir ES išorės veiksmai 

„Neabejotina, kad humanitarinė pagalba yra Europos 
Sąjungos išorės veiksmų sudedamoji dalis. Vis dėlto, tai yra 
labai specifinė dalis. Ji reglamentuojama pagal aiškų principų, 
kurie skiriasi nuo bet kokių mūsų kitą išorės veiksmus 
reglamentuojančių gairių, rinkinį. Todėl šioje išorės 
bendradarbiavimo grupėje sieksiu glaudžiai bendradarbiauti  
su kolegomis ir tuo pat metu ginsiu humanitarinę erdvę ir 
humanitarinius principus.“ 

Tarptautinė humanitarinė teisė 

„Ypač daug dėmesio skirsiu pasauliniu mastu remdamas 
tarptautinę humanitarinę teisę. Bendraudamas su 
valstybiniais ir nevalstybiniais subjektais tvirtai raginsiu 
išsaugoti humanitarinę erdvę. Nepriimtina, kad 
humanitariniai subjektai vis dažniau tampa taikiniais, o jų 
galimybė padėti nukentėjusiems žmonėms reguliariai 
blokuojama.“ 
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„Ketinu dirbti su tomis organizacijomis, kurios turi 
privilegijuotą galimybę bendrauti su ginkluotais subjektais, 
nepaisant, ar tai valstybinės kariuomenės ar nevalstybiniai  
ginkluoti subjektai, kad atkreipčiau jų dėmesį į pagarbos 
tarptautinei humanitarinei teisei svarbą.“ 

„Ketinu <...> primygtinai reikalauti, kad toks mokymas (misijos 
saugumo sektoriuje) apimtų tokias temas kaip tarptautinė 
humanitarinė teisė, lyties klausimai.“ 

Humanitarinė pagalba ir civilinė sauga 

„Mūsų humanitarinės pagalbos veikla visapusiškai papildo 
veiklą civilinės saugos srityje. Šioje srityje nėra jokio 
prieštaravimo. Reaguodami į ekstremaliąsias situacijas, galime 
naudoti abu mechanizmus, tačiau juos taip pat galime taikyti 
įgyvendindami prevencines ir pasirengimo priemones.“ 

Atsparumas ir pasirengimas nelaimėms 

„Sieksiu, kad ES imtųsi aktyvesnių veiksmų užkirsdama kelią 
visų pirma nelaimių atsiradimui ir tuo pat metu stiprintų mūsų 
gebėjimus prisitaikyti prie kintančios aplinkos. Atsižvelgiant į 
klimato kaitos projekcijas, užsitęsusius konfliktus ir didėjantį 
nestabilumą pasaulyje, mes – Europos Sąjunga ir jos valstybė s 
narės – privalome užtikrinti nuoseklų darbą.“ 

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas 

„Galiu jus patikinti, kad turiu tikslą dirbti su jumis (Europos 
Parlamentu) partnerystės pagrindu, kad jus nuolat  
informuočiau ir išklausyčiau jūsų nuomonę ir nuogąstavimus.“  

„Sieksiu glaudžiai bendradarbiauti su vyriausiuoju įgaliotiniu 
ir pirmininko pavaduotoju ir kitais Komisijos kolegijos nariais, 
atsakingais už tokias sritis kaip klimato kaita, aplinka ir 
vystymasis. Taip sieksiu užtikrinti, kad nelaimių rizikos 
sumažinimas taptų sudedamąja mūsų pastangų stiprinti 
mūsų visuomenės ir ekosistemų atsparumą dalimis, 
pradedant Europos žaliuoju kursu.“ 

Humanitarinės pagalbos ir vystymosi ir taikos tarpusavio 
sąsaja 

„Matau, kad vystymasis, vadinamoji humanitarinės pagalbos 
ir vystymosi tarpusavio sąsaja, gali būti svarbus. Stengsiuosi  
kuo greičiau ir iš pat pradžių įtraukti savo kolegę už 
tarptautinę partnerystę atsakingą paskirtąją Komisijos narę 
J. Urpilainen ir jos Komisijos tarnybas, nes stengiantis 
patenkinti ilgalaikius poreikius ir pagrindines priežastis, 
susijusias su pagalbos situacija, tai taip pat gali palengvinti 
perėjimą nuo humanitarinės pagalbos prie vystomoj o 
bendradarbiavimo.“ 

„Turime kuo greičiau padėti žmonėms pereiti iš 
„ekstremaliosios padėties“ į „atsigavimo stadiją“, kad jie galėtų 
pasinaudoti ilgesnio laikotarpio tvariais sprendimo būdais.“ 

Bendradarbiavimas su vietos subjektais 

„Pirmiausia turime atsižvelgti į vietos ypatumus, suteikti kuo 
geresnę įmanomą pagalbą tiems, kuriems jos reikia, kartu 
ypatingą dėmesį skirdami labiausiai pažeidžiamoms grupėms, 
pvz., moterims ir vaikams.“ 

„Noriu nuveikti daugiau, kad suteikčiau galių vietos 
subjektams teikti pagalbą vietoje. Jie geriausiai žino 
kontekstą, jie gali dirbti veiksmingiau ir jie žino, kas veikia.“ 

„Nuolat skatinsiu įtraukti vietos partnerius ir užtikrinti jų 
dalyvavimą humanitarinėje veikloje, taip pat stengsiuosi  
stiprinti jų gebėjimus šioje srityje ir įtrauksiu juos į 
nacionalinius koordinavimo mechanizmus, pvz., kad jie galėtų 
aktyviai dalyvauti visame humanitarinės pagalbos cikle.“ 

ES finansavimo valdymas 

„Noriu išnaudoti tvirtą Europos Sąjungos humanitarinės 
pagalbą, kurią jau gauna Europos piliečiai ir noriu juos 
patikinti, kad kiekvienas šioje srityje išleistas euras bus išleistas 
tikslingai. Svarbiausia mūsų auditorija turėtų būti ES piliečiai ir 
paramos gavėjai. Todėl pirmenybę visų pirma teiksiu 
bendravimui su jais.“ 

„Garantuosiu, kad finansavimas būtų skirtas tiems, kuriems jo 
reikia, ir kad tai būtų daroma skaidriai ir remiantis patikimo 
finansų valdymo principais.“ 

Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais 

„Pasitikime savo partneriais, kurie veikia Jungtinių Tautų 
sistemoje, pvz., UNICEF, UNHCR, Pasaulio maisto programa.“ 

„Jungtinės Tautos, visų pirma Humanitarinių reikalų 
koordinavimo biuras, turėtų atlikti bendrą koordinuojantį  
vaidmenį (tarptautinėje humanitarinėje srityje). Tai bus 
pirmieji mano žingsniai, jeigu gausiu pritarimą užmegzti 
ryšius su Jungtinėmis Tautomis ir jų Humanitarinių reikalų 
koordinavimo biuru.“ 

Bendradarbiavimas su NVO 

„NVO yra svarbūs subjektai, ypač humanitarinės pagalbos 
srityje. Mūsų patirtis dirbant su NVO yra labai teigiama; jie yra 
mūsų patikimi, tikri ir veiksmingi partneriai.“ 

„Už humanitarinę veiklą niekada neturėtų būti skiriamos 
baudžiamosios sankcijos. <...> Žmonių negalima persekioti už 
jų pastangas humanitarinės pagalbos srityje.“ 
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Humanitarinė pagalba ir migracija 

„Humanitarinė pagalba nėra migracijos valdymo priemonė. 
Europos Sąjunga šioje srityje turi kitų priemonių ir 
humanitarinė pagalba nėra viena iš šių priemonių.“ 

„Vertindami, ar reikia suteikti humanitarinę pagalbą, 
daugiausia dėmesio paprastai skiriame žmonėms, kurie buvo 
priversti išsikelti, dažniausiai tai yra pabėgėliai. Tai nereiškia, 
kad atsisakysime suteikti humanitarinę pagalbą migrantams, 
tarkime, ekonominiams migrantams. <...> humanitarinę 
pagalbą teikiame atsižvelgdami į poreikį, o ne statusą.“ 

„Grąžinimu srityje toliau laikysiuosi principinės pozicijos. Tai  
reiškia, kad remsime grąžinimus ir skatinsime saugius, orius ir 
ilgalaikius grąžinimus ir, galbūt tai dar svarbiau, skatinsime  
savanoriškus grąžinimus.“ 

Privačiojo sektoriaus vaidmuo 

„Turėtume išnagrinėti galimybę įtraukti privatųjį sektorių. Tai  
darydami turėtume laikytis aiškios pozicijos: to nereikėtų 
daryti humanitarinę pagalbą reglamentuojančių principų 
sąskaita. Tai aišku.“ 

„Niekam neturėtų būti sudarytos galimybės daryti verslą iš 
humanitarinės pagalbos, tai taip pat neturėtų būti įmanoma. 
Tai nėra galimybė. Humanitarinė pagalba yra kilni misija. Tai  
nėra komercinė veikla ir ji tokia niekada neturėtų būti.“ 

Klimato kaita 

„Susidurdami su iššūkiais, kuriuos sukelia klimato kaitos 
poveikis, kurį jau jaučiame, turime nuveikti daug daugiau ir 
veikti daug greičiau.“ 

„Įsipareigoju dirbti visų pirma su Jungtinėmis Tautomis, nes 
jos prižiūri JT Konvencijos dėl pabėgėlių statuso 
įgyvendinimą. Dirbsiu su savo partneriais, kad nustatyčiau 
reiškinio, kurį jūs apibūdinate (kaip asmenis, kurie buvo 
priversti migruoti dėl klimato kaitos) apibrėžtį, nes vienas 
dalykas yra aiškus: šiems žmonėms reikalinga apsauga.“ 

Moterys ir mergaitės 

„Negali įsivaizduoti humanitarinės pagalbos, kurią teikiant 
nebūtų ypatingas dėmesys skiriamas konkretiems 

pažeidžiamų grupių, visų pirma moterų ir mergaičių, 
poreikiams. <...> Taigi, teikdami humanitarinę pagalbą, 
turėtume atsižvelgti į šią konkrečią moterų ir mergaičių padėtį 
ir į visus savo humanitarinio darbo etapus turėtume įtraukti 
prevencine ir apsaugos priemones. <...> Turėtume atsižvelgti 
į šiuos specialiuosius poreikius ir, manau, kad jie taip pat  
apima seksualinės ir reprodukcinės sveikatos aspektus, 
nepaisant to, ar dirbame su seksualinio smurto ir smurto dėl 
lyties aukomis.“ 

Švietimas 

„Humanitarinės pagalbos srityje švietimas bus vienas iš mano 
prioritetų. Humanitarinė pagalba tradiciškai buvo orientuota į 
maistą, pastogę, vandenį ir sanitarijos sąlygas, taip pat  
pagrindines sveikatos priežiūros paslaugas. Tačiau žinome, 
kad atėjus rugsėjui vaikai turi eiti į mokyklą, jie negali laukti, 
kol bus išspręsta humanitarinė situacija, kol bus pasiektas tam 
tikras išsivystymo lygis ir pan.“ 

„Kalbant apie švietimą, pažymėtina, kad šioje srityje nėra jokio 
skirtumo dėl lyties. Visiškai jokio. Tai yra viena iš pagrindinių 
Europos vertybių ir stengsiuosi užtikrinti švietimą 
ekstremaliosiose situacijose, kad tam skirtume pakankamai  
finansavimo ir kad dėl švietimo trūkumo negalime leisti sau 
prarasti vaikų, kurie mokyklų nelankė būtent dėl ekstremaliųjų 
situacijų, kartų. Turėtume dirbti, kad išplėstume šią švietimo 
ekstremaliosiose situacijose koncepciją.“ 

Humanitarinės pagalbos finansavimas 

„Primygtinai reikalausiu, kad ES sąžiningai vykdytų visus 
duotus įsipareigojimus, visų pirma susijusius su susitarimu 
„Grand Bargain“. 

„Turime stengti patenkinti NVO poreikius ir tuo pat metu 
reikalauti tinkamų kontrolės priemonių ir patikinimų, susijusių 
su fondų, kurie iš tikrųjų yra ES mokesčių mokėtojų lėšos, 
finansiniu valdymu.“ 

Ginkluoti konfliktai 

„Jei būsiu paskirtas už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą 
atsakingu Komisijos nariu, įsipareigoju užtikrinti, kad 
elgtumėmės nuosekliai, kad neeksportuotume ginklų taip, 
kad būtų apsunkinta humanitarinė krizė.“
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JUTTA URPILAINEN 
Paskirtoji Komisijos narė, 
atsakinga už tarptautinę partnerystę 

Paskirtoji Komisijos narė Jutta Urpilainen 2019 m. spalio 1 d. kalbėjo Europos Parlamente ir atsakė į EP narių iš 
Vystymosi komiteto užduotus klausimus. Per šį klausymą ji prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus, kurie akcentuojami 
šiame dokumente. Šie įsipareigojimai susiję su jos portfeliu, apibūdintu įgaliojamajame rašte, kurį jai nusiuntė išrinktoji 
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, ir apima: 
 tvarios partnerystės kūrimą. 

Pažymėtina, kad šiame dokumente pateiktose citatose tik nurodomi žodiniai įsipareigojimai, prisiimti per klausymą. 
Šio viešojo klausymo stenograma pateikta paskirtųjų Komisijos narių klausymams skirtoje svetainėje. Paskirtajai 
Komisijos narei taip pat prieš klausymą buvo nusiųsta klausimų raštu, į kuriuos ji pateikė atsakymus raštu.
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PE 629.837 

Tvarios partnerystės kūrimas 

Išsami Afrikos strategija 

Jei mano, kaip Komisijos narės, kandidatūra bus patvirtinta, 
stengsiuosi stiprinti Afrikos ir Europos tvarių investicijų ir 
darbo vietų kūrimo aljansą, kad sukurčiau išsamią Europos 
strategiją Afrikai. Tai darydama dirbsiu su vyriausiuoju 
įgaliotiniu ir pirmininko pavaduotoju ir kitais Komisijos nariais. 
Partnerystė su mūsų kaimyniniu žemynu ekonominiu požiūriu 
sustiprėjo ir yra naudinga tiek Afrikos, tiek Europos piliečiams, 
o privačiajame sektoriuje kuriamos darbo vietos ir ugdomi  
nauji įgūdžiai. Noriu toliau eiti šiuo keliu ir stiprinti mūsų 
abipusius interesus ir gebėjimą kartu išnaudoti galimybes. 
Privalome atsisakyti seno naratyvo, kuriame Afrika 
vaizduojama kaip nestabilus ir skurdus žemynas. Vietoje to 
turime atviromis rankomis priimti Afriką kaip jauną vilties ir 
klestėjimo žemyną.“ 

„Manau, kad į išsamią Afrikos strategiją turime įtraukti žemės 
ūkį, prekybą ir aplinkos aspektus. Manau, kad ta strategija 
suteikia mums naują galimybę taip pat remti žemės ūkį 
Afrikoje. Taigi, manau, kad tai naujas įrankis, kurį galime 
naudoti.“ 

„Kalbant apie Afrikos vaidmenį, pažymėtina, kad Afrikos ateitis 
yra susieta su Europos ateitimi. Šie du žemynai tarpusavyje yra 
susiję. Todėl, žinoma, norėčiau pakeisti naratyvą, <...>. Afrikoje 
gyvena 1,2 mlrd. žmonių ir daugiau nei pusė jų yra jaunesni  
nei 25 metų. Vadinasi tai yra galimybių žemynas ir, žinoma, 
turime remti tą teigiamą naratyvą.“ 

„<...> manau, kad išsami Afrikos strategija yra vienas iš įrankių 
šiam tikslui pasiekti. Vienas įrankis yra partnerystė su Afrika, 
tačiau taip pat turime siekti darnaus vystymosi tikslų. Tai  
turėtų būti išsami strategija, kurioje būtų aptarti įvairūs 
politiniai sektoriai. Turi būti aptarti prekybos, žemės ūkio, 
aplinkos ir pan. klausimai. Būtent tai ir rengiuosi daryti kartu 
su vyriausiuoju įgaliotiniu ir pirmininko pavaduotoj u 
J. Borrelliu, tačiau noriu pažymėti, kad svarbus yra visos 
Komisijos narių kolegijos įsipareigojimas. Tai nėra mano 
procesas arba mūsų procesas. Tai turi būti visos Komisijos 
narių kolegijos procesas.“ 

 „Skaidrumas man asmeniškai <...> yra labai didelė vertybė, be 
to, suprantu, kad ateityje, žinoma, jeigu galvojame apie 
Afrikos patikos fondo perspektyvas arba apskritai įvairių rūšių 
patikos fondus, manau, kad Parlamentas turėtų atlikti svarbų 
vaidmenį.“ 

Kotonu susitarimo galiojimo pabaiga 

Mano prioritetas taip pat bus derybų dėl veiksmų, po Kotonu 
susitarimo galiojimo pabaigos, užbaigimas. Turime sukurti 
šiuolaikinį, strateginį ir įtakingą ES ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo 
vandenyno šalių tarptautinį aljansą, kuris padėtų siekti mūsų 
bendrų interesų ir būtų naudingas visiems mūsų žmonėms. 
Leiskite jus šiandien patikinti, kad neatsisakysiu savo 
įsipareigojimo užtikrinti tinkamą parlamento dalyvavimą šioje 
būsimoje partnerystėje. Europos Sąjunga stiprybės semiasi iš 
visų savo institucijų. Taigi, noriu pabrėžti savo įsipareigojimą 
dirbti su kitomis institucijomis, kad pasiekčiau tą patį tikslą. 
Tarptautinio bendradarbiavimo ir paramos vystymuisi srityje 
stiprinsime ES, kaip pasaulio pirmūnės, vaidmenį. Būdama 
parlamento narė, iš tikrųjų tikiu atstovaujamąja demokratija ir 
dėsiu visas pastangas, kad ypatingas Komisijos ir Europos 
Parlamento ryšys taptų stipresnis ir gilesnis.“ 

„Taip pat manau, kad į AKR bendradarbiavimo sritį turi būti 
įtrauktas parlamentinis aspektas. Tai turi būti to 
bendradarbiavimo sudedamoji dalis. <...>. Manau, kad pats 
svarbiausias dalykas yra vienaip ar kitaip pasirūpinti, kad būtų 
užtikrintas parlamentinis aspektas. Šį klausimą iš tikrųjų 
aptarsiu, kai lapkričio mėn. pradžioje pradėsiu dirbti Komisijos 
nare. Tai bus vienas iš mano prioritetų. Ketinu dalyvauti  
lapkričio mėn. Ruandoje vyksiančioje Parlamentinėje 
asamblėjoje.“ 

Visapusiška partnerystė su migrantų kilmės ir tranzito 
šalimis 

„<...> apytiksliai 85 proc. migrantų gyvena besivystančiose  
šalyse. Todėl manau, kad, pasitelkdami vystomąjį  
bendradarbiavimą, taip pat galime remti šias šalis, t. y. ne tik 
kilmės šalis, bet ir tranzito šalis.“ 

„Privalome gerbti teisinę valstybę ir žmogaus teises. Tai man 
yra labai aišku ir, žinoma, esu įsipareigojusi laikytis to požiūrio 
kaip paskirtoji Komisijos narė.“ 

„Iš tikrųjų nemanau, kad vienintelė sąlyga galėtų padėti 
išspręsti migracijos krizę ar apskritai migracijos problemą <...>. 
Žvelgiant iš tos perspektyvos, kaip minėjau anksčiau, manau, 
kad Komisija turėtų turėti vieną migracijos politiką ir, žinoma, 
visa Komisijos narių kolegija atstovauja tai politikai, o 
vystomasis bendradarbiavimas ir parama vystymuisi yra viena 
to paketo dalis, tačiau tai nėra vienintelė priemonė. Man tai 
yra labai aišku.“ 
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Darnaus vystymosi tikslai 

„Už tarptautinę partnerystę atsakingas Komisijos narys 
įgyvendina DVT pasaulyje. Mano tikslas yra panaikinti skurdą 
pasitelkiant tarptautinį bendradarbiavimą ir paramą 
vystymuisi. Mūsų tarptautinės pareigos yra nustatytos 
Sutartyse ir mūsų žmogaus teisių ir žmogaus orumo vertybių 
aljanse. Mano tikslas – įvykdyti šias pareigas strategiškai ir 
veiksmingai, užtikrinant, kad jos būtų vykdomos atsižvelgiant 
į naujas pasaulines realijas.“ 

„2015 m. pasaulio bendruomenei perėjus nuo tūkstantmečio 
vystymosi tikslų prie darnaus vystymosi tikslų, buvo atsisakyt a 
tokių koncepcijų kaip „šiaurė – pietūs“, „donoras – gavėjas“ , 
„išsivystęs – besivystantis“. Vietoje to, pasaulio bendruomenė  
susitarė ir visiems nustatė universalias, plataus užmojo ir 
ilgalaikes gaires. Būdama Europos Komisijos narė, užtikrinsiu, 
kad ES būtų patikimas ir tvirtas šalių partnerių sąjungininkas, 
padedantis joms siekti DVT.“ 

„Politikos suderinamumas yra svarbus ir <...> turime pagerinti 
politikos suderinamumą visose savo veiklos srityse.“ „<...> be 
politikos suderinamumo negalėsime pasiekti darnaus 
vystymosi tikslų. Todėl <...> 2030 m. darbotvarkę vertinu kaip 
tam tikrą orientyrą. Tai yra sistema, kurią naudodami turėtume 
pamatyti ir išanalizuoti visą politinį darbą, kurį dirbame  
įvairiose srityse. Žinoma, negalime to padaryti pasitelkdami tik 
Europos institucijas: valstybės narės taip pat turi dalyvauti  
tame procese. Be to, <...> bendras planavimas, bendras 
programavimas ir paskui bendri veiksmai, kad galėtume 
pamatyti rezultatus ir laimėjimus, yra svarbi naudotina 
priemonė. <...> Be politinio suderinamumo, įskaitant žemės 
ūkį, prekybą, išorės santykius, negalime pasiekti darnaus 
vystymosi tikslų. Tai – esminis aspektas.“ <...> 

„Daugiausia dėmesio skirsiu DVT, kovai su nelygybe ir skurdo 
panaikinimui.“ „<...> mano asmeninis įsipareigojimas bus 
kovoti su nelygybe, nes manau, kad tai yra didelė problema, 
su kuria susiduria ne tik vidutines pajamas gaunančios šalys, 
bet ir beveik kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė. Todėl  
tai bus pagrindiniai mano veiklos principai, kurie kartu su 
įvairių rūšių priemonėmis padės kovoti su nelygybe.“ 

 „<...> jeigu norime iki 2030 m. pasiekti darnaus vystymosi  
tikslus, turime įtraukti privatųjį sektorių, nes tai būtina. Kitu 
atveju, nepasieksime darnaus vystymosi tikslų. Jau imtasi 
veiksmų įgyvendinant pirmininko J.-C. Junckerio aljanso 
iniciatyvą. Manau, kad rezultatai buvo pakankamai geri. 
Tačiau artimiausiais metais turime daugiau investuoti į Afriką 
ir, žinoma, prie to turi prisidėti privatusis sektorius. <...> Taigi, 
visi suprantame, kad net jeigu galėsime padidinti viešąjį 
finansavimą vystomajam bendradarbiavimui, tai nepadės 

išgyventi. Todėl mums reikia įtraukti privatųjį sektorių, tačiau 
taip pat turime parengti reglamentus ir taisykles.“ 

Lyčių lygybė ir moterų bei merginų įgalinimas 

„<...> šiandien noriu jus patikinti, kad esu tvirtai įsipareigojusi 
pirmenybę skirti lyčių lygybei ir lyčių lygybės aspekto 
įtraukimui į visas mūsų politikos sritis ir programas.“ 

„Dirbdami lyčių lygybės srityje, daugiausia dėmesio skirsime 
seksualinei ir reprodukcinei sveikatai, dėl to man nekyla 
abejonių. <...> manau, kad „Spotlight“ iniciatyva yra svarbi ir 
esu tvirtai įsipareigojusi ateityje tęsti tą darbą. Taip pat manau, 
kad esame užmezgę tvirtą partnerystę visame pasaulyje kiek 
tai susiję su lyčių lygybe ir lyčių lygybės švietime. Žinoma, 
norėčiau pagerinti ir padidinti galimybes pasinaudot i  
sveikatos priežiūros paslaugomis, <...> nes manau, kad, 
galimybė pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis yra 
pagrindinė visų mūsų teisė, be to, tai taip pat turėtų būti 
pagrindinė teisė mūsų šalyse partnerėse.“ 

„Dabar jūsų akivaizdoje galiu pažadėti, kad ketiname parengti 
trečiąjį veiksmų planą dėl lyčių lygybės. Šiuo atžvilgiu 
pateiksiu pasiūlymą ir esu įsipareigojusi jį parengti, todėl, 
manau, kad tai yra viena iš priemonių, kuri padės mums 
užtikrinti ir skatinti lyčių lygybę.“ 

„Lyčių lygybė man yra pagrindinis prioritetas, todėl, žinoma, 
šioje srityje taip pat stengsiuosi ieškoti daugiau išteklių. 
Visiškai sutinku su jumis, kad turime įtraukti lyčių lygybės 
aspektą. Turime nepamiršti, kad lyčių lygybė yra vienas iš 
darnaus vystymosi tikslų. Visi įsipareigojome siekti šių tikslų, 
taigi šiuo atžvilgiu, manau, kad jeigu norime pagerinti 
gyvenimo sąlygas ir politinį arba bet kurios kitos rūšies moterų 
dalyvavimą, turime laikytis šio visapusiško požiūrio ir esu 
pasirengusi spręsti šį klausimą.“ 

Pilietinės visuomenės rėmimas visame pasaulyje 

„Pilietinės visuomenės organizacijos tikriausiai yra didžiausi  
mūsų sąjungininkai ir turi atlikti pagrindinį vaidmenį Europos 
Sąjungai dirbant tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi  
srityje. Kiekvienas yra suinteresuotas užtikrinti kuo aktyvesnį  
jų dalyvavimą formuojant politiką ir kuriant bei įgyvendinant  
mūsų programą. Mums reikalinga planetos, žmonijos politika. 
Europos piliečiai tikisi, kad imsimės veiksmų. Jaunimas nori 
daugiau. Mūsų vaikai nusipelno, kad darytume tai, ką mokame  
geriausiai. Kartu su jumis noriu stiprinti pasitikėjimą, 
neabejokite – mūsų partneriai pasitiki ES kaip tvirta DVT 
siekiančia ir su skurdu kovojančia partnere. Patikėkite, mūsų 
piliečiai supranta mūsų veiklos vystymosi ir bendradarbiavimo 
srityje motyvus ir rezultatus. Pasitikėkite žmonėmis ir 
institucijomis, nes daugiau lygybės pasaulyje pasieksime tik 
drauge.“ 
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„<...> turime bendradarbiauti su tarptautinėmis 
organizacijomis, pilietine visuomene, nacionalinėmis 
vyriausybėmis ir pan. Rezultatų pasieksime tik 
bendradarbiaudami.“ 

„<...> pilietinė visuomenė ir NVO puikiai dirba daugybėje šalių 
ir teritorijų, kuriose padėtis yra labai sudėtinga ir nestabili. 
Todėl, žinoma, ketinu bendradarbiauti su jais ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis, ir susipažinti su mūsų mažųjų ir 
didelių valstybių narių patirtimi.“ 

Palengvinti galimybes greitai sudaryti susitarimą baigus 
įgyvendinti 2020 m. Kaimynystės, vystymosi ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonę 

„Ketinu dirbti su jumis ir kitais, kad padėčiau sudaryti  
susitarimą dėl Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonės.“ 

„Esu tvirtai įsipareigojusi didinti mūsų skaidrumą.“ 

„<...> dėsiu visas pastangas, kad pasiekčiau bendrą sutarimą 
su visomis institucijomis, tačiau pirmiausia turime parengti 
DFP ir dėl jos derėtis, nes, žinoma, Kaimynystės, vystymosi ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonė bus sudedamoj i  
DFP dalis.“ 

„Žinoma, noriu padaryti viską, ką galiu, kad padidinčiau 
finansinius išteklius mažiausiai išsivysčiusioms pasauli o 
šalims. Esame įsipareigoję pasiekti 0,15 arba 0,2 proc., tačiau, 
deja, to nepadarėme ir šį klausimą ateityje turime spręsti 
kartu.“ 

„Įsipareigosiu mūsų pagalbą naudoti taip pat tam, kad 
gaučiau daugiau vidaus pajamų ir privačiojo sektoriaus 
kapitalo.“ 

„Toliau energingai dirbsiu su valstybėmis narėmis, kad būtų 
atliktos bendros analizės, vykdomas bendras programavimas 
ir bendras įgyvendinimas, taip pat, kad 0,7 proc. bendrųjų 
nacionalinių pajamų būtų skiriama oficialiai paramai  
vystymuisi.“ 

„Esu įsitikinusi, kad į šias diskusijas dėl 0,7 proc. tikslo 
turėtume įtraukti finansų ministrus ir valstybių vadovus ir esu 
pasirengusi pabandyti tai padaryti.“ 

„Esu įsipareigojusi per Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonę panaudoti 20 proc. mūsų 
finansavimo žmogaus socialinei raidai. Man tai svarbu. Man 
rūpi švietimo kokybė, nes šis klausimas yra susijęs ne tik su 
galimybe įgyti išsilavinimą, bet ir švietimo kokybe <...>. Nė 
kiek neabejoju, kad švietimas yra pagrindinė skurdo mažinimo 
priemonė, todėl tai bus mano prioritetas.“ 

 „Žinau, kad Europos Sąjunga daugiau nei 20 proc. savo 
plėtros fondo finansavimo jau naudoja klimatui ir aplinkai, 
tačiau visiškai jums pritariu, kad turime nuveikti daugiau.“  
„Žinau, kad Europos Sąjunga remia vandenynus, o plėtros 
finansavimo suma yra apytiksliai 720 mln. eurų – tai 
pakankamai daug, tačiau ateityje šiai sričiai skirsiu daug 
dėmesio.“ 
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Įsipareigojimai, kuriuos per klausymą Europos 
Parlamente prisiėmė 

KADRI SIMSON 
Paskirtoji Komisijos narė, 
atsakinga už energetiką 
 

Paskirtoji Komisijos narė Kadri Simson 2019 m. spalio 3 d. kalbėjo Europos Parlamente ir atsakė į EP narių iš Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto (ITRE) užduotus klausimus. Per šį klausymą ji prisiėmė tam tikrus 
įsipareigojimus, kurie akcentuojami šiame dokumente. Šie įsipareigojimai susiję su jos portfeliu, apibūdintu 
įgaliojamajame rašte, kurį jai nusiuntė išrinktoji Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, ir apima: 

 saugią ir tausią energetiką ir 
 didesnes galimybes žmonėms ir regionams. 

Pažymėtina, kad šiame dokumente pateiktose citatose tik nurodomi žodiniai įsipareigojimai, prisiimti per klausymą. 
Šio viešojo klausymo stenograma pateikta paskirtųjų Komisijos narių klausymams skirtoje svetainėje. Paskirtajai 
Komisijos narei taip pat prieš klausymą buvo nusiųsta klausimų raštu, į kuriuos ji pateikė atsakymus raštu.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-kadri-simson_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/committees/video?event=20191003-0900-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63376/20191003RES63376.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/hearings2019/eurokomisaru-klausymai-2019/20190910STO60747/kadri-simson-estija
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63063/20191001RES63063.pdf


 IPOL EXPO | Teminiai skyriai, Paramos ekonomikos valdymui skyrius 

PE 629.837 

Saugi ir tausi energetika 
Energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiosios 
energijos teisės aktai 

 „Energijos vartojimo efektyvumas išlieka prioritetine sritimi. 
Reikėtų rimtai vertinti principą, kad svarbiausias yra energijos 
vartojimo efektyvumas. Pastatų energinio naudingumo 
gerinimas ir renovacijos tempų didinimas gali lemti esminius 
pokyčius. Kliūtys yra gerai žinomos, tačiau galima nagrinėti 
naujus sprendimo būdus, visų pirma susijusius su 
finansavimu. Daugumoje valstybių narių galime rasti gerų 
vietos ir socialinio būsto pavyzdžių.“ 

„Esu įsitikinusi, kad tikra vidaus rinka duoda didelės naudos ir 
ji turi esminę reikšmę skatinant diegti atsinaujinančiuosius 
energijos išteklius.“ 

„<...> taip pat turime padaryti daugiau, kad apsirūpintume  
atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais: turime investuoti į 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, kad sukurtume  
atsinaujinančiosios energijos saugojimo priemones.“ 

Spartesnis švarios energijos diegimas 

„Tūkstančiai į Europos ir viso pasaulio gatves išeinančių 
žmonių nuolat mums primena, kad būtina skubiai imtis 
veiksmų klimato ir energijos srityje. Tai yra pagrindinis 
Europos piliečių rūpestis. Būtent todėl išrinktasis pirmininkas 
Europos žaliąjį kursą įvardijo kaip pavyzdinį Komisijos 
prioritetą. Energetikos politika bus esminė šio prioriteto 
įgyvendinimo priemonė. Žinau iš asmeninės patirties, kad 
šioje srityje labai sudėtinga dirbti, nes buvau ekonomikos ir 
infrastruktūros ministrė, ir buvau atsakinga už energetiką. 
Suprantu laukiančios užduoties svarbą ir kad tai bus labai  
didelė atsakomybė.“ 

„Pritariu misijai iki 2050 m. užtikrinti, kad Europa taptų 
neutralaus poveikio klimatui žemynu.“ 

„Galiu jus patikinti, kad ši Komisija bus tvirtai įsipareigojusi 
siekti mūsų klimato tikslų ne tik už energetiką atsakingo 
Komisijos nario lygmeniu, bet ir išrinktojo pirmininko 
lygmeniu, nes tai yra jo įsipareigojimas. Tai pagrindinis 
prioritetas. Tai bus pagrindinė pirmininko pavaduotojo Franso 
Timmermanso pareiga, kuris yra atsakingas už žaliąjį kursą.“ 

„Bus parengtas klimato įstatymas ir aiškus veiksmų planas, 
tačiau mano, kaip už energetiką atsakingos Komisijos narės, 
pareiga taip pat yra užtikrinti, kad, siekdami visų šių tikslų, 
išlaikytume gerą energetinio saugumo padėtį, kad mūsų 
klientams būtų įperkamos kainos ir kad mūsų pramonė išliktų 
konkurencinga, palyginti su kitais pasaulio regionais.“ 

Regioninis bendradarbiavimas 

„Jei būsiu paskirta Komisijos nare, ketinu pasitelkti 
energetikos politiką, kad pasiekčiau neutralaus poveikio 

klimatui tikslą toliau kurdama integruotą, sujungtą ir tinkamai 
veikiančią bendrąją rinką.“ 

„Elektros energijos rinkoje turime energijos sistemą, kuri iš 
esmės yra pagrįsta atsinaujinančiaisiais energijos šaltiniais, 
įskaitant geresnį energijos saugojimą ir didesnį junglumą. Vis 
dar yra nemažai barjerų tarptautinei prekybai ir kliūčių, kurias 
reikia pašalinti. Privalome užtikrinti, kad būtų pasiekti 
junglumo tikslai ir kad rinkoje būtų prieinami 70 proc. 
junglumo pajėgumų. Stengsiuosi stiprinti regioninį 
bendradarbiavimą, visų pirma dabartines aukšto lygmens 
grupes, ir užtikrinsiu, kad būtų užtikrinta didesnė jų darbo 
sąveika.“ 

Suskystintos gamtinės dujos 

„Kalbant apie dujas, pažymėtina, kad taip pat turime 
atsižvelgti į tai, kad labai svarbu užtikrinti šaltinių įvairovę.“ 

„Mano įgaliojamajame rašte iš tikrųjų yra pastraipa apie 
suskystintas gamtines dujas (SGD) ir manau, kad tai yra vienas 
iš mūsų energetinio saugumo užtikrinimo būdų, nes mums 
dujos bus tiekiamos iš įvairių šaltinių ir į skirtingas Europos 
Sąjungos vietas.“ 

Energijos apmokestinimo direktyva 

„Energijos apmokestinimas taip pat paminėtas mano 
įgaliojamajame rašte ir šiuo klausimu glaudžiai  
bendradarbiausiu paskirtuoju Komisijos nariu P. Gentiloni. Iš 
tiesų Energijos apmokestinimo direktyva, kuri galioja jau 15 
metų, nėra mums naudinga tiek, kiek ji galėtų padėti siekti 
energijos ir klimato tikslų. Visų pirma, manau, kad problema 
yra susijusi su vis dar taikomu atleidimu nuo mokesčių 
iškastiniam kurui, todėl konkurencija tarp iškastinio kuro ir 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių yra sudėtinga. Turėtume 
išspręsti šį klausimą.“ 

Branduolinės saugos ir apsaugos priemonių gerinimas 

„Branduolinė energija bus sudedamoji mūsų energijos rūšių 
derinio dalis, o sprendimą dėl energijos rūšių derinio priima 
kiekviena valstybė narė. 

Todėl žinau, kad dabar yra šalių, kurios palaipsniui atsisako 
branduolinės energijos ir yra valstybių narių, kurios planuoja 
statyti naujas elektrines, kad pakeistų palaipsniui uždaromas 
anglimi kūrenamas elektrines, šiuo atveju kalbu apie Suomiją, 
kuri Olkiluoto mieste ką tik atidarė elektrinę.“ 

„Taigi, kiekviena valstybė narė individualiai nusprendžia, kaip 
ji panaudos savo energijos rūšių derinį ir kokiais ištekliais 
naudosis. ES lygmeniu turime užtikrinti, kad branduolinės 
elektrinės būtų saugios, kad atliekos mūsų aplinkoje, t. y. ne tik 
Europos Sąjungoje, bet ir artimiausiose kaimyninėse šalyse, 
būtų valdomos saugiai.“ 
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„Kyla klausimas, kokių veiksmų galime imtis dėl naujų 
branduolinių elektrinių, kurios pastatytos trečiosiose šalyse ? 
Galime suteikti pagalbą, kad elektrinės būtų statomos ir 
prižiūrimos laikantis aukščiausių saugumo standartų. Taip pat  
galime teikti finansinę paramą trečiųjų šalių elektrinėms, kad 
šios procedūros būtų parengtos ir, žinoma, galime reikalauti, 
kad visi jų bandymų rezultatai būtų vertinami labai rimtai.“ 

Didesnės galimybės žmonėms ir regionams 
Vartotojai – svarbiausia mūsų energijos sistemos dalis 

„Kurdami atvirą ir konkurencingą rinką, galime nuveikti 
daugiau: jeigu būtų daug paslaugų teikėjų, tuomet kainos 
vartotojams ir įmonėms turėtų būti įperkamesnės. Be to, 
kadangi mūsų rinkos nėra tarpusavyje sujungtos, trūksta tam 
tikrų jungčių ir yra kliūčių. Tačiau jeigu jos būtų sujungtos, 
tuomet tai padėtų tiekti atsinaujinančiąją energiją didesnėms 
rinkoms. Tai buvo pagrindinis žaliosios energijos paketo 
tikslas: kad vartotojai būtų energijos rinkos epicentre, o kainos 
išliktų įperkamos.“ 

„Būdama atsakinga už energetiką, turėsiu užtikrinti, kad kartu 
su šiais plataus užmojo klimato tikslais apsaugotume savo 
vartotojus ir įmones teikdami jiems įperkamą ir 
konkurencingą energiją. Siekdami šio tikslo, turime investuoti 
į savo energijos tinklus, tačiau tuo pat metu turime 
pasinaudoti esama sistema.“ 

„<...> atidžiai stebėsiu energijos kainas ir vartotojų bei įmonių 
išlaidas, ir daug dėmesio skirsiu poveikiui, kurį su klimato kaita 
susijusi pertvarka daro energiją intensyviai vartojantiems 
pramonės sektoriams.“ 

„Tai pat svarbu parodyti, kad vartotojai gali pasinaudoti šia 
pertvarka ir kad taip pat turime išnaudoti visų naujausi ų 
inovacijų privalumus. Todėl tai taip pat gali būti sudedamoj i  
Europos inovacijų iniciatyvos dalis, kaip ir saulės plytelės, 
kurios naudojamos kaip apšildymo medžiaga ir 
atsinaujinantysis energijos šaltinis.“ 

„Energijos vartotojai iš tikrųjų bus svarbiausia mūsų 
energetikos politikos dalis. Mano užduotis – pasirūpinti  
įperkama energija įvairinant mūsų šaltinius, parengiant  
politiką, pagal kurią visi elektros energijos tinklai, skirstomojo 
tinklo operatoriai ir tiekėjai veiktų labai skaidriai investuodami 
į tinklų atnaujinimą ir sukurdami trūkstamas jungtis.“ 

Teisingos pertvarkos fondas 

„Teisingumo perėjimo proceso fondas iš tikrųjų man yra labai  
artimas, nes šią priemonę galime naudoti siekdami užtikrinti, 
kad pereidami prie anglies dioksido poveikio neutralumo, 
nuošalyje nebūtų paliktas nė vienas regionas ar šalis.“ 

„Išrinktasis pirmininkas įsipareigojo sukurti teisingo perėjimo 
fondą, kad remtų intensyviai anglį naudojančius regionus ir 
dėl perėjimo nukentėjusias šalis. <...> Manau, kad šis fondas 
gali sudaryti sąlygas regionams vystyti ir finansuoti konkrečius 
projektus, kurie gali padėti transformuoti ekonomiką ir kurti 
darbo vietas.“ 

„Siekdami užtikrinti fondo sėkmę, galime kliautis dabartiniais 
anglies regionais ir perėjimo iniciatyva. Sąžiningumas man 
taip pat reiškia atnaujintą kovą su energijos nepritekliumi.“ 

 „<...> manau, kad teisingo perėjimo fondas bus grindžiamas 
pertvarkomiems anglies regionams skirtu projektu, be to, jis 
taip pat bus naudingas mažoms saloms, kurios neturi jungčių 
su žemynine dalimi. Tai turėtų padėti kiekvienam regionui 
geriau pasirengti perėjimui nuo iškastinio kuro prie 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių. Dėl tikslaus šio fondo 
dydžio dar deramasi, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad jis bus 
įtrauktas į kitą DFP, šią iniciatyvą aptarsime per pirmąsias 
naujos sudėties Komisijos darbo savaites. Todėl spėju, kad iki 
lapkričio mėn. pabaigos jau bus parengti konkretūs atsakymai . 
Be to, dėsiu visas pastangas, siekdama užtikrinti, kad jis būtų 
pakankamai didelis ir padėtų tiems regionams pasirengti 
perėjimui.“ 

Energijos nepritekliaus observatorija 

„Nepriimtina, kad 8 proc. Europos gyventojų, t. y. 50 mln. 
žmonių, negali tinkamai apšildyti savo būstų, o dar daugiau 
europiečių patiria sunkumų sumokėdami sąskaitas už 
energiją. 

Noriu pasinaudoti energijos nepritekliaus observatorija ir 
greitai įgyvendinti teisės aktų nuostatas dėl energijos 
nepritekliaus. Ketinu aktyviau bendradarbiauti su valstybėmi s 
narėmis ir daugiau dirbti su Merų paktu. Theresos Griffin 
praėjusiais metais pateiktoje ataskaitoje nustatytas šios 
veiklos pagrindas.“ 

„Taip, sutinku, kad energija prisideda prie socialinės įtraukties 
ir kad būtent dėl šios priežasties tai yra labai reikalinga 
paslauga. Tačiau kalbėdami apie energijos nepriteklių, iš 
esmės kalbame ne apie energiją kaip prekę, o omenyje turime 
mokesčius, lengvatas, tinklų tarifus ir visiems šiems 
klausimams turime skirti dėmesį, be to, jūs klausėte, ką galime 
konkrečiai padaryti šių žmonių, kurie susiduria su sunkumai s 
apmokėdami savo šildymo sąskaitas, labui. Galime numatyti  
veiksmingesnius šildymo būdus. Vis dėlto to neįmanoma 
padaryti rytoj, tačiau esama įvairių technologijų, kurios padės 
sumažinti šildymo išlaidas, ir, žinoma, pasikartosiu, kad 
pastatų ūkio renovacija taip pat atlieka svarbų vaidmenį.“ 
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PE 629.837 

Europos natūralios aplinkos išsaugojimas 

Naujos Biologinės įvairovės strategijos iki 2030 m. 
įgyvendinimas 

„Mano įgaliojamajame rašte aiškiai nurodyta: įgyvendinti ES 
biologinės įvairovės strategiją. Svarbu tai, kad kartu su Fransu 
Timmermansu užtikrinsime, kad ši nuostata iš tikrųjų būtų 
įtvirtinta kituose teisės aktuose, susijusiuose su: žemės ūkiu, 
energetika, transportu ir pan., taigi iš esmės viskuo, kas 
šiandien kelia problemų ir lemia šeštąją masinio rūšių 
išnykimo bangą.“ 

„<...> žinoma, nustatysime plataus užmojo tikslus, nes kitaip 
neįgyvendinsime 2030 m. strategijos. <...> Tikslus reikia 
vertinti ir stebėti. Būtina sukurti peržiūros mechanizmą.“ 

„<...> su saugomomis teritorijomis susijusius tikslus galima 
sugriežtinti. Kalbant apie vandenynus ir jūrų baseinus, šiuos 
tikslus galima padidinti, pvz., 30 proc. Vis dėlto manau, kad, 
kalbant apie 2030 m. biologinės įvairovės tikslus, tikrai būsiu 
lankstus ir atviras diskusijoms šiais klausimais komitete.“ 

„<...> tai yra svarbiausias aspektas kalbant apie pagrindines 
priežastis, nes pokyčiai vyksta dėl žemės ir jūrų naudojimo. 
<...> Taigi, privalome kovoti su priežastimis ir <...> tam reikės 
finansavimo, ypač jo reikės rūšių atgaivinimui, „Natura 2000“ 
teritorijoms ir tinkamai apsaugai.“ 

„Žinoma, pasisakysiu dėl poreikio didinti biudžetą, <...>  
strateginiams tikslams turi būti skiriamas pakankamas 
finansavimas.“ 

„Turėsime patikrinti ir išsiaiškinti, ar valstybės narės naudoj a 
visas joms suteiktas priemones, [skirtas Buveinių direktyvos 
įgyvendinimui].“ 

„<...> turime iš naujo įvertinti [miškų kirtimo] pėdsaką ir be 
abejonės glaudžiai bendradarbiausiu su kitais Komisijos 
nariais. Svarbu, kad ištekliai – finansavimas, – kurį skiriame 
kitoms šalims, iš tikrųjų nebūtų skirtas miškų kirtimui. <...>  
svarbu pagerinti ženklinimą ir <...> užtikrinti tiekimo 
grandines, kuriose miškų kirtimas nevykdomas. Tačiau, 
siekdami šio tikslo, turime patobulinti stebėsenos 
mechanizmus, ir šioje srityje, be abejo, imsiuosi veiksmų.“ 

ES užmojai, susiję su Biologinės įvairovės konvencijos 
šalių konferencija 2020 m. 

„<...> svarbu nustatyti išmatuojamus tikslus, kuriuos galima 
stebėti. <...> Jeigu būsiu paskirtas į pareigas, norėčiau kartu su 
ENVI komiteto delegacija nuvykti į Kiniją, kad galėtume 
pristatyti tvirtą poziciją ir, žinoma, aptarti galimus tikslus.“ 

„Svarsčiau, kokio užmojo tai galėtų būti tikslai, ir tai yra tik 
mano nuomonė, – manau, kad puikus tikslas būtų 30 proc. 
saugomų pasaulio teritorijų, o tuomet 70 proc. būtų tvariai 
prižiūrimos. Galiausiai manau, kad mums reikia atskiro 
straipsnio dėl Arkties regiono politikos.“ 

Nulinės taršos tikslo įgyvendinimas 

„Nekantriai laukiu, kada galėsiu faktiškai įtraukti REACH į 
netoksiškumo strategiją kaip vieną iš kertinių ramsčių. 
Remdamiesi turimais REACH duomenimis, galime sukurti 
labai tvirtą netoksiškos aplinkos strategiją, visų pirma 
atsižvelgiant į chemines medžiagas, ir žengti net dar toliau, 
pvz., įtraukti endokrininę sistemą ardančias chemines 
medžiagas. Dabar atliekama jų peržiūra, tačiau kai tik bus 
baigta peržiūra, be abejo, pradėsime darbą, susijusį su šiomis 
cheminėmis medžiagomis.“ 

„<...> vaistai jau įtraukti į vandens teisės aktus, vandens 
direktyva šiuo metu taip pat tikrinama, ir pamatysime, ar yra 
koks nors poreikis. Tuomet, atlikę patikrinimą, galėsime 
atsakyti į klausimą, ar reikia įtraukti papildomus vaistus. Kaip 
minėjau, esu pasirengęs papildomoms diskusijoms šiuo 
klausimu su Aplinkos komitetu po to, kai bus atliktas 
patikrinimas, ir tuomet pristatysiu jums rezultatus.“ 

„Kalbant konkrečiai apie endokrininę sistemą ardančias 
chemines medžiagas, žinoma, svarbu visapusiškai įgyvendinti 
naują strategiją, nes tai būtų rimtas žingsnis į priekį. <...> Be to, 
manau, kad endokrininę sistemą ardančios cheminės 
medžiagos turi būti standartizuojamos ir suvokiamos kaip 
CMR medžiagos. <...> Svarbu, kad endokrininę sistemą 
ardančias medžiagas būtų draudžiama naudoti gaminant  
žaislus, kosmetikos gaminius, kuriuos naudojame tiesiogiai 
ant savo odos, su maistu besiliečiančiose medžiagose.“ 

„Manau, kad turėtume padėti savo pramonei išlikti 
konkurencingai. Pažiūrėkime, kokia kryptimi eina pramonė – 
vandenilis, elektra. <...> jau matome, kad jie [mūsų 
automobilių gamintojai] keičia požiūrį. Turime padėti jiems, 
pasitelkdami mokslinius tyrimus. Turime padėti jiems, 
pasirūpindami viešuoju transportu, kuris turi būti ekologiškas 
ir, žinoma, naudotų švarias alternatyvaus kuro rūšis.“ 

„Dėl Euro7 standarto, manau, kad, atsižvelgiant į šios srities 
įgaliojimus, per penkerius metus, dirbant kartu su už vidaus 
rinką atsakingu paskirtuoju Komisijos nariu, bus įmanoma 
pasiekti Euro7.“ 

„Kalbant apie aplinkosaugos įstatymus, išrinktasis Komisijos 
pirmininkas aiškiai pasakė ir tai taip pat nurodyta 
įgaliojamajame rašte: jokios tolerancijos reikalavimų 
nesilaikymui. <...> Be abejo, išnagrinėsiu visas įmanomas 
priemones, esančias priemonių rinkinyje.“ 

<...> Komisijos narių kolegijai pateiksiu tvirtinti aiškų oro 
veiksmų planą, kuriame pirmiausia bus išdėstyta visiško 
reikalavimų nesilaikymo netoleravimo politika ir dabartiniai  
oro kokybės standartai. Turime išnagrinėti ES teisės aktų 
sistemą, nustatyti jos struktūrą ir pritaikyti prie naujausių PSO 
rekomendacijų.“ 

„Mūsų kelionė link ekologiškos neutralaus poveikio klimatui 
planetos prasidėjo ir ji bus sunki. Būdamas Komisijos narys, 
darysiu viską, kas mano galioje, kad eitume tuo keliu.“ 
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Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas 

„Taip pat svarbu paminėti statybos sektorių, kuriame 
sukuriama trečdalis atliekų, ir šis klausimas taip pat bus vienas 
iš veiksmų plano prioritetų.“ 

„<...> žiedinė ekonomika bus sėkminga tik jeigu rasime 
faktinių būdų, kaip sukurti netoksišką ciklą. Todėl iš esmės 
kalbant apie plastikus, kurie gaminami iš, sakykime , 
nekenksmingų cheminių medžiagų, pažymėtina, kad juos 
galime pakartotinai panaudoti daugybe įvairių kitų būdų ir 
pritaikyti įvairiuose sektoriuose. Tai vienintelis būdas, kaip 
sėkmingai sukurti žiedinę ekonomiką ir per savo kadenciją 
sieksiu šio tikslo.“ 

„Be abejonės, užtikrinsiu, kad mažindami administracinę naštą 
nesušvelnintume aplinkos teisės aktų, kurie yra svarbūs ir 
kuriuos turėsime sugriežtinti.“ 

Mikroplastikų problemos sprendimas ir švarūs 
vandenynai be plastiko 

„Žinoma, ketinu siekti visapusiškai įgyvendinti plastiko 
strategiją, tačiau kitas etapas turi būti mikroplastikai, ypač 
naudojami tekstilės audiniuose, padangose ir granulėse, 
būtent šiuose gaminiuose yra pagrindinis jų šaltinis; 
biologiškai skaidūs plastikai, <...> turime nustatyti aiškią 
reguliavimo sistemą ir tam tikras priemones, kurias gaminant  
naudojami biologiškai skaidūs plastikai, – iš esmės tai yra 
cheminės medžiagos, – ir tuomet, žinoma plastikinės 
pakuotės.“ 

„<...> JT, G7 ir palaikydami dvišalius santykius su savo 
partneriais turime rodyti sektiną pavyzdį ir tai, be abejo, 
stengsiuosi daryti.“ 

„<...> pagal ES žaliąjį kursą, eidamas savo pareigas, parengsiu 
švarių, sveikų ir, žinoma, tausiai valdomų jūrų ir vandenynų 
iniciatyvą. Tai yra svarbu siekiant 30 proc. saugomų jūrų 
teritorijų pagal „Natura 2000“ tikslo, tačiau ne tik jo, be to, 
žinoma, iniciatyva turi būti palaikoma ir labai gerai 
įgyvendinama.“ 

Turtinga ir tvari žuvininkystė ir klestinti mėlynoji 
ekonomika 

Daugiau dėmesio visapusiškam reformuotos bendros 
žuvininkystės politikos įgyvendinimui 

„<...> turime įvertinti kuo daugiau išteklių, nes jie nėra 
tinkamai vertinami, ir jeigu surinksime kiek įmanoma daugiau 
duomenų, tuomet galėsime nustatyti tinkamą tausų požiūrį į 
žvejų bendruomenes.“ 

„Sieksiu dirbti su jumis ir užtikrinti, kad mūsų žuvininkystės 
kontrolės sistema derėtų su tikslu ir kad būtų sudarytos 
vienodos sąlygos. Trūkumus šalinsiu, kai tik juos rasiu.“ 

„Dabar gyvename sudėtingu laikotarpiu: „Brexit’as“ yra 
tikėtinas ir jis įvyks tuomet, kai baigsis EJRŽF finansavimas, be 
to, jis bus atnaujintas tik 2021 m., todėl tolesnis delsimas 
skiriant EJRŽF finansavimą taip pat būtų nepriimtinas.“ 

„Žinoma, būsime pasirengę kalbėti su Didžiąja Britanija ir 
derėsimės dėl „Brexit’o“ susitarimo. Tai galėtų būti „Brexit’as“ 
su susitarimu, kuris, žinoma, palengvintų padėtį ir kuriame 
būtų numatytas pereinamasis laikotarpis. Jeigu susitarimas 
dėl „Brexit’o“ nebūtų pasiektas, paskui reikėtų aptarti keletą 
scenarijų. Tačiau noriu jus patikinti, kad esame pasirengę.“ 

„Kalbant apie JRŽF ir galimą naujų laivų statybą, turime toliau 
diskutuoti šiuo klausimu, nes <...> nesu įsitikinęs, ar naujų 
laivų statymas iš tikrųjų atitinka mūsų tikslus, dėl kurių 
susitarėme įgyvendindami BŽP.“ 

„Kalbant apie selektyviosios žvejybos įrankius, manau, kad 
neabejotinai turėtume juos vertinti per mokslinių tyrimų, per 
mokslo prizmę ir juos tobulinti, ir būtent į šią sritį galime 
investuoti viešąsias lėšas, t. y. į mokslinius tyrimus, į naujus 
sprendimus, kurie padės mūsų žvejams žvejoti tausiau ir 
selektyviau, ir pasiūlyti geriausius sprendimus.“ 

„Tiesą sakant, ši problema [senų laivų pašalinimo 
finansavimas] bus viena pirmųjų, kurią ketinu spręsti, jei bus 
patvirtinta mano kandidatūra.“ 

Įvertinti bendrą žuvininkystės politiką iki 2022 m., 
siekiant nustatyti, kaip spręsti dabartinėje politikoje 
nepakankamai aptartas problemas 

„Iki 2022 m. įvertinsiu bendrą žuvininkystės politiką, kad 
nustatyčiau, kaip išspręsti dabartinėje politikoje 
nepakankamai aptartas problemas, nes mums reikia žvejams, 
pakrančių bendruomenėms ir aplinkai naudingos politikos.“ 

„Šią politiką ketinu peržiūrėti iki 2022 m. Neabejoju, kad 
trūkumus pašalinsime <...>.“ 

„Užtikrindami pusiausvyrą tarp socialinių, ekonominių ir 
tvarumo problemų, galime užtikrinti, kad ir ateityje šis 
sektorius būtų perspektyvus ir tuomet, žinoma, pasitelkdami  
EJRŽF finansavimą ir kitus fondus galėtume pagerinti sąlygas 
ir padėti savo žvejams ir žvejėms.“ 

Paminėjau moteris – joms turi būti mokamas darbo 
užmokestis, jos turi būti vienodai gerbiamos ir šį tikslą 
pasistengsiu pasiekti, visų pirma pasirūpindamas, kad 
patariamosiose tarybose būtų užtikrintas vienodas 
atstovavimas. Savo renginiuose ir kitur, visų pirma rodydami  
pavyzdį, turime gilintis į šį klausimą ir jį aptarti su sektoriaus 
atstovais bei įvairiais suinteresuotaisiais subjektais.“ 

„Visų pirma 2030 m. biologinės įvairovės strategija yra svarbi 
ir joje toliau bus aptariamas vandenynų klausimas.“ 
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„Jei bus patvirtinta mano kandidatūra, mano didžiausias 
tikslas būtų užtikrinti praktinį žaliojo kurso įgyvendinimą. 
Kurso, kuris yra naudingas vandenynams, aplinkai ir mūsų 
piliečiams, kurie visada turėtų būti svarbiausi.“ 

„Klimato kaita yra už to slypinti priežastis, vandens 
temperatūra Baltijos jūroje pakilo ir tai turėjo didelį poveikį 
rytinės dalies menkių ištekliams.“ 

Prisidėti prie darnaus maisto strategijos „nuo lauko iki 
stalo“ įgyvendinimo 

„Manau, kad įgyvendinant strategiją „nuo lauko iki stalo“  
mano pareigos turėtų būti susijusios su žuvininkystės 
sektoriumi, kad įgytume žinių ir galėtume atsekti žuvies kelią 
nuo tinklo iki skardinės ir kad žinotume, kas yra pateikiama ES 
vartotojams.“ 

„<...> noriu, kad būtų investuojama į darnių jūrų maisto 
produktų potencialą, kad būtų įgyvendinta darnaus maisto 
strategija „nuo lauko iki stalo“.“ 

Kalbant apie atsekamumą, manau, visi sutiksime, kad 
mėgstame kokybišką maistą ir kad svarbu išlaikyti ES 
standartus. Vienas iš pagrindinių dalykų, žinoma, yra 
ženklinimas, kad vartotojas žinotų, ką perka ir kad 
ekologiškumo etiketė iš tikrųjų kažką reiškia.“ 

Kilmė, kaip minėjome, yra labai svarbi, tačiau pirmiausia 
turime užtikrinti, kad etiketėje būtų pateikiama tikra 
informacija. Tai yra svarbus žingsnis sprendžiant šią problemą 
ir, manau, kad tai pasiekti įmanoma pasinaudojant rinkos 
skaitmeninimo procesais.“ 

Imtis lyderio vaidmens tarptautinio vandenynų valdymo 
srityje 

„Mūsų pastangos sukurti tausią žuvininkystę ir sveikus 
produktyvius vandenynus neturi sustoti ties mūsų sienomis. 
ES yra pasaulinis lyderis vandenynų valdymo srityje. Tą 
lyderystę panaudosiu siekdamas užtikrinti, kad mūsų 
darnumo principų būtų laikomasi visame pasaulyje ir kad 
galėtume pasiekti ne tik su vandenimis susijusius darnaus 
vystymosi tikslus.“ 

Žinome pagrindines problemas, kurias reikia išspręsti: 
peržvejojimas <...>. Taip pat turime pagerinti tarptautinę 

teisinę sistemą, kad taisyklių laikytųsi ne tik ES valstybės narės, 
bet ir kitos šalys.“ 

„Atviroje jūroje ir švariose vietose, pvz., Antarktyje, mums 
reikalingos naujos išsaugojimo ir tausaus biologinės įvairovės 
naudojimo atviroje jūroje taisyklės.“ 

„Darysiu spaudimą, kad būtų saugoma daugiau jūrų teritorijų 
ir kad būtų veiksmingiau valdomi mūsų vandens telkiniai.“ 

Neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereguliuojamos 
žvejybos netoleravimas 

„Tęsiu kovą su neteisėta, nereguliuojama ir nedeklaruojama 
žvejyba.“ 

Svarbu spręsti neteisėto, nedeklaruojamos ir nereguliuojamos 
žvejybos problemą. Todėl, manau, kad geriausias būdas leisti 
lėšas – padėti savo partneriams ir kartu šalinti problemos 
priežastis, padėti jiems tinkamai konsultuojant, supažindinant  
su geriausia patirtimi ir įtraukiant juos. Tai vienintelis būdas 
judėti į priekį. Žinoma, ES turi išskirtinę galimybę rodyti 
pavyzdį.“ 

„Pirmiausia, žinoma, bus svarbu glaudžiai bendradarbiauti su 
už prekybą atsakingu paskirtuoju Komisijos nariu Philu 
Hoganu, taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tuos klausimus 
Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO).“ 

„Be to, žinoma, kaip minėjau, svarbu apsaugoti savo rinką nuo 
netvarių tiekimo grandinių.“ 

Pasauliniu mastu susitarti dėl subsidijų žvejybai, kurios 
skatina peržvejojimą, neteisėtą žvejybą ir perteklinius 
pajėgumus, uždraudimo 

„Glaudžiai bendradarbiausiu su už prekybą atsakingu 
paskirtuoju Komisijos nariu Philu Hoganu, kad pasiekčiau 
pasaulinį susitarimą dėl žalingų žvejybos subsidijų 
uždraudimo.“ 

Naujas požiūris į tvarią mėlynąją ekonomiką 

„Taip pat vadovausiu formuojant naują požiūrį į tvarią 
mėlynąją ekonomiką. Jis turėtų apimti visus aspektus, 
susijusius tiek su žiniomis apie jūrą ir moksliniais tyrimais, tiek 
su jūrinių teritorijų planavimu. Jūrų atsinaujinančiuosius 
energijos išteklius, mėlynąsias investicijas ir regioninį jūrinį 
bendradarbiavimą.“  

Atsakomybės ribojimas ir autorių teisės. Už šiame dokumente pareikštas nuomones atsako tik autoriai ir jos nebūtinai atitinka oficialią Europos  
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finansines paslaugas, finansinį stabilumą ir kapitalo rinkų sąjungą, pareigas buvo pasiūlyta Mairead 
McGuinness, o vykdomajam Komisijos pirmininkės pavaduotojui Valdžiui Dombrovskiui buvo paskirtas 
prekybos portfelis.  

Kandidatams įvertinti Parlamento nariai spalio 2 d. surengė klausymus. Toliau pateikiamas per šiuos 
klausymus prisiimtų įsipareigojimų sąrašas.  

Norintieji susipažinti su išsamiu kandidatų prisiimtų įsipareigojimų ir pozicijų sąrašu visų viešųjų klausymų 
stenogramas ir raštu pateiktus klausimus bei atsakymus gali rasti specialioje 2019 m. klausymams skirtoje 
Europos Parlamento svetainėje.  
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 kapitalo rinkų sąjungą ir MVĮ galimybes gauti finansavimą; 
 tvarius finansus; 
 finansinių technologijų (FinTech) strategiją ir kriptovaliutas;  
 visapusišką požiūrį į kovą su pinigų plovimu ir 
 didesnį atsparumą ekstrateritorinėms sankcijoms. 
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Šio viešojo klausymo stenograma pateikiama Europos Parlamento tinklalapiuose, skirtuose Pokyčiams Europos 
Komisijoje 2020 m. Paskirtajai Komisijos narei prieš klausymą buvo nusiųsta ir keletas klausimų raštu, į kuriuos ji 
pateikė raštiškus atsakymus.  

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/president_von_der_leyens_mission_letter_to_mairead_mcguiness.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/hearing-of-mairead-mcguinness-commissioner-designated-for-financial-stability-financial-services-and_20201002-0900-SPECIAL-HEARING_vd
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/mairead-mcguinness/en-mcguinness-verbatim-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/pasikeitimai-komisijoje-2020-m/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/pasikeitimai-komisijoje-2020-m/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/mairead-mcguinness/en-mcguinness-written-questions-and-answers.pdf


IPOL EXPO | Teminiai skyriai, Paramos ekonomikos valdymui skyrius 
 

 
PE 629.837 

 

Bankų sąjungos kūrimo užbaigimas  
„Vienas iš svarbiausių mano prioritetų bus suteikti naują 
impulsą bankų sąjungos kūrimo užbaigimui. [...] Nevengsiu 
siekti bendro sutarimo dėl bankų sąjungos [...].” 

“[...] jeigu jūs manimi pasitikėsite, [...] galiu – su jumis – [...]  
pasiekti rezultatų bankų sąjungos srityje ir, be to, iš tikrųjų 
padaryti pažangą kapitalo rinkų sąjungos srityje.” 

„[...] mano prioritetas – užtikrinti, kad bankų sąjunga ir kapitalo 
rinkų sąjunga būtų plėtojamos kartu [...], ir, dirbdama su šiuo 
komitetu, [...] dėsiu visas pastangas, kad šiose srityse būtų 
daroma struktūrinė pažanga.” 

Europos indėlių garantijų sistema (EIGS) 

„Susitarimas dėl [...] Europos indėlių garantijų sistemos (EIGS) 
yra labai svarbus. Kartu su šiuo komitetu ir valstybėmi s 
narėmis sieksiu ieškoti būdų, kaip toliau spręsti šį klausimą.” 

„[...] turime sutelkti dėmesį į tas sritis, kuriose turime tvirtą 
palaikymą. Šiuo tikslu [...] mano kadencijos metu [...] Komisijos 
pastangos visų pirma bus sutelktos į krizių valdymo ir indėlių 
draudimo sistemos peržiūrą [...].” 

Europos stabilumo mechanizmo (ESM) reforma 

„[...] trumpuoju laikotarpiu daugiausia dėmesio skirsiu ESM 
reformos dokumentų rinkinio užbaigimui [...]. Padaryta jau 
daug darbo ir jį galima užbaigti, o tai apima ir Bendro 
pertvarkymo fondo (BPF) finansinio stabilumo stiprinimo 
priemonę [...].” 

„Labai svarbu susitarti dėl Bendro pertvarkymo fondo (BPF) 
finansinio stabilumo stiprinimo priemonės [...]. Kartu su šiuo 
komitetu ir valstybėmis narėmis sieksiu ieškoti būdų, kaip 
toliau spręsti šį klausimą.” 

Neveiksnios paskolos 

„[...] neveiksnioms paskoloms [...] skirsiu tikrai daug dėmesio.” 

„[...] mums iš tiesų reikia rasti mechanizmą [...], kuriuo nuo 
bankų būtų nuimta neveiksnių paskolų našta, ir kartu užtikrinti 
pakankamą vartotojų apsaugą [...].” 

„[...] jei ignoruosime su neveiksniomis paskolomis susijusius 
sunkumus, turėsime problemų bankuose [...], bet [...] žmonės 
ir jų būstai turėtų būti apsaugoti. [...] sulauksite didelės mano 
paramos šiuo klausimu.” 

„[...] negalime leisti, kad sugrupuotos gyventojų būsto 
paskolos būtų parduodamos labai netinkamu būdu. 
Skolininko ir skolintojo ryšys neturėtų nutrūkti, kai ir jei 
paskolos yra perparduodamos.” 

„[...] aš visiškai nepritarčiau [...] hipotekos paskolų, dėl kurių 
kilo problemų, sugrupavimui [...] dėl pandemijos [...].” 

„[...] rengiame veiksmų planą dėl neveiksnių paskolų, kuris bus 
paskelbtas vėliau šiais metais. Juo bus siekiama pateikti 
kolektyvinį atsaką į tai, kad vyksta visose mūsų valstybėse  
narėse.” 

„Kas galėtų suveikti, jei tai būtų daroma teisingai, ir kas galėtų 
padėti darbuotojams ir šeimoms [...] – tai [neveiksnių paskolų] 
antrinių rinkų veikimas ir reglamentavimas tokiu būdu, kad 

žinotume, kas jose vyksta. Taigi aš įsipareigoju [...] labai atidžiai 
stebėti, kaip veikia šios antrinės rinkos.” 

Valstybės garantija užtikrintų bankų skolų pozicijos 

„Turime daryti pažangą visose kitose srityse ir [...], be kita ko, 
spręsti valstybės garantija užtikrintų skolų pozicijų klausimą.” 

„[...] turime išnagrinėti, kokį poveikį tai turi finansų rinkoms, ir 
turime bendradarbiauti su priežiūros institucijomis [...], kad 
sužinotume, ar verta keisti esamą tvarką [...].” 

Kapitalo rinkų sąjunga 

„Visiškai pritariu neseniai paskelbtam kapitalo rinkų sąjungos 
veiksmų planui, kuriame numatyti labai aiškūs tolesni 
veiksmai. Tikiuosi, kad galėsime padaryti greitą pažangą 
plėtodami Pirminio viešo MVĮ akcijų siūlymo fondą, tačiau 
reikės spręsti ir kai kuriuos sudėtingus klausimus.” 

Kapitalo judėjimo kliūčių šalinimas 

„[...] turime labai atidžiai išnagrinėti, su kokiomis kliūtimis 
susiduria žmonės, kurie skolinasi kitose valstybėse. [...] galiu 
jums pažadėti nuodugniai išnagrinėti šį klausimą [...].” 

„[...] viena iš [...] priežasčių, kodėl neturime stiprios kapitalo 
rinkos [...], yra baimė, kad [žmonės] negaus tinkamos 
informacijos ir nesėkmingai investuos. [...] turime išnagrinėti 
paskatų poveikį [...]. Jei negalime pasitikėti tuo, kad piliečiai 
investuoja remdamiesi išsamia informacija, negalime daryti 
jokios pažangos. Manau, kad tai yra svarbus Komisijos 
prioritetas, ir, žinoma, tai bus ir mano prioritetas.” 

„Norėdami pašalinti kliūtis, taip pat turėsime išanalizuoti 
nemokumo procedūras, išskaičiuojamojo mokesčio 
procedūras ir priežiūrą.” 

Nemokumo procedūros 

„Manau, kad galime padaryti labai didelę pažangą siekdami  
didesnės konvergencijos ir padidinti nemokumo bylų 
veiksmingumą. [...] Tačiau turime būti atsargūs ir apsvarstyti , 
ar reikia naujų teisės aktų, ar pakaktų keleto ne teisėkūros 
iniciatyvų šioje srityje. [...] Neturiu galutinės nuomonės apie 
tai, kas geriausia, turime išsamiai išnagrinėti padėtį. Tačiau 
tikrai norime išvengti teisinių procesų, kurie stabdo pažangą.”  

Išskaičiuojamojo mokesčio procedūros  

„Manau, kad svarbu spręsti nepalankios tarpvalstybinių 
investuotojų padėties klausimą ir kapitalo rinkų sąjungos 
veiksmų plane rasti pasiūlymų, kaip spręsti šias sudėtingas 
mokesčių grąžinimo procedūras, – tai labai geras žingsnis 
pirmyn. Tai nebus labai lengva, tačiau manau, kad tai yra 
absoliučiai būtina.” 

MVĮ galimybė gauti finansų 

„[...] turėtume dėti visas pastangas, kad paremtume MVĮ, ar tai 
būtų finansavimas, ar konsultacijos, gairės ir kitos priemonės, 
kurios padėtų joms gauti kapitalo ir patekti į rinkas.” 

„Viena iš iniciatyvų [...] yra sukurti Pirminio viešo MVĮ akcijų 
siūlymo fondą, ir manau, kad turime tai padaryti.” 

„[...] mūsų tikslas – pereiti nuo didesnės priklausomybės nuo 
bankų finansavimo prie labiau subalansuotos padėties, todėl 
[...] padarysiu viską, ką galiu, kad jis taptų realybe.” 
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Tvarūs finansai  
„Pirmenybę teiksiu naujam tvaraus finansavimo veiksmų 
planui, paspartinsiu darbą, susijusį su ES žaliųjų obligacijų 
standartu, ekologiniu ženklu, žaliosiomis, tvariomis 
investicijomis ir geresniu įmonių informacijos apie klimatą ir 
aplinką atskleidimu, kuris padėtų investuotojams ir pramonei  
nustatyti tvarius projektus.” 

„[...] Turime daug darbo, kad užtikrintume tolesnę veiklą, 
susijusią su žaliųjų obligacijų standartu ir biologine įvairove, 
[...] galite manimi pasikliauti, [...] ketinu daug dirbti ta linkme.” 

„Kalbant apie žaliųjų obligacijų standartą, [...] esama trijų 
prioritetų, [...] jis turi griežtai atitikti taksonomiją ir būti su ja 
susietas, [...] norėtume būti rinkos lyderiais šioje srityje [...], taip 
pat norime užtikrinti, kad kiekvienas tvirtinimas, kad tai žalioji 
obligacija, galėtų būtų patikrintas.”  

„[...] nebegalime toleruoti tokios situacijos, kai bendrovė ar 
šalis ką nors tvirtina [...], tačiau tai nėra patikrinama [...]. [...]  
turime [...] dirbti greitai, bet atsargiai [...]. „Esu tvirtai pasiryžusi  
tai daryti.” 

„[...] tvarumas susijęs ne tik su aplinka ar ekologija, [...] mūsų 
vizija turi būti įtrauki visuomenė, o tai apima socialinį tvarumą. 
[...] Aš remiu socialiniu požiūriu įtraukesnės Europos 
koncepciją, o tam reikia socialiniu požiūriu įtraukesnės finansų 
sistemos.” 

Finansinių technologijų (FinTech) strategija ir 
kriptovaliutos  
„Turime spręsti bendrosios skaitmeninių finansinių paslaugų 
rinkos susiskaidymo problemą ir siekti sukurti Europos 
finansinių duomenų erdvę inovacijoms skatinti.” 

„[Kalbant] apie kriptovaliutas, mums – Komisijai, Parlamentui 
ir Tarybai – iš tiesų reikia dirbti išvien, kad rastume teisingus 
sprendimus ateičiai, kuri [...] atneš [...] naujų galimybių, bet [...]  
kartu ir pavojų.”  

„Kriptovaliutos [...] gali slėpti finansinį sukčiavimą. [...] šiems 
subjektams turi būti taikoma finansinė priežiūra.” 

„Mes atidžiai išnagrinėsime su „Wirecard“ susijusių tyrimų 
rezultatus ir imsimės atitinkamų veiksmų.” 

Visapusiškas požiūris į kovą su pinigų plovimu  
„Pinigų plovimas yra dalis nusikalstamos veiklos grandinės, 
kuri kelia sumaištį mūsų visuomenėje [...]. Aš [...] toliau sieksiu, 
kad kitais metais būtų rengiamas teisės aktų rinkinys, 
atsižvelgiant į Parlamento liepos mėn. rezoliuciją. Mums reikia 
bendro ES taisyklių sąvado, kurį prižiūrėtų ne tik nacionalinės 
priežiūros institucijos, bet ir labai stipri, nepriklausoma ES 
kovos su pinigų plovimu priežiūros institucija. Be to, reikia 
glaudesnio finansinės žvalgybos padalinių 
bendradarbiavimo.” 

„Įsipareigoju jums siekti tvirtos struktūros, kuriai būtų taikoma 
bendra Europos lygmens priežiūra. Turėsime ne tik 
nacionalinio, bet ir Europos lygmens priežiūrą.” 

„„Mano nuomone, centrinė reguliavimo institucija, atlikdama 
priežiūros funkciją, taip pat turėtų kontroliuoti labai rizikingas 
bankininkystės sritis, kurioms reikalinga centrinė priežiūra. [...] 

centrinė kontrolė yra labai svarbi susietiems finansų 
subjektams visose mūsų valstybėse narėse.” 

„Kalbant apie priemones, kurias galėtume taikyti, šiuo 
atžvilgiu mano pozicija labai atvira. Kartais, kai norime visiško 
aiškumo, nusprendžiame rengti reglamentą, tačiau dar  
nepriėmėme galutinio sprendimo [...].” 

„Tai, kad [...] pinigų plovimas toliau vyksta [...], reiškia, kad iš 
tikrųjų turime taikyti sankcijas. Aš tai dar nuodugniau 
išnagrinėsiu. [...] bet bausmė turi atitikti nusikaltimą.” 

„Taigi, ką darome su prastu [kovos su pinigų plovimu teisės 
aktų] įgyvendinimu? [...] Manau, jog labai svarbu, kad Komisija 
šiuo klausimu dirbtų daug intensyviau. [...] Todėl išsiaiškinsiu, 
kur vyksta pažeidimo nagrinėjimo procedūros ir kur, mano 
nuomone, jos turėtų būti pradėtos. Galiu jums tai pažadėti, 
nes tai iš tiesų kelia labai didelį susirūpinimą [...].”  

Ekstrateritorinės sankcijos  
„[...] ieškosiu būdų, kaip apsiginti nuo nepagrįsto kitų [šalių] 
priimtų sankcijų ekstrateritorinio poveikio mūsų interesams, ir 
stengsiuosi stiprinti mūsų gebėjimą taikyti sankcijas.” 

Finansiniam stabilumui kylanti rizika 

Atsigavimas po COVID-19 pandemijos 
„[...] mums reikia stiprios bankų sąjungos ir stiprios kapitalo 
rinkų sąjungos. [...] ir manau, kad COVID-19 padėtis skatina 
mus ieškoti drąsių sprendimų dabar [...]. Manau, kad siekiant 
finansinio stabilumo svarbu judėti pirmyn.” 

„Bazelio III“ susitarimo [įgyvendinimas] vėluoja vienus metus 
ir tai yra pagrįsta dėl su COVID-19 kovojančių šalių [...]. Galiu 
jus patikinti, kad taip pat bus atliktas poveikio vertinimas ir bus 
atsižvelgta į COVID-19 poveikį bankų finansinei padėčiai. [...]  
Manau, kad „Bazelio III“ susitarimo įgyvendinimas mano 
minėtu būdu atitinka mūsų įsipareigojimus, susijusius su šiuo 
procesu. Taip pat turime labai stengtis atsižvelgti į tai, kad 
Europos bankų sistema yra labai nevienodos struktūros. Taigi  
visa tai bus atliekama labai tinkamu būdu.”  

„[...] kalbant apie šešėlinę bankininkystę, turime iš tiesų labai  
gerai atsižvelgti į šiuos pavojus, nes [...] gali būti pereita nuo 
bankų prie ne bankų sektoriaus, ir [...] peržiūrėti savo 
reglamentus, savo kontrolės mechanizmus, siekdami  
užtikrinti, kad jie atitiktų paskirtį [...].” 

„Brexit’as“ 

„[...] Noriu užtikrinti, kad Europos finansų sistema būtų stipri ir 
kad mūsų finansų stabilumą užtikrinančioms paslaugoms 
būtų taikomos mūsų taisyklės ir priežiūra.” 

„[...] tikrai nerizikuosime finansiniu stabilumu. Manau, taip pat  
teisinga teigti, kad norime bendradarbiavimu grindžiamų 
santykių su Jungtine Karalyste [...], tačiau galiausiai aš ir visa 
Komisija turime užtikrinti, kad paisytume Europos Sąjungos 
interesų.” 

„Mano nuomone, turime elgtis apdairiai, manau, kad turime 
sukurti savo infrastruktūrą, nes [...] nežinome, kokie yra 
Jungtinės Karalystės ketinimai, ypač finansinių paslaugų 
srityje, tačiau žinome, kad ji planuoja laikytis skirtingos 
pozicijos.” 
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„[...] jei ir kol negausime aiškių Jungtinės Karalystės atsakymų 
apie jos ketinimus: ar ji ketina panaikinti reglamentavimą, ar 
[...] nuo jo šiek tiek ar smarkiai nukrypti, turime būti pasirengę  
įvairiems mūsų atsako variantams.” 

Kiti svarbūs klausimai  
Lyčių pusiausvyra  

„Taip pat manau, kad turime veiksmingai bendradarbiauti su 
kolegijomis, finansų įstaigomis ir tinklais, siekdami užtikrinti, 
kad moterys ir vyrai – tačiau atsižvelgiant į pusiausvyrą 
finansų sektoriuje labiau turėtume žvelgti į moteris – būtų 
skiriami į pareigas dėl to, kad turi atitinkamus įgūdžius.” 

Europos įsipareigojimas ir asmeninis nepriklausomumas 

„Šiuo klausimu pasakysiu labai, labai aiškiai. Jei šis komitetas 
patvirtins mano kandidatūrą, aš būsiu Europos komisarė, 
ginanti Europos interesus, ir tai absoliučiai būtina pabrėžti. 
Komisijos nariai duoda priesaiką palikti savo nacionalinius 
interesus nuošalyje. Pradėjusi eiti pareigas, be jokios 
abejonės, atidėsiu savo nacionalinius interesus į šalį.” 

Apmokestinimas 

„Kaip Europos Komisijos narė drąsiai patvirtinti, kad laikysiuosi  
Bendrijos požiūrio į apmokestinimą.” 

„[Kalbant apie] ataskaitų pagal šalis teikimą [...], labai tvirtai juo 
tikiu [...]. Turime judėti ta kryptimi. [...] Norime, kad tai tęstųsi. 
[...] turime labai pasistengti.  [...] Šiuo klausimu esu Parlamento 
pusėje. Tai gera iniciatyva. Ji turi būti įgyvendinta. Tikiuosi, kad 
galėsime praskinti jai kelią.” 

„[...] remčiau darbą, susijusį su finansinių sandorių mokesčiu. 
[...] Mes dirbame ir toliau dirbsime su šiuo mokesčiu, 
žiūrėsime, ar galime tai padaryti taip, kad gautume pajamų ir 
kad kartu tai neprieštarautų Europos Sąjungos finansiniams 
interesams pasaulinės finansinės padėties požiūriu.” 

„Kalbant apie mokesčius apskritai [...], šiuo klausimu vykst a 
darbas EBPO lygmeniu. Aš [...] norėčiau, kad tai padarytume  
pasauliniu mastu, kad būtų pereita prie [...] įmonių 
apmokestinimo tokiu būdu, kad jos sąžiningai mokėtų savo 
mokesčių dalį, ir kad tai būtų daroma skaidriai. Jei tai nepavyks 
ir jei EBPO procesas sustos dėl politinių priežasčių, Europos 
Komisija imsis pasiūlymų dėl apmokestinimo ir aš tai 
paremsiu. 

„[...] įsipareigoju jums tvirtai remti Komisijos narių kolegijos 
pastangas skatinti sąžiningą, paprastą ir tvarų apmokestinimą 
vadovaujantis liepos mėn. Komisijos dokumentų rinkiniu.”  
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Komisijos pirmininkės vykdomasis pavaduotojas ir paskirtasis Komisijos narys Valdis Dombrovskis 2020 m. spalio 2 d. 
kalbėjo Europos Parlamente ir atsakė į EP narių iš Tarptautinės prekybos komiteto, bendradarbiaujant su EP nariais iš 
Užsienio reikalų, Ekonomikos ir pinigų politikos, Vystymosi bei Biudžeto komitetų, pateiktus klausimus. Per šį klausymą 
jis prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus, kurie akcentuojami šiame dokumente. Šie įsipareigojimai susiję su jo portfeliu, 
apibrėžtu įgaliojamajame rašte, kurį jam nusiuntė išrinktoji Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, ir 
apima:  

 vienodas sąlygas visiems; 
 Europos lyderystės pasaulyje stiprinimą; 
 prekybą darnaus vystymosi ir klimato politikos veiksmų tikslais.  

Pažymėtina, kad šiame dokumente pateiktose citatose tik nurodomi žodiniai įsipareigojimai, prisiimti per klausymą. 
Šio viešojo klausymo stenograma pateikiama Europos Parlamento tinklalapiuose, skirtuose 2020 m. Europos Komisijos 
pokyčiams. Paskirtajam Komisijos nariui taip pat prieš klausymą buvo nusiųsta klausimų raštu, į kuriuos jis pateikė 
atsakymus raštu. 
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Naujas ES prekybos politikos veiksmų planas 
„[...] Pateiksiu naują prekybos politikos veiksmų planą. Šis 
veiksmų planas turi derėti su mūsų platesniu tvaraus ir 
skaitmeninio gaivinimo planu. Jis turi būti modernus ir 
šiuolaikiškas, kad paremtų mūsų vertybes ir platesnius 
geopolitinius tikslus“ [...] „Europa turi tapti atkaklesnė, 
apsaugodama savo įmones, gindama mūsų strateginius 
interesus, stiprindama abipusiškumą ir sudarydama vienodas 
sąlygas.“ 

„Viešos konsultacijos dėl prekybos politikos peržiūros baigiasi  
lapkričio 15 d. Peržiūrėjęs nustatytus faktus, grįšiu prie šio 
komiteto ir aptarsiu juos su jumis, o jūsų nuomonė bus 
įtraukta į Komisijos komunikatą, kurį ketiname paskelbti  
2021 m. pradžioje. Komunikate bus nustatytos prekybos 
politikos kryptys, kuriomis iš tiesų reaguojama į ateinančio 
dešimtmečio – Europos žaliojo ir skaitmeninio dešimtmečio – 
iššūkius ir galimybes.“ 

„[...] bus parengtas Komunikatas dėl ES ekonominio 
suverenumo ar autonomijos, kuriame taip pat bus stiprinamas 
tarptautinis euro vaidmuo,“ [...] „aptarsime atvirą strateginę 
autonomiją, aptardami ES ekonomikos atsparumą, viena iš 
patirčių, įgytų per šią krizę, yra tiekimo grandinių atsparumo 
klausimas ir tai, ką turime padaryti, kad išvengtume situacijos, 
kai esame priklausomi nuo vieno ypatingos svarbos prekių 
tiekėjo arba vienos tiekėjos šalies, kaip nutiko su medicinos 
reikmenų tiekimu COVID-19 krizės metu, kuomet aiškiai  
išryškėjo šis trūkumas.“ [...] „mes svarstome įvairias galimybes. 
Į kitas šalis perkeltos veiklos sugrąžinimą, veiklos perkėlimą į 
artimas šalis, atsargų kaupimą, tiekimo grandinių trumpinimą 
ir įvairinimą – tai visas priemonių rinkinys, kurį galime ištirti.“ 

„[...] vėliau šį mėnesį pradės veikti portalas „Access2Markets“. 
Tai bus viena bendra prieiga veikianti visomis ES kalbomis, 
padėsiantis MVĮ patekti į tarptautinės prekybos pasaulį.“ 

Nesąžininga prekybos praktika 

„Turime stiprinti savo gynybą ir vykdymo užtikrinimą. Taip 
Europos prekybos politika padės kurti Europą, kuri apsaugo“ . 
[...] „Taip pat turime sustiprinti mūsų prekybos apsaugos 
priemones. Remsiu pastangas pradėti taikyti naują teisinę 
priemonę, skirtą spręsti problemas, susijusias su užsienio 
subsidijų mūsų vidaus rinkoje padarytais iškraipymams. Kartu 
su valstybėmis narėmis sieksiu užtikrinti, kad tiesioginių 
užsienio investicijų tikrinimo mechanizmai vietoje veiktų 
gerai. Taip pat prašau jūsų pagalbos, kad galėčiau užbaigti su 
dvejopo naudojimo prekių eksportu ir Tarptautine viešųjų 
pirkimų priemone susijusį darbą. Ir, siekiant sustiprinti mūsų 
poziciją ginant ES nuo kitų nesąžiningos praktikos, „[...]  
Komisija kitais metais pasiūlys specialią kovos su prievarta 
priemonę kaip pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo 
akto, kad ES galėtų veiksmingai reaguoti į tokio pobūdžio 
veiksmus [...]“. 

„Plieno sektoriaus apsaugos priemonės: [...] Manau, kad 
turėtume laikytis PPO sistemos ir todėl šiuo metu ieškome 
būdų, kaip pasiekti tokį patį rezultatą Europos plieno 
pramonei pasitelkiant antidempingo ir antisubsidijų 
priemones pagal PPO taisykles, o ne sugriežtinti PPO taisykles 
ir rizikuoti atsakomaisiais veiksmais. “ 

Vykdymo užtikrinimas 

„Už prekybos taisyklių laikymosi užtikrinimą atsakingas 
vyriausiasis pareigūnas dirbs, kad įgyvendintų mūsų 
susitarimus. [...] Tikiuosi, kad jums pritarus galėsime greitai 
susitarti dėl atnaujinto vykdymo užtikrinimo reglamento“. [...]  
„Turime išplėsti vykdymo užtikrinimo reglamento taikymo 
sritį, kad jis apimtų paslaugų ir intelektinės nuosavybės sritis, 
ir tai taip turi įtakos mūsų investicijoms, tarptautinei viešųjų 
pirkimų priemonei, ir būsime pasirengę taikyti naują kovos su 
prievarta priemonę tuo atveju, jei trečiosios šalys, [...] nustos 
laikytis PPO taisyklių ir veiks pažeisdamos tarptautines 
taisykles, kad galėtume veiksmingai į tai reaguoti [...] tuo tarpu 
už prekybos taisyklių laikymosi užtikrinimą atsakingo 
vyriausiojo pareigūno vaidmuo išankstinio ratifikavimo etape 
turi būti išnagrinėtas,“ [...] „turėtų būti sustiprintas prekybos ir 
tvaraus vystymosi skyrių taisyklių įgyvendinimas ir vykdymas“ . 
[…] „Mes laikysimės sistemingesnio požiūrio, įtraukdami  
pilietinę visuomenę į vykdymo, aplinkosaugos ir darbo 
įsipareigojimus[...]“. 

ES atsparumas ekstrateritorinėms sankcijoms 

„[....] trečiųjų šalių sankcijų ekstrateritorinis poveikis. Tai, be 
abejo, kelia susirūpinimą, [...] mūsų pagrindinė priemonė 
apsaugoti savo ekonominės veiklos vykdytojus yra blokavimo 
statutas.“ [...] „Mes ir toliau stipriname ES pozicijas ir ES 
atsparumą ekstrateritorinėms sankcijoms. Tai bus mūsų 
pranešimo dalis pagal dabartinį planą, kurį ketiname paskelbti 
gruodžio mėn. ir kuris susijęs su ES ekonominio suvereniteto 
ar autonomijos stiprinimu [...].“ 

Skaidrumas 

„Esu įsipareigojęs palaikyti aukšto lygio skaidrumą 
santykiuose su Europos Parlamentu. Užtikrinsiu, kad laiku 
gautumėte visą reikiamą informaciją. Norėčiau užtikrinti 
frakcijų  koordinatorius, kad tinkamai atsižvelgiau į jūsų 
lūkesčius, iškeltus per mano pirmtako klausymą praėjusiais 
metais.“ 

Europos lyderystės pasaulyje stiprinimas 

„Tik pasauliui atvira Europa gali formuoti 21-ojo amžiaus 
prekybos politiką. Todėl siūlau skatinti mūsų prekybos 
politiką, kad būtų galima reformuoti taisyklėmis pagrįstą 
daugiašalę tvarką; persvarstyti prekybos politiką, kad būtų 
pasiekti mūsų tvarumo tikslai; stiprinti laisvą ir sąžiningą 
prekybą bendradarbiaujant su mūsų partneriais, kartu 
stiprinant mūsų prekybos apsaugą ir vykdymo užtikrinimą; ir 
galiausiai padvigubinti mūsų lyderystę prekyboje valdant  
pagrindinius ryšius“. 

Daugiašališkumas ir PPO 

„[...] vienas iš svarbiausių mano prioritetų bus taisyklėmis 
pagrįstos pasaulinės ekonomikos valdymo sistemos reforma. 
[...] kad jis būtų pritaikyta šiandieniniam pasauliui. Tai reiškia, 
kad PPO ginčus sprendžia greitai ir efektyviai, vadovaudamasi  
griežtomis taisyklėmis, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos. 
PPO, kurio pagrindinis dėmesys skiriamas tvaraus vystymosi  
tikslams ir klimato pokyčiams“. [...] „dėl PPO ginčų sprendimo 
mechanizmo: [...] esame pasirengę bendradarbiauti su JAV, 
kad aptartume, kaip tiksliai ši apeliacinė institucija turėtų 
atsižvelgti ir pašalinti trūkumus, dėl kurių iki šiol sutarėme 
veikiant šiam ginčų sprendimo mechanizmui [...].“ 
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„Su džiaugsmu šiandien paskelbiu, kad pradėsiu PPO 
prekybos ir klimato iniciatyvą, daugiausia dėmesio skiriant 
ekologiškoms prekėms ir paslaugoms.“ [...] „remdamiesi 
aplinkosaugos prekių iniciatyva, [...] ketiname ją išplėsti ne tik 
prekėms, bet ir paslaugoms, ir [...], kad kažkas būtų paruošt a 
kitiems Ministrų tarybos posėdžiams. Todėl dirbsime su 
bendraminčių šalimis, vadinamąja FAST grupe, su Otavos 
grupe ir stengsimės atgaivinti šią darbo kryptį ir pateikti 
konkrečių pasiūlymų.“ 

Elektroninė prekyba 

„[...] teiksiu pirmenybę deryboms dėl elektroninės 
prekybos. Žinoma, bus labai svarbu laikytis Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento (BDAR) asmens duomenų 
apsaugos taisyklių.“ [...] „PPO mes diskutuojame, kad turėtų 
būti užtikrintas laisvas duomenų srautas; [...] apribojimai turi 
atitikti tarptautinius įsipareigojimus, o Komisija toliau stebės ir 
spręs tokius apribojimus trečiosiose šalyse [...].“ 

„Tuomet dvišaliu pagrindu į mūsų derybas taip pat įtraukiame 
skaitmeninės prekybos skyrius ir skaitmeninės prekybos 
taškus. Kaip pavyzdį galima paminėti Naująją Zelandiją ir 
Australiją, kuriose šie klausimai yra labai svarbūs. [...]“ 

JAV 

„Negailėsiu pastangų atgaivinti mūsų strateginę partnerystę su 
Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Sieksiu suteikti naują 
postūmį transatlantiniam darbui prekybos, technologijų, 
mokesčių, daugiašalės prekybos sistemos reformos srityse, 
įskaitant pramonės subsidijų klausimą. Neseniai sudarytas 
susitarimas dėl tarifų mažinimo yra pirmasis šio atnaujinto 
bendradarbiavimo etapas. Tačiau jei JAV ir toliau atsisakys 
daugiašališkumo ir imsis vienašališkų veiksmų, ES 
nedvejodama gins savo interesus ir  imsis proporcingų 
atsakomųjų veiksmų.“ 

„[...] „Airbus“ ir „Boeing“ byla. Mūsų požiūris buvo labai aiškus. 
Mes norime, kad šiuo klausimu susitarimą pasiektume derybų 
keliu.“ [...] „jei to nepavyks pasiekti, mes, žinoma, neturėsime 
kito pasirinkimo, kaip nustatyti tarifus pagal PPO sprendimą 
„Boeing“ byloje. [...]“ 

„[...] EBPO kontekste mes dirbame skaitmeninio sektoriaus 
apmokestinimo srityje. Tačiau nesant tarptautinio susitarimo, 
mes esame pasirengę pateikti ES pasiūlymą [...], taip pat  
dirbame su JAV šiuo klausimu [...], siekdami užtikrinti, kad jie 
prasmingai dalyvautų EBPO kontekste, siekdami sudaryti  
tarptautinį susitarimą dėl skaitmeninio mokesčio“. 

Kinijos dvišalis investicijų susitarimas  

„[...], mes pabrėžiame, kad jo turinys yra svarbesnis nei 
terminai. Tai reiškia, kad norėdami sudaryti šį susitarimą, 
turime gerokai subalansuoti savo ekonominius santykius ir 
pasiekti, kad Kinija gerokai pakeistų savo požiūrį dėl patekimo 
į rinką“. [...] „Mūsų partnerystė turi būti pertvarkyta taip, kad ji 
būtų abipusė, subalansuota ir teisinga. Reikia, kad su Europos 
įmonėmis Kinijoje būtų elgiamasi sąžiningai ir kad jos realiai 
patektų į rinką“. [...] „mes ir toliau primygtinai raginsime ir 
užtikrinsime, kad mūsų susitarime su Kinija taip pat bus 
daroma pažanga dėl investicijų ir darnaus vystymosi skyriaus“ . 
[...] „Kalbant apie derybas, svarbiausias prioritetas yra sudaryti  
investicijų susitarimą su Kinija. [...] kai tik jis bus sudarytas, 

matysime ką toliau daryti su investicijų susitarimais šiame  
regione“. 

MERCOSUR 

„[...] svarbu, kad MERCOSUR šalys prisiimtų prasmingus 
įsipareigojimus dėl miškų naikinimo ir dėl Paryžiaus 
susitarimo, kad galėtume sėkmingai siekti pažangos 
ratifikuojant šį susitarimą“ [...] „kad padarytume pažangą 
ratifikuojant šį susitarimą, mums reikės realių veiksmų, kurie 
būtų įgyvendinami. Esant dabartinei situacijai, mes 
nesiūlysime šio ratifikavimo“ [...], kai bus atnaujintos derybos 
su MERCOSUR. Tai nebūtų pati geriausia veiksmų eiga“. 

Kitos šalys ir klausimai 

„[...] padaryta didelė pažanga sudarant susitarimus su 
Australija ir Naująja Zelandija“ [...] „sakyčiau, kad siekiame 
stiprinti santykius su Lotynų Amerika ir toliau tai darysime“ [...]  
„esu pasiryžęs stiprinti mūsų ekonominės partnerystės 
susitarimus su Afrika, kurti atsparias vertės grandines ir skatinti 
tvarias viešąsias ir privačias investicijas abipusio intereso 
sektoriuose. Mūsų ilgalaikis tikslas – pasiekti susitarimą tarp 
žemynų“. [...] „turime gerinti bendradarbiavimą su kaimyniniu 
regionu. [...] Taip pat turime toliau remti ES kandidates ir 
potencialias šalis kandidates, be kita ko, išplėsdami savo 
autonomines prekybos priemones. Tikiuosi, kad naujasi s 
reglamentas įsigalios laiku, ir labai džiaugiuosi neseniai 
Tarptautinės prekybos komitete (INTA) šiuo klausimu įvykusiu 
balsavimu“. [...] „mūsų derybos su Jungtine Karalyste. Abi šalys 
yra labai suinteresuotos užmegzti kuo glaudesnius prekybos 
santykius, tačiau turėčiau pabrėžti, kad pažanga priklausys 
nuo to, ar abi šalys laikysis savo įsipareigojimų pagal  
Susitarimą dėl išstojimo.“ 

„[...] Mes norime reformuoti Energetikos chartijos sutartį, kad 
narės galėtų palaipsniui nutraukti investicijas į iškastinį kurą, o 
tai yra pagrindinis reformos tikslas“. [...] „Kalbant apie bendrąją 
lengvatų sistemą (BLS), mes tikrai stiprinsime sąsają su 
tvarumu, įskaitant Paryžiaus susitarimą, kai ši sistema bus 
peržiūrėta kitais metais“. 

Prekyba ir darnus vystymasis  
„[...] esu pasirengęs ištirti, ar jau galime turėti daugiau [...]  
įgyvendinamų ar palaipsniui įgyvendinamų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių, pavyzdžiui, derybose su Naująj a 
Zelandija.“ [...] „Tada, žinoma, galėsime matyti, kaip judėti 
pirmyn. Mes turime 2018 m. parengtą 15-kos punktų 
prekybos ir darnaus vystymosi veiksmų planą, kuris bus 
peržiūrėtas 2023 m. [...] Paspartinsiu jo peržiūrą, kad ji įvyktų 
2021 m. ir atsižvelgsiu į COVID-19 pandemijos poveikį ir 
dabartinius prioritetus. Tuomet, žvelgdamas į būsimus 
susitarimus ir į tai, ką jūs paklausėte apie galimybes užtikrinti 
išsamesnį vykdymo užtikrinimą, t. y. numatyti kažką tarpinio 
tarp paprasto dialogo ir susitarimo sustabdymo, kaip 
kraštutinės priemonės, atidžiai susipažinau su Prancūzijos ir 
Nyderlandų dokumentu dėl tarifų nustatymo atsižvelgiant į 
tam tikrus tvarumo rezultatus, ir esu pasirengęs šią idėją 
apsvarstyti“ [...] „tai, ką jis iš tikrųjų apima, visų pirma, idėjas, 
kaip parengti ir įgyvendinti aiškias sąlygas ir kaip jas išreikšti 
tarifų sumažinimu arba nesumažinimu, kai neįgyvendinamos 
tam tikros TDO konvencijos ar susitarimai aplinkosaugos 
srityje. Būten tokio požiūrio galime laikytis“. 



 IPOL EXPO | Teminiai skyriai, Paramos ekonomikos valdymui skyrius 
 

 

[CTEO] suteiks bendrą prieigos punktą tiek nukentėjusioms 
įmonėms, tiek pilietinei visuomenei prekybos ir tvaraus 
vystymosi skyriuose, kur bus galima pateikti skundus 
konkrečioms nustatytoms problemoms spręsti. 

„[...] Siūlyčiau pradėti lyginamąjį tyrimą, kad išsiaiškintume, ką 
pasaulio šalys daro įgyvendindamos prekybos ir darnaus 
vystymosi skyrius“. 

Pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas 

„Mes siekiame pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto pirmąjį 2021 m. pusmetį. Tam vadovauj a 
Mokesčių ir muitų generalinis direktoratas ir Komisijos narys 
P. Gentiloni, tačiau prekyba, žinoma, yra glaudžiai susijusi  
būtent su šiuo atitikties PPO taisyklėms klausimu [...].“ 

Tinkamas apdairumas 

„[...] sudarius išsamų susitarimą dėl investicijų, šios investicijos 
turės atitikti TDO konvencijas dėl priverstinio darbo.“ [...]  
„įskaitant ryžtingus veiksmus siekiant panaikinti vaikų darbą. 

[...]. Glaudžiai bendradarbiausiu su Komisijos nariu 
D. Reyndersu, kad jau kitais metais Komisija pateiktų 
pasiūlymą dėl privalomo išsamaus patikrinimo.“ 

„[...] Prekybos GD atlieka moterų dalyvavimo prekyboje 
tyrimą, kuriame daug dėmesio skiriama prekybai prekėmis [...] . 
Vėliau taip pat bus vykdoma tolesnė veikla, susijusi su moterų 
dalyvavimu prekyboje, daugiausia dėmesio skiriant 
paslaugoms.“ [...] „Tai sritis, kurią stiprinsime ir parengsime  
2021–2025 m. ES veiksmų planą dėl lyčių lygybės išorės 
santykių srityje, o prekyba taip pat bus svarbi jo dalis.“ 

„[...] iš Komisijos pusės esame pasirengę tęsti darbą, susijusį su 
privaloma JT sutartimi dėl verslo ir žmogaus teisių:“ [...] „tvari 
kakavos sektoriaus iniciatyva [...] yra geras įvairių 
suinteresuotųjų šalių iniciatyvų pavyzdys ir galime siekti tai 
pakartoti kitose srityse, kaip minėjote, tekstilės pramonėje ir 
galbūt kitose srityse. 
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