
 

Europos Parlamentas nubrėžė Europos ateities
viziją
 
ES privalo veiksmingiau priimti sprendimus, tapti atsparesne išorės sukrėtimams ir
susigrąžinti piliečių pasitikėjimą. O tam būtina pilnai išnaudoti turimas ES sutartis, o
prireikus ir iš esmės reformuoti ES institucijas:  sumažinti Europos Komisijos narių
skaičių, įsteigti ES finansų ministro postą bei suteikti piliečiams galimybę rinkti Europos
Komisijos pirmininką. Tai dalis pasiūlymų, kuriuos ketvirtadienį europarlamentarai
patvirtino trijose rezoliucijose dėl Europos ateities.
 
Mercedes Bresso (Socialistai ir  demokratai,  Italija) ir  Elmar Brok (Europos liaudies partija,
Vokietija)  parengtoje rezoliucijoje nagrinėjama, kokias reformas galima atlikti  galiojančios
Lisabonos sutarties rėmuose. Joje siūloma ES Tarybą ir Europos Parlamentą paversti dvejų
rūmų teisėkūros organu, įpareigoti ES valstybes siūlyti  po tris kandidatus į komisaro postą
(būtinai  abiejų  lyčių  atstovus),  ES  Taryboje  visus  sprendimus  priimti  kvalifikuotas  balsų
dauguma, sutrumpinti ilgalaikį ES biudžeto planavimą nuo septynerių iki penkerių metų, taip pat
sukurti nuolatinę ES gynybos tarybą. Šiai rezoliucijai pritarė 329 EP nariai, 223 nepritarė, o 83
susilaikė
 
Guy Verhofstadt (Liberalų ir demokratų aljansas, Belgija) parengtoje rezoliucijoje siūloma iš
esmės  reformuoti  ES  sutartį:  įsteigti  ES  finansų  ministro  pareigybę,  sumažinti  Europos
Komisijos narių skaičių, sutiekti galimybę ES piliečiams tiesiogiai rinkti Europos politinių partijų
lyderius, kurie pretenduotų tapti Europos Komisijos pirmininku, taip pat sukurti ES užsienio
reikalų ministro pareigybę. Šiai rezoliucijai pritarė 283 EP nariai, 269 nepritarė, o 83 susilaikė.
 
Galiausiai Reimer Böge (Europos liaudies partija, Vokietija) ir Pervenche Berès (Socialistai ir
demokratai, Prancūzija) parengtoje rezoliucijoje raginama suartinti euro zonos šalių ekonomikas
ir  padaryti  jas atsparesnes išorės sukrėtimams. Tam siūloma naudotis atskiru euro zonos
biudžetu, sudarytu iš jos narių įnašų. Europos stabilumo mechanizmas, skirtas padėti fiskalinių
sunkumų patiriančioms euro zonos narėms, turėtų palaipsniui  tapti  Europos valiutų fondu,
įsitikinę europarlamentarai. Kartu jie ragina priimti konvergencijos kodeksą, sujungti euro grupės
pirmininko  bei  ES  ekonomikos  ir  finansų  komisaro  pareigybes,  taip  pat  suteikti  daugiau
ekonomikos valdymo galių Europos Parlamentui ir šalių parlamentams. Šiai rezoliucijai pritarė
304 EP nariai, 255 nepritarė, ir 68 susilaikė.
 
„ES  nereikia  populistinės  revoliucijos.  Ji  turi  prisitaikyti  prie  laiko  pokyčių:  atsižvelgti  į
demokratinius iššūkius, suteikti piliečiams socialinę, fiskalinę ir ekologinę apsaugą, ginti jų teisę

Pranešimas spaudai
16-02-2017 - 12:46
Referencinis Nr. 20170210IPR61812

LT Spaudos tarnyba, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume DUCH GUILLOT
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000

1 I 2

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28346/MERCEDES_BRESSO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1263/ELMAR_BROK_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/97058/GUY_VERHOFSTADT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1037/REIMER_BOGE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1985/PERVENCHE_BERES_home.html


į saugumą ir vykdyti įsipareigojimus kaimynams“, - pažymėjo. M. Bresso
 
„Lisabonos sutartis suteikia daug galimybių ES būti veiksmingai, atskaitingai ir skaidriai“, -
pridūrė E. Brok.
 
„Europos integracija nėra savaiminis tikslas. Galime turėti stiprią ir gerbiamą Sąjungą, o kartu -
klestinčias vietines ir nacionalines demokratijas“, - teigė G. Verhofstadt.
 
„Praėjus 60 metų nuo Romos sutarties pasirašymo turime grąžinti ES kūrėjų dvasią. Atskiras
euro zonos biudžetas taps dideliu žingsniu teisinga linkme“, - teigė P. Beres.
 
Savo  ruožtu  R.  Boge  akcentavo,  jog  EP  pasiūlymai  dėl  euro  zonos  stabilumo  sulaukė
pozityvaus  Tarptautinio  valiutos  fondo  įvertinimo.
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://audiovisual.europarl.europa.eu/future-europe
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-599271-Possible-adjustments-EU-institutional-set-up-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-599272-Improving-functioning-EU-FINAL.pdf
https://twitter.com/EPInstitutional

