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Šio dokumento tikslas – pateikti laikotarpiu nuo 2018 m. sausio mėn. iki 2019 m. balandžio mėn. per 
Europos Parlamento plenarines sesijas vykusių diskusijų dėl Europos ateities ataskaitą.  
Jį kartu parengė šie Europos Parlamento tyrimų tarnybos (EPRS) politikos analitikai: Suzana Anghel, 
Izabela Bacian, Angelos Delivorias, Ralf Drachenberg, Gregor Erbach, Silvia Kotanidis, Elena Lazarou, 
Nora Milotay, Anja Radjenovic, Magdalena Sapała, Simon Schroecker, Jana Titievskaia ir Marko 
Vukovic. Grafinę medžiagą parengė Samy Chahri, Giulio Sabbati ir dokumento autoriai. 
Šiame dokumente apibendrinami keturi diskusijų dėl Europos ateities vertinimo informaciniai 
pranešimai, periodiškai paskelbti 2018 ir 2019 m.: I – 2018 m. birželio mėn.; II – 2018 m. spalio mėn., 
III – 2019 m. sausio mėn.; IV – 2019 m. balandžio mėn. 
Susisiekti su autoriais galima šiuo e. pašto adresu: eprs@ep.europa.eu 
 

 

 

 

 

KALBOS 
Originalas: EN 

Vertimas: DE, FR 

Rankraštis baigtas rengti 2019 m. gegužės mėn. 

 

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS IR AUTORIŲ TEISĖS 
Šis dokumentas yra parengtas ir skirtas Europos Parlamento nariams ir darbuotojams kaip informacinė ir 
pagalbinė darbo Parlamente medžiaga. Už šio dokumento turinį atsako tik jo autorius (-iai) ir jame išreikštos 
nuomonės neturėtų būti laikomos oficialia Europos Parlamento pozicija. 

Leidžiama atgaminti ir versti nekomerciniais tikslais tik nurodžius šaltinį, iš anksto apie tai informavus Europos 
Parlamentą ir jam nusiuntus kopiją. 

Briuselis © Europos Sąjunga, 2019 m. 

Viršelio paveikslėlis: © Europos Sąjunga, 2019 m. – EP. 

 

PE 637.948 
ISBN: 978-92-846-4907-5 
DOI:10.2861/01926 
CAT: QA-03-19-336-LT-N 
 

eprs@ep.europa.eu (adresas kreiptis) 
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranetas) 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank (interneto adresas) 
http://epthinktank.eu (tinklaraštis) 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623538
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628288
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637929/EPRS_BRI(2019)637929_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637929/EPRS_BRI(2019)637929_EN.pdf
mailto:eprs@ep.europa.eu
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/


Diskusijos dėl Europos ateities Europos Parlamente, 2018–2019 m. 
  
 
 

I 

Santrauka 
Europos Parlamente vykusios diskusijos dėl Europos ateities suteikė valstybių ar vyriausybių 
vadovams neprilygstamą galimybę pateikti savo nuomones dėl būsimos krypties, kurią 27 
valstybių narių ES turėtų pasirinkti. Ši analizė parodė, pirma, kad kalbėtojų nuomonės dėl to, 
kurios politikos sritys yra ypač svarbios, skiriasi, antra – kad daugeliu klausimų nuomonės 
sutampa. Prielaida, dėl kurios visi kalbėtojai sutiko, – narystės ES pridėtinė vertė dėl ekonominės 
arba su saugumu susijusios naudos. Visi kalbėtojai pripažino, kad valstybės narės, veikdamos 
pavieniui, nepriklausomai nuo jų dydžio ar ekonominės gerovės, 21-ojo amžiaus iššūkių negalės 
įveikti. Šiuo atžvilgiu visi kalbėtojai pabrėžė, kad ES turi būti vieninga, paminėdami ir ES vertybes, 
kurias reikia išsaugoti, nors ir manoma, kad tokios vertybės turi skirtingas ištakas.  

Siekdami pripažinti ES pridėtinę vertę, kai kurie kalbėtojai pabrėžė, kad reikia stiprinti ES aparato 
ir Europos piliečių tarpusavio ryšį. Vieni kalbėtojai nori, kad piliečiai aktyviau dalyvautų ES 
sprendimų priėmimo procese, kiti – kad piliečiai būtų geriau informuoti apie ES laimėjimus. 
Diskusijos parodė, kad troškimo reformuoti Sutartis apskritai nėra, todėl patobulinimai turėtų būti 
įgyvendinami remiantis dabartine teisine sistema. Kalbant apie poreikių politikos srityje 
nustatymą, kalbėtojai dažniausiai minėjo migraciją, klimato kaitą ir saugumą kaip tris pagrindines 
prioritetines sritis. Vis dėlto kalbėtojų nuomonė dėl to, kokiu mastu ES turėtų dalyvauti ir 
minėtose, ir kitose politikos srityse, skiriasi. Dar vienas ginčytinas klausimas – ar reikėtų atsisakyti 
vieningo balsavimo principo ir, jeigu taip, kuriose srityse. Analizė taip pat parodė, kad temų (pvz., 
nedarbas) pasirinkimą kartais lemia ne tik konkrečios kalbėtojo politinės pažiūros, bet ir 
tarptautiniai įvykiai (pvz., ginčas su JAV prekybos srityje) arba tai, kad klausimas yra įtrauktas į 
darbotvarkę ES lygmeniu (pvz., Spitzenkandidaten). Diskusijomis taip pat suteikta platforma 
valstybių ar vyriausybių vadovams teikti savo pasiūlymus. Iš tikrųjų, kalbėtojai pateikė naujų – 
nors ir galimai prieštaringų – idėjų su politika susijusiose srityse, taip pat idėjų, susijusių su 
platesniais instituciniais klausimais.  

Kalbant apie šiame dokumente aptariamas pagrindines politikos sritis, ekonominės ir pinigų 
sąjungos (EPS) srityje tebėra nesutariama: vieni teigia, kad reikia vadovautis rizikos mažinimu 
grindžiamais principais (t. y. subalansuoti biudžetai ir sveika bankininkystės sistema), kiti laikosi 
pozicijų, kuriomis pabrėžiama, kad valstybės narės turi būti solidarios. Migracija, kaip paaiškėjo, 
vieningai pripažįstama sritimi, kurioje reikia bendros ES strategijos, nors tebėra nesutariama dėl 
bendros Europos prieglobsčio sistemos (BEPS) reformos ir pozicijų, kuriomis pabrėžiamas 
solidarumas arba lankstumas, dichotomijos. Dauguma vadovų, kalbėjusių apie socialinį aspektą, 
rėmė Europos socialinių teisių ramstį. Dauguma kalbėtojų tvirtino, kad socialinės ir gerovės 
politikos sritims turėtų būti teikiamas prioritetas ES lygmeniu, vis dėlto kai kurie siūlė nustatyti ES 
minimalų darbo užmokestį arba sukurti ES nedarbo draudimo sistemą. Dauguma kalbėjusiųjų 
prekybos klausimu pabrėžė, kad reikia vengti protekcionizmo ir nacionalistinių požiūrių, kartu 
geriau apsaugant ES strateginius interesus bei išlaikant socialinius ir aplinkosaugos standartus. 
Diskutuojant dėl daugiametės finansinės programos (DFP), kalbėtojų, kėlusių klausimą dėl ES 
biudžeto dydžio, pasiskirstymas pagal tai, ar jie norėjo, kad biudžetas būtų sumažintas, 
padidintas arba apskritai nustatytas atsižvelgiant į ES poreikius, buvo gana proporcingas. Šiuo 
atveju kalbėtojų nuomonės taip pat išsiskyrė dėl to, ar reikia išlaikyti išlaidas struktūrinės ir 
sanglaudos politikos srityse nepakitusias. Diskutuojant saugumo ir gynybos klausimais, kalbėtojų 
nuomonės dėl poreikio užtikrinti saugumą ir gynybą, kurį lemia išorės grėsmės ES, iš esmės 
sutapo. Transatlantinis ryšys ir daugiašališkumas tebėra svarbūs veiksniai, todėl dauguma vadovų 
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II 

taip pat pabrėžė nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) ir Europos gynybos fondo 
(EGF) svarbą. Vis dėlto instituciniai saugumo ir gynybos aspektai tebėra ginčytini. Vadovų 
pozicijos dėl klimato kaitos ir energetikos patvirtino viršnacionalinį šių iššūkių pobūdį. 
Diskutuojant dėl išmetamo anglies dioksido kiekio sumažinimo ir tikslo iki 2050 m. sukurti 
neutralizuoto poveikio klimatui ekonomiką, taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikia skatinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, įvairinti tiekimą ir didinti energijos vartojimo efektyvumą. 
Aptariant institucinius aspektus, kalbėtojai prioritetą teikė poreikiui aktyviau įtraukti piliečius. 
Nuomonės dėl to, ar ES reikia suteikti daugiau ar mažiau galių, išsiskyrė. 
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1. Įžanga 
Po to, kai Jungtinė Karalystė priėmė sprendimą pasitraukti iš ES, Europos Parlamento pirmininkas 
Antonio Tajani pranešė apie tai, kad iki 2019 m. gegužės mėn. Europos rinkimų likusiu pusantrų 
metų laikotarpiu per plenarines sesijas ketina rengti diskusijas dėl Europos ateities. Jis pakvies 
valstybių ar vyriausybių vadovus ir kitus ES vadovus išdėstyti savo viziją demokratiniame ir atvirame 
forume jau 2018 m. pradžioje. Šis procesas buvo beprecedentis Parlamento instituciniame 
gyvenime ir jis buvo pradėtas tokiu laikotarpiu, kai visos nuomonės ir idėjos buvo labai vertingos 
atkuriant Europos projekto stabilumą ir aiškumą. 
Diskusijose dėl Europos ateities dalyvavo dauguma ES valstybių ar vyriausybių vadovų. Po diskusijų 
su EP nariais per Parlamento plenarines sesijas 20 valstybių ar vyriausybių vadovų priėmė kvietimą 
(1 pav.) ir kalbėdami išdėstė savo nuomones (2 pav.). Diskusijos, kurias pradžioje ketinta rengti 
2018 m., tęsėsi iki paskutinės plenarinės sesijos 2019 m. balandžio mėn. Per jas suteikiama puiki 
galimybė išsakyti savo mintis dėl ES ateities ir padidinti tiek piliečių, tiek politikų informuotumą, 
atsižvelgiant į 2019 m. gegužės 9 d. aukščiausiojo lygio susitikimą Sibiu mieste (Rumunija) ir vėliau 
tą patį mėnesį vyksiančius Europos rinkimus. 

1 pav. – Diskusijų dėl Europos ateities Europos Parlamente dalyviai (2018–2019 m.) 

 
Duomenų šaltinis: EPRS. 

2 pav. – Valstybės narės, kurių vadovai dalyvavo diskusijose dėl Europos ateities Europos 
Parlamente (2018–2019 m.) 

 
Duomenų šaltinis: EPRS. 
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2. Tendencijos, panašumai ir skirtumai diskusijose dėl 
Europos ateities 

Per Europos Parlamente vykusias diskusijas dėl Europos ateities buvo aptarta daug temų ir pateikta 
daug vizijų. Visi kalbėtojai pasirinko konkrečius klausimus, kuriems savo kalbose skyrė didžiausią 
dėmesį ir kurie atspindi įvairius nacionalinius interesus, šalies gerovės lygį arba politines pažiūras. 
Šioje analizėje parodyti pagrindiniai kalbų panašumai ir skirtumai ir nustatytos pagrindinės mintys, 
dėl kurių visi kalbėtojai galėtų sutarti. 

Nagrinėjant visų 20 valstybių ar vyriausybių vadovų, kurie kalbėjo diskusijose dėl Europos ateities, 
kalbas1, galima nustatyti jų panašumus, tendencijas ir skirtumus. Tolesnėje apžvalgoje, prieš 
pradedant analizuoti kalbėtojų nuomones dėl pagrindinių iššūkių ES, pirma bus apibrėžtos bendros 
mintys, dėl kurių visi kalbėtojai galėtų sutarti. Joje bus išryškinti skirtumai, susiję su politikos 
klausimų pasirinkimu, nagrinėjant konkrečių klausimų minėjimo dažnumą ir tai, kiek dėmesio skirta 
kiekvienam politikos srities klausimui. Pavyzdžiais bus parodyta, kodėl vieni kalbėtojai kai kuriuos 
klausimus minėjo dažniau nei kiti. Skyriaus pabaigoje bus pateiktas visų naujų pasiūlymų, kuriuos 
valstybių ar vyriausybių vadovai pateikė per diskusijas dėl Europos ateities, sąrašas.  

2.1. Bendros mintys 
Nors ES valstybių ar vyriausybių vadovai dažnai savo kalbose didžiausią dėmesį skyrė skirtingiems 
aspektams arba pabrėžė skirtingas politikos sritis, atlikus toliau pateiktą analizę nustatytos 
pagrindinės mintys, dėl kurių visi kalbėtojai iš esmės galėtų sutarti. 

Su naryste ES susiję klausimai 
Visi kalbėtojai pabrėžė naudą, kurią jų atitinkamoms šalims suteikia priklausymas Europos Sąjungai. 
Daugelis šią mintį išsakė kalbėdami apie pagerėjusią ekonominę savo šalių padėtį. Dauguma 
kalbėtojų taip pat pabrėžė ES teikiamą pridėtinę vertę, susijusią su saugumu, laisve, demokratija 
arba teisine valstybe. Nyderlandų ministras pirmininkas Mark Rutte tvirtino, kad „visos valstybės 
narės gauna naudos iš bendrosios rinkos, pinigų sąjungos ir laisvo asmenų judėjimo“. Bet „ne mažiau 
svarbu, kad ES užtikrintų saugumą, stabilumą ir teisinę valstybę“. Dar viena narystės ES teikiama 
nauda, kurią minėjo daug valstybių ar vyriausybių vadovų – Sąjungos svarba užtikrinant taiką. Nors 
daug vadovų nagrinėjo šį vaidmenį istoriniu požiūriu, Kroatijos ministras pirmininkas André 
Plenkovic pabrėžė, kad jis yra svarbus ir šiandien. 

Liuksemburgo ministras pirmininkas Xavier Bettel pažymėjo, kad „pranašumai, kuriuos suteikia 
šalies narystė Sąjungoje, paprasčiausiai laikomi savaime suprantamu dalyku“. Kai kurie vadovai, pvz., 
Estijos ministras pirmininkas Jüri Ratas, taip pat pažymėjo, kad pačios valstybės narės turi prisiimti 
dalį atsakomybės, ir pripažino, kad „turime kalbėti apie bendrosios rinkos ir bendros valiutos 
teikiamą naudą įmonėms, apie laisvo judėjimo naudą mūsų piliečiams, apie programos „Erasmus“ 
naudą mūsų studentams“. 

Bendra kova su iššūkiais  
Valstybių ar vyriausybių vadovai taip pat vieningai sutarė, kad nė viena valstybė narė, kad ir kokia 
didelė ji būtų, nėra pakankamai didelė, kad galėtų pati viena įveikti 21-ojo amžiaus iššūkius. 

                                                             

1 Slovėnijos ministras pirmininkas Marjan Sarec, pradžioje priėmęs Europos Parlamento kvietimą, vėliau nusprendė 
nedalyvauti diskusijose. 

https://www.total-slovenia-news.com/news/3258-todays-news-in-slovenia
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Portugalijos ministras pirmininkas Antonio Costa visus paragino „suprasti, kad nė vienas iš 
pagrindinių iššūkių, su kuriais susiduriame, negali būti geriau įveiktas ne ES lygmeniu, kiekvienai 
valstybei narei veikiant pavieniui, nesvarbu, kokia turtinga ar didelė pagal gyventojų skaičių ji būtų“. 

ES vienybės išsaugojimas 
Visi kalbėtojai paminėjo vienybės poreikį, o kai kurie jų, pvz., Rumunijos prezidentas Klaus Iohannis, 
savo kalboje vienybės klausimui skyrė didžiausią dėmesį. Nyderlandų ministras pirmininkas Mark 
Rutte galiausiai apibendrino, kad „vienybė <...> yra Europos ateitis“. Kalbant apie vienybę, dažnai 
taip pat buvo minimas solidarumo rodymas. 

ES vertybių gynimas 
Dar viena pasikartojanti tema – Europos vertybių svarba ir būtinybė jas ginti tiek ES, tiek jos išorėje. 
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchez pabrėžė, kad „atėjo laikas apsaugoti ir apginti 
vertybes, dėl kurių mūsų projektas yra unikalus ir dėl kurių pasaulyje net pavydima“. Minint Europos 
vertybes, dažnai kartu buvo minima ir europinė tapatybė. Lenkijos ministras pirmininkas Mateusz 
Morawiecki kalbėjo apie tai, kad europinės tapatybės ištakos glūdi krikščionybėje, tačiau dauguma 
kitų vadovų, pvz., Rumunijos prezidentas Klaus Iohannis pabrėžė, kad ši tapatybė „grindžiama 
principais, vertybėmis ir bendrais interesais“. 

Svarbus ES piliečių vaidmuo 
Visi Europos Parlamente kalbėję ES valstybių ar vyriausybių vadovai pabrėžė svarbų Europos piliečių 
vaidmenį. Geresnis bendravimas su piliečiais daugeliui buvo labai svarbus atsakas į iššūkius, su 
kuriais ES šiuo metu susiduria (žr. tolesnį 2.2 skirsnį), visų pirma į euroskepticizmo ir populizmo 
plitimą. Šiuo atžvilgiu yra du skirtingi ir vienas kitą papildantys požiūriai: vieni kalbėtojai pabrėžė 
poreikį aktyviau įtraukti piliečius į ES ir sprendimų priėmimo procesus, plėtojant piliečių dialogus ir 
taikant kitokias tiesioginės demokratijos priemones, o kiti – poreikį aiškiai parodyti piliečiams ES 
teikiamą naudą ir įgyvendinti jų prioritetus. Švedijos ministras pirmininkas Stefan Löfven, 
apibendrindamas diskusijas šiuo klausimu, pasakė, kad ES turi „nuolat įrodinėti savo vertę piliečių 
kasdieniam gyvenimui ir jų svajonėms dėl ateities“. Airijos Ministras Pirmininkas Leo Varadkar, 
tvirtindamas, kad „piliečiai turi pajusti ES teikiamą naudą, turi būti jos šalininkai ir aktyviai dalyvauti 
ją toliau plėtojant“, parodė šių dviejų požiūrių papildomumą. 

ES reformavimas remiantis dabartine Sutartimi 
Galiausiai diskusijose buvo išsakyta bendra mintis, kad ES reikia reformuoti. Vieni pateikė kritinių 
pastabų dėl ES veiksmingumo, kiti matė poreikį įgyvendinti reformas, reaguojant į iššūkius, su kuriais 
ES susiduria. Abiem atvejais pageidautina alternatyva, kuriai ES valstybių ar vyriausybių vadovai 
pritarė – šią reformą įgyvendinti remiantis dabartine Sutartimi, nes ji pakankamai lanksti ir suteiks 
galimybę įgyvendinti daug reikiamų pokyčių. Daugelio vadovų, pvz., Belgijos ministro pirmininko 
Charleso Michelio, nuomone, keisti Sutartį šiuo metu „būtų net nekonstruktyvu“. Šiuo atžvilgiu kai 
kurie vadovai pabrėžė, kad galima pasinaudoti tvirtesnio bendradarbiavimo teikiamomis 
galimybėmis, o kiti išreiškė nepritarimą „skirtingų greičių“ Europos koncepcijai. 
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1 lentelė – Kiekvieno valstybės ar vyriausybės vadovo aptartų temų apžvalga 
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2.2. Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais Europa susiduria 
Vadovai prisiminė iššūkius, su kuriais ES neseniai teko susidurti, visų pirma ekonomikos ir finansų 
krizę, migracijos ir pabėgėlių krizę, taip pat Jungtinės Karalystės pasitraukimą iš ES („Brexit’as“). Jie 
taip pat apibrėžė pagrindinius dabartinius ir ateities iššūkius (žr. 3 pav.) 

3 pav.– Kalbėtojų minėti pagrindiniai iššūkiai 

 

Duomenų šaltinis: EPRS. 

Minėtus iššūkius galima suskirstyti į tris kategorijas: i) iššūkiai politikos srityje, ii) politiniai iššūkiai ir 
iii) tarptautiniai iššūkiai. 

Kalbant apie iššūkius politikos srityje, dažniausiai buvo minimos migracijos, klimato kaitos ir 
saugumo sritys. Šios sritys taip pat buvo dažniausiai iš visų trijų kategorijų (žr. pirmesnius i, ii ir iii 
punktus) minimi iššūkiai. Tarp kitų svarbių iššūkių politikos srityje buvo minėtas skaitmeninimas ir 
ekonominė plėtra. Kalbant apie politinius iššūkius, dauguma vadovų išreiškė susirūpinimą dėl 
didėjančio atotrūkio tarp institucijų ir piliečių ir kalbėjo apie tai, kad reikia pertvarkos, susijusios su 
ES politiniu ir instituciniu veiksmingumu. Belgijos ministras pirmininkas Charles Michel kalbėjo apie 
didelę pasitikėjimo viešojo sektoriaus institucijomis, įskaitant Europos Sąjungos institucijas, ir 
tradicinės žiniasklaidos priemonėmis krizę. Daugelis šią problemą siejo su populizmo plitimu. 
Daugelis vadovų populizmo plitimą vertino kaip vieną iš didžiausių grėsmių, tačiau Italijos ministras 
pirmininkas Giuseppe Conte šį reiškinį vertino kaip galimybę „sustabdyti tų, kurie valdo, ir tų, kurie 
yra valdomi, laipsniško atsiskyrimo procesą“. Slovakijos ministras pirmininkas Peter Pellegrini, 
priešingai, tvirtino, kad „ES nėra kažkoks išgalvotas tolimas Briuselis. Europos Sąjunga – tai mes“.  

Nors visi valstybių ar vyriausybių vadovai sutarė, kad valstybės narės turi kovoti su iššūkiais drauge, 
nuomonės dėl to, kaip būtent reikėtų bendradarbiauti, išsiskyrė. Vieni teigė, kad kai kurias pareigas 
vėl reikėtų perduoti pačioms valstybėms, o Lenkijos ministras pirmininkas Mateusz Morawiecki net 
paragino sukurti „tautų sąjungą 2.0“. Daugelis kitų vadovų ragino suteikti ES daugiau galių, bet tik 
konkrečiose srityse. Prancūzijos prezidentas Emmanuel Macron paragino siekti didesnio „Europos 
suverenumo“ ir kelti europinį lygį.  
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Kalbant apie sprendimų priėmimą, kai kurie vadovai, pvz., Ispanijos ministras pirmininkas Pedro 
Sanchez, taip pat ragino atsisakyti vieningo balsavimo principo, o kiti, pvz., Kipro prezidentas Nicos 
Anastasiades, pabrėžė, kad reikia išlaikyti konsensusu grindžiamą sprendimų priėmimo tvarką. 

Kalbant apie tarptautinius iššūkius, dažniausiai buvo minėtas nestabilumas regione, apibrėžtas kaip 
geopolitinis nestabilumas ir (arba) arti ES sienų vykstantys konfliktai, ir daugiašalei tvarkai kylantys 
iššūkiai, daugumos kalbėtojų apibūdinti kaip blogėjantys transatlantiniai santykiai ir Rusijos agresija. 
Be to, kalbant apie kintančią daugiašalę santvarką, taip pat buvo paminėtas Kinijos ir, šiek tiek 
mažesniu mastu, kitų veikėjų, pvz., Indijos, aktyvesnis ir tvirtesnis vaidmuo pasaulinėje arenoje. 
Galiausiai buvo minėta globalizacija kaip iššūkis savaime arba kaip reiškinys, turintis poveikį 
daugeliu aspektų, pvz., Europos konkurencingumo praradimas arba didėjanti socialinė nelygybė. 

2.3. Pagrindinės temos ir prioritetai 
Nagrinėjant valstybių ar vyriausybių vadovų keltus politikos srities klausimus, būtina atskirti bendrą 
keltų politikos srities klausimų skaičių ir kiekvienam klausimui skirtą dėmesį. 

Kalbėtojo aptartų temų skaičius ir išsamumas 
Savo kalbose Europos Parlamente valstybių ar vyriausybių vadovai paminėjo vidutiniškai 15 
klausimų iš 1 lentelėje pateikto 27 klausimų sąrašo. Galima įžvelgti tendenciją, kad laikotarpiu nuo 
pirmos kalbos 2018 m. sausio mėn. iki naujesnių kalbų temų skaičius vidutiniškai sumažėjo. 

4 pav. – Temų skaičius pagal kalbėtoją 

 

Duomenų šaltinis: EPRS. 

Daugiausiai temų (21 klausimas) paminėjo Liuksemburgo ministras pirmininkas Xavier Bettel, o 
mažiausiai (8 klausimai) – Danijos ministras pirmininkas Lars Løkke Rasmussen. Bendras minėtų 
kausimų skaičius dar nepateikia viso vaizdo.  
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5 pav. – Įvairiems klausimams skirtas kalbėjimo laikas 

 

Duomenų šaltinis: EPRS. 

Be minėtų temų skaičiaus, yra dar vienas aspektas, kurį reikia išnagrinėti – laikas, kurį kalbėtojai skyrė 
minėtoms temoms savo atitinkamose kalbose. Suskirsčius klausimams skirtą kalbėjimo laiką į 
kategorijas (mažos, vidutinės ir ilgos trukmės kalbėjimo laikas), galima nustatyti bendrą tendenciją, 
kuri rodo, kad kiekvienam atskiram klausimui skirtas kalbėjimo laikas mažėjo, palyginti su 
ankstesniais ir vėlesniais kalbėtojais. Tai reiškia, kad vėliau kalbėję vadovai ne tik paminėjo mažiau 
klausimų, bet skyrė jiems mažiau politinio dėmesio. Palyginus atskirų kalbėtojų kalbas, galima 
nustatyti skirtumus tarp minėtų temų skaičiaus ir joms skirto dėmesio. Pavyzdžiui, vidutiniškai tiek 
Lars Løkke Rasmussen ir Mark Rutte paminėjo mažiau klausimų, bet kiekvienu savo atitinkamose 
kalbose keltu klausimu kalbėjo palyginti ilgai. O štai Estijos ministras pirmininkas Jüri Ratas buvo 
vienas iš daugiausiai temų paminėjusių kalbėtojų, tačiau kiekviena jų kalbėjo palyginti trumpai. Kiti 
vadovai, pvz. Liuksemburgo ir Lenkijos ministrai pirmininkai, paminėjo daug temų ir kiekvienai jų 
skyrė daug politinio dėmesio. (Žr. 4 ir 5 pav.)  

Bendras temų minėjimo dažnumas ir joms skirtas dėmesys 
Palyginus kiekvienai temai skirtą politinį dėmesį, taip pat galima pamatyti kiekvienos temos 
minėjimo dažnumo ir jai skirto dėmesio koreliaciją. 
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6 pav. – Temų minėjimo dažnumas 

 

Duomenų šaltinis: EPRS. 

Iš minėtų politikos sričių migracija buvo vienintelė sritis, kurią paminėjo kiekvienas kalbėtojas. Tarp 
kitų dažnai minėtų temų buvo klimatas (90 proc. visų valstybių ar vyriausybių vadovų), DFP 
(85 proc.) ir gynyba (85 proc.). Tarp palyginti rečiau minėtų politikos temų buvo vystymosi politika 
(20 proc.), transportas (20 proc.), taip pat maistas ir sveikata (5 proc.). Kalbant apie tai, kiek dėmesio 
buvo vidutiniškai skirta kiekvienai minėtai temai, iš 5 pav. galima matyti, kad daugiausia dėmesio 
vidutiniškai buvo skirta migracijai, socialinei politikai, DFP ir gynybai. Mažiausiai dėmesio kalbėtojai 
vidutiniškai skyrė transportui, ES rinkimams, energetikai bei švietimui ir kultūrai. 

7 pav. – Kiekvienai temai skirtas klabėjimo laikas 

 

Duomenų šaltinis: EPRS. 
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Įvertinus šiuos du dydžius, tampa akivaizdu, kad daugeliu atvejų temoms, kurias vidutiniškai minėjo 
daug kalbėtojų, taip pat buvo skirta daug dėmesio. Tokios temos kaip migracija, DFP ir gynyba 
atsidūrė vertinimo skalės viršuje, o kitos, pvz., vystymosi politika ir transportas, pagal abu rodiklius 
užėmė žemesnę vietą. Kalbant apie kitas temas, pvz., socialinę politiką, jų minėjimo politika ir joms 
skirtas dėmesys skiriasi. Socialinės politikos visiškai nepaminėjo šeši kalbėtojai, o kitų kalbose ši tema 
buvo antra po migracijos pagal jai skirtą dėmesį. Priešingas pavyzdys yra klimato tema, kuri pagal 
minėjimo dažnumą buvo antra po migracijos, bet jai buvo skirta mažiau kalbėjimo laiko, palyginti 
su kitomis minėtomis aštuoniomis temomis.  

8 pav.– Temų minėjimo dažnumas ir minėtų temų svertinė vertė 

 

Duomenų šaltinis: EPRS. 

2.4. Galimi paaiškinimai, kodėl kalbėjimo laikas, skirtas įvairiems 
klausimams, skiriasi tarp kalbėtojų 

Žinoma, yra daug priežasčių, kodėl vieni kalbėtojai pabrėžė konkretų klausimą, o kiti jį tik trumpai 
paminėjo arba apskritai nepaminėjo. Kai kuriais atvejais tokius skirtumus gali lemti nacionaliniai 
prioritetai arba politinės pažiūros. Pavyzdžiui, visi kairiųjų pažiūrų kalbėtojai savo kalbose daug laiko 
skyrė socialinei politikai. 

Dauguma kalbėtojų, minėjusių nedarbą, yra iš šalių, kuriose nedarbo lygis neseniai sumažėjo arba, 
atvirkščiai, išlieka labai aukštas. Šios tendencijos išimtis – Vokietijos kanclerė Angela Merkel, kuri 
kalbėjo apie nedarbą, nors Vokietijoje nedarbo problema nėra tokia opi. Pedro Sanchez ir Giuseppe 
Conte, kurie yra iš šalių, labiausiai kenčiančių dėl aukšto nedarbo lygio, pateikė pasiūlymus, kaip šią 
problemą spręsti Europos lygmeniu. Pedro Sanchez pasiūlė sukurti „Europos nedarbo draudimo 
sistemą“, o Giuseppe Conte pabrėžė, kad „naujos kadencijos ES teisės aktų leidėjai turi toliau kovoti 
su nedarbu ir ryžtingiau remti ekonomikos augimą“. Kitos skirtumus lemiančios priežastys gali būti 
susijusios su temos aptarimo savalaikiškumu (pvz., tema jau buvo aptarta arba netrukus bus 
aptariama Europos Vadovų Taryboje arba Europos Parlamente). Šiuo atžvilgiu tinkamas pavyzdys – 
tarpvalstybinis sąrašas. Tarpvalstybinių sąrašų klausimą minėjo pusė iš pirmųjų šešių kalbėtojų, o 14 
vadovų, kalbėjusių vėliau, jo visiškai nepaminėjo, tarsi jo nebūtų darbotvarkėje. Tas pats pasakytina 
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ir apie Spitzenkandidaten procesą. Dar vienas pavyzdys – prekybos tema, kurią laikotarpiu nuo 
2018 m. sausio mėn. iki 2018 m. gegužės mėn. kai kurie diskusijų Europos Parlamente dalyviai skyrė 
daugiau dėmesio, palyginti su dauguma kalbėtojų. To priežastis galėtų būti tai, kad tuo metu ginčas 
su JAV dėl prekybos buvo pasiekęs kritinį tašką ir kad šiuo laikotarpiu šis klausimas buvo aptariamas 
per daugumą Europos Vadovų Tarybos susitikimų, kol 2018 m. gegužės 17 d. buvo pasiektas ES 
valstybių ar vyriausybių vadovų susitarimas.  

2.5. Galimybė teikti naujus pasiūlymus 
Diskusijos dėl Europos ateities Europos Parlamente buvo ne tik forumas, kuriame buvo galima 
aptarti skirtingas ES ateities vizijas, bet ir galimybė pateikti ir aptarti naujas idėjas bei konkrečius 
pasiūlymus. Šia galimybe pasinaudojo ir su įvairiomis politikos sritimis susijusių naujų pasiūlymų 
pateikė daugiau kaip pusė kalbėtojų. Kai kurie valstybių ar vyriausybių vadovai ragino nustatyti 
konkrečius tikslus kai kuriose politikos srityse, pvz., kovos su klimato kaita srityje, kiti siūlė sukurti 
tarpusavio vertinimo mechanizmą teisinės valstybės srityje arba procesą, padedantį siekti 
ekonominės konvergencijos. Nors daugelis kalbėtojų didžiausią dėmesį skyrė politikos klausimams, 
kai kurie jų taip pat turėjo pasiūlymų, kuriais siekiama patobulinti ES institucinę struktūrą. Šie 
pasiūlymai yra nukreipti dviem priešingomis kryptimis: vienais raginama patobulinti ES institucijas 
ir atsisakyti vieningo balsavimo taisyklės įvairiose politikos srityse, o kitais – suteikti daugiau 
įgaliojimų valstybėms narėms. 

  

https://www.consilium.europa.eu/lt/meetings/international-summit/2018/05/17/
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2 lentelė – Pavienių kalbėtojų pateikti konkretūs pasiūlymai 
Kalbėtojai Politikos 

sritys / klausimai 
Pasiūlymai 

António Costa Europos semestras Konvergencijos mechanizmo sukūrimas, 
siekiant padėti šalims padidinti savo 
ekonomikos augimo potencialą 

Emmanuel Macron Piliečių dalyvavimas Konsultavimasis su piliečiais dėl Europos 
ateities 

Emmanuel Macron Klimatas Minimali anglies dioksido kaina 
Emmanuel Macron Migracija Paramos programa, skirta vietos valdžios 

institucijoms, priimančioms ir 
integruojančioms pabėgėlius 

Charles Michel Teisinė valstybė Tarpusavio vertinimo mechanizmas teisinės 
valstybės srityje 

Mark Rutte Klimatas  Tikslas iki 2050 m. 55 proc. sumažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 

Mateusz Morawiecki Vystymosi politika Europos plėtros fondas Afrikai 
Mateusz Morawiecki Institucijos Tautų sąjunga 2.0: iš naujo nustatyti 

pusiausvyrą tarp nacionalinių valstybių ir 
bendradarbiavimo Europos lygmeniu.  

Alexis Tsipras Socialinė politika Nauja Europos visuomeninė sutartis 
Angela Merkel Saugumas ir gynyba ES saugumo tarybos įsteigimas 
Pedro Sánchez Socialinė politika Privaloma lyčių lygybės strategija 
Pedro Sánchez Socialinė politika Europos nedarbo draudimo sistema 
Pedro Sánchez Institucijos Vieningo balsavimo taisyklės atsisakymas 

užsienio reikalų, mokesčių, DFP ir teisinės 
valstybės srityse 

Juha Sipilä Žemės ūkis ES ir Afrikos miškų fondas 
Giuseppe Conte Institucijos Pasiūlymas suteikti Europos Parlamentui 

bendros atskaitomybės įgaliojimus kitų 
Europos institucijų atžvilgiu 

Stefan Löfven Su ES biudžetu susijęs 
sukčiavimas 

Švedijos prisijungimas prie Europos 
prokuratūros 

Duomenų šaltinis: EPRS. 
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3. Diskusijų dėl pagrindinių politikos sričių apžvalga 

3.1. Ekonominė ir pinigų sąjunga 

Politikos apžvalga 
 

 

 

Europos ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) buvo sukurta 1992 m. Ją sudaro bendra valiuta ir 
Europos Centrinio Banko (ECB) įgyvendinama nepriklausoma politika, fiskalinės taisyklės ir gana 

liberali valstybių narių ekonominės politikos koordinavimo 
ir priežiūros sistema. Neseniai EPS patvirtino euro zonos 
finansų įstaigoms skirtą bendrą taisyklių sąvadą ir sukūrė 
bendrą jų priežiūros sistemą.2 EPS padėjo skatinti kainų 
stabilumą, prekybą ir finansinę integraciją bei remti 
bendrąją rinką. Vis dėlto finansų ir valstybių skolos krizės 
parodė, kad jos projektas nėra išbaigtas. Europos reakcija į 

krizes buvo įvairiopa. Viena vertus, buvo imtasi pinigų 
politikos ir fiskalinių priemonių.3 Taip pat buvo 
sustiprinta reguliavimo sistema, susijusi su Europos 
ekonomikos valdymu, siekiant sugriežtinti, be kita ko, 
fiskalinę ir makroekonominę priežiūrą.4 

Be to, 2012 m. taip pat buvo pradėtos diskusijos5 dėl to, ką dar galima padaryti siekiant integruoti 
finansų sektoriaus, biudžeto reikalų ir ekonominės politikos sričių sistemas ir užtikrinti didesnį 
proceso demokratinį teisėtumą ir didesnę atskaitomybę dėl jo6. 2017 m. kovo mėn. Europos 
Komisija suteikė papildomą postūmį, paskelbdama savo 
Baltąją knygą dėl Europos ateities,7 o vėliau – diskusijoms 
skirtą dokumentą dėl glaudesnės ekonominės ir pinigų 
sąjungos.8 Savo 2017 m. rugsėjo mėn. pranešime apie 

                                                             

2  Su šia tema galima susipažinti Europos Komisijos tinklalapyje: How the Economic and Monetary Union works, Europos 
Centrinio Banko tinklalapiuose: The Euro at 20, Nepriklausomumas ir Bendras priežiūros mechanizmas, taip pat Europos 
bankininkystės institucijos tinklalapyje Single Rulebook. 

3  ECB taikytos netradicinės pinigų politikos priemonės, valstybių narių dvišalės tarpusavio paskolos ir paramos 
mechanizmų, tokių kaip Europos stabilumo mechanizmas (ESM), sukūrimas. 

4  Šiuo atžvilgiu buvo priimti aštuoni nauji ES teisės aktai (reglamentai ir direktyvos) (vadinami šešių dokumentų ir dviejų 
dokumentų rinkiniais) ir sudarytos dvi tarpvyriausybinės sutartys (Sutartis dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos 
ekonominėje ir pinigų sąjungoje (SSKV) ir paktas „Euro plius“).  

5 Sąvoka „diskusijos“ vartojama kalbant ir apie Komisijos iniciatyvas, ir apie Europos Komisijos, euro zonos aukščiausiojo 
lygio susitikimo, Euro grupės, Europos Centrinio Banko ir Europos Parlamento pirmininkų svarstymus. 

6 Svarbūs šio proceso etapai buvo 2012 m. Komisijos komunikatas „Stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų 
sąjungos projektas“, Europos Vadovų Tarybos pirmininko 2012 m. gruodžio mėn. pranešimas „Siekis sukurti stiprią ir 
veiksmingą ekonominę ir pinigų sąjungą“, parengtas bendradarbiaujant su Europos Komisijos, Euro grupės ir ECB 
pirmininkais, ir 2015 m. pranešimas „Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas“, kurį parengė pirmiau minėtų 
keturių institucijų pirmininkai drauge su Europos Parlamento pirmininku. 

7  Europos Komisija, Baltoji knyga dėl Europos ateities. Tolesni veiksmai. 
8  Europos Komisija, Diskusijoms skirtas dokumentas dėl glaudesnės ekonominės ir pinigų sąjungos. 

„Bankų sąjunga ir galiausiai Europos indėlių garantijų sistema priklauso nuo ankstesnio 
rizikos mažinimo pavienėse šalyse. Jos yra tarpusavyje susijusios. Europos solidarumas ir 
individuali atsakomybė visada yra dvi tos pačios monetos pusės.“ 
Angela Merkel 

„Sumanymas spręsti <...> problemas 
nuolatiniais biudžetiniais perkėlimais 
mums nepriimtinas. Norint apsisaugoti 
nuo ekonominių sukrėtimų, reikia turėti 
subalansuotą biudžetą ir užtikrinti mažą 
skolos ir turto santykį.“ 
J h  Si ilä 

„Ekonominis saugumas yra toks pats svarbus 
kaip ir sienų saugumas, o Sąjungos gerovė 
priklauso nuo mūsų gebėjimo užtikrinti tvirtą 
ekonominę ir pinigų sąjungą.“ 
Klaus Iohannis 

„Pagrindinis pažadas dėl euro buvo tas, 
kad euras padės mums visiems pasiekti 
didesnę gerovę, o ne perskirstyti ją.“ 
Mark Rutte 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/how-economic-and-monetary-union-works_en
https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.lt.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/independence/html/index.lt.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.lt.html
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook
https://www.esm.europa.eu/about-us
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:42012A0302(01)
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/euro-plus-pact_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1522136629818&uri=CELEX:52012DC0777R(01)
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/lt/ec/134069.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_lt.pdf
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_lt
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_lt
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_lt
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Sąjungos padėtį Komisijos pirmininkas paskelbė apie tolesnes iniciatyvas politikos srityje, kuriomis 
siekiama sustiprinti EPS valdymą. Tuoj pat po panešimo apie Sąjungos padėtį paskelbimo Europos 
Vadovų Taryba patvirtino Vadovų darbotvarkę,9 kurioje nustatė, kad konkretūs sprendimai dėl EPS 
reformos turi būti priimti ne vėliau kaip iki jos susitikimo 2018 m. birželio mėn. Galiausiai Komisija 
2017 m. gruodžio mėn. pateikė pasiūlymų ir iniciatyvų rinkinį, kuriuo siekiama sukurti EPS,10 o 
2018 m. gegužės mėn. – dar du pasiūlymus.11  

Šiuo laikotarpiu Europos Parlamentas prisidėjo prie diskusijos dėl EPS ateities priimdamas keletą 
svarbių rezoliucijų.12 Daugybėje savo pateiktų rekomendacijų Parlamentas pabrėžė, kad reikia 
supaprastinti dabartinę sistemą ir padidinti jos demokratinę atskaitomybę, be kita ko, numatant 
didesnį Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmenį, taip pat įtraukiant Europos 

stabilumo mechanizmą ir Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir 
valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje į ES teisinę sistemą, 
reikia fiskalinio pajėgumo euro zonos konvergencijai ir 
stabilizavimui, reikia vieningo atstovavimo euro zonai 
tarptautinėse organizacijose (pvz., Tarptautiniame valiutos 
fonde), reikia geriau koordinuoti fiskalinę politiką; reikia daugiau 

investuoti į pagrindinius sektorius ir reikia įgyvendinti reformas mokesčių srityje, siekiant užkirsti 
kelią mokesčių vengimui ir slėpimui.  

Vis dėlto diskusijos dėl EPS ateities vyko ne tik ES institucijose. Prancūzijos prezidentas Emmanuel 
Macron savo 2017 m. rugsėjo mėn. Sorbonoje paskelbtame pareiškime pristatė EPS reformą kaip 
vieną iš šešių Europos iniciatyvos metmenų. Po mėnesio tuometinis Vokietijos finansų ministras 
Wolfgang Schäuble išplatino neoficialų dokumentą savo kolegoms Euro grupėje. Trečia nuomonė 
buvo pateikta 2018 m. kovo mėn. dokumente dėl pozicijos, kurį parengė Danijos, Estijos, Airijos, 
Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Suomijos ir Švedijos finansų ministrai.  

Dėl valstybių narių pozicijų įvairovės13 Europos Vadovų Tarybos lygmeniu nebuvo proveržių: užuot 
priėmus konkrečius sprendimus 2018 m. birželio mėn., kaip pažadėta Vadovų darbotvarkėje, per 
keletą Euro grupės susitikimų ir euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimų, vykusių 2018 m. birželio, 
spalio ir gruodžio mėn., buvo įtemptai deramasi. Galiausiai gruodžio mėn. ES vadovai apdairiai 
pasiekė susitarimą, kad Europos stabilumo mechanizmas bus Bendram pertvarkymo fondui skirta 
bendra finansinio stabilumo stiprinimo priemonė. Jie taip pat pranešė apie savo ketinimą iki 2022 m. 
nustatyti bendrų veiksmų sąlygas, taikytinas euro zonos šalių vyriausybių obligacijoms, ir įtraukti šį 
įsipareigojimą į ESM sutartį. Dėl Europos indėlių garantijų sistemos (EIGS) vis dėlto jie pažymėjo, kad 
aukšto lygio darbo grupei reikia atlikti tolesnį techninį darbą ir 2019 m. birželio mėn. pateikti jo 
ataskaitą. Be to, nors dėl ekonominio stabilizavimo funkcijos reikalingumo jie nesutarė, jie buvo 
atviresni sumanymui dėl „konvergencijos ir konkurencingumo priemonės“, kuri būtų įtraukta į ES 

                                                             

9  Europos Vadovų Taryba, Vadovų darbotvarkė. 
10  Žr. Europos Komisijos komunikatą „Baigiama kurti Europos ekonominė ir pinigų sąjunga. Veiksmų planas“ 

COM/2017/0821. 
11  Būtent reformų rėmimo programa ir Europos investicijų stabilizavimo funkcija. 
12  Be kita ko, rezoliucija dėl euro zonos ekonominės politikos (2017/2114(INI)), rezoliucija „Ekonomikos valdymo sistemos 

peržiūra: įvertinimas ir uždaviniai“ (2014/2145(INI)), rezoliucijos dėl galimų dabartinės Europos Sąjungos institucinės 
sąrangos pakeitimų ir korekcijų (2014/2248(INI)), dėl Europos Sąjungos veikimo gerinimo remiantis Lisabonos sutarties 
teikiamomis galimybėmis (2014/2249(INI)) ir dėl euro zonos biudžeto pajėgumo (2015/2344(INI)). 

13  Vienos valstybės narės pirmenybę teikė rizikos pasidalijimo priemonėms (jas siūlė Prancūzija), kitos tvirtino, kad vis 
dėlto reikia tolesnių rizikos mažinimo iniciatyvų (jas siūlė Vokietija). 

„Nesėkmingas neoliberalus krizės 
valdymas maitina šovinizmo ir 
dešiniojo sparno populizmo 
monstrą.“ 
Alexis Tsipras 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX:52017DC0821
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2017/non-paper.pdf
https://www.government.se/statements/2018/03/finance-ministers-from-denmark-estonia-finland-ireland-latvia-lithuania-the-netherlands-and-sweden/
https://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2018/12/14/statement-of-the-euro-summit-14-december-2018/
https://www.esm.europa.eu/about-us
https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund
https://www.esm.europa.eu/content/what-are-single-limb-collective-action-clauses-cacs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_en
https://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/media/21594/leaders-agenda.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX:52017DC0821
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2017-0418
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2015-0238
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2017-0048
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2017-0049
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2017-0050
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608646/EPRS_BRI(2017)608646_EN.pdf
http://www.sieps.se/en/publications/2018/the-future-of-the-economic-and-monetary-union-reform-perspectives-in-france-germany-italy-and-the-netherlands/
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biudžetą, sukūrimo, įgyvendinimo sąlygų ir tvarkaraščio nustatymo, kurį įkvėpė 2018 m. lapkričio 
16 d. Prancūzijos ir Vokietijos pasiūlymas. 

Diskusijų Parlamente apžvalga 
Kai kurie diskusijose kalbėję valstybių ar vyriausybių vadovai 
aiškiai įvardijo bankų sąjungą kaip vieną iš svarbiausių tikslų 
siekiant užtikrinti piliečių santaupų apsaugą visos Europos 
mastu ir tvirtai įsipareigojo toliau dirbti siekiant šio tikslo. Vis 
dėlto nuomonės dėl to, kaip ir kada Europos indėlių garantijų 
sistema (EIGS) turėtų būti sukurta, išsiskyrė. Vadovai iš 

konservatyvią fiskalinę politiką įgyvendinančių valstybių narių dažniausiai pabrėžė, kad pirma reikia 
išvalyti bankų balansus nuo neveiksnių paskolų, kol indėlių garantijų sistemos ir bankų pertvarkos 
atžvilgiu bus galima pasikliauti bendra Europos finansinio stabilumo stiprinimo priemone, siekiant 
sumažinti poreikio ją taikyti riziką. Esama nuomonių skirtumų ir dėl naujo euro zonos biudžeto, dėl 
kurio bus deramasi rengiant 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą, tikslų. Valstybių ar 
vyriausybių vadovai nesutarė dėl to, ar reikia stabilizavimo funkcijos (t. y. funkcijos, kuri padėtų 
sušvelninti sukrėtimus dėl ekonominio nuosmukio), o buvo labiau atviresni sumanymui dėl 
„konvergencijos ir konkurencingumo priemonės“ sukūrimo, įgyvendinimo sąlygų ir tvarkaraščio 
nustatymo, kurį įkvėpė 2018 m. lapkričio 16 d. pateiktas Prancūzijos ir Vokietijos pasiūlymas. 

Visi iki šiol diskusijose kalbėję valstybių ar vyriausybių vadovai, įskaitant Kroatijos, kuri dar nėra euro 
zonos narė, ministrą pirmininką, pritarė tikslui užbaigti kurti EPS. Visi kalbėtojai sutarė dėl to, kad 
sustiprinus EPS bus galima užkirsti kelią tolesnėms krizėms ir paremti didesnę Sąjungos sanglaudą. 
Diskusijose dėl Europos ateities valstybių ar vyriausybių vadovų išreikštos nuomonės mokesčių 
politikos klausimais kol kas išsiskiria. Pavyzdžiui, skaitmeninio sektoriaus apmokestinimą kai kurie 
vadovai tebelaiko nacionaline priemone, o kiti jį vertina palankiai kaip ES nuosavų išteklių šaltinį. 
Tam, kad būtų remiamas bendras darbas kovojant su žalinga mokesčių praktika, visų pirma su 
mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu, ir siekiama laipsniškai suderinti pelno mokesčio bazę, 
priešingai, pritaria visi iki šiol kalbėję ES vadovai. 

Valstybių ar vyriausybių vadovai išreiškė savo pritarimą tikslui 
greitai užbaigti ekonomikos ir pinigų sąjungos kūrimo procesą, 
tačiau diskusijos parodė, kad jų nuomonės dėl to, kaip ES turėtų 
šio tikslo siekti, skiriasi. Tie, kurie pirmenybę teikė rizikos 
mažinimo priemonėms, tvirtino, kad subalansuoti biudžetai ir 
sveikos bankų sistemos, išvalytos nuo neveiksnių paskolų, yra 
rizikos pasidalijimo susitarimų, pvz., sudaromų taikant bankų 

sąjungos Europos indėlių garantijų sistemą, būtinosios sąlygos. Kiti labiau pabrėžė būtinybę stiprinti 
valstybių narių solidarumą ir taip užkirsti kelią finansų krizėms bei apsaugoti piliečių santaupas. Šie 
nuomonių skirtumai atspindėti Europos Vadovų Tarybos ir per euro zonos aukščiausiojo lygio 
susitikimus priimtose išvadose. Kalbant apie mokesčių srities klausimus, valstybių ar vyriausybių 
vadovų reikalavimai, kad ES sukurtų kovos su mokesčių slėpimu ir 
vengimu priemones, iš dalies buvo patenkinti priimant 
atitinkamus teisės aktus. Sąžiningas bendrovių apmokestinimas, 
ypač tų, kurios turi reikšmingas skaitmenines veiklavietes 
duomenų ekonomikoje, vis dėlto tebėra sunkiai įgyvendinamas 
tikslas. 

„Manau, kad bankų sąjunga padės 
apsaugoti piliečių santaupas visoje 
Europoje ir sumažinti pavienių 
valstybių narių riziką.“ 
Leo Varadkar 

„Poreikis pasiekti tikrą valstybių narių 
tarpusavio solidarumą, neskirstant ES 
į pavienius geografinius regionus, yra 
atspindėtas iššūkyje užbaigti 
ekonomikos ir pinigų sąjungos 
kūrimo procesą.“ 
Giuseppe Conte 

„Privalome <...> užkirsti kelią 
bendrovių mokesčių vengimui. 
Turime užtikrinti, kad jos nuolat 
mokėtų mokesčius šalyse, kuriose iš 
tikrųjų vykdo veiklą ir uždirba pelną.“ 
Peter Pellegrini 

https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
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3.2. Migracija 

Politikos apžvalga 
 

 

 

Nuo 2015 m. Europai tenka kovoti su didžiausiu po Antrojo pasaulinio karo migracijos iššūkiu. 
Beprecedenčio į ES atvykstančių pabėgėlių ir neteisėtų migrantų antplūdžio 2015 m. sąlygomis 
išryškėjo, kad ES prieglobsčio, išorės sienų apsaugos ir migracijos politikos srityse yra trūkumų ir 
spragų. Savo 2017 m. gruodžio mėn. kalboje Parlamento pirmininkas Antonio Tajani pareiškė: 
„Dalinės atsakomosios priemonės yra veiksmingų sprendimų priešingybė. Mums reikia tvirtos 
Europos strategijos, tikro koordinavimo ir išteklių telkimo didesniu mastu.“  

Nors 2015 ir 2016 m. į ES plūdę rekordinio dydžio migracijos srautai 2017 m. pabaigoje ir 2018 m. 
sumažėjo, migracijos spaudimas, veikiausiai, tebebus patiriamas, tad labai tikėtina, kad migracijos 
srautų valdymas ir toliau bus vienas iš prioritetinių ES darbotvarkės klausimų. Apie tai taip pat byloja 
didėjančios migracijos ir prieglobsčio politikai ES skiriamo finansavimo sumos, finansavimo 
lankstumas ir finansavimo šaltinių įvairovė, apimanti dabartinį ir būsimą ES biudžetą ir kitus šaltinius. 
Tai, ką Europos Komisija vadina veiksminga, teisinga ir tvirta ES migracijos politika, pritaikyta prie 
būsimų iššūkių, apima tvirtos ir veiksmingos ES prieglobsčio sistemos sukūrimą, neteisėtą migraciją 
skatinančių veiksnių mažinimą, žmonių gyvybių gelbėjimą, ES išorės sienų apsaugą ir 
veiksmingesnių teisėtos migracijos kelių užtikrinimą.  

Migracijos spaudimo sąlygomis išryškėjo bendros Europos 
prieglobsčio sistemos (BEPS) trūkumai, kurie paskatino Europos 
Komisiją pradėti jos reformą. Praėjus beveik trejiems metams 
nuo dviejų pasiūlymų rinkinių pateikimo, dėl trijų dokumentų 
(Priskyrimo reglamento, naujos redakcijos Priėmimo sąlygų 
direktyvos ir dokumento dėl Sąjungos lygmens perkėlimo į ES 
sistemos) buvo pasiektas institucijų dalinis laikinasis susitarimas, 
bet Taryba jo nepatvirtino. Dėl dviejų kitų dokumentų (Dublino reglamento ir Prieglobsčio 
procedūrų reglamento) Taryba taip pat nesugebėjo pasiekti bendros pozicijos. Diskusijos Taryboje 
dėl sistemos, pagal kurią bus nustatoma, kuri valstybė narė bus atsakinga už prieglobsčio prašytojo 
prašymo nagrinėjimą (dažnai vadinama Dublino sistema), beveik trejus metus yra valstybių narių 
tarpusavio konsultavimosi etape. Prieštaringiausias klausimas – pasiekti kompromisą dėl 
solidarumo ir sąžiningo pasidalijimo atsakomybe už prieglobsčio prašytojus principų. Tai paskatino 
Komisiją pasiūlyti laikinus susitarimus dėl solidarumo ir atsakomybės už pabėgėlius ir migrantus, 
išgelbėtus pakeliui į Europą per paieškos ir gelbėjimo operacijas, kurie galios laikinai, kol bus 
pradėtas taikyti naujasis Dublino reglamentas likęs BEPS dokumentų rinkinys, nors šių laikinų 
susitarimų Komisija dar negali įgyvendinti. 

Migracijai tapus svarbiu ES darbotvarkės klausimu, bet 
vyriausybėms nesugebėjus pasiekti kompromisų dėl 
vidinių ES migracijos aspektų, Komisija laipsniškai perkėlė 
dėmesį į bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis 
sprendžiant migracijos iššūkius už ES sienų. Migracijos 

klausimo integravimas į vystomojo bendradarbiavimo politikos sritis, apie kurį Europos Parlamentas 

„Teisėta migracija turi teigiamą poveikį mūsų ekonominiam vystymuisi; ji atlieka labai svarbų 
vaidmenį tuose sektoriuose, kuriuose trūksta darbuotojų, ir padeda sušvelninti vieną iš problemų 
mūsų žemyne, t. y. visuomenės senėjimą. 
Pedro Sánchez 

„Neabejotinai būtina nedelsiant 
peržiūrėti bendrą Europos 
prieglobsčio sistemą ir Dublino 
reglamentus, siekiant sąžiningiau 
paskirstyti tarp valstybių narių su 
migracija ir pabėgėliais susijusią 
naštą.“ 
Nicos Anastasiades 

„Norint sumažinti neteisėtos migracijos 
mastą, svarbiausia bendradarbiauti su 
trečiosiomis šalimis.“ 
Jüri Ratas 

https://www.europarl.europa.eu/the-president/home/newsroom/pageContent-area/newsroom/speech-by-the-president-of-the-european-parliament-antonio-tajani-at-the-european-council-meeting-on-14-and-15-december-2017.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://migration.iom.int/europe?type=arrivals
http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_lt.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_com-2018-798-communication_en.pdf


EPRS | Europos Parlamento tyrimų tarnyba 
  
 

17 

kalbėjo savo 2017 m. balandžio mėn. rezoliucijoje, tapo vienu iš pagrindinių prioritetų ES 
santykiuose su trečiosiomis šalimis ir viena iš pagrindinių neteisėtą migraciją skatinančių veiksnių 
mažinimo priemonių. Šiuo tikslu ES sutelkė dėmesį į tris pagrindinius svertus: partnerystę su 
trečiosiomis šalimis, plėtojant vystomąjį bendradarbiavimą ir teikiant humanitarinę pagalbą, 
veiksmingos grąžinimo ir readmisijos politikos užtikrinimą ir kovą su neteisėtu migrantų gabenimu 
bei prekyba jais. Nors vystymosi sąlygų ir migracijos srautų tarpusavio ryšys anaiptol nėra aiškus, ES 
sukūrė keletą finansinių priemonių ir projektų, kuriais siekiama spręsti problemas pagrindiniuose 
migracijos maršrutuose, be kita ko, naikinant pagrindines neteisėtos migracijos priežastis, gerinant 
pabėgėlių ir jų šeimų priėmimo sąlygas arčiau jų kilmės šalių ir padedant bendruomenėms, 
priimančioms didžiausią perkeltų asmenų dalį. Siekdama padidinti grąžinamų neteisėtų migrantų 
procentinę dalį, ES sutelkė dėmesį į savo grąžinimo pajėgumų didinimą, readmisijos susitarimų 
sudarymą arba praktinius susitarimus (šiuo metu yra sudaryti 23 susitarimai), taip pat į dialogų ir 
partnerystės užmezgimą su pagrindinėmis kilmės ir tranzito šalimis, įskaitant Libiją ir Turkiją. 

Neregėto masto į ES atvykstančių pabėgėlių ir neteisėtų 
migrantų antplūdžio sąlygomis taip pat pamatyta, kad ES 
prieglobsčio, išorės sienų apsaugos ir migracijos politikos 
srityse yra trūkumų ir spragų. Toks antplūdis pakenkė Šengeno 
taisyklių veikimui, todėl keletas valstybių narių vėl pradėjo 
taikyti sienų kontrolę. Reaguodama į šiuos iššūkius, Komisija pradėjo platesnį reformų procesą, 
kuriuo siekiama sustiprinti išorės sienas sutvirtinat sienų kontrolės ir saugumo tarpusavio saitus. 
Viena vertus, ES išorės sienų apsaugos priemonėmis siekta sustiprinti ES sienų valdymo taisykles, 
taip pat sustiprinti ir atnaujinti atitinkamų ES agentūrų, pvz., Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
agentūros, įgaliojimus. Kita vertus, kalbant apie didelius ES informacinių sistemų trūkumus, buvo 
stengtasi sustiprinti šias sistemas ir technologijas, taikomas saugumo, nuosprendžių registrų ir sienų 
bei migracijos valdymo srityse (Šengeno informacinė sistema, Vizų informacinė sistema), sukurti 
naujas sistemas (Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema, atvykimo / išvykimo sistema) ir 
padidinti jų sąveikumą. ES taip pat pradėjo nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis laipsniškai kurti ir 
diegti Europos integruoto sienų valdymo sistemą, kuri turėtų padėti sumažinti neteisėtos migracijos 
srautus, organizuoto nusikalstamumo mastą ir terorizmo riziką. 

Migracija Europos Sąjungai yra ne tik iššūkis, bet ir galimybė. Atsižvelgiant į ateities iššūkius, kurių 
kils dėl visuomenės senėjimo ir dėl to, kad ekonomika vis 
labiau priklausys nuo aukštos kvalifikacijos darbo vietų, 
migracija bus svarbi ES šalių gerovės sistemų tvarumo 
didinimo ir tvaraus ES ekonomikos augimo užtikrinimo 
priemonė. Todėl Komisija pasiūlė peržiūrėti sistemą, kuri 
taikoma nuo 2009 m., siekiant nustatyti lankstesnes 

priėmimo sąlygas, patobulinti priėmimo procedūras ir suteikti daugiau teisių aukštos kvalifikacijos 
darbuotojams. Parlamentas ir Taryba dėl šio dokumento priėmė savo pozicijas, bet derybos įstrigo. 
Nepaisant Parlamento pastangų jas atnaujinti, jei dėl jų tam tikrose srityse bus pokyčių, palyginti su 
dabartine sistema, per ilgą laikotarpį nepasiekta jokios pažangos. Anot Komisijos, nepakanka tik 
pritraukti migrantus – kartu reikėtų įgyvendinti priemones, padedančias veiksmingai integruoti juos 
į priimančiąsias bendruomenes. Šiuo tikslu Komisija patvirtino veiksmų planą ir teikia finansavimą, 
kuriuo siekiama padėti ES šalims išnaudoti ekonominį, socialinį ir kultūrinį trečiųjų šalių piliečių, 
įskaitant prieglobsčio prašytojus ir pabėgėlius, potencialą. 

Komisija taip pat ragino humanitariniais tikslais stengtis sustiprinti teisėtus atvykimo į Europą būdus. 
Tuo siekiama parodyti, kad yra neteisėtos migracijos alternatyvų. Siekdamos paremti 
pažeidžiamiausius asmenis, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, ir padėti jiems rasti saugų būdą 

„Migrantų judėjimas yra neatsiejama 
žmonijos istorijos dalis. Neturėtume 
jo bijoti. Turėtume jį suprasti.“ 
Charles Michel 

„Chaotiška migracija mažina visos 
visuomenės tikėjimą tuo, kad reikia priimti 
pabėgėlius, bet labiausiai ji kenkia patiems 
pabėgėliams.“ 
Stefan Löfven 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0124+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630351/EPRS_BRI(2019)630351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620219/EPRS_BRI(2018)620219_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190306_managing-migration-factsheet-step-change-migration-management-border-security-timeline_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_external_aspects_eam_towards_new_migration_ompact_en.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37401/meeting-joint-au-eu-un-taskforce-address-migrant-situation-libya_en
http://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599341
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-6-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/legal-migration-eu_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/financing/eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX:52018DC0635
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atvykti į Europą, Komisija drauge su valstybėmis narėmis sukūrė keletą perkėlimo į ES mechanizmų, 
pvz., skubaus perkėlimo į ES mechanizmą, kurio taikymo laikotarpis baigėsi 2017 m., ir dabartinį 
mechanizmą, kurio taikymo laikotarpis baigsis 2019 m. spalio mėn. Vis dėlto dar ne visi 
įsipareigojimai yra įgyvendinti, o pasiūlymas sukurti Sąjungos masto perkėlimo į ES sistemą yra 
blokuojamas Taryboje. 

Diskusijų Parlamente apžvalga 
Migracijos klausimą kėlė visi Parlamente vykusiose diskusijose 
dėl Europos ateities kalbėję valstybių ar vyriausybių vadovai ir 
visi jie laikėsi vieningos nuomonės, kad migracija yra vienas iš 
pagrindinių iššūkių, su kuriais ES susiduria. Jie sutarė, kad šį 
iššūkį galima įveikti tik ES lygmeniu. Dauguma valstybių ar 
vyriausybių vadovų pabrėžė, kad reikia daryti pažangą reformuojant bendrą Europos prieglobsčio 
sistemą (BEPS) ir sprendžiant perkėlimo klausimą, tačiau per paskesnius Europos Vadovų Tarybos 
susitikimus ES vadovams nepavyko pasiekti proveržio sprendžiant klausimus, susijusius su vidiniais 
migracijos ir ES prieglobsčio politikos aspektais. Dvylika vadovų kalbėjo apie tai, kad reikia užtikrinti 
geresnį bendradarbiavimą su kilmės ir tranzito šalimis, ir daugelis jų ragino parengti Afrikai skirtą 
„Maršalo planą“. Aštuoni vadovai taip pat pabrėžė ES išorės sienų kontrolę ir šioje srityje FRONTEX 
atliekamą svarbų vaidmenį. Tačiau teigiamus teisėtos migracijos aspektus paminėjo tik Charles 
Michel ir Pedro Sanchez. 

Nuo migracijos pradžios 2015 m. Europos Vadovų Tarybai stengiantis susitarti dėl bendros 
visapusiškos ES strategijos, valstybių ar vyriausybių vadovų nuomonės kai kuriais klausimais 
migracijos srityje labai išsiskyrė. Visi vadovai pripažino, kad migracija yra didelis iššūkis, kurį reikia 
stengtis įveikti bendromis pastangomis ES lygmeniu. Daug kalbėtojų taip pat ragino stiprinti 
bendradarbiavimą su kilmės ir tranzito šalimis ir skirti papildomą finansavimą ES migracijos politikai. 
Vis dėlto dėl BEPS reformos, kurią daugelis kalbėtojų apibūdino kaip skubiai spręstiną klausimą, 
tebėra nesutariama. Nemažai vadovų taip pat pabrėžė atsakomybę ir solidarumą kaip svarbias 
bendras vertybes. Tačiau Lars Løkke Rasmussen ir Mateusz 
Morawiecki ragino suteikti valstybėms narėms daugiau 
lankstumo galimybių sprendžiant migracijos problemą. Stefan 
Löfven buvo vienintelis kalbėtojas, paminėjęs neigiamą 
migracijos poveikį patiems migrantams. 

3.3. Socialinis aspektas 

Politikos apžvalga 

Ką reiškia socialinio aspekto sąvoka?  
Europos Sąjungos (ES) socialinio aspekto sąvoka apima ne vien tik užimtumo ir socialinės politikos 
sritis, reglamentuojamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) IX ir X antraštinių dalių 
nuostatomis. Ji turi ilgą istoriją, prasidėjusią nuo Romos 
sutarties. Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 3 straipsnio 
3 dalyje kalbama apie siekį sukurti konkurencingą socialinę 
rinkos ekonomiką, o SESV 9 straipsnyje (horizontalioji 
socialinė išlyga) vienodai pabrėžiamas ir subalansuotas 
ekonomikos augimas bei darnus vystymasis, ir visiškas 
užimtumas, aukšto lygio socialinė apsauga, lygybė, socialinio 
teisingumo skatinimas bei pagarba įvairovei. Jame raginama 

„Panaikinti mūsų visuomenių 
pusiausvyrą sutrikdžiusios migracijos 
problemos priežastis galėsime tik 
veikdami Europos mastu.“ 
António Costa 

„Pritariame tam, kad būtų sukurtas 
lankstesnis, tačiau privalomas 
solidarumo mechanizmas.“ 
Lars Løkke Rasmussen 

„Ši socialinė Europa taip pat yra ir 
suvereni Europa – tai pamatas, kuriuo 
tikime. Esama skirtumų, bet turime 
vengti nesutarimų kurstymo; Europos 
nuotykio esmė – glaudesnė sąjunga.“ 
Emmanuel Macron 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/lt/pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1557154556686&uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1557154660378&uri=CELEX:12016M003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1557154660378&uri=CELEX:12016M003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1557154748400&uri=CELEX:12016E009
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atsižvelgti į socialinius aspektus visose politikos srityse. Abu šie straipsniai turi poveikį atitinkamų ES 
politikos priemonių ir programų turiniui ir procesams, kuriems vykstant jos rengiamos ir 
įgyvendinamos. Įgyvendinimas gali būti užtikrinamas įpareigojančiomis priemonėmis (teisės aktai, 
ekonomikos valdymas) ir švelniosiomis priemonėmis (politikos plėtojimas mokantis vieniems iš kitų, 
gairės). Su socialiniu aspektu susijusiose politikos srityse vyrauja švelniosios priemonės.  

Socialinis aspektas vėl pabrėžiamas?  
Po 2004 m., kai socialinės politikos srityje buvo sustabdytas teisėkūros procesas, ir vėlesniu 
laikotarpiu, kai buvo taikomos griežto taupymo priemonės reaguojant į 2008 m. ekonomikos ir 

finansų krizę, glaudesnės ekonominės ir pinigų sąjungos 
kūrimas ir jos socialinio aspekto stiprinimas buvo vieni iš 
prioritetinių J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos 
klausimų. 2015 m. birželio 22 d. Penkių pirmininkų 
pranešime paskelbta apie Europos tikslą pasiekti „trijų A 
socialinį reitingą“, nes tai priemonė, padėsianti užtikrinti 
teisingą ir subalansuotą ekonomikos augimą, deramą darbą 
ir darbuotojų apsaugą, taigi ir atnaujinti ES darbo rinkų ir 

gerovės valstybių teisės aktų sistemą. Pranešime taip pat numatytas platus svarstymų dėl ES 
socialinio aspekto ateities procesas, pradėtas pateikus diskusijoms skirtą dokumentą dėl ES 
socialinio aspekto. Buvo pasiūlyti trys scenarijai: i) sutelkti dėmesį tik į laisvą darbuotojų judėjimą, ii) 
kurti tai, kas iš esmės yra „skirtingų greičių“ Europa ir iii) kurti tikrai glaudžią EPS visoje 27 valstybių 
narių ES. Be to, diskusijoms skirtame dokumente dėl globalizacijos suvaldymo pabrėžiama, kad 
ekonominės ir socialinės politikos sritys glaudžiai tarpusavyje susijusios. Galiausiai diskusijoms 
skirtame dokumente dėl ES finansų ateities dėstoma, kokiu mastu ES socialinis aspektas gali būti 
finansiškai remiamas. 

Svarbūs žingsniai  
2017 m. kovo mėn. Komisija pasiūlė visa apimančią orientacinę sistemą, t. y. Europos socialinių teisių 
ramstį („socialinis ramstis“), kuria siekiama atnaujinti ES darbo rinkas ir gerovės valstybes reaguojant 
į kylančius naujus iššūkius ir rizikos veiksnius, įskaitant jaunimo nedarbą, didėjantį netipinio arba 
nestandartinio užimtumo mastą. 20 socialinio ramsčio principų ir teisių, grindžiamų jau galiojančiu 
socialiniu acquis, neapsiriboja griežtai tik socialinės politikos sritimi ir apima lygias galimybes, 
galimybę įsidarbinti, tinkamas darbo sąlygas, socialinę apsaugą ir įtrauktį. Komisijos, Parlamento ir 
Tarybos bendrai paskelbtas socialinis ramstis byloja apie visų trijų institucijų įsipareigojimą. 

Socialinio ramsčio principus įgyvendina valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su socialiniais partneriais. ES remia šias 
pastangas, naudodama pagrindines turimas ES politikos 
priemones: teisės aktus, gaires, valdymą ir finansavimą. 
Kalbant apie teisės aktus ir gaires, Europos Parlamentas 
paragino priimti naujas priemones, siekiant modernizuoti 
darbo sritį, socialinę apsaugą ir galimybę įgyti išsilavinimą. 

Įgyvendinant socialinį ramstį, padaryta pažanga, priimant teisėkūros ir su teisėkūra nesusijusias 
priemones Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis, be kita ko, gerinant socialinį dialogą visais 
lygmenimis. Kad būtų sustiprinti valdymo socialiniai 
aspektai, susiję su jo turiniu, įgyvendinant 2018 m. ir 2019 m. 
Europos semestro procesą, naudojama su socialiniu ramsčiu 
susijusi socialinių rodiklių suvestinė. 2017 m. Europos 
Parlamentas dar kartą priminė sumanymą į konkrečioms 

„Europa vis dėlto nėra tik bendroji rinka. 
Perfrazuojant Žako Deloro žodžius, 
bendroji rinka nėra meilės objektas. Kartu 
turime siekti sukurti Europos socialinį 
modelį, kuriuo skatinama didėjanti 
socialinė konvergencija visose valstybėse 
narėse.“ 
Xavier Bettel 

„Dabar Europoje mums reikia ne mažiau 
solidarumo ir daugiau sienų, o naujos 
visuomeninės sutarties, kuria siekiama 
mūsų tautų socialinės sanglaudos ir 
gerovės. <...> Teisiškai įpareigojančio 
Europos socialinių teisių ramsčio.“ 
Alexis Tsipras 

„Vienas iš mūsų laimėjimų – mūsų 
socialinis modelis, kurį reikia toliau 
tobulinti, kartu skatinant dialogą su 
socialiniais partneriais ir atsižvelgiant į 
socialinę sanglaudą.“ 
Andrej Plenković 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)614579
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_lt
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_lt
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_lt
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_lt
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_lt
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_lt
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_lt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1458294283747&uri=CELEX:52016SC0050
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_lt.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2017-0010
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_priorities_juncker_commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=lt&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=lt&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2562
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_en.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0039&language=LT&ring=A8-2017-0037
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šalims skirtas rekomendacijas įtraukti vadinamąją socialinio disbalanso procedūrą. Dar liko keletas 
neišspręstų klausimų, susijusių su Europos semestro proceso socialinių aspektų stiprinimu, įskaitant 
demokratinės kontrolės svarbą kuriant glaudesnę EPS. Galiausiai 2019 m. balandžio mėn. Europos 
Komisija pradėjo diskusijas dėl perėjimo nuo vieningo balsavimo principo prie kvalifikuotos balsų 
daugumos principo balsuojant Taryboje dėl klausimų, susijusių su tam tikromis socialinės politikos 
sritimis, kad būtų išplėsta ribota ES kompetencijos sritis, įskaitant Parlamento kompetenciją. Kalbant 
apie ES finansavimą, diskusijos dėl daugiametės finansinės programos (DFP) po 2020 m.- ir jos 
rezultatai turės lemiamos įtakos. Parlamentas yra pateikęs keletą pasiūlymų, kuriais siekiama 
užtikrinti finansinę paramą naujiems prioritetams ir aukštesnes išmokų viršutines ribas, taip pat 
sukurti didesnę fondų, pvz., Sanglaudos fondo ir ESF+, tarpusavio sąveiką bei labiau susieti išlaidas 
ir veiklos rezultatus. 2019 m. diskusijoms skirtame dokumente „Darni Europa – iki 2030 m.“ 
pabrėžiama, kad socialinėms investicijoms ir toliau turi būti teikiamas prioritetas.  

Perspektyvos  
Dėl globalizacijos, demografinių iššūkių ir skaitmeninės transformacijos darbo rinkos ir gerovės 
valstybė patiria didžiulį spaudimą. Tas problemas dar labiau padidino po valstybės skolų krizės nuo 
2004 m. prasidėjęs centro ir periferijos konfliktų protrūkis ir nauji Rytų ir Vakarų konfliktai. 
Reaguodama į tai, J.-C. Junkerio vadovaujama Komisija siekė sustiprinti ES socialinį aspektą. Šiuo 
metu yra keletas vilčių teikiančių būdų, kuriais ES socialinis 
aspektas galėtų būti toliau stiprinamas. Kai kurie tvirtina, 
kad socialinis ramstis gali suteikti naują postūmį politikos 
plėtotei. Kiti mano, kad be perskirstymo politikos, taip pat 
reikėtų didesnį dėmesį skirti apmokestinimui ir ne vien tik 
įmonių. Vis dėlto dar reikia išsiaiškinti ir išspręsti likusius 
esminius klausimus, įskaitant valstybių narių susitarimą dėl 
to, ar ES socialinis aspektas yra būtinas arba tinkamas, ir 
nuodugnų ES turimų priemonių, skirtų politikos priemonėms kurti ir įgyvendinti, vertinimą. ES 
socialinis aspektas yra sudėtingas, tad norint jį stiprinti, reikia turėti valdymo mechanizmus14, 
kuriuos taikant įvairūs subjektai iš skirtingų sektorių gali kolektyviai spręsti problemas.  

Diskusijų Parlamente apžvalga 
 

 

 

Dauguma valstybių ar vyriausybių vadovų pripažino ilgalaikius neigiamus ekonomikos ir finansų 
krizės padarinius visos Europos piliečių pragyvenimo lygiui ir visų pirma jos neproporcingai didelį 
neigiamą poveikį pažeidžiamiausiems asmenims, jaunimui. Kai kurie vadovai kalbėjo apie tai, kad 
Europoje trūksta solidarumo sprendžiant tiek migracijos, tiek ekonomikos problemas, o tai taip pat 
reiškia negebėjimą sukurti teisingesnę, labiau socialinę 
Europą. Šiuo atžvilgiu kai kurie ES vadovai siūlo konkrečius 
ES lygmens sprendimus, kaip spręsti piliečiams susirūpinimą 
keliančius klausimus, įskaitant pasiūlymus dėl, pvz., ES 
minimalaus darbo užmokesčio nustatymo ir Europos 
nedarbo draudimo sistemos sukūrimo. Dauguma kalbėjusių 

                                                             

14  M. Bevir, Governance: A very short introduction, Oxford University Press, 2013. 

„Dėl [krizės] atsirado nelygybė, visų pirma, 
kartų nelygybė, nelygybė, dėl kurios kenčia 
jaunimas mūsų žemyne, ir, žinoma, lyčių 
nelygybė <...>. Turime raginti kurti 
socialinę Europą, Europą, kurioje 
piliečiams užtikrinamos teisės.“ 
Pedro Sánchez 

„Negalime pamiršti vieno pagrindinio principo, kad mūsų bendrija grindžiama socialiniu 
teisingumu. <...> Negalima kalbėti apie socialinę plėtrą, jeigu nėra kovojama su atskirtimi, skurdu ir 
nelygybe. Kad galėtume su šiomis blogybėmis kovoti, svarbu turėti plataus užmojo socialinę 
politiką. 
Mateusz Morawiecki 

„Europos lygmens postūmis siekti šių 
prioritetų, be kita ko, drąsiai kalbant apie, 
pvz., Europos nedarbo draudimo sistemą, 
yra geriausia priemonė, padedanti kovoti 
ne tik su darbo vietų trūkumu, bet ir su 
nacionalizmo stiprėjimu.“ 
Giuseppe Conte 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-0202&language=LT&ring=A8-2019-0162
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2018-0077
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2018-0449
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_lt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
https://www.etui.org/Publications2/Books/Social-policy-in-the-European-Union-state-of-play-2018
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=7&pub_id=9136
https://www.ceps.eu/publications/what-comes-after-last-chance-commission-policy-priorities-2019-2024
https://www.ceps.eu/publications/what-comes-after-last-chance-commission-policy-priorities-2019-2024
https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/challenges-and-choices-europe_en
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ES vadovų išreiškė savo paramą Europos socialinių teisių ramsčio vertybėms ir principams, o kai kurie 
jų priminė, kad Europos bendrijos esmė glūdi socialinio teisingumo principe. Kai kurie valstybių ar 
vyriausybių vadovai pritaria didėjančiai socialinių standartų konvergencijai ir ragina po ilgo griežto 
taupymo politikos ir didėjančios nelygybės Europos visuomenėse laikotarpio teikti prioritetą 
socialinei ir gerovės politikai.  

Ne vienas valstybių ar vyriausybių vadovas pabrėžė, kad tokiu metu, kai globalizacija ir didėjantis 
skaitmeninimas keičia pasaulį, reikia grįžti prie Europos 
visuomenės sutarties ištakų ir ja toliau remtis tenkinant 
nūdienos poreikius. Kai kurie ES vadovai įspėjo, kad tokių 
problemų kaip jaunimo nedarbas negalima spręsti tik 
nacionalinėmis priemonėmis, nes tai lemtų tolesnį 
susvetimėjimą ir skatintų nacionalistinį diskursą, ypač tokiu 

metu, kai žemyne bręsta politiniai pokyčiai. Kai kurie vadovai kalbėjo apie solidarumo krizę Europoje, 
didinančią piliečių nusivylimą, tad dabar kaip niekada svarbu kuriant rytojaus Europą skatinti plataus 
užmojo socialinę politiką. 

3.4. Prekyba  

Politikos apžvalga 
Tarptautinė prekyba tapo labai svarbiu ES darbotvarkės 
klausimu. Derybos dėl naujų laisvosios prekybos susitarimų 
(LPS), visų pirma su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir 
Kanada, sukėlė karštas pilietinės visuomenės diskusijas. 
Reaguodama į šiuos 
pokyčius, Komisija 
2015 m. pateikė naują 
ES strategiją „Prekyba 

visiems“. 2017 m. Komisija taip pat pateikė diskusijoms skirtą 
dokumentą dėl to, kaip suvaldyti globalizaciją. ES prekybos 
politikos srityje tai lėmė sąmoningą perėjimą prie labiau 
vertybėmis pagrįstos, įtraukios ir pažangios darbotvarkės tiek 
prekybos susitarimų, tiek teisėkūros priemonių požiūriu.  

Prekybos susitarimai 
Nuo tada, kai buvo paskelbta strategija „Prekyba visiems“, ES siekia sudaryti įvairius naujus ir 
atnaujinti esamus laisvosios prekybos susitarimus (LPS) su 
prekybos partneriais visame pasaulyje (Kanada, Japonija, 
Singapūru, Vietnamu, Meksika, Čile, Australija ir Naująja 
Zelandija). Du vieni didžiausių ES laimėjimų prekybos derybų 

srityje per pastaruosius 
metus – 2017 m. rugsėjo 
mėn. laikinai įsigaliojęs ES 
ir Kanados išsamus 
ekonomikos ir prekybos 
susitarimas (IEPS) ir 2019 m. vasario mėn. įsigaliojęs ES ir 
Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (EPS). ES ir 
Japonijos EPS sukuriama didžiausia pasaulyje prekybos zona, 

„Turime kovoti su didėjančia nelygybe 
visuomenėje ir veiksmingiau perskirstyti 
turtą. Europos minimalaus darbo 
užmokesčio nustatymas būtų vienas iš 
būdų užtikrinti socialinį solidarumą.“ 
Peter Pellegrini 

„Vis dėlto būtų labai žalinga, jei 
pagrindiniai veikėjai ir toliau statytų sienas 
prekybos srityje. Turime padaryti viską, kad 
tam būtų užkirstas kelias arba kad tokios 
sienos būtų nugriautos. Ypač mažesnių 
šalių požiūriu žala būtų pražūtinga. Turime 
paisyti ir laikytis bendrų prekybos 
taisyklių.“ 
Juha Sipilä 

„Protekcionizmas nėra atsakas į 
nesąžiningą konkurenciją. Neturėtume 
užverti savo rinkos ir tapti panašiais į 
kinus. Turėtume panaudoti mūsų 
bendrą politinę ir ekonominę įtaką 
reikalaudami sąžiningos prekybos 
pagal mūsų sąlygas.“ 
Krišjānis Kariņš 

„Jei norime būti pajėgūs veikti, jei 
norime patys spręsti dėl savo ateities, 
Europa privalo būti vieninga. Ypač 
dabar. <...> Taigi pasiųskime pasauliui 
labai aiškią žinią, kad Europos tikėjimas 
daugiašalio bendradarbiavimo ir 
laisvosios prekybos galia yra kaip 
visada tvirtas.“ 
Mark Rutte 

„Jungtinės Amerikos Valstijos, 
vadinamos svajonių šalimi, svajoja, kad 
būtų mažiau laisvosios prekybos, kad 
būtų mažiau tarptautinių 
įsipareigojimų, svajoja apie prekybos 
kliūtis ar net apie tarptautinės 
taisyklėmis grindžiamos prekybos 
sistemos žlugimą. Turime neleisti, kad 
taip atsitiktų.“ 
Lars Løkke Rasmussen 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1381
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1513604470086&uri=CELEX:52017DC0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1513604470086&uri=CELEX:52017DC0240
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_lt.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20181205IPR20930/parliament-endorses-landmark-eu-japan-free-trade-agreement
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kurioje yra 600 mln. gyventojų ir sukuriamas trečdalis pasaulio bendrojo vidaus produkto (BVP). Dėl 
laisvosios prekybos susitarimo (LPS) su Singapūru 2017 m. gegužės mėn. buvo pateikta Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo nuomonė, į kurią atsižvelgiant buvo nuspręsta išskaidyti susitarimą į 
prekybos susitarimą (PS) ir investicijų apsaugos susitarimą (IAS). Naujuosiuose susitarimuose 
ypatingas dėmesys skiriamas tikslui pasiekti, kad prekyba taptų įtraukesnė, pvz., kad joje galėtų 
dalyvauti mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ). Parlamentas aktyviai vykdė stebėseną ir per derybas, 
ir per prekybos susitarimų galutinio tvirtinimo EP procesą.  

2018 m. prekybos derybų su JAV klausimas vėl atsirado darbotvarkėje po keleto konfliktų su 
D. Trumpo administracija dėl:  

• JAV nustatytų iš ES ir kitų partnerių importuojamo plieno ir aliuminio tarifų,  
• tyrimo, susijusio su automobiliams ir automobilių dalims taikomais tarifais, ir  
• JAV blokuojamo teisėjų skyrimo PPO Apeliaciniame komitete.  

Siekdama padaryti daugiau, kad įtampa prekybos santykių su JAV srityje sumažėtų, Komisija, 
remdamasi 2018 m. liepos mėn. J.-C. Junkerio ir D. Trumpo susitarimu, 2019 m. sausio mėn. pateikė 
Tarybai du derybinius nurodymus dėl prekybos pramoninėmis (ne žemės ūkio) prekėmis susitarimo 
ir atitikties vertinimo susitarimo. 

Prekybos politika, kuria užtikrinama apsauga 
Trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiais ES veikiausiai įgyvendins 
tokią prekybos politiką, kuria jos piliečiams užtikrinama vis 
didesnė apsauga, kartu sudarant palankesnes sąlygas 
įtraukiai ir atvirai prekybai. Atsižvelgiant į tai, buvo patvirtinta 
tiesioginių užsienio investicijų (TUI) tikrinimo sistema. Šia 
sistema siekiama užtikrinti, kad atvirumas investicijoms 
nepakenktų ES strateginiams interesams. Be to, Komisija 
paragino Parlamentą ir Tarybą iki 2019 m. pabaigos patvirtinti 
tarptautinių viešųjų pirkimų priemonę (TVPP), su kuria susijęs teisėkūros procesas buvo atsidūręs 
aklavietėje dėl valstybių narių priešinimosi. TVPP siekiama atverti viešųjų pirkimų galimybes Kinijoje, 
nustatant procedūras, pagal kurias ES galėtų apriboti galimybę patekti į savo atviras viešųjų pirkimų 
rinkas, jei rinkų atvėrimas nėra abipusiškas. Be to, buvo modernizuotos prekybos apsaugos 
priemonės ir patvirtinta nauja antidempingo muitų apskaičiavimo metodologija, siekiant geriau 
apsaugoti Europos įmones nuo pigių prekių importo. 

Kalbant apie investicijų apsaugą, ES, atsižvelgdama į pilietinės visuomenės susirūpinimą dėl 
investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo mechanizmų, taip pat aktyviai dalyvauja steigiant 
daugiašalį investicinių ginčų teismą. Iš dalies ir dėl Europos Parlamento reikalavimų prieštaringai 
vertinama investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo sistema buvo pakeista nuolatine, skaidria ir 
institucine investicinių teismų sistema. Šis procesas pasistūmėjo dar toliau ir šiandien jau vyksta 

derybos dėl (daugiašalio investicinių ginčų teismo. 

Galiausiai ES aktyviai dalyvauja įgyvendinant Pasaulio 
prekybos organizacijos (PPO) reformą, kad iki 2019 m. 
pabaigos būtų išeita iš grėsmingos aklavietės dėl jos ginčų 
sprendimo sistemos, kad būtų sustiprintas jos stebėsenos 
vaidmuo ir atnaujintos tarptautinės prekybos taisyklės, 
siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas tarptautinės 
prekybos srityje, kurioje šiuo metu yra didelių iškraipymų. 

„Laisvoji prekyba yra vertintina 
teigiamai, jeigu tarpusavyje 
prekiaujančių šalių santykiai yra 
sąžiningi. Mūsų tikslas turi būti griežtais 
socialiniais ir aplinkosaugos 
standartais grindžiamas 
abipusiškumas.“ 
Charles Michel 

„Suverenumas taip pat susijęs su 
ekonomika ir prekyba. Šiuo atveju taip 
pat parodėme, kad esame vieningi, ir aš 
džiaugiuosi Komisijos iniciatyva per 
paskutinius mėnesius padaryta 
pažanga dėl suverenumo ekonomikos 
ir prekybos srityse, siekiant apsaugoti 
investicijų požiūriu strateginius mūsų 
ekonomikos sektorius.“ 
Emmanuel Macron 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)607255
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603955
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4220_lt.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1878
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_lt.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1971
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1605_lt.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621884
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621884
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI(2017)595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607252/EPRS_ATA(2017)607252_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608
https://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/how-to-save-the-eu-s-ceta-with-canada/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_lt.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)607252
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1908
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1908
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
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Parlamentas tvirtai remia daugiašalę prekybos sistemą ir PPO reformą, įskaitant jos ginčų sprendimo 
sistemos reformą, jei ji yra būtina. 

Diskusijų Parlamente apžvalga 
 

 

 

Tarp ES vadovų, kurie iki šiol kalbėjo, galima išskirti nuomonių dėl būsimos ES prekybos politikos 
krypties panašumus ir skirtumus. Nors kai kurie valstybių ar vyriausybių vadovai pripažįsta, kad 
prekybos liberalizavimas – ekonomikos augimą skatinantis veiksnys, kiti jį laiko veiksniu, keliančiu 
grėsmę ir gamintojų, ir vartotojų pragyvenimui, o kalbant apskritai – grėsmę aukštų socialinių ir 
aplinkosaugos standartų išlaikymui ES. Dauguma ES vadovų pripažįsta, kad nacionalistinė prekybos 
politika ir protekcionistinės priemonės kelia grėsmę daugiašalei prekybos sistemai, ir išreiškė savo 
įsipareigojimą ją išsaugoti ir ginti. Vis dėlto, atsižvelgdami į didėjantį susirūpinimą dėl Pasaulio 
prekybos organizacijos veikimo ir nesąžiningos prekybos praktikos plitimą, daugelis ES vadovų 
ragina geriau apsaugoti Europos strateginius interesus. Kai kurie jų pabrėžia, kad Europa ir toliau 
turėtų būti atvira prekybai, bet neturėtų būti naivi. 

Dauguma valstybių ar vyriausybių vadovų pripažino 
dabartinius padėties pasaulio prekybos srityje pokyčius ir 
ragino ES įtvirtinti save kaip svarbią pasaulinio masto 
veikėją. Kai kurie vadovai, kaip ir daugelį kartų anksčiau, 
pabrėžė, kad pokyčiai, 
kuriuos lėmė 

globalizacija, 
destabilizuoja esamą 
padėtį ir kelią baimę 
bei nepasitikėjimą 

Europos visuomenėje, todėl prekybos susitarimai yra 
atmetami. Nepaisant valstybių ar vyriausybių vadovų 
nuomonių skirtumų, pati Europa, kaip pasakė vienas 
kalbėtojas, yra liudijimas, kad prekybos liberalizavimas užtikrina gerovę ir taiką tarp laisvų žmonių. 

3.5. Daugiametė finansinė programa 

Politikos apžvalga 
Kiekvienais metais dėl ES biudžeto dydžio deramasi, laikantis ribų, nustatytų septynerių metų 
finansiniame plane, kuriame pateikiama ES ilgalaikių prioritetų vizija ir kuris yra vadinamas 
daugiamete finansine programa (DFP).- Prasidėjus galutiniam dabartinės (2014–2020 m.) DFP 

etapui, jau imtasi rengti DFP po 2020 m.- 2018 m. gegužės 2 d. 
Komisijos pateiktas DFP dokumentų rinkinys apima pasiūlymus dėl 
2021–2027 m. DFP, nuosavų išteklių, skirtų finansuoti ES biudžetą, ir 
ES susiejimo su teisinės valstybės principais. Vėliau buvo pateikta 
keletas tolesnių pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, 

skirtų kitoje DFP numatytoms naujoms ir tęsiamoms išlaidų programoms ir fondams. 

„2004 m. Europos Sąjungos BVP sudarė trečdalį pasaulio BVP. Šiandien jis sudaro mažiau nei ketvirtį. Turime 
toliau sudaryti prekybos susitarimus su trečiosiomis šalimis, nes tokie susitarimai – investicija į tolesnį 
ekonomikos augimą ir mūsų piliečių gerovę.“ 
Andrej Plenković 

„Europos geografiniai saitai ir jos, kaip 
didžiausios pasaulyje prekiautojos, 
tarpusavio priklausomybė nuo prekybos 
partnerių visame pasaulyje, suteikia 
pagrindą teigti, kad gyvybiškai būtina 
turėti veikiantį pasaulį. Mes, visi 
europiečiai, būdami kartu esame stipresni 
ir tikiuosi, kad nepagailėsime jėgų 
stengdamiesi apsaugoti savo bendrus 
interesus ir bendras vertybes pasaulyje.“ 
Jüri Ratas 

„Tik ES gali vykdyti prekybos politiką, 
padedančią reguliuoti pasaulio rinkas ir 
apsaugoti aukštus socialinius, 
aplinkosaugos ir maisto saugos 
standartus, kuriuos norime išlaikyti, 
reguliuojant globalizaciją, keliančią 
pavojų Europos socialinio modelio 
tvarumui.“ 
António Costa 

„Bendras DFP lygis turėtų kuo 
labiau atitikti dabartinę 
santykinę dalį.“ 
Juha Sipilä 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0342+0+DOC+XML+V0//LT&language=LT
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en
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Komisijos pasiūlymas: naujas, modernus biudžetas, skirtas 27 valstybių narių ES. 
Komisijos pasiūlymuose atsižvelgta į Bratislavos ir Romos deklaracijose prisiimtų įsipareigojimų, per 
diskusijas dėl Europos ateities nustatytų iššūkių ir Jungtinės Karalystės, kuri yra viena iš didžiausių 
biudžeto finansuotojų, pasitraukimo finansinius aspektus. Bendra pasiūlyta įsipareigojimų 2021–
2027 m. laikotarpiu suma siekia 1 134 583 mln. EUR pastoviomis 2018 m. kainomis. Ši suma sudaro 
1,11 proc. 27 valstybių narių ES bendrųjų nacionalinių pajamų (BNPj) ir yra šiek tiek mažesnė, 
palyginti su dabartinėje DFP numatyta 1,16 proc. 27 valstybių narių ES (BNPj) dalimi (pakoreguota 
atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės pasitraukimą)15. 

Anot Komisijos, pasiūlymas yra subalansuotas ir grindžiamas sąžiningu išteklių, kurių ES reikės 
siekiant įgyvendinti bendrus plataus užmojo tikslus, vertinimu. Pasiūlyme numatyta skirti didesnį 
finansavimą tokioms sritims kaip bendroji rinka, inovacijos ir moksliniai tyrimai (įskaitant papildomą 
29,1 proc. dalį, skirtą programai „Europos horizontas), aplinkos ir klimato politika (+46 proc.), 
migracija ir sienų valdymas (+207 proc.). Sanglaudos politikai ir bendrai žemės ūkio politikai, 
priešingai, pasiūlytas mažesnis finansavimas (atitinkamai -10 proc. ir -15 proc.). Pirmą kartą į 
pasiūlymą dėl DFP įtrauktas konkrečiai saugumui ir gynybai skirtas biudžetas ir priemonės, kuriomis 
remiama Europos ekonominė ir pinigų sąjunga. Be to, Komisija siūlo naujas priemones, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad būsimas ES biudžetas būtų apsaugotas nuo visuotinių teisinės valstybės 
principo taikymo trūkumų valstybėse narėse. Kalbant apie pajamas, Komisija pasiūlė modernizuoti 
dabartinę nuosavų išteklių sistemą, laipsniškai panaikinti korekcijas ir nustatyti naujų išteklių 
krepšelį, susijusį su ES politika klimato, aplinkos ir bendrosios rinkos srityse. Ši reforma, kaip teigia 
Komisija, galėtų suteikti galimybę atsisakyti pasenusios valstybių narių galutinio balanso arba 
„tinkamos grąžos“ koncepcijos. 

Parlamento derybiniai įgaliojimai: tinkami ištekliai naujiems iššūkiams spręsti. 
Parlamentas laikosi tvirtos pozicijos, kad reikia parengti plataus užmojo, į rezultatus orientuotą ES 
biudžetą, kuris suteiks galimybę reaguoti į nenumatytus 
iššūkius ir remti programas, kurias įgyvendinant kuriamos 
Europos viešosios gėrybės. EP laikosi nuomonės, kad ES 
ilgalaikių išlaidų planas ir ES pajamų sistema turėtų būti laikomi 
vienu rinkiniu ir kad dėl išlaidų plano negali būti pasiektas joks 
susitarimas, jei nebus padaryta atitinkama pažanga dėl pajamų sistemos. Parlamentas mano, kad 
Komisijos pasiūlymas nėra pakankamas, atsižvelgiant į visus esamus įsipareigojimus, iššūkius ir 
naujus prioritetus, taip pat į įvertinimus, pagal kuriuos DFP viršutinė riba turėtų siekti 
1 324 089 mln. EUR sumą (2018 m. kainomis), kuri atitinka 1,3 proc. ES BNPj ir 16,7 proc. viršija 
Europos Komisijos pasiūlytą dalį. Visų pirma Parlamentas nepritaria pasiūlymui sumažinti bendrai 
žemės ūkio politikai ir sanglaudos politikai skirtą finansavimą. Parlamentas balsavo už didesnę 
paramą tam tikroms sritims ir programoms, įskaitant bendrąją rinką, inovacijas ir skaitmeninę 
ekonomiką (pvz., kad dabartiniai asignavimai programai „Europos horizontas“ būtų padvigubinti). 
EP taip pat pritarė kovos su nedarbu priemonėms ir jaunimo rėmimui (pvz., kad būtų trigubai 
padidinti asignavimai programai „Erasmus+“, aplinkos ir klimato politikai (pvz., kad programai 
„LIFE+“ būtų numatyti dvigubai didesni asignavimai), migracijai, sienų valdymui, saugumui ir 
gynybai. Be to, Parlamentas pasiūlė įtraukti į DFP du naujus biudžeto punktus: Vaikų garantijų 
iniciatyvą (5,9 mlrd. EUR) ir Energetikos pertvarkos fondą (4,8 mlrd. EUR). Parlamentas taip pat mano, 
kad ES indėliui į klimato srities sričių įgyvendinimą turėtų būti skirta mažiausiai 25 proc. 2021–

                                                             

15  Dėl išsamesnė Komisijos pasiūlymo apžvalgos žr.: M. Parry, M. Sapala, 2021-2027 multiannual financial framework and 
new own resources. Analysis of the Commission's proposal, EPRS, Europos Parlamentas, 2018 m. liepos mėn.  

„Kitoje daugiametėje finansinėje 
programoje [DFP] Europos pridėtinė 
vertė turi būti pagrindinis finansavimo 
principas.“ 
Andrej Plenković 

http://www.consilium.europa.eu/lt/european-council/president/news/20160916-bratislava-summit/
http://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_lt
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/staff-working-document-system-own-resources-may2018_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0449+0+DOC+XML+V0//LT&language=LT
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
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2027 m. DFP numatytų išlaidų, o vėliau kuo skubiau, bet ne vėliau kaip 2027 m., – 30 proc. Dėl 
pasiūlytų nuosavų išteklių sistemos pakeitimų Parlamentas mano, kad tai – svarbus žingsnis 
įgyvendinant platesnio užmojo reformą, bet tikisi, kad bus patvirtintas dar platesnio užmojo 
požiūris. 

Tolesni žingsniai derybose 
Pasiūlymus taip pat išnagrinėjo Taryba. Ministrai dirbo rengdami dokumento projektą, vadinamą 
derybų schema, apimantį horizontaliuosius ir konkrečius klausimus, kuriuos reikia išspręsti per 
derybas ir kuriuos sprendžiant veikiausiai reikės ES vadovų politinio vadovavimo. Vis dėlto iki šiol 
vykusios diskusijos rodo, kad nuomonės dėl daugelio aspektų tebėra labai skirtingos. Pavyzdžiui, 
tebėra nesutariama dėl bendros DFP sumos dydžio, BŽŪP ir 
sanglaudos politikos finansavimo, klimato tikslų integravimo, ryšio su 
Europos semestro procesu ir naujos ekonominės ir pinigų sąjungos 
rėmimo priemonės, taip pat dėl daugelio pasiūlymo, susijusio su 
naujais nuosavais ištekliais, aspektų.  

Pasiekti susitarimą dėl ES daugiamečių finansinių planų niekada nebuvo lengva. Ši užduotis apima 
beveik visas ES veikos sritis, o ją atliekant reikia suderinti daugybę konkuruojančių prioritetų ir 
skirtingas pagrindinių sprendimų priėmėjų nuomones. DFP dokumentų rinkinio tvirtinimo procesas 

apima įvairias procedūras, kurias vykdant Europos Parlamentas 
ir Taryba atlieka skirtingus vaidmenis, įskaitant vienbalsiai 
priimamus sprendimus ir konkretų valstybių ar vyriausybių 
vadovų vaidmenį Europos Vadovų Taryboje. Pagal Sutartis 
Europos Vadovų Taryba nustato bendrąsias Sąjungos politikos 
kryptis ir bendruosius prioritetus ir neturėtų vykdyti teisėkūros 
funkcijų, tačiau patirtis derantis dėl ankstesnių DFP rodo, kad 
Taryba atlieka lemiamą vaidmenį siekiant susitarimo, be kita ko, 

dėl sumų ir labai konkrečių išlaidų programų aspektų. Šį kartą derybų procesą dar labiau sunkina 
sutampanti Parlamento ir Komisijos kadencijų kaita. Komisijos ir Parlamento siekį pasiekti susitarimą 
iki 2019 m. gegužės mėn. Europos rinkimų sužlugdė per 2018 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų 
Tarybos susitikimą priimtas sprendimas tęsti darbą Tarybos lygmeniu siekiant susitarimo tik 2019 m. 
rudenį (9 pav.). Ar šis planas įgyvendinamas, priklauso nuo daugelio aspektų, įskaitant naujų 
institucijų steigimo procesą po rinkimų ir galutinę „Brexit’o“ datą. Tikimasi, kad artimiausioje ateityje, 
po Europos Vadovų Tarybos susitikimo, vyksiančio 2019 m. birželio 20–21 d., bus paskelbti svarbūs 
sprendimai. 

 

 

 

„Turime numatyti visapusišką 
paties biudžeto formavimo 
pertvarką, sukurdami naują 
nuosavų išteklių sistemą.“ 
Emmanuel Macron 

„[Kalbant apie DFP], labai svarbu 
padidinti mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros finansavimą. 
Svarbu, kad taip būtų užtikrinta 
kompetencija visoje Europoje, o ne tik 
keliose pasirinktose sostinėse.“ 
Krišjānis Kariņš 
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Diskusijų Parlamente apžvalga 
Šiuo klausimu kalbėjo visi valstybių ar 
vyriausybių vadovai, išskyrus tris, ir išdėstė savo 
nuomones dėl to, kuriems politiniams 
prioritetams kitoje DFP turėtų būti numatytas 
finansavimas. 14 vadovų ypač pabrėžė poreikį 
kurti naujas politikos sritis (pvz., saugumo, 
inovacijų ir skaitmeninės ekonomikos), 11 
vadovų taip pat pabrėžė vadinamųjų tradicinių 
sričių (bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) ir 
sanglaudos politikos) indėlį arba poreikį šias dvi 
sritis suderinti. Pusė kalbėtojų kėlė klausimą dėl 
ES biudžeto dydžio. Trys iš anksčiau kalbėjusių 
svečių konkrečiai kalbėjo apie tai, kad yra 
pasiruošę padidinti įnašą į ES biudžetą. Trys 
kalbėtojai aiškiai paragino ES biudžetą 
sumažinti po „Brexit’o“ arba išlaikyti jo santykinį 
proporcingumą. Kiti pabrėžė poreikį parengti 
tokį biudžetą, kuris atitiktų ES poreikius ir 
užmojus. Ketvirtadalis valstybių ar vyriausybių 
vadovų, kurie visi ankstesnėse diskusijose 
kalbėjo, kėlė klausimą dėl naujos ES nuosavų 
išteklių sistemos sukūrimo. Tik vienas jų, 
Emmanuel Macron, ragino po „Brexit’o“ 
panaikinti visas korekcijas.  

Aiškaus kalbėtojų susitarimo dėl kitos DFP kol 
kas nėra. Tebėra nesutariama dėl BŽŪP ir 
sanglaudos politikos finansavimo. Kai kurie 
valstybių ar vyriausybių vadovai griežtai 
nepritaria jokiam finansavimo sumažinimui, kiti 
ragina jį konsoliduoti ir modernizuoti. Vis dėlto 
daugelis jų sutaria, kad reikėtų finansuoti 
daugiau iniciatyvų išorės santykių, saugumo ir 
gynybos bei migracijos srityse. Leo Varadkar, 
António Costa ir Emmanuel Macron konkrečiai 
išreiškė norą padidinti savo įnašą į ES biudžetą. 
Užtikrinti papildomus nuosavus išteklius ES 
ragino ankstesni kalbėtojai, o paskutiniai 12 
kalbėjusių vadovų šio klausimo neminėjo. 

  

9 pav. – Derybų dėl DFP po 2020 m. proceso 
tvarkaraštis 
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3.6. Saugumas ir gynyba 

Politikos apžvalga 
Pastaraisiais metais ES padaryta didelė pažanga įgyvendinant 
iniciatyvas saugumo ir gynybos srityje. Įgyvendinama ES 2016 m. 
Pasaulinė strategija pagal jos įgyvendinimo planą saugumo ir 
gynybos srityje, Europos gynybos veiksmų planas (angl. EDAP) ir 
pasiūlymai stiprinti ES ir NATO bendradarbiavimą, pateikti po to, 
kai buvo priimta Varšuvos bendra deklaracija. Šie veiksmai tapo pagrindu įgyvendinti tokias 
iniciatyvas kaip Europos gynybos fondas (EGF), suderinta metinė peržiūra gynybos srityje ir 
nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas (PESCO), kuriomis siekiama sustiprinti ir optimizuoti 
ES gynybos pajėgumus. 2017 m. birželio mėn. Komisija pateikė diskusijoms skirtą dokumentą dėl 
Europos gynybos ateities pagal Pasaulinę strategiją kaip indėlį į diskusijas dėl Europos ateities. 

Komisija, remdamasi Europos gynybos veiksmų planu, 
2017 m. pasiūlė įsteigti Europos gynybos fondą Europos 
gynybos pramonei remti, pirmą kartą per visą istoriją 
(bendrai) finansuojant 
bendrus mokslinių 

tyrimų projektus ir bendrą gynybos pajėgumų kūrimo veiklą, be 
kita ko, remiant mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) ir 

tarpvalstybines galimybes 
gynybos srities tiekimo 
grandinėse.-- Europos gynybos fondo (EGF) tikslas – remti 
bendrus mokslinius tyrimus novatoriškų gynybos technologijų 
srityje ir plėtoti gynybos pramonės produktus, dėl kurių 
valstybės narės kartu susitarė. 2018 m. liepos mėn. ES priėmė 
reglamentą dėl Europos gynybos pramonės plėtros programos 

(EGPPP), kurios lėšomis EGF bus finansuojamas iki dabartinio biudžeto laikotarpio pabaigos. 
Reglamento tikslas – didinti ES gynybos pramonės konkurencingumą ir inovacinį pajėgumą, 
remiant valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą. Pagal reglamentą, dėl kurio 2019 m. vasario 
mėn. buvo pasiektas dalinis politinis susitarimas, naujoje daugiametėje finansinėje programoje 
numatytas didesnis fondo finansavimas.  

2017 m. gruodžio mėn. 25 valstybės narės susitarė pradėti nuolatinį struktūrizuotą 
bendradarbiavimą (PESCO). PESCO grindžiamas konkrečiais bendrais projektais (šiuo metu 
įgyvendinami 34) ir įsipareigojimais, kuriais siekiama stiprinti ES gynybą. PESCO nariai įsipareigoja 

padidinti nacionalinius 
gynybos biudžetus ir 
daugiau investuoti į 
mokslinius tyrimus 
gynybos srityje. Projektai 
apima tokias sritis kaip 

„Nors laikome PESCO lemiamu 
žingsniu, mūsų vizija ir toliau yra 
užtikrinti karinę Europos autonomiją, 
t. y. sukurti Europos kariuomenę.“ 
Nicos Anastasiades 

„Kad pasiektume savo pasaulinio masto 
tikslus, mums reikia tvirtos ir 
veiksmingesnės bendros užsienio ir 
saugumo politikos ir gynybos politikos.“ 
Andrej Plenković 

„Bendra Europos gynybos politika ne tik 
neprieštaraujama NATO narystei, bet ir 
galima ją naudingai papildyti.“ 
Giuseppe Conte 

„Tačiau NATO ir toliau bus bendros 
gynybos Europoje pagrindas, tad 
turėtume siekti abipusio ES ir NATO 
tarpusavio santykių stiprinimo.“ 
Jüri Ratas 

„Mūsų operacinis pajėgumas turi būti 
naudojamas mūsų vertybėms ir 
interesams ginti tarptautiniu lygmeniu.“ 
Charles Michel 

„Tik suvienyti nuolatinio struktūrizuoto 
bendradarbiavimo galime padėti vieni 
kitiems prisiimti didesnę atsakomybę, 
papildančią NATO, sprendžiant taikai ir 
saugumui grėsmę keliančio nestabilumo 
prie mūsų sienų problemą.“ 
António Costa 

„Suprantame naujų politikos priemonių ir iššūkių svarbą, bet jie neturėtų būti finansuojami pakenkiant 
sanglaudos politikai, nes tai – pagrindinė Sutartimi nustatyta politikos sritis ir Europos Sąjungos esmė. 
Mateusz Morawiecki 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34215/implementation-plan-security-and-defence-factsheet_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_lt.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08-eu-nato-joint-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_lt.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_lt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_lt.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-294_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-industrial-development-programme
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52018PC0476
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_lt.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-614632-Permanent-structured-cooperation-PESCO-FINAL.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pesco_projects_8.png
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mokymas, pajėgumų plėtojimas ir operacinė parengtis sausumoje, jūroje ir oro erdvėje, kosmosas ir 
kibernetinė gynyba. Keletas šių sričių atitinka prioritetines sritis, nustatytas naujausiame Pajėgumų 
plėtojimo plane, parengtame remiantis 2018 m. atlikta peržiūra. Stengdamasi sustiprinti saugumą ir 
gynybą, ES taip pat siekia pagerinti karinį mobilumą, be kita ko, vykdydama PESCO ir 
bendradarbiavimą su NATO, kaip nustatyta 2018 m bendrame pareiškime dėl ES ir NATO 
bendradarbiavimo. Komisija pasiūlė 2021–2027 m. daugiametėje finansinėje programoje (DFP) 
kariniam mobilumui skirti 6,5 mlrd. EUR finansinį paketą, siekiant sustiprinti strateginę transporto 
infrastruktūrą. Karinio mobilumo iniciatyvos įgyvendinamas bus finansuojamas Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšomis.  

Įgyvendinant bendrą saugumo ir gynybos politiką (BSGP), pagal kurią ES šiuo metu vykdo 16 misijų, 
2017 m. Europos Sąjungos kariniame štabe taip pat buvo įsteigtas Karinių misijų planavimo ir 
vykdymo centras (MPCC), kuris vykdys vadovavimo vykdymo įgaliojimų neturinčioms ES karinėms 
misijoms ir jų kontrolės funkcijas.- Kalbant apie civilines misijas, 2018 m. lapkričio mėn. Taryba ir 
valstybės narės patvirtino naują susitarimą dėl civilinių BSGP pajėgumų, pagal kurį susitarė padidinti 
savo atitinkamus civilinių BSGP misijų finansavimo įnašus ir stiprinti ES pajėgumą vykdyti civilines 
krizių valdymo misijas. Kalbėdamas apie būsimą ES užsienio ir saugumo politiką, Komisijos 
pirmininkas J.-C. Juncker savo metiniame pranešime apie Sąjungos padėtį 2018 m. pasiūlė išplėsti 
balsavimo kvalifikuota balsų dauguma principo taikymą tam tikrose BUSP srityse, įskaitant sankcijų 

taikymo tvarką, žmogaus teisių rėmimą ir sprendimus dėl 
civilinių bendros saugumo ir gynybos politikos misijų. 
Galimas ES vadovų susitarimas išplėsti balsavimo 
kvalifikuota balsų dauguma principo taikymo sritį, 
įtraukiant į ją civilines BSGP misijas, reikštų, kad ES galėtų 
lanksčiau priimti sprendimus ir veikti konkrečiose saugumo 

ir gynybos politikos srityse. Keletas pasiūlymų, kuriais būtų padidintas ES institucinis pajėgumas 
veikti saugumo ir gynybos srityje, taip pat gali būti tolesnių diskusijų tema, o ateityje galbūt bus 
įgyvendinti. Šie pasiūlymai apima galimybę įsteigti atskirą bendrųjų gynybos reikalų direktoratą ir 
atitinkamą Komisijos nario pareigybę, Europos saugumo tarybą, taip pat sukurti Europos Parlamente 
visavertį saugumo ir gynybos komitetą (SEDE), pakeisiantį esamą pakomitetį.  

Biudžeto požiūriu pasiūlyta naujoji DFP reiškia gerokai didesnį ES saugumui ir gynybai skirtą 
finansavimą ir konkrečiai gynybai skirtą naują išlaidų kategoriją, kuri sudarys iki 2,1 proc. viso 
siūlomo biudžeto ir, be kita ko, apims Europos gynybos fondo bei karinio mobilumo projektus. Be 
to, 2018 m. birželio mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos taikos priemonės (ETP) – kitoje DFP 
numatytos nebiudžetinės priemonės, kuria siekiama stiprinti ES gebėjimą užkirsti kelią konfliktams, 
taiką ir saugumą visame pasaulyje. Jei dėl šio pasiūlymo bus sutarta, ETP lėšomis bus finansuojama 
dalis išlaidų, susijusių su ES gynybos veikla, pvz., Afrikos Sąjungos taikos palaikymo misijomis, 
bendros mūsų karinių BSGP operacijų išlaidos (šiuo metu jos finansuojamos pagal mechanizmą 
Athena) ir partnerių karinių pajėgumų stiprinimo veiklos išlaidos.  

Europos Parlamentas yra tvirtas pokyčių saugumo ir gynybos srityje rėmėjas ir šalininkas to, kad turi 
būti visapusiškai įgyvendintos atitinkamos Lisabonos 
sutarties nuostatos, siekiant sukurti Europos gynybos 
sąjungą. Kai kurios ilgalaikės Parlamento pozicijos, 
įtrauktos į EP 2018 m. metinę rezoliuciją dėl BSGP 
įgyvendinimo, susijusios su raginimu parengti ES saugumo 
ir gynybos baltąją knygą, kurioje būtų apibrėžtas 

„visaapimantis strateginis požiūris į Europos gynybą“, raginimu valstybėms narėms padidinti savo 
išlaidas gynybai, visų pirma įrangai ir moksliniams tyrimams, geresne misijų finansine kontrole, 

„Europa, kurią verta kurti – tai Europa, kurią 
verta ginti. Gruodžio mėn. pradėję PESCO, 
prie kurio džiugiai prisijungė Airija, 
susibūrėme įtraukiai kovoti su naujomis 
grėsmėmis.“ 
Leo Varadkar 

„Niekam netrukdo tai, kad NATO mums 
kolektyviai atstovautų Europos kariuomenė. 
Šiuo atžvilgiu visiškai nematau jokio 
prieštaravimo.“ 
Angela Merkel 

https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/capability-development-plan
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/capability-development-plan
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35410/joint-communication-european-parliament-and-council-%E2%80%93-improving-military-mobility-european_en
http://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635570/EPRS_ATA(2019)635570_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2017/06/08-military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_lt
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633184/EPRS_STU(2019)633184_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43885/eu-budget-2021-2027-invests-more-and-better-external-action-security-and-defence_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46285/european-peace-facility-eu-budget-fund-build-peace-and-strengthen-international-security_en
https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/athena/
https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/athena/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//LT&language=LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//LT&language=LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0514&language=LT&ring=A8-2018-0375
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saugumo ir gynybos politikos suderinamumu su kitomis ES išorės politikos sritimis ir ES strateginės 
autonomijos papildomumu NATO atžvilgiu. Šios pozicijos pabrėžiamos, be kita ko, naujausiose 
rezoliucijose dėl ES ir NATO santykių, karinio mobilumo, Europos taikos priemonės ir metinėse BUSP 
ir BSGP įgyvendinimo ataskaitose. 

Diskusijų Parlamente apžvalga 
 

 

 

Dauguma diskusijose dėl Europos ateities dalyvavusių valstybių ar vyriausybių vadovų atkreipė 
dėmesį į prastėjančią pasaulinę saugumo aplinką ir pabrėžė, kad svarbu vieningu frontu kovoti su 
bendrais ES ir jos valstybių narių iššūkiais ir bendromis grėsmėmis. Kai kurie pabrėžė, kad svarbu 
užtikrinti vidaus ir išorės saugumo tarpusavio sąsają kovojant su grėsmėmis ir užtikrinant ES piliečių 
saugumą, nes tai vienas iš tikslų, atspindėtų ES pasaulinėje strategijoje ir vėliau patvirtintame 
saugumo ir gynybos strategijos įgyvendinimo plane. Dauguma valstybių ar vyriausybių vadovų 
laikėsi vieningos nuomonės, kad sprendimas pradėti nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą 
(PESCO) priimtas tinkamu laiku, bet nė vienas jų neminėjo PESCO projektų. Keletas kalbėtojų kaip 
svarbų klausimą minėjo išlaidas gynybai, o kai kurie jų labai palankiai įvertino EGF iniciatyvą ir 
paragino visas valstybes nares kuo skubiau įgyvendinti tikslą, kad išlaidos gynybai sudarytų 2 proc. 
jų BVP. Nemažai kalbėtojų ragino neapriboti Europos bendradarbiavimo gynybos srityje PESCO ir 
sukurti tikrą Europos gynybos sąjungą, kaip numatyta 
Lisabonos sutartyje. Keletas vadovų kalbėjo apie NATO 
papildančios Europos kariuomenės sukūrimą kaip apie 
galimą ilgalaikį tikslą, kurio ES turi siekti, bet tokio projekto 
išsamiai neapibrėždami.  

Valstybių ar vyriausybių vadovų kalbos diskusijose dėl 
Europos ateities parodė, kad nuomonės saugumo ir gynybos klausimais labai skiriasi. Pavyzdžiui, 
dauguma jų kalbėjo apie bendras grėsmes, su kuriomis ES ir valstybės narės susiduria, pirmiausiai 

paminėdami ES kaimynystėje esančią „nestabilumo arką“, 
terorizmą, kibernetinius išpuolius ir dezinformaciją. Kai 
kurie pabrėžė, kad ES ir valstybės narės turi parengti bendrą 
atsaką į grėsmes, kuriuo ES interesai būtų suderinti ir 
išlaikyti tarptautiniu lygmeniu. Dauguma ES vadovų 

pabrėžė, kad svarbu išlaikyti transatlantinį ryšį. Jie minėjo, kad dabartinės pastangos siekti pažangos 
Europos bendradarbiavimo gynybos srityje, visų pirma PESCO ir EGF, klausimais papildo NATO, kuri 
ir toliau yra „bendrą saugumą“ Europoje užtikrinanti organizacija. Kai kurie valstybių ar vyriausybių 
vadovai kalbėjo apie ES įsipareigojimą užtikrinti daugiašališkumą – vieną iš ES pasaulinės strategijos 
ramsčių. Jie pabrėžė, kad svarbu patvirtinti kompleksinį požiūrį į užsienio ir saugumo politiką, 
grindžiamą ES ir valstybėms narėms prieinamomis diplomatinėmis, karinėmis, prekybos ir vystymosi 
priemonėmis. Kalbant apie institucinius aspektus, kai kurie vadovai ragino pradėti taikyti balsavimo 
kvalifikuota balsų dauguma principą tose užsienio ir saugumo politikos srityse, kuriose pagal 
Lisabonos sutartį tai galima daryti, o vienas vadovas, Nicos Anastasiades, išreiškė nepritarimą tam, 
kad civilinei BSGP taikomos sprendimų priėmimo taisyklės būtų pakeistos. Visose diskusijose dėl 
gynybos vienintelį kitokį pasiūlymą pateikė Angela Merkel, kuri ragino įsteigti Europos saugumo 
tarybą. Kitas kalbėjęs vadovas, Emmanuel Macron, labai teigiamai įvertino Europos Parlamento 
darbą sprendžiant klausimą dėl Europos gynybos fondo. 

„Norime stiprinti savo bendradarbiavimą saugumo ir gynybos srityje, stiprinti gebėjimą vykdyti 
bendras civilines ir karines krizių valdymo operacijas ir turėti tokią Europos Sąjungą, kuri 
bendradarbiauja su strateginiais partneriais ir drauge užtikrina saugumą.“ 
Stefan Löfven 

„Mano šalis [Latvija] išlaidoms karinėje 
srityje skiria 2 proc. savo BVP. Manau, kad 
visi turėtume skirti tokią dalį. Agresyvios 
šalys visada gerbs jėgą. Turime investuoti, 
kad išliktume stiprūs.“ 
Krišjānis Kariņš 

„Pasiųsime savo piliečiams aiškią ir tvirtą 
žinią, kad, taip, galime juos apsaugoti ir 
duoti atsaką šiai netvarkai pasaulyje.“ 
Emmanuel Macron 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0257+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0498+0+DOC+XML+V0//LT&language=LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2019-0330
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3.7. Klimato kaita 

Politikos apžvalga 
Prabėgus daugiau nei trejiems metams nuo Paryžiaus 
susitarimo dėl klimato kaitos patvirtinimo, visas dėmesys 
dabar sutelktas į jo įgyvendinimą. Tarptautiniu lygmeniu 
Paryžiaus susitarimo „taisyklių sąvadas“ buvo patvirtintas 
2018 m. gruodžio mėn. per JT klimato kaitos konferenciją (COP 24) Katovicuose, Lenkija. 
Nacionaliniu ir ES lygmenimis įgyvendinimas reiškia politikos vykdymą siekiant nacionaliniu 
lygmeniu nustatytais įpareigojančiais veiksmais (angl. NDC) užsibrėžtų tikslų – ES ir jos valstybių 
narių atveju iki 2030 m. 40 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
palyginti su 1990 m. lygiais. 

ES klimato ir energetikos politika 
ES turi išsamų energetikos ir klimato politikos priemonių rinkinį, įskaitant jos apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą. Šis rinkinys sėkmingai plačiu mastu taikomas siekiant 2020 m. tikslų 
klimato ir energetikos srityje. Šios politikos priemonės buvo įtvirtintos 2015 m. energetikos sąjungos 
strategijoje ir per aštuntąją Europos Parlamento kadenciją priimtais teisės aktuose. Siekdama sukurti 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų visuomenę ir įgyvendinti savo nacionalinius 
įsipareigojimus (nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus) pagal Paryžiaus 
susitarimą, ES peržiūrėjo savo teisės aktus, susijusius su apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, 
pastangų pasidalijimu, energijos vartojimo efektyvumu, atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais ir 

pastatų energiniu naudingumu, bei priėmė naują reglamentą 
dėl žemės paskirties ir miškų. 2019 m. Parlamentas ir Taryba 
priėmė teisės aktus dėl lengvųjų automobilių ir furgonų 
išmetamo CO2 kiekio, sunkiųjų transporto priemonių išmetamo 
CO2 kiekio ir elektros energijos rinkos (reglamentas ir 
direktyva).- Komisija pasiūlė kitoje, 2021–2027 m. daugiametėje 

finansinėje programoje padidinti su klimatu susijusias išlaidas iki ES biudžeto ketvirčio. Siekdama 
bendrais bruožais išdėstyti būdus sukurti būsimą mažo anglies dioksido technologijų ekonomiką, 
2018 m. lapkričio mėn. Europos Komisija patvirtino „švarios planetos strategiją“, kuria siekiama iki 
2050 m. neutralizuoti Europos poveikį klimatui. Teisėkūros institucijos taip pat patvirtino tikslinę 
2009 m. direktyvos dėl gamtinių dujų peržiūrą, kuria siekiama, kad dujotiekiams, patenkantiems į ES 
vidaus rinką, įskaitant prieštaringai vertinamą dujotiekį „Nord Stream II“, būtų taikoma ES 
energetikos teisė.  

Tarptautiniai susitarimai ir klimato diplomatija 
Pasaulinė aplinka tampa sudėtingesnė: be to, kad iš Paryžiaus susitarimo pasitraukė JAV, daugelis 
kitų šalių įgyvendina tik labai silpną kovos su klimato kaita politiką. Visame pasaulyje sumažėjo 

viešojo ir privačiojo sektorių investicijų į klimatui 
nekenkiančias technologijas, pvz., atsinaujinančiuosius 
energijos išteklius, be to, tyrimai, pvz., Jungtinių Tautų 
aplinkos programos (UNEP) ataskaita dėl atotrūkio 
išmetamųjų teršalų srityje ir Tarpvyriausybinės klimato 
kaitos komisijos (IPCC) specialioji ataskaita dėl pasaulio 
klimato temperatūros kilimo 1,5 °C, rodo, kad reikėtų labiau 
stengtis ir neapsiriboti dabartiniais nacionaliniu lygmeniu 

nustatytais įpareigojančiais veiksmais, siekiant įgyvendinti Paryžiaus susitarime nustatytus tikslus, 

„Privalome drauge įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą be jokių „jeigu“, „bet“ ar „galbūt“, 
kad pasaulio klimato temperatūra nekiltų 
daugiau kaip 1,5 °C.“ 
Stefan Löfven 

„Atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
kaina laipsniškai tampa 
konkurencingesnė, palyginti su 
iškastiniu kuru.“ 
Krišjānis Kariņš 

„Suverenumo sąvoka taip pat apima 
suverenumą klimato ir energetikos srityse. 
Jis labai svarbus. Turime skubiai pradėti 
diskusijas dėl Europos Sąjungos indėlio 
siekiant Paryžiaus susitarimo tikslų 
padidinimo.“ 
Emmanuel Macron 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)633139
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions/ndc-registry
https://ec.europa.eu/clima/
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_lt
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_lt
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bulgaria%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621902
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589799
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589798
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628268
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595925
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595924
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_lt.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614673
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603976
https://climateactiontracker.org/countries/
https://www.iea.org/newsroom/news/2018/july/commentary-despite-falling-costs-the-decline-in-renewables-investment-is-a-warn.html
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
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susijusius su klimato temperatūra. Kalbant apie besivystančias šalis, daugelio jų įsipareigojimų 
įgyvendinimas priklauso nuo turimo klimato srities finansavimo, bet įvykdyti Paryžiaus susitarime 
nustatytą reikalavimą, kad iki 2020 m. kovai su klimato kaita kasmet būtų skiriama 100 mlrd. USD, 
bus sudėtinga, ypač po to, kai JAV nutraukė įnašų į JT Žaliąjį klimato fondą mokėjimą. ES tebėra 
įsipareigojusi padėti besivystančioms šalims, teikiant finansavimą ir žinias, ir atlieka aktyvų vaidmenį 
tarptautinės klimato diplomatijos srityje. 

Europos Parlamento vaidmuo 
Europos Parlamentas išdėstė savo nuomonę dėl energetikos sąjungos 2015 m. gruodžio mėn. 

rezoliucijoje, kurioje dar kartą paragino užsibrėžti dar 
platesnio užmojo tikslus energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityse. Visą aštuntąją 
kadenciją Parlamentas sėkmingai siekė užtikrinti, kad būtų 
priimti griežtesni klimato ir energetikos srities teisės aktai. 
Todėl daugelyje priimtų teisės 

aktų nustatyti platesnio užmojo tikslai, palyginti su Komisijos 
pasiūlymais. Pavyzdžiui, energijos vartojimo efektyvumo srityje 
patvirtintas tikslas padidinti jį 32,5 proc. (o ne 30 proc., kaip siūlė 
Komisija), nustatyta 32 proc. (o ne 27 proc.) tikslinė atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos dalis, o naujų keleivinių automobilių išmetamas CO2 kiekis 2030 m. turės būti 
37,5 proc. (o ne 30 proc.) mažesnis, palyginti su 2020 m. lygiu. 2018 m. spalio mėn. Parlamentas 
priėmė rezoliuciją dėl COP 24, kurioje raginama nustatyti tikslą užtikrinti, kad temperatūra nepakiltų 
daugiau kaip 1,5° C, ir tikslą Sąjungoje išmetamų teršalų kiekį iki 2030 m. sumažinti 55 proc. 
Parlamento delegacija dalyvavo metinėse JT klimato kaitos konferencijose Limoje, Paryžiuje, 
Marakeše, Bonoje ir Katovicuose. Reaguodamas į Komisijos parengtą „švarios planetos strategiją“, 
Parlamentas 2019 m. kovo mėn. priėmė rezoliuciją dėl klimato kaitos, kurioje palankiai įvertino 
strategiją ir paragino patvirtinti kompleksinį požiūrį, kuriuo būtų vadovaujamasi siekiant iki 2050 m. 
neutralizuoti išmetamųjų teršalų poveikį. 

Perspektyvos 
Tikimasi, kad diskusijos dėl ilgalaikio išmetamo teršalų kiekio mažinimo pagal Komisijos švarios 
planetos strategiją bus įtrauktos į 2019 m. birželio mėn. vyksiančio Europos Vadovų Tarybos 
susitikimo darbotvarkę. Manoma, kad jos bus tęsiamos kitą kadenciją ir į jų rezultatus bus atsižvelgta 

ES ilgalaikėje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimo strategijoje, kuri pagal Paryžiaus susitarimą 
turi būti parengta 2020 m. Klausimas dėl to, kaip tinkamai 
pereiti prie mažo anglies dioksido technologijų ekonomikos, 
bus labai svarbus diskusijose. Teisėkūros institucijos taip pat 

turės susitarti dėl 2021–2026 m. daugiametės finansinės programos, kurioje klimato politikos 
veiksmams Komisija pasiūlė skirti 25 proc. ES biudžeto lėšų. Ruošdamosi energetikos ir klimato 
politikos įgyvendinimui, valstybės narės parengė nacionalinius energetikos ir klimato politikos 
veiksmų planų projektus, kaip reikalaujama reglamente dėl energetikos sąjungos valdymo. Europos 
Komisija šiuo metu šiuos planus vertina ir 2019 m. birželio mėn. galės pateikti valstybėms narėms 
rekomendacijas. Siekiant glaudžiau integruoti dujų ir elektros energijos sistemas, Komisija pradėjo 
parengiamąjį darbą, susijusį su būsima dujų infrastruktūra ir dujų rinkomis, kurio tikslas – sudaryti 
palankesnes sąlygas gaminti vandenilį ir kitas dujas iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir skatinti 
šias dujas naudoti transporto ir pastatų sektoriuose, taip pat skatinti ilgalaikį energijos kaupimą.  

„Mano aiški mintis ta, kad turime padaryti 
daugiau ir viską daryti greičiau. Turime 
sumažinti išmetamą teršalų kiekį, didinti 
absorbentų plotus ir taikyti naujas 
technologijas.“ 
Juha Sipilä 

„Mes jaučiame klimato kaitos 
padarinius.“ 
Angela Merkel 

„Turime toliau kurti Europos energetikos 
sąjungą ir užtikrinti savo piliečiams 
tvarios, saugios ir įperkamos energijos 
tiekimą.“ 
Andrej Plenković 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/finance_en
https://eeas.europa.eu/category/tags/eu-climate-diplomacy_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0430+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0217+0+DOC+XML+V0//LT&language=LT
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599279
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Diskusijų Parlamente apžvalga 
 

 

 

Apie klimato kaitą kaip mūsų bendrą iššūkį kalbėjo dauguma vadovų. Kai kurie jų dar kartą patvirtino 
savo pritarimą tam, kad Paryžiaus susitarimas būtų visapusiškai įgyvendintas, ir išreiškė 
apgailestavimą dėl vienašališko JAV pasitraukimo iš jo. Keletas kalbėtojų ragino sugriežtinti 
įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ir teigiamai įvertino Komisijos pasiūlytą tikslą iki 2050 m. 
sukurti neutralizuoto poveikio klimatui ekonomiką. Vienas jų, Mark Rutte, pažymėjo, kad iki 2030 m. 

sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių kiekį dabar 
nustatyta tiksline 40 proc. dalimi nepakaks, siekiant užtikrinti, kad 
pasaulio temperatūra nepakiltų daugiau kaip 2° C, kaip nustatyta 
Paryžiaus susitarime, ir pasiūlė „pakelti kartelę“ iki 55 proc. Keletas 
valstybių ar vyriausybių vadovų pabrėžė, kad dabartinėmis 
geopolitinėmis sąlygomis ES būtina įgyvendinti energetikos 
pertvarką. Keletas kalbėjusių pabrėžė, kad svarbu mažinti 

energetinę priklausomybę investuojant į inovacijas, įskaitant švarios energijos technologijas, 
naudojant įvairių rūšių energiją, suderinamą su ES tikslu sukurti mažo anglies dioksido technologijų 
ekonomiką, ir įvairinant tiekimo šaltinius. Kai kurie jų kalbėjo apie energijos kainų svarbą ir paaiškino, 
kad reikia tinkamai suderinti prieinamas energijos kainas ir politikos priemones, kuriomis siekiama 
mažinti energijos tiekimo priklausomumą.  

Dauguma valstybių ar vyriausybių vadovų sutarė, kad būtina 
skubiai imtis veiksmų klimato ir energetikos srityje. Beveik pusė 
kalbėjusių vadovų laikėsi nuomonės, kad tarptautiniu mastu ES 
galėtų atlikti lyderės vaidmenį įgyvendinant Paryžiaus susitarimą. 
Nemažai vadovų pritarė tam, kad reikia mažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, o keletas jų ragino 
užsibrėžti Komisijos pasiūlytą tikslą iki 2050 m. sukurti neutralizuoto anglies dioksido poveikio 

ekonomiką. Savo kalbose keletas vadovų kalbėjo apie tai, kad reikia 
skatinti naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius, didinti 
energijos vartojimo efektyvumą, plėtoti strateginius energetikos 
projektus, išlaikyti žemas energijos kainas ir užtikrinti tiekimo 
įvairinimą. Visa tai – Europos energetikos sąjungos projekto dalis, 
bet apie tai, kad šią sąjungą reikėtų toliau kurti, aiškiai pareiškė tik 

vienas vadovas – Andrej Plenković. Diskusijos taip pat parodė, kad daugeliu klausimų, įskaitant 
strateginius energetikos projektus, kuriuos valstybės narės turėtų įgyvendinti, ES vadovų nuomonės 
vis dar skiriasi. Pavyzdžiui, vienas kalbėtojas, Mateusz Morawiecki, išreiškė abejones dėl projekto 
„North Stream 2“, pabrėždamas jo priklausomumą nuo Rusijos. 

3.8. Instituciniai aspektai 

Politikos apžvalga 
„Brexit’as“ ir artėjantys Europos rinkimai suteikė galimybę dar kartą apsvarstyti klausimą dėl būsimos 
Sąjungos vystymosi krypties. Buvo svarstyta ne tik tai, kaip plėtoti atskiras politikos sritis, bet ir 

„Siūlau nustatyti tikslą iki 2030 m. išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 
55 proc. Tai būtina ne tik tam, kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus, bet ir todėl, kad 
konkurencinga ir perspektyvi Europa pagal apibrėžtį yra tvari Europa.“ 
Mark Rutte 

„ES neabejotinai turi įgyvendinti 
svarbią pertvarką kuriant 
neutralizuoto poveikio klimatui 
ekonomiką; turime įgyvendinti tokią 
pertvarką, kuri socialiniu požiūriu 
būtų teisinga mūsų piliečiams ir 
įmonėms.“ 
Peter Pellegrini 

„Dar vienas strateginis tikslas – 
Europos energetikos pertvarka, 
kuri reiškia konkurencingumo ir 
kainų klausimų susiejimą su 
geopolitine tikrove.“ 
Mateusz Morawiecki 

„Energetikos pertvarka suteikia 
galimybę diegti inovacijas ir 
pertvarkyti mūsų ekonomikos 
modelį.“ 
Charles Michel 
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klausimai, susiję su būsima visos ES kryptimi, institucijų reorganizacija, ES demokratinio aspekto 
stiprinimu ir ES piliečių skatinimu dalyvauti ES procesuose.- 

Nors diskusijos dėl Europos ateities jau buvo suplanuotos, 
galima teigti, kad Jungtinės Karalystės sprendimas pasitraukti 
iš ES jas paspartino. Po Jungtinės Karalystės referendumo 27 
valstybių narių ES valstybių ar vyriausybių vadovai nusprendė 
2016 m. rugsėjo mėn. Bratislavos deklaracija pasiųsti aiškų 
ženklą apie vienybės principo suderinimą su konkrečiais 

veiksmais, įtvirtintą „veiksmų gairėse“, pvz., migracijos arba saugumo srityje. Kartu diskusijose buvo 
stengiamasi neapeiti klausimo dėl priežasčių, lemiančių Europos projekto populiarumo mažėjimą. 
Po Bratislavos aukščiausiojo lygio susitikimo, per 2017 m. kovo mėn. Romos aukščiausiojo lygio 
susitikimą iškilmingai minėdami Romos sutarčių 60-ies metų sukaktį, valstybių ar vyriausybių 
vadovai įsipareigojo laikytis vienybės ir solidarumo principų. Taip vėl pradėta kalbėti apie ES 
integraciją dviem skirtingais greičiais.  

Šiame pradiniame etape Europos Parlamentas pateikė svarų indėlį, susijusį su įvairiomis idėjomis 
nuo mažiau invazinių iki plataus užmojo pasiūlymų dėl reformų, išdėstytų dviejose 2017 m. vasario 
16 d. rezoliucijose. Pirmoje rezoliucijoje Parlamentas ketina remtis neišnaudotu Lisabonos sutarties 
potencialu, pvz., ribodamas tarpvyriausybinį požiūrį, siūlydamas pereiti nuo vieningo balsavimo prie 
balsavimo kvalifikuota balsų dauguma, Europos Vadovų Tarybai 
taikant passerelle išlygas, dažniau naudodamasis savo teise teikti 
pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų savo 
iniciatyva; stiprindamas savo vykdomą Komisijos politinės 
kontrolės funkciją, mažindamas tarybos sudėčių skaičių ir 
pertvarkydamas Tarybą į tikrą teisėkūros instituciją. Antroje 
rezoliucijoje Parlamentas pateikė platesnio užmojo pasiūlymus dėl dabartinės institucinės 
struktūros, kurių daugumos atveju vis dėlto bus reikalingi Sutarčių pakeitimai, pvz., reikės fiskalinę 
ir ekonominę politiką paversti pasidalijamosios kompetencijos sritimi, užtikrinti aktyvesnį EP 
dalyvavimą ekonominėje ir pinigų sąjungoje, įsteigti ES užsienio reikalų ministro pareigybę, 
pertvarkant vyriausiojo įgaliotinio ir pirmininko pavaduotojo postą, suteikti Komisijai įgaliojimus 
taikyti pažeidimų nagrinėjimo procedūras Sąjungos vertybių pažeidimo atvejais; dažniau Taryboje 
taikyti balsavimo kvalifikuota balsų dauguma sistemą, suteikti įgaliojimus teikti pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų kitiems nei Komisija subjektams, pvz., Tarybai, Parlamentui ir 
nacionaliniams parlamentams.  

Europos integracijos raida istoriškai, nors ir ne visais atvejais, yra susijusi su Prancūzijos ir Vokietijos 
santykių raida, o 2018 m. birželio mėn. prezidento E. Macrono ir kanclerės A. Merkel priimta 
Mesebergo deklaracija rodo, kad kai kuriais klausimais, tokiais kaip migracijos darbotvarkė, 
prieglobsčio sistemos stiprinimas, tikrų pasienio policijos pajėgų ir euro zonos biudžeto sukūrimas, 
abiejų šalių vadovai puoselėja panašią viziją. Po Mesebergo deklaracijos 2019 m. sausio 22 d. buvo 
pasirašyta Acheno sutartis, kuri rodo šių šalių sutarimą įvairiose srityse. 

Komisija konstruktyviai prisidėjo prie diskusijų, 2017 m. kovo 
mėn. pateikdama savo baltąją knygą, kurioje išdėstyti penki 
būsimi „darbo metodai“. Komisija, siekdama paskatinti 
diskusijas ir nesiūlydama jokio galutinio sprendimo, pasiūlė 
penkis skirtingus scenarijus, kaip ES integracija galėtų būti 
plėtojama. Pasiūlyti tokie scenarijai: i) tęsti tai, kas pradėta; ii) 

tik bendroji rinka; iii) kas norės, nuveiks daugiau; iv) nuveikti mažiau, bet efektyviau ir v) nuveikti 

„Po Europos Parlamento rinkimų 
Europos Vadovų Taryba turi susitarti dėl 
plataus užmojo išsamios strateginės 
darbotvarkės.“ 
Juha Sipilä 

„Yra vienas mus vienijantis 
aspektas – europinė tapatybė, 
grindžiama principais, vertybėmis ir 
bendrais interesais.“ 
Klaus Iohannis 

„Svarbūs laimėjimai dažnai yra 
avangardo rezultatas: euro zona, bendroji 
rinka, Šengeno erdvė <...>. „Skirtingų 
greičių Europa“ nėra vadinamoji skirtingų 
pakopų Europa.“ 
Charles Michel 

https://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration-and-roadmapen16.pdf
https://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
https://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_LT.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_LT.html?redirect
https://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2018/06/Meseberg-formatiert_final.pdf
https://www.gouvernement.fr/en/treaty-of-aachen-a-new-treaty-to-strengthen-franco-german-cooperation-and-facilitate-convergence
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe_lt
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daug daugiau bendromis jėgomis. Šie penki scenarijai buvo papildyti 2017 m. pranešime apie 
Europos Sąjungos padėtį išdėstytu šeštuoju scenarijumi, grindžiamu Europos vertybių, t. y. laisvės, 
lygybės ir pagarbos teisinės valstybės principams, stiprinimu.  

Nors Europos Vadovų Taryba nepateikė oficialaus atsako į Komisijos baltąją knygą, ji vis dėlto suteikė 
kai kurioms valstybėms narėms arba valstybių narių grupėms 
galimybę išreikšti savo pozicijas. Europos Sąjungos šalys iš 
Pietų Europos išdėstė savo vizijas dėl konkrečių politikos sričių, 
o kitos šalių grupės, pvz., Italija, Prancūzija, Ispanija ir Vokietija, 
Versalio aukščiausiojo lygio susitikime patvirtino aiškias 
pozicijas, kuriomis remiama „skirtingų greičių Europos“ 
koncepcija. Višegrado šalys per savo susitikimą Varšuvoje 
išreiškė skeptišką požiūrį į šią koncepciją. Be pranešimų apie 
Sąjungos padėtį, kuriuos kasmet teikia Komisijos pirmininkas, Komisija savo 2018 m. kovo mėn. 
komunikate taip pat pasiūlė paramą sprendžiant klausimus, susijusius su konkrečiais instituciniais 
aspektais, pvz., Spitzenkandidat procesu, peržiūrėta Parlamento sudėtimi, galimu tarpvalstybinių 
sąrašų rengimu ir galima Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos institucinės lyderystės reforma 
aukščiausiuoju lygmeniu, tuo atveju, jei bus patvirtinta dvejopa pozicija, kuri apima abi funkcijas. 

Neseniai, 2019 m. vasario 13 d., Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl diskusijų dėl Europos 
ateities padėties, kurioje aptariama keletas įvairių aspektų pradedant politiniais, pvz., EPS 
perspektyva ir ekonomikos valdymas, ir baigiant instituciniais klausimais. Rezoliucijoje 
pripažįstamas poreikis padaryti sprendimų priėmimo procesus demokratiškesnius ir skaidresnius, 
dar kartą patvirtinama Bendrijos metodo, kuris yra priešingas tarpvalstybiniam metodui, svarba ir 
skatinama užtikrinti dinamiškesnį sprendimų priėmimo procesą, dažniau taikant balsavimo 
kvalifikuota balsų dauguma sistemą ir nuostatas dėl pereigos (passerelle). Savo rezoliucijoje 
Parlamentas taip pat tvirtina, kad reikia paisyti diferencijuotos integracijos ir valstybių narių lygybės 
pusiausvyros, ragina nacionalinius parlamentus atlikti aktyvesnį vaidmenį, ypač kontroliuojant savo 
nacionalinių vyriausybių veiklą Europos institucijose, ir pakartoja savo pasiūlymą paversti Tarybą 
tikru teisėkūros organu. EP taip pat pabrėžia, kad reikia didesnės politinės integracijos, apimančios 
pagarbą žmogaus teisėms, pagrindinėms laisvėms ir demokratiniams principams. 

Diskusijose dėl Europos ateities dalyvavo ne tik ES institucijos, ES vadovai ir valstybės narės, bet ir 
piliečiai. Piliečių dialogai, kuriuos Komisija inicijavo 2012 m., o Pirmininkui J.-C. Junckeriui 
paraginus – sustiprino, peraugo į nuolatinį ES piliečių bei valstybių narių ir aukšto lygio ES institucijų 
atstovų dialogą. Šios iniciatyvos tikslas – keistis nuomonėmis, aiškinti apie ES politiką, išklausyti 
idėjas ir kritines pastabas bei jas apsvarstyti. Plėtojant dialogą su ES piliečiais taip pat buvo 
konsultuojamasi internetu, tad jie taip pat galėjo reaguoti į Komisijos baltąją knygą ir pareikšti savo 
nuomonę.  

Vykstant diskusijoms, kuriose ES institucijos ir šalių grupės išdėstė savo pozicijas, Europos Vadovų 
Taryba patvirtino naują darbo metodą, „Vadovų darbotvarkę“, siekdama palengvinti diskusijų ir 
sprendimų priėmimo Europos Vadovų Taryboje procesą ir labiau orientuoti jį į rezultatą. Pagal 
Vadovų darbotvarkės modus operandi planuojama 2019 m. gegužės 9 d. Sibiu vyksiančiame 
aukščiausio lygio susitikime sutelkti dėmesį į 2019–2024 m. strateginės darbotvarkės rengimą ir 
Vadovų darbotvarkės vertinimą. 

„Europos suverenumas negali reikšti 
Sąjungos stiprinimo silpninant valstybes 
nares, nes suverenios Europos stiprybė 
glūdi valstybių narių stiprybėje.“ 
Mateusz Morawiecki 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_lt
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_lt
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/governo/DeclarationIVEUSouthSummit.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/governo/DeclarationIVEUSouthSummit.pdf
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/versailles-a-summit-to-restore-faith-in-europe/
http://www.visegradgroup.eu/
https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/visegrad-group-spells-out-its-vision-of-eus-future/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_lt
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_lt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1557211389198&uri=CELEX:52018DC0095
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_LT.html
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_lt
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-progress-report-consultations-111218_lt.pdf
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=lt
https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/tallinn-leaders-agenda/
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Spitzenkandidaten procedūrą ir tarpvalstybinius sąrašus 
minėjo tik trys kalbėtojai, t. y. Leo Varadkar, Andrej Plenković ir 
Xavier Bettel, ir jie buvo tarp pirmųjų šešių vadovų, kalbėjusių 
Europos Parlamente. Nors apie Europos Komisijos baltąją 
knygą dėl Europos ateities tiesiogiai kalbėjo tik Leo Varadkar ir 
António Costa, kiti vadovai netiesiogiai minėjo kai kuriuos 
scenarijus iš pateiktų penkių, dėstydami savo samprotavimus, kodėl pirmenybę reikia teikti ES ir 
valstybių narių kompetencijos pasidalijimui. Vieni tvirtino, kad kai kurios kompetencijos sritys turi 
būti grąžintos valstybėms narėms, o daugelis kitų ragino suteikti daugiau įgaliojimų ES, bet tik 
konkrečiose srityse. Prancūzijos prezidentas Emmanuel Macron ragino užtikrinti didesnį „Europos 
suverenumą“ ir atnaujinti Europos lygmenį. Daugelyje kalbų buvo pabrėžiama demokratijos ir 
teisinės valstybės principų svarba, ypač Europoje plintančio populizmo ir autoritarizmo sąlygomis. 
Šiuo atžvilgiu aštuoni kalbėtojai tiesiogiai minėjo artėjančius Europos rinkimus. 

Daugelis vadovų išreiškė susirūpinimą dėl didėjančio atotrūkio tarp institucijų ir piliečių ir kalbėjo 
apie tai, kad reikia pertvarkos, susijusios su ES politiniu ir instituciniu veiksmingumu. Charles Michel 

kalbėjo apie didelę pasitikėjimo viešojo sektoriaus 
institucijomis, įskaitant Europos institucijas, ir tradicinės 
žiniasklaidos priemonėmis krizę. Dauguma diskusijose dėl 
Europos ateities kalbėjusių vadovų, visų pirma tie, kurie kalbėjo 
vėliau, nutarė institucinių reformų klausimo plačiau 

nenagrinėti, nes, jų nuomone, dėmesį reikėtų skirti piliečių nuomonių išklausymui ir jų pasitikėjimo 
atgavimui. Visi vadovai minėjo piliečių vaidmenį, kalbėdami apie piliečiams svarbių tikslų 
įgyvendinimą ir (arba) aktyvų piliečių įtraukimą į ES procesus, pvz., konsultuojantis su jais. 

 

„Būtina atsisakyti vieningo balsavimo taisyklės taikymo; ne tik priimant sprendimus užsienio 
reikalų srityje, bet ir tokiose svarbiose srityse kaip apmokestinimas, daugiametis biudžetas ir 
teisinės valstybės principų bei žmogaus teisių laikymosi tikrinimo mechanizmai.“ 
Pedro Sánchez 

„Patvirtinkime nuolatinę 
„Spitzenkandidat“ sistemą ir 
demokratinę kandidatų eiti kitas 
vadovaujamas pareigas ES atrankos 
tvarką.“ 
Leo Varadkar 

„Neslepiu nuo jūsų, kad šiek tiek abejoju 
dėl institucinių diskusijų. Šios diskusijos, 
nors ir svarbios, mūsų piliečių 
nejaudina.“ 
Xavier Bettel 



 

 

Šiame dokumente apibendrinami keturi diskusijų dėl 
Europos ateities vertinimo informaciniai pranešimai, 
kuriuose paaiškintos įvairių valstybių ar vyriausybių 
vadovų, kalbėjusių per Europos Parlamento plenarines 
sesijas laikotarpiu nuo 2018 m. sausio mėn. iki 2019 m. 
balandžio mėn., nuomonės. Pirmoje šio dokumento 
dalyje apžvelgti visi klausimai, kuriais kalbėtojų 
nuomonės sutapo arba išsiskyrė, tendencijos 
pasirenkant temas ir pateikti pasiūlymai. Antroje dalyje 
pateikiamos kai kurios svarbiausios ištraukos iš vadovų 
kalbų ir smulkiau analizuojamos įvairios jų pozicijos dėl 
šių pagrindinių politikos sričių: ekonominės ir pinigų 
sąjungos, migracijos, socialinio aspekto, tarptautinės 
prekybos, klimato kaitos ir energetikos, saugumo ir 
gynybos, kitos daugiametės finansinės programos ir 
institucinių klausimų. 

 

 

Tai yra Tyrimų paslaugų Parlamento nariams tarnybos leidinys. 
EPRS | Europos Parlamento tyrimų tarnyba  
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