
Zigmantas Balčytis Europos Parlamente
Atviras dienoraštis 2010-2011 m.



w
w

w
.B

a
lc

y
tis.lt

3

Gerbiamas skaitytojau, 

Turėdamas garbės būti vienu iš 12 Lietuvos 
atstovų, esančių Europos Parlamente, jaučiu 
pareigą dalintis savo patirtimi ir mintimis. 
Juolab, kad gyvenime įsivyravus milžiniškam 
tempui ir pačiam naudinga akimirkai stabtelti ir 
pažvelgti į nuveiktus darbus. Pradėjęs kalbą apie 
EP nario veiklą, vis pažymiu, kad buvo nelengvi 
metai, įtemptas ketvirtis ar sudėtingas mėnuo. 
Darbas ES institucijoje yra labai intensyvus, 
reikalaujantis daug fizinių ir psichologinių jėgų.

Laikotarpis, apie kurį rašoma šiame dienoraštyje, 
pasižymėjo energetinių klausimų gausa. Kartais 
net imi galvoti, jog kalbėdamas ir rašydamas ta 
pačia tema, daraisi nuobodus. Tačiau kaip nerašysi, 
nekalbėsi ir nekelsi šios problemos, kai nuo energet-
ikos priklauso visos ES ekonominė, socialinė ir sau-
gumo perspektyva. Jau nekalbant apie tai, kad dėl 
mūsų šalies energetinės izoliacijos ir nesėkmingų 
derybų su tiekėjais lietuviai už dujas moka bene 
brangiausiai Europoje!     
 
Kertinis klausimas – energetinės izoliacijos 
panaikinimas

Nors dirbu europiniame lygmenyje, jaučiu pareigą 
gilintis ir į Lietuvos energetikos perspektyvą. 
Tačiau, tenka pripažinti, kad kartais jos pozicija  
nuvilia. Man atrodo, kad  nelabai pagrįstas Li-
etuvos veržimasis į atominę energetiką. Norint 
statyti atominę elektrinę, būtina atsakingai įvertinti 
(paskaičiuoti) kiekgi kainuos būsimosios elektrinės 
generuojama energija -  ar tai ne brangiau, nei jos 
galėtume nusipirkti bendroje Europos rinkoje? 

Pagarbiai
Zigmantas Balčytis 
Europos Parlamento narys

Būtina įvertinti ne tik atominės elektrinės staty-
bos ir eksplotavimo kaštus, bet   paskaičiuoti  ir 
branduolinių atliekų saugojimo šimtus tūkstančių 
metų kaštus,  grėsmes avarijos atveju. 

Lietuvoje sujudimas dėl naujos atominės vyko tuo 
metu, kai Europoje pirmą kartą buvo taip aktyviai 
diskutuojama apie bendrąją ES energetikos politiką, 
iškelti aiškūs prioritetai ir suformuluotos gairės. 
Akivaizdu, kad europiniame lygmenyje apie Lietu-
vos atomines ambicijas buvo mandagiai nutylima. 
Tačiau tai nereiškia, kad ES energetikos politika 
mums nepalanki ar aplenkianti mūsų interesą. 

Pirmiausia Europa brėžia 2014-2015 m. terminą, 
kada turi būti baigtas bendros ES energetikos 
rinkos sukūrimas. Mums – Lietuvai ir Balti-
jos šalims -  tai reiškia ir energetinės izoliacijos 
panaikinimą. Lietuvos elektros jungtys su Lenkija 
ir Švedija bei dvipusis dujotiekis „Mažasis gintaras“ 
yra mūsų šalies esminiai gyvybinės svarbos projek-
tai, kuriems laimėtas pritarimas ir ES viršūnėse. 
Europos Komisija laimina ir vieną suskystintų dujų 
terminalą Baltijos šalyse, tačiau čia -mūsų derybų 
klausimas kur jis iškils - Lietuvoje, Latvijoje ar 
Estijoje.

Džiaugiuosi, kad Europos politinėje grupėje buvo 
pritarta mano pasiūlymui nustatyti aiškią finansavi-
mo sistemą transporto projektų įgyvendinimui, o 
pirmenybė būtų teikiama tarpvalstybinių transpor-
to jungčių statybai, tarp kurių yra ir „Rail Baltica“ 
projektas.

2010 ruduo - 2011 žiema

Europos Parlamento darbai
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šiandienines Lietuvos aktualijas, pristatyta 
EP rinkimų teisės problematika ir inovacijų 
skatinimo projektas.

•	 Europos Parlamento narys Zigmantas Balčytis 
oficialiai kreipėsi į Premjerą Andrių Kubilių 
ir žemės ūkio ministrą Kazį Starkevičių pra-
šydamas paaiškinti, kodėl Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministerija po metų laikotarpio per-
sigalvojo ir nusprendė neskirti ES paramos pro-
jektams, kuriais buvo ketinama Lietuvos kaime 
pradėti gaminti elektros energiją iš atsinauji-
nančių energijos šaltinių.

2010 m. spalis

•	 29-osios Baltijos asamblėjos sesijos metu, kuri 
vyko praėjusią savaitę Latvijos Seime, Europos 
parlamentaras iš Lietuvos Zigmantas Balčytis 
buvo apdovanotas Baltijos asamblėjos medaliu 
už nuopelnus, stiprinant Baltijos šalių vienybę 

ir bendradarbiavimą.

•	 Ragina griežčiau kontroliuoti ES finansų sekto-
rių: Zigmantas Balčytis kreipėsi į Europos Komi-
siją dėl didesnių įgaliojimų Europos sisteminės 
rizikos valdybai (ESRV) suteikimo, kurie leistų 
teikti ne vien rekomendacinio pobūdžio pasta-
bas, bet ir prireikus taikyti sankcijas reikalavimų 
nesilaikančioms valstybių narių finansinėms 
institucijoms ar privatiems finansų sektoriaus 
subjektams - vertybinių popierių, pensijų ir ki-
tiems investiciniams fondams ar komerciniams  
bankams.

•	 Spalio 11 d. Briuselis. Europos parlamentaras Zi-
gmantas Balčytis po vos didelio masto tragedija 
nevirtusio gaisro kelte „Lisco Gloria“ skubiai 
kreipėsi į Europos Komisiją, ragindamas imtis 

šio įvykio tyrimo ir prašydamas paaiškinti, kaip 
EK kontroliuoja, ar valstybės narės laikosi keltų 
saugumo reikalavimų.

•	 Baigėsi mėnesį trukęs Europos Parlamento nario 
Zigmanto Balčyčio inicijuotas motyvacinio laiš-
ko konkursas „Turiu aplankyti Briuselį, nes…“. 
Per 4 savaites buvo gauta per pusšimtį laiškų iš 
visos Lietuvos. 

2010 m. lapkritis

•	 Zigmantas Balčytis Europos Komisijai iškėlė 
efektyvesnių viešųjų pirkimų idėją. Biudžeto 
kontrolės komiteto posėdyje dalyvavęs Zigman-
tas Balčytis išreiškė nerimą dėl neefektyviai vei-
kiančio neteisingai išmokėtų lėšų susigrąžinimo 
į ES biudžetą mechanizmo. Taip pat atkreipė 
dėmesį, kad kita probleminė sritis yra viešieji pir-
kimai, kur taip pat dažnai aptinkamos klaidos.

•	 Baltijos jūros strategija. Zigmanto Balčyčio 
siūlymu, ateinančiu finansiniu laikotarpiu, po 
2013 m., turi būti numatyti konkretūs projek-
tai, turintys didžiausią pridėtinę vertę Baltijos 
regionui. Projektams turi būti skiriamas atskiras 
finansavimas iš ES. Tokiu būdu būtų užtikrinta, 
kad svarbiausių projektų svarstymas neužstrigs 
dėl atskirų šalių politinių prioritetų.

•	 Zigmantas Balčytis: elektros bei dujų tiekėjai 
turės konkuruoti dėl kiekvieno gyventojo (iš-
trauka iš straipsnio spaudoje). Užėmęs pareigas 
Europos Parlamente ir gyventi Briuselyje, ėmiau 
domėtis, už ką aš moku. Kaip čia funkcionuoja 
energetinis ūkis? Įsigilinęs į gaunamas sąskaitas, 
išsiaiškinau, kad čia galiu internetu pasirinkti 
iš 14-os elektros ir 12-os dujas tiekiančių kom-
panijų. Kiekviena jų siūlo skirtingus mokėjimo 
planus, o gyventojai pagal savo poreikius išsi-
renka geriausios kainos ir sąlygų variantą. Taip 
pat energetikos kompanija nurodo, kokiu būdu 
energija yra pagaminta. Kiekvieną mėnesį  siun-
čiamose sąskaitose nurodoma, kad vieną kilovatą 
sudaro 43 proc. Energijos, pagamintos atominėje 
elektrinėje, 30 proc. iš atsinaujinančių šaltinių, 
23 proc. iš iškastinio kuro ir taip toliau. Netoli-
moje ateityje ir pas mus veikiančios kompanijos 
taip pat turėtų nurodyti, iš ko pagamintą elektrą 
parduoda. Tokiu būdu būtų kontroliuojama, ar 
laikomės įsipareigojimų dalį energijos pagaminti 
iš atsinaujinančių šaltinių.

pažeidimų neskirstyti į mažą finansinį poveikį ir 
didelį finansinį poveikį turinčius pažeidimus, nes 
ir maži pažeidimai gali turėti dideles neigiamas 
pasekmes.

2010 m. rugsėjis

•	 Zigmantas Balčytis kritikuoja Rusijos – Len-
kijos sutartį dėl dujotiekio Jamalas – Europa 
eksploatavimo ir kreipiasi į EP Pramonės, moks-
linių tyrimų ir energetikos (ITRE)  komiteto pir-
mininką H.Raul, prašydamas įtraukti klausimą į 
artimiausios EP plenarinės sesijos darbotvarkę. 

•	 Startavo EP nario atstovų vizitai į Lietuvos re-
gionus. „Nėra mažų problemų. Žmonėms sava 
bėda visada pati svarbiausia ir ją norima išsakyti 
tam, kuo pasitiki. Dėl įtemptos darbotvarkės 
Briuselyje ir Strasbūre susitikimams su tautiečiais 
laiko lieka labai mažai, todėl į susitikimus vyksta 
mano biuro darbuotojai. Jie mane informuoja 
apie situaciją regionuose, problemas, kurios ka-
muoja žmones. Kartu tariamės, kaip galėtume 
padėti šias problemas išspręsti“, – sako europar-
lamentaras Z. Balčytis.

•	 Europos Parlamento informacijos biure 
Vilniuje vyko pirmasis Z. Balčyčio rudens 
sesijos Visuomeninės konsultacinės tarybos 
posėdis. Jame buvo aptarti svarbiausi 2010-
2011 metų Europos Parlamento darbotvarkės 
klausimai bei pasidalinta nuomonėmis apie 

atviras dienoraštis 2010-2011 m.
Zigmantas Balčytis Europos Parlamente

2010 m. liepa

•	 Europos parlamentaras Zigmantas Balčytis tapo 
naujai įkurto Specialiojo politinių išbandymų ir 
biudžeto išteklių, siekiant tvarios Europos Są-
jungos po 2013 m., komiteto nariu. Šio komite-
to paskirtis yra apskaičiuoti finansinius išteklius, 
kurių reikės Europos Sąjungai nuo 2014 m., 
norint siekti savo tikslų ir vykdyti savo politiką. 
Komitetas taip pat siūlys būsimos daugiametės 
finansinės programos laikotarpį bei struktūrą 
pagal pagrindines Sąjungos veiklos sritis.

2010 m. rugpjūtis

•	 Zigmantas Balčytis Biudžeto kontrolės komitete 
paragino Europos kovos su sukčiavimu tarnybą 
labiau bendradarbiauti su ES valstybių narių tei-
sėsaugos institucijomis. Taip pat palaikė poziciją 
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•	 Gruodžio 20 d., pirmadienį, Vilniuje vyko „Lie-
tuvos neįgaliųjų forumo“ organizuotas susitiki-
mas, kuriame dalyvavo ir Europos Parlamento 
narys Zigmantas Balčytis. Susitikime kartu su 
14 didžiausių neįgaliųjų organizacijų Lietuvoje 
atstovais buvo dalijamasi patirtimi tokiomis te-
momis, kaip negalios strategija 2010-2020 m. ir 
jos įtaka Lietuvai. Buvo aptarta direktyva dėl pa-
cientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiū-
ros paslaugas, JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 
įgyvendinimas, savanorystės skatinimas ir įtei-
sinimas Lietuvoje, meno, pažinimo, edukacinių 
programų regėjimo neįgaliesiems prieinamumas.

•	 Plenarinės sesijos Strasbūre metu Europos Parla-
mento narys Zigmantas Balčytis kėlė energijos 
efektyvumo problemą ES valstybėse narėse. Jo 
teigimu, jei situacija šioje srityje nesikeis, mes 
neįgyvendinsim maždaug pusės nustatyto 20 
proc. efektyvesnio energijos vartojimo tikslo.

•	 Savanorių centro ir LNK rengiamoje ceremoni-
joje „Auksinė širdis“ Zigmantui Balčyčiui įteik-
tas metų „Kilnios širdies“ apdovanojimas.

2011 m. sausis

•	 2011 – Savanorystės metai. „Labai svarbu, kad 
2011-uosius ES paskelbė Savanorystės metais. Ma-
nau, savanoriška veikla – vienas iš demokratinės 
valstybės, pilietinės visuomenės ir jos gerovės kerti-
nių akmenų“, – sako Zigmantas Balčytis.

•	 Europos Parlamento Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos 
(ITRE) komitete Europos par-
lamentaras Zigmantas Balčytis 
po Fransico Sos Wagner pra-
nešimo, apžvelgiančio Energe-
tikos infrastruktūros projektus 
2020 m., pažymėjo, kad „ener-
getinės salos“ vis dar nėra 
išnykusios iš ES žemėlapio. 
Svarbu svarstyti galimybę dife-
rencijuoti ES finansinę paramą, 
didžiausią prioritetą skiriant 
projektams, kurie padės di-
versifikuoti energijos tiekimo 
šaltinius ir taip ženkliai suma-
žinti, o gal ir visai panaikinti 
valstybių narių priklausomybę 
nuo vieno energijos tiekėjo.

•	 Zigmantas Balčytis pristatė komiteto nuomonę 
dėl ES finansavimo branduolinių elektrinių 
eksploatacijos nutraukimo naujosiose valstybė-
se narėse veiksmingumo ir efektyvumo. Parla-
mentaro siūlymu, atominės elektrinės uždarymas 
turėtų būti siejamas su alternatyviosios ener-
getikos plėtra, nes susijusių šalių patirtis rodo, 
kad elektros energijos gamyboje remiamasi vien 
ekonomine logika, todėl nuo branduolinio kuro 
pereinama prie dujų ar naftos produktų. Toks 
požiūris nėra toliaregiškas, nes iškastinis kuras 
nuolat brangsta ir tampa ne vien ekonomiškai, 
bet ir politiškai nestabiliu energetiniu ištekliu.

•	 Siekiant populiarinti savanorystės idėją Lietuvo-
je, europarlamentaro Zigmanto Balčyčio inicia-
tyva paskelbtas konkursas – „Mano savanorys-
tės veikla“. Jo tikslas – įvertinti aktyvius, tačiau 
visuomenei nežinomus mūsų šalies savanorius.

2011 m. vasaris

•	 Europos Parlamente buvo svarstoma nauja 
Europos turizmo politika. Zigmanto Balčyčio 

teigimu, labai svarbu užtikrinti, kad smulkus 
verslas būtų skatinamas ne tik likti, bet ir kur-
tis turizmo sektoriuje. Todėl teikdamas pataisas 
šiam dokumentui, europarlamentaras pasiūlė 
adaptuoti ne vien teisinę, bet ir mokestinę bazę, 
kuri turėtų tapti palankesnė smulkiesiems versli-
ninkams.

2010 gruodis

•	 Europos Parlamento Pramonės, mokslinių tyri-
mų ir energetikos (ITRE) komitete Zigmantas 
Balčytis už energetiką atsakingam Europos ko-
misarui G.Otingeriui išsakė pasiūlymus koor-
dinuoti ES energetikos tinklo plėtrą, rekomen-
duoti energijos rūšių derinius valstybėms narėms 
bei paskatinti atsinaujinančių šaltinių energetiką 
tose šalyse, kurios yra priklausomos nuo vieno 
tiekėjo.

•	 Europos Parlamento Biudžeto kontrolės ko-
mitete europarlamentaras Zigmantas Balčytis 
pristatė darbo dokumentą dėl Europos audito 
rūmų parengtos ataskaitos apie Europos gele-
žinkelių finansavimo būklę. Dokumente teigia-
ma, kad Europos Sąjunga, bendrai finansuodama 
geležinkelių infrastruktūros plėtrą, prisidėjo prie 
naujų galimybių kuriant transeuropinį geležinke-
lių transportą, tačiau analizė atskleidžia ir rimtų 
sisteminių trūkumų. „Svarbiausia problema, kuri 
trukdo spartesnei geležinkelio Europos Sąjun-
goje plėtrai, yra neapibrėžtumas. Trūksta aiškaus 
apibrėžimo, kas sudaro pagrindinę Europos ge-
ležinkelių ašį. Kai kurios prioritetinių projektų 
atkarpos yra laikomos tik nacionalinio lygmens 
darbais, o tai apsunkina jų finansavimą,“ – posė-
dyje teigė europarlamentaras iš Lietuvos.

•	 GMO.  2010 m. gruodžio 9 d. Europos Komisi-
jai buvo pateikta peticija su daugiau nei 1 mi-
lijonu ES piliečių parašų. Šia peticija siekiama 
uždrausti genetiškai modifikuotų organizmų 
auginimą ES teritorijoje, kol nebus sukurta ne-
priklausoma mokslinė institucija, kuri nešališkai 
vertintų tokių produktų poveikį aplinkai ir žmo-
nių sveikatai.  „Nepaisant to, kad GMO peticija 
pateikiama nesulaukus termino, iki kada įsigalios 
nauja ES piliečių teisė, viliuosi, jog EK išlaikys šį 

pilietinio atstovavimo ir demokratijos išbandymą 
bei sureaguos, priimdama konkrečius, tolimesnę 
GMO plėtrą apribojančius sprendimus“, – peti-
ciją vertino Zigmantas Balčytis.

•	 Zigmantas Balčytis dalyvavo konferencijoje 
“Europos socialdemokratijos vaidmuo ir vieta 
po pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės” 
Kaune ir skaitė pranešimą tema:  „Kodėl Euro-
pos socialdemokratai užleidžia pozicijas?“.

•	 Gruodžio 10 d. Z. Balčyčio visuomeninė – kon-
sultacinė taryba minėjo vienerių metų darbo 
sukaktį.

•	 Europos Parlamento Strasbūro sesijoje Zigman-
tas Balčytis atkreipė dėmesį į sudėtingą smul-
kiojo verslo situaciją ir stringantį šio sektoriaus 
finansavimo procesą. Kaip rodo „Bank Watch“ 
tyrimo, atlikto keturiose valstybėse narėse, duo-
menys, Europos investicijų banko (EIB) pinigai, 
skirti smulkaus ir vidutinio verslo finansavimui, 
daugeliu atvejų buvo paskolinti stambiam verslui 
finansuoti, nes tai buvo naudingiau – mažiau 
rizikinga patiems komerciniams bankams.

2011 m. kovas

•	 Europos Parlamente Strasbūro sesijoje vyko 
diskusija dėl galimybės naudoti dujas iš alterna-
tyvių šaltinių Europoje. Europarlamentaras Zi-
gmantas Balčytis diskusijos metu atkreipė dėmesį 
į būtinybę intensyvinti pastangas tiriant šią sritį, 
nes Europos priklausomybė nuo dujų bent jau 
artimiausioje ateityje didės.

•	 Europos Parlamento Strasbūro plenarinėje sesijo-
je balsavimo metu buvo  pritarta finansinių san-
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dorių apmokestinimui, kuriuo siekiama paža-
boti spekuliacinius finansų sektoriaus sandorius. 
„Precedento neturinti finansų krizė atskleidė 
didelius pasaulinės finansų sistemos reguliavimo 
ir priežiūros veikimo trūkumus, kurie gali būti 
apibūdinti kaip nereguliuojamų finansų rinkų, 
per daug sudėtingų produktų ir kartais neskai-
draus teisės normų taikymo derinys. Taip pat yra 
visuotinai sutariama, kad  Europai reikia skai-
dresnės, veiksmingesnės ir patikimos finansų 
rinkos“, – sakė Zigmantas Balčytis.

•	 Zigmantas Balčytis, pristatydamas pataisas 
ypač svarbiai Baltijos šalims rezoliucijai dėl 
ES energetikos infrastruktūros prioritetų iki 
2020 m., siekia, kad būtų įtvirtinta valstybių 
narių galimybė turėti prieigą bent prie dviejų 
skirtingų dujų tiekimo šaltinių, ragina daugiau 
dėmesio skirti energijos šaltinių ir tiekimo gali-
mybių įvairovei didinti bei imti platesniu kampu 
vertinti atominės energetikos kainą, įtraukiant 
radioaktyvių atliekų laidojimo išlaidas.

•	 Zigmantas Balčytis Pramonės, mokslinių ty-
rimų ir energetikos (ITRE) komitete iškėlė 
privatiems investuotojams nepatrauklių, tačiau 
bendros ES vidaus rinkos sukūrimui būtinų 
projektų finansavimo klausimą. „Energetinių 
salų problemai yra skiriamas didelis dėmesys, 
nustatomi realūs ir griežti terminai jai išspręs-
ti, tačiau vis dar nėra aišku, kaip šie siekiai bus   
įgyvendinti“, – teigė parlamentaras.

•	 Zigmantas Balčytis Europos Parlamento Pra-
monės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) 
komitete, dalyvaujant už energetiką atsakingam 
komisarui G. Otingeriui, iškėlė atominės ener-
getikos problemas ir pasiūlė didinti Europos 
sąjungos atsinaujinančių šaltinių energetikos 
pajėgumus.

•	 Lietuvos europarlamentarai susivienijo ben-
dram tikslui - užtikrinti atominį saugumą ir 
už išorinės ES sienos. Lietuvos socialdemokratų 
ir Tėvynės sąjungos delegacijos Europos Parla-
mente siekia įtraukti pasiūlymus į rezoliuciją 
dėl atominės energetikos Europoje po atominės 
elektrinės avarijos Japonijoje. Šių pasiūlymų  
tikslas – užtikrinti Lietuvos bei visos ES atominį 
saugumą.

•	 Europos Parlamentas atsižvelgia į vyraujančią 
neigiamą visuomenės nuomonę dėl maisto 
produktų iš klonuotų gyvūnų palikuonių ir ją 
aktyviai gina, tačiau tai, kad neradus sutarimo su 
Taryba lieka galioti 14 metų senumo reglamen-
tas, reiškia, kad klonuotų gyvūnų palikuonių 
produktai (mėsa, pienas, kiaušiniai), taip pat 
tokie maisto produktai, kurių gamyboje buvo 
panaudotos nano technologijos, gali nepažymėti 
patekti ant prekystalių ir vartotojai neturės jo-
kių galimybių jų atpažinti“, - teigė Zigmantas 
Balčytis, vertindamas žlugusią taikinimo proce-
dūrą tarp EP ir Europos Tarybos dėl vadinamųjų 
„naujųjų maisto produktų“.

•	 Europos vadovų tarybos išvakarėse vykusioje EP 
plenarinėje sesijoje Zigmantas Balčytis ragino 
Europos Sąjungą teikti pagalbą ne euro zonos 
valstybėms, kad šios galėtų greičiau įsivesti 
bendrą valiutą ir pasinaudoti Europos finansi-
nio stabilumo mechanizmu bei kuriamu garan-
tiniu fondu.

•	 Toliau priešinamasi GMO invazijai. Europos 
Parlamento Peticijų komitete buvo svarstomos 
3 peticijos, nukreiptos prieš genetiškai 
modifikuotų organizmų plėtrą. Viena jų ‒ 
dėl leidimo auginti genetiškai modifikuotas 
bulves ir pardavinėti genetiškai modifikuotus 
kukurūzus. Kita peticija yra pateikta dėl 
neigiamo GMO auginimo poveikio tradiciniams 
arba ekologiškiems produktams. Trečioji peticija 
nukreipta prieš Europos maisto saugos tarnybą, 
kuri, kaip teigiama, nagrinėdama GMO 

paraiškas pažeidinėja bendruosius principus.

•	 Politinėje grupėje pritarta Z. Balčyčio patai-
soms dėl prioriteto biudžete energetiškai izo-
liuotų regionų integravimui į ES rinką.

•	 Zigmantas Balčytis dalyvavo konferencijoje 
„PVM ateitis Europos Sąjungoje“ Vilniuje, 
MRU.

2011 m. balandis

•	 Strasbūro sesijoje, svarstant 2012 m. pajamų ir iš-
laidų sąmatą, Europos parlamentaras Zigmantas 
Balčytis paragino mažinti Europos Parlamento 
išlaidas. „Atsižvelgiant į bendrą ekonominę situ-

aciją Europos Sąjungoje, privalome ieškoti būdų, 
kaip sumažinti Europos Parlamento išlaidas, ma-
žinti su institucijos darbu susijusią aplinkos taršą 
ir efektyviau naudoti žmogiškuosius išteklius“, 
– sesijoje kalbėjo Z. Balčytis.

•	 Strasbūre vykusioje plenarinėje sesijoje europar-
lamentaras Zigmantas Balčytis iškėlė aktyves-
nio Europos Komisijos dalyvavimo klausimą 
dėl sovietinių branduolinių reaktorių Lietuvoje, 
Slovakijoje ir Bulgarijoje uždarymo. Stodamos 
į Europos Sąjungą šios valstybės priėmė ekono-
miškai ir socialiai sunkius įsipareigojimus užda-
ryti savo atomines elektrines. Jos neturėjo nei 
tam reikiamų finansinių resursų, nei patirties“, 
– plenarinėje sesijoje kalbėjo Z. Balčytis.

Vardas, Pavardė

Klausimai 
Komisijai ir 

Tarybai Rezoliucijos

Pasisakymai, 
balsavimų 

paaiškinimai Pranešimai Nuomonės Pataisos
Rašytinės 

deklaracijos Viso

Laima Liucija ANDRIKIENĖ 39 81 155 1 1 13 0 290

Zigmantas BALČYTIS 94 1 299 0 2 45 2 443

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ 71 7 240 0 0 13 3 334

Leonidas DONSKIS 22 50 7 0 0 12 1 92

Juozas IMBRASAS 33 12 137 0 0 1 0 183

Vytautas LANDSBERGIS 5 10 14 0 0 16 1 46

Radvilė MORKŪNAITĖ 15 1 74 0 0 9 2 101

Rolandas PAKSAS 10 12 43 0 0 6 0 71

Justas Vincas PALECKIS 33 9 80 0 0 29 1 152

Algirdas SAUDARGAS 4 1 7 0 1 7 1 21

Valdemar TOMAŠEVSKI 1 3 4 0 0 0 1 9

Viktor USPASKICH 4 0 77 0 1 4 0 86

2009 liepa – 2011 balandis, darbo Europos parlamente statistika.



w
w

w
.B

a
lc

y
tis.ltw

w
w

.B
a

lc
y

ti
s.

lt

1110

žmonių veiduose mažiau nuovargio, nerimo ar 
susirūpinimo. 

Briuselio gatvėse važinėja naujesni, nors dažniausiai 
gerokai mažesni automobiliai. Parduotuvėse didesnis 
aukštos kokybės prekių pasirinkimas. 

Tačiau skirtumai nėra dramatiški - ir Belgijoje yra 
daug socialinių problemų, o nusikalstamumas, ko 
gero, yra net didesnis nei Vilniuje. Svarbiausios 
mūsų atotrūkio nuo jų priežastys, mano įsitikinimu, 
yra ekonominės. Mes nesame nei kvailesni, nei 
kitaip prastesni, tačiau mūsų ekonomika mažesnė, 
tad mažesnis ir pramonės potencialas ‒ todėl mes ir 
atsiliekame. Reikia žvelgti optimistiškai - šie skirtu-
mai, padedant ES investicijoms, ateityje pranyks ir 
gyvenimo kokybė taps vienoda. 

Ko, Jūsų manymu, Lietuva galėtų pasimokyti iš Belgi-
jos?

Yra daug sričių, iš kurių būtų galima imti pavyzdį. 
Beniliukso šalyse klesti smulkus verslas, nors ir 
didelių įmonių čia apstu. Tai reiškia, kad yra gerai 
subalansuota mokestinė bazė, verta steigti verslą, 
tačiau nėra žlugdomas ir įmonių augimas. Manau, 
kad iš čia lietuviai gali pasisemti verslo idėjų, 
pamatyti įvairių nišų, kurios dar nėra užpildytos 
Lietuvoje.

Labai didelį įspūdį paliko Briuselio vartotojams 
prieinami laisvos energetikos rinkos privalumai. 
Įsigilinęs į gaunamas sąskaitas, išsiaiškinau, kad čia 
internetu galiu pasirinkti iš 14-os elektros ir 12-os 

dujas tiekiančių kompanijų. Kiekviena jų siūlo 
skirtingus mokėjimo planus, o gyventojai pagal 
savo poreikius išsirenka geriausios kainos ir sąlygų 
variantą. Be to, energetikos kompanijos nurodo, 
kokiu būdu energija yra gaminama. Pavzydžiui, 
kiekvieno mėnesio sąskaitose nurodoma, kad vieną 
kilovatą sudaro 43 proc. atominėje elektrinėje paga-
minta energija, 30 proc. iš atsinaujinančių šaltinių, 
23 proc. iš iškastinio kuro ir taip toliau. Tokia tvarka 
bei galimybės turi būti ir Lietuvos energetikos 
siekiamybė - energetikos kompanijos turi konku-
ruoti dėl savo klientų, kaip dabar konkuruoja, 
tarkime, mobiliojo ryšio bendrovės.

Ar skiriasi Lietuvos ir ES institucijų politinė kultūra?

Bendraudamas su vietiniais gyventojais ir politikais 
pastebiu, jog kultūra tikrai skiriasi. Europos in-
stitucijose mažiau „išsišokėlių“, norinčių patraukti 
į save žiniasklaidos dėmesį, mažiau įvairių politinių 
rietenų ir darbui trukdančio politikavimo, ko 
Lietuvos Seime, deja, yra gerokai daugiau. Kitas 
skirtumas, kuris labai išryškėjo paskutiniu metu, 
tai politikų dalyvavimas įvairiuose komercinių 
televizijų šou projektuose. Mano nuomone, politi-
kai turi dirbti savo darbą. O jei nori jį atlikti gerai, 
turi skirti tam daugiau laiko bei pastangų. Jei TV 
ekrane matome šokantį ar dainuojantį politiką, tu-
rime suprasti, kad jo pasiekimai valstybės tarnyboje 
greičiausiai yra labai kuklūs. Aš visuomet pasisakau 
už padorumą ir tam tikrą santūrumą.

Dėkojame už pokalbį.

Gerb. Z. Balčyti, Jūs jau pusantrų metų dirbate Euro-
pos Parlamente. Ar Belgijos sostinė Briuselis jau tapo 
antraisiais namais?

Mano darbotvarkė dinamiška, nuolat esu tarp 
Briuselio, Strasbūro ir Vilniaus, taip pat stengiuosi 
apsilankyti ir kituose Lietuvos miestuose bei mi-
esteliuose, todėl Briuseliui tapti antraisiais namais 
paprasčiausiai nebuvo laiko. Namuose pasijaučiu 
tik grįžęs į Lietuvą, kur viskas sava ir pažįstama, kur 
gyvena artimi žmonės, draugai ir kolegos.

Ko labiausiai pasigendate Briuselyje ?

Yra daug dalykų, kurių trūksta. Ilgiuosi žmonių, 
įprastos lietuviškos virtuvės, linksmų pokalbių prie 
alaus bokalo po teniso partijos. Tačiau šie trūkumai 
turi savų privalumų – jausdamas, jog esu toli, galiu 
geriau susikoncentruoti darbui ir daugiau nuveikti. 
Be to, laiko ilgesiui lieka labai mažai, nes darbas 
Parlamente dažnai trunka iki vidurnakčio. Taigi po 
tokios darbo dienos jau, kaip sakoma, nieko nebes-
inori.

Jau praėjo pusantrų metų. Galbūt atsirado dalykų, 
kurių pasigendate čia – Lietuvoje?

Tokių dalykų sąrašas yra gerokai trumpesnis nei tų, 
kurių pasigendu Briuselyje (juokiasi). Ne paslap-
tis, kad belgai gamina labai gerą alų. Jo Lietuvoje 
ir pasigendu. Žinoma, ir Vilniuje galima įsigyti 
belgiškų rūšių alaus, tačiau Briusleyje jis šviežias, ką 
tik iš statinės, įvairaus skonio ir stiprumo. Niekada 

nebuvau didelis alaus mėgėjas, bet Belgijoje tiesiog 
būtina paragauti vietinių aludarių gaminamo alaus.  

Ar aiškiai pastebimas Lietuvos ir Belgijos gyvenimo 
kokybės atotrūkis?

Jau nusileidus Briuselio orouoste matosi, kad ten 
žmonės gyvena geriau. Ne tik brangesni rūbai, 
naujesni technologiniai „žaisliukai“: išmanieji 
telefonai ir nešiojamieji kompiuteriai, tačiau ir 

Pokalbis prie kavos puodelio su 
Europos parlamentaru



Europos parlamento nario Zigmanto Balčyčio biuras
Ž. Liauksmino g. 3/8,
01101 Vilnius
Biuro telefonas +37068263612                                                                                                                                                 
El paštas: info@balcytis.lt
www.balcytis.lt

Rengta kartu su Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo 
alijanso grupės Lietuvos delegacija.


