
 

Padėtis Sąjungoje: raginimai išnaudoti galimybę
sukurti ambicingą ateitį
 
Trečiadienį europarlamentarai pasveikino Europos Komisijos pirmininko Jean-Claude
Juncker metinėje kalboje pristatytą ambicingą viziją iki 2025 m. užtikrinti stiprią ir
vieningą Europą.
 
Tris valandas trukusioje diskusijoje jie diskutavo apie gynybą, saugumą, migracijos valdymą,
tarptautinę prekybą, socialinės lygybės užtikrinimą, taip pat ES biudžeto ir sprendimų priėmimo
stiprinimą.
 
 
 
Prieš suteikdamas žodį Komisijos vadovui, EP pirmininkas Antonio Tajani priminė Europos
piliečių lūkesčius dėl glaudesnio ES institucijų ir valstybių bendradarbiavimo migracijos, kovos
su terorizmu, ekonomikos augimo ir socialinės politikos srityse.
 
 
 
Europos Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker pažymėjo, kad krizė baigiasi, o biudžeto
stabilumas, užimtumo didėjimas ir ekonomikos atsigavimas atveria galimybę ryžtingoms ES
reformoms. Jis pasiūlė įsteigti Europos finansų ministro postą ir kibernetinio saugumo agentūrą,
taip pat stiprinti migracijos kontrolę, darbuotojų teises, tarptautinę prekybą ir gynybos sąjungą.
Stipriai ES būtina sujungti Europos Vadovų Tarybos ir Europos Komisijos pirmininkų postus į
vieną, kurį galėtų užimti 2019 m. EP rinkimus nugalėjusios partijos lyderis, teigė J.-C. Juncker.
 
 
 
 biudžeto  stabilumas,  užimtumo  didėjimas  ir  ekonominis  atsigavimas  atveria  galimybę
ambicingoms ES reformoms.  Jis  pasiūlė  įsteigti  Europos  finansų  ministro  postą,  stiprinti
migracijos kontrolę, kibernetinį saugumą, darbuotojų teises, tarptautinę prekybą ir Gynybos
sąjungą. Stipriai ES būtina sujungti Europos Vadovų Tarybos ir Europos Komisijos pirmininkų
postus, o juo galėtų tapti 2019 m. Europos Parlamentų rinkimus nugalėjusios partijos lyderis,
teigė J.-C. Juncker. Susipažinti su jo kalba galite čia.
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Europos liaudies partijos pirmininkas Manfred Weber (Vokietija) pasveikino Europos Komisijos
pirmininko  viziją,  tačiau  pažymėjo,  kad  žmonės  bijo  globalizacijos.  „Reikia  kurti  socialiai
orientuotą rinkos ekonomiką, taip pat apsaugoti sienas siekiant pažaboti nelegalią migraciją“, -
pažymėjo politikas. „Turkija negali tapti visateise ES nare“, - pridūrė jis. Atkreipęs dėmesį į
Baltarusijoje vyksiančias karines pratybas „Zapad“, politikas teigė, kad rytuose žmonės bijo dėl
savo saugumo, todėl  svarbu kurti  Europos gynybos sąjungą bei  stabdyti  „Nord Stream II“
dujotiekio tiesimą.
 
 
 
Socialistų ir demokratų frakcijos pirmininkas Gianni Pittella (Italija) siūlė ES valstybėms „suduoti
smūgį visoms korporacijoms, kurios slepia mokesčius ar nepagrįstai siekia juos susigrąžinti [...],
užkirsti kelia jaunimo išnaudojimui bei užtikrinti visų vaikų švietimą“. Kalbėdamas apie migraciją
G.Pittella ragino Europos Komisiją „turėti drąsos atverti visus teisėtus patekimo į ES kelius“ ir
uždaryti neteisėtus pateikimo būdus.
 
 
 
Syed Kamall (Europos konservatoriai ir reformistai, Jungtinė Karalystė) pabrėžė, kad jei Europa
tikrai nori apsaugoti piliečius, ji „negali būti protekcionistinė“. Norėdami, kad Europos ekonomika
klestėtų, turime sukurti daugiau galimybių, o ne daugiau reglamentų, pridūrė jis ir pabrėžė: „ES
augimo planai nekuria darbo vietų – jas kuria įmonės.“. Žmonės, esantys už Parlamento ribų,
nori būti tikri, kad sugebėsime „stabilizuoti laivą ir nenukreipti jo į naujas audras“, reziumavo EP
narys.
 
 
 Pasak Liberalų  ir  demokratų  aljanso frakcijos  pirmininko Guy Verhofstadt  (Belgija),  J.C.
Junckerio kalba „buvo pilna vizijos ir  ambicijų 2019 metams“,  iš dalies dėl  to,  kad pavyko
sustabdyti „populistinį pavasarį“ Austrijoje, Nyderlanduose ir Prancūzijoje. „Sveiki atvykę į proto
pusę!“, – sakė politikas ir pabrėžė daugumos piliečių norą, kad ES veiktų ryžtingiau. „Mums
reikia ES, kad atsilaikytume prieš kraštutinių vyriausybių pavojų“, – pridūrė EP narys.
 
 
 Europos vieningųjų kairiųjų frakcijos pirmininko pavaduotojas Patrick Le Hyaric pasiūlė paversti
J.C.  Junckerio fondą „dideliu socialiniu ir  aplinkosaugos fondu“.  „Būtina skubiai  atsisakyti
konkurencija pagrįstos ES ir sukurti Sąjungą, besiremiančią socialiniu humanizmu ir ekologine
pažanga – su teisinga komandiruotų darbuotojų direktyva, minimaliu darbo užmokesčiu, pensijų
apsauga, skurdo panaikinimu bei lyčių lygybe“, – pažymėjo politikas.
 
 
 Žaliųjų frakcijos lyderis Philippe Lamberts (Belgija) ragino „sutaikyti Europos piliečius su pačia
ES idėja“. Jo įsitikinimu, J.C. Juncker savo kalboje turėjo skirti daugiau dėmesio nelygybės
mažinimui, aplinkos ir sveikatos apsaugai, taip pat prekybos politikos perorientavimui ir CETA
sutarties įšaldymui.
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 „Jūs nieko neišmokote iš „Brexit“, – teigė Nigel Farage (Laisvės ir tiesioginės demokratijos
Europa, Jungtinė Karalystė). Jis kritikavo J.C. Junckerio pasiūlymus gilinti Europos integraciją
„be žmonių sutikimo“.  Pasak politiko,  Europos Komisijos požiūris į  Lenkiją ir  Vengriją jam
primena buvusį  sovietų režimą.
 
 
Harald Vilimsky (Tautų ir laisvės Europa, Austrija) pabrėžė, kad jo frakcija nenori „nepavykusio“
euro plėtimo, taip pat prieštarauja Gynybos sąjungai ir laisvam darbuotojų judėjimui ES. Jo
įsitikinimu, ES vidaus sienos turi būti išsaugotos, kad sustabdytume „milijonus afrikiečių ir arabų,
užtvindančių Sąjungą“.
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Jean-Claude Juncker

pristato stiprios ir vieningos Europos viziją
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