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Europos Sąjungos piliečiai ir gyventojai nedelsia teikti peticijas Europos Parlamentui ir 
išreikšti savo pyktį bei baimes, kai kasdieniniame gyvenime susiduria su ekonominės krizės 
poveikiu. Be informacijos, kurią tokios peticijos suteikė apie taupymo politikos įtaką jų 
asmeninėms teisėms, kai kuriomis peticijomis labiau numatomos ateities perspektyvos ir 
siekiama labiau įtraukti pilietinę visuomenę artėjant Europos Parlamento rinkimams ir po šių 
rinkimų galimai priimti naują Konvenciją dėl Europos valdymo ateityje.
Atsižvelgiant į tai ir į išsamias diskusijas Peticijų komitete, kuriose dalyvavo ir Europos 
judėjimo, Europos federalistų sąjungos ir Jaunųjų Europos federalistų atstovai, buvo 
nuspręsta organizuoti daug platesnio masto klausymą, į kurį dalyvauti kartu su garsiais 
ekspertais ir apžvalgininkais būtų pakviestos ir pilietinės asociacijos ir peticijas pateikę 
asmenys iš visos Europos.
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Teisėtumas ir atskaitomybė yra demokratijos pagrindas. Visgi ekonomikos krizė atskleidė, 
kad akivaizdžiai trūksta efektyvaus ir tinkamo valdymo Europos lygmeniu. Vyriausybės 
dažnai pasirodo bejėgės, kai susiduria su pasaulio finansų rinkų jėgomis. Taip pat paaiškėjo, 
kad šiuolaikiniame pasaulyje, nepaisant ne vieno bandymo spręsti šį klausimą ES ir kitais 
lygmenimis, įskaitant G 8 ir G 20, reikia imtis tinkamesnių priemonių Europos lygmeniu, kad 
būtų galima skatinti ir ginti piliečių, kurie tampa vis labiau pažeidžiami, teises.
Siekiant susidoroti su rytojaus iššūkiais Europai reikia patikimo, matomo ir atskaitingo 
ekonomikos valdymo.

1. Pristatymas ir sveikinimo kalba: 
Peticijų komiteto pirmininkė Erminia Mazzoni    

2. KODĖL? 
Ekonomikos krizė ir taupymo politika lėmė tebesiaučiančią socialinę krizę 
Europoje ir kyla grėsmė, kad bus pažeistos piliečių socialinės teisės (ES 
sutarties 3 straipsnio 3 dalis). Europa turi teikti pirmenybę piliečiams ir 
dirbti dėl jų gerovės. 

Diskusijų grupės pranešėjai: Andriana Cerretelli – „Sole 24 Ore“, Enrique Serbeto –
„ABC“ 

Peticijų pateikėjai:
Peticija Nr. 1698/2012 dėl ES pagrindinių teisių chartijos 28 straipsnio tariamo pažeidimo, kurią 
pateikė Graikijos pilietis T. P.

Peticija Nr. 1255/2012 dėl viešųjų išlaidų mažinimo Katalonijos ir Ispanijos sveikatos priežiūros 
sektoriuose, kurią pateikė Ispanijos pilietis Antoni Barbarà Molina asociacijos „Dempeus per la 
Salut Pública“ vardu

Peticija Nr. 0949/2012 dėl pažeidimų parduodant finansines priemones taupomojo banko 
klientams, kurią pateikė Ispanijos pilietis Sara Campuzano Casas, su šešiais parašais

3. KAS? 
Europos ekonomikos valdymas ir bendra ekonominė politika, taip pat 
fiskalinis solidarumas ir biudžeto koordinavimas?

Diskusijų grupės pranešėjai: Università Bocconi prof. Elena Carletti – Florencijos Europos 
universitetinis institutas, Elena Flores, Director DG ECFIN-European Commission, 
Jaunųjų federalistų pirmininkė Pauline Gessant
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Peticijų pateikėjai:
Peticija Nr. 1125/2011 dėl tariamo Europos Komisijos ir Europos Centrinio Banko trejeto 
posėdyje nustatytų reikalavimų prieštaravimo ES teisės aktams, kurią pateikė Graikijos pilietis 
Theodoros Pitikaris

Peticija Nr. 0591/2012 dėl finansų krizės, kurią pateikė Slovėnijos pilietis Janez Vuk

4. KAIP?
Remiantis dabartiniais pasiekimais, suvienijant juos ir imantis naujų ryžtingų 
veiksmų toliau keisti sutartį Konvencijos pagalba, kurią paskatino EP 
iniciatyva pagal ES sutarties 48 straipsnio 2 dalį ir geriausiai veikiant kartu 
su pilietine visuomene 

Diskusijų grupės pranešėjai: EP narys Jo Leinen, EP narys Andrew Duff, 
EP narys Gerald Häfner, 
peticijų pateikėjai


