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ateinančių metų prioritetai. Komisijos pirmininkas taip pat išdėsto, kaip Komisija ketina 
spręsti Europos Sąjungai aktualiausius klausimus. Po pranešimo plenariniame posėdyje 
vyksta diskusijos. Taip pradedamas dialogas su Parlamentu ir Taryba dėl ateinančių metų 
Komisijos darbo programos.

Pranešimas apie Sąjungos padėtį, kurio ištakos yra Lisabonos sutartyje, numatytas 
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kaujančiai valstybei narei pateikia ketinimų raštą, kuriame išsamiai išdėstomi Komisijos 
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ĮVADAS

Gerbiamasis Pirmininke,

Gerbiamieji Europos Parlamento nariai,

Prieš metus čia stovėdamas jums sakiau, kad Sąjungos padėtis nėra gera. Sakiau, kad šioje Sąjungoje 
nepakanka Europos ir kad šioje Sąjungoje nepakanka Sąjungos.

Šiandien negaliu jums pasakyti, kad dabar jau viskas gerai.

Būkime atviri –

taip nėra.

Mūsų Europos Sąjunga išgyvena dalinę egzistencinę krizę.

Per vasarą įdėmiai klausiausi daugybės įvairių žmonių nuomonių: šio Parlamento narių, vyriausybių 
atstovų, nacionalinių parlamentų narių ir paprastų europiečių.

Esu dešimtmečius trukusios ES integracijos liudininkas. Joje buvo daug stiprių momentų. Žinoma, buvo 
ir daug sunkių laikotarpių, ir krizių.

Tačiau dar niekada nemačiau tiek mažai bendrumo tarp valstybių narių. Tiek mažai sričių, kuriose jos 
sutinka dirbti išvien.

Dar niekada negirdėjau, kad tiek daug vadovų kalbėtų vien apie savo vidaus problemas, o Europą mi-
nėtų tik lyg tarp kitko.

Dar niekada nemačiau, kad ES institucijų atstovai nusistatytų tokius skirtingus prioritetus, kurie kartais 
tiesiogiai prieštarauja nacionalinių vyriausybių ir nacionalinių parlamentų prioritetams. Atrodo, kad tarp 
ES ir jos valstybių narių sostinių beveik nebeliko sankirtos taškų.

Dar niekada nemačiau, kad nacionalinės vyriausybės būtų taip susilpnintos populizmo jėgų ir paraly-
žiuotos iš baimės pralaimėti kituose rinkimuose.

Dar niekada mūsų Sąjungoje nemačiau tiek daug susiskaldymo ir tiek mažai bendrumo.

Prieš mus – labai svarbus pasirinkimas.

Ar pasiduosime labai suprantamam bejėgiškumo jausmui? Ar leisime sau pulti į bendrą depresiją? Ar 
norime leisti Sąjungai iširti tiesiai mums prieš akis?
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Ar tarsime sau: ar ne metas visiems susiimti? Ar ne metas pasiraitoti rankoves ir stengtis dvigubai, tri-
gubai labiau? Ar nereikėtų Europai vadovauti ryžtingiau nei lig šiol, o ne politikams bėgti iš laivo?

Pradėdami vertinti Sąjungos padėtį turime būti nusiteikę labai realistiškai ir būti labai atviri.

Pirma, turime pripažinti, kad Europoje turime daug neišspręstų problemų. Dėl to negali būti 
jokios abejonės.

Kiekviena valstybė narė vienaip ar kitaip yra paveikta besitęsiančių mūsų laikų krizių – didelio nedarbo 
ir socialinės nelygybės, milžiniškos valdžios sektoriaus skolos, didžiulio pabėgėlių integracijos iššūkio ir 
labai realios grėsmės mūsų saugumui viduje ir išorėje. 

Mus netgi, deja, žada palikti viena iš mūsų narių.

Antra, turime nepamiršti, kad pasaulis mus stebi.

Ką tik grįžau iš Didžiojo dvidešimtuko susitikimo Kinijoje. Prie šio svarbaus pasaulinio susirinkimo sta-
lo Europa užima 7 vietas. Nors mūsų ten buvo daug, klausimų buvo daugiau, negu turėjome bendrų 
atsakymų. 

Ar Europa dar sugebės sudaryti prekybos susitarimus ir formuoti pasaulio ekonominius, socialinius ir 
aplinkosaugos standartus?

Ar Europos ekonomika pagaliau atsigaus, ar dar dešimtmetį neišsivaduos iš mažo augimo ir mažos 
infliacijos?

Ar Europa išliks pasaulio lyderė kovoje už žmogaus teises ir pagrindines vertybes?

Ar Europa garsiai ir vieningai tars „ne“ veiksmams, pažeidžiantiems tarptautinę teisę ir keliantiems 
grėsmę teritoriniam vientisumui?

O gal Europa išnyks iš tarptautinės arenos ir pasaulio likimą paliks spręsti kitiems?

Žinau, kad jūs, susirinkę šiuose rūmuose, esate nusiteikę aiškiai atsakyti į šiuos klausimus. Tačiau reikia, 
kad mūsų žodžius lydėtų bendri veiksmai. Antraip tai tebus žodžiai. Vien žodžiais negali daryti poveikio 
pasauliui.

Trečia, turime pripažinti, kad visų savo problemų neišspręsime dar viena kalba. Arba dar 
vienu aukščiausiojo lygio susitikimu.

Mes nesame Jungtinės Amerikos Valstijos, kur prezidentas abejiem Kongreso rūmams skaito kalbą apie 
Sąjungos padėtį, o gyvai per televiziją milijonai piliečių gaudo kiekvieną jo žodį.

Kitaip nei anapus Atlanto, čia, Europoje, pranešimas apie Sąjungos padėtį labai aiškiai atskleidžia mūsų 
Sąjungos neišbaigtumą. Šiandien kalbu jums Europos Parlamente. Penktadienį atskirai susitiksiu su 
valstybių narių vadovais Bratislavoje.
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Savo kalba negaliu tiktai siekti jūsų palankumo neatsižvelgdamas į tai, ką valstybių narių vadovai pa-
sakys penktadienį. Taip pat negaliu vykti į Bratislavą su kita žinia, nei sakau jums. Turiu atsižvelgti į abu 
mūsų Sąjungos demokratijos lygmenis, nes jie abu vienodai svarbūs.

Nesame Jungtinės Europos Valstijos. Mūsų Europos Sąjunga daug sudėtingesnė. Nepaisyti šio sudėtin-
gumo būtų klaida ir tai lemtų neteisingus mūsų sprendimus.

Europa gali būti veiksminga tik jei kalbos, kuriomis išreiškiama parama mūsų bendram projektui, bus 
sakomos ne vien šiuose garbinguose rūmuose, bet ir visų valstybių narių parlamentuose.

Europa gali būti veiksminga tik jei visi sieksime vienybės ir bendrumo, nesivaržydami dėl kompetencijos 
sričių, o institucijos pamirš tarpusavio konkurenciją. Tik tada Europa bus daugiau nei jos dalių suma. Tik 
tada Europa gali būti stipresnė ir geresnė nei dabar. Tik tada ES institucijų ir nacionalinių vyriausybių 
vadovai galės grąžinti Europos piliečiams tikėjimą mūsų bendru projektu.

Europiečiai pavargo nuo nesibaigiančių diskusijų, ginčų ir rietenų.

Jie nori matyti, kaip konkrečiai sprendžiama dabartinė Sąjungos problema. Jiems reikia daugiau nei 
pažadų, rezoliucijų ir aukščiausiojo lygio susitikimų išvadų. Visa tai jie jau girdėjo ir matė su kaupu.

Europiečiai nori, kad sprendimai būtų priimami vieningai ir įgyvendinami greitai bei veiksmingai.

Akivaizdu, kad mums reikia ilgalaikės vizijos. Tokią ateities viziją Komisija išdėstys baltojoje knygoje, kuri 
bus pateikta 2017 m. kovo mėn. minint Romos sutarčių 60-ąsias metines. Joje bus išdėstyta, kaip su-
stiprinti ir pertvarkyti mūsų ekonominę ir pinigų sąjungą. Taip pat įvertinsime politinius ir demokratinius 
27 valstybių narių Sąjungos ateities iššūkius. Be abejo, šiame procese visapusiškai dalyvaus Europos 
Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai.

Vis dėlto vien vizijos nepakaks. Piliečiams labiau reikia, kad kas nors vadovautų. Kad kas nors imtųsi 
spręsti mūsų laiko iššūkius. 

Europa – tarsi iš daugelio gijų nuvytas lynas;  ji veiksminga tik tada, kai visi – ES institucijos ir naciona-
linės vyriausybės bei parlamentai – juda ta pačia kryptimi. Turime vėl įrodyti, kad tai įmanoma – priimti 
bendrus sprendimus keliose labiausiai neatidėliotinose srityse.

Todėl ateinantiems dvylikai mėnesių siūlau pozityvią konkrečių Europos veiksmų 
darbotvarkę.

Manau, kad ateinantys dvylika mėnesių bus lemtingi, jei norime suvienyti mūsų Sąjungą. Jei norime 
įveikti per pastaruosius mėnesius išryškėjusius didžiulius Rytų ir Vakarų nesutarimus. Jei norime paro-
dyti, kad svarbiais klausimais galime veikti greitai ir ryžtingai. Jei norime parodyti pasauliui, kad Europa 
tebėra jėga, galinti veikti išvien.

Turime imtis darbo.
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Šįryt su ta pačia žinia nusiunčiau raštą Pirmininkui Martinui Schulzui ir Ministrui Pirmininkui Robertui Fico.

Ateinantys dvylika mėnesių – lemiamas laikas, per kurį turime sukurti geresnę Europą:

Europą, kuri apsaugo,

Europą, kuri išsaugo europietišką gyvenimo būdą,

Europą, kuri suteikia galių savo piliečiams,

Europą, kuri gina žmones tiek Sąjungoje, tiek užsienyje, ir

Europą, kuri imasi atsakomybės.

EUROPA, KURI IŠSAUGO MŪSŲ GYVENIMO BŪDĄ

Esu įsitikinęs, kad europietiškas gyvenimo būdas yra vertas išsaugoti.

Atrodo, kad daugelis jau pamiršo, ką reiškia būti europiečiu.

Ką reiškia būti šios europiečių Sąjungos  dalimi ir kas sieja Lietuvos ūkininką ir vienišą motiną Zagre-
be, slaugytoją Valetoje ir studentą Mastrichte. 

Turime atsiminti, kodėl Europos tautos pasirinko dirbti kartu. 

Atsiminti, kodėl 2004 m. gegužės 1 d. Varšuvos gatvėse minios žmonių šventė solidarumą. 

Atsiminti, kodėl 1986 m. sausio 1 d. Puerta del Sol aikštėje išdidžiai plevėsavo Europos vėliava. 

Atsiminti, kad Europa yra pajėgi paskatinti Kipro susivienijimą – šia prasme palaikau abiejų Kipro vadovų 
pastangas.

Vis dėlto visų pirmiausia Europa reiškia taiką. 
Ilgiausias taikos laikotarpis rašytinėje Euro-
pos istorijoje prasidėjo sukūrus Europos Ben-
drijas. Tai ne atsitiktinumas.

Europoje jau 70 metų viešpatauja taika. 
Tuo tarpu pasaulyje liepsnoja 40 aktyvių 
ginkluotų konfliktų, kasmet pasiglemžiančių 
170 000 gyvybių.

Žinoma, kad tebesame skirtingi. Taip, dažnai nesutariame. Kartais kaunamės. Tačiau kaunamės žodžiais. 
Ir savo nesutarimus išsprendžiame prie derybų stalo, o ne apkasuose.

1500 m. 1700 m. 1800 m. 1900 m. 2000 m.

metų tvirtos 
taikos70

TaikaKaras
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Neatsiejama europietiško gyvenimo dalis yra mūsų vertybės –

laisvė, demokratija, įstatymo viršenybė. Šios vertybės buvo šimtmečius ginamos kovos lauke ir įvairiose 
tribūnose.

Esame europiečiai ir negalime taikstytis su tuo, kad Harlou gatvėse užgauliojami, mušami ir net nužu-
domi lenkų darbininkai. Laisvas darbuotojų judėjimas yra tokia pati bendra Europos vertybė kaip ir 
kova su diskriminacija ir rasizmu.

Esame europiečiai ir griežtai pasisakome prieš mirties bausmę, nes tikime, kad kiekviena žmogaus 
gyvybė yra vertinga, ir ją gerbiame.

Esame europiečiai ir manome, kad teisingumo sistema turi būti nepriklausoma ir veiksminga. 
Nepriklausomi teismai užtikrina vyriausybių, įmonių ir piliečių kontrolę. Veiksmingos teisingumo sistemos 
padeda augti ekonomikai ir ginti pagrindines teises. Todėl Europa puoselėja ir gina įstatymo viršenybę.

Būti europiečiu taip pat reiškia būti atviram ir prekiauti, o ne kariauti su kaimynais. Esame didžiausias 
pasaulyje prekybos blokas – prekybos susitarimus esame sudarę arba dėl jų deramės su daugiau kaip 
140 partnerių visame pasaulyje.

Prekyba yra tiesiogiai susijusi su darbo vieto-
mis – kiekvienas iš eksporto uždirbtas milijar-
das eurų reiškia 14 000 naujų darbo vietų ES. 
Daugiau kaip 30 mln. darbo vietų, septinta-
dalis visų ES dirbančiųjų, dabar priklauso nuo 
eksporto į kitas pasaulio šalis.

Todėl Europa ir Kanada siekia viena kitai at-
verti savo rinkas. Kanada yra viena artimiau-
sių mūsų partnerių – mus sieja bendri inte-
resai ir vertybės, teisinės valstybės principų 

laikymasis ir toks pats kultūrinės įvairovės supratimas. ES ir Kanados prekybos susitarimas yra ge-
riausias ir pažangiausias ES susitarimas, dėl kurio Europos Sąjungai yra tekę derėtis. Dirbsiu drauge su 
jumis ir visomis valstybėmis narėmis, kad šis susitarimas būtų kuo greičiau ratifikuotas.

Būti europiečiu taip pat reiškia, kad tvirti Europos įstatymai saugo jūsų asmens duomenų privatumą. 
Europiečiai nenorėtų, kad bepiločiai orlaiviai virš jų galvų sektų kiekvieną žingsnį, o įmonės fiksuotų kiek-
vieną kompiuterio pelytės  paspaudimą. Todėl šių metų gegužės mėn. Parlamentas, Taryba ir Komisija 
susitarė dėl bendro Europos duomenų apsaugos reglamento. Šis griežtas Europos įstatymas taikomas 
visoms įmonėms, tvarkančioms jūsų duomenis, kad ir kur jos būtų įsisteigusios. Europoje privatumas yra 
svarbus, tai žmogaus orumo klausimas.

Būti europiečiu taip pat reiškia, kad visiems sudaromos vienodos veiklos sąlygos.

Kiekvienas iš 
eksporto uždirbtas
1 mlrd. EUR – tai 
14 000 naujų 
darbo vietų ES.
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Visi darbuotojai už tokį patį darbą toje pačioje vietoje turi gauti tokį patį užmokestį. Tai socialinio 
teisingumo klausimas. Todėl Komisija tvirtai pasiryžusi ginti savo Darbuotojų komandiravimo direktyvos 
pasiūlymą. Vidaus rinkoje neturi būti išnaudojami Rytų Europos darbuotojai ir jiems neturi būti taikomi 
žemesni socialiniai standartai. Europa – ne laukiniai vakarai, o socialinė rinkos ekonomika.

Vienodomis veiklos sąlygomis taip pat užtikrinama Europos vartotojų apsauga nuo galingų įmo-
nių kartelinių susitarimų ir nesąžiningo jų elgesio. Be to, kiekviena – kad ir kokia didelė ar 
maža – įmonė turi susimokėti mokesčius ten, kur uždirba pelną. Tai taikoma ir tokiems rinkos 
milžinams kaip „Apple“, net jei jų rinkos vertė pranoksta 165 pasaulio valstybių BVP. Neteisėti užkulisi-
niai galingų įmonių sandėriai dėl mokesčių Europoje netoleruojami. 

Airijos apmokestinimo lygis – ne mūsų reikalas. Airija turi teisę nusistatyti norimą mokesčių lygį. Tačiau 
nesąžininga tai, kad viena įmonė gali išvengti mokesčių, kurie būtų atitekę Airijos šeimoms, įmonėms, 
ligoninėms ir mokykloms. Komisija yra tokio teisingumo sergėtoja. Tai – konkurencijos teisės 
socialinė pusė. Tai yra tai, ką simbolizuoja Europa.

Būti europiečiu taip pat reiškia visuomenę, kuri gina savo darbuotojus ir pramonę sparčiai globalė-
jančiame pasaulyje. Pavyzdžiui, tūkstančiams Belgijos Gosli miestelio darbuotojų grėsė prarasti darbą ir 
tik dėl ES teisės aktų bendrovė yra priversta dalyvauti tikrame socialiniame dialoge. Darbuotojai ir vietos 
valdžios institucijos gali būti tikri, kad Europa bus solidari su jais ir jie gaus ES fondų paramą.

Būti europiečiu taip pat reiškia nepalikti likimo valiai mūsų plieno pramonės. Esame priėmę jau 37 an-
tidempingo ir antisubsidijų priemones, skirtas plieno pramonei nuo nesąžiningos konkurencijos apsau-
goti. Tačiau to nepakanka, nes dėl gamybos perviršio tam tikrose pasaulio dalyse Europos gamintojai 
bankrutuoja. Dėl šios gamybos perviršio problemos šiemet du kartus lankiausi Kinijoje. Taip pat dėl to 
Komisija pasiūlė pakeisti ir mažesnio muito taisyklę. Jungtinės Amerikos Valstijos įvežamam kiniškam 
plienui taiko 265 proc. importo tarifą, tačiau 
pas mus Europoje yra vyriausybių, kurios jau 
kelerius metus reikalauja iš Kinijos įvežamam 
plienui taikomą importo tarifą mažinti. Ra-
ginu visas valstybes nares ir šį Parlamentą 
palaikyti Komisijos pastangas stiprinti mūsų 
prekybos apsaugos priemones. Neturėtume 
būti naivūs laisvosios prekybos šalinin-
kai, o su dempingu turėtume kovoti taip 
pat griežtai kaip Jungtinės Amerikos 
Valstijos.

Žemės ūkis taip pat yra reikšminga mūsų europietiško gyvenimo būdo dalis, kurią noriu išsaugoti. Ko-
misija niekada nepaliks ūkininkų likimo valiai, ypač tokiu sunkiu metu kaip dabar. Pernai pieno pramonei 
smogė Rusijos nustatytas draudimas, tačiau Komisija ištiesė pagalbos ranką pieno sektoriaus ūkinin-
kams ir 1 mlrd. eurų parama padėjo jiems atsistoti ant kojų. Nepatikėsiu, kad pienas gali būti pigesnis 
už vandenį.

Europa niekada 
nepaliks ūkininkų 
likimo valiai

Šiemet pieno sektoriui 
skirta išskirtinė
1 mlrd. EUR

ES parama.
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Buvimas europiečiu daugeliui mūsų taip pat 
neatsiejamas nuo euro. Per pasaulinę finan-
sų krizę euras išliko stiprus ir apsaugojo mus 
nuo dar didesnių sukrėtimų. Euras – viena 
svarbiausių pasaulio valiutų, mums teikianti 
milžinišką, nors dažnai nepastebimą, ekono-
minę naudą. Dėl Europos Centrinio Banko pi-
nigų politikos euro zonos valstybės per šiuos 
metus palūkanoms išleido 50 mlrd. eurų ma-

žiau. Tai papildomi pinigai, kuriuos mūsų finansų ministrai gali ir turėtų investuoti į ekonomiką.

Mario Draghis saugo mūsų valiutos stabilumą. Jo indėlis kuriant darbo vietas ir skatinant ekonomikos 
augimą yra didesnis nei daugelio valstybių narių. 

Žinome, kad Europai teko išgyventi vieną didžiausių istorijoje finansų ir skolų krizę – 2009 m. valdžios 
sektoriaus deficitas euro zonoje buvo net 6,3 proc., tačiau šiandien jis nesiekia 2 proc.

Per pastaruosius trejus metus dar beveik 8 milijonai žmonių rado darbą. Iš jų milijonas – Ispanijoje, 
kuri labai sėkmingai atsigauna po krizės.

Norėčiau, kad visoje Europoje išrinktųjų politikų kalbose visa tai būtų prisimenama dažniau.

Nepakankamai išbaigtoje mūsų Sąjungoje joks vadovavimas Europos lygmeniu negali pakeisti vadova-
vimo nacionaliniu lygmeniu.

Europos tautos turi apginti vienybės idėją. Niekas už jas to nepadarys.

Jos gali.

Mes galime būti vieningi, nors ir esame skirtingi.

Didžios demokratinės Europos tautos neturi pasiduoti populizmui.

Europa neturi pasiduoti terorizmo baimei.

Ne, valstybės narės turi sukurti Europą, kuri apsaugo. Mes, Europos institucijos, turime joms padėti 
įgyvendinti šį pažadą.

Dėl Europos Centrinio Banko
pinigų politikos

euro zonos
valstybės per šiuos 
metus sutaupė
50 mlrd. EUR%
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EUROPA, KURI SUTEIKIA GALIŲ

Europos Sąjunga turėtų ne tik išsaugoti europietišką gyvenimo būdą, bet ir suteikti galių tiems, kas joje 
gyvena.

Turime kurti tokią Europą, kuri suteiktų galių mūsų piliečiams ir mūsų ekonomikai. O šiandien ir piliečių 
gyvenimas, ir ekonomika grindžiami skaitmeninėmis technologijomis.

Skaitmeninės technologijos ir skaitmeniniai ryšiai tapo svarbūs visose kasdienio gyvenimo srityse.

Visose srityse būtina prieiga prie sparčiojo 
interneto. Mums būtinas nuolatinis ryšys. Jo 
reikia mūsų ekonomikai. Jo reikia žmonėms.

Ir investuoti į tą junglumą turime dabar.

Todėl šiandien Komisija siūlo reformuoti 
mūsų Europos telekomunikacijų rinkas. No-
rime sukurti naują teisinę sistemą, kuri 
pritrauktų investicijų į junglumą ir jas 
paskatintų.

Įmonės turėtų galėti planuoti savo investicijas Europoje kitiems 20 metų. Jei investuosime į naujus tin-
klus ir paslaugas, per kitą dešimtmetį sukursime bent 1,3 milijono naujų darbo vietų.

Junglumas turėtų būti naudingas visiems.

Todėl šiandien Komisija siūlo iki 2025 m. visoje Europos Sąjungoje visiškai įdiegti 5G – penktosios 
kartos mobiliojo ryšio sistemas. Tai gali padėti sukurti ES dar du milijonus darbo vietų.

Tai, kad junglumas turėtų būti naudingas visiems, reiškia, jog nesvarbu, kur gyvenate ar kiek uždirbate.

Todėl šiandien siūlome iki 2020 m. užtikrinti, kad kiekviename Europos miestelyje ir mieste apie pagrin-
dinius visuomeninio gyvenimo centrus būtų įrengta nemokama belaidė interneto prieiga.

Pasauliui pereinant prie skaitmeninių technologijų taip pat turime suteikti galių savo menininkams 
bei kūrėjams ir apsaugoti jų kūrinius. Menininkai ir kūrėjai – mūsų didžiausia vertybė. Turinio kūri-
mas nėra laisvalaikio pomėgis. Tai profesija. Tai mūsų Europos kultūros dalis.

Noriu, kad žurnalistams, leidėjams ir autoriams būtų sąžiningai atlyginama už jų kūrinius, nesvarbu, ar 
kuriamus studijose, ar namuose, ar platinamus tradicinėmis priemonėmis, ar internetu, ar skelbiamus 
padaugintus kopijuokliu, ar per žiniatinklio hipersaitą. 

Nuodugniai peržiūrėtomis Europos autorių teisių taisyklėmis, kurias siūlome šiandien, užtikri-
nama būtent tai.

 
Visiškas 5G tinklo 
įdiegimas iki 2025 m. 
padės sukurti daugiau 
kaip 2 mln. darbo vietų

5G
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Galių suteikimas mūsų ekonomikai reiškia investavimą ne tik į junglumą, bet ir į darbo vietų kūrimą.

Todėl Europai būtina daug investuoti į savo 
jaunimą, į darbo ieškančius asmenis, į savo 
startuolius.

315 milijardų eurų Investicijų planas Eu-
ropai, dėl kurio kartu tik prieš dvylika mė-
nesių susitarėme čia, šiuose rūmuose, per 
pirmuosius įgyvendinimo metus jau sutelkė 
116 milijardų eurų investicijų nuo Latvijos iki 
Liuksemburgo.

Daugiau nei 200 000 mažų įmonių ir startuolių visoje Europoje gavo paskolas. Ir daugiau kaip 100 000 
žmonių įsidarbino naujose darbo vietose. Tai pasiekti padėjo naujas Europos strateginių investicijų fon-
das, kurį aš pasiūliau, mano Komisija parengė, o jūs Europos Parlamente jam pritarėte ir jį labai greitai 
patvirtinote.

Dabar toliau plėtosime fondo veiklą. Šiandien siūlome dukart pailginti fondo veiklos laikotarpį ir 
padvigubinti jo finansinius išteklius.

Su jūsų parama užtikrinsime, kad mūsų fondas iki 2020 m. iš viso suteiktų bent 500 milijardų – 
pusę trilijono – eurų investicijų. Sieksime, kad iki 2022 m. suteiktos investicijos siektų 630 milijardų. 
Žinoma, jei prisidės valstybės narės, šį tikslą 
galime pasiekti dar greičiau.

Turime ne tik stengtis pritraukti kuo daugiau 
privačių investicijų, bet ir sukurti investicijoms 
tinkamą aplinką.

Dėl mūsų bendrų Europos pastangų Europos 
bankų padėtis dabar daug geresnė nei prieš 
dvejus metus. Europai reikia savo bankų. Ta-
čiau beveik vien bankų kreditais grindžiama 
ekonomika nepadeda užtikrinti finansinio sta-
bilumo. Kaip matėme per finansų krizę, tokia ekonomika nepadeda ir verslui. Todėl dabar turime sus-
kasti kuo sparčiau kurti kapitalo rinkų sąjungą. Šiandien Komisija jums pateikia konkretų šios srities 
veiksmų planą.

Kapitalo rinkų sąjunga mūsų finansų sistemą padarys atsparesnę. Įmonėms ji užtikrins galimybę leng-
viau pasinaudoti įvairesnėmis finansavimo priemonėmis. Įsivaizduokite Suomijos startuolį, kuris negali 
gauti banko paskolos. Šiuo metu jo galimybės gauti lėšų būtų labai ribotos. Kapitalo rinkų sąjunga pa-
siūlys alternatyvių finansavimo šaltinių – neformalių investuotojų, rizikos kapitalo, rinkos finansavimo 
priemonių, – kad padėtų startuoliams.

Europa investuos
į besikuriančias 
įmones, į savo 
jaunimą, į darbo 
ieškančius 
asmenis.

Pirmieji metai:
116 mlrd. EUR

Visas
Investicijų
planas –

315 mlrd. EUR 

Kapitalo rinkų sąjunga 
gali užtikrinti bent
100 mlrd. EUR papildomo 
finansavimo ES įmonėms
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Paminėsiu tik vieną pavyzdį: beveik prieš metus pateikėme pasiūlymą, kaip padėti bankams lengviau 
teikti paskolas. Jis galėtų padėti užtikrinti iki 100 milijardų eurų papildomo finansavimo ES įmonėms. 
Todėl leiskite paprašyti jį patvirtinti kuo greičiau.

Mūsų Investicijų planas Europai pavyko geriau, nei tikėtasi Europoje, ir dabar rengiamės jį išplėsti už jos 
ribų. Tai daryti raginote daugelis iš jūsų ir daugelis valstybių narių.

Šiandien pradedame didelio užmojo Investicijų planą Afrikai ir kaimyninėms šalims, kuris gali sutelk-
ti 44 milijardus eurų investicijų. Jei prisidėtų valstybės narės, investicijos galėtų siekti 88 milijardus eurų.

Logika ta pati, puikiai pasiteisinusi vidaus Investicijų plane: naudosime viešąjį finansavimą kaip garanti-
ją, kad pritrauktume viešųjų ir privačių investicijų realioms darbo vietoms kurti. 

Tai papildys mūsų vystomąją paramą ir padės dorotis su viena iš pagrindinių migracijos priežasčių. 
Esant žemiausiam besivystančių šalių ekonomikos augimo lygiui nuo 2003 m., tai itin svarbu. Naujasis 
planas pasiūlys išsigelbėjimą tiems, kurie antraip būtų priversti vykti į pavojingą kelionę ieškoti geresnio 
gyvenimo.

Nors daug investuojame į sąlygų gerinimą užsienyje, turime investuoti ir į humanitarinių krizių valdymą 
savo šalyse. O daugiausia turime investuoti į savo jaunimą.

Negaliu pripažinti ir nesitaikysiu su tuo, kad Europa yra ir išlieka žemynas, kuriame jaunimas neturi 
darbo.

Negaliu pripažinti ir nesitaikysiu su tuo, kad 
tūkstantmečio pabaigoje gimę jaunuoliai, va-
dinamoji Y karta, gali būti pirmoji karta per 70 
metų, gyvensianti skurdžiau nei jų tėvai.

Žinoma, tai visų pirma nacionalinių vyriau-
sybių uždavinys. Tačiau Europos Sąjunga 
gali paremti jų pastangas. Tai darome su ES 
Jaunimo garantijų iniciatyva, pradėta 
prieš trejus metus. Mano Komisija Jaunimo garantijų iniciatyvą padarė veiksmingesnę ir paspartino jos 
įgyvendinimą. Daugiau nei 9 milijonai jaunų žmonių jau pasinaudojo šia programa. Tai 9 milijonai 
jaunuolių, kuriems ES padėjo įsidarbinti arba atlikti mokomąją arba gamybinę praktiką. Mes 
toliau plėtosime Jaunimo garantijų iniciatyvą visoje Europoje, kad pagerintume europiečių gebėjimus ir 
padėtume regionams ir jauniems žmonėms, kuriems to labiausiai reikia.

Plėtosime ir programas „Erasmus“, kuriomis jau pasinaudojo 5 milijonai studentų. „Erasmus“ suteikia 
jaunimui galimybę judėti, keliauti, dirbti, studijuoti ir atlikti praktiką bet kurioje ES šalyje. Kas trečiam 
„Erasmus Plus“ studentui pasiūlytas darbas įmonėje, kurioje jie atliko praktiką.

Europos jaunimo garantijų iniciatyva

daugiau nei 9 mln. jaunuolių padėjo 
įsidarbinti arba atlikti mokomąją arba 

gamybinę praktiką
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Galime nuveikti daugiau. Europoje yra daug 
visuomeniškų pažiūrų jaunų žmonių, norinčių 
prasmingai prisidėti prie visuomenės reikalų 
ir padėti parodyti solidarumą. Galime sukurti 
galimybių ir jiems.

Būtent solidarumas laiko mūsų Sąjungą 
drauge.

Sutartyse, kurioms pritarė ir kurias ratifikavo 
visos mūsų valstybės narės, žodis „solidaru-

mas“ pavartotas 16 kartų.

Mūsų Europos biudžetas yra aiškus finansinio solidarumo įrodymas.

Solidarumas yra įspūdingas, kai tenka kartu taikyti Europos sankcijas, Rusijai pažeidus tarptautinę teisę.

Euras yra solidarumo išraiška.

Mūsų vystymosi politika yra aiškus ženklas išorei, rodantis mūsų solidarumą.

Jau yra ir solidaraus pabėgėlių krizės valdymo požymių. Esu įsitikinęs, kad reikia daug daugiau solidaru-
mo. Tačiau taip pat žinau, kad solidarumas turi būti savanoriškas. Jis turi būti nuoširdus. Jis negali būti 
priverstinis.

Dažnai solidarumą aiškiausiai rodome susidūrę su pavojais.

Kai degė Portugalijos kalvos, ugnį gesino Italijos lėktuvai.

Kai dėl potvynių nutrūko elektros tiekimas Rumunijoje, energiją tiekė Švedijos generatoriai.

Kai tūkstančiai pabėgėlių išsilaipino Graikijos pakrantėse, jiems užuovėja buvo suteikta Slovakijos 
palapinėse.

Ta pačia dvasia šiandien Komisija siūlo sukurti Europos solidarumo korpusą. Jauni žmonės iš visos 
ES galės savanoriškai siūlyti savo pagalbą ten, kur jos labiausiai reikia, kad būtų galima reaguoti į krizi-
nes situacijas, tokias kaip pabėgėlių krizė ar pastarieji žemės drebėjimai Italijoje.

Noriu, kad šis Europos solidarumo korpusas būtų sukurtas ir pradėtų veikti dar šiais metais. 
Ir kad iki 2020 m. jo veikloje dalyvautų pirmieji 100 000 jaunų europiečių.

Savanoriškai stodami į Europos solidarumo korpusą, šie jauni žmonės galės plėtoti savo įgūdžius ir 
gauti ne tik darbo, bet ir neįkainojamos žmogiškosios patirties.

1 iš 3 „Erasmus+“ 
studentų gauna 
darbo pasiūlymą iš 
įmonės, kurioje 
stažavosi
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EUROPA, KURI GINA

Europa, kuri saugo, – tai Europa, kuri gina – ir namuose, ir užsienyje.

Privalome apsiginti nuo terorizmo.

Nuo bombų susprogdinimo Madride 2004 m. Europoje įvykdyta daugiau nei 30 teroristinių išpuolių, 
vien pernai – 14. Įvairiuose miestuose: Paryžiuje, Briuselyje, Nicoje ar Ansbache, žuvo per 600 nekaltų 
žmonių.

Taip, kaip petys petin gedėjome aukų, turime vieningai imtis atsakomųjų veiksmų.

Barbariški pastarųjų metų aktai dar kartą parodė, už ką kovojame – už europietišką gyvenimo būdą. 
Susidūrę su didžiausiu žmonijos blogiu turime išsaugoti savo vertybes, išlikti sau ištikimi. Mūsų visuo-
menės yra demokratiškos, pliuralistinės, atviros ir tolerantiškos.

Tačiau negalime dėl tolerancijos aukoti savo saugumo.

Todėl mano Komisija nuo pirmųjų dienų saugumą laiko prioritetu – mes kriminalizavome terorizmą ir 
užsienio smogikus visoje ES, mes ėmėmės griežtesnių priemonių dėl šaunamųjų ginklų naudojimo ir 
teroristų finansavimo, mes bendradarbiavome su interneto bendrovėmis, kad internete nebūtų sklei-
džiama teroristų propaganda, ir kovojome su radikalizavimu Europos mokyklose ir kalėjimuose.

Tačiau reikia nuveikti daugiau.

Turime žinoti, kas kerta mūsų sienas.

Todėl ginsime savo sienas su nauja Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba, kurią dabar, pra-
ėjus vos devyniems mėnesiams po Komisijos pasiūlymo, oficialiai įteisina Parlamentas ir Taryba. „Fron-
tex“ jau dabar turi daugiau kaip 600 pareigūnų sausumoje, Graikijoje prie Turkijos sienos, ir daugiau kaip 
100 Bulgarijoje. Dabar ES institucijos ir valstybės narės turi labai glaudžiai bendradarbiauti, kad padėtų 
greitai įsteigti naują agentūrą. Noriu, kad spalio mėn. Bulgarijoje prie išorės sienos būtų dislo-
kuota bent 200 papildomų sienos apsaugos tarnybos pareigūnų ir 50 papildomų transporto 
priemonių.

Savo sienas taip pat ginsime griežtomis kiekvieno sieną kertančiojo kontrolės priemonėmis, kurios bus 
priimtos iki metų pabaigos. Kiekvieną kartą, kai kažkas įvažiuos į ES ar iš jos išvažiuos, bus regis-
truojama, kada, kur ir kodėl tai daro.

Iki lapkričio mėn. pasiūlysime Europos kelionių informacijos sistemą – automatizuotą nustatymo, 
kam leidžiama keliauti į Europą, sistemą. Todėl keliautojui dar neatvykus žinosime, kas keliauja į Europą.

Mums visiems reikia tos informacijos. Kiek kartų per pastaruosius mėnesius girdėjome, kad informacija 
buvo vienos šalies duomenų bazėje, tačiau nepasiekė kitos šalies institucijos, kuri galėjo imtis veiksmų?
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Sienų saugumas taip pat reiškia, kad dalijimuisi informacija ir žvalgybos duomenimis turi būti teikia-
mas prioritetas. Tuo tikslu sustiprinsime 
Europolą – mūsų Europos agentūrą, re-
miančią nacionalinių teisės aktų vykdymo 
užtikrinimą – suteiksime jai geresnę priei-
gą prie duomenų bazių ir daugiau išteklių. 
Kovos su terorizmu padalinys, kuriame 
šiuo metu yra 60 darbuotojų, negali už-
tikrinti būtinos pagalbos 24 valandas per 
parą, 7 dienas per savaitę.

Europa, kuri saugo, taip pat gina mūsų in-
teresus ir už mūsų sienų.

Faktai akivaizdūs: gyventojų pasaulyje vis daugėja, o mes sudarome vis mažesnę jo dalį.

Šiandien mes, europiečiai, sudarome 8 proc. pasaulio gyventojų, o 2050 m. sudarysime tik 5 proc. Iki 
tada tarp stipriausių pasaulio ekonomikų neliks nė vienos ES šalies. O visa ES kartu? Mes vis dar išliktu-
me pirmaujančiųjų sąrašo viršuje.

Mūsų priešai norėtų, kad susiskaidytume.

Mūsų varžovams būtų naudingas mūsų 
pasidalijimas.

Tik būdami kartu esame ir išliksime 
jėga, su kuria reikia skaitytis.

Vis dėlto, net jei Europa gali didžiuotis, kad 
yra pasaulinės svarbos švelnioji galia, nega-
lime būti naivūs. Švelniosios galios nepa-
kanka, kai mūsų kaimynystė tampa vis 
pavojingesnė.

Pavyzdžiui, aštri kova dėl Sirijos. Jos padariniai Europai buvo tiesioginiai. Mūsų miestuose atakas suren-
gė „Da’esh“ stovyklose parengti teroristai. O ar Sąjunga, ar jos valstybės narės atliko kokį nors vaidmenį 
derybose dėl konflikto sureguliavimo? 

Federica Mogherini, mūsų vyriausioji įgaliotinė ir mano pavaduotoja, dirba puikiai. Tačiau ji turi tapti 
mūsų Europos užsienio reikalų ministre, per kurią visos mažų ir didelių šalių diplomatinės tarnybos 
galėtų sutelkti jėgas, kad įgytų galios tarptautinėse derybose. Todėl šiandien raginu parengti Europos 
strategiją dėl Sirijos. Federica turėtų sėdėti prie derybų stalo, kai bus aptariama Sirijos ateitis. Taip 
Europa galės padėti atkurti taikią Sirijos valstybę ir pliuralistinę, tolerantišką pilietinę visuomenę Sirijoje.

Europa turi imtis griežtesnių priemonių. Visų pirma tai pasakytina apie mūsų gynybos politiką.

Europa nebegali sau leisti remtis kitų karine galia ar palikti Prancūziją vieną ginti savo garbę Malyje.

Saugų prieglobstį ES rado daugiau pabėgėlių iš Sirijos nei 
bet kurioje kitoje su Sirija nesiribojančioje šalyje

Australija + JAV + Kanada + Japonija
(apie 40 000 pabėgėlių)

ES
(daugiau kaip 1 mln. pabėgėlių)

Šiandien Europoje gyvena 8 proc.
pasaulio gyventojų,

o 2050 m.
gyvens tik 5 proc.
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Turime patys ginti savo interesus ir europietišką gyvenimo būdą.

Per pastarąjį dešimtmetį dalyvavome daugiau kaip 30 civilinių ir karinių ES misijų nuo Afrikos iki Af-
ganistano. Tačiau neturėdami nuolatinės struktūros negalime veikti efektyviai. Vėluojama imtis skubių 
operacijų. Mūsų lygiagrečiųjų misijų, net jei ir vykdomų toje pačioje šalyje ar mieste, štabai atskiri. Lai-
kas užtikrinti, kad šioms operacijoms vadovautų bendras štabas.

Taip pat turėtume pereiti prie bendrų karinių išteklių, kurie tam tikrais atvejais priklausytų ES. Ir, žinoma, 
užtikrinti visišką papildomumą su NATO.

Ekonominiai argumentai aiškūs. Bendradarbiavimo gynybos srityje stygius Europai kasmet atsieina nuo 
25 milijardų iki 100 milijardų eurų – nelygu, apie kokią sritį kalbame. Šias lėšas galėtume panaudoti 
daugybei kitų dalykų.

Tai padaryti įmanoma. Kuriame daugianacionalinį cisterninių lėktuvų parką. Pasinaudokime juo kitur.

Kad Europos gynyba būtų tvirta, Europos gynybos pramonei būtina kurti inovacijas. Todėl iki metų pa-
baigos pasiūlysime Europos gynybos fondą, kuris turėtų suteikti pagreitį moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms.

Lisabonos sutartis valstybėms narėms, kurios to nori, suteikia galimybę sutelkti gynybos išteklius nuo-
latinio struktūrinio bendradarbiavimo forma. Ir tikiuosi, kad mūsų 27 valstybių narių susitikimas 
Bratislavoje vos po kelių dienų bus pirmas politinis žingsnis ta kryptimi.

Nes tik dirbdami išvien užtikrinsime, kad Europa galės apsiginti ir namuose, ir užsienyje.

EUROPA, KURI IMASI ATSAKOMYBĖS

Galiausiai noriu tarti žodį apie atsakomybę. Atsakomybę sukurti Europą, kuri apsaugo.

Visas ES institucijas ir visas valstybes nares raginu imtis atsakomybės.

Turime nustoti visus nuopelnus priskirti nacionalinėms vyriausybėms, o visas nesėkmes – Europai. Kitaip 
mūsų bendras projektas neišgyvens.

Turime prisiminti, kodėl buvo sukurta mūsų Sąjunga. Visus 27 vadovus, kurie ruošiasi vykti į Bratislavą, 
raginu sugalvoti tris priežastis, kam mums reikalinga Europos Sąjunga. Tris dalykus, kuriuos jie 
apsiima apginti ir kuriuos po to jie norėtų neatidėliodami įgyvendinti.

Kai pažadai įgyvendinami lėtai, pasitikėjimas Sąjunga tik mažėja. Pavyzdžiui, Paryžiaus susitarimas. 
Kovoje su klimato kaita Europa yra pasaulio lyderė. Tik Europos pastangomis sudarytas pirmas 
teisiškai privalomas pasaulinis susitarimas dėl klimato. Europa subūrė šalių, pasiryžusių siekti didesnių 
tikslų, koaliciją, ir tai lėmė, kad Paryžiaus susitarimas buvo pasirašytas. Deja, dabar Europai sunkiai 
sekasi rodyti pavyzdį ir būti vienai iš pirmųjų ratifikavusių mūsų susitarimą. Kol kas jį ratifikavo tik Pran-
cūzija, Austrija ir Vengrija.
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Raginu visas valstybes nares ir šį Parlamentą 
savo įnašą padaryti ne per artimiausius mė-
nesius, o per ateinančias savaites. Turėtume 
būti greitesni. Ratifikuokime Paryžiaus susi-
tarimą dabar. Tai padaryti įmanoma. Tereikia 
politinės valios. Nuo to priklausys ir Europos 
įtaka pasaulyje.

Europos institucijos taip pat turi imtis 
atsakomybės.

Visų savo Komisijos narių paprašiau, kad per ateinančias dvi savaites būtų pasirengę Sąjungos padėtį 
aptarti kiekvienam iš jų geriausiai pažįstamų valstybių narių nacionaliniuose parlamentuose. Nuo mano 
kadencijos pradžios šios Komisijos nariai nacionaliniuose parlamentuose lankėsi jau daugiau 
kaip 350 kartų. Noriu, kad tai būtų daroma dar dažniau. Europa gali būti sukurta tik su valstybėmis 
narėmis, o ne prieš jas.

Taip pat turime atsakingai pripažinti, kad tam 
tikrus dalykus turėtume spręsti ne mes. Ne-
gerai, kai ES valstybės narės negali susitarti, 
ar uždrausti glifosatą kaip herbicidų su-
dedamąją dalį, o sprendimą, verčiama Par-
lamento ir Tarybos, turi priimti Komisija.

Tai nedemokratiška, todėl šias taisykles 
pakeisime.

Komisija turi imtis atsakomybės būdama politiška, bet ne technokratiška.

Politiška Komisija įsiklauso į Europos Parlamento, visų valstybių narių ir žmonių nuomones.

Dėl to, kad galime įsiklausyti į kitų nuomones, paskatino mano vadovaujamą Komisiją per pirmus dve-
jus kadencijos metus atsiimti 100 pasiūlymų, pateikti 80 proc. mažiau iniciatyvų nei per pastaruosius 
5 metus ir pradėti išsamią galiojančių teisės aktų peržiūrą. Tik sutelkdami dėmesį į tas sritis, kuriose 
Europa gali iš tiesų suteikti pridėtinės vertės ir pasiekti rezultatų, galėsime Europą padaryti geresnę ir 
patikimesnę.

Būti politiškam taip pat reiškia nedelsiant taisyti technokratines klaidas. Komisija, Parlamentas ir Ta-
ryba bendrai nusprendė panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčius. Šį pažadą įgyvendinsime. Ne tik 
verslininkams, vykstantiems į užsienį porai dienų, ne tik atostogautojams, nusprendusiems dvi savaites 
pasilepinti saule, bet ir visiems, kurie kasdien vyksta dirbti į kitą valstybę narę, ir milijonams programos 
„Erasmus“ studentų, praleidžiančių užsienyje vieną ar du semestrus. Todėl atsiėmiau projektą, kurį su 
kuo geriausiais ketinimais per vasarą parengė Komisijos darbuotojas. Jame nebuvo techninių klaidų, 
tačiau jo esmė neatitiko mūsų pažado. Kitą savaitę išvysite naują, geresnį projektą. Naudodamiesi 
tarptinkliniu ryšiu turite jaustis kaip namie.

Pernai Komisijos nariai
daugiau kaip

350 kartų lankėsi 
nacionaliniuose parlamentuose, 
taip priartindami 
Europą prie piliečių ir jų 
nacionalinių atstovų

 

Per pirmus dvejus 
kadencijos metus Komisija 
atsiėmė 100 pasiūlymų ir 
pateikė 80 proc. mažiau 
iniciatyvų nei per 
pastaruosius 5 metus

80 proc.
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Būdami politiški Stabilumo ir augimo paktą galime taikyti vadovaudamiesi sveiku protu. Sukurti pak-
tą paskatino teorija, daugeliui jo taikymas tapo doktrina, o dabar kai kuriems jis yra dogma. Teoriškai už 
kiekvieną dešimtąją punkto dalį, kuria viršijama šalies skolos 60 proc. riba, turi būti baudžiama. Tačiau 
gyvenime reikia žiūrėti, kokios tos skolos priežastys. Reformas turime remti, o ne už jas bausti. Todėl 
reikalingi atsakingi politikai. Paktą ir toliau taikysime ne dogmatiškai, o vadovaudamiesi sveiku protu ir 
lanksčiai, kaip leidžia sumaniai parengtos taisyklės.

Galiausiai imtis atsakomybės taip pat reiškia atsiskaityti rinkėjams. Todėl siūlome pakeisti absurdišką 
taisyklę, kad, norėdami dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose, Komisijos nariai turi atsistatydinti iš 
pareigų. Vokietijos kanclerė, Čekijos, Danijos ar Estijos ministrai pirmininkai, dalyvaudami naujos kaden-
cijos rinkimuose, iš savo pareigų neatsistatydina. Komisijos nariai taip pat neturėtų to daryti. Jei norime, 
kad Komisija atitiktų realaus pasaulio poreikius, turėtume skatinti Komisijos narius stoti į akistatą su 
demokratija, o ne tam trukdyti.

IŠVADA

Gerbiamieji Parlamento nariai,

Aš toks pats jaunas kaip ir Europos projektas, kuriam kitų metų kovą sukaks 60 metų.

Aš su juo gyvenau ir dėl jo dirbau visą savo gyvenimą.

Mano tėvas tikėjo Europa, nes tikėjo stabilumu, darbuotojų teisių apsauga ir socialine pažanga.

Jis puikiai suprato, kokia vertinga ir kartu trapi yra taika Europoje.

Tikiu Europa, nes mano tėvas įdiegė man tas pačias vertybes.

O ko šiandien mokome savo vaikus? Ką jie iš mūsų paveldės? Nesutarimuose tirpstančią Sąjungą? Są-
jungą, kuri pamiršo savo praeitį ir neturi ateities vizijos?

Mūsų vaikai verti geresnės ateities.

Jie verti Europos, kuri išsaugo jų gyvenimo būdą.

Jie verti Europos, kuri suteikia jiems galių ir gina juos.

Jie verti Europos, kuri apsaugo.

Laikas mums visiems – institucijoms, vyriausybėms ir piliečiams – imtis atsakomybės ir sukurti būtent 
tokią Europą. Kartu.

Jean-Claude 
Juncker
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Gerbiamasis Pirmininke Martinai Schulzai, 

Gerbiamasis Ministre Pirmininke Robertai Fico,

Europos piliečiai, valstybės narės ir pati Europos Sąjunga išgyvena lemtingus laikus.

Dar kadencijos pradžioje ši Europos Komisija pabrėžė, kad šiuo sudėtingu metu mūsų laukia daug užda-
vinių: atgaivinti ekonomiką, kuri teiktų naudos visiems, o labiausiai – silpnesniems visuomenės sluoks-
niams, sumažinti nedarbą, ypač jaunimo, siekti sąžiningesnės bendrosios rinkos ir stiprinti socialinį jos 
aspektą, valdyti migracijos srautus ir mūsų bendras sienas, didinti saugumą kovoje su terorizmo grės-
mėmis, reaguoti į nestabilumą mūsų rytinėse ir pietinėse kaimyninėse šalyse, stiprinti bendrus Europos 
gynybos pajėgumus, gerinti vieningos ir tvirtos Europos įvaizdį pasaulyje ir užkirsti kelią bet kokiam eks-
tremizmui, nes jis nesuderinamas su pamatinėmis Europos vertybėmis.

Nors Jungtinės Karalystės referendumo rezultatai turės įtakos mums visiems, jie nebus svarbiausias 
mūsų ateinančių metų darbotvarkės aspektas. Mūsų darbotvarkėje dominuoja pozityvios reformos, pa-
dėsiančios sustiprinti mūsų Sąjungą, ryžtingai įveikti iškilusius sunkumus ir sukurti geresnę Europą, kuri, 
esant reikalui, stiprina savo piliečių galias ir juos saugo. Tad nedelsdami ženkime pirmyn – siekime tikslų 
veiksmingai, ryžtingai ir, svarbiausia, vieningai.

2017 m. kovo mėn., minėdami Romos sutarčių pasirašymo 60-metį, ne tik prisiminsime Europos Sąjun-
gos steigėjus ir jų bendrą įsipareigojimą gerbti Bendrijos metodą, bet, dar daugiau, stengsimės išpildyti 
dabartinės kartos ir jų vaikų lūkesčius, nes jie – mūsų Sąjungos ateitis.

* * *

Dešimt Europos Komisijos politinėse gairėse išdėstytų prioritetų, kurie buvo pristatyti 2014 m. liepos 
15 d. po diskusijų su Europos Parlamentu ir yra grindžiami Europos Vadovų Tarybos „Strategine Sąjun-
gos kintančiame pasaulyje darbotvarke“, išlieka tinkamais mūsų bendro darbo tikslais. 2014 m. drauge 
nustatėme naują ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo darbotvarkę. Troškome veiksmingiau ir am-
bicingiau spręsti didelius uždavinius ir būti kuklesni bei nuosaikesni tais atvejais, kai juos galėtų geriau 
išspręsti valstybės narės, taip pat pabrėžėme, kad dabar ne laikas taikyti standartinius sprendimus. Da-
bar labiau nei bet kada būtina atidžiai išklausyti savo piliečius visoje Europoje, kad galėtume veiksmingai 
spręsti bendras problemas. 

Susitelkę į svarbius dalykus, pasieksime apčiuopiamų rezultatų svarbiausiose srityse. Nuo Europos stra-
teginių investicijų fondo (ESIF) – svarbiausio Investicijų plano Europai objekto – įsteigimo praėjo tik vos 
daugiau nei metai, o šis fondas jau veikia 26 valstybėse narėse ir jo dėka buvo investuota 116 mlrd. EUR. 
Parėmėme inovatyvių projektų finansavimą: daugiau kaip 200 000 mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) gali 
naudotis naujomis ESIF teikiamo finansavimo galimybėmis.
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Padarėme didelę pažangą siekdami atgauti neteisėtų migracijos srautų kontrolę ir išvengti kasdienių 
tragiškų žūčių Viduržemio ir Egėjo jūrose. Kartu Europa parodė solidarumą 1 mln. Sirijos pabėgėlių ir 
juos priglaudė. Vien per pastaruosius metus perkėlėme į ES ir jos viduje daugiau kaip 13 000 pabėgėlių. 
Tačiau akivaizdu, kad to nepakanka ir kad tai gali būti tik pradžia. Turime nesustoti ir stengtis dar labiau, 
nes solidarumas yra neatsiejamas nuo atsakomybės.

Jei norime išsaugoti Šengeno erdvę ir laisvai judėti Sąjungoje, turime sustiprinti savo išorės sienų apsau-
gą. Šiuo metu vyksta susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų reglamento patvirtini-
mo procesas – tai įrodo, kad drauge mes gebame greitai priimti sprendimus. Mūsų visų prioritetas turėtų 
būti greitas ir veiksmingas šio reglamento įgyvendinimas, kad Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
pajėgos pradėtų veikti visu pajėgumu ir ateinančiomis savaitėmis būtų pradėtos pirmosios misijos prie 
Bulgarijos ir Turkijos bei Graikijos ir Turkijos sienų. Be to, Europos Parlamentas ir Taryba turėtų priimti 
balandžio 6 d. Komisijos pasiūlymus dėl naujos atvykimo ir išvykimo sistemos, kurie yra labai svarbūs 
bendram mūsų saugumui. Juos reikėtų skubiai įgyvendinti iki 2016 m. pabaigos.

Privalome bendrai įsipareigoti laiku priimti bei įgyvendinti ir kitų sričių sprendimus. Po pastarojo meto 
teroro aktų Europoje Komisija pasiūlė keletą pagrindinių veiksmų ir iniciatyvų, tokių kaip kovos su teroriz-
mu direktyva, teroristų finansavimo prevencijos priemonės ir griežtesnė šaunamųjų ginklų kontrolė. Tai 
turėtų padėti sukurti veiklią ir veiksmingą saugumo sąjungą. Telieka priimti šiuos pasiūlymus nekeičiant 
jų užmojo.

* * *

Šiais metais trys institucijos oficialiai susitarė ir nauju tarpinstituciniu susitarimu patvirtino, kad geres-
nio reglamentavimo principai yra mūsų bendro politikos formavimo pagrindas. Komisijos nuomone, šis 
susitarimas – bendras įsipareigojimas ir visų trijų institucijų pareiga sutelkti dėmesį į svarbius ir skubius 
klausimus, kartu siekiant nustatyti paprastas, įrodymais pagrįstas, nuspėjamas ir proporcingas taisykles, 
kurios atitiktų paskirtį ir teiktų didžiausią naudą piliečiams ir įmonėms.

Reglamentavimui pagerinti Komisija šiandien teikia ataskaitą apie geresnio reglamentavimo darbotvar-
kės įgyvendinimą nuo šios Komisijos kadencijos pradžios. Iš ataskaitos matyti, kaip iš tiesų taikome 
geresnio reglamentavimo principus visose savo veiklos srityse. Laikydamiesi Reglamentavimo kokybės ir 
rezultatų programos (REFIT), savo 2017 m. darbo programoje galėsime nurodyti sritis, kuriose ES teisės 
aktai gali būti patobulinti ir supaprastinti remiantis konkrečiais ir kruopščiai išnagrinėtais duomenimis.

Galiausiai, atsižvelgdami į naująjį tarpinstitucinį susitarimą, visų trijų institucijų pirmininkai pirmą kartą 
sutars dėl bendros deklaracijos, kuri bus pasirašyta iki šių metų pabaigos ir kurioje bus išdėstyti Komi-
sijos darbo programa grindžiami dideli tikslai ir prioritetai 2017 m., taip pat didelės politinės svarbos 
klausimai, kuriems teisėkūros procese turėtų būti teikiama pirmenybė. Šis procesas mums labai svarbus, 
nes dėl jo mūsų Sąjunga gali veikti ir būti veiksminga, kai to labiausiai reikia. Precedento neturinčių 
iššūkių laikais, kuriuos dabar išgyvena Europa, institucijų vienybė ir ryžtas yra svarbesni nei bet kada 
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anksčiau. Tuo vadovaudamasi ir laikydamasi Komisijos pirmininko šių metų pranešime apie Sąjungos 
padėtį išsakyto skubos principo, Komisija šiandien pristato keletą svarbių saugumo, investicijų, bendro-
sios skaitmeninės rinkos ir kapitalo rinkų sąjungos iniciatyvų, padėsiančių tvirčiau ir sparčiau įgyvendinti 
mūsų bendrus prioritetus – spręsti didžiausius ir skubiausius uždavinius. Mūsų nuomone, tai yra didelės 
politinės svarbos klausimai, kuriems reikės teikti pirmenybę ateinančiomis savaitėmis ir mėnesiais.

* * *

Šiuo ketinimų raštu pradedamas institucijų dialogas dėl ateinančių metų prioritetų. Juo taip pat pri-
sidedama prie diskusijų neoficialiame 27 valstybių narių valstybių ar vyriausybių vadovų susitikime 
Bratislavoje.

Papildydami pranešimą apie Sąjungos padėtį, toliau pateikiame orientacinį pagrindinių iniciatyvų, kurių 
Komisija ketina imtis nuo šios dienos iki 2017 m. pabaigos, taip pat svarbiausių sričių, kuriose Europos 
Parlamentui ir Tarybai būtina imtis prioritetinių veiksmų, kad pasiūlymai virstų rezultatais, sąrašą. Są-
junga bus veiksminga, jei to sieks visos trys institucijos ir valstybės narės.

* * *

1 prioritetas. Naujas darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų postūmis

 - *** Investicijų teisės aktų rinkinys: plėsti ir stiprinti Europos strateginių investicijų fondą 
(ESIF 2.0), taip pat jį papildyti išorės investicijų planu, kuris padės šalinti pagrindines mi-
gracijos priežastis ir pritraukti naujų investicijų Europos kaimynystėje, visų pirma Afrikoje 
(šiandien Komisija teikia konkrečius pasiūlymus).

 - *** Į rezultatus orientuotas biudžetas, padedantis spręsti piliečiams kylančias problemas: 
atlikti daugiametės finansinės programos peržiūrą (šiandien Komisija teikia konkrečius pasiū-
lymus) ir tinkamu laiku pateikti išsamų pasiūlymą dėl programos, kuri bus taikoma po 
2020 m., be kita ko, dėl nuosavų išteklių.

 - 2017 m. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: vykdyti investicijas, užtikrinti patiki-
mus viešuosius finansus ir įgyvendinti struktūrines reformas, toliau naudojantis Stabilumo ir augimo 
pakte įtvirtintu ir Komisijos 2015 m. sausio mėn. nustatytu deramo lankstumo principu.

 - *** Jaunimo iniciatyva: veiksmingiau kovoti su jaunimo nedarbu, modernizuoti mokyklinį 
ugdymą ir aukštąjį mokslą, įgyvendinti ES jaunimo garantijų iniciatyvą ir ieškoti europinių 
sprendimų, tokių kaip Europos savanorių tarnyba, pameistrių mobilumo sistema ir Europos 
solidarumo korpusas.

 - Teisėkūros institucijos turi nedelsdamos priimti 2015 m. žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinį, įskai-
tant teisės aktus dėl atliekų tvarkymo, ir imtis tolesnių su žiedinės ekonomikos veiksmų planu susijusių 
veiksmų.
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 - Reikia modernizuoti ir supaprastinti bendrą žemės ūkio politiką, kad ja būtų kuo labiau prisidedama 
prie Komisijos politinių prioritetų ir darnaus vystymosi tikslų.

2 prioritetas. Sujungta skaitmeninė bendroji rinka

 - *** Teisėkūros institucijos turi nedelsdamos priimti visus pasiūlymus, kuriais siekiama 
baigti kurti bendrąją skaitmeninę rinką: pasiūlymą dėl internetinių turinio paslaugų tarp-
valstybinio perkeliamumo vidaus rinkoje, pasiūlymus dėl skaitmeninių sutarčių, pasiūlymą 
dėl teisės akto, kuriuo siekiama išvengti nepagrįsto geografinio blokavimo, pasiūlymą dėl 
atnaujintos garso ir vaizdo sistemos, pasiūlymus dėl telekomunikacijų ir autorių teisių 
taisyklių reformų ir pasiūlymą dėl vietos valdžios institucijoms skirtų WiFi4EU kuponų 
sistemos sukūrimo (šiandien Komisija teikia konkrečius pasiūlymus).

 - Bendrosios skaitmeninės rinkos pridėtinės vertės mokesčio dokumentų rinkiniu (elektroninės prekybos, 
elektroninių leidinių, elektroninių knygų apmokestinimas PVM) siekiama sumažinti įmonių administra-
cinę naštą, susidarančią dėl skirtingos apmokestinimo PVM tvarkos, modernizuojant dabartines elek-
troninės prekybos veiklai taikomas PVM taisykles.

 - Bendrosios skaitmeninės rinkos duomenų ekonomikos dokumentų rinkiniu (E. privatumo direktyvos 
peržiūra, komunikatas dėl laisvo duomenų judėjimo) siekiama suderinti acquis su neseniai priimtomis 
bendromis duomenų apsaugos taisyklėmis ir nustatyti aiškią ES sistemą, kad būtų pašalintas naujų 
duomenų technologijų nulemtas teisinis netikrumas ir nepagrįstos kliūtys duomenų judėjimui Europoje.

3 prioritetas. Atspari energetikos sąjunga ir perspektyvi klimato kaitos politika

 - *** Siekti, kad ES ir valstybės narės kuo greičiau ratifikuotų Paryžiaus susitarimą dėl kli-
mato kaitos.

 - *** Siekti, kad Sąjungos teisės aktų leidėjai kuo greičiau priimtų pasiūlymus dėl energetikos 
sąjungos ir klimato kaitos, kaip antai dujų tiekimo saugumo dokumentų rinkinys, taip pat 
pasiūlymus dėl ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sis-
temos ir susijusias taisykles dėl pastangų pasidalijimo ir žemės naudojimo ir miškininkystės.

 - Įgyvendinti Energetikos sąjungos strategiją: valdyti ekonomikos modernizavimą, kad būtų skatinamas 
darbo vietų kūrimas ir ekonomikos augimas Europoje, į pirmą vietą iškeliant energijos vartojimo efek-
tyvumą ir siekiant tapti atsinaujinančiosios energetikos lydere pasaulyje.

 - Įgyvendinti mažataršio mobilumo strategiją: tenkinant žmonių mobilumo ir prekių vežimo poreikius 
didinti transporto efektyvumą ir ilgainiui pereiti prie netaršių transporto priemonių ir kartu išsaugoti 
Europos konkurencingumą.

 - Siekti, kad Sąjungos teisės aktų leidėjai kuo greičiau priimtų visus iki šiol nepriimtus aviacijos srities 
teisės aktus, įskaitant pasiūlymą dėl Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) sustiprinimo ir pasiū-
lymą dėl civilinės paskirties bepiločiams orlaiviaims skirtos sistemos.
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4 prioritetas. Stipresnė ir teisingesnė vidaus rinka, turinti stipresnį pramonės pagrindą

 - *** Paspartinti Kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano įgyvendinimą, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos investicijoms, plėsti ir įvairinti ES įmonių finansavimo šaltinius ir 
didinti finansinį stabilumą taikant privatųjį rizikos pasidalijimą, įskaitant pasiūlymą dėl 
įmonių nemokumo, kuris palengvintų restruktūrizavimą ir suteiktų įmonėms antrą ga-
limybę (šiandien pristatomas Komisijos komunikatas su veiksmų sąrašu ir veiksmų gai-
rėmis). Siekti, kad Sąjungos teisės aktų leidėjai sparčiai priimtų visas iki šiol nepriimtas 
priemones.

 - *** Atnaujinti bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės įgyvendinimo (BKPMB) dar-
bą, kuris apima naują požiūrį, pagal kurį, siekiant pagerinti verslo sąlygas tarpvalstybi-
nėms įmonėms ir užtikrinti teisingą bei veiksmingą didelių įmonių apmokestinimą Europo-
je, pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl privalomos bendros mokesčio 
bazės būtų pirmas etapas, o konsolidavimas – galutinis.

 - Paspartinti bendrosios rinkos strategijos įgyvendinimą, kad būtų pašalintos kliūtys investicijoms ir su-
darytos sąlygos bendrajai rinkai veikti efektyviai ir duoti naudos vartotojams bei įmonėms. Siekti, kad 
Sąjungos teisės aktų leidėjai kuo greičiau priimtų visas iki šiol nepriimtas priemones.

 - Toliau įgyvendinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) veiksmų planą: pakloti tvirtą bendros ES PVM erd-
vės pagrindą, padėsiantį visoje Europoje užtikrinti veiksmingesnę ir geriau nuo sukčiavimo apsaugotą 
galutinę PVM sistemą, kuri būtų pritaikyta prie skaitmeninės ekonomikos ir MVĮ poreikių, įskaitant mo-
dernizuotą PVM tarifams taikomų ES taisyklių politiką.

 - Toliau plėtoti Europos kosmoso strategiją: užtikrinti patikimas, apsaugotas ir ekonomiškai efektyvias 
palydovinio ryšio paslaugas ES įmonėms, nacionalinėms valdžios institucijoms ir infrastruktūrai.

 - Imtis tolesnių su REFIT patikrinimu susijusių veiksmų ir toliau modernizuoti galiojančius darbuotojų 
sveikatą ir saugą reglamentuojančius teisės aktus – geriau įgyvendinti atnaujintą teisės aktų sistemą 
ir geriau apsaugoti nuo rizikos, susijusios su kancerogenais ir mutagenais.

 - Siekti, kad Sąjungos teisės aktų leidėjai kuo greičiau priimtų direktyvą dėl pelno mokesčio skaidrumo.

5 prioritetas. Glaudesnė ir teisingesnė ekonominė ir pinigų sąjunga

 - *** Siekti, kad Sąjungos teisės aktų leidėjai kuo greičiau priimtų pasiūlymą dėl Europos 
indėlių garantijų sistemos ir tęstų rizikos mažinimo bankų sąjungoje ir už jos ribų darbą.

 - *** Pristatyti Europos socialinių teisių ramstį ir susijusias iniciatyvas, taip pat ir dėl profe-
sinės veiklos ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros.

 - *** Kitoje rekomendacijoje dėl euro zonos ekonominės politikos euro zonoje skatinti teigia-
mą fiskalinę nuostatą ir remti Europos Centrinio Banko pinigų politiką.
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 - Užbaigti Europos ekonominę ir pinigų sąjungą (EPS): parengti baltąją knygą dėl EPS ateities, kuri esa-
momis politinėmis ir demokratinėmis aplinkybėmis 27 ES valstybėse narėse padėtų pasirengti antra-
jam EPS stiprinimo etapui (2017 m. kovo mėn.), įskaitant Stabilumo ir augimo pakto persvarstymą, 
daugiausia dėmesio skiriant stabilumui, ir tolesnius su Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdy-
senos ekonominėje ir pinigų sąjungoje 16 straipsniu susijusius veiksmus (esminių šios sutarties nuos-
tatų įtraukimas į Europos Sąjungos teisės sistemą ir į Bendrijos metodą).

6 prioritetas. Apgalvotas ir subalansuotas ES ir JAV laisvosios prekybos susitarimas

 - Tęsti darbą siekiant sudaryti Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimą su JAV.

 - *** Skubiai ratifikuoti išsamų ekonomikos ir prekybos susitarimą su Kanada, kuriame įtvir-
tintos bendros ES ir Kanados vertybės ir pagal ES reikalavimus reformuota investuotojų 
ginčų sprendimo sistema.

 - Tęsti ir užbaigti šiuo metu vykstančias dvišales derybas (pvz., su Japonija) ir pradėti derybas su Aus-
tralija, Čile ir Naująja Zelandija.

 - Kuo greičiau ratifikuoti ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimą.

 - *** Stiprinti Europos prekybos apsaugos priemones, kaip Komisija pasiūlė 2013 m., įskai-
tant mažesnio muito taisyklės reformą.

 - Spręsti perteklinio pajėgumo tarptautinės prekybos plienu srityje problemą.

 - Subalansuotai spręsti klausimą, susijusį su kai kurių Kinijos stojimo į Pasaulinę prekybos organizaciją 
(WTO) protokolo nuostatų galiojimo pabaiga, visų pirma išlaikyti stiprias antidempingo priemones sie-
kiant nuo nesąžiningos konkurencijos apsaugoti darbo vietas Europoje.

7 prioritetas. Abipusiu pasitikėjimu grindžiama teisingumo ir pagrindinių teisių erdvė

 - *** Griežčiau įgyvendinti saugumo darbotvarkę, ypač siekiant kurti tikrą veiksmingą sau-
gumo sąjungą ir geriau naudotis visomis turimomis priemonėmis.

 - *** Parengti pasiūlymą dėl Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS) (šian-
dien pristatomas Komisijos komunikatas šia tema).

 - *** Stiprinti Europolą ir gerinti keitimąsi informacija kovojant su terorizmu (šiandien prista-
tomas Komisijos komunikatas šia tema).

 - *** Suderinti duomenų apsaugos taisykles, taikomas, kai duomenis tvarko ES institucijos, 
su neseniai priimtomis bendromis duomenų apsaugos taisyklėmis.
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 - *** Parengti naujus sprendimus dėl keitimosi asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis 
tinkamumo.

 - Kuo greičiau priimti pasiūlymą dėl Europos prokuratūros.

 - Įgyvendinti Kovos su teroristų finansavimu veiksmų planą.

 - *** Siekti, kad Sąjungos teisės aktų leidėjai kuo greičiau priimtų direktyvas dėl šauna-
mųjų ginklų, terorizmo ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) 
bei reglamentą dėl atvykimo ir išvykimo (pažangiai valdomos sienos) (šiandien pristatomas 
Komisijos komunikatas šia tema).

 - Įvertinti tolesnių veiksmų, kuriais būtų stiprinama informatorių apsauga ES teisėje, mastą.

 - Siekti ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisių konvencijos laikantis Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo nustatytų reikalavimų.

8 prioritetas. Nauja migracijos politika

 - *** Siekti, kad kuo greičiau pradėtų veikti Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba 
(šiandien pristatomas Komisijos komunikatas šia tema).

 - *** Įgyvendinti ES ir Turkijos pareiškimą, perkelti daugiau pabėgėlių iš Graikijos ir Italijos 
į kitas ES valstybes nares, tęsti jų perkėlimą iš Turkijos į ES ir užtikrinti nelydimų nepilna-
mečių apsaugą.

 - *** Siekti, kad Sąjungos teisės aktų leidėjai kuo greičiau priimtų pasiūlymus reformuoti 
bendrą Europos prieglobsčio sistemą, įskaitant Dublino mechanizmo reformą.

 - *** Drauge su trečiosiomis šalimis įgyvendinti naują partnerystės migracijos srityje modelį.

 - Siekti, kad Sąjungos teisės aktų leidėjai kuo greičiau priimtų ir veiksmingai įgyvendintų visus veiksmus 
ir priemones, pateiktus reaguojant į pabėgėlių krizę ir įgyvendinant Europos migracijos darbotvarkę.

 - Siekti, kad Sąjungos teisės aktų leidėjai kuo greičiau priimtų teisės aktus dėl naujos perkėlimo į ES 
sistemos.

9 prioritetas. Svarbesnis vaidmuo pasaulyje

 - *** Praktiškai įgyvendinti ES visuotinę strategiją, taip pat jos saugumo ir gynybos elemen-
tus. Europos gynybos fondas bus pristatytas kaip Europos gynybos veiksmų plano dalis.

 - *** Parengti ES strategiją dėl Sirijos.
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 - Atnaujinti partnerystę su Afrika.

 - Modernizuoti ES vystymosi politiką: peržiūrėti Europos konsensusą dėl vystymosi siekiant jį suderinti su 
darnaus vystymosi tikslais ir parengti politikos strategiją dėl naujo partnerystės susitarimo su Afrikos, 
Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėmis (baigus galioti Kotonu susitarimui).

10 prioritetas. Demokratinių pokyčių sąjunga

 - *** Įvertinti esamų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų priėmimo procedūrų demokratinį tei-
sėtumą, taip pat suderinti visus pagrindinius teisės aktus, kuriuose vis dar daroma nuoro-
da į reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

 - Geriau užtikrinti ES teisės vykdymą vadovaujantis Komisijos politiniais prioritetais.

 - *** Pakeisti Komisijos elgesio kodeksą ir Pagrindų susitarimą su Europos Parlamentu sie-
kiant užtikrinti, kad Komisijos nariai, eidami šias pareigas, galėtų dalyvauti Europos Par-
lamento rinkimuose.

 - Sudaryti tarpinstitucinį susitarimą dėl privalomo skaidrumo registro.

* * *

Šiuo ketinimų raštu planuojame pagrįsti Komisijos 2017 m. darbo programą, dėl kurios ateinančiomis 
savaitėmis aktyviai konsultuosimės su Europos Parlamentu ir jo atitinkamais komitetais, taip pat su Ta-
ryba bei Nuolatinių atstovų komitetu.

Europiečiai nusipelno tokios Europos, kuri išsaugotų jų gyvenimo būdą. Geresnės Europos, kuri suteiktų 
jiems galių ir juos gintų. Jie nusipelno tokios Europos, kuri juos saugotų.

Atėjo metas visiems mums prisiimti atsakomybę už tokios Europos kūrimą. Išvien.
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1. Naujas darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir 
investicijų postūmis

„Pagrindinis mano, kaip Komisijos pirmininko, prioritetas bus sustiprinti Europos 
konkurencingumą ir skatinti investicijas, siekiant sukurti naujų darbo vietų.“

Jeano-Claude’o Junckerio „Politinės gairės“, 2014 m. liepos 15 d.

Europos Sąjunga toliau atsigauna. Šiemet ES ekonomika 
turėtų išaugti 1,8 proc., o euro zonos – 1,7 proc. Nedar-
bas sumažėjo iki žemiausio per septynerius metus lygio, ir 
dabar darbo vietų yra aštuoniais milijonais daugiau 
negu 2013 m. Tačiau tebeslegia baisiausios per pastaruo-
sius dešimtmečius ekonominės ir socialinės krizės padariniai, 
ir visame pasaulyje dabar tvyro didesnis netikrumas. Nuo 
kadencijos pradžios laikėmės aiškios strategijos – kurti inves-
ticijų, struktūrinių reformų ir atsakingų viešųjų finansų 
sėkmės trikampį siekiant užtikrinti ir gerovę, ir socialinį tei-
singumą. Strategija veiksminga, jos laikysimės ir toliau.

Pirmais Investicijų plano Europai įgyvendinimo metais 26 
valstybėse narėse pritraukta 116 mlrd. EUR naujų investi-
cijų. Praėjus trims savaitėms nuo darbo pradžios, Komisija, 
bendradarbiaudama su Europos Investicijų Banku, inicijavo 
Europos strateginių investicijų fondą (ESIF arba vadinamąjį 
Junckerio fondą). Parlamentas ir Taryba dėl jo sutarė per 
keturis su puse mėnesio. Vykdant Europos strateginių 
investicijų fondo lėšomis remiamus naujus projektus ieš-
koma vaistų nuo Alzheimerio ligos, seni pramoniniai objektai 
pertvarkomi į naujus biurų pastatus, naujose vėjo elektri-
nėse gaminama atsinaujinančiųjų išteklių energija, didina-
mas energijos vartojimo efektyvumas mūsų namuose ir taip 
mažinamos išlaidos, investuojama į daugelį kitų strateginių 
ekonomikos sričių. Patvirtinti 192 finansavimo susitarimai. 

Jie 200 000 mažųjų įmonių ir startuolių atvers daugiau 
galimybių gauti finansavimą. Mūsų skaičiavimu, planas iki 
šiol padėjo sukurti daugiau nei 100 000 naujų darbo vietų.

Europos strateginių investicijų fondo veiklą pasiūlėme tęsti 
po 2018 m. Norime, kad jo finansavimą būtų lengviau 
derinti su kitomis valstybėms narėms ir regionams prieina-
momis europinėmis lėšomis, tokiomis kaip Europos struk-

tūrinių ir investicijų fondų pinigai, ir šiuo klausimu paskel-
bėme gaires. Jau parengti ir įgyvendinami pirmieji projektai, 
kuriems naudojamos skirtingų fondų lėšos.

Norėdami padėti žmonėms įgyti nuolat kintančiai darbo rin-
kai tinkamų gebėjimų, o valstybėms narėms – modernizuoti 
švietimo ir mokymo sistemas, inicijavome Europos naujų 
įgūdžių darbotvarkę. Ją, be kita ko, sudaro nauja Įgūdžių 
garantijos iniciatyva, kurios tikslas – padėti menkų įgū-
džių suaugusiems darbuotojams įgyti pagrindinių raštin-
gumo, skaičiavimo ir skaitmeninių įgūdžių ir siekti vidurinio 
išsilavinimo. 

Norėdami mažinti jaunimo nedarbą, toliau įgyvendiname 
ES Jaunimo garantijų iniciatyvą, kad visi mokyklą baigę 
ar darbo netekę jaunuoliai per keturis mėnesius gautų pasiū-
lymą dirbti, mokytis ar šviestis. Valstybėse narėse Jaunimo 
garantijų iniciatyvą padeda įgyvendinti Jaunimo užimtumo 
iniciatyva. Procesui paspartinti Komisija 2015 m. papildo-
mai skyrė 1 mlrd. EUR. Iki šiol šios iniciatyvos programomis 
pasinaudojo daugiau kaip 9 mln. jaunuolių.

#InvestEU

Pirmais metais –
116 mlrd. EUR 
naujų investicijų
26 valstybėse 
narėse

Jau sukurta daugiau 
kaip 100 000 naujų 
darbo vietų

Geresnės 
finansavimo 

galimybės
200 000 

mažųjų įmonių
ir startuolių
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2. Sujungta skaitmeninė bendroji rinka

„Turime daug geriau panaudoti didžiules sienų nepaisančių skaitmeninių technologijų 
atveriamas galimybes. Tam reikia turėti drąsos atsisakyti telekomunikacijų bendrovių 
reglamentavimo, autorių teisių ir duomenų apsaugos teisės aktų, radijo bangų 
valdymo ir konkurencijos teisės aktų taikymo pagal skirtingus nacionalinius principus.“

Jeano-Claude’o Junckerio „Politinės gairės“, 2014 m. liepos 15 d.

Internetas ir skaitmeninės technologijos turi įtakos tam, 
kaip gyvename ir kaip įmonės ir pramonė lemia augimą. Dėl 
skaitmeninės revoliucijos kitaip elgiamės buityje (nes, pvz., 
pažangieji tinklai ir buitiniai prietaisai padeda kontroliuoti 
šilumos suvartojimą), kitaip įgyjame naujų žinių ir įgūdžių 
(pvz., pagal medžiagą internete) ir pramogaujame (pvz., 
savo automobilyje žiūrime atsisiųstas TV programas). Dėl 
skaitmeninės revoliucijos pramonė ir visų dydžių įmonės 
kitaip organizuoja gamybą, ieško naujų klientų, platina pre-
kes bei paslaugas ir jomis prekiauja.

Sukūrus bendrąją skaitmeninę rinką mūsų ekonomika kas-
met galėtų papildomai ūgtelėti maždaug 415 mlrd. EUR. 
2015 m. gegužės mėn. patvirtinome strategiją ir pradėjome 
ją įgyvendinti.

2016 m. padarėme didelę pažangą: dar labiau sumažinti 
tarptinklinio ryšio paslaugų mokesčiai, o Komisijai 
pasiūlius ir Europos Parlamentui bei Tarybai 2016 m. gegužę 
sutarus, 2017 m. jie bus visai panaikinti. Sutarta dėl 
naujų ES duomenų apsaugos taisyklių. Jos leis žmonėms 
atgauti savo „gyvenimo internete“ kontrolę ir užtikrinti savo 
asmens duomenų saugumą.

Šiemet pateikėme pasiūlymų dėl tarpvalstybinės e. preky-
bos skatinimo. Modernizuojame sutarčių taisykles, kad 
vartotojai nesibaimintų apsipirkti internete, o įmonėms būtų 
pigiau ir lengviau plėsti verslą į kitų šalių rinkas. Imamės 
priemonių neleisti geografinio blokavimo, kad vartotojai 
galėtų gauti internetinių paslaugų kitose ES šalyse. Didin-
dami kainodaros skaidrumą padedame mažinti siuntų pri-
statymo kainas. Taip pat atliekame Europos e. prekybos 
rinkų konkurencijos antimonopolinį tyrimą, skirtą poten-
cialioms kliūtims, kurias bendrovės sudarė tarpvalstybinei 
internetinei prekybai prekėmis ir paslaugomis. 

Pasiūlėme modernizuoti autorių teises, kad bet kada 
keliaujant po Europos Są jungą būtų galima gauti norimų 
skaitmeninių paslaugų, tokių kaip televizija, filmai ir muzika.

Bendradarbiavome su pramone ir nacionalinėmis instituci-
jomis, kad paremtume ir susietume skirtingas pramonės 
skaitmeninimo ir investicijų skatinimo iniciatyvas. 

Esame užsimoję pritraukti iš viso daugiau nei 50 mlrd. EUR 
naujų viešojo ir privačiojo sektoriaus investicijų, o iš jų 
500 mln. EUR skirti Europos skaitmeninių inovacijų 
centrų, kuriuose verslininkai būtų konsultuojami ir išban-
dytų skaitmenines inovacijas, tinklui. Įgyvendinant tikrą 
pramoninį projektą, bus sukurta 1,7 mln. Europos moks-
lininkų ir 70 mln. mokslo ir technologijos specialistų skirta 
virtuali aplinka – nauja Europos debesija, kurioje jie galės 
laikyti, tvarkyti, analizuoti ir pakartotinai panaudoti didžiu-
lius mokslinių tyrimų duomenų kiekius.

Skatiname pramonę ir standartizavimo įstaigas kurti ben-
drus 5G komunikacijų tinklų ir kibernetinio saugumo stan-
dartus. O 2016 m. liepos mėn. inicijavome naują viešojo ir pri-
vačiojo sektorių partnerystę dėl kibernetinio saugumo, kuri, 
tikimės, pritrauks 1,8 mlrd. EUR investicijų. Tai stiprina mūsų 
kibernetinio saugumo sektoriaus konkurencingumą ir padeda 
aprūpinti Europą priemonėmis prieš kibernetines atakas.

Galiausiai pasiūlėme modernizuoti europinę turinio regla-
mentavimo sistemą ir persvarstyti Audiovizualinės žinias-
klaidos paslaugų direktyvą, kad visi rinkos dalyviai laiky-
tųsi tų pačių standartų ir vadovautųsi tais pačiais principais 
ir vertybėmis: puoselėtų kultūrų įvairovę remiant Europos 
filmus, saugotų vaikus nuo žalingo turinio ir duotų atkirtį 
socialinėje žiniasklaidoje skleidžiamoms neapykantą kurs-
tančioms kalboms.

#DigitalSingleMarket

Europos 
debesija, 
skirta 1,7 mln. 
mokslininkų ir 
70 mln. mokslo ir
technologijos specialistų
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3. Atspari energetikos sąjunga ir perspektyvi klimato kaitos 
politika

„Turime sutelkti turimus išteklius, sujungti esamas infrastruktūras ir bendrai derėtis 
su trečiosiomis šalimis. Reikia diversifikuoti energijos išteklius ir sumažinti didelę 
keleto valstybių narių energetinę priklausomybę.“

Jeano-Claude’o Junckerio „Politinės gairės“, 2014 m. liepos 15 d.

Mūsų uždavinys – modernizuoti ekonomiką sumažinant 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir kartu 
skatinant ES inovacijas ir konkurencingumą.

Išmaniau vartodami energiją ir drąsiai veikdami klimato sri-
tyje kuriame naujas darbo vietas ir užtikriname ekonomikos 
augimą. Tai geriausia investicija į Europos ateitį ir mūsų eko-
nomikos modernizavimą. Praėjusiais metais toliau kūrėme 
bendrą ją rinką, kurioje energija gali judėti laisvai ir nė viena 
valstybė narė nelieka atskirta. Pirmojoje energetikos 
sąjungos būklės ataskaitoje išdėstyti būsimų veiksmų 
metmenys.

Ypač svarbu infrastruktūra. Patvirtinome 195 Europos ben-
dro intereso projektus, kuriuos galima sparčiau planuoti ir 
paprasčiau reglamentuoti. Jie taip pat gali būti remiami 
finansiškai.

Toliau skatinome valstybes nares užtikrinti tarpusavio 
jungtis. 2015 m. spalį padėjome susitarti Estijai, Latvijai, 
Lenkijai ir Lietuvai,  kad baigtųsi Baltijos jūros regiono izo-
liacija. Skyrėme lėšų naujiems Estiją ir Suomiją jungiantiems 
vamzdynams ir Austrijos, Bulgarijos, Graikijos, Rumunijos ir 
Vengrijos gamtinių dujų tinklų jungtims. Jos sudarys sąlygas 
į Centrinę Europą gabenti gamtines dujas iš Kaspijos jūros 
regiono ir iš kitų šaltinių gaunamas suskystintas gamtines 
dujas.

2016 m. vasario mėn. pateikėme naujas energetinio sau-
gumo priemones, kurios visiškai sumažintų tiekimo sutriki-
mus. Krizės metu valstybių narių solidarumas padės apsau-
goti namų ūkius ir užtikrinti pagrindines socialines paslau-
gas. Taip pat stiprinsime priemones, kuriomis užtikrintume 
tarpvyriausybinių susitarimų dėl dujų atitiktį ES teisei.

2016 m. balandžio mėn. ES pasirašė Paryžiaus klimato 
susitarimą. Birželio mėn. Komisija Parlamentui ir Tarybai 
pateikė pasiūlymą ratifikuoti susitarimą. Paryžiaus susitari-
mas suteikia paskutinę galimybę perduoti ateities kartoms 
stabilesnį pasaulį, sveikesnę planetą, teisingesnes 

visuomenes ir labiau klestinčią šalių ekonomiką. Todėl 
reikės keisti verslo ir investavimo elgseną ir paskatas visose 
politikos srityse.

2014 m. ES susitarė iki 2030 m. bent 40 proc. sumažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 
2016 m. liepos mėn. pasiūlėme valstybėms narėms tiksli-
nius transporto, pastatų, žemės ūkio, atliekų, žemės naudo-
jimo bei miškininkystės rodiklius ir parengėme mažataršio 
mobilumo strategiją. Šios priemonės ir Komisijos pasiūly-
mas reformuoti ES apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą padės sumažinti išmetamą anglies dioksido kiekį 
visuose Europos ekonomikos sektoriuose.

#EnergyUnion

Pirmaujama kuriant mažo anglies 
dioksido kiekio 
technologijų ekonomiką, 
iki 2030 m. šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų 
kiekį sumažinant bent
40 proc. ir įgyvendinant JT 
priimtą Paryžiaus susitarimą
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4. Stipresnė ir teisingesnė vidaus rinka, turinti stipresnį 
pramonės pagrindą

„Vidaus rinka yra didžiausias Europos privalumas augančios globalizacijos laikais. 
Todėl noriu, kad būsima Komisija stiprintų mūsų vidaus rinką ir visapusiškai išnaudotų 
visas jos teikiamas galimybes.“

Jeano-Claude’o Junckerio „Politinės gairės“, 2014 m. liepos 15 d.

Mūsų vidaus rinka yra didžiausia pasaulyje. 30 mln. 
įmonių sukuria 14 trln. EUR ES BVP daugiau nei pusės mili-
jardo žmonių naudai. Mūsų ekonominė galia pagrįsta laisvu 
asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimu 28 valsty-
bėse narėse – tai  yra vienas didžiausių Europos Są jungos 
laimėjimų. Tačiau galime nuveikti daugiau. Pranešime dėl 
ES masto veiksmų nebuvimo kaštų Europos Parlamentas 
apskaičiavo, kad sklandžiai veikianti vidaus rinka mūsų 
ekonomiką galėtų praturtinti daugiau nei 1 trln. EUR.

Mūsų kapitalo rinkų sąjunga padeda įmonėms įvairinti 
finansavimo šaltinius. Europos rizikos kapitalo fondai pri-
traukia penkis kartus mažiau kapitalo negu tokie fondai JAV, 
todėl pačiu laiku pateikėme vieną naujausių savo pasiūlymų 
palengvinti tarpvalstybinį rizikos kapitalo lėšų rin-
kimą. Mūsų nauji planai atkurti standartizuotas ir skaidrias 
pakeitimo vertybiniais popieriais rinkas, kurios galėtų 
pritraukti papildomą 100 mlrd. EUR finansavimą Europos 
įmonėms, Taryboje buvo patvirtinti rekordiniu greičiu, ir 
dabar laukiame derybų pabaigos Parlamente. Pasiūlėme 
supaprastinti prospekto reikalavimus, sumažinti akcijas 
ir obligacijas leidžiančių įmonių naštą ir sustiprinti rizikos 
kapitalo rinkas.

Norime padėti smulkiam verslui ir startuoliams paskel-
bėme viešas konsultacijas dėl kliūčių, su kuriomis jie susidu-
ria. Paskelbėme PVM veiksmų planą. Tai pirmas žingsnis 

link bendros europinės PVM erdvės: visoms įmonėms bus 
paprasčiau vykdyti verslą, atsiras postūmis skaitmeninei 
ekonomikai ir palengvės kova su sukčiavimu. Be to, paren-
gėme dalijimosi ekonomikos subalansuoto vystymo 
gaires. Sureagavome į automobilių išmetamųjų teršalų 
skandalus, kad atkurtume pasitikėjimą ir atvertume naujas 
perspektyvas mūsų automobilių pramonei. Atsižvelgdami 
į tarptautinę konkurenciją, labiau stengėmės stiprinti mūsų 
plieno pramonę.

Siekdami stipresnės ir teisingesnės vidaus rinkos pasiūlėme 
persvarstyti Darbuotojų komandiravimo direktyvą ir 
imamės priemonių užkirsti kelią piktnaudžiavimo rizikai. 
Principas aiškus: žmonės turi gauti tą patį užmokestį už tą 
patį darbą toje pačioje vietoje. Norint palengvinti darbo jėgos 
mobilumą būtinos aiškios, teisingos ir vykdytinos taisyklės.

Norime, kad mūsų vidaus rinka būtų teisingesnė. Kalbant 
apie apmokestinimą, mes taip pat pasiūlėme, kad visos 
įmonės turėtų mokėti sąžiningą mokesčių dalį šalyse, 
kuriose gauna pelno. Tarptautinėje šios srities veikloje ini-
ciatyva yra mūsų rankose. 2015 m. spalio mėn. EBPO šalys 
susitarė dėl mokesčių bazės erozijos ribojimo ir pelno 
mokesčių perkėlimo priemonių, o šiemet joms pritarta G 7 
aukščiausiojo lygio susitikime. 2016 m. sausio mėn. patei-
kėme kovos su mokesčių vengimu dokumentų rinkinį, 
o birželio mėn. Taryba jam pritarė.

Be to, pateikėme pasiūlymų, kuriais tarptautinės įmonės 
įpareigojamos skelbti pelno ir mokesčių ataskaitas pagal 
šalis. Visuomenė turi teisę žinoti, kur ir kiek mokesčių moka 
tarptautinės įmonės. Be to, pasiektas istorinis susitarimas 
dėl automatinio mokesčių administratorių keitimosi 
informacija apie tarpvalstybinius sprendimus dėl 
mokesčių, kurį mūsų valstybės narės pasiekė vos per sep-
tynis mėnesius po Komisijos pasiūlymo.

#SingleMarket

Didžiausia pasaulyje 
vidaus rinka
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sukuria 14 trln. EUR 
ES BVP
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5. Stipresnė ir teisingesnė ekonominė ir pinigų sąjunga

„Artimiausius penkerius metus noriu tęsti mūsų ekonominės ir pinigų sąjungos 
reformą, siekdamas išsaugoti mūsų bendrosios valiutos stabilumą ir didinti bendrą 
valiutą naudojančių valstybių narių ekonominės, fiskalinės ir darbo rinkos politikos 
strategijų suartėjimą.“

Jeano-Claude’o Junckerio „Politinės gairės“, 2014 m. liepos 15 d.

Euras yra antroji pasaulio valiuta. Jai tenka ketvirta-
dalis pasaulio užsienio valiutos rezervų. Siekiant, kad 
euras padėtų užtikrinti stabilumą ir augimą ir socialinį tei-
singumą, Komisijos pirmininko koordinuotame Penkių pir-
mininkų pranešime, dėl kurio susitarė ES institucijų vado-
vai, buvo pateiktos aiškios veiksmų gairės.

Stipresnė ekonominė integracija turi būti naudinga 
visiems ir prisidėti prie didesnės valstybių narių tar-
pusavio ir vidaus konvergencijos. Kaip 2015 m. prane-
šime apie Są jungos padėtį žadėjo Komisijos pirmininkas, 
2016 m. kovo mėn. Komisija pateikė pirmuosius Europos 
socialinių teisių ramsčio apmatus ir paskelbė plačias vie-
šas konsultacijas. Dokumente paskelbti keli esminiai prin-
cipai. Jie euro zonos darbo rinkoms ir gerovės sistemoms 
padės veikti sklandžiai ir teisingai. Naudotis ramsčiu gali ir 
kitos valstybės narės.

Tobulindami Europos ekonominės politikos koordina-
vimo semestrą sustiprinome ekonomikos valdymą. Dabar 
šalių ataskaitas skelbiame gerokai anksčiau nei praeityje, 
todėl galime išsamiai jas aptarti su kiekviena valstybe 
nare. Konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose išskiriama 
nedaug prioritetų, į kuriuos reikia skubiai atkreipti dėmesį. 
Rengdami analizę dabar daugiau dėmesio skiriame soci-
aliniams prioritetams, įskaitant su nedarbu, švietimu 
ir socialine aprėptimi susijusius klausimus. Be to, kartu su 

metine augimo apžvalga dabar teikiame ekonominės poli-
tikos euro zonoje rekomendaciją, kad visos euro zonos 
šalys prieitų prie bendros išvados apie uždavinius, su kuriais 
susiduriame. Reformuodami semestrą taip pat padarėme jį 
demokratiškesnį. Komisijos pirmininkas, už eurą ir socialinį 
dialogą atsakingas pirmininko pavaduotojas ir tiesiogiai už 
Europos semestrą atsakingi Komisijos nariai nuolat susi-
tinka su Europos Parlamentu aptarti prioritetų ir atsiskai-
tyti už pažangą, o kiti Komisijos nariai reguliariai dalyvauja  
nacionalinių parlamentų diskusijose.

Nuo 2015 m. vasaros Graikija palaipsniui tęsia ekonomikos 
reformas ir vis stipriau atsigauna. Praėjusiais metais mums 
pavyko išlaikyti Graikiją euro zonoje. Taip bus ir ateityje. 
Ragindama euro zonos narius būti solidarius ir atsakingus, 
Komisija prisidėjo, kad būtų pasiektas praėjusios vasaros 
susitarimas.

Priėmėme siūlymus dėl vieningo atstovavimo euro zonai 
tarptautiniuose forumuose, kad kalbėtume vienu balsu ir 
visapusiškai pasinaudotume augančia ekonomine ir finan-
sine euro galia.

Įsteigėme Europos fiskalinę valdybą, kuri konsultuos 
Komisiją visos euro zonos fiskalinės politikos klausimais, 
o Taryba pritarė, kad būtų įsteigtos naujos nacionalinės 
produktyvumo tarybos – dar viena mūsų konkurencin-
gumo stiprinimo priemonė.

Bankų sąjungos srityje nuo 2016 m. sausio 1 d. veikia visi 
bendro pertvarkymo mechanizmo elementai. 2015 m. 
lapkričio 24 pasiūlėme Europos indėlių garantijų sis-
temą – papildomą santaupų turinčių asmenų apsaugos 
visoje Europoje priemonę – ir raginame Parlamentą ir Tarybą 
ją svarstyti sparčiau.

#deepeningEMU

Europos indėlių 
garantijų sistema – 
papildoma santaupų 
turinčių asmenų 
apsaugos visoje 
Europoje priemonė
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6. Apgalvotas ir subalansuotas laisvosios prekybos 
susitarimas su Jungtinėmis Valstijomis

„Man pirmininkaujant Komisija derybose tarsis dėl apgalvoto ir subalansuoto 
laisvosios prekybos susitarimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, vadovaudamasi 
abipusės tarpusavio naudos ir skaidrumo dvasia. Tačiau aiškiai sakau, kad […] 
neaukosiu Europos saugos, sveikatos, socialinės ir duomenų apsaugos standartų ar 
mūsų kultūros įvairovės ant laisvosios prekybos altoriaus.“

Jeano-Claude’o Junckerio „Politinės gairės“, 2014 m. liepos 15 d.

Europos Są junga yra viena atviriausių pasaulio ekono-
mikų ir nesiliauja rėmusi laisvą ir atsakingą prekybą. 
2015 m. spalio mėn. strategijoje „Prekyba visiems“ Komisija 
ypač atsižvelgė į eilinių žmonių poreikius ir siekė, kad preky-
bos naudą pajustų kuo platesni sluoksniai. Šiais principais 
vadovaujamės derėdamiesi su Jungtinėmis Valstijomis dėl 
Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės 
susitarimo.

Deryboms dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų part-
nerystės susitarimo tęsti Komisijos pirmininkas yra gavęs 
visapusišką ES vadovų paramą. Gavus šiuos įgaliojimus, 
derybos vykdytos intensyviau. 2016 m. liepos mėn. 
baigta 14 derybų raundų, ir Komisija pasiekė, ką užsibrėžusi: 
pateikti svarstyti beveik visi pasiūlymai. Vis dėlto gegužės 
mėn. vykusiame G 7 aukščiausiojo lygio susitikime Komisijos 
pirmininkas dar kartą pabrėžė, kad „esmė daug svarbesnė 
už terminus, ir Europos Sąjunga nesumenkins stan-
dartų, prie kurių esame įpratę“.

Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susita-
rimo derybos yra atviriausios ir skaidriausios, kokios 
tik yra buvusios: vyko plačios konsultacijos su suintere-
suotosiomis šalimis, paskelbta šimtai puslapių derybų doku-
mentų. Su derybų dokumentais gali susipažinti visi Europos 
Parlamento nariai, nacionaliniai parlamentai ir vyriausybės. 
Už prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström 
išsamiai informuoja valstybes nares apie derybas ir susi-
tinka su įvairiausiais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
vartotojų ir aplinkosaugos grupes, profsą jungas ir įmones.

Įsiklausėme į žmonių rūpesčius. Esamą investuotojų 
ir valstybių ginčų sprendimų sistemą pasiūlėme pakeisti 
nauja reformuota investicijų teismų sistema, kurioje 
įtvirtinta vyriausybių teisė reglamentuoti. Ši sistema skaidri, 
nepriklausoma ir nešališka. Ją įtraukėme į prekybos susi-
tarimą su Vietnamu. Paskui taikyti šį naują modelį sutiko 

Kanada: ES ir Kanados išsamus ekonomikos ir prekybos 
susitarimas (CETA) yra pažangiausias prekybos susitarimas, 
kokį ES kada nors yra sudariusi. Tą patį modelį taikome Tran-
satlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarime ir 
taikysime visuose būsimuose prekybos susitarimuose.

Kadangi ES ir JAV puoselėja tas pačias vertybes, ir tran-
satlantiniai santykiai svarbūs strategiškai, politiškai ir eko-
nomiškai, Komisija yra pasirengusi sudaryti didelio užmojo, 
subalansuotą ir aukšto standarto Transatlantinės 
prekybos ir investicijų partnerystės susitarimą. Dėl 
Jungtinėse Valstijose netrukus vyksiančių rinkimų ir neiš-
vengiamo derybų tempo sulėtėjimo abi šalys stengsis kon-
soliduoti pasiektą pažangą. Komisija yra pasirengusi kuo 
greičiau pradėti bendradarbiauti su naują ja Jungtinių Vals-
tijų administracija.

#TTIP

Pasaulio mastu giname savo 
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ir principų kartelės
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7. Abipusiu pasitikėjimu grindžiama teisingumo 
ir pagrindinių teisių erdvė

„Ketinu naudotis Komisijos prerogatyvomis tam, kad mūsų kompetencijos srityje 
puoselėčiau mūsų bendras vertybes, teisinę valstybę ir pagrindines teises, tinkamai 
atsižvelgdamas į 28 valstybių narių konstitucinių ir kultūrinių tradicijų skirtumus.“

Jeano Claude’o Junckerio „Politinės gairės“, 2014 m. liepos 15 d.

Reaguodami į didžiausią per dešimtmetį terorizmo grėsmę 
paskelbėme Europos saugumo darbotvarkę.

Siekdami pašalinti pamatines priežastis ir prisidėti prie 
bendruomeninių iniciatyvų kovoti su radikalėjimu ben-
dradarbiaujame su mūsų valstybėmis narėmis. Investuo-
jame į integravimo projektus ir intensyviname įvairių ben-
druomenių dialogą visais lygmenimis.

Naujas Europolo Europos kovos su terorizmu centras 
prisideda prie valstybių narių pastangų kovoti su užsienio 
teroristais kovotojais, neteisėta prekyba šaunamaisiais gin-
klais ir teroristų finansavimu.

Informacijos apie radikalizaciją tinklo kompetencijos 
centras padeda mūsų valstybėms narėms vykdyti radi-
kalėjimo prevenciją ir su juo kovoti. ES interneto forume 
susitinka ministrai ir interneto įmonės: jis padeda riboti 
teroristinės medžiagos sklaidą internete ir suteikia galių 
partneriams iš pilietinės visuomenės duoti atkirtį terorizmo 
propagandai.

Europos Parlamentas ir Taryba susitarė dėl oro vežėjų tai-
kytinos keleivio duomenų įrašo sistemos; tebevyksta 
derybos dėl mūsų pasiūlymo geriau kontroliuoti šauna-
muosius ginklus. Mūsų priimtame pažangiai valdomų 
sienų dokumentų rinkinyje numatyta nauja atvykimo 

ir išvykimo sistema padės pagerinti kontrolės prie mūsų 
išorės Šengeno sienų kokybę ir veiksmingumą.

Siekdami neleisti finansų sistemos naudoti terorizmo 
finansavimo tikslais siūlome griežčiau tikrinti virtualios 
valiutos konvertavimo platformas ir kuo labiau sumažinti 
anoniminius mokėjimus išankstinio mokėjimo kortelėmis.

Visos šios pastangos artina saugumo sąjungą. Todėl vals-
tybėms narėms ir jų teisėsaugos institucijoms reikės glau-
džiai bendradarbiauti su ES agentūromis, kad būtų pašalin-
tos operatyvinės veiklos ir informacijos spragos.

Kalbant apie pagrindines teises, įvykiai Lenkijoje, ypač 
ginčas dėl Konstitucinio teismo, sukėlė abejonių, ar laiko-
masi teisinės valstybės principo. Nuo 2016 m. sausio mėn. 
intensyviai bendraujame su Lenkijos vyriausybe, ir dialogas 
tęsiasi.

Taryba ir Parlamentas susitarė dėl 2012 m. pasiūlytos visa-
pusiškos duomenų apsaugos taisyklių reformos ES. Nauju 
ES ir JAV privatumo skydu bus apsaugotos ES piliečių, kurių 
asmens duomenys perkeliami į JAV, pagrindinės teisės, ir jis 
suteiks įmonėms teisinį aiškumą dėl jų prievolių.

2016 m. gegužės mėn. Komisija kartu su „Facebook“, 
„Twitter“, „YouTube“ ir „Microsoft“ paskelbė naują elgesio 
kodeksą, skirtą kovai su neteisėtomis neapykantą kurs-
tančiomis kalbomis internete.

Dabar ES piliečiai turės daugiau teisių kreiptis į teismą, 
nes Parlamentas ir Taryba priėmė teisės aktus dėl nekal-
tumo prezumpcijos ir vaikų apsaugos priemonių baudžiama-
jame procese. Tebesitęsia derybos dėl teisinės pagalbos ir 
dėl Europos prokuratūros, ir priimta naujų pasiūlymų dėl 
vaikų apsaugos tarpvalstybiniuose šeimų ginčuose.

#SecurityEU

Naujas Europolo Europos 
kovos su terorizmu 
centras padeda 
valstybėms narėms 
kovoti su terorizmu
ir sunkiais 
nusikaltimais
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8. Nauja migracijos politika

„Neseni baisūs įvykiai Viduržemio jūroje parodė mums, kad Europa turi geriau valdyti 
visus migracijos aspektus. Tai visų pirma būtina daryti iš humanitarinių paskatų. Esu 
įsitikinęs, kad turime dirbti petys į petį, vadovaudamiesi solidarumo dvasia.“

Jeano Claude’o Junckerio „Politinės gairės“, 2014 m. liepos 15 d.

Komisija efektyviai ir visapusiškai sprendė ir skubius, ir 
ilgalaikius efektyvaus visapusiško migracijos srautų val-
dymo uždavinius. 2015 ir 2016 m. iš savo biudžeto skyrėme 
daugiau kaip 15 mlrd. EUR. Mūsų migracijos politika 
užtikrina solidarumą ir teisingą atsakomybės pasi-
dalijimą. Mūsų darbui vadovavo pirmasis EK  pirmininko 
pavaduotojas Timmermansas ir už migraciją atsakingas EK 
narys Avramopoulas. Pastarosios pareigos specialiai numa-
tytos EK Pirmininko Junckerio 2014 m.

Mes gelbėjome gyvybes. Per FRONTEX bendras operacijas 
„Triton“ ir „Poseidon“ ir operaciją „Sophia“ Viduržemio ir Egėjo 

jūrose iš viso išgelbėta daugiau kaip 400 000 žmonių. Be 
to, Egėjo jūroje bendradarbiaudami su Turkijos institucijomis 
bei NATO, ardome neteisėtai žmones gabenančių nusikaltė-
lių tinklus.

Padedame perkeltiesiems asmenims Sirijoje ir sirų 
pabėgėliams bei priimančiosioms bendruomenėms Libane, 
Jordanijoje ir Turkijoje. Be 6,8 mlrd. EUR, kurie reaguojant 
į Sirijos krizę skirti nuo 2011 m., Londono konferencijoje 
„Parama Sirijai“ ES ir jos valstybės narės pažadėjo 2016 m. 
skirti daugiau kaip 3 mlrd. EUR.

Be to, naudodami Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonę 
padedame Sirijos pabėgėliams Turkijoje gyventi oriai ir 
kurti naują gyvenimą: 2016–2017 m. iš ES biudžeto ir vals-
tybių narių skirta 3 mlrd. EUR.

Siekdami stiprinti išorines sienas pateikėme pasiūlymą 
dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų. Jos 
buvo sukurtos per rekordiškai trumpą laiką ir 2016 m. rudenį 
pradės vykdyti veiklą. Stipriname Šengeno sienų kodeksą, 
kad kiekvienas į Šengeno erdvę atvykstantis ar iš jos išvyks-
tantis asmuo (ES ar trečiosios šalies pilietis) praeitų sau-
gumo patikrą.

Remiame didžiausią spaudimą patiriančias valstybes 
nares. Nuo 2015 m. pradžios Graikijai suteikta daugiau 
kaip 353 mln. EUR nepaprastosios padėties pagalbos, 
be 509 mln. EUR, kurie jau paskirti pagal 2014–2020 m. 
nacionalines programas. Taigi Graikijai skirta daugiausia 
ES vidaus reikalų lėšų. Italijai, be 2014–2020 m. numa-
tytų 592,6 mln. EUR, nuo 2014 m. suteikta daugiau kaip 
23,5 mln. EUR nepaprastosios padėties pagalbos. Taip pat 
suteikėme piniginę paramą Bulgarijos valdžios institucijoms: 
maždaug 12 mln. EUR skubios pagalbos, kad reaguojant į 
migracijos krizę migrantai būtų aprūpinami pastoge, maistu 
ir medicininėmis priemonėmis, o Bulgarijos pasienio apsau-
gos tarnybos gautų įrangos. Tai papildo 91 mln. EUR, kuris 
jau paskirtas pagal 2014–2020 m. nacionalines programas.

Kuriame naują skubios pagalbos priemonę: 2016–
2018 m. jai skirsime 700 mln. EUR. Didžiausią prioritetą tei-
kiame Graikijai – pagal sutartis jau paskyrėme 198 mln. EUR 
pabėgėlių gyvenimo sąlygoms gerinti.

Padėjome oficialiai bendradarbiauti šalims, per kurias 
driekiasi Vakarų Balkanų maršrutas. Mūsų civilinės 

Gelbėjome 
gyvybes. 
2015-2016 m. 
jūroje išgelbėta 
daugiau kaip
400 000 žmonių

2015–2016 m. pabėgėlių 
krizei skirta daugiau kaip 
10 mlrd. EUR
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saugos mechanizmas, skirtas skubiai materialinei pagalbai 
teikti, jau buvo pritaikytas Graikijoje, Kroatijoje, Serbijoje, 
Slovėnijoje ir Vengrijoje. Rodome solidarumą: perkeliame 
prieglobsčio prašytojus Sąjungoje ir į Sąjungą. Praė-
jusiais metais valstybės narės  pritarė mūsų pasiūlymams 
iš Italijos ir Graikijos Są jungoje perkelti 160 000 asmenų, 
kuriems reikia tarptautinės apsaugos, ir 22 000 perkeltųjų 
asmenų perkelti į ES iš Są jungai nepriklausančių šalių. Nuo 
2015 m. rugsėjo mėn. ES arba į ES perkelta daugiau kaip 
13 000 asmenų.

Didiname sugrąžinimo politikos efektyvumą. Siūlomas 
naujas ES saugių kilmės šalių sąrašas leis greičiau sugrą-
žinti asmenis, kurie neturi teisės į prieglobstį. Be to, kuriame 
paskatas konkrečioms šalims, visų pirma Pakistanui, Alžyrui, 
Bangladešui ir Marokui, kad užtikrintume efektyvų sugrąži-
nimo ir readmisijos procesą.

Bendradarbiaujame su Turkija, kad koordinuotume savo 
veiksmus, kuriais atsiliepiame į bendrus iššūkius. Remda-
miesi 2015 m. spalio mėn. Bendru veiksmų planu, 2016 m. 
kovo 18 d. patvirtinome ES ir Turkijos pareiškimą, kad baig-
tųsi neteisėta migracija iš Turkijos į ES, ir Sirijos pabėgėliai, 
užuot leidęsi į pavojų kupiną kelionę per Egėjo jūrą, galėtų 
pasiekti ES saugiai ir teisėtai. 2016 m. kovo 18 d. ES ir Tur-
kijos pareiškimas duoda rezultatų. Vietoj nesuvaldomų 
10 000 žmonių, kurie 2015 m. spalio mėn. atvykdavo 
kiekvieną dieną, dabar, pradėjus įgyvendinti ES ir Turkijos 
pareiškimą, kasdien atvyksta maždaug 100 asmenų. ES ir 
Turkijos pareiškime reikalaujama, kad už kiekvieną sirą, kurį 
Turkija priims atgal iš Graikijos salų, iš Turkijos į ES valstybes 
nares perkeliamas kitas siras. Iki rugpjūčio mėn. į Europą iš 
Turkijos perkeltas 1 061 Sirijos pabėgėlis, o į Turkiją sugrą-
žinti 1 566 neteisėti migrantai. Kiekvienas prieglobsčio 
prašymas svarstomas individualiai. Kiekvienas prieglobsčio 
prašytojas gali dėl sprendimo pateikti apeliacinį skundą. 

Laikomasi principo negrąžinti pabėgėlių į šalį, kurioje jiems 
gresia persekiojimas (negrąžinimo principas). 

Reformuojame Europos prieglobsčio sistemą: patei-
kėme pasiūlymų derinti prieglobsčio sąlygas visoje ES 
ir suformuoti visus humaniškesnei, teisingesnei, darnesnei 
ir veiksmingesnei bendrajai politikai būtinus elementus. Ji 
bus dosni pažeidžiamiausiems žmonėms, kuriems iš tikrųjų 
reikia tarptautinės apsaugos, ir griežta galimo piktnaudžia-
vimo atvejais. Tačiau niekada nebus pažeistos pagrindinės 
teisės.

Pateikėme pasiūlymų, kuriais siekiame geriau valdyti 
teisėtą migraciją ir sukurti perkėlimo į ES sistemą. 
Reformavome ES mėlynosios kortelės sistemą, kad ji taptų 
patrauklesnė aukštą kvalifikaciją turintiems ne ES šalių 
piliečiams.

Bendradarbiaudami su partneriais regionuose, sten-
giamės šalinti pamatines migracijos priežastis. Pasi-
naudodami 1,9 mlrd. EUR iš ES biudžeto ir Europos plėtros 
fondo, sukūrėme Skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondą, 
skirtą vystymuisi skatinti ir saugumui stiprinti strateginiuose 
regionuose. Pasiūlėme naują migracijos partnerystę su 
pagrindinėmis šalimis, visų pirma Maliu, Nigeriu, Nigerija, 
Senegalu ir Etiopija, ir išorės investicijų planą, pagrįstą 
mūsų Investicijų plano Europai sėkmės istorija. Mūsų prio-
ritetai – gelbėti gyvybes, didinti grąžinamų asmenų skai-
čių, migrantams ir pabėgėliams sudaryti sąlygas likti arčiau 
namų, o ilgainiui prisidėti prie pagrindinių neteisėtos migra-
cijos ir priverstinio gyventojų perkėlimo priežasčių šalinimo.

#MigrationEU
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9. Svarbesnis vaidmuo pasaulio arenoje

„Užsienio politikos reikaluose mums reikia stipresnės Europos. Ukrainos krizė ir nerimą 
kelianti padėtis Artimuosiuose Rytuose rodo, kaip svarbu, kad užsienio politikos 
klausimais Europa būtų vieninga.“

Jeano Claude’o Junckerio „Politinės gairės“, 2014 m. liepos 15 d.

Europos Są junga ir toliau yra esminis pasaulinės tvarkos 
ramstis, užtikrinantis saugumą ir stabilumą mūsų regione 
ir už jo ribų. Bendradarbiaudami JT, PPO, G 7 ir kituose dau-
giašaliuose forumuose giname žmogaus teises, demokra-
tiją ir teisinės valstybės principą. Pasaulis vis mažiau sta-
bilus, todėl paskelbėme naują patikimesnės ir nuoseklesnės 
užsienio ir saugumo politikos visuotinę strategiją, kurią 
apibrėžė vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo 
politikai ir EK pirmininko pavaduotoja Mogherini.

Pasirašėme pirmąją bendrą ES ir NATO deklaraciją ir 
labiau stengiamės apsiginti nuo hibridinių grėsmių ir kiber-
netinių išpuolių, kurti stipresnę gynybos pramonę ir padėti 
mūsų partneriams išvengti krizių ir į jas reaguoti.

Tvirtai remiame Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenumą 
ir nepriklausomybę ir liekame pasiryžę siekti visiško Minsko 
susitarimų įgyvendinimo. Toliau remiame Ukrainos reformas 
ir pasiūlėme panaikinti vizos reikalavimus į Šengeno 
erdvę keliaujantiems jos piliečiams. Visiškas Minsko susi-
tarimų įgyvendinimas taip pat yra esminis bet kokio mūsų 
santykių su Rusija pasikeitimo, įskaitant sankcijų atšaukimą, 
veiksnys. Šiuo metu su Rusija bendraujame tam tikrose sri-
tyse dėl klausimų, kuriais ES turi aiškų interesą tai daryti. 

Vakarų Balkanuose palengvinome Belgrado ir Prištinos 
dialogą, padėdami abiem šalims pasistūmėti link ES. Juod-
kalnija ir Serbija atidarė naujus stojimo derybų skyrius. 
2016 m. balandžio mėn. įsigaliojo Stabilizacijos ir asocia-
cijos susitarimas su Kosovu.

Reaguodami į pabėgėlių krizę, suintensyvinome santykius 
su Turkija. 2016 m. kovo 16 d. ES ir Turkijos pareiškimas 
davė naują postūmį Turkijos stojimo į ES procesui, buvo 
paspartintas vizų režimo liberalizavimas. Tačiau savo stan-
dartų kartelės nenuleisime.

Pasiūlėme naują santykių su Kinija strategiją, kurios tiks-
las – padidinti galimybes patekti į Kinijos rinką ir skatinti 
bendradarbiavimą dėl pasaulinių uždavinių sprendimo. ES ir 
Kinijos aukščiausiojo lygio susitikime Pekine paraginome Kiniją 
laikytis laisvos ir skaidrios prekybos principų ir sukūrėme 
dvišalę plieno pramonės perteklinio pajėgumo darbo grupę.

Baigėme derybas su Kuba dėl Politinio dialogo ir bendra-
darbiavimo susitarimo, atverdami naują dvišalių santykių 
etapą, per kurį stiprės abipusis pasitikėjimas ir bus skatina-
mas bendradarbiavimas daugiašaliuose forumuose.

Remiame JT vadovaujamą veiklą, kuria siekiama atkurti taiką 
Sirijoje ir stabilizuoti Libiją; pastarosios nacionalinės santar-
vės vyriausybei esame pasirengę skirti 100 mln. EUR pagalbą.

Mūsų vaidmuo buvo ypač svarbus rengiant Darnaus vys-
tymosi darbotvarkę iki 2030 m. ES teikia daugiau kaip 
pusę paramos vystymosi lėšų pasaulyje ir lieka didžiausias 
pasaulyje pagalbos teikėjas. 2015 m. ES ir jos valstybės 
narės suteikė 68 mlrd. EUR oficialios paramos vystymuisi – 
daug daugiau nei JAV, Japonija ir kiti donorai, o mūsų huma-
nitarinė pagalba pasiekė naują rekordą – 1,5 mlrd. EUR.

#EUGlobalPlayer

Nuo 2000 m. ES surengė 
daugiau kaip 120 
rinkimų stebėjimo 
misijų, kuriose 
dalyvavo per
11 000 stebėtojų ES ir jos valstybės narės

yra didžiausios pasaulyje 
pagalbos teikėjos

68 mlrd. EUR 59 mlrd. EUR

2014 m. 2015 m.
Oficiali parama vystymuisi:
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10. Demokratinių pokyčių sąjunga

„Mano vadovaujama Europos Komisija bus pasiryžusi įkvėpti naujos gyvybės ypatingai 
partnerystei su Europos Parlamentu. […] Taip pat esu pasiryžęs siekti didesnio ryšių 
su suinteresuotosiomis šalimis ir lobistais skaidrumo. […]“

Jeano Claude’o Junckerio „Politinės gairės“, 2014 m. liepos 15 d.

Prasidėjus naujai Komisijos kadencijai, nusprendėme veikti 
kitaip. Sutelkiame dėmesį į tai, kas iš tikrųjų rūpi žmo-
nėms: naujų teisės aktų pasiūlymų skaičių sumažinome 
daugiau kaip 80 proc. – nuo 130 didelių iniciatyvų 2014 m. 
iki 23 kasmet 2015 ir 2016 m. Norime panaikinti ato-
trūkį tarp Briuselio ir mūsų piliečių, todėl daugiau laiko 
praleidžiame valstybėse narėse.

Šiemet pirmasis EK pirmininko pavaduotojas Timmerman-
sas  baigė derybas su Europos Parlamentu ir Taryba dėl 
naujo tarpinstitucinio susitarimo, kaip priimti teisės 
aktus. Dabar prioritetus nustatysime kartu siekdami, kad 
teisės aktai būtų parengti ir priimti sparčiai ir veiksmingai ir 
kad jais būtų sprendžiami tie klausimai, kuriems nacionali-
nės vyriausybės ir piliečiai nori europinių sprendimų.

Nuo kadencijos pradžios J.-C. Junckerio vadovaujama Komi-
sija vykdė pažadą dalyvauti dialoguose su piliečiais: 
27 valstybių narių 53 miestuose surengti 88 susi-
tikimai su visuomene, kuriuose dalyvavo 23 Komisijos 
nariai, daug Europos Parlamento narių, nacionalinių ir vietos 
politikų.

Parodėme politinę lyderystę ir ėmėmės atsakomybės už 
tai, kaip Komisija įgyvendina vartotojų apsaugai, sveikatai 
ir aplinkosaugai aktualius sprendimus – anksčiau procesas 
buvo pernelyg technokratiškas. Sprendimai dėl glifosato ir 
endokrininę sistemą ardančių medžiagų buvo svars-
tomi ne tiek techniniu, kiek politiniu lygmeniu. Kadangi įvairių 

valstybių narių piliečių nuomonės dėl genetiškai modifikuotų 
organizmų labai skiriasi, 2015 m. Komisija pasiūlė įgalioji-
mus dėl sprendimo dėl genetiškai modifikuotų produktų ir 
pašarų apribojimo ar draudimo grąžinti valstybėms narėms. 
Europos Parlamentas ir Taryba dar negalėjo susitarti, kad 
leistų nacionalinius sprendimus šiuo klausimu.

Netrukus pradėsime derybas dėl jungtinio skaidrumo 
registro plėtimo, kad jis apimtų Europos Parlamentą, 
Tarybą ir Komisiją. Prieš pradėdami šias derybas plačiai 
konsultavomės su visuomene. Ji labai pritarė, kad reikia 
daugiau aiškumo, kas daro įtaką politikai ES institucijose ir 
jų aplinkoje. Šioje srityje Komisija toliau išlaiko iniciatyvą, ir 
mums pavyko iš esmės pakeisti požiūrį į skaidrumą. Mūsų 
skaidrumo registre šiuo metu yra 9 482 organizacijos ir 
asmenys; 4 562 iš jų įsiregistravo nuo 2014 m. lapkričio 
1 d. Kai sistema taps privaloma, skaičiai dar labiau padidės.

J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija prioritetu laiko ypa-
tingą partnerystę su Europos Parlamentu ir jo ats-
tovaujamais piliečiais. Nuo kadencijos pradžios Komisijos 
pirmininkas ir pirmininko pirmasis pavaduotojas dalyvavo 
80 diskusijų Europos Parlamente; Pirmininko pavaduoto-
jai ir Komisijos nariai iš viso dalyvavo 780 diskusijų. Ir visi 
Komisijos nariai daugiau kaip 350 kartų vyko su vizitais 
į nacionalinius parlamentus ir taip priartino Europą prie 
jos piliečių ir jų atstovų valstybėse narėse. Šiuos santykius 
darysime dar glaudesnius: Komisijos nariai pristatys šią 
Są jungos būklės ataskaitą nacionaliniuose parlamentuose.

#BetterRegulation

Naujų teisės 
aktų pasiūlymų 

skaičius kasmetSutelkiame 
dėmesį į tai, 
kas iš tikrųjų 
rūpi žmonėms

130

23

iki 2014 m.

nuo 2015 m.
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Valstybė narė Parlamentas Skaičius Komisijos nariai

Belgija Chambre des 
Représentants

7 J. Katainen, C. Malmström, F. Timmermans, M. Thyssen, A. Ansip (2),  
M. Šefčovič

Sénat 5 J. Katainen, M. Šefčovič, C. Malmström, M. Thyssen, F. Timmermans

Bulgarija Narodno Sabranie 4 M. Šefčovič, T. Navracsics, V. Andriukaitis, P. Hogan

Čekija Poslanecká 
sněmovna

14 E. Bieńkowska, C. Creţu, J. Katainen, C. Malmström, M. Šefčovič,  
V. Jourová (2), V. Bulc, A. Ansip, F. Timmermans, F. Mogherini,  
V. Andriukaitis, M. Thyssen, P. Hogan

Senát 12 E. Bieńkowska, C. Creţu, V. Jourová (2), J. Katainen, M. Šefčovič, V. Bulc,  
A. Ansip, F. Timmermans, V. Andriukaitis, M. Thyssen, P. Hogan

Danija Folketing 11 M. Vestager (3), J. Katainen, F. Timmermans, C. Malmström, M. Arias 
Cañete, M. Šefčovič, J. Hill, V. Andriukaitis, V. Bulc

Vokietija Bundestag 42 G. Oettinger (6), V. Andriukaitis, N. Mimica (2), V. Bulc (2), J. Katainen (2),  
A. Ansip (2), M. Arias Cañete, K. Georgieva, P. Moscovici (3), J. Hill (2), 
J. Hahn, P. Hogan, F. Mogherini, C. Malmström, F. Timmermans, M. 
Šefčovič,  
M. Thyssen, J.-C. Juncker (3), K. Vella, V. Jourová, C. Stylianides (3), 
T. Navracsics, M. Vestager, V. Dombrovskis (2), C. Creţu

Bundesrat 3 N. Mimica, D. Avramopoulos, M. Thyssen

Estija Riigikogu 13 V. Dombrovskis, J. Katainen, A. Ansip (5), M. Šefčovič, V. Andriukaitis (2),  
P. Hogan, F. Timmermans, C. Malmström

Airija Houses of the 
Oireachtas

10 V. Andriukaitis, J. Katainen, C. Malmström, P. Moscovici, J. Hill, P. Hogan,  
F. Mogherini, F. Timmermans, M. Šefčovič, A. Ansip

Graikija Vouli ton Ellinon 5 J. Katainen, V. Dombrovskis, V. Andriukaitis, C. Creţu, P. Moscovici

Ispanija Congreso de los 
Diputados

10 M. Arias Cañete (2), F. Mogherini, J. Katainen, V. Bulc, C. Malmström,  
N. Mimica, V. Jourová, P. Hogan, C. Creţu

Senado 6 M. Arias Cañete (2), J. Katainen, C. Malmström, N. Mimica, V. Jourová

Prancūzija Assemblée 
nationale

13 J.-C. Juncker, P. Moscovici (5), C. Moedas, M. Šefčovič, D. Avramopoulos,  
K. Vella, C. Stylianides, A. Ansip (2)

Sénat 19 J.-C. Juncker, M. Vestager, A. Ansip (3), V. Bulc, J. Hill, P. Moscovici (2),  
M. Šefčovič (2), N. Mimica, D. Avramopoulos, F. Timmermans (2),  
J. Katainen, C. Stylianides, P. Hogan, V. Dombrovskis

Kroatija Hrvatski Sabor 7 N. Mimica (3), J. Katainen, C. Stylianides, T. Navracsics, V. Dombrovskis

Italija Camera dei 
Deputati

13 J.-C. Juncker, F. Timmermans (2), J. Katainen, C. Malmström, P. Hogan,  
M. Arias Cañete, M. Vestager, V. Dombrovskis, V. Andriukaitis, A. Ansip, 
G. Oettinger (2)

Senato della 
Republica

12 J.-C. Juncker, E. Bieńkowska, J. Katainen, C. Malmström, P. Hogan,  
M. Arias Cañete, M. Vestager, M. Šefčovič, K. Vella, V. Dombrovskis,  
V. Andriukaitis, A. Ansip
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Valstybė narė Parlamentas Skaičius Komisijos nariai

Kipras Vouli ton 
Antiprosopon

9 J. Katainen, D. Avramopoulos, C. Stylianides, J.-C. Juncker (2),  
V. Andriukaitis, V. Dombrovskis, M. Šefčovič, F. Mogherini

Latvija Saeima 9 J.-C. Juncker, D. Avramopoulos, A. Ansip (2), M. Thyssen, V. Dombrovskis 
(2),  
V. Andriukaitis, P. Hogan

Lietuva Seimas 14 V. Andriukaitis (7), J. Katainen, F. Mogherini, V. Bulc, P. Hogan, 
C. Malmström, A. Ansip, V. Dombrovskis

Liuksemburgas Chambre des 
Députés

7 C. Malmström, P. Hogan, J. Katainen, F. Mogherini, V. Dombrovskis,  
J.-C. Juncker, V. Andriukaitis

Vengrija Országgyűlés 7 V. Jourová, J. Katainen, E. Bieńkowska, M. Šefčovič, T. Navracsics (3)

Мalta Kamra 
tad-Deputati

7 K. Vella (3), J. Katainen, M. Šefčovič, V. Andriukaitis, C. Creţu

Nyderlandai Tweede Kamer 12 F. Timmermans (2), V. Andriukaitis, N. Mimica, J. Katainen, V. Jourová,  
V. Bulc (2), P. Moscovici, C. Malmström, P. Hogan, V. Dombrovskis

Eerste Kamer 2 V. Andriukaitis, F. Timmermans

Austrija Bundesrat 10 V. Bulc, J. Hahn (2), C. Malmström, J. Katainen, F. Timmermans,  
M. Šefčovič, V. Andriukaitis, P. Hogan, T. Navracsics

Nationalrat 10 J. Hahn (2), V. Bulc, C. Malmström, J. Katainen, F. Timmermans,  
M. Šefčovič, V. Dombrovskis, V. Andriukaitis, V. Jourová

Lenkija Sejm 11 V. Bulc, J. Katainen, J. Hahn, M. Šefčovič, C. Creţu, C. Malmström,  
V. Dombrovskis, V. Andriukaitis, K. Georgieva, P. Hogan, A. Ansip

Senat   

Portugalija Assembleia da 
República

12 P. Moscovici, F. Mogherini, P. Hogan, F. Timmermans (2), D. Avramopoulos, 
V. Dombrovskis, C. Moedas, M. Thyssen, M. Šefčovič, C. Stylianides,  
V. Andriukaitis

Rumunija Camera 
Deputaților

7 P. Hogan, V. Andriukaitis, M. Šefčovič, C. Malmström, V. Jourová, 
J. Katainen, V. Dombrovskis

Senatul 9 P. Hogan, V. Andriukaitis, M. Šefčovič, C. Malmström, V. Jourová (2), V. 
Bulc, J. Katainen, C. Creţu

Slovėnija Državni zbor 13 V. Bulc (3), V. Dombrovskis, V. Jourová, J. Katainen, M. Šefčovič, E. Bieńko-
wska, C. Stylianides, C. Malmström, V. Andriukaitis, T. Navracsics, C. Creţu

Državni svet   

Slovakija Národná rada 6 J.-C. Juncker, V. Andriukaitis, M. Šefčovič, C. Moedas, J. Katainen, A. Ansip

Suomija Eduskunta 10 A. Ansip, M. Šefčovič, J. Katainen, M. Arias Cañete, C. Creţu, C. 
Malmström, V. Dombrovskis, K. Georgieva, P. Hogan, F. Mogherini

Švedija Riksdag 16 C. Malmström (3), J. Katainen, E. Bieńkowska, V. Jourová, M. Šefčovič,  
N. Mimica (2), M. Arias Cañete, F. Timmermans (2), T. Navracsics, A. Ansip 
(2), V. Dombrovskis

Jungtinė 
Karalystė

House of 
Commons

12 M. Arias Cañete, C. Moedas, M. Šefčovič, V. Bulc, K. Georgieva,  
F. Timmermans (3), C. Malmström (2), J. Hill, G. Oettinger

House of Lords 12 C. Moedas, J. Hill, M. Vestager, P. Hogan, J. Katainen (2),  
M. Šefčovič, K. Georgieva, V. Bulc, N. Mimica, V. Dombrovskis, A. Ansip

Iš viso 401
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Valstybė narė Iš viso piliečių 
dialogų Miestas Skaičius Komisijos nariai

Belgija 5 Epenas 1 M. Thyssen

Briuselis 4 J. Katainen + M. Thyssen, J.-C. Juncker, C. Moedas,  
M. Šefčovič + J. Katainen

Bulgarija 3 Sofija 2 A. Ansip, T. Navracsics

Rusė 1 F. Timmermans

Čekija 4 Praha 4 F. Mogherini, V. Andriukaitis, V. Jourová, C. Malmström 

Danija 5 Kopenhaga 3 F. Timmermans, V. Andriukaitis, V. Bulc

Orhusas 1 P. Hogan

Roskildė 1 M. Vestager

Vokietija 3 Berlynas 2 A. Ansip, D. Avramopoulos

Miunchenas 1 A. Ansip

Estija 2 Talinas 2 F. Timmermans, J. Katainen

Airija 1 Dublinas 1 J. Katainen

Graikija 1 Atėnai 1 J. Katainen

Ispanija 2 Bilbao 1 J. Katainen

Madridas 1 N. Mimica

Prancūzija 6 Diunkerkas 1 M. Šefčovič

Marselis 1 P. Moscovici 

Paryžius 4 M. Vestager, F. Timmermans, C. Malmström

Kroatija 1 Dubrovnikas 1 M. Šefčovič

Italija 7 Roma 3 T. Navracsics, M. Šefčovič, F. Mogherini

Matera 1 C. Creţu

Sirakūzai 1 F. Timmermans

Milanas 2 F. Mogherini, V. Andriukaitis

Kipras 2 Nikosija 2 J. Katainen, M. Šefčovič

Latvija 5 Ryga 5 J. Katainen, F. Timmermans + V. Dombrovskis + 
C. Creţu, V. Bulc, V. Andriukaitis  

Lietuva 2 Vilnius 1 C. Malmström
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Valstybė narė Iš viso piliečių 
dialogų Miestas Skaičius Komisijos nariai

Kaunas 1 V. Andriukaitis

Liuksemburgas 1 Liuksemburgas 1 M. Šefčovič

Vengrija 3 Debrecenas 1 T. Navracsics

Segedas 1 T. Navracsics

Kapolčas 1 T. Navracsics

Мalta 2 Valeta 1 K. Vella + C. Creţu

Našaras 1 V. Andriukaitis

Nyderlandai 4 Amsterdamas 2 C. Malmström, K. Georgieva

Haga 1 F. Timmermans

Eindhovenas 1 V. Andriukaitis

Austrija 2 Viena 2 F. Timmermans, K. Vella

Lenkija 2 Varšuva 1 C. Malmström

Vroclavas 1 E. Bieńkowska

Portugalija 3 Lisabona 3 M. Šefčovič, V. Andriukaitis, F. Timmermans

Rumunija 2 Bukareštas 2 V. Andriukaitis, J. Katainen

Slovėnija 4 Liubliana 3 V. Bulc, C. Malmström, K. Vella + V. Bulc

Mariboras 1 V. Bulc

Slovakija 6 Bratislava 4 J. Katainen, V. Dombrovskis, M. Šefčovič (3x)

Košicė 1 T. Navracsics

Žilina 1 V. Bulc

Suomija 6 Helsinkis 3 C. Moedas, V. Andriukaitis, C. Malmström

Vasa 1 M. Šefčovič

Rovaniemis 1 C. Creţu

Tamperė 1 J. Katainen

Švedija 4 Stokholmas 2 J. Katainen + C. Malmström, F. Timmermans

Lundas 1 C. Malmström

Geteborgas 1 C. Malmström

Jungtinė Karalystė

IŠ VISO 88 53 23 (Komisijos Pirmininkas ir 22 Komisijos nariai) 
Piliečių dialoguose dar nedalyvavę Komisijos nariai: 
M. Arias Canete, J. Hahn, J. King (J. Hill), G. Oettinger ir 
C. Stylianides
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ĮVADAS

Gerbiamasis Pirmininke,

gerbiamieji Parlamento Nariai,

gerbiamasis Tarybos Pirmininke,

gerbiamieji Kolegos,

prieš metus, 2015-ųjų rugsėjį, sakydamas kalbą apie Europos Sąjungos padėtį teigiau, kad jos padėtis 
nėra gera. Tada sakiau, kad mūsų Sąjungoje nepakanka Europos ir kad Sąjungoje nepakanka Sąjungos.

Praėjo metai ir, nors nuveikta nemažai, vis dar sakau tą patį. Dabar Europos Sąjungos padėtis nėra pati 
geriausia.

Ne viskas pasikeitė į gera. Yra požymių, verčiančių manyti, kad Europos Sąjunga išgyvena egzistencinę 
krizę.

Yra pernelyg daug sričių, dėl kurių nepavyksta susitarti – iš karto ar ilgėliau pasvarsčius. Ir per mažai 
tokių, kuriose dirbame išvien.

Pernelyg dažnai pirmenybė teikiama vien tik nacionaliniams interesams. Pasakysiu aiškiai: Europos in-
tegracijos negalima greitinti nacionalinių valstybių sąskaita. Europa turi būti vienijama ne laužtuvu. 
Europa neturi virsti maišymosi katilu – bespalve vienoda integracine mase. Europos esmė – įvairovė. 
Ir Komisija neketina, kaip neretai teigiama, sulyginti nacionalinių valstybių su žeme. Mes nei nihilistai, 
nei nusiteikę prieš religijas, nesame nei griovėjai, nei naikintojai. Mes – statytojai, norintys ne daugiau, 
o geresnės Europos.

Europa nevirsta viena valstybe. Ji niekada nebus ir negali būti unitarinė valstybė.

Tačiau pernelyg dažnai nesutariama, pernelyg dažnai patogiau susiskaldyti, užuot stengusis susivienyti, 
kai to reikia. Taip atsiranda landų kerotis populizmui, dėl kurio bendradarbiavimas tampa neįmanomas. 
Populizmas problemų nesprendžia. Atvirkščiai – jis jų pridaro. Tam turime priešintis.

Atėjo laikas sąžiningai įvertinti savo padėtį.

Nedarbas Europoje vis dar per didelis, nors nuo 2013 m. sukurta 8 mln. naujų darbo vietų, o užimtumas 
nuolat auga. Tačiau socialinė nelygybė išlieka. Tad turime skubiai stiprinti pagrindinį Europos ramstį – 
socialines teises. Ir darysime tai energingai ir ryžtingai.

Europoje stinga socialumo. Turime tai pakeisti.

Be to, Europos Sąjungos valstybių skolos yra vis dar per didelės, nors ir pavyko deficitą nuo vidutiniškai 
6,3 proc. 2009 m. sumažinti iki 1,9 proc. Taigi Stabilumo paktas veikia. Jis neturi virsti „lankstumo pak-
tu“, bet turi būti taikomas lanksčiai – taip, kad nestabdytų ekonomikos augimo ir jo nevaržytų.
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Vertindami savo padėtį, turime pažvelgti į akis ir tiems, kurie mus stebi iš toli.

Mūsų draugai ir partneriai visame pasaulyje apgailestauja, kad iš ES traukiasi britai, ir būgštauja, jog jų 
sprendimas gali reikšti Europos Sąjungos irimo pradžią. Čia ir dabar sakau: gerbiame britų sprendimą ir 
kartu dėl jo apgailestaujame, tačiau tai nekelia grėsmės, kad Europos Sąjunga išnyks. Džiaugtumės, jei 
britai išstojimo procedūrą pradėtų kuo greičiau – tai padarytų galą vis didėjančiam netikrumui ir leistų 
mums iš naujo sureguliuoti santykius su Jungtine Karalyste. Jie ir toliau turi būti draugiški. Naujoji tvarka 
reikš, kad patekti į bendrąją rinką galės tik tie, kas įsipareigos užtikrinti laisvą asmenų ir darbo jėgos 
judėjimą. Bendrosios rinkos nebus galima užsisakyti kokios panorėjus.

Mūsų partneriai vis dažniau primygtinai klausia, ar Europos Sąjunga tebenori ir yra pasirengusi sudaryti 
prekybos susitarimus su likusiu pasauliu.

Esame didžiausias pasaulyje prekybos blokas. Prekybos susitarimus esame sudarę su 140 valstybių 
visame pasaulyje. Nesu aklas laisvosios prekybos fanatikas, tačiau pritariu tam, kad negalime ignoruoti 
prekybos susitarimų įtakos užimtumui. Prekyba reiškia daugiau darbo. Kartu tai reiškia daugiau darbo 
vietų. 30 mln. darbo vietų Europoje priklauso nuo eksporto. Viena iš septynių darbo vietų Europoje 
priklauso nuo eksporto į kitas pasaulio šalis. Kiekvienas iš eksporto uždirbtas milijardas eurų reiškia 
14 000 naujų darbo vietų Europoje. Štai kodėl – tai yra visų pirma dėl šios priežasties – primygtinai pa-
laikau prekybos susitarimą su Kanada. Tai geriausias ir pažangiausias prekybos susitarimas, kokį esame 
kada nors sudarę.

Garantijas, kurių mums reikia, galima nustatyti per įvairias ratifikavimo parlamentuose procedūras ir 
taip pašalinti likusias abejones. Tačiau su Kanada negali būti persiderama.

Mūsų partneriai visame pasaulyje – šiuo metu JAV ir Kinija, o netrukus ir Indija bei Japonija – neleis 
pamiršti, kad mums sunkiai sekasi rodyti pavyzdį klimato apsaugos srityje. Paryžiaus susitarimas, tei-
siškai privalomas pasaulinis susitarimas dėl klimato, buvo sudarytas visų pirma Europos Sąjungos pa-
stangomis. Buvome priešaky, buvome varomoji jėga, raginome kitus veikti – kai kada gana įsakmiai. Ir 
kas nutiko? Amerikiečiai ir kinai susitarimą ratifikuoja. O mes? Iki šiol Paryžiaus susitarimą ratifikavo tik 
kelios ES šalys, tad primygtinai raginu mus visus tai padaryti.

Vėluodami ratifikuoti susitarimą, ar net vilkindami jo ratifikavimą, nusipelnome pajuokos ir prarandame 
pasitikėjimą tarptautinėje arenoje.

Mūsų pasauliniai partneriai ir milijonai europiečių nebesupranta, kaip mes priimame sprendimus ir kaip 
bendraujame vieni su kitais.

Europos Sąjunga – ne Jungtinės Europos Valstijos. Kalba, kurią čia sakau, niekaip nesulyginama su 
Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidento kalba apie savo šalies padėtį. Europos Sąjunga yra sudėtinges-
nė ir įvairesnė nei kiti tokio pat dydžio valstybiniai dariniai. Dėl tos pačios priežasties daug kas jos ir 
nesupranta.

Europos istorija, baisi istorija, lėmė tai, kad esame tokie, kokie esame.
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Tik nereikia šių dalykų dar labiau supainioti ir daryti taip, kad jie būtų dar sunkiau suprantami.

Pasakyti ugningą kalbą apie Europą čia, Europos Parlamente, didelės drąsos nereikia. Tačiau ugningos 
kalbos apie Europą pirmiausia turėtų būti rėžiamos nacionaliniuose parlamentuose. Briuselyje garsiai 
ištarti „taip“, o namuose apsimesti nedalyvavus priimant bendrus sprendimus, yra nesuprantama, ne-
logiška ir nenuoseklu. Negalima Europos piliečių vedžioti už nosies. Reikia žvelgti jiems į akis. Žmonės 
Europoje pavargo nuo institucijų kivirčų, jiems atgrasus groteskiškas valstybių ir institucijų abipusis 
pavyduliavimas, jie nepakenčia nuolatinio apsimetinėjimo, visos tiesos nesakymo ir melo. Žmonės tikisi 
apčiuopiamų rezultatų iš Europos, tikisi, kad jie bus įgyvendinti laiku.

Gerbiamasis Pirmininke, gerbiamieji kolegos,

todėl ateinantiems dvylikai mėnesių siūlau pozityvią konkrečių Europos veiksmų darbotvarkę.

Manau, kad ateinantys dvylika mėnesių bus lemtingi, jei norime suvienyti mūsų Sąjungą. Jei norime 
įveikti per pastaruosius mėnesius išryškėjusius Rytų ir Vakarų nesutarimus. Jei norime parodyti, kad 
svarbiais klausimais galime veikti greitai ir ryžtingai. Jei norime parodyti pasauliui, kad Europa tebėra 
jėga, galinti veikti išvien.

Turime imtis darbo.

Šįryt su ta pačia žinia nusiunčiau raštą Pirmininkui Martinui Schulzui ir Ministrui Pirmininkui Robertui 
Fico.

Ateinantys dvylika mėnesių – lemiamas laikas, per kurį turime sukurti geresnę Europą:

Europą, kuri apsaugo ir kuri išsaugo europietišką gyvenimo būdą; kuri suteikia galių savo piliečiams ir 
gina žmones tiek Sąjungoje, tiek užsienyje; Europą, kuri imasi atsakomybės.

EUROPA, KURI IŠSAUGO MŪSŲ GYVENIMO BŪDĄ

Esu įsitikinęs, kad europietiškas gyvenimo būdas yra vertas išsaugoti.

Atrodo, kad daugelis jau pamiršo, ką reiškia būti europiečiu.

Ką reiškia būti šios Europos Sąjungos, šios europiečių Sąjungos dalimi.

Turime atsiminti, kodėl Europos tautos pasirinko dirbti kartu.

Atsiminti, kodėl Varšuvos gatvėse minios žmonių šventė solidarumą 2004 m. gegužės 1 d., šios didžios 
lenkų tautos įstojimo dieną. Todėl, kad lenkai yra didi tauta.

Atsiminti, kodėl Europos vėliava išdidžiai plevėsavo Lisabonoje, Porte, Madride ir Sevilijoje, kai jaunos 
Ispanijos ir Portugalijos demokratijos įžengė į mūsų solidarumo ir laisvės erdvę.
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Atminti, kad Europa yra varomoji jėga, galinti padėti suvienyti Kiprą – tai, dėl ko palaikau abiejų Kipro 
vadovų pastangas. Tai turi būti padaryta ir padaryta nedelsiant.

Vis dėlto pirmiausia Europa reiškia taiką. Ilgiausias taikos laikotarpis rašytinėje Europos istorijoje prasi-
dėjo sukūrus Europos Bendrijas. Tai ne atsitiktinumas.

Europoje jau 70 metų viešpatauja taika. Tuo tarpu pasaulyje liepsnoja 40 aktyvių ginkluotų konfliktų, 
kasmet pasiglemžiančių 200 000 gyvybių.

Žinoma, tebesame skirtingi. Kartais kaunamės. Tačiau kaunamės žodžiais. Ir savo nesutarimus išspren-
džiame prie derybų stalo, o ne apkasuose.

Neatsiejama europietiško gyvenimo dalis yra mūsų vertybės – laisvė, demokratija, įstatymo viršenybė.

Mes, europiečiai, niekada – niekada – nesitaikstysime su tuo, kad Esekso gatvėse gali būti užgauliojami, 
mušami ar net žudomi lenkų darbininkai.

Mes, europiečiai, griežtai pasisakome prieš mirties bausmę.

Mes, europiečiai, manome, kad teisingumo sistema turi būti nepriklausoma ir veiksminga. Veiksmingos 
teisingumo sistemos padeda augti ekonomikai ir ginti pagrindines teises. Todėl Europa puoselėja ir gina 
įstatymo viršenybę.

Būti europiečiu taip pat reiškia, kad tvirti Europos įstatymai saugo jūsų asmens duomenų privatumą. 
Europiečiai nenorėtų, kad bepiločiai orlaiviai virš jų galvų sektų kiekvieną žingsnį, o įmonės fiksuotų kie-
kvieną kompiuterio pelytės paspaudimą. Todėl šių metų gegužės mėn. Parlamentas, Taryba ir Komisija 
susitarė dėl bendros duomenų apsaugos Europoje. Europoje privatumas yra svarbus.

Būti europiečiu taip pat reiškia, kad visiems sudaromos vienodos veiklos sąlygos.

Visi darbuotojai už tokį patį darbą toje pačioje vietoje turi gauti tokį patį užmokestį. Todėl Komisija tvirtai 
pasiryžusi ginti savo Darbuotojų komandiravimo direktyvos pasiūlymą. Vidaus rinkoje vieni darbuotojai 
neturi būti išnaudojami labiau nei kiti ir jiems neturi būti taikomi žemesni socialiniai standartai. Europa – 
ne laukiniai vakarai, o socialinė rinkos ekonomika be socialinio dempingo.

Vienodomis veiklos sąlygomis taip pat užtikrinama Europos vartotojų apsauga nuo galingų įmonių kar-
telinių susitarimų ir nesąžiningo jų elgesio. Be to, kiekviena – kad ir kokia didelė ar maža – įmonė turi 
susimokėti mokesčius ten, kur uždirba pelną.

Pažadėjau jums, kad mano vadovaujama Komisija kovos su mokesčių slėpimu. Daugelis iš jūsų manimi 
netikėjote, tačiau mes tai darome. Savo pažadus tesime. Ši Komisija veiksmingai kovoja su mokesčių 
slėpimu.

Būti europiečiu taip pat reiškia nepalikti likimo valiai mūsų plieno pramonės. Esame priėmę jau 37 an-
tidempingo ir antisubsidijų priemones, skirtas plieno pramonei nuo nesąžiningos konkurencijos apsau-
goti. Tačiau to nepakanka, nes dėl gamybos perviršio tam tikrose pasaulio dalyse Europos gamintojai 
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bankrutuoja ir garbingi Europos plieno sektoriaus darbininkai netenka darbo. Dėl šios gamybos perviršio 
problemos šiemet du kartus lankiausi Kinijoje. Taip pat dėl to Komisija pasiūlė pakeisti ir mažesnio muito 
taisyklę.

Raginu visas valstybes nares ir šį Parlamentą palaikyti Komisijos pastangas stiprinti mūsų apsaugos 
priemones.

Neturėtume būti naivūs laisvosios prekybos šalininkai, o su dempingu turėtume kovoti taip pat griežtai 
kaip Jungtinės Amerikos Valstijos.

Žemės ūkis taip pat yra reikšminga mūsų europietiško gyvenimo būdo dalis, kurią noriu išsaugoti. Ko-
misija niekada nepaliks ūkininkų likimo valiai, ypač tokiu sunkiu metu kaip dabar. Pernai pieno pramonei 
smogė Rusijos nustatytas draudimas, tačiau Komisija ištiesė pagalbos ranką pieno sektoriaus ūkinin-
kams ir vieno milijardo eurų parama padėjo jiems atsistoti ant kojų. Nepatikėsiu, kad pienas gali būti 
pigesnis už vandenį.

Buvimas europiečiu daugeliui mūsų taip pat neatsiejamas nuo euro. Per pasaulinę finansų krizę euras 
išliko stiprus ir apsaugojo mus nuo dar didesnių sukrėtimų. Euras – viena svarbiausių pasaulio valiutų, 
mums teikianti milžinišką, nors dažnai nepastebimą, ekonominę naudą. Dėl Europos Centrinio Banko 
pinigų politikos euro zonos valstybės per šiuos metus palūkanoms išleido 50 milijardų eurų mažiau. Tai 
papildomi 50 milijardų eurų, kuriuos vyriausybės gali ir turėtų investuoti į ekonomiką, 50 milijardų eurų, 
kurie gali būti panaudoti skolai sumažinti. Beje, penkių pirmininkų pranešime apie glaudesnę euro zonos 
integraciją aprašytas Komisijos užmojis, kurio ji nepaliauja siekti.

Norėčiau, kad visoje Europoje piliečių išrinktų politikų kalbose visa tai būtų prisimenama dažniau.

EUROPA, KURI SUTEIKIA GALIŲ

Europos Sąjunga turėtų ne tik išsaugoti europietišką gyvenimo būdą, bet ir suteikti galių tiems, kas joje 
gyvena.

Turime kurti tokią Europą, kuri suteiktų galių mūsų piliečiams ir mūsų ekonomikai. O šiandien ir piliečių 
gyvenimas, ir ekonomika grindžiami skaitmeninėmis technologijomis.

Skaitmeninės technologijos ir skaitmeniniai ryšiai tapo svarbūs visose kasdienio gyvenimo srityse.

Visose srityse būtina prieiga prie sparčiojo interneto. Mums būtinas nuolatinis ryšys. Jo reikia mūsų 
ekonomikai. Jo reikia žmonėms.

Ir investuoti į tą junglumą turime dabar.

Todėl šiandien Komisija siūlo reformuoti mūsų Europos telekomunikacijų rinkas. Norime sukurti naują 
teisinę sistemą, kuri pritrauktų investicijų į junglumą ir jas paskatintų.
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Įmonės turėtų galėti planuoti savo investicijas Europoje kitiems 20 metų. Jei investuosime į naujus tin-
klus ir paslaugas, per kitą dešimtmetį sukursime bent 1,3 milijono naujų darbo vietų.

Junglumas turėtų būti naudingas visiems.

Todėl šiandien Komisija siūlo iki 2025 m. visoje Europos Sąjungoje visiškai įdiegti 5G – penktosios kartos 
mobiliojo ryšio sistemas. Tai gali padėti sukurti ES dar du milijonus darbo vietų.

Tai, kad junglumas turėtų būti naudingas visiems, reiškia, jog nesvarbu, kur gyvenate ar kiek uždirbate.

Todėl šiandien siūlome iki 2020 m. užtikrinti, kad kiekviename Europos miestelyje ir mieste apie pagrin-
dinius visuomeninio gyvenimo centrus būtų įrengta nemokama belaidė interneto prieiga.

Pasauliui pereinant prie skaitmeninių technologijų taip pat turime suteikti galių savo menininkams bei 
kūrėjams ir apsaugoti jų kūrinius. Menininkai ir kūrėjai – mūsų didžiausia vertybė. Turinio kūrimas nėra 
laisvalaikio pomėgis. Tai profesija.

Noriu, kad žurnalistams, leidėjams ir autoriams būtų sąžiningai atlyginama už jų kūrinius, nesvarbu, ar 
kuriamus studijose, ar namuose, ar platinamus tradicinėmis priemonėmis, ar internetu, ar skelbiamus 
padaugintus kopijuokliu, ar per žiniatinklio hipersaitą.

Nuodugniai peržiūrėtomis Europos autorių teisių taisyklėmis, kurias siūlome šiandien, užtikrinama bū-
tent tai.

Galių suteikimas mūsų ekonomikai reiškia investavimą ne tik į junglumą, bet ir į darbo vietų kūrimą.

315 milijardų eurų Investicijų planas Europai, dėl kurio čia kartu susitarėme, per pirmuosius įgyvendini-
mo metus jau sutelkė 116 milijardų eurų investicijų.

Daugiau nei 200 000 mažų įmonių ir startuolių visoje Europoje gavo paskolas. Tai pasiekti padėjo nau-
jas Europos strateginių investicijų fondas.

Dabar toliau plėtosime fondo veiklą. Šiandien siūlome dukart pailginti fondo veiklos laikotarpį ir padvi-
gubinti jo finansinius išteklius.

Su jūsų parama užtikrinsime, kad mūsų fondas iki 2020 m. iš viso suteiktų bent 500 milijardų – pusę 
trilijono – eurų investicijų. Sieksime, kad iki 2022 m. suteiktos investicijos siektų 630 milijardų. Žinoma, 
jei prisidės valstybės narės, šį tikslą galime pasiekti dar greičiau.

Turime ne tik stengtis pritraukti kuo daugiau privačių investicijų, bet ir sukurti investicijoms tinkamą 
aplinką.

Dėl mūsų bendrų Europos pastangų Europos bankų padėtis dabar daug geresnė nei prieš dvejus metus. 
Europai reikia savo bankų. Tačiau beveik vien bankų kreditais grindžiama ekonomika nepadeda užtikrinti 
finansinio stabilumo. Kaip matėme per finansų krizę, tokia ekonomika nepadeda ir verslui. Todėl dabar 
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turime suskasti kuo sparčiau kurti kapitalo rinkų sąjungą. Šiandien Komisija jums pateikia konkretų šios 
srities veiksmų planą.

Kapitalo rinkų sąjunga mūsų finansų sistemą padarys atsparesnę. Įmonėms ji užtikrins galimybę len-
gviau pasinaudoti įvairesnėmis finansavimo priemonėmis. Įsivaizduokite Suomijos startuolį, kuris negali 
gauti banko paskolos. Šiuo metu jo galimybės gauti lėšų būtų labai ribotos. Kapitalo rinkų sąjunga pa-
siūlys alternatyvių finansavimo šaltinių – neformalių investuotojų, rizikos kapitalo, rinkos finansavimo 
priemonių, – kad padėtų startuoliams.

Paminėsiu tik vieną pavyzdį: beveik prieš metus pateikėme pasiūlymą, kaip padėti bankams lengviau 
teikti paskolas. Jis galėtų padėti užtikrinti iki 100 milijardų eurų papildomo finansavimo ES įmonėms. 
Todėl paspartinkime jo patvirtinimą.

Mūsų Investicijų planas Europoje veikė geriau, nei tikėtasi, tad dabar rengiamės padaryti jį pasaulinį.

Šiandien pradedame didelio užmojo Investicijų planą Afrikai ir kaimyninėms šalims, kuris gali sutelkti 
44 milijardus eurų investicijų. Jei prisidėtų valstybės narės, investicijos galėtų siekti 88 milijardus eurų.

Tai papildys mūsų vystomąją paramą ir padės dorotis su viena iš pagrindinių migracijos priežasčių. 
Esant žemiausiam besivystančių šalių ekonomikos augimo lygiui nuo 2003 m., tai itin svarbu. Naujasis 
planas pasiūlys išsigelbėjimą tiems, kurie antraip būtų priversti vykti į pavojingą kelionę ieškoti geresnio 
gyvenimo. Tai turi būti padaryta.

Nors daug investuojame į sąlygų gerinimą užsienyje, turime investuoti ir į humanitarinių krizių valdymą 
savo šalyse. O daugiausia turime investuoti į savo jaunimą.

Negaliu pripažinti ir nesitaikysiu su tuo, kad Europa yra ir išlieka žemynas, kuriame jaunimas neturi 
darbo.

Negaliu pripažinti ir nesitaikysiu su tuo, kad tūkstantmečio pabaigoje gimę jaunuoliai, vadinamoji Y kar-
ta, gali būti pirmoji karta per 70 metų, gyvensianti skurdžiau nei jų tėvai.

Žinoma, tai visų pirma nacionalinių vyriausybių uždavinys. Tačiau Europos Sąjunga gali paremti šią ir 
kitas jų pastangas. Tai darome su ES Jaunimo garantijų iniciatyva, pradėta prieš trejus metus. Komisija 
Jaunimo garantijų iniciatyvą padarė veiksmingesnę ir paspartino jos įgyvendinimą. Daugiau nei 9 mili-
jonams jaunuolių ES padėjo įsidarbinti arba atlikti mokomąją arba gamybinę praktiką. Mes toliau visoje 
Europoje plėtosime Jaunimo garantijų iniciatyvą, daugiausia gamybinės praktikos srityje, kad pagerin-
tume europiečių gebėjimus ir padėtume regionams ir jauniems žmonėms, kuriems to labiausiai reikia.

Europos Sąjunga taip pat gali prisidėti prie galimybių jaunimui sudarymo. Europoje yra daug visuome-
niškų pažiūrų jaunų žmonių, norinčių prasmingai prisidėti prie visuomenės reikalų ir padėti parodyti 
solidarumą.

Sutartyse žodis „solidarumas“ pavartotas 16 kartų. Mūsų Europos biudžetas yra aiškus finansinio soli-
darumo įrodymas.
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Euras yra solidarumo išraiška.

Mūsų vystymosi politika yra aiškus ženklas išorei, rodantis mūsų solidarumą.

Jau yra ir solidaraus pabėgėlių krizės valdymo požymių. Esu įsitikinęs, kad solidarumo reikia daug dau-
giau. Tačiau taip pat žinau, kad solidarumas turi būti savanoriškas. Jis turi būti nuoširdus. Jis negali būti 
priverstinis. Jis negali būti primestas.

Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančią Slovakiją raginu atrasti būdą, kaip suvienyti skirtingas 
stovyklas – tų, kurie nenori integruoti pabėgėlių į savo visuomenę, ir tų, kurie, kaip ir aš, yra įsitikinę, kad 
sąžiningai prisidėti prie perkėlimo į ES ir Europos Sąjungoje yra gyvybiškai svarbu.

Graikijos ir Europos Sąjungos prašau nedelsiant imtis ryžtingų priemonių nelydimiems nepilnamečiams 
apsaugoti. Negindama šių vaikų Europos Sąjunga išduoda savo tradicines vertybes.

Ta pačia dvasia šiandien Komisija siūlo sukurti Europos solidarumo korpusą. Jauni žmonės iš visos Eu-
ropos Sąjungos galės savanoriškai siūlyti savo pagalbą ten, kur jos labiausiai reikia, kad būtų galima 
reaguoti į krizines situacijas, tokias kaip pabėgėlių krizė ar pastarieji žemės drebėjimai Italijoje.

Noriu, kad šis Europos solidarumo korpusas būtų sukurtas ir pradėtų veikti kuo greičiau.

Ir kad iki 2020 m. jo veikloje dalyvautų pirmieji 100 000 jaunų europiečių.

Savanoriškai stodami į Europos solidarumo korpusą, šie jauni žmonės galės plėtoti savo įgūdžius ir 
gauti ne tik darbo, bet ir neįkainojamos žmogiškosios patirties.

EUROPA, KURI GINA

Gerbiamasis Pirmininke,

ponios ir ponai,

gerbiamasis Tarybos Pirmininke,

Europa, kuri saugo, tai Europa, kuri ginasi. Tiek savo teritorijoje, tiek ir už jos ribų.

Visų pirma privalome apsiginti nuo terorizmo – tai svarbiausias mūsų prioritetas.

Nuo 2004 m. Europoje įvykdyta daugiau nei 30 teroristinių išpuolių, o vien pernai – 14.

Taip, kaip kartu gedėjome aukų, turime vieningai imtis bendrų atsakomųjų veiksmų.

Susidūrę su didžiausiu žmonijos blogiu turime išlikti ištikimi sau ir išsaugoti savo vertybes, savo de-
mokratiškas, pliuralistines, atviras ir tolerantiškas visuomenes. Turime parodyti teroristams, kad jiems 
niekaip nepavyks sunaikinti šių vertybių.
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Turime būti tolerantiški, tačiau dėl tolerancijos negalime aukoti savo saugumo.

Todėl Komisija nuo pirmųjų dienų saugumą laiko prioritetu. Mes kriminalizavome terorizmą ir užsienio 
smogikų veiklą visoje Europos Sąjungoje; ėmėmės griežtų priemonių dėl šaunamųjų ginklų naudojimo 
ir teroristų finansavimo; bendradarbiavome su interneto bendrovėmis, kad internete nebūtų skleidžiama 
teroristų propaganda, ir kovojome su radikalizavimu Europos mokyklose ir kalėjimuose.

Tačiau reikia nuveikti daugiau.

Turime žinoti, kokie asmenys kerta mūsų sienas.

Todėl ginsime savo sienas padedami naujos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros.

„Frontex“ jau dabar turi daugiau kaip 600 pareigūnų Graikijoje prie Turkijos sienos ir daugiau kaip 100 – 
Bulgarijoje. Dabar ES institucijos ir valstybės narės turi labai glaudžiai bendradarbiauti, kad padėtų 
greitai įsteigti naują agentūrą. Noriu, kad spalio mėn. Bulgarijoje prie išorės sienos būtų dislokuota bent 
200 papildomų sienos apsaugos tarnybos pareigūnų ir 50 papildomų transporto priemonių.

Savo sienas taip pat ginsime griežtomis kiekvieno sieną kertančiojo kontrolės priemonėmis, kurios bus 
priimtos iki metų pabaigos. Kiekvieną kartą, kai kas nors įvažiuos į Europos Sąjungą ar iš jos išvažiuos, 
bus registruojama tokios kelionės ir pervažiavimo data, vieta ir priežastis.

Iki lapkričio mėn. pasiūlysime Europos kelionių informacijos sistemą – automatizuotą nustatymo, kam 
leidžiama keliauti į Europą, sistemą. Todėl keliautojui dar neatvykus žinosime, kas keliauja į Europą.

Sienų saugumas taip pat reiškia, kad turi būti teikiamas prioritetas dalijimuisi informacija ir žvalgybos 
duomenimis. Todėl sustiprinsime Europolą – mūsų agentūrą, remiančią nacionalinių teisės aktų vykdy-
mo užtikrinimą. Suteiksime jai geresnę prieigą prie duomenų bazių ir daugiau reikalingų išteklių. Turime 
padaryti viską, kad pasiektume savo tikslus.

Europa, kuri saugo, taip pat turi ginti savo interesus ir už Sąjungos sienų.

Faktai akivaizdūs: pasaulis kasdien didėja, o Europos gyventojų vis mažėja, jos ekonomika silpnėja.

Jei norime išsaugoti savo vietą ir įtaką pasaulyje, nekyla abejonių, kad tik būdami kartu esame ir išlik-
sime jėga, su kuria reikia skaitytis.

Europa gali didžiuotis būdama švelnioji galia, tačiau reikia pripažinti, kad švelniosios galios nepakanka, 
kai padėtis mūsų pasaulio dalyje tampa vis sudėtingesnė ir pavojingesnė.

Pažiūrėkite į Sirijoje verdantį konfliktą. Jis tiesiogiai veikia Europą.

Tačiau ar Sąjunga ar jos valstybės narės atliko kokį nors vaidmenį derybose dėl konflikto sureguliavimo?

Ne tik aš, bet ir visi matome, kad Federica Mogherini, mūsų vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko 
pavaduotoja, dirba puikiai.
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Tačiau ji turi tapti tikra Europos užsienio reikalų ministre, kuri sutelktų – taip, Federica – visų nacionali-
nių diplomatinių tarnybų jėgas, kad įgytų galios tarptautinėse derybose. Todėl šiandien raginu parengti 
Europos strategiją dėl Sirijos. Federica turėtų sėdėti prie derybų stalo, kai bus aptariama Sirijos ateitis.

Ponios ir ponai, Europa turi imtis griežtesnių priemonių. Visų pirma tai pasakytina apie mūsų gynybos 
politiką.

Europa nebegali sau leisti remtis tik atskirų šalių karine galia ir pajėgomis.

Savo interesus turime ginti kartu.

Per pastarąjį dešimtmetį dalyvavome daugiau kaip 30 civilinių ir karinių Europos Sąjungos misijų. Ta-
čiau neturėdami nuolatinės struktūros negalime veikti efektyviai. Reikės įsteigti vieną bendrą Europos 
Sąjungos štabą.

Be to, turime pereiti prie bendrų karinių išteklių, kurie tam tikrais atvejais priklausytų ES ir visapusiškai 
papildytų NATO išteklius. Europos gynybos išteklių didinimas nereiškia silpnesnės transatlantinės gyny-
bos ar solidarumo.

Vertinant vien ekonomiškai, akivaizdu, kad mūsų karinius išteklius reikia sutelkti. Priklausomai nuo pa-
sirinktų bendradarbiavimo būdų, dėl nepakankamo bendradarbiavimo gynybos srityje Europa kasmet 
praranda nuo 20 milijardų iki 100 milijardų eurų.

Ar neturėtume ko nors imtis? Kažką daryti reikia.

Kad Europos gynyba būtų tvirta, Europos gynybos pramonei būtinos inovacijos. Todėl iki metų pabai-
gos pasiūlysime įsteigti Europos gynybos fondą, kuris turėtų suteikti pagreitį moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms.

Lisabonos sutartis valstybėms narėms, kurios to nori, suteikia galimybę sutelkti gynybos išteklius nuo-
latinio struktūrinio bendradarbiavimo forma. Manau, kad atėjo laikas pasinaudoti šia galimybe.

EUROPA, KURI IMASI ATSAKOMYBĖS

Gerbiamasis Pirmininke,

galiausiai noriu tarti žodį apie mūsų bendrą atsakomybę.

Visas Europos Sąjungos institucijas ir visas valstybes nares raginu imtis daugiau atsakomybės.

Turime nustoti visus nuopelnus priskirti nacionalinėms vyriausybėms, o visas nesėkmes – Europai, kitaip 
mūsų bendras projektas neišgyvens.
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Europa turi būti suprantamesnė piliečiams. Visų savo Komisijos narių paprašiau, kad per ateinančias 
savaites apsilankytų nacionaliniuose parlamentuose ir ten aptartų mūsų Sąjungos padėtį.

Nuo mano kadencijos pradžios Komisijos nariai nacionaliniuose parlamentuose lankėsi daugiau kaip 
350 kartų. Noriu, kad nuo šiol tai būtų daroma dar dažniau. Europa gali būti sukurta tik tuomet, jei ji 
gerai suprantama, taigi ir geriau išaiškinta; ji gali būti sukurta tik su valstybėmis narėmis, o ne prieš jas.

Komisija, kuriai man suteikta garbė vadovauti, yra politiška Komisija, dėl to pasigirsta visokiausių kalbų.

Pirmiausia tai reiškia, kad ši Komisija įsiklauso į piliečių, į Europos Parlamento ir į valstybių narių 
nuomones.

Mes įsiklausome ir norime dar labiau įsiklausyti į savo piliečių nuomonę. Keletą kartų teko skaityti, kad 
sėdžiu užsidaręs Berlaymont’o pastate ir nebendrauju su tais, kuriuos, esą, valdome. Visiems, kurie 
mano, kad aš tik sėdžiu, gaunu didžiulę algą ir nekreipiu dėmesio į kitus, nebendrauju su jais, noriu pa-
sakyti, kad taip manydami jie labai klysta. Per ilgą savo, kaip politiko, gyvenimą kasdien kalbėjausi su 
piliečiais, tebesikalbu ir šiandien. Tai mūsų visų pareiga.

Kaip jums jau pranešiau, Komisija per pirmus dvejus kadencijos metus atsiėmė 100 pasiūlymų, pateikė 
80 proc. mažiau iniciatyvų nei per pastaruosius 5 metus ir pradėjo išsamią visų galiojančių teisės aktų 
peržiūrą.

Tik sutelkdami dėmesį į tas sritis, kuriose Europa gali iš tiesų suteikti pridėtinės vertės, galėsime Europą 
paversti harmoninga subsidiarumo ir solidarumo erdve.

Būti politiškai Komisijai taip pat reiškia nedelsiant taisyti technokratines – pavadinkime taip – klaidas.

Komisija, Parlamentas ir Taryba bendrai nusprendė panaikinti mobiliųjų telefonų tarptinklinio ryšio mo-
kesčius. Šį pažadą įgyvendinsime. Todėl atsiėmiau su tarptinklinio ryšio mokesčiais susijusį projektą, kurį 
šią vasarą parengė mūsų tarnybos.

Projektas parengtas su kuo geriausiais ketinimais, jame nebuvo techninių klaidų, tačiau jo esmė neatiti-
ko mūsų pažado. Artimiausiomis savaitėmis pateiksime naują, kur kas geresnį projektą. Keliaudami po 
Europą ir naudodamiesi mobiliaisiais telefonais, visoje Europoje turite jaustis kaip namie.

Galiausiai imtis atsakomybės taip pat reiškia pareigą už savo veiksmus atsiskaityti rinkėjams. Todėl 
pasiūlysiu pakeisti, mano nuomone, absurdišką taisyklę, kad, norėdami dalyvauti Europos Parlamento 
rinkimuose, Komisijos nariai turi atsistatydinti iš savo pareigų.

Mūsų valstybių narių ministrai pirmininkai ir ministrai, dalyvaudami rinkimuose, iš pareigų neatsistaty-
dina. Komisijos nariai taip pat neturėtų to daryti.

Jei norime, kad Komisija būtų atsakinga ir artima piliečiams, turime skatinti Komisijos narius stoti į akis-
tatą su demokratija ir dalyvauti visuotiniuose rinkimuose.
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IŠVADA

Gerbiamasis Pirmininke,

aš toks pats jaunas, kaip ir Europos projektas, kuriam kitų metų – 2017-ųjų – kovą sukaks 60 metų. 
Tiesą sakant, esu šiek tiek vyresnis.

Aš gyvenau su šiuo projektu ir dėl jo dirbau visą savo gyvenimą.

Dirbau vedamas įsitikinimų ir nedvejodamas.

Mano tėvas tikėjo Europa, nes tikėjo žemyno stabilumu, darbuotojų teisių apsauga ir socialine pažanga.

Prieš savo paties ir prieš savo šalies valią priverstas dalyvauti kare, jis suprato, kokia vertinga ir kartu 
kokia trapi yra taika Europoje.

Tikiu Europa, nes mano tėvas man įdiegė šias vertybes.

O ko šiandien mokome savo vaikus? Ką jie iš mūsų paveldės? Dėl nesutarimų silpstančią Sąjungą? Są-
jungą, kuri pamiršo savo praeitį ir neturi ateities vizijos?

Ponios ir ponai, mūsų vaikai verti geresnės ateities.

Jie verti Europos, kuri išsaugo jų gyvenimo būdą, kuri juos gina ir saugo.

Laikas mums visiems – piliečiams, institucijoms ir vyriausybėms – imtis atsakomybės ir kartu sukurti 
būtent tokią Europą.

Taip. Taip, žinau, kai kalbama apie Europos ateitį, kertasi kartais naivokų optimistų ir viskuo abejojančių 
pesimistų nuomonės.

Aš manau, kad Europa turi savo misiją ir žemyne, ir visame pasaulyje. Tačiau tarp vien blogybes ma-
tančio pesimizmo ir į viską pro rožinius akinius žiūrinčio optimizmo yra valia. Valia tų, kurie nenuleidžia 
rankų, kurie nesiskundžia savo likimu, o galvoja apie ateinančių kartų likimą.

Nepamirškime šitos valios, nes jos turėjo prieš mus gyvenusieji.

Pasitelkime savo valią, kad įveiktume skirtumus ir nesutarimus.

Istorija neprisimins mūsų vardų, tačiau vertins mūsų valios stiprumą ir mūsų įsitikinimus. Ir valia, ir įsi-
tikinimai turi būti tvirti.

Istorija neprisimins mūsų, tačiau prisimins mūsų klaidas. Nedarykime klaidų, kurios sužlugdytų europi-
etiškąją svajonę.

Ačiū. Obrigado. Bedankt. Mille grazie.
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BAIGIAMOSIOS PIRMININKO J. C. JUNCKERIO PASTABOS, KURIO-
MIS JIS ATSAKĖ Į EUROPOS PARLAMENTO NARIŲ REPLIKAS

Gerbiamasis Pirmininke, gerbiamosios ponios ir ponai,

nuoširdžiai dėkoju už debatus, taip pat už gerus žodžius Komisijai. Nepraleidau pro ausis ir kritikos. Dėl 
laiko stokos negalėsiu išsamiai atsakyti į visus klausimus, juolab kad ne visi jie buvo pagrįsti argumen-
tais. Esu dėkingas už visuotinę didžiųjų Parlamento frakcijų paramą.

Galbūt dar tarsiu žodį dėl Turkijos, nes šia tema nekalbėjau. Su Turkija ir toliau intensyviai deramės dėl 
vizų režimo. Noriu jums dar kartą aiškiai pasakyti, kad vizų režimas bus liberalizuojamas tik jei Turkija 
įvykdys visas reikalaujamas išankstines sąlygas. Kartu raginu dėl kai kurių dalykų turėti daugiau kan-
trybės, nes didžiausios problemos turi būti sprendžiamos Turkijoje. Esu įsitikinęs, kad tai bus padaryta, 
tačiau gali atsitikti ir taip, kad per numatytą laiką sunkumų išspręsti nepavyks. Vis dėlto, kol nebus 
imtasi reformų, pavyzdžiui, kovos su terorizmu įstatymo reformos, konkreti vizų režimo su Turkija libe-
ralizavimo data negali būti svarstoma.

Džiaugiuosi, kad kone visi pritarėte tam, kad Europos Sąjungoje būtų stiprinamos socialinės teisės. Kaip 
žinote, šiuo metu vyksta konsultacijos dėl darbuotojų socialinės apsaugos teisių. Sulaukę konsultacijų 
rezultatų, pateiksime savo pasiūlymus.

Dėkoju ir už visuotinę paramą mūsų pasiūlymui dėl būtinybės padvigubinti Europos investicijų fondo 
lėšas. Dabar savo žodį turi tarti Taryba ir Parlamentas, kad šiuo klausimu būtų priimtas sprendimas. Tas 
pats pasakytina apie skaitmeninę darbotvarkę. Šioje srityje taip pat turime dirbti petys į petį.

Gerbiamasis Pirmininke, dar kartą ačiū už debatus.
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