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Į Lietuvos nuomonę
Europos Sąjungoje įsiklausoma
Nuo rinkimų į Europos Parlamentą
prabėgo jau daugiau nei pusė kadencijos. Nemažai nuveikta, dar daugiau
norėtųsi padaryti. Aktyvi pozicija šioje
institucijoje yra svarbi aplinkybė norint
pasiekti pozityvių rezultatų ir atnešti
kuo daugiau naudos savo valstybei.
Nuolatinis bendravimas su kitais EP
nariais ir frakcijomis leidžia giliau
suvokti svarstomus dalykus, išsakyti
savo nuomonę ir argumentus, išdėstyti
Lietuvos poziciją.
Europoje ir pasaulyje vyksta dideli pokyčiai. Ekonominė krizė, ištikusi daugelį valstybių, paskatino permąstyti bankų sektoriaus valdymo principus, naujai pažvelgti į viešųjų
finansų šaltinius ir racionalų šių išteklių panaudojimą.
Daug politinės išminties reikalauja eurozonos krizės suvaldymas ir euro, kaip vieningos ES valiutos, išsaugojimas. Pulti į paniką ir griauti tai, kas ilgus dešimtmečius buvo
kuriama – pati blogiausia išeitis. Tačiau ne išeitis ir toliau toleruoti daugelio valstybių
gyvenimą skolon, nes būtent šis viešųjų finansų modelis yra viena iš dabartinės krizės
priežasčių.
Perdėtai ramus požiūris į Lietuvos problemas irgi yra ydingas. Nors šalies bankų sektoriuje nematyti ryškių nerimo ženklų, tačiau susirūpinti verčia auganti valstybės skola,
neslopstantis emigracijos mastas, socialinio skurdo židiniai daugelyje nedarbo kamuojamų vietovių. Nedovanotina, kad už importuojamas dujas turime mokėti kone didžiausią
kainą Europoje. Tai slegia gyventojus ir valstybės biudžetą. Slegia ir senosios atominės
elektrinės uždarymo finansinė našta bei gana padrikas darbų organizavimas. Kažin ar ši
situacija leidžia džiaugtis suvaldžius krizę. Išmintingiau yra suvienyti politines pastangas
ir mobilizuoti esamus išteklius tam, kad tinkamai atremti ekonominius netikėtumus,
kurių, vargu, ar išvengsime.
EP konkuruoja 27 valstybių atstovai. Suprantama, daugiau įtakos, sprendžiant įvairius
klausimus turi didžiosios šalys: Vokietija, Prancūzija, Didžioji Britanija. Tačiau manoji
patirtis įtikina, kad ir mažesniųjų valstybių atstovai gali pasiekti nemažai, jei sugeba konsoliduoti pastangas, jei veikia aktyviai ir kryptingai. Laiku keliamos Lietuvos problemos
gali koreguoti ES politikos kursą. Tik svarbu, kad tikslo būtų siekiama nuosekliai, o diskusijos apie Lietuvai svarbius dalykus vyktų korektiškai ir būtų grindžiamos argumentais.
Geras pavyzdys yra ES bendros energetikos rinkos kūrimas, kuris ypač svarbus būtent
nedidelėms valstybėms, nes, derantis bendrai dėl energetinių išteklių kainų, lengviau
įveikti monopolistines išteklių tiekėjų pozicijas. Svarbu negailėti pastangų Lietuvos geležinkelius kuo greičiau prijungti prie ES geležinkelių tinklo, toliau vystyti „Rail Baltica“
jungties bei kitus reikalingus projektus. Žinoma, darbų sparta priklauso ne vien nuo
mūsų, o ir kaimyninių valstybių, todėl mums labai svarbus geresnis darbų koordinavimas
su Lenkija.
Čia tik keletas pavyzdžių, kurie parodo, kad Lietuvos balsas ES girdimas, į jos nuomonę įsiklausoma. Išsamiau apie tai, ką pavyko nuveikti EP per trečiuosius kadencijos
metus, galite susipažinti šioje viešojoje ataskaitoje.
Su pagarba
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Energetika

Briuselis vis dar nesuvokia
Ignalinos atominės elektrinės
uždarymo problemų masto

Nemažai įdėta pastangų, siekiant kad EP nariai savo akimis išvystų IAE ir įsitikintų, kad, kalbėdami apie jos uždarymo problemas, nieko neperdedame. Š. m.
liepos mėn. IAE lankėsi EP Biudžeto kontrolės komiteto delegacija, kuri susipažino
su darbų eiga, išklausė užsakovų ir rangovų paaiškinimus dėl iškylančių nesusipratimų bei galėjo įvertinti bendrą problemos mastą.

Lankantis IAE apima nerimas. Maždaug 1000
ha teritorijoje stūkso dešimtys masyvių pastatų.
Net uždarytoje elektrinėje nuolat dirba apie
2500 darbuotojų, taikomos specialios saugumo
procedūros ir nuolat tikrinama dėl radiacinio
užterštumo.

Vaikštinėdamas po uždaromą atominę elektrinę, supranti, kad IAE uždarymas nėra vien finansinė problema. Nors, suprantama, šis dalykas yra
opiausias. Nevalia sumenkinti ir saugumo reikalavimų. Vadinkime tai radiacijos sauga ar nacionaliniu saugumu, abiem atvejais būsime teisūs. Juk
kalba eina apie vienintelį tokio dydžio branduolinės energetikos objekto uždarymą pasaulyje.
Čia reikalingi milžiniški resursai ir patirtis, kurios,
deja, neturi niekas, nes dar neteko ir turbūt neteks
uždarinėti tokio tipo atominių reaktorių.

Vargu ar galima ignoruoti šio objekto įtaką
regiono ekonomikai, juk IAE dirbo didelė dalis
Visagino gyventojų. Šio miesto socialinė-ekonominė būklė tiesiogiai priklausė nuo elektrinės. Todėl jos uždarymo projektai apima ištiso
regiono ekonominį perorientavimą. Ne veltui
Lietuvos stojimo į ES sutartyje yra pabrėžiama,
kad IAE uždarymas gali būti nepakeliama našta
mūsų valstybei.

Ši aplinkybė buvo akcentuojama ir EP, kai
praėjusių metų balandį buvo patvirtintas pranešimas, kuriame buvo nurodyta, kad patirties, kaip
uždaryti tokio masto objektą, tiesiog neegzistuoja
niekur pasaulyje. Todėl ir šio uždarymo finansavimui negali būti nustatytos kokios nors „lubos“.
Oficialiai yra pripažįstama, kad vykdydami šį
projektą, mes galime kliautis tik savo žiniomis ir
patirtimi.

Šio vizito metu EP nariai išsakė nemažai
kritinių pastabų dėl darbų organizavimo, tačiau,
nepaisant to, esu tikras, užsitikrinome nemenką
Biudžeto kontrolės komiteto paramą, sprendžiant IAE uždarymo finansavimo klausimus.
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Zigmantas
Balčytis apie Europos
Parlamento narių
vizitą į Ignalinos atominę elektrinę: „Esu
tikras, užsitikrinome
didesnę Biudžeto
kontrolės komiteto
narių paramą.“
Ko gero, ES institucijose, o ir pačioje Lietuvoje, nedaugelis žino, kad Sovietų Sąjunga šį
objektą statė ne tik mūsų respublikos, bet visos
Sąjungos reikmėms. Karo atveju ši elektrinė
turėjo aprūpinti Šiaurės rytinius Rusijos rajonus.
Todėl IAE buvo projektuojama kaip strateginis
objektas, kuris vienintelis pasaulyje galėjo veikti
net ir tada, kai keičiamos branduolinio kuro
kasetės. Nenutrūkstamą elektros energijos srautą
pagal projektą turėjo tiekti 4 branduoliniai reaktoriai. Laimei buvo pastatyti tik 2. Antraip šiandien
turėtume vykdyti dar sudėtingesnį elektrinės
demontavimo projektą.
Būtent ši aplinkybė lemia, kad skirtingai nuo
slovakų ir bulgarų, kurie taip pat turi senų atominių elektrinių uždarymo problemų, Lietuvos
atvejis technologiškai yra kur kas sudėtingesnis.
Todėl natūralu, kad IAE uždarymas yra brangesnis bei reikalaujantis daugiau laiko.
Laiko faktorius, beje, taip pat yra labai svarbus dalykas, nes negalima branduolinio objekto
uždarymo vykdyti neribotą laiką. Kitaip rizikuotume sukurti dar vieną Černobylį Europos centre.
Rizikuotume ne vien savo tautos ateitimi, bet
ištiso regiono branduoliniu saugumu.
IAE uždarymo reikalai krypsta Lietuvai nepalankia kryptimi. Parengtas EP pranešimas šiuo
atžvilgiu yra gana kritiškas, o atviros kritikos iš EP
narių lūpų netrūksta ir viešojoje erdvėje. Europos
politikai klausia, kur dingo IAE uždarymui jau
skirti pinigai. Tikrovėje maždaug pusė šių lėšų
yra išleista uždarymui reikalingų pastatų, įrengimų bei pakaitinių elektros energijos pajėgumų
statyboms.
ES institucijose spekuliuojama tvirtinant, esą
elektrinės uždarymo darbai yra pasistūmėję į
priekį tiek menkai, kad nors ir šiandien galima
atnaujinti branduolinių reaktorių darbą. Iš tikrųjų
tokių galimybių nėra. Iš pirmojo reaktoriaus jau

iškeltos visos 1661 branduolinio kuro kasetės,
antrajame šie darbai jau baigiami. Vėliau šios
kasetės privalės mažiausiai 5 metus aušti specialiuose baseinuose. Dar viena priežastis, kodėl
elektrinės darbo atnaujinti nebepavyktų, yra ta,
kad vienintelis fabrikas Rusijoje, gaminęs specialiai Ignalinos reaktoriui pritaikytas kuro kasetes,
taip pat jau yra uždarytas. Todėl kaltinimai Lietuvai, kad mes spekuliuojame atominės elektrinės
darbo atnaujinimu, yra neteisingi. Mūsų šalis
neketino ir neketina atnaujinti uždarytos jėgainės
darbo.
Visiškai nepriimtini yra Briuselio pareigūnų
siūlymai IAE demontavimo darbus atlikti struktūrinių fondų ir netgi žemės ūkiui skiriamų lėšų
sąskaita. Akivaizdu, kad struktūrinių fondų panaudojimas šiam tikslui ne tik iškreiptų pačią šių
fondų idėją, bet ir šalies ekonominės ir socialinės
perspektyvos požiūriu būtų neteisingas. Ilgiems
dešimtmečiams būtų užprogramuotas mūsų atsilikimas ne tik nuo senųjų ES valstybių, nepalyginamai daugiau už mus finansinių galimybių turėtų
ir naujosios šalys. Atsakant į šiuos pasiūlymus,
neprošal prisiminti Lietuvos stojimo į ES sutarties
4 priedą, kuriame pripažinta, jog mūsų šaliai šio
objekto uždarymas būtų nepakeliama našta, o
todėl turi būti užtikrintas adekvatus finansavimas.
Situacija komplikuojasi dar ir dėl to, kad EK
IAE uždarymui siūlo papildomai skirti tik 230
mln. eurų, kai tuo tarpu realus lėšų poreikis
demontavimo darbams atlikti yra apie 1,5 mlrd.
eurų. Ir nors mūsų argumentai yra gana svarūs,
dar neaišku ar pavyks įtikinti ES pareigūnus, kad
jų siūloma lėšų suma yra akivaizdžiai per maža.
Todėl Lietuvos Vyriausybės turi dėti visas pastangas ir išnaudoti visas galimybes, kad ES institucijų
atstovams įrodytų problemos mastą ir sudėtingumą. Itin svarbus yra Lietuvos atstovų kalbėjimas
vienu balsu, nes iki šiol mes patys abejojome
savo galimybėmis išsiderėti palankesnes IAE
uždarymo finansavimo sąlygas.
Dar kartą svarbu priminti, kad IAE niekada
nebuvo Lietuvos projektas. Tai buvo strateginis
Sovietų Sąjungos objektas, kurį paveldėjome
kartu su Europos Sąjunga. Todėl būtų tiesiog
nesąžininga, jeigu šią problemą būtume priversti
spręsti nacionalinio biudžeto lėšomis. Nei Lietuva, nei kita panašaus dydžio valstybė negalėtų
skirti šių sumų tokio sudėtingo energetikos objekto demontavimui. Tuo labiau tokiu laikotarpiu,
kada turime spręsti ekonominės krizės padarinius
ir vos pajėgiame suvaldyti biudžeto deficitą. Kita
vertus, pernelyg uždelstas jos uždarymas gali kelti radiacinio užterštumo grėsmę ne vien Lietuvai,
bet ir visam aplinkiniam regionui.
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Pavojaus varpai dėl IAE turi
skambėti garsiau
Zigmantas
Balčytis: Visose
savo pasisakymuose ir pranešimuose
raginau Europos
Komisiją prisiimti atsakomybę už
senųjų atominių
elektrinių uždarymo
darbų organizavimą
ir tinkamą šio proceso priežiūrą.
EP narių vizitas į uždaromą IAE, tikiuosi, atneš nemažai naudos, derantis su
Briuselio institucijomis dėl pakankamo darbų finansavimo. Tačiau pasikliauti vien
šiuo vizitu nereikėtų. Ne itin palankią EK poziciją skiriant reikiamą lėšų sumą gali
paveikti ir aktyvi aukščiausių valstybės pareigūnų veikla, jų nuolatinis bendravimas
su ES vadovais, nušviečiant IAE darbų eigą.
Deja, šio aktyvumo pasigendama. Dar pavasarį, suprasdamas situacijos rimtumą, kreipiausi
į Ministrą pirmininką Andrių Kubilių ir Užsienio
reikalų ministrą Audronį Ažubalį, kviesdamas
pasinaudoti visomis valstybės derybinėmis
galiomis ir siekti, kad Lietuvos poziciją palaikytų
kitos Europos Parlamento frakcijos. Ypač svarbu,
kad šią poziciją paremtų Krikščionių demokratų ir
liberalų politinės grupės.
Akivaizdu, kad IAE finansavimą užkrovus šalies nacionaliniam biudžetui, tai pajustų gyventojai, verslas, nukentėtų viešasis sektorius. Elektrinės uždarymui nukreipdami struktūrinių fondų
pinigus, atsidurtume silpnesnėse konkurencinėse
pozicijose kitų ES valstybių atžvilgiu. Blogiausiu
atveju tektų rinktis teisinį problemos sprendimo
kelią, nes IAE uždarymo pakankamas finansavimas yra nedviprasmiškai aptariamas stojimo į ES
sutartyje.
Š. m. gegužę EP buvo rengiama rezoliucija
dėl senųjų atominių elektrinių uždarymo Lietuvo-
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je, Slovakijoje ir Rumunijoje. Šiai rezoliucijai, kaip
šešėlinis pranešėjas, pateikiau daugiau nei 20 pataisų, kuriomis raginau EK komisiją aktyviai įsitraukti
į šį procesą, prisiimti atsakomybę už sklandų finansavimą, nepalikti vienų nacionalinių vyriausybių,
kurios nepajėgios spręsti visų iškylančių problemų.
Todėl visose savo kalbose ir pranešimuose raginau
EK kartu su konkrečių valstybių vyriausybėmis
prisiimti atsakomybę už senųjų atominių elektrinių
uždarymo darbų organizavimą ir veiksmingą šio
proceso priežiūrą. Ne kartą EK priminiau, kad pastaroji, įpareigodama mus uždaryti atomines elektrines
taip pat tapo atsakinga už šio proceso saugumą ir
efektyvumą, nes tokio masto projektai nedidelėms
valstybėms yra akivaizdžiai per brangūs.
Tikiuosi, kad šios pastangos nebus bevaisės ir susitarimas su EK dėl IAE uždarymo finansavimo 20142020 m. laikotarpiu bus pasiektas. Tačiau dar kartą
noriu priminti, kad pavojaus varpais dėl galimai
nepalankios derybų eigos turi skambinti aukščiausi
valstybės vadovai, politikai ir atsakingi pareigūnai.

Energetika

Energetikos problemos –
dėmesio centre
Zigmantas
Balčytis: Turime
nedelsiant pradėti
įgyvendinti infrastruktūros projektus,
kurie užtikrintų
energetinį saugumą ir vieningos ES
rinkos sukūrimą.
Konkrečiai: elektros
tiltus su Lenkija ir
Švedija, dvikryptį
dujotiekį su Lenkija, suskystintų dujų
terminalą.

Sutrikus energijos išteklių tiekimui, valstybę ištinka krizė. Todėl tiek daug kalbame apie energetinį saugumą, jo glaudų ryšį su nacionaliniu saugumu. Svarbus
veiksnys – energetinių išteklių kainos, nes nuo jų priklauso šilumos savikaina, o
tuo pačiu ir gyventojų išlaidos.
ES atlikti tyrimai rodo, kad, nepaisant atsinaujinančių energijos šaltinių plėtros, gamtinių dujų suvartojimas nuolat auga. Todėl vis
daugiau jų įsigyti turėsime trečiosiose šalyse.
Nemažai Europos valstybių dujas perka iš
Rusijos, kadangi realios alternatyvos šiuo metu
tiesiog nėra.
Bene sunkiausioje padėtyje yra atsidūrusios Baltijos šalys, kurios yra izoliuotos nuo
likusios ES ir neturi alternatyvių būdų gamtinėms dujoms įsigyti. Bent kol kas vienintelis
tiekėjas – Rusija.

Situacija reikalauja, kad Lietuva kuo greičiau:
l pastatytų
l įrengtų
l plėstų

suskystintų dujų terminalą;

dvikryptį dujotiekį su Lenkija;

atsinaujinančių energijos šaltinių vartojimą.

Europos Sąjunga savo ruožtu privalo:
l valstybėms narėms kartu, o ne pavieniui, derėtis dėl energetinių šaltinių įsigijimo;
l atsisakyti dvišalių ilgalaikių sutarčių su energetinių išteklių tiekėjais iš trečiųjų šalių;
l sukurti bendrą ES energetikos infrastruktūrą ir
rinką.
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Zigmantas
Balčytis: derėtis dėl
energetinių išteklių
tiekimo turime ne
pavieniui, o kartu
su Europos Sąjunga
ir kitomis suinteresuotomis valstybėmis narėmis. Tik
taip mes sukurtume
sąlygas atpiginti
dujų ar šildymo
kainas.

Turime steigti ES energijos
išteklių pirkimo grupę
Š. m. kovo mėn. pateikiau pataisas EP Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto (ITRE) pranešimui dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais energetikos politikos klausimais bei strateginio požiūrio, siekiant energijos išteklių tiekimo saugumo, tvarumo ir konkurencingumo. Šiam tikslui pasiūliau įsteigti energijos
išteklių pirkimo grupę, kuri derėtųsi dėl energijos išteklių kainos ES vardu.
Derybos ES vardu ypač reikalingos, kai
reikia tartis su monopoliniais energetinių
išteklių tiekėjais. Tokios pagalbos iš ES ypač
laukia energetiškai izoliuoti ES regionai, jų
tarpe ir Baltijos šalys, kurios priverstos už dujas
mokėti daugiau nei kiti ir taip prarasti dalį
savo ekonominio konkurencingumo. Energetikos politikoje ES turi demonstruoti vieningą
poziciją bei veikti solidariai. Tik šitaip gali būti
pasiektas energijos išteklių tiekimo saugumas,
skaidrumas ir Europos energijos vidaus rinkos
sukūrimas.
Derantis dėl energetinių išteklių kainos
ES vardu, ypač perkant dujas, trečiųjų šalių
monopoliniams tiekėjams nebeliktų galimybių
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energetinius išteklius naudoti kaip politinio
spaudimo įrankį atskiroms šalims ir tai sumažintų įtampą šių šalių dvišaliuose santykiuose.
Dar vienas pasiūlymas ITRE komiteto
pranešimui yra raginimas ES aktyviau veikti
daugiašaliuose energetikos forumuose, ypač
Tarptautinėje atominės energijos agentūroje,
jog būtų užtikrintas aukščiausių branduolinės
saugos standartų laikymasis pasauliniu mastu.
Svarbu, kad ES galiojančios griežtos branduolinio saugumo taisyklės atsispindėtų bendradarbiavime su trečiosiomis šalimis, ypač su
valstybėmis, kuriose jau veikia ar dar planuojamos statyti branduolinės jėgainės, galinčios
turėti didelį poveikį radiaciniam saugumui.

Energetika

2012 metai – dvišalių susitarimų
energetikoje pabaiga

Š. m. pradžioje EP ir Europos Taryba priėmė sprendimą, kuriuo numatyta, kad
valstybės narės turi keistis informacija apie tarpvalstybinius susitarimus energetikos srityje. Dabar privalu informuoti EK apie visus ankščiau pasirašytus ir naujus
susitarimus šioje srityje.
Ikišiolinių dvišalių sandorių, kurie neprisideda prie bendros ES energetikos rinkos kūrimo,
yda yra ta, kad neatitikimai ES teisės aktams bei
politinėms nuostatoms pastebimi tik tada, kai sutartys tarp šalių jau yra pasirašytos ir ratifikuotos.
Užginčijus šias sutartis ES vardu, valstybės narės
turi iš naujo leistis į sudėtingas derybas su energetinių išteklių tiekėjais. Todėl nuo šiol valstybės
narės privalo teikti informaciją nuo pat derybų
pradžios. Šitaip bus galima vykdyti visų galimai
žalingų ES energetikai sandorių prevenciją.
Svarbu dar ir tai, kad valstybės narės nuo
2012 m. gali prašyti EK atstovų dalyvauti derybose, kai sprendžiami tarpvalstybiniai klausimai,
susiję su naftos, dujų ar elektros tiekimu. Tai
ypač naudinga mažosioms, nuo trečiųjų šalių
energetiškai priklausomoms valstybėms, kurios
dėl savo padėties turi labai silpnas derybines
pozicijas. Iki pasiekiant šį susitarimą buvo ne
kartą diskutuojama EP Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete. Pokalbių tema buvo
informacijos apie derybas energetikos srityje jautrumas. Tai buvo gera proga mums, energetiškai
izoliuotų Baltijos šalių atstovams, supažindinti su
savosiomis problemomis ir pasiekti, kad jos būtų
atspindėtos galutiniame dokumente.
Susitarimas teikti informaciją apie energetinius sandorius yra svarbus žingsnis, įgyvendinant dar labai naują, su Lisabonos sutartimi atsiradusią bendros energetikos rinkos koncepciją.
Ją įgyvendinant valstybių narių ir visos ES laukia
daug iššūkių, pradedant trečiojo energetikos
paketo teisės aktų įgyvendinimu bei trūkstamų
infrastruktūros objektų statybomis.

Zigmantas
Balčytis: nuo šiol visos ES valstybės turės informuoti apie
vykstančias derybas
ir susitarimus su
trečiosiomis šalimis,
jei tariamasi dėl
energetinių išteklių
įsigijimo ir energetikos infrastruktūros
panaudojimo.
Tačiau kai kurių didžiųjų ES šalių lyderių
retorika byloja, kad trečiojo energetikos paketo
įgyvendinimas dar nėra visiškai apsaugotas nuo
trečiųjų šalių politinio spaudimo. Nerimauti
verčia vieši pareiškimai, kad ateityje gali tekti
dar grįžti prie trečiojo paketo nuostatų aptarimo,
galbūt ieškant nuolaidų trečiųjų šalių energetinių
išteklių tiekėjams.
Kitas žingsnis, siekiant bendros energetikos
politikos įgyvendinimo, turėtų būti energetinių
išteklių pirkimas ES mastu. Tai leistų gerokai
sumažinti energetinių išteklių kainas rinkoje ir
ypatingai toms valstybėms, kurios šiandien yra
priklausomos nuo vieno tiekėjo.
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žemės ūkis

Žemės ūkis – ne vien ekonomika
Žemės ūkis susijęs ne vien su ekonomika, užimtumu, tačiau ir su nacionaliniu
saugumu. Sutrikus apsirūpinimui maistu valstybė neišvengiamai atsidurtų pavojingoje krizinėje situacijoje.
Esama ryškių mūsų šalies ir senųjų ES valstybių agrarinio sektoriaus išsivystymo skirtumų.
Belgai, prancūzai, olandai ar vokiečiai įdirba
kiekvieną žemės lopinėlį, o pas mus didžiausi
plotai dirvonuoja ar yra apaugę menkaverčiais
krūmais. Su tuo negalima taikstytis, turime
siekti, kad mūsų žemės ūkio potencialas būtų
maksimaliai išnaudojamas.
Didelė kliūtis, kuri stabdo Lietuvos ir kitų
Baltijos šalių žemės ūkio plėtrą, yra itin dideli
tiesioginių išmokų skirtumai tarp naujųjų ir
senųjų ES šalių. Dėl to mūsų žemdirbiai ne tik
gauna žymiai mažesnes pajamas, bet praranda
galimybę konkuruoti Europos rinkoje.
Tai, kad mūsų prekybos centrų ir netgi
turgaviečių prekystaliai lūžta nuo importuotų
vaisių ir daržovių, byloja apie silpnėjančias
konkurencines pozicijas. Norėdami atgaivinti
žemės ūkį ir sukurti naujų darbo vietų kaime,
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Zigmantas
Balčytis: Norėdami
atgaivinti žemės
ūkį ir sukurti naujų
darbo vietų kaime,
privalome išsiderėti
didesnes tiesiogines išmokas savo
žemdirbiams.
privalome išsiderėti didesnes tiesiogines išmokas žemdirbiams. Reikėtų peržiūrėti ir nacionalines priemones, kurios paskatintų žemės
ūkio plėtrą.

žemės ūkis

Diskriminacinės išmokos mūsų
žemdirbiams prieštarauja ES
deklaruojamiems siekiams
Darbo vietų kūrimas yra nuolatinis ES strategijų siekis, skatinantis ekonomikos augimą bei padedantis spręsti daug socialinių problemų. Tai ypač
svarbu mūsų valstybei, nes didelis nedarbas ir prastos gyvenimo sąlygos
sukuria vis daugiau rūpesčių. Būtent čia reikia ieškoti esminių emigracijos
priežasčių.

Didžiuosiuose miestuose socialinė ir
ekonominė situacija bei gyvenimo kokybė
yra palyginti pakenčiama. Tuo tarpu kaimo
vietovėse šios problemos daug aštresnės. Čia
didesnis emigracijos mastas, ryškesnis nedarbo ir skurdo lygis.
Kaip šias tarpusavyje susijusias problemas
spręsti? Niekas nesiginčija, kad geresnės galimybės įsidarbinti ir didesni atlyginimai būtų
stiprus impulsas siekti aukštesnės gyvenimo
kokybės. Didelės įtakos keičiant socialinę
ir ekonominę padėtį turi žemės ūkis ir su
juo susijęs smulkusis bei vidutinis verslas.
Ūkininkai gamina produkciją, verslininkai
ją perdirba, parduoda – tokia yra regioninės
mikroekonomikos schema. Dėka to dauguma
žmonių turi darbą ir gali užsitikrinti aukštesnę gyvenimo kokybę.
Jokia paslaptis, kad prie šios europietiškos
gerovės kūrimo prisideda ir ES – Bendrosios
žemės ūkio politikos ir tiesioginių išmokų
žemdirbiams pavidalu. Nors jau aštuonerius
metus esame ES sudėtyje, mūsų regionai ir
juose gyvenančių žmonių gyvenimo kokybė
nei iš tolo neprimena senųjų ES šalių. Tai yra
viena iš priežasčių, kodėl nemažai gyventojų stengiasi palikti kaimą, emigruoja į kitas
valstybes. Dažniausiai tai būtent senosios ES
šalys.
Gyvendami bendroje ekonominėje erdvėje, neišvengiamai atsiduriame vieningoje
konkurencinėje aplinkoje. Tos pačios konkurencinės paskatos galioja ir darbo rinkoje
– darbdaviai geresnėmis darbo sąlygomis
pervilioja darbuotojus. Mūsų verslininkams ir
ūkininkams dėl darbuotojų tenka konkuruoti

su Ispanijos, Anglijos, Airijos, Olandijos,
Vokietijos ir kitų šalių darbdaviais.
Konkurencija yra teigiamas reiškinys,
mažinantis produkcijos kainas ir gerinantis
dirbančiųjų padėtį, tačiau jei paisoma vienos
sąlygos. Konkuruojama turi būti sąžiningai.
Ar galima vadinti konkurenciją sąžininga,
jei mūsų žemdirbių gaunamos tiesioginės
išmokos yra keleriopai mažesnės nei senųjų
ES šalių? Ar diskriminuojant naujųjų šalių
ūkininkus yra kuriamos naujos darbo vietos?
Ar sprendžiamos socialinės problemos? Akivaizdu, kad yra priešingai.
Šias neigiamas pasekmes, kurias sukelia
diskriminacinė europinė žemės ūkio politika, turi suprasti tie, nuo kurių sprendimų
priklausys būsimasis 2014-2020 m. finansinis
planavimo laikotarpis. Naujųjų ES šalių politikų ir oficialių pareigūnų pareiga - užtikrinti,
kad šios problemos būtų nuolat ir aktyviai
gvildenamos.
Europa karštligiškai ieško būdų, kaip kurti
naujas darbo vietas, kuria įvairias programas,
kurios reikalauja milijardų eurų išlaidų. Tuo
tarpu mūsų ir kitų naujųjų šalių ekonominis
potencialas regionuose dėl diskriminacinių
išmokų žemdirbiams yra stabdomas.
ES viršūnės turi suprasti, kad būtent
dėl didelių ekonominių skirtumų daugelis
valstybių, jų tarpe ir Lietuva, susiduria su
opiomis socialinėmis problemomis. Niekas
negali pasakyti, kokius padarinius jos sukels
ateityje. Tad ar verta kurti naujas programas
darbo vietoms steigti, kai tokį patį tikslą būtų
galima pasiekti suvienodinus ES žemdirbiams
tiesiogines išmokas?
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žemės ūkis

Europos Parlamento pirmininkas
patikino palaikysiąs tiesioginių išmokų
žemdirbiams suvienodinimą
Š. m. balandžio mėn. raštu kreipiausi į EP pirmininką Martiną Šulcą, prašydamas
paramos, sprendžiant tiesioginių išmokų Lietuvos ir kitų Baltijos šalių žemdirbiams
suvienodinimo klausimą.

EP pirmininkas patikino palaikysiąs visas
pastangas užtikrinant pakankamą finansavimą
žemdirbiams bei siekiant teisingų išmokų.
Laiške EP pirmininkui tvirtinau, kad Lietuvos ūkininkų padėtis yra viena blogiausių
visoje ES, o žemės ūkis yra svarbi mūsų ekonomikos dalis. Šis sektorius yra vienas didžiausių
darbdavių kaimo vietovėse.
Atsakydamas į mano kreipimąsi, įtakingas ES politikas Martinas Šulcas tikino, kad
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yra gerai susipažinęs su esama situacija ir šią
problemą jau buvo išsakęs Europos Komisarui
Ciološui, kuris yra atsakingas už žemės ūkio
sritį. Jis teigia, kad tiesioginių išmokų skirtumų
sumažinimas turi būti Bendrosios ES žemės
ūkio politikos reformų ašis. Jo nuomone,
šiam tikslui pasiekti turėtų padėti ir tai, kad
po Lisabonos sutarties pasirašymo EP įgijo
svarbesnį vaidmenį sprendžiant ES žemės ūkio
klausimus.

žemės ūkis

ES turėtų būti atsakinga už
užimtumo didinimą kaime ir pajamų
suvienodinimą visose valstybėse
Š. m. pavasarį EP Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete (AGRI) vyko Bendrosios
žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos (BŽŪP) reformos po 2013 m. aptarimas.
EK pasiūlyme dėl žemės ūkio politikos reformavimo komitetas pasigedo didesnio dėmesio
aštrėjančioms globalioms problemoms, kurios
tiesiogiai susijusios su žemės ūkiu. Buvo konstatuota, kad nėra atsižvelgiama į pasaulio gyventojų
skaičiaus didėjimą. Šiuo atveju reikės didinti
žemės ūkio produktų gamybą, ir dirbti jaučiant
finansinės ir ekonominės krizės pasekmes, esant
būtinybei kovoti su klimato kaita.
AGRI komiteto pozicijoje pažymima, kad
neturėtų būti nuolaidžiaujama dėl žemės ūkio
produktų kokybės. BŽŪP paskirtis, komiteto
nuomone, turėtų būti užimtumo kaimo vietovėse didinimas, užtikrinant, kad šiame sektoriuje
dirbančiųjų pajamos nebūtų žymiai mažesnės nei
kitų profesijų. Šiam tikslui pasiekti svarbu numatyti
priemones, leidžiančias užtikrinti gamintojams stabilias kainas, o tai savo ruožtu lemtų ir vartotojams
priimtinų kainų lygį.
Suprantama, su šiomis pastabomis negalima
nesutikti. Tačiau reikia nepamiršti ir esamų didelių
pajamų skirtumų tarp naujųjų ir senųjų ES šalių
žemdirbių. BŽŪP turėtų būti aiškiai įvardinta, kaip
šie skirtumus bus šalinami.

Zigmantas
Balčytis: Bendrojoje
žemės ūkio politikoje turėtų būti aiškiai
įvardinta, kaip bus
šalinami didžiuliai
pajamų skirtumai
tarp senųjų ir naujųjų
ES šalių žemdirbių.
Pastaruoju metu ES daug lėšų ir resursų yra priversta skirti krizių padariniams žemės ūkyje šalinti.
Tačiau žymiai efektyviau būtų daugiau dėmesio
skirti tokių krizių prevencijai. Manau, kad šiam tikslui pasiekti padėtų AGRI komiteto siūlomos rinkos
stabilizavimo priemonės tokios kaip intervencinis
produktų supirkimas, paankstintas tiesioginių išmokų mokėjimas ir kitos, kurios užtikrintų pastovesnes
produkcijos supirkimo sąlygas ūkininkams.
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baltijos jūra

Baltijos jūros strategija –
Lietuvos istorinis šansas
Esame nedidelė valstybė, todėl mums pravartu į save pažvelgti kaip į Baltijos
jūros regiono dalį, kuriam priklauso ne tik Latvija ir Estija, bet ir Vokietija, Lenkija, Skandinavijos valstybės – Danija, Švedija, Suomija.

Visos šios šalys sudaro savotišką makroregioną, kuris turėtų bendrai spręsti savąsias problemas. Šiam „klubui“ priklauso ir vienos turtingiausių bei geriausiai besitvarkančių Europos
šalių, ir naujosios ES valstybės narės – Baltijos
šalys ir Lenkija.
Baltijos regionui jau senokai kyla bendrų
problemų. Tai Baltijos jūros ekologija, energetinė izoliacija, efektyvios transporto sistemos suformavimas, nepakankama turizmo sektoriaus
plėtra ir daug kitų sudėtingų klausimų. Racionaliausia problemas spręsti kartu koordinuojant
savo veiksmus. Baltijos jūros strategija yra
įrankis, kuris leidžia tai padaryti. Pastaraisiais
metais daug laiko ir dėmesio skirta, gilinantis
į šios strategijos rengimą, išsiaiškinta nemažai
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jos silpnųjų vietų.Pateikus pasiūlymus, buvo
sulaukta ir paramos iš Europos Komisijos.
Su Baltijos jūros strategija siejasi ir mūsų geležinkelio jungties su Europos geležinkelio tinklu projektas „Rail Baltica“. Esu įsitikinęs, kad
sėkmingas strategijoje numatytų tikslų įgyvendinimas sukurs geresnes sąlygas ir geležinkelio
jungties projekto įgyvendinimo eigai, paspartins
turizmo plėtrą regionuose bei atvers kelia naujų
ekonominių projektų įgyvendinimui.
Baltijos jūros strategiją laikau Lietuvos
istorine galimybe sukurti geresnes verslo ir
gyvenimo sąlygas. Todėl kviečiu visus atsakingus valstybės pareigūnus gilintis į šį projektą
ir kuo aktyviau jame dalyvauti, teikiant savo
pasiūlymus.

baltijos jūra

Europos Komisija prakalbo apie
Baltijos jūros regiono strategijos
koordinatoriaus paskyrimą
Š. m. kovo mėn. aukštas EK regioninės politikos pareigūnas Walter Deffaa
kreipėsi į mane oficialiu laišku, dėkodamas dėl pasiūlymų rengiant Baltijos jūros
strategiją. Jis teigė, kad Europos Komisiją ypatingai sudomino raginimas skirti
Europos Sąjungos koordinatorių Baltijos jūros regiono strategijai įgyvendinti.
W. Deffaa pranešė, kad yra nagrinėjami
mano pateikti pasiūlymai dėl Baltijos jūros
regiono strategijos įgyvendinimo, ir kad EK
rengiasi iš esmės peržiūrėti BJS veiksmų planą.
Tai yra EK po tam tikrų pastabų ir pasiūlymų,
suprato, kad Baltijos jūros įgyvendinimo tempai
nėra pakankami. Europinio koordinatoriaus
skyrimas pasiteisino ypatingai svarbių projektų
įgyvendinimui, pvz, geležinkelio linijos, sujungsiančios Baltijos šalis su Europos geležinkelio tinklu, „Rail Baltica“ projekte. Tikimasi,

kad analogiškas veiksmų koordinavimas duotų
teigiamą impulsą ir įgyvendinant Baltijos jūros
strategiją.
EK šiemet sulaukė ir daugiau mano pasiūlymų. Kreipiausi dėl karo metais Baltijos jūroje
palaidoto cheminio ginklo, saugumo teritorijų
regione nustatymo, kaimo ir pakrančių turizmo, mažųjų ir vidutinių įmonių dalyvavimo
viešuosiuose pirkimuose, įvairiais su žemės
ūkiu, švietimu ir aplinkosauga susijusiais klausimais.
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geležinkeliai

Geležinkelio koridorius nuo
Baltijos iki Adrijos jūros –
realus projektas
2011 m. gruodžio mėn. Briuselyje vyko konferencija dėl geležinkelio koridoriaus nuo Baltijos iki Adrijos jūros nutiesimo. Šioje konferencijoje dalyvavau kaip
vienas iš ją remiančių EP narių. Konferencijos tikslas – pabrėžti šios geležinkelio
linijos reikšmę susijusių regionų ekonomikai prieš peržiūrint Transeuropinio
transporto tinklo (TEN-T) programą.
Pagal parengtą planą numatoma geležinkeliu sujungti Baltijos ir Adrijos jūras, pagerinant
ES valstybių susisiekimą Azijos kryptimi. Ši
linija būtų tiesiama per šalių sostines, uostus
bei pramoninius rajonus. Baltijos–Adrijos
geležinkelio koridorius drieksis net 3000 km,
apie ketvirtadalį (728 km) jo sudarys „Rail
Baltica“ geležinkelio linija. Koridorius geležinkeliu sujungs iš viso 7 uostus nuo Helsinkio iki
Venecijos ir eis per keliolika miestų devyniose
šalyse, įskaitant 5 Europos valstybių sostines.

Manau, kad Baltijos šalims reikia pasinaudoti galimybe ir pirmiesiems į šį projektą
pažvelgti visos ES, o ne atskirų šalių akimis.
Tačiau ir patys turime atlikti savus „namų darbus“. Tai yra pagal grafiką turime toliau vystyti
ir įgyvendinti „Rail Baltica“ jungtį, o norint dar
daugiau naudos iš šio projekto, ateityje nutiesti
geležinkelio linijos atšaką į Klaipėdos uostą.

Baltijos–Adrijos geležinkelio projektas
turės labai didelę reikšmę, užtikrinant efektyvų susisiekimą, skirtą gyventojų kelionėms ir
krovinių gabenimui, stiprins bendrąją ES rinką
ir turės teigiamos naudos susijusių šalių ir visos
ES ekonomikai.

Baltijos–Adrijos geležinkelio koridorius
mūsų vystomam projektui „Rail Baltica“ suteikia dar didesnę vertę. Neabejoju, kad prasidėjus aktyvesniam Baltijos–Adrijos projekto
vystymui kitoms jame dalyvaujančioms šalims
bus duotas impulsas spartinti „Rail Baltica“
projekto įgyvendinimą. Taip pat, norėdami
padidinti šio projekto komercinę naudą, jau
netolimoje ateityje, galėtume planuoti šio
projekto pratesimą į Rusiją – Sankt Peterburgo
sritį ir į Baltarusiją.

Deja, kai kurių konferencijos dalyvių pasisakymuose pasigedau platesnio požiūrio į projektą. Pietų europiečiai pirmiausia kalbėjo apie
savąją naudą, Lenkijos atstovai kalbėjo apie

Manau, kad šis projektas teiks didžiulę naudą pirmiausia visoms valstybėms per kurias eis
ši geležinkelio linija ir kartu visai ES Bendrijai,
stiprindamas jos konkurencingumą.

EK iki 2030 m. pagal TEN–T programą ketina nutiesti iš viso 10 makroregioninių geležinkelio koridorių, kurie iš esmės pakeis krovinių
gabenimo ir gyventojų kelionių maršrutus.
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šios šalies krovinių gabenimą pietų kryptimi, o
Baltijos šalys tarsi liko nuošalyje.

Viešieji pirkimai

Apie viešuosius pirkimus ir
kovą su sukčiavimu
Viešieji pirkimai ir kova su sukčiavimu yra tos sritys, kurioms Europos Parlamentas skiria ypatingą dėmesį. Viešieji pirkimai sudaro apie 17 proc. ES BVP, jie
svarbūs ir atskirų valstybių biudžetams. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad viešųjų
pirkimų sandoriai vyktų maksimaliai skaidriai, būtų garantuojama sąžininga konkurencija bei įtraukiamas smulkusis ir vidutinis verslas.
Įdiegus šiuolaikines elektronines sistemas
į viešųjų pirkimų sritį, sprendžiama daug
problemų: galima garantuoti, kad prekės bei
paslaugos bus įsigytos už mažiausią kainą,
visame procese atsiranda daugiau
skaidrumo, mažėja spragų korupcijai ar piktnaudžiavimui.
Siekiant šių tikslų, Lietuva turėtų:
l kuo greičiau diegti elektronines viešųjų
pirkimų sistemas ir skatinti valstybines organizacijas jomis naudotis;
l užtikrinti, kad ne tik stambiajam, bet ir
smulkiajam verslui būtų naudinga naudotis
viešųjų pirkimų sistema;
l užtikrinti, kad valstybės ar ES lėšos būtų
naudojamos kuo efektyviau.

Europos Sąjunga savo ruožtu turi reformuoti Europos kovos su sukčiavimu tarnybos
– OLAF veiklą, užtikrinant šios tarnybos nepriklausomumą, didinant jos veiklos efektyvumą.
Rengdamas savo metinį pranešimą apie
kovą su sukčiavimu ES, gilinausi į Europos Komisijos ataskaitas ir pastebėjau, kad

Zigmantas
Balčytis: Mano
vizija – kuo spartesnis perėjimas prie
elektroninių viešųjų
pirkimų visoje ES ir
Lietuvoje.
duomenys apie sukčiavimą ES valstybėse
renkami jau tris dešimtmečius, tačiau iki šiol
nėra nustatyta aiškių, visoms šalims vienodų
taisyklių, kaip turi būti pateikiami duomenys,
o kai kurios valstybės tokių duomenų apskritai
nepateikia.
Šios aplinkybės mane paskatino kreiptis į
EP griežtai kritikuojant tiek EK, tiek visą kovos
su sukčiavimu ES sistemą. Šis mano pranešimas atsakingame komitete ir pačiame EP
sulaukė pritarimo ir palaikymo.
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kova su korupcija

Z. Balčyčio pranešime raginama
griežčiau kontroliuoti ES lėšų
naudojimą ir kovoti su sukčiavimu
2012 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento patvirtintame pranešime, kurį
parengė Zigmantas Balčytis (, nerimaujama dėl didelio sukčiavimo ir klaidų masto naudojant ES lėšas. EP ragina prireikus stabdyti mokėjimus ir taikyti griežtas
sankcijas.
Autorius: EP spaudos tarnyba
„Griežčiau įgyvendindama fiskalinę politiką,
visų pirma mažindama ES šešėlinės ekonomikos
mastą, kuris, kaip apskaičiuota, sudaro apie vieną penktąją oficialaus BVP, Europa galėtų įveikti
krizę“, - pažymima pranešime. EP nariai ragina
Europos Komisiją ryžtingiau siekti susigrąžinti
neteisingai išmokėtas lėšas, o ES valstybes prisiimti daugiau atsakomybės. Jie pažymi, kad
netinkamo ES lėšų panaudojimo atvejais turi
būti nedelsiant stabdomi mokėjimai ir taikomos
veiksmingos sankcijos.
Europarlamentarai ragina plėtoti „elektroninės valdžios“ modelį, kuris sudarytų sąlygas
didesniam viešųjų finansų skaidrumui, bei
numatyti daugiau privalomų mokėjimų ne grynaisiais pinigais. Savo ruožtu Parlamentas ragina
Europos Komisiją savo ataskaitose atskirti sukčiavimo ir klaidų sąvokas, taip pat skirti daugiau
dėmesio korupcijos problemai. EP kartu kviečia
stiprinti Europos kovos su sukčiavimu tarnybos
(OLAF) nepriklausomumą ir veiksmingumą.
EP su nerimu pažymi, kad ES mastu surenkama 12 proc. mažiau pridėtinės vertės mokesčio
(PVM) negu numatyta, o Graikijoje šis skirtumas
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sudaro net 30 proc. Europarlamentarai sunerimę, kad šis trūkumas kompensuojamas taikant
griežtas taupymo priemones, kurios daro poveikį
tiems piliečiams, kurių pajamos atsekamos
lengviausiai. Jie siūlo pakeisti PVM rinkimo modelį atsižvelgiant į technologijų ir ekonomikos
pokyčius.
Parlamentas taip pat ragina valstybes pateikti
daugiau informacijos apie vengimą mokėti
muitus. EP nariai ypač susirūpinę cigarečių ir alkoholio kontrabanda, todėl jie sveikina Europos
Komisijos parengtą kovos su šia kontrabanda per
rytinę ES sieną veiksmų planą, taip pat atnaujintą
muitinių bendradarbiavimą su Kinija ir Rusija.
EP pranešėjas Z. Balčytis pažymėjo: „ES
piliečiams rūpi, kad kiekvienas ES euras būtų
išleistas tinkamai. Dešimtmečiais Europos kovos
su sukčiavimu tarnyba nesugebėjo išsireikalauti
iš ES valstybių netinkamai panaudotų ES lėšų
ar pateikti tikslius duomenis dėl sukčiavimo ir
korupcijos masto, susijusio su ES lėšų naudojimu. Norime, kad Europos Komisija sukurtų
tinkamą svarbios informacijos surinkimo sistemą,
kuri leistų matyti visą esamų problemų vaizdą.
Tai leistų veiksmingiau kovoti su sukčiavimu ir
geriau apsaugoti ES finansinius interesus.“

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų principai bus
suvienodinti visoje ES
2011 m. spalio mėn. EP Strasbūro sesijoje buvo pritarta siūlymams dėl viešųjų pirkimų politikos modernizavimo. Rengiant pranešimą šiais klausimais
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete, kaip šešėlinis pranešėjas
pateikiau pasiūlymus, kurie buvo įtraukti į galutinį dokumento tekstą.

Viešieji pirkimai sudaro apie 17 proc. ES
BVP, jie reikšmingi atskirų valstybių narių biudžetams. Todėl ypač svarbu užtikrinti maksimalų šių lėšų panaudojimo efektyvumą.
Nors ir nelengvai, tačiau EP pavyko
susitarti, kad viešųjų pirkimų principai būtų
nustatomi ES institucijų lygmeniu, galiotų
visose valstybėse narėse ir būtų kuo mažiau
priklausomi nuo besikeičiančios politinės situacijos atskirose šalyse. Tik šitaip būtų galima
užtikrinti įmonių konkurenciją vienodomis
sąlygomis.
Ne paslaptis, kad šiuo metu viešųjų pirkimų reikalavimai dažnai yra per daug sudėtingi
smulkiajam ir vidutiniam verslui.Smulkesnės
įmonės paprasčiausiai neturi administracinių resursų juose dalyvauti. Todėl daugelis
valstybių nukenčia dvigubai: netenka geresnių
pasiūlymų bei praranda galimybę stiprinti
savo smulkiojo ir vidutinio verslo segmentą,
kuriame paprastai sukuriama daugiausiai
darbo vietų.

Zigmantas
Balčytis: Šiuo metu
viešieji pirkimai yra
nepalankūs smulkiajam ir vidutiniam
verslui, nes yra pernelyg sudėtingas jų
reglamentavimas.
Į galutinį EP pranešimo dėl viešųjų pirkimų
modernizavimo tekstą įtrauktas pasiūlymas,
kad EK turėtų išanalizuoti atskirų valstybių
narių patirtį šioje srityje, nes kai kurios jų jau
yra sukūrusios efektyvias elektroniniu būdu
vykdomų viešųjų pirkimų procedūras. Geru
pavyzdžiu kuriant elektroninių viešųjų pirkimų
sistemą, reikėtų laikyti ir Lietuvą.
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santykiai tarp valstybių

Santykiai tarp ES valstybių
narių vis dar grindžiami tik
naudos principu
ES ketina mažinti finansinę paramą Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims. Ar jau
atėjo laikas daugiau problemų spręsti pačioms valstybėms narėms? Atsakant į šį
klausimą, reikėtų priminti, kad ES veikia konkurenciniu principu, valstybės konkuruoja tarpusavyje dėl savo interesų ir prioritetų.
Todėl ketinimai mažinti paramą atskiroms
valstybėms, neturėtų stebinti. Tuo pat metu
neteisinga aklai sutikti su visais pasiūlymais ir
nedėti pastangų išsiderėti geresnes sąlygas. Dar
blogiau manyti, kad išlaikydami tvirtą poziciją
derybose su ES pareigūnais, mes galime juos
užrūstinti ir apskritai negauti nieko. Turime
išnaudoti visas galimybes, o esant reikalui,
pasitelkti ir mus palaikančias šalis. ES nėra vientisa valstybė, o politinė sąjunga, kurioje vyksta
aktyvus skirtingų interesų derinimas. Nors vidinė konkurencija dėl nacionalinių interesų ir gali
pakenkti bendrai ES ateities perspektyvai, tačiau
tokia yra politinė realybė, su kuria tenka susitai-
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kyti ir siekti kuo geresnių rezultatų, ginant savo
interesus. Svarbu užimti aiškią poziciją visose
ES institucijoje bei padėti Europai suprasti mūsų
problemas. Tik taip galėsime tikėtis didesnės
paramos ir palaikymo Lietuvai svarbių sričių
finansavimui.
Siejant ES paramos dydį su BVP, reikštų,
kad finansavimas, kurį gaus Lietuva, negalėtų
viršyti 2,5 proc. šalies BVP. Su tokiu pasiūlymu
sutikti negalima, nes mažesnė parama reikštų
mažesnį ekonomikos augimą ir ūkio vystymąsi,
lėtesnį gyvenimo kokybės gerėjimą. Paramos
dydį susiejant su BVP, būtų pažeistas ir teisingumo principas, nes laimėtų tos šalys, kurios

santykiai tarp valstybių

Zigmantas
Balčytis: Negalime
sutikti su ES paramos
mažinimu, nes mažesnė parama reikštų
lėtesnį ekonomikos
augimą ir ūkio vystymąsi bei gyvenimo
kokybės blogėjimą.
krizės metu ne taupė, o skolintais pinigais
didino savo BVP.
Pritaikius tokį paramos dydžio skaičiavimo principą, Baltijos šalys atsidurtų blogiausioje situacijoje, nes atėjus ekonominiam
sunkmečiui pirmosios susiveržė diržus ir tuo
pačiu sulėtino ekonomikos augimo tempus.
Reikštų, kad esame baudžiami dėl to, kad
taupėme.
Mūsų ūkininkai protestuoja prieš tiesioginių išmokų skirtumus. Šiuo atveju svarbus
ne vien išmokų dydis, bet ir atskirų šalių
atotrūkis nuo bendrojo išmokų vidurkio. Jeigu
šio principo nėra laikomasi, iškreipiamos
konkurencijos sąlygos. Lietuvos ir kitų Baltijos šalių ūkininkų patiriamos sąnaudos augo
gerokai sparčiau nei gaunama parama. Todėl

ar galime konkuruoti su kitų šalių žemės ūkio
produkcija, kada sąnaudos supanašėjo, o
išmokos tebesiskiria keletą kartų?
Daug kalbama apie aukštąsias technologijas, tačiau reikia suprasti, kad kaimo vietovėse jų nesukursi, o žemės ūkio atgaivinimas
sukurtų papildomas darbo vietas, mažintų
emigraciją ir prisidėtų prie didesnių valstybės
biudžeto pajamų. Tam pritaria ir ES, tačiau
norint to pasiekti, būtina nustatyti teisingus
išmokų principus visoms valstybėms narėms.
Kaip mūsų šalies finansų būklei atsilieps
Ignalinos atominės elektrinės uždarymas?
Tai labai jautrus klausimas valstybės raidos
perspektyvos požiūriu. Šio branduolinio
giganto uždarymas iš viso pareikalaus 2,8
mlrd. eurų, iš kurių maždaug pusės sumos ES
mums nenori skirti. Trūkstama 1,5 mlrd. eurų
suma Lietuvos masteliais yra labai didelė ir ją
galėtume skirti tik atėmę iš kitų sričių. Taigi,
IAE uždarymo finansavimas savo sąskaita
mums reikštų išaugusią valstybės skolą, didelį
biudžeto deficitą, prarastą finansinį stabilumą
ir sumažėjusį konkurencingumą kitų šalių
atžvilgiu. Būtų blogiausias scenarijus, jei ES
laikytųsi dabartinės pozicijos skirti vos 230
mln. eurų. Lietuvos politikai ir pareigūnai turi
dėti visas pastangas įtikinti Europos politikus
ir EK, jog šis objektas yra toks vienintelis
pasaulyje. Jo finansavimas koks yra siūlomas
dabar, negali būti laikomas tinkamu pagal Lietuvos stojimo į ES sutartį.
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emigracija

Emigracijos žala
Emigracijos reiškinį laikau viena opiausių Lietuvos problemų, o jos pasekmes
mūsų visuomenė ir valstybė jaus dar ne vieną dešimtmetį. Nekalbu vien apie
ekonominę šio reiškinio žalą. Dėl emigracijos kyla daug socialinių problemų:
išyra šeimos, vaikai paliekami gyventi su seneliais, didėja paauglių nusikalstamumas. Daugelis neigiamų pasekmių ims reikštis po dešimtmečio ar dar vėliau.
Nauja karta, kuri šiuo metu gimsta emigracijoje, turės tik simbolinį ryšį su savo šalimi.
Taip prarasime dalį tautos. Mūsų beliko trys
milijonai, todėl turime susitelkti, kad išliktume,
o ne lengvabūdiškai kalbėti, kad darbo jėgos
trūkumą keisime imigrantais iš dar labiau ekonomiškai atsilikusių kraštų.
Galima kalbėti apie laikino darbo ar mokymosi užsienio šalyse naudą. Žmonės parsiveža
naujų verslo idėjų, atranda naujas veiklos sritis,
gilina užsienio kalbos žinias, užmezga naujų
kontaktų, tačiau tokių mainų nereikia painioti
su ilgalaike emigracija, kurią sukelia darbo ir
pragyvenimui reikalingų lėšų stygius.
Šiuolaikinį emigracijos reiškinį galima
lyginti net su tremtimi. Skirtumas tas, kad
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okupacijos metu trėmė prievarta, dabar į tremtį
bloškia ekonominės priežastys. Tačiau žmonių
psichologinė būsena būnant toli nuo namų,
gimtinės, sunkiai pritampant svetimoje visuomenėje ar bendruomenėje, yra panaši.
Netikiu, kad vien informacinės kampanijos padės sugrąžinti žmones į tėvynę. Jeigu
norime, kad žmonės imtų grįžti į Lietuvą, reikia
analizuoti šio reiškinio priežastis ir jas šalinti.
Valdžia turi suprasti, kad šiandien valstybės
konkuruoja ne tik dėl investicijų, bet ir dėl
darbo jėgos, o ateityje ši konkurencija taps dar
nuožmesnė. Sukurti realios atspirties emigracijai per vieną naktį nepavyks, tačiau pradėti
judėti šia kryptimi, daryti praktinius žingsnius
būtina nedelsiant.

regionai

Kaip atgaivinti Lietuvos regionus?
Gyvename nedidelėje šalyje, tačiau gyvenimo kokybės skirtumai tarp didmiesčių ir mažųjų miestų bei miestelių yra dideli. Mažiesiems miestams ir kaimui
daug skaudžiau smogia emigracija, čia didesnis nedarbas ir gerokai mažesni
atlyginimai. Ekonominiai skirtumai nulemia ir socialinius: daugėja beglobių, su
seneliais augti paliktų vaikų, auga jaunimo nusikalstamumas.
Ar mūsų regionai jau pasmerkti žlugti ir
visą dėmesį turėtume skirti miestų vystymui?
Ar galima rasti būdų, kaip atgaivinti kai kurias
merdinčias kaimo vietovėms?
Mano manymu, šalies regionų potencialas
yra didelis. Kiekviename iš jų galime atrasti
stipriąsias puses, tereikia ten nukreipti investicijas. Antai, Pamario kraštas turi daug galimybių
uždirbti iš turizmo, geros viešojo valdymo
pavyzdys yra Druskininkai, maloniai stebina
Dargužiuose įsikūrę sūrininkai, nespėjantys
tenkinti naminių sūrių paklausos, sėkmingai
ūkininkaujama Vidurio Lietuvoje, o per krizę
visoje šalyje suklestėjo ūkininkų turgūs. Šį sąrašą
būtų galima tęsti.
Suprantama, ne kiekvienas regionas pasižymi vaizdingu kraštovaizdžiu ar derlingu dirvožemiu, tačiau, esu tikras, kad sėkmingą ūkinę
veiklą galima vystyti visoje Lietuvoje. Paradoksalu, tačiau didžiuliai žemės plotai mūsų šalyje
dirvonuoja be jokios naudos, o Olandija dėl
žemės tiesiogine prasme kovoja su jūra... Nuėjus į parduotuvę, matai tos kovos rezultatus, nes
didelė dalis gėlių ir daržovių atkeliauja būtent iš
tos šalies šiltnamių. Tačiau nereikia ir Olandijos.
Dėl stipresnių konkurencinių pozicijų mūsų
turgaviečių prekystaliai lūžta ir nuo Lenkijos
ūkininkų produkcijos.
Žemės ūkis neabejotinai gali būti vienas
svarbiausių Lietuvos regionų ekonomikos variklių. Dėl dirbamos žemės ploto, esamų tradicijų
ir Europoje vyraujančių paklausos tendencijų,
galime garsėti kaip natūraliais būdais kokybišką
produkciją auginanti šalis, kurios produkcija
vertinama turtingų šalių rinkose.
Išnaudoti šį potencialą mums šiandien trukdo keletas veiksnių. Anksčiau šalies žemdirbiai
dar galėjo pasinaudoti pigesnės darbo jėgos
privalumu, bet dėl emigracijos nebeliko kam
dirbt, o tie, kurie liko, pagrįstai nori uždirbti
daugiau nei minimalią algą. Mūsų ūkininkų

Zigmantas
Balčytis: Žemės
ūkis neabejotinai
gali būti vienas
svarbiausių Lietuvos regionų ekonomikos „variklių“.
konkurencingumui jau ir šiandien kenkia genetiškai modifikuotų maistinių kultūrų intervencija.
Sojos pupelės, kukurūzai ir daugelis kitų iš šių
kultūrų pagamintų maisto produktų, išstumia
vietinių gamintojų produkciją. Dėl gerokai
mažesnių žemdirbių gaunamų išmokų mūsų
konkurencingumas tarptautinėje rinkoje mažėja.
Tiesa, žemdirbius slegia ne vien per mažos išmokos, bet ir jų skyrimo tvarka, dėl kurios ypač
nukenčia smulkieji ūkininkai.
Daug sumaniau galėtume panaudoti ir
dirvonuojančius laukus. Antai, Danijos sostinės
Kopenhagos kaimynystėje veikianti elektrinė
gali deginti biomasę ir pagaminti 585 megavatus
elektros energijos. Palyginimui, žadamas būsimosios Visagino AE galingumas sudarys apie
1350 megavatų. Skirtumas ne toks ryškus, kad
galėtume numoti ranka į alternatyviąją energetiką, kuri ateityje gali tapti strategine ūkio šaka.
Biomasės gamyba naudinga ne tik išnaudojant dirvonuojančius laukus, reikalingas ir aptarnaujantis sektorius – nuo žaliavos surinkimo iki
deginimo katilų. Taigi, alternatyvioji energetika
gali sukurti daug papildomų darbo vietų šalies
regionuose.
Dar vienas būdas gaivinti šalies regionų ekonomiką, yra daugiabučių renovacija. Iš sovietmečio esame paveldėję neefektyvius daugiabučius namus. Tai aktualu ne vien didmiesčiams,
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regionai

bet ir mažesniems miestams. Šildymo kainos
mažuosiuose miestuose nėra mažesnės, o pasitaiko atvejų, kad ir didesnės nei didmiesčiuose,
tačiau mes ir toliau šildome orą... O šildome
dažniausiai degindami importuotą iškastinį kurą
(dujas ir naftos produktus), gyventojams dar
sumokame kompensacijas ir gauname dvigubą
nuostolį. Eikvojame biudžeto lėšas neefektyviai
šildydamiesi, o išleisti pinigai atitenka užsienio
energetikos bendrovėms.

Paminėjau tik keletą krypčių, kaip galima
būtų skatinti ekonomiką ne tik didžiuosiuose
miestuose, bet ir miesteliuose bei kaimo vietovėse. Kiekvienas regionas turi tik jam būdingų
stipriųjų pusių, kurias galima išnaudoti. Reikia
imti ir daryti: „įdarbinti“ ES lėšas, peržiūrėti investavimo politiką ir sąlygas, aktyviai nukreipti
investicijas į šalies regionus, o ne vien tik į
sostinę. Matau, kad turime didelių galimybių
augti, tačiau vis dar nesugebame jomis pasinaudoti.

Lietuvos laukų vaizdas

Vokietijos laukų vaizdas

Z. Balčytis: mūsų šalies politikai turėtų įsipareigoti, kad Lietuvos laukų
vaizdas ateityje nesiskirtų nuo senųjų ES šalių.
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