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1. Įvadas

Daugiapakopio valdymo klausimas ir jo keliamos institucinės problemos nėra naujiena. 
Pavyzdžiui, 1989 m. priimtą Socialinę chartiją Jungtinė Karalystė iš pradžių vetavo, o vėliau 
ji buvo pridėta kaip 1992 m. Mastrichto sutarties protokolas. 1997 m. Jungtinė Karalystė 
oficialiai pasirašė Susitarimą dėl socialinės politikos, pagal kurį jį buvo galima įtraukti į 
1997 m. Amsterdamo sutartį kaip socialinės politikos skyrių. Kitas pavyzdys yra Šengeno 
sutartis – kadangi ES sutartimi nebuvo sukurtas teisinis pagrindas laisvo asmenų judėjimo 
erdvei, 1985 m. kelios valstybės narės susitarė šiuo klausimu pasirašydamos tarptautinę 
sutartį. 1999 m. ši sutartis įtraukta į ES teisinę sistemą (Amsterdamo sutarties protokolas).

Šie pavyzdžiai rodo, kad vykdant Europos integraciją visada buvo siekiama išlaikyti tinkamą 
integracijos, plėtros ir didėjančios asimetrijos pusiausvyrą įgyvendinant Europos Sąjungos 
politikos kryptis. Tvirtesnio bendradarbiavimo galimybė numatyta Sutartyse ir skirtingiems 
integracijos tipams paaiškinti vartojamos įvairios sąvokos: diferencijuota integracija, 
koncentriniai ratai, kintamųjų geometrija, dviejų arba kelių greičių Europa, Europe à la carte
ir daugelis kitų. 

Euras – dar vienas tam tikrų valstybių narių ES teisinėje sistemoje sukurtos politikos 
pavyzdys, o ypatingų ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) politikos sąlygų reikia iš naujo 
svarstyti daugiapakopio valdymo klausimą. Pastaruoju metu dėl ekonomikos ir valstybių 
skolų krizės ši tema tapo ypač svarbi. 

Euro zona iš tiesų neabejotinai svarbiausias daugiapakopio valdymo Europos Sąjungoje 
pavyzdys ir vienas iš tokių pavyzdžių, kur institucijų vystymasis turi didžiausios svarbos. 
Dabartinės krizės laikotarpiu jau matėme, kaip kelios valstybės narės sudarė dvi 
tarpvyriausybines sutartis. Šiose sutartyse tam tikrais požiūriais taikomas ir institucijų, ir 
Bendrijos metodas. 

Tokia padėtis atskleidžia dar neregėto masto institucinę problemą, kurią būtina panagrinėti 
plačiau, nes ji svarbi ir turi padarinių Europos Sąjungos suderinamumui, gyvybingumui ir 
demokratiniam teisėtumui. Pranešime savo iniciatyva „Dėl konstitucinių problemų, susijusių 
su daugiapakopiu valdymu Europos Sąjungoje“ siekiama išnagrinėti naujausią Europos 
Sąjungos institucinės struktūros raidą, Sąjungos vidinę pusiausvyrą ir demokratinį teisėtumą. 

Nustačius ir išryškinus institucines problemas, kurių gali kilti dėl priimtų sprendimų, taip pat 
nustačius galimus būdus šioms problemoms spręsti, pirmiausia, bus ieškoma būdų pasinaudoti 
visomis esamų Sutarčių galimybėmis, antra, bus siekiama sukurti strategiją, kaip stiprinti euro 
zonos integraciją, jos valdymo veiksmingumą ir demokratinį teisėtumą, kartu ateityje išlaikant 
darną Europos Sąjungoje.

Kitaip tariant, šiuo pranešimu siekiama pradėti platų svarstymą apie valdymo būklę „po 
fiskalinio pakto“ ir sukurti strategiją, pagal kurią vidutiniu laikotarpiu į Europos Sąjungos 
institucinę struktūrą būtų įtrauktas ekonomikos valdymas, pagerinta Europos Sąjungos 
institucinė sandara ir sustiprintas jos demokratinis teisėtumas, drauge išsaugant šios europinės 
struktūros nuoseklumą ir dinamiškumą.
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2. Daugiapakopis valdymas: sąvoka, kurią reikia paaiškinti

Daugiapakopio valdymo sąvokos nederėtų painioti su daugialygmenės Europos sąvoka, 
kurioje svarbiausia yra bendradarbiavimas ir europinė integracija įvairiais esamais 
lygmenimis (nacionaliniu, regioniniu, federaliniu, europiniu), laikantis principų „iš apačios į 
viršų“ ir „iš viršaus į apačią“. Daugiapakopiu valdymu siekiama kur kas daugiau, nei 
apibrėžia minėtos sąvokos, nes jis yra ne tik platesnis, bet ir apima daugiau skirtingų 
disciplinų.

Šiuo požiūriu būtų galima sakyti, kad daugiapakopis valdymas atspindi tam tikrą Europos 
Sąjungos valdymą, pasižymintį daugialype skirtinga integracijos sparta, įvairiais, bet kartu ir 
painiais struktūriniais bei instituciniais santykiais, skirtingo pobūdžio kompetencija ir pagal 
vykdomos politikos ašį išdėstytais įgaliojimų lygmenimis, taip pat keliais įdėtų pastangų ir 
gautų rezultatų teisėtumo demokratinės kontrolės centrais. Daugiapakopiam valdymui taip pat 
būdingas skirtingų politikos sluoksnių persidengimas bei asimetrija, ir tuos sluoksnius galima 
papildomai horizontaliai išskaidyti ir išplėsti. 

Daugiapakopė integracija susidarė dėl valstybių narių, norinčių ir galinčių judėti į priekį, ir 
valstybių narių, kurios nenori glaudžiau bendradarbiauti tam tikroje politikos srityje. 
Atsižvelgiant į tai, diskusijoje apie daugiapakopio valdymo apibrėžtį ir poveikį įsivyravo dvi 
pagrindinės nuomonės: pagal pirmąją, daugiapakopis valdymas yra būtina ir veiksminga 
integracijos proceso, kuriuo prisidedama prie įvairovės ir skirtingų požiūrių koordinavimo bei 
valdymo, tęstinumo ir įgyvendinamumo priemonė. Pavyzdžiui, euro zonos sukūrimas parodo 
bendrą tam tikrų valstybių narių, sutikusių deleguoti tam tikras nacionalines galias, valią; jos 
tikėjo, kad dalyvavimo šioje sąjungoje nauda yra didesnė nei neprisijungimo prie jos kaina. 

Kita vertus, diferencijuota integracija gali lemti ir tai, kad bus sukurtos lygiagrečios 
institucinės struktūros ir išskaidyti teisės aktai, o tai gali tapti silpninančiu veiksniu. Tai gali 
sumažinti skaidrumo ir demokratinės atskaitomybės laipsnį, nes visi svarbūs sprendimai 
priimami Europos Vadovų Taryboje ir Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos lygmeniu, todėl 
demokratiniu būdu išrinktoms institucijoms lieka mažai veiksmų laisvės. 

Apskritai daugiapakopį valdymą galima apibrėžti kaip valdymo būdą, kai pagrindinės 
funkcijos (institucijų, įgaliojimų ir teisėtumo valdymo) priklausomos viena nuo kitos, kad 
būtų sėkmingai vykdomos ir būtų subalansuotos. Dabartinė nepakankamai apibrėžta Europos 
Sąjungos padėtis skatina svarstyti daugiapakopį valdymą tiek kaip galimybę, tiek kaip riziką, 
ir sukurti tinkamą šių dviejų veiksnių pusiausvyrą siekiant Europos tikslų. 

3. Mūsų prioritetas – pasinaudoti visomis esamų sutarčių galimybėmis 

Kuriamos tikros EPS veiksmų plane išdėstant tai, kas įmanoma trumpalaikiu laikotarpiu, ir 
tai, kas pageidaujama ilgalaikiu laikotarpiu, reikėtų remtis globalesniu konstituciniu požiūriu. 
Vadovaujantis tokiu požiūriu, turėtų būti apibrėžtas konstitucinis krizės kontekstas ir ištakos, 
taip pat būtinai spręstinos institucijų problemos, kad būtų rastas veiksmingas šios krizės 
įveikimo būdas. Nėra abejonių, kad nuo 2010 m. dėl krizės padidėjo ES ir valstybių narių, 
kurių valiuta yra euras, integracija. Antra vertus, pasirinktas kelias iki šiol buvo 
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neveiksmingas, nors dėl jo Europos Sąjungoje labiau pasigendama demokratijos. 

Šio modelio pagrindas – griežtesnių fiskalinių taisyklių ir kuriamo tarpvyriausybinio 
pobūdžio stabilumo mechanizmo, finansuojamo iš nacionalinių biudžetų, derinimas, taip pat 
nustatytos griežtos sąlygos. Kaip pažymėjo Miguel Maduro, „šis Sąjungos taikomas taisyklių, 
grindžiamų nacionaline valstybių tvarka, modelis iš esmės yra neveiksmingas, nes atsiranda 
nepriimtinų prieštaravimų tarp nacionalinės politikos ir Europos Sąjungos politikos aspektų, 
kurie būtini veiksmingam EPS valdymui“. 

Pranešimo savo iniciatyva tikslas – pradėti kurti viziją, grindžiamą aiškesniu vaidmenų, 
funkcijų ir išteklių paskirstymu tarp ES politikos, paremtos ES ištekliais ir valdomos ES 
institucijų remiantis ES demokratiniais procesais, ir nacionalinės politikos, išteklių bei 
demokratinių principų. Žinoma, tokiai labiau federalinio pobūdžio vizijai, net jei federaliniu 
lygmeniu ištekliai ir kompetencijos yra riboti, reikia kurti ES institucijoms skirtus EPS 
valdymo būdus ir tai darant išspręsti EPS ir ES asimetrijos problemą, taip pat Sutartyse 
nustatytų kompetencijų ir procedūrų problemą . 

Šiuo klausimu mūsų nuostata turėtų būti aiški: mes norime apsaugoti Europos projekto, ES 
institucijų ir Bendrijos metodo, kuriuo vadovaudamiesi daug pasiekėme ES integracijos 
kelyje, vienybę ir vientisumą. Galimybė sukurti Sąjungą sąjungoje mums nepriimtina. 

Todėl laikomės nuomonės, kad, pirma, dabartinėse Sutartyse yra visi reikiami įrankiai šiai 
tikrai ekonominei ir pinigų sąjungai sukurti ir pabrėžiame ne tik SESV 136 straipsnio bei 
„tvirtesnio bendradarbiavimo“ galimybes, bet ir galimybes kartu su 136 straipsniu arba 
„tvirtesniu bendradarbiavimu“ panaudoti 352 straipsnio „lankstumo sąlygą“. 

Antra, mes manome, kad pagal esamas Sutartis ne tik būtų galima vykdyti labiau įpareigojantį 
ekonomikos ex-ante koordinavimą, bet ir taikant esamas ES procedūras būtų galima 
įgyvendinti „daugiapakopio savų išteklių ir biudžeto mechanizmo“ idėją.

Žinoma, tai nereiškia, jog nesvarstome būtinybės keisti Sutartį, kad būtų galima užbaigti 
tikros EPS kūrimą. Vis dėlto ne tik dėl institucinių, bet ir dėl politinių priežasčių laikomės 
nuomonės, kad vienintelis įmanomas būdas suteikti Sutarčiai galimą jos pakeitimo 
perspektyvą yra būtent nepradėti šio proceso nuo reikalavimų ją pakeisti. Priešingai, šį 
procesą reikia pradėti užtikrinant didesnį EPS veiksmingumą ir iš naujo siekiant išlaikyti 
pusiausvyrą kelyje į didesnę integraciją, tuo tikslu taikant turimas priemones ir ypač 
užtikrinant didesnės mums reikalingos institucinės reformos veiksmingumą: reikia pasirūpinti, 
kad kiti Europos Parlamento rinkimai apimtų tokią Europos politinę erdvę, kurioje, 
remdamiesi Europos lygmens politine diskusija, piliečiai galėtų rinkti ne tik savo pavienius 
EP narius, bet ir Komisiją. Tai taip pat neišvengiamas žingsnis, siekiant būtino teisėtumo 
vykdant tolesnius su kompetencijų perdavimu susijusius veiksmus. Tokio požiūrio atitikmenų 
galima rasti praeityje – po 1989 m. Madrido aukščiausiojo lygio susitikimo, kuriame buvo 
rekomenduota EPS kurti trimis etapais, pirmasis etapas buvo siekis baigti kurti vidaus rinką, 
glaudesnė ekonominė konvergencija ir visų valstybių narių dalyvavimas valiutų kurso 
mechanizmo sistemoje. Nė vienam iš šių dalykų nereikėjo keisti Sutarties arba numatyti joje 
naujų galių. 

Mes nesutinkame su argumentu, kad dėl euro zonos narystės ir ES narystės asimetrijos esą 



DT\919179LT.doc 5/14 PE500.496v01-00

LT

susidaro Europos Parlamento ir Komisijos teisėtumo trūkumas. Manome, kad ši asimetrija yra 
aiškiai numatyta Sutartyse, ir ne tik dėl skirtingo Parlamento ir Tarybos teisėtumo pobūdžio, 
bet ir dėl konkrečių procedūrų, kuriomis galima vadovautis ir kuriomis jau vadovaujamasi. 
Mes remiamės SESV 136 straipsniu ir 121 straipsnio 6 dalimi, kuriuose sudarytos sąlygos 
labai svarbiems, privalomiems ir veiksmingiems teisės aktams euro zonos šalims, suteikiant 
joms lemiamus balsus Parlamente, kurį sudaro ne euro zonos valstybių EP nariai. Niekas 
neabejoja „šešių dokumentų rinkinio“ teisėtumu.

Kadangi demokratija niekad nėra tobula, svarbiausias argumentas yra tas, kad reikia 
apsvarstyti alternatyvų problemas. Tokios alternatyvos kaip, cituojant Jeaną Claude‘ą Pirisą, 
„Nacionalinių parlamentų Europos delegacija“, nelaikytume perspektyvia. Tokia institucija 
neturėtų įstatymų leidžiamosios valdžios, jos rezoliucijos negalėtų būti skelbiamos 
Oficialiajame leidinyje ir tai galėtų būti tik forumas diskutuoti. Nesukūrus didelės naujos 
institucijos, panašios į dar vieną Parlamentą, nebūtų jokio proporcingo atstovavimo nei 
politiniu, nei nacionaliniu požiūriais. 

Todėl šiuo metu esame tvirtai įsitikinę, kad turime dirbti laikydamiesi esamų sutarčių ir 
pasinaudoti visomis jų teikiamomis galimybėmis. Manome, kad geresnio valdymo pagrindas 
turėtų būti ES institucijos, todėl nepritariame jokiai naujai tarpvyriausybinei sutarčiai. 
Žinoma, suprantame ir tokio požiūrio, tokios idėjos problemas, prieštaravimus bei spręstinus 
dalykus, ir tai, ko gero, taip pat užims svarbią mūsų pranešimo dalį.

Kaip tolesnis žingsnis ir turėtų būti pradėtas procesas siekiant platesnių užmojų reformų, 
susijusių su Sutarčių pakeitimu, bet ne anksčiau kaip po 2014 m. birželio mėn. Europos 
Parlamento rinkimų, kuriais, kaip jau minėta, turėtų būti pasinaudota kaip platforma pradėti 
plačią politinę diskusiją apie Europos integracijos ateitį. Siekiant demokratinio konsensuso 
dėl būsimo visapusio ir sėkmingo Sutarčių pakeitimo, būtina išnaudoti visas galiojančių 
Sutarčių procedūras ir lankstumą, kad būtų greitai patobulintas EPS valdymas kuriant tikrą 
Europos politinę erdvę.

Priimant fiskalinės ir ekonominės politikos nuostatas, taikytinas konkrečiai toms valstybėms 
narėms, kurių valiuta yra euras, ir kuriant tvirtesnį valstybių narių bendradarbiavimą išimtinei 
Sąjungos kompetencijai nepriklausančiose srityse, Sutartyse jau numatytos atitinkamos 
daugiapakopio valdymo procedūros, suteikiančios sąlygas priartėti prie tikros EPS sukūrimo 
nepažeidžiant ES teisinės ir institucinės tvarkos vientisumo.

Reikėtų siekti EPS valdymą įtraukti į Sąjungos institucijų sistemą, nes tai – būtina šios 
sąjungos veiksmingumo ir dabartinio politinio atotrūkio tarp valstybių narių politikos ir 
Europos politikos šalinimo sąlyga. 

4. Ko būtų galima pasiekti pagal esamas Europos Sąjungos sutartis, kad būtų pagerintas 
ES valdymas?

4.1. Įdėtų pastangų (demokratinio) teisėtumo stiprinimas

Krizės laikotarpiu, kai būtina imtis nepopuliarių priemonių, kaip niekad reikia siekti išteklių 
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teisėtumo. Europos Sąjungos lygmeniu turi būti stiprinami pagrindiniai demokratinio 
teisėtumo principai, tokie kaip atskaitomybė ir atstovavimas. Šiuo atžvilgiu svarbiausia tai, 
kad vykdomoji valdžia (Europos Komisija) jau yra atskaitinga Europos Parlamentui, kuris 
atstovauja Europos Sąjungos piliečiams (ES sutarties 10 ir 14 straipsniai). Komisija, kaip 
institucija, atskaitinga Europos Parlamentui (ES sutarties 17 straipsnio 8 dalis). 

Be to, Europos Parlamentas, „atsižvelgdamas į Europos Parlamento rinkimus“, renka Europos 
Komisijos Pirmininką (ES sutarties 17 straipsnio 7 dalis). Po 2014 m. Europos Parlamento 
rinkimų ES sutarties 17 straipsnio 7 dalis bus pritaikyta pirmą kartą, ir jei bus pritaikyta 
tinkamai, bus galima sustiprinti tiek atskaitomybės, tiek atstovavimo principus, taip 
užtikrinant didesnį Europos Sąjungos išteklių teisėtumą kovojant su kylančiais sunkumais. 
Šiame konstituciniame kontekste didžiausia svarba tenka 11 deklaracijai dėl ES sutarties 
17 straipsnio 6 ir 7 dalių, pridėtai prie Tarpvyriausybinės konferencijos, kurioje buvo 
patvirtinta Lisabonos sutartis, baigiamojo akto. 

Pagal šią deklaraciją, Europos Parlamentas ir Europos Vadovų Taryba drauge atsako už 
sklandų Europos Komisijos Pirmininko rinkimų procesą. Prieš Europos Vadovų Tarybai 
priimant sprendimą, Europos Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos atstovai įmanomai 
tinkamiausiu būdu rengia reikalingas konsultacijas. Šių konsultacijų metu daug dėmesio 
skiriama kandidatų į Komisijos Pirmininko postą biografijos faktams, atitinkamai 
atsižvelgiant į Europos Parlamento rinkimus. Europos Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos 
tarpusavio susitarimu atitinkamai gali būti nustatoma tokių konsultacijų rengimo tvarka. 

4.2. Teisiniai pagrindai, pagal esamas sutartis galimai padedantys stiprinti EPS 

Užtenka žvilgtelėti į toliau pateiktą teisinių pagrindų sąrašą, kad būtų galima suprasti, jog 
Lisabonos sutartyje yra daugybė priemonių ekonominei ir piniginei integracijai didinti. 

– SESV 53 straipsnis yra teisinis pagrindas direktyvoms (pagal įprastą teisėkūros procedūrą) 
dėl įsisteigimo laisvės leisti. 62 straipsnio nuostatos taikomos laisvei teikti paslaugas. Abiem 
šiais tiesiniais pagrindais ateityje gali būti pasinaudota toliau stiprinant ekonominę tarpusavio 
priklausomybę, kad būtų iki galo panaudotos vis dar nepajudintos milžiniškos BVP požiūriu 
didžiausios pasaulio rinkos galimybės.

– SESV 114 straipsnis yra teisinis pagrindas priimant priemones (vėlgi pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą) valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, skirtoms 
bendrosios rinkos sukūrimui ir veikimui, suderinti.

– SESV 125 straipsnio 2 dalyje Tarybai leidžiama, pasikonsultavus su Europos Parlamentu, 
tiksliau apibrėžti 123 ir 124 straipsniuose nurodytus draudimus, susijusius su lėšų 
pereikvojimo galimybe ir privilegijuota galimybe naudotis finansų įstaigomis. Šiuo teisiniu 
pagrindu jau pasinaudota patvirtinant du reglamentus1.

– SESV 126 straipsnio 14 dalyje leidžiama nustatyti išsamias Protokolo Nr. 12 dėl perviršinio 
deficito procedūros nuostatų taikymo taisykles ir apibrėžtis. Toje pačioje dalyje nustatomos 

                                               
1 Tarybos reglamentai (EB) Nr. 3603/93 ir Nr. 3604/93.
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supaprastintos protokolo keitimo procedūros sąlygos. Su Europos Parlamentu turi būti 
konsultuojamasi1.

– SESV 127 straipsnio 6 dalis yra teisinis pagrindas, pagal kurį Komisija gali teikti pasiūlymą 
dėl reglamento, kuriuo remiantis Europos Centriniam Bankui būtų galima pavesti specialias 
užduotis, susijusias su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra, ir Reglamento (ES) 
Nr. 1096/2010, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami konkretūs uždaviniai, susiję su 
Europos sisteminės rizikos valdybos veikla, teisinis pagrindas. Būtina konsultuotis ir su 
Europos Parlamentu, ir su Europos Centriniu Banku.

– SESV 136 straipsnyje numatytos specialiosios nuostatos euro zonos valstybėms narėms, 
skirtos jų biudžetinės drausmės koordinavimui bei priežiūrai stiprinti ir joms taikomoms 
ekonominėms politikos gairėms nustatyti. Vis dėlto tokios priemonės turi būti suderinamos su 
visoje Europos Sąjungoje patvirtintomis priemonėmis. Šis straipsnis galioja tik priemonėms, 
priimtoms pagal 121 ir 126 straipsnius. Jei euro zonos valstybės narės nori taikyti konkrečias 
priemones remdamosi kitais pagrindais, jos turi vadovautis tvirtesnio bendradarbiavimo 
principais. 

– SESV 138 straipsniu užtikrinama euro vieta tarptautinėje pinigų sistemoje. Vis dėlto jame 
Europos Parlamento dalyvavimas nenumatytas, balsavime dalyvauja tik tie Tarybos nariai, 
kurie atstovauja valstybėms narėms, priklausančioms euro zonai.

– SESV 175 straipsnyje minimi tikslai stiprinti Europos Sąjungos ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą, kaip išdėstyta 174 straipsnyje, ir numatytos galimybės imtis veiksmų 
panaudojant struktūrinius fondus, Europos investicijų banką ir kitas esamas finansines 
priemones. 

– Galiausiai ne mažiau svarbus yra SESV 352 straipsnis, plačiai taikytas įvairiais Europos 
integracijos etapais praeityje, ir nebūtinai tik kaip „numanomų įgaliojimų sąlyga“, jis vis dar 
gali būti bendrojo pobūdžio teisinis pagrindas. Pavyzdžiui, šia nuostata galima pasinaudoti 
kuriant Europos Sąjungos iždo tarnybą.

4.3. Sąlygos, kuriomis, remiantis esamomis sutartimis2, galima sukurti papildomą gebėjimą 
mokėti

Europos Vadovų Tarybos Pirmininko 2012 m. birželio 26 d. ir 2012 m. spalio 12 d. 
pranešimuose minimi papildomi gebėjimai mokėti ir galimybė „galiausiai euro zonos 
lygmeniu sukurti mokesčių instituciją, pvz., iždo tarnybą“. Tokie gebėjimai mokėti „padėtų 
naujoms fiskalinėms funkcijoms, kurių neapima DFP“. Nors iš esmės jokie sprendimai nėra 
svarbesni už galutinį sprendimą dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos, 
įmanomos trys sąlygos, kad toks gebėjimas būtų sukurtas pagal dabartinę Europos Sąjungos 
teisinę sistemą. 
                                               
1 Tai buvo vieno iš „šešių dokumentų rinkinio“ reglamentų teisinis pagrindas. Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1177/2011.
2 René Repasi, „Papildomi gebėjimai mokėti ir jų padariniai institucijoms“, EP C teminis skyrius, 2012 m. 
lapkričio mėn.
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Visų pirma, naudojantis Bendrijos metodu, papildomi gebėjimai mokėti galėtų būti nustatyti 
sukuriant naują savą išteklių šaltinį, finansuojamą iš euro zonos valstybių narių įnašų, ir 
numatant naują biudžeto eilutę gebėjimų mokėti funkcijoms finansuoti. Tačiau tokiam 
sumanymui reikėtų, kad gebėjimai mokėti būtų integruoti į DFP, nes SESV 312 straipsnio 
1 dalyje nustatyta, kad Europos Sąjungos metinis biudžetas turi atitikti daugiametę finansinę 
programą.

Antra, centrinis euro zonos biudžetas taip pat galėtų būti atskirtas nuo ES biudžeto ir už jo 
vykdymą būtų atsakinga Europos Komisija. Tokios galimybės pavyzdys galėtų būti Europos 
plėtros fondas. Trečioji sąlyga reikštų atskiro nuo ES biudžeto fondo sukūrimą, už kurio 
vykdymą atsakytų atskira nauja agentūra. Tokį fondą būtų galima sukurti: a) remiantis SESV 
352 straipsniu ir laikantis euro zonai priklausančių valstybių narių tvirtesnio 
bendradarbiavimo principų arba b) tarptautinės sutarties pagrindu. 

Vis dėlto akivaizdu, kad kiekviena išimtis, kuria apribojamos biudžeto galios, ir ypač Europos 
Parlamento (ir Tarybos) galios, pagal dabartines Sutartis turėtų būti aiškinama siaurai, nes 
SESV 310 straipsnio 1 dalies tikslas yra ginti šių dviejų institucijų biudžeto galias, EP 
atstovaujant ES piliečiams. Todėl fiskalinių galių atskyrimas nuo DFP (kaip siūloma 
preliminariame pranešime) turėtų rimtų institucinių padarinių. Jei pagrindiniame teisės akte
Europos Parlamentui nesuteikiamas priežiūros vaidmuo, tai būtų SESV 310 straipsniu 
saugomos aukščiausios Europos Parlamento valdžios biudžeto klausimais pažeidimas. Bet jei 
EP būtų suteiktas toks vaidmuo, jis turėtų jį vykdyti (pagal Europos Sąjungos sutarties 10 ir 
14 straipsnius) kaip Europos Sąjungos piliečių atstovas, o ne tam tikros piliečių, kurie yra 
euro zonos valstybių narių piliečiai, kategorijos atstovas. Apibendrinant reikia pasakyti, jog 
aukščiausios EP valdžios biudžeto klausimais išlaikymas reiškia, kad, parengus reikiamą EP 
vidaus tvarką, vienodas demokratinės kontrolės teises, kaip ir dėl visų Europos Sąjungos 
pajamų bei išlaidų, išlaiko visi Europos Parlamento nariai.

4.4. Fiskalinio susitarimo įtraukimas į ES teisės sistemą

Sutartis dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo ekonominėje ir pinigų sąjungoje (Fiskalinis 
susitarimas) visiškai taikoma susitariančiosioms šalims, kurių valiuta yra euras. Ši sutartis 
taikoma ir ją ratifikavusioms susitariančiosioms šalims, kurioms taikoma išimtis, kaip 
apibrėžta SESV 139 straipsnio 1 dalyje, arba kurioms taikoma išlyga, kaip apibrėžta prie 
Sąjungos sutarčių pridėtame Protokole Nr. 16 dėl tam tikrų su Danija susijusių nuostatų, ji 
taikoma nuo dienos, kai įsigalioja sprendimas, kuriuo panaikinama ta išimtis arba išlyga, 
nebent atitinkama susitariančioji šalis pareiškia ketinanti laikytis visų arba dalies sutarties III 
ir IV antraštinių dalių nuostatų nuo ankstesnės datos.

Prie šios sutarties gali prisijungti ne tik susitariančiosios šalys, bet ir kitos Europos Sąjungos 
valstybės narės. Pagal sutarties16 straipsnį, vėliausiai per penkerius metus nuo jos 
įsigaliojimo, remiantis patirties ją įgyvendinant vertinimu, pagal ES sutartį ir SESV reikia 
imtis reikiamų veiksmų, kad esminės sutarties nuostatos būtų įtrauktos į Europos Sąjungos 
teisinę sistemą.
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4.5. Galimybė remtis Marianne Thyssen pranešimo išvadomis

2012 m. lapkričio 20 d. plenariniame posėdyje patvirtintas Marianne Thyssen pranešimas1, 
kuriame atspindima oficiali EP nuomonė „tikrosios ekonominės ir pinigų sąjungos“ atžvilgiu. 
Aiškinantis esamose Sutartyse numatytas galimybes gerinti valdymą Europos Sąjungoje, iš to 
pranešimo galima pasisemti vertingų įžvalgų, ypač toliau nurodytose srityse. 

– SESV 121 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės savo ekonomikos politiką laiko 
bendru reikalu ir ją derina su Taryba; tos valstybės narės, kurios siekia solidarumo, turėtų 
būti įpareigotos imtis atsakomybės už visų savo įsipareigojimų biudžeto srityje, taip pat ir 
konkrečių kiekvienai valstybei teikiamų rekomendacijų bei įsipareigojimų pagal Europos 
semestrą įvykdymą. Pagal esamas Sutartis valstybių narių, kurių valiuta yra euras, 
biudžetinės drausmės koordinavimas ir priežiūra galėtų tapti privaloma ir ją kontroliuotų 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas tiesiog remdamasis SESV 136 straipsniu kartu su 
121 straipsnio 6 dalimi. Vis dėlto konstituciniu požiūriu tokį žingsnį vertėtų svarstyti tik 
tuo atveju, jei taip būtų iš esmės sustiprintas Europos Parlamento vaidmuo išsamiai 
įgyvendinant SESV 121 straipsnio 3 dalį ir 121 straipsnio 4 dalį ir pagal SESV 
290 straipsnį siekiant užbaigti daugiašalės priežiūros procedūrą su deleguotaisiais teisės 
aktais ir ją įgyvendinti. 

 EPS valdymo užimtumo ir socialinės politikos aspektus galima būtų stiprinti remiantis 
SESV 9 straipsnio, 151 straipsnio ir 153 straipsnio 1 dalies nuostatomis. 

 Sutartyse yra kelios nuostatos dėl pereigos, kuriomis būtų galima pasinaudoti: Europos 
Sąjungos sutarties 48 straipsnio 7 dalyje numatyta speciali teisės akto priėmimo 
procedūra, kuriai SESV reikalaujama specialios teisėkūros procedūros pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą, o SESV 333 straipsnyje taip pat yra nuostatos, leidžiančios 
tvirtesnio bendradarbiavimo aplinkybėmis pasinaudoti įprasta teisėkūros procedūra.

 Sutartyje įtvirtintas ECB veiklos nepriklausomumas pinigų politikos srityje tebėra EPS 
patikimumo ir bendrosios valiutos pagrindas; tam tikromis sąlygomis Europos stabilumo 
mechanizmas (ESM) turėtų turėti galimybę tiesiogiai finansuoti sunkumų patiriančius 
bankus. 

 Reikėtų pagerinti Europos semestro teisėtumą, skaidrumą ir veiksmingumą. Siekiant, kad 
visi semestro etapai būtų visapusiškai demokratiškai tikrinami, reikėtų pasinaudoti 
visomis esamo teisinio pagrindo galimybėmis.

 Demokratinė parlamentinė priežiūra turi būti priskirta bankų priežiūros veiklai, todėl 
skubiausia ir pirmiausia užduotis įgyvendinant bankų sąjungą yra užtikrinti vieno 
priežiūros mechanizmo veikimą. 

 Siekiant atkurti sunkumų turinčių bankų gyvybingumą ir pertvarkyti neperspektyvias 
finansų įstaigas, reikėtų sukurti bendrą Europos gaivinimo ir pertvarkymo sistemą; 

                                               
1 2012 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija su rekomendacijomis Komisijai dėl Europos Vadovų 
Tarybos, Komisijos, Europos Centrinio Banko ir Euro grupės pirmininkų ataskaitos „Siekis sukurti tikrą 
ekonominę ir pinigų sąjungą“ (P7_TA-PROV(2012)0430).
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geriausia būtų, kad tai sutaptų su bendro priežiūros mechanizmo veiklos pradžia.

 Tikra EPS negali būti tik taisyklių sistema, jai reikia didesnių biudžeto pajėgumų, kurių 
pagrindas būtų konkretūs nuosavi ištekliai (įskaitant finansinį sandorių mokestį), jais 
vykdant ES biudžetą turėtų būti remiamas ekonominis augimas ir socialinė sanglauda, 
būtų sprendžiamos disbalanso ir struktūrinių skirtumų problemos, taisomos ekstremalios 
finansinės būklės, tiesiogiai susijusios su pinigų sąjunga, nepakenkiant tradicinėms 
funkcijoms finansuoti bendrą politiką (311 straipsnis, kuriam reikia kvazikonstitucinės 
procedūros). Biudžeto pajėgumus taip pat galima padidinti ir tvirtesniu bendradarbiavimu, 
pvz., įvedant finansinių sandorių mokestį, kuriuo būtų padidintas ESM biudžetas. Euro 
zonos biudžeto idėja galėtų kelti problemų ES biudžeto vienovės ir universalumo principų 
požiūriu1. 

 Toliau galima naudotis Protokolo Nr. 1 galimybėmis nacionalinių parlamentų ir EP 
bendradarbiavimui stiprinti, bet toks bendradarbiavimas neturėtų būti laikomas naujos 
mišrios parlamentinės institucijos kūrimu, nes demokratiniu ir konstituciniu požiūriu tai 
būtų neveiksminga bei neteisėta. Europos Parlamentas, kaip Europos Sąjungos lygmens 
parlamentinė institucija, turi visas teises tvirčiau ir demokratiškiau valdyti EPS. Europos 
Sąjungos valiuta yra euras; Europos Parlamentas yra Europos Sąjungos parlamentas; taigi, 
Europos Parlamentas yra EPS parlamentas.

 Galimas sprendimas galėtų būti ESM integravimas į ES teisinę sistemą pritaikant 
lankstumo sąlygą (SESV 352 straipsnis) ir pataisytą SESV 136 straipsnį, net jei dėl to 
kiltų keletas teisinių problemų.

 Siekiant koordinuoti mokesčių sistemas ir spręsti žalingos valstybių narių mokesčių 
konkurencijos problemą, akivaizdžiai prieštaraujančią vidaus rinkos logikai, vis 
glaudesnėje ekonominėje, fiskalinėje ir biudžetinėje Sąjungoje privalu padaryti daugiau. 
Apmokestinimo srityje (pvz., nustatant bendrą konsoliduotąją pelno mokesčio bazę arba 
finansinių sandorių mokestį) reikėtų dažniau pasitelkti tvirtesnio bendradarbiavimo 
priemones, nes, suderinus mokesčių sistemas, didės biudžeto politikos integracija. 

 ESM turėtų būti plėtojamas taikant Bendrijos metodą ir užtikrinant atskaitingumą Europos 
Parlamentui. Svarbiausi sprendimai, pvz., dėl finansinės paramos teikimo kuriai nors 
valstybei narei ir memorandumų sudarymo, turėtų būti vykdomi tik Europos Parlamentui 
tinkamai juos patikrinus.

5. Kokios Sąjungos reikia ateityje?

5.1. Dirbtinio padalijimo vengimas

Galvojant apie Europos Sąjungos ateitį, svarbu nenuklysti į svarstymus apie valstybių narių 
padalijimą į dvi priešingas dirbtines kategorijas. Toks dirbtinis padalijimas įvyksta, kai 
valstybės narės skirstomos į „priklausančias“ ir „nepriklausančias“, t. y. šiuo metu esančias ir 
nesančias euro zonos narėmis. Dar blogesnė tokio padalijimo forma – kai Europos Sąjungos 
piliečiai skirstomi į euro zonai priklausančių ir nepriklausančių valstybių narių piliečius. 
                                               
1 Šiuo klausimu žr. punktą 4.3.
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Esamas politinis, ekonominis ir teisinis padalijimas yra kur kas dinamiškesnis, sudėtingesnis 
ir subtilesnis. Pagal ES sutarties 3 straipsnio 4 dalį „Sąjunga įsteigia Ekonominę ir pinigų 
sąjungą, kurios valiuta – euro“. Ši nuostata taikoma visai Europos Sąjungai, nes kiekvienos 
valstybės narės (ir net nepriklausančios euro zonai) ekonomikos būklė priklauso nuo faktinių 
padarinių bendrosios valiutos vertei, todėl būtina visų valstybių narių ekonomikos politiką 
laikyti bendru reikalu ir koordinuoti ją Taryboje, taigi visos valstybės narės privalo vykdyti 
savo ekonomikos politiką taip, kad prisidėtų prie Europos Sąjungos tikslų įgyvendinimo, kaip 
nustatyta Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje1.

Sutarties straipsnis apie valstybes nares, kurių valiuta dar nėra euras ir kurios neturi galimybės 
pasirinkti nedalyvauti, yra pavadintas „Pereinamojo laikotarpio nuostatos“. Šiame straipsnyje 
nustatyta, kad tokios valstybės narės vadinamos „valstybėmis narėmis, kurioms taikoma 
išimtis“, kol Taryba nusprendžia, kad jos atitinka eurui įvesti reikalingas sąlygas (SESV 
139 straipsnio 1 dalis). Tame pačiame straipsnyje nustatytas galutinis Sutarties nuostatų, 
kurios negalioja šioms valstybėms narėms, sąrašas. Per šį etapą, kuris pagal pirminę teisę 
laikomas pereinamuoju, valstybės narės, kurioms taikoma išimtis, savo valiutos kurso politiką 
laiko bendru interesu2, turi teisę į savitarpio pagalbą, jeigu jų mokėjimų balansui iškyla 
sunkumų arba jiems kyla didelė grėsmė3, jos gali imtis reikiamų apsaugos priemonių, kai 
staiga sutrinka mokėjimų balansas4. Apie valstybių narių, kurioms taikoma išimtis, padarytą 
pažangą vykdant savo įsipareigojimus ekonominei ir pinigų sąjungai sukurti turi būti nuolatos 
pranešama 5. Be to, kaip trečias Europos Centrinio Banko sprendimus priimantis organas, 
Europos Centrinio Banko Bendroji taryba yra steigiama ir veikia tik jei yra ir kol yra valstybių 
narių, kurioms taikoma išimtis6.

Taigi valstybės narės, kurioms taikoma išimtis, pagal pirminę teisę privalo dėti nuolatines 
pastangas, kol Taryba nuspręs, kad, siekdamos įvykdyti visas būtinas sąlygas eurui įvesti, jos 
jau pasiekė rezultatą. Kita vertus, galinčios pasirinkti nedalyvauti valstybės narės gali pačios 
nuspręsti, ar nori žengti šiuo keliu. Protokolo Nr. 15 1 punkte teigiama, jog „jei Jungtinė 
Karalystė nepraneša Tarybai, kad ji ketina įvesti eurą, ji nėra įpareigota tai daryti“. Jungtinė 
Karalystė pagal nacionalinę teisę išlaiko savo įgaliojimus pinigų politikos srityje. Pagal 
Protokolą Nr. 16, Danijai taikomos išlygos, t. y. „Danijai yra taikomi visi Sutarčių ir ECBS ir 
ECB statuto straipsniai bei nuostatos dėl išimties taikymo“. Procedūra išlygai panaikinti 
pradedama tik Danijos prašymu.

Atsižvelgiant į visas šias nuostatas, tinkamesnė darbinė hipotezė būtų laikyti, kad visoms 
šioms valstybėms narėms taikomos Bendrijos taisyklės, jei tos taisyklės skiriasi ekonominės ir 
pinigų politikos srityje ir jų nuožiūroje esantys ištekliai galimai taip pat skiriasi. Taip pat būtų 
galima skirti tam tikrus šios bendrijos sluoksnius dėl atstovo, turinčio teisę paskelbti 
sprendimą dėl stojimo pagal tam tikras skirtingas taisykles: valstybių narių, kurioms taikoma 
išimtis, atveju tai yra Taryba, o galinčių pasirinkti nedalyvauti valstybių narių atveju tai yra 
pačios valstybės. Todėl reikėtų galvoti ne apie „priklausančias“ ir „nepriklausančias“ 
valstybes nares, bet apie dinamišką daugiapakopių taisyklių ir išteklių bendriją. 

                                               
1 Plg. SESV 120 ir 121 straipsnius
2 SESV 142 straipsnis.
3 SESV 143 straipsnis; tokia savitarpio pagalba netaikoma valstybėms narėms, kurių valiuta yra euras.
4 SESV 144 straipsnis.
5 SESV 140 straipsnis.
6 SESV 141 straipsnis.
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Kad būtų išvengta dar vieno padalijimo, reikia aiškiai ir nekintamai teoriškai atskirti status 
quo ir „tikrąjį federalizmą“. Ekonomikos valdymo stiprinimo esmė nėra staigus šuolis į visa 
apimantį federalizmą, svarbu, kada, kaip ir kokia kaina būtų įvesti tam tikri federaciniai 
aspektai. 

 5.2. Siekiant Sutarties pakeitimo

EPS valdymas yra pagrindinis aspektas ateityje siekiant bendros institucijų ir sprendimų 
priėmimo pusiausvyros. Norint baigti kurti tikrą EPS Europos Sąjungoje, vidutinės trukmės 
laikotarpiu reikės pakeisti Sutartį. Siekiant tinkamo euro zonos veikimo, reikės, kad valstybės 
narės sutiktų perduoti tam tikrus savo suverenumo aspektus. Valstybės narės turėtų suprasti, 
kad jos jau prarado dalį savo suverenumo dėl per didelių valstybės skolų ir kad vienintelis 
būdas jį atgauti yra sutikti Europos lygmeniu pasidalyti bent dalimi savo suverenumo. 
Valstybių skolų krizė atskleidė teiginio, kad „nacionalinės valiutos garbės praradimas gali 
atrodyti geresnis variantas už jos mirtį“, trūkumus1.

Kiekvienu atveju, kai Sąjungai perduodamos naujos kompetencijos sritys arba jos lygmeniu 
sukuriamos naujos kompetencijos ar įsteigiamos naujos Sąjungos institucijos, turėtų būti 
užtikrinamas atitinkamas jų teisėtumas, Parlamento vykdoma demokratinė kontrolė ir 
atskaitingumas jam. Todėl po naujų Europos Parlamento rinkimų turėtų būti sušauktas 
Konventas, o pasirengimas tokiam Konventui turėtų prasidėti jau prieš būsimus Europos 
Parlamento rinkimus.

Būsimas Sutarties pakeitimas visų pirma turėtų užtikrinti priemones, kuriomis remiantis būtų 
galima toliau diferencijuoti institucijų ir biudžeto procedūrose taikomas taisykles. Šiuo 
klausimu galėtume grįžti prie darbinės hipotezės, pagal kurią valstybės narės laikomos 
priklausančiomis ne tik daugiapakopių taisyklių, bet ir daugiapakopių išteklių bendrijai. 

Taip pat būtų galima pagalvoti, kaip atsisakyti vienbalsiškumo principo. Daugiapakopių 
taisyklių bendrijoje, grindžiamoje daugiapakopiais ištekliais, turėtų būti įmanoma įveikti veto 
galią, kad būtų galima tęsti integraciją, neverčiant nepageidaujančių tame procese dalyvauti 
valstybių narių stoti prieš sunkų pasirinkimą „sutikti arba išeiti“. Dar daugiau minčių gali kilti 
analizuojat šiuos toliau pateikiamus klausimus. Ar ekonomikos politika turėtų tapti 
pasidalijamąja kompetencija atsižvelgiant į SESV 2 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį? Jei taip, ar 
turėtų būti taikoma įprasta teisėkūros procedūra? Ar tvirtesnis bendradarbiavimas turėtų būti 
išplėtotas taip, kad Europos Sąjungai būtų galima perduoti daugiau kompetencijų? 

Strateginė ilgalaikė ES kryptis taip pat gali būti sutelkta į toliau nurodytas problemas ir 
principus; kai kurie iš jų jau buvo iškelti minėtoje 2012 m. lapkričio 20 d. rezoliucijoje:

 EPS yra ne tikslas, o priemonė Sąjungos ir valstybių narių tikslams įgyvendinti, ypač 
siekiant subalansuoto ir tvaraus augimo bei aukšto užimtumo lygio; socialinė įtrauktis ir 
solidarumas yra Europos socialinio modelio ir visos Europos integracijos pagrindas, jų 
negalima neįtraukti į būsimas Sąjungos reformas.

                                               
1 C. Johnson, In with the Euro, Out with the Pound (Penguin, 1996), p. 87.
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 Europos semestras ir ekonomikos dialogas turėtų būti laikomi ES institucijų sistemos 
dalimi, ir, skatinant Bendrijos metodą, bet kokiais Sutarties pakeitimais turėtų būti 
siekiama į ją integruoti Europos semestrą.

 Dabartinei EPS tarpvyriausybinei struktūrai labai trūksta demokratinio teisėtumo; 
bendrąją valiutą galima stabilizuoti tik tuo atveju, jei valstybės narės pasirengusios 
fiskalinės politikos kompetencijas perkelti į Sąjungos lygmenį; tarpvyriausybinis metodas 
jau pasiekė savo ribas ir XXI a. nebėra tinkamas demokratiniam ir veiksmingam 
sprendimų priėmimo procesui. Galiausiai politinė sąjunga yra atsakymas, kaip įveikti 
krizes, skatinti solidarumą ir toliau vykdyti Europos projektą.

 Nacionaliniai parlamentai turėtų dalyvauti rengiant jų vyriausybių fiskalinės politikos ir 
reformų planus prieš juos pateikiant ES; šią aiškią pareigą būtų galima pridėti prie 
nacionalinių parlamentų pareigų, nustatytų jiems pagal ES sutarties 12 straipsnį.

 Didėjantis atotrūkis tarp pagrindinių ir periferinių Sąjungos šalių neturėtų tapti įprastu 
reiškiniu; būtina sukurti nuolatinę sistemą, pagal kurią į keblią padėtį patekusios valstybės 
narės galėtų pasikliauti solidarumu grindžiama kitų valstybių narių parama.

 Sutarčių pakeitimais, kuriuos vėliau turėtų išanalizuoti Konventas, turėtų būti baigta kurti 
tikra EPS, sustiprinant Europos Sąjungos kompetencijas, ypač ekonomikos politikos 
srityje, ir sustiprinant ne tik Europos Sąjungos biudžeto pajėgumus, bet ir solidarumą, 
Komisijos vaidmenį bei demokratinę atskaitomybę ir Parlamento prerogatyvas. Šiuo 
požiūriu taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kaip stiprinti Komisijos atskaitomybę (įvedant 
teisę teikti interpeliaciją, individualią Komisijos narių atsakomybę Europos Parlamentui ir 
pan.). 

 Bet kokie būsimi Sutarties pakeitimai visada turėtų būti daromi su valstybių narių 
sutikimu ir turėtų būti užtikrintas Europos Sąjungos vientisumas. 

6. Išankstinės išvados

Realios politinės valdžios trūkumas menkina Europos Sąjungos euro valdymo veiksmingumą 
bei patikimumą, jos gebėjimą valdyti finansų rinkas ir nesileisti būti jų valdomai, todėl tampa 
akivaizdu, kad bet koks sėkmingas valdymo modelis priklauso nuo Europos Sąjungai ir eurui 
skirtos politinės institucijos sukūrimo. Ši politinė valdžios institucija turėtų būti pagrįsta 
poreikiu užtikrinti demokratinį teisėtumą bei atskaitomybę remiantis bendromis 
konstitucinėmis normomis ir juo turėtų būti vadovaujamasi, nes tai – būtina finansinio 
solidarumo, susijusio su Europos integracijos atnešama gerove, sąlyga. Finansinį solidarumą 
reikia atskirti nuo tarp valstybių narių atliekamų finansinių pervedimų, tai turėtų būti Europos 
integracijos proceso sukurtos gerovės produktas, o finansinio solidarumo tikslas turėtų būti 
sąžiningas integracijos naudos paskirstymas visiems Europos Sąjungos piliečiams. 

Galiausiai šis raginimas siekti didesnės politinės integracijos neturėtų būti pateiktas kaip karti 
piliulė, kurią būtina nuryti, kad kuo labiau būtų išsaugotas mūsų europietiškas gyvenimo 
būdas. Gali būti, kad ši užduotis yra ne mažesnė už Europos svajonės, kadaise kilusios iš 



PE500.496v01-00 14/14 DT\919179LT.doc

LT

„kartos ir jos lyderių, kurių asmeninė patirtis sakė, kad Europos svajonės alternatyva yra 
esamas Europos košmaras1“, sukūrimą iš naujo. Politinės sąjungos teisėtumas neturėtų būti 
grindžiamas vien pastangomis ir rezultatais ar procesu ir rezultatais, jis turi turėti ir moralinį 
pagrindą, įtikinamą ateities viziją.

                                               
1 J Weiler, The Constitution of Europe, Cambridge, University Press, 1999, p. 8.


