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Skriste praskriejo pirmieji metai Europos Parlamente. Briuselis, Strasbūras, Vilnius, Lietuvos miestai ir miesteliai, dešimtys posėdžių, svarstymu, sesijų, susitikimų... Apie pirmuosius metus dažnai atsiliepiama, kaip turinčių kolegų ir padėjėjų, neįtikėtinai intensyvų EP ritmą pavyko pagauti vos per keletą mėnesių.
Žinoma, neatmetu išmoktų pamokų. Europinės administravimo tradicijos, metodai suvaldyti gausias darbuotojų skaičiumi institucijas, mąstymas Europos mastu, supratimas, kad nuo vieno ar kito sprendimo priklauso nebe 3-jų, o beveik 500 milijonų žmonių
gyvenimas,-suteikia neįkainojamą patirtį.
Šioje darbų EP rinktinėje gana detaliai pateikiama daugelis mano oficialiųjų 2009/2010 metų darbų Europos Parlamente ir Lietuvoje, tačiau daug kas į ją ir nepatenka. Svarbi, tačiau nematoma ir neprotokoluojama europarlamentaro darbo dalis: neformalūs
pokalbiai su įtakingais ES pareigūnais, diskusijos su kolegomis iš kitų šalių pristatant mūsų šalies ir regiono specifiką.
Kalbant apie temas ir klausimus, kuriuos teko spręsti šiais metais Europos Parlamente pirmiausia reiktų pradėti nuo komitetų,
kuriuose dirbu pristatymo. Kaip buvusiam Susisiekimo ir vėliau Finansų ministrui pavyko prisijungti prie svarbių Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE), Transporto ir turizmo bei Biudžeto kontrolės (CONT) komitetų veiklos.
Tai vertinu kaip nemažą laimėjimai nes priklausymas šiems komitetas leido veiksmingai ginti mūsų šalies interesus ir kelti problemas susijusias su Lietuvos ir Baltijos regiono energetine ir izoliacija, taip pat ginti mūsų siekį prisijungti prie visos Europos geležinkelio sistemos. Nors politiniai - administraciniai procesai vykstantys Europiniame lygmenyje yra nepaprastai sudėtingi, tačiau
šiose srityse per metus laiko nuveikti pavyko tikrai nemažai. Baltijos šalių energetinės izoliacijos problema skambėjo taip dažnai, kad
Energetikos komisaras iš Vokietijos G.Oettingeriu buvo priverstas pažadėti spręsti mūsų priklausomybės nuo vienintelio dujų tiekėjo
iš Rytų problema.
Pavyko patiekti dėl mūsų siekio integruotis į ES geležinkelių sistemą. Kaip žinia, dabar mūsų geležinkeliai yra rusiško tipo ir
faktiškai integruoti į Rusijos geležinkelių sistemą. Norint integruotis į Europos geležinkelių sistemą, reikia nutiesti Europinę vėžę.
Pradžioje nuo Kauno iki Varšuvos vėliau pratęsiant iki Talino. „RailBaltica” Projektas ypač svarbus ne tik dėl geriau užtikrinto laisvo prekių ir žmonių judėjimo, bet ir politiškai bei nacionalinio saugumo prasme. 2010 metais pavyko įtraukti Lietuvos ir Lenkijos
geležinkelio koridorių į Europos konkurencingo krovinių gabenimo geležinkeliais reglamentą. Dokumente Lietuva atsirado tarp tų
Šalių, kuriose tarptautiniai geležinkelių koridoriai bus vystomi pirmiausia. Taigi, šis sprendimas yra iš esmės ir saugiklis „ RailBaltica”
projektui, nes nepriklausomai nuo to kaip seksis vystyti „RailBaltica” Lietuvos-Lenkijos jungtis privalės būti nutiesta ir tai reikš mūsų
susijungimą su Europos geležinkelių.
Trečias klausimas Europos Parlamente, kuriam skyriui daug laiko ir energijos, yra tiekis sustabdyti genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) skvarbą Europos Sąjungoje. Šią kova paskatino faktas, kad Europos Komisija įteisino genetiškai modifikuotų bulvių
“Amflora” auginimą, nepaisydama nei Bendrijos visuomenės, nei Europos bei nacionalinių parlamentų vyraujančios neigiamos nuomonės šiuo klausimu. Kita priežastis — Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) abejonės dėl GM produktų įtakos žmonių sveikatai.
Savo argumentus prieš išdėsčiau rašytinėje deklaracijoje. Kad ji patektų į Parlemento darbotvarkę reikia surinkti daugiau nei puse
visų europarlamentarų parašų. Tai nelengva užduotis, reikalaujanti didelio įdirbio pačiame Parlamente, kur vienu metu sprendžiama šimtai įvairių problemų. Surengėme ryškią
spalvingą viešinimo akciją EP rūmuose Strasbūre, atkreipėme daugelio parlamentarų
dėmesį, išgirdome daug nuoširdaus palaikymo ir nuožmios kritikos. Kai yra rengiama ši
rinktinė dar nėra aišku, ar pavyks užsibrėžtą tikslą, pasiekti, tačiau tikimės geriausio.
Žinomą, Šios trys pagrindinės temos nėra baigtas darbų sąrašas. Klausimų, kurių
sprendime teko sudalyvauti per Šiuos metus buvo daug. Apie juos. galėsite išsamiau susipažinti šioje rinktinėje. Trumpai galima paminėti, siekį supaprastinti taisykles ES paramai
gauti, iniciatyvas palengvinti smulkiojo verslo administravimą ir užtikrinti finansavimą
per mikropaskolas, padidinti finansavimą pieno sektoriui.
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Lietuvos energetikos problemos
europiniame kontekste.
Europa taupo energiją,

P

o kaip sekasi Lietuvai?

irmas
skyrius

03 Rugsėjis 2009
Pirmajame Europos Parlamento (EP) Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto posėdyje buvo paliesta
strateginės svarbos Europos Sąjungai (ES) ir, žinoma, Lietuvai sritis – energijos taupymo reguliavimas.
Reikia pažymėti, kad kalbėti apie energijos taupymą čia
įprasta. Ir ne skambiomis frazėmis, o remiantis skaičiais, faktais ir teisiniais įsipareigojimais. Mat Europos Sąjunga yra
įsipareigojusi iki 2020 metų 20 procentų sumažinti energijos suvartojimą ir šiltnamio dujų išmetimą bei atitinkamai
padidinti atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą.
Posėdyje buvo dar kartą akcentuota, kad energijos taupymas teikia ne vien akivaizdžią ekonominę, ekologinę, bet
ir politinę naudą, nes mažėja priklausomybė nuo importuojamų ribotų išteklių – naftos ar gamtinių dujų.
Šioje diskusijoje ypač suklusti reiktų naujosioms ES šalims, tarp jų ir Lietuvai, nes posėdžio metu jos buvo įvardintos kaip turinčios daugiausiai energijos taupymo atžvilgiu
neefektyvių pastatų ir dedančios mažiausiai pastangų padėčiai gerinti. Kritikuotas ir vangiai vykstantis pastatų renovacijos procesas.
Grįžtant prie Lietuvos, deja, reikia pripažinti, kad situacija yra liūdnoka. Šių metų pradžioje Vyriausybei tvirtinant
vadinamąjį krizės įveikimo planą, nebuvo išgirsta nuomonė
ir kritika, kad pastatų renovacijos modelis nebus veiksmingas. Dabar ši nuomonė, tik kitais žodžiais, buvo išsakyta ir
EP komitete. Mano rekomendacija Lietuvos sprendimų priėmėjams būtų: dar kartą atidžiai išanalizuoti ir taikyti gerais
pavyzdžiais pripažįstamų šalių – Suomijos, Danijos, Austrijos – modelius, o ne bandyti išrasti dviratį, kuriam akivaizdžiai trūksta vieno rato.

EP nario taryba
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Energetikos klausimai sprendžiami kiekviename žingsnyje

16 Rugsėjis 2009
Frakcijos posėdyje svarstėme rezoliuciją dėl išorinio ES
energetinio saugumo, kurioje minima ir Rusijos – Ukrainos
dujų tiekimo krizė. Žvelgiant per Lietuvos interesų prizmę,
galima sakyti, kad ši krizė davė mums naudos.
Visų pirmą ES lygiu buvo atkreiptas dėmesys į energetinį
saugumą ir priklausomybės nuo vieno tiekėjo klausimą. Taip
pat, pasimokius iš skaudžios Ukrainos patirties, dabar yra raginama diversifikuoti energijos šaltinius net tik kalbant apie
išorės tiekėjus, bet ir stiprinant jungtis ES viduje. Tai yra labai
aktualu ir Lietuvai, kurios energetinis tinklas yra tiesiogiai priklausomas nuo tiekėjų iš Rytų. Šią problemą sprendžiant ES
lygiu mes galėsime greičiau ir mažiau skriaudžiant Lietuvos
biudžetą padidinti savo energetinį saugumą.
Noriu pasidžiaugti, kad Baltijos intergrupė, susitarė dėl
savo veiklos tęsimo ir plėtros, įtraukiant Europos Šiaurės šalis.
Ši grupė buvo įsteigta EP narių iniciatyva 2004 m. Jos tikslas –
kelti Baltijos jūros valstybių šalių kultūrines, ekologijos ir energetikos problemas. Grupės veikla yra labai svarbi Lietuvai, nes
joje priimti sprendimai lengviau patenka į EP ir Europos Komisijos darbotvarkę. Posėdyje atsirado vilčių, kad nebūsime
palikti vieni ir kritikuodami Nord Stream dujotiekį ir kituose
mūsų regionui svarbiuose energetiniuose projektuose.

Grįžtant prie Lietuvos, deja, reikia pripažinti, kad situacija yra
liūdnoka.

Ar įgysime energetinį saugumą?

30 Rugsėjis 2009
Vakar, rugsėjo 29 d., Europos Komisijos atstovai pristatė
dokumentą, kuris ateinančiais mėnesiais taps vienu svarbiausių Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos – ITRE komiteto darbotvarkės klausimų. Europos Komisija svarstymui teikia
Reglamentą dėl energijos tiekimo saugumo užtikrinimo, kuris
negalėtų būti priimtas be Parlemento pritarimo.
Reikia pažymėti, kad šio dokumento atsiradimą sąlygojo
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Rusijos-Ukrainos dujų krizė, kada ir Europos sąjungos valstybės narės fiziškai pajuto susilpnėjusį spaudimą savo dujų
vamzdžiuose.
Skirtingai nuo dabar galiojančios energijos tiekimo saugumo direktyvos Reglamentas turės būti taikomas tiesiogiai ir
įgyvendinamas vienodai visose valstybėse narėse, taigi neliks
vietos skirtingam vertinimui ir interpretavimui. Kad direktyvos
užtikrinti energetikos saugumui nepakanka, atskleidė ir jau minėta dujų tiekimo krizė.
Mano nuomone, kurią turėjau progą išsakyti komiteto posėdyje, dokumentas teikia vilties vadinamosioms energetikos
saloms – mažosioms ES valstybės, kurios yra priklausomos nuo
vienos šalies tiekėjų malonės. Tačiau klausimas, kurį iškėliau EK
atstovams yra, ar atsižvelgiama į elektros energijos rinkos situaciją. Lietuva nuo 2010 metų privalo uždaryti atominę elektrinę,
o Rusija paskelbė apie atominės energetikos vystymą Kaliningrade. Ar Europos Komisiją išanalizavo šią situaciją, kuri, mano
manymu, gali dar labiau padidinti energetinę priklausomybę.
Europos Komisijos atstovai atsakydami tikino, kad elektros
jungtis su Švedija, taip pat planuojami Suomijos – Švedijos
elektros tiltai, dujų jungtis tarp Lietuvos ir Lenkijos bei Latvijos
dujų saugyklos galimybės neturėtų palikti nei Lietuvos, nei kitų
Baltijos valstybių izoliuotomis.

Daugiau atskaitomybės energetikoje mums
neprošal

07 Spalis 2009
Vakar, spalio 6 d., Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos
komitete (ITRE) vyko apsikeitimas nuomonėmis dėl pranešimo
Europos Komisijai apie naftos gamtinių dujų ir elektros energijos investicinius projektus.
Buvo pažymėta, kad augant privataus kapitalo įtakai, įgyvendinant energetikos infrastruktūros projektus, reikalinga
didesnė Europos Komisijos priežiūra, kad nebūtų pažeidžiami
pagrindiniai ES ūkio principai kaip sąžininga konkurencija ar
skaidrumas.
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Šiam tikslui pasiekti reikia sukurti visoms valstybėms narėms vienodą, paprastą ir kartu efektyvią Europos Komisijos
informavimo sistemą, kad įgyvendinami energetikos projektai galėtų būti operatyviai įvertinami iš kelių sektorių perspektyvos.
Galima nuraminti privačius verslininkus, kad šie pokyčiai
nereiškia didesnių suvaržymų vystant investicinius projektus, anaiptol, siekiama sumažinti administracinius suvaržymus ir paspartinti procesą. EK ragina skatinti investicijas į
energetikos sektorių, tačiau tuo pačiu siekia užtikrinti didesnį skaidrumą.
Ką šie pokyčiai reikštų Lietuvai? Mano nuomone, papildoma kontrolė iš Europos Komisijos mūsų valstybėje yra būtina, ypač, turint omenyje kontekstą: vyksta diskusija dėl naujos atominės elektrinės statybos, bus statomi elektros ir dujų
tiltai su Skandinavijos šalimis ir Lenkija. Įsigaliojus naujam
reglamentui visi pradėti įgyvendinti energetiniai projektai
būtų vertinami ne tik šalies viduje, bet ir Europos Komisijoje,
o tai būtų papildomas saugiklis užtikrinant vartotojų interesus, neiškreipiant konkurencijos ir dirbant skaidriai.

Dujų tiekimo ypatybės Europoje.
Kas mūsų laukia?

20 Spalis 2009
Praėjusią savaitę Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete buvo pristatyta ir aptarinėjama studija apie
dujų ir naftos vamzdynus Europoje. Ką turėtume žinoti, kad
lūkesčiai nebūtų per dideli ir, kad neprarastume savo galimybių padidinti energetinį saugumą?
Studijoje, pažymima, kad nepaisant atsinaujinančių energijos šaltinių vystymo naftos ir dujų suvartojimas 2020 metais turėtų išlikti dabartiniame lygyje, tačiau priklausomybė
nuo eksporto didės, nes gavyba Europos viduje nuolat mažėja.
Iš kur importuosime dujas ir naftą? „Liūto dalis“ dujų į Europą patenka iš Rusijos, Artimųjų rytų ir Šiaurės Afrikos

EP nario taryba
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šalių. Didžiausi gamtinių dujų resursai, kuriuos galima pasiekti vamzdynais yra Rusijoje, Katare ir Irane. Tokia energijos išteklių tiekimo schema yra rizikinga geopolitiškai,
nes gali būti sutrikdyta dėl įvairių politinių situacijų, karinių konfliktų ar neramumų.
Kokius priešnuodžius gali panaudoti Europos Sąjunga
prieš rizikingą dujų tiekimo schemą? Pirmiausia siekiama
tarpusavyje sujungti valstybių narių vamzdynus į stambius regioninius darinius. Tai reiškia pastatyti dvipusio
dujų tiekimo mazgus, kurie, nutrūkus tiekimui iš vieno
tiekėjo, galėtų importuoti dujas iš kito. Lietuvos atveju
planuojama statyti jungtį su Lenkija. Ji bus saugiklis nuo
dujų tiekimo sutrikimų iš Rusijos. Tačiau šiuo metu nėra
nei aiškių planų, nei finansavimo šaltinių kaip šį projektą
įgyvendinti.
Svarbu suprasti ir tai, kad net ir jungiantis tarpusavyje
bei mažinant priklausomybę nuo tranzitinių šalių, Europa
negali iš esmės pakeisti dujų tiekėjų, todėl studijoje kalbama apie poreikį plėtoti santykius su gamtinius išteklius
valdančiomis šalimis bei siekti pasirašyti ilgalaikes tiekimo sutartis.

Kaip elgtis Lietuvai?
Išanalizavus dujų ir naftos situaciją Europos sąjungoje
ir jos perspektyvas, akivaizdu, kad blogiausia strategija
kurią galėtų pasirinkti Lietuva būtų laukimas, kol būsime
prijungti, aprūpinti ir apsaugoti. Turime Vyriausybės lygiu
spręsti dujų tiekimo diversifikavimo klausimą. Juk šiam
reikalui netgi turime įsteigtą atskirą ministeriją. Kelia nerimą tai, kad elektros tinklų ir atominės elektrinės uždarymo ir naujos statybos peripetijos, nepalieka erdvės kitų
energijos šaltinių užtikrinimo strategijoms. Taip neturėtų
būti, nes dėl absoliučios priklausomybės nuo Rusijos dujų
šioje srityje esame dar labiau pažeidžiami, nei dėl Ignalinos Atominės elektrinės uždarymo, todėl turime nedelsiant imtis iniciatyvos projektuoti ir ieškoti investuotojų
dujų jungties su Lenkija statybai.

Europos
parlamente
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Energetinis saugumas:
svarbiausia gautas pažadas finansuoti
Gruodis 3 d., 2009
Vakar, gruodžio 2 d., Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete buvo nagrinėtas svarbus klausimas, susijęs
ir su Lietuvos nacionaliniu saugumu. Europos Komisija siūlo
priimti naują reglamentą, kuriame būtų numatytos priemonės užtikrinti gamtinių dujų tiekimo patikimumą.
Europos Sąjungos vizija yra tarpusavyje sujungta ir konkurencinga vidaus rinka, turinti įvairių tiekimo šaltinių ir
alternatyvių dujų transportavimo maršrutų. Turint tokią sistemą, nutrūkus dujų tiekimui tam tikram taške būtų galima
perskirstyti vastybėse narėse esančius dujų rezervus ir taip
išvengti visiško „dujų bado” vienoje ar keliose šalyse.
Reglamentu taip pat skatinamos investicijos į naujos dujų
infrastruktūros statybą. Valstybėms narėms Europos Komisija siūlo padėti įgyvendinti dujų infrastruktūros projektus
naudojantis įvairiais galimais Bendrijos finansavimo šaltiniais kaip Europos investicijų banko paskolomis ir garantijomis arba Regioninės plėtros, Struktūrinių ir Sanglaudos
fondų lėšomis.
Naujajame reglamente sakoma, kad per 2 metus nuo jo
įsigaliojimo turi būti užtikrintas dujų transportavimas abiem
kryptim. Lietuvos atveju tai reikštų, kad be pagrindinio dujotiekio iš Rusijos turi būti pastatyta naujos jungtys su Lenkija
ar kitomis valstybėmis narėmis , kuriomis dujos galėtų judėti
dviem kryptimis. Turint tokias jungtįs nutrūkus dujų tiekimui
iš Rusijos, dujas Lietuva galėtų gauti iš Lenkijos ir atvirkščiai,
jei problemos iškiltų Lenkijoje, Lietuva laikinai padėtų lenkams spręsti jų energetinę krizę.
Deja, šiuo metu mes neturime tokių dujotiekių jungčių,
esame visiškai priklausomi nuo Rusijos dujų ir izoliuoti nuo
Europos Sąjungos bendrosios rinkos. Šią problemą posėdyje
asmeniškai iškėliau komisarui A. Piebalgs. Atsakydami EK atstovai patikimo, kad Baltijos regiono prijungimas prie Europos dujų tinklų yra laikomas prioritetiniu Europos Sąjungos
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klausimu ir kitąmet problemos sprendimui bus skirtas prioritetinis finansavimas.
Tai labai svarbi žinia Lietuvai, tačiau kelia nerimą Lietuvos
Vyriausybės pozicija. Dujų infrastruktūros sujungimo su ES
rinka nėra tarp prioritetinių Lietuvos Energetikos ministerijos
projektų. Viešoji erdvė „užkimšta” diskusijomis apie LEO likvidavimą ir ateities vizijomis naujos atominės elektrinės tema,
tačiau Lietuvos energetikos infrastruktūros sujungimo su ES
tinklu problemą reikia pradėti spręsti.

ENERGETIKA IR POLITIKA 2020 METAIS

14 Gruodis 2009
Zigmanto Balčyčio pranešimo „Energetika ir politika 2020
metais” skaityto Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos
posėdyje – konferencijoje skirtojoje partijos atkūrimo 20 –
mečiui santrauka.
Šiandien ES importuoja daugiau nei 50 procentų suvartojamų dujų. Net 23 proc. šio kiekio yra tiekiama iš Rusijos. Prognozuojama, kad 2020 metais ES – 27 sunaudos maždaug tiek
dujų, kiek yra suvartojama šiandien, o kadangi dujų gamyba
ES viduje mažės, importo apimtys gali išaugti dar 30 proc.
Didžiausi dujų šaltiniai, kuriuos galima pasiekti dujotiekiais, yra Rusijos, Irano ir Kataro teritorijose. Todėl dujų tiekimas patiria geopolitinę riziką: transportavimas gali nutrūkti
dėl įvairių politinių situacijų, karinių konfliktų ar neramumų.
Kadangi Europoje naftos ir dujų gavyba mažėja, ES energetikos priklausomybė nuo Rusijos tik didės. Tarptautinė energetikos agentūra IEA prognozuoja, kad iki 2030 m. Europos dujų
importas išaugs dvigubai , o pagrindine tiekėja išliks Rusija.
Svarbu dar ir tai, kad Prancūzija, Vokietija ir kitos ES narės
vis dar yra linkusios palaikyti joms palankų dvišalį dialogą su
Rusija. Akivaizdu, kad tokia dabar įgyvendinama individualistinė valstybių narių energetinė politika nėra palanki įgyvendinant vieningą ES energetikos strategiją.
Siekiant padidinti konkurenciją ir dujų tiekimo saugumą,
diversifikuojant transportavimo kelius ir integruoti dabar
įzoliuotas šalis, ES ketina ir toliau vystyti šalių tarpusavio
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ijungtis, per kurias gamtinės dujos gali keliauti dviem (pirmyn ir atgal) kryptimis. Krizės atveju, ar esant laikiniems
dujų tiekimo sutrikimams, tokios jungtys turi apsaugo nuo
visiško dujų trūkumo.
„Amber PolLit“ juntis turėtų sujungti Lietuvą ir Lenkiją
per šiuo metu veikiantį Yamal-Europe dujotiekį jungiantį
Vakarų Sibirą su Vokietija. Įgyvendinus projektą, dujų krizės
atvejų Lietuvai būtų užtikrinta pagalbą iš Lenkijos. Šiam
projektui jau numatytas 292 milijonų eurų finansavimas
iš ES, tačiau sėkmingas jo įgyvendinimas priklausys ir nuo
Lenkijos geros valios patobulinti Yamal-Europe dujotiekį,
užtikrinant, kad dujos galėtų tekėti dviem kryptimis, bei
patobulinti dojotiekį Lenkijos-Vokietijos pasienyje tokiam
reversiniam dujų srautui iš Vakarų Europos užtikrinti. Deja,
pasidomėjus paaiškėja, kad šios jungties projekto netgi
nėra Lietuvos energetikos ministerijos prioritetinių projektų sąraše.
Bendrojoje ES energetikos politikoje, kalbant apie tiekėjų diversifikavimą, dažnai linksniuojamas „Nabucco“ dujotiekis, pagal kurį Centrinės Azijos, Azerbaidžano ir galbūt
IIrano dujos būtų tiekiamos Europai. Tačiau Italija ir Prancūzija dalyvauja kitame projekte ir ketina kartu su Rusija tiesti
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dujotiekį „South Stream“, kuris būtų „Nabucco“ konkurentas. Ekspertai teigia, kad, pastačius vieną iš šių dujotiekių,
kitas dėl konkurencijos tampa finansiškai pražūtingas.
Įvertinus Europos Sąjungos energetinę situaciją, formuojasi tokios veiksmų galimybės Lietuvai:
Turime imtis iniciatyvos ir lyderystės, įgyvendinant dujų jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos projektą, kuriuo ne tik priartintume energetinio saugumo pasiekimo
terminą, bet ir duotume labai nemenką paspirtį šalies
ekonomikai.
Reikia paspartinti senų pastatų renovavimo programas, kurios leistų sutaupyti iki 30 proc. dabar sunaudojamos energijos.
Privalome pradėti paruošiamuosius darbus dėl
suskystintų dujų terminalo statybos, kuris leistų diversifikuoti Baltijos šalių energetinę rinką.

Gautas svarbus
Energetikos komisaro pažadas
15 Kovas 2010
Praėjusią savaitę Europos parlamento pramonės,
mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nariai susitikime su Energetikos komisaru iš Vokietijos G.Oettingeriu
turėjo gerą progą tiesiogiai ir betarpiškai iškelti Lietuvos
ir Baltijos šalių energetikos problemas.
Vasario pabaigoje Komisija patvirtino 43 Europos Sąjungos energetikos infrastruktūros projektus, tačiau tarp
jų nebuvo Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio dujotiekio jungties „Small Amber“ (PolLit) projekto.
Nutiesus „Mažąjį gintarą“, būtų galima diversifikuoti
Lietuvos ir kitų Baltijos šalių dujų tiekimą, prijungti jas
prie Europos Sąjungos infrastruktūros ir taip ženkliai padidinti regiono energetinį saugumą,
Komisaras G.Oettingeris pažadėjo pasidomėti minėto
projekto būkle ir mane informuoti. Taip pat Komisarui
iš Vokietijos iškėliau problemą sumažinti priklausomybę
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nuo vienintelio tiekėjo – Rusijos., kad Lietuva yra priversta net iki 30 proc. daugiau nei kitos ES šalys permokėti už
dujas.
Oettingeris pripažino, kad tai yra problema ir ji bus išspręsta, kada į Maskvą važiuos derėtis Bendrija, o ne pavienės šalys.
Tokia komisaro pozicija rodo, kad nepaisant to, jog Vokietija pati linkusi dvišaliai spręsti energetikos klausimus,
Oettingeris pasisako už bendros ES energetikos politikos
įgyvendinimą. Žinoma, kad tokia pozicija yra ypač palanki
mažoms ES šalims, kurios neturi didelių svertų apginti savo
energetinius interesus prieš Rusiją.

Žengtas pirmas žingsnis link Europos
energetinio saugumo
18 Kovas 2010
Šiandien Europos Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete buvo balsuojama dėl dujų tiekimo saugumo reglamento, kuriame numatomos priemonės
ir būdai užtikrinti dujų tiekimo saugumą bei veiksmų planai, kaip įveikti galimus dujų tiekimo sutrikimus.
„Šiandien balsavome už tai, kad Europos Sąjunga, įvykus dujų tiekimo sutrikimui reaguotų laiku ir solidariai.
Valstybės narės privalės parengti individualius prevencinius veiksmų planus, taip pat veiksmų planai bus rengiami
ir regioniniu mastu. Svarbu tai, kad Europos Parlamentas
įpareigojo Europos Komisiją parengti visapusišką Bendrijos veiksmų planą, kuriame būtų numatyti galimi sutrikimo
scenarijai ir pačios efektyviausios priemonės, kurios padėtų
sušvelninti situaciją krizės atveju,“ – teigė Pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto narys europarlamentaras Zigmantas Balčytis
„Dideliu pasiekimu laikau, kad komitetas pritarė mano
parengtoms pataisoms apie spartesnį ir efektyvesnį, labiausiai energetiškai izoliuotų regionų integravimą į Europinę
energetinę erdvę. Tai atsispindi ir šiame dokumente, kuriame
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didelis dėmesys skiriamas regioniniam bendradarbiavimui
tarp valstybių narių. Reglamente numatytas energetinis
bendradarbiavimas tarp Lenkijos ir trijų Baltijos šalių, tikiuosi leis paspartinti planuojamus, tačiau šiuo metu politinės valios ir palaikymo stokojančius itin svarbius energetikos jungčių projektus,-sakė Z.Balčytis.

pateikė ir Europos Komisijai. Europos Parlamentaras rašte
adresuotam EK teigia, kad siekiant įgyvendinti sanglaudos
politikos tikslus, užtikrinti vartotojų teisių apsaugą bei sudaryti vienodas sąlygas įmonių konkurencijai vidaus rinkoje yra būtina dujų kainos klausimą spręsti Bendrijos lygmeniu.

Z.Balčytis Europos Prezidentui „užmynė“
dėl dujų kainos Lietuvoje
Naujienų portalas „Balsas.lt“ 2010 m. kovo 4 d.
Kovo 4.d. Briuselis, Europos Parlamentaras Z.Balčytis
dalyvaudamas Europos Parlamento S&D grupės posėdyje
kartu su naujuoju Europos Prezidentu Van Rompuy, kur
buvo aptariamas ES 2020 strategijos įgyvendinimas, iškėlė
problemą, kad Lietuva už dujas moka net 30 proc. didesnę
kainą nei kitos ES šalys.
„Būtina imtis veiksmų, kad strategijoje ES 2020 iškelti
tikslai būtų praktiškai įgyvendinti. Energetikos politikoje
infrastruktūros ir tarpvalstybinių jungčių vystymo klausimas yra esminis, integruojant izoliuotus regionus į bendrąją Europinę erdvę. Šiuo metu, būdama priklausoma nuo
vienintelio tiekėjo , Lietuva be pagrindo yra priversta net
trečdaliu daugiau mokėti už dujas negu kitos ES valstybės
narės. Tokia situacija ne tik skurdina Lietuvos žmones, bet
ir mažina mūsų įmonių konkurencingumą bei užkerta kelią
dalyvauti bendroje vidaus rinkoje vienodomis sąlygomis,”posėdyje teigė Zigmantas Balčytis.
Anot Z.Balčyčio po Lisabonos sutarties įsigaliojimo šią
problemą reikia laikyti bendra ES, o ne vien Lietuvos problema ir, esant ekonominiam sunkmečiui, ją būtina spręsti
skubiai.
„Vienas iš Lisabonos sutarties tikslų yra bendros ES vidaus energetikos rinkos sukūrimas ir tai reiškia solidarų
veikimą Europiniu lygmeniu,“- sakė Europos Parlamentaras.
Šiandien, kovo 4 d., šia problemą Z. Balčytis oficialiai
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Ar prisijungsime prie
Europos geležinkelio?
Transporto komitete pritarta Z.Balčyčio

A

ntras
skyrius

pataisoms dėl Baltijos jūros
regiono strategijos
23 Kovas 2010
Kovo 23 d. Briuselis, šiandien Europos Parlamento Transporto ir turizmo komitete, buvo balsuojama dėl EP nuomonės projekto dėl Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono
strategijos ir makroregionų vaidmens būsimoje sanglaudos
politikoje. Šešėliniu S-D politinės frakcijos pranešėju nuomonės projektui buvo Europos parlamentaras iš Lietuvos
Zigmantas Balčytis.
„Džiaugiuosi kad nuomonės rengėjas atsižvelgė ir palaikė mano pateiktus pasiūlymus. Tai reiškia, kad jeigu dokumentui , kurį rengs regioninės plėtros komitetas, bus pritarta EP plenarinėje sesijoje, Baltijos regionas galės tikėtis
daugiau ES institucijų dėmesio ir pagalbos įgyvendinant
svarbius regioninius turizmo, aplinkosaugos ir transporto
infrastruktūros projektus, kaip „Rail Baltica“ ir kt. ,“- sako Zigmantas Balčytis.
Z.Balčyčio pataisose siūloma įtraukti visas pakrančių valstybes į veiklą, susijusią su efektyvaus, sąveikiojo visos Europos transporto sektoriaus plėtra, kurioje būtų naudojama ir
gerinama visa turima infrastruktūra, ypač geležinkelių, jūrų
ir vidaus vandenų transporto .
Taip pat siūlyme akcentuojamas transeuropinės transporto sistemos vystymo poreikis Baltijos jūros regione,
siekiant sudaryti sąlygas regiono prieinamumui ir patrauklumui bei sujungiant Baltijos jūros regioną su Europos
transporto tinklu.
Z. Balčyčio nuomone, Europos Komisija ir toliau turėtų atlikti nuolatinę prioritetinių projektų vykdymo priežiūrą bei
skirti reikiamą finansavimą greitesniam jų įgyvendinimui.

Su LSDP jaunimu
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Pataisose taip pat atkreipiamas dėmesys, kad Baltijos šalių
išskirtinė geografinė padėtis suteikia galimybes aktyviau
plėtoti ryšius ir su kaimyninėmis ne ES šalimis, bei pabrėžia
turizmo svarbą Baltijos regiono ekonomikai.
Šiame dokumente pirmą kartą akcentuojama ES vežėjų
problema prie Rusijos sienos , kurią siūloma spręsti ne atskirų valstybių narių, bet visos Bendrijos pastangomis.

Z.Balčytis: Kaip sekasi prasibrauti link
Europos geležinkelių tinklo?
Naujienų portalas „Delfi“ 2009 m. spalio 13 d.
Geležinkelių sistema, jos suderinamumas su Vakarų Europos standartais, tinklų sujungimas ir susisiekimas su Baltijos
šalimis ne vienerius metus yra valstybės institucijų ir įvairių
žinybų svarstomas klausimas, tačiau ar pasiekta apčiuopiamų rezultatų? Ar galime tikėtis šių siekių įgyvendinimo?
Šiandien matyti, kad 2009 metus bus galima pavadinti
lūžio metais, kada vienpusės Lietuvos „svajonės“ įsijungti
į Europos geležinkelio tinklą sunkiai, tačiau prasibrovė į ES
institucijų darbotvarkę. Lietuvos siekiai pateko į reglamentą
dėl „Konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais
tinklo“ ir bus svarstomi Europos Parlamente.
Šio reglamento uždavinys nustatyti krovinių vežimo Europoje koridorių tinklą ir jo sukūrimo tvarką. Dokumento
strateginę svarbą Lietuvai galima iliustruoti labai tikrovišku
vaizdu. Šiandien 10 mln. tonų krovinių kasmet į Europą išrieda vis dar siaurais ir apkrautais Lenkijos keliais. Jeigu turėtume geležinkelio jungtį su Varšuva, atpigtų mūsų prekių
eksportas, sumažėtų išlaidos nuolatiniam kelių remontui.
Ar paminėjimas reglamente, jau reiškia geležinkelio statybų pradžią? Ne, tačiau reikia suprasti, kad žvelgiant į ES
žemėlapį, Lietuvos įjungimas į krovininių geležinkelių tinklą nėra toks savaime suprantamas, koks jis gali pasirodyti esąs mums. Pasiūlymo svarstymo metu buvo siūloma
remtis tik Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos
(ERTMS) koridoriais. Artimiausias mums toks koridorius
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prasideda nuo Varšuvos… Todėl Lietuvos intereso atstovavimas šioje strategijoje yra labai didelis laimėjimas, kurio
nepasiekus, būtume ilgam likę izoliuoti nuo ES geležinkelio sistemos.

„Rail Baltica“ ne vien gražus šūkis
Spalio 19 d. Vilniuje vyks “Rail Baltica„ ministrų konferencija. Joje tikimąsi pasirašyti deklaraciją, kuri patvirtins numatytą geležinkelio sąsajos nuo Varšuvos iki Helsinkio per
Baltijos šalis įgyvendinimo etapus. Tai labai svarbus, mums
Lietuvai, dokumentas. P.Telička projekto „Rail Baltica“ koordinatorius Europoje Spalio 7 d. Europos Parlamente, Transporto ir turizmo komitete, pristatė projekto įgyvendinimo
viziją, pagal kurią numatyta projektą pilnai užbaigti iki
2020 metų, o pirmojo etapo pabaiga planuojama jau 2013
metais. Iš viso linijos ilgis bus 1 142 km, projekto vertė sudarys 3,2 mlrd. eurų.
Deja, projektas susiduria su kliūtimis – viena jų, paveldėta iš dar tarybinių laikų – geležinkelio bėgių problema.
Baltijos šalių traukiniai vis dar rieda vadinamo „rusiško“
standarto platesniais bėgiais, o jų pakeitimas reikalauja
milžiniškų investicijų ir laiko sąnaudų. Kita kliūtis Lenkijos
interesas pakreipti liniją, ne pro Augustovą, o pro Elk vietovę, tačiau ši kryptis kelia aplinkosaugos klausimus, mat eitų
per nacionalinį parką.
Žinoma, turbūt opiausia problema yra biudžeto trūkumas. Ekonominė krizė sumažino ir valstybių vyriausybių,
ir privačių investuotojų finansines galimybes Šiuo metu
ieškoma būdų kaip sumažinti projekto kaštus, siūloma
projektui finansuoti panaudoti ES fondų lėšas ir Europos
investicijų banko paskolas.
Nepaisant šių kliūčių, pripažįstama, kad „Rail Baltica“
įgyvendinime pasiekta nemažai. Ir projekto koordinatorius
Europoje Pavel Telička ir, svarbiausia, Europos Komisija tiki
„Rail Baltica“ perspektyvomis. Tai leidžia manyti, kad išsprendus minėtas kliūtis, turėtume sulaukti sparčios projekto eigos.
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Lietuvos Europarlamentaras ragina
nenusileisti dėl „Rail Baltica“
22 Vasaris 2010 iš Daugelio šaltinių
Vasario 22 d., Vilnius, Europos Parlamentaras Zigmantas Balčytis ragina Baltijos šalių ir Lenkijos vyriausybes
kreiptis į Europos Komisiją kaip kolegialią instituciją dėl
Transporto komisaro Siimas Kallas pareiškimo, esą Europos Sąjunga greičiausiai nefinansuos „Rail Baltica“ geležinkelio linijos turinčios sujungti Baltijos šalis ir Lenkiją.
„Šis projektas turi ne tik ekonominę bei politinę reikšmę, jis svarbus ir Baltijos šalių bendro identiteto vystymuisi. Ne kartą buvo diskutuojama apie jo vertę ir pripažinta,
kad nepaisant didelės kainos projektą reikia įgyvendinti.
Toks komisaro iš Estijos pareiškimas yra nekorektiškas, kadangi nepateikiant pagrįstų argumentų, nubraukia įdėtas
pastangas ir menkina jau investuotas lėšas į šio projekto
vystymą,“ - teigia Zigmantas Balčytis.
Anot Europos Parlamentaro, nuskambėjus tokiai pozicijai, susinteresuotų šalių vyriausybės turi sureaguoti
ir oficialiai kreiptis į Europos Komisiją, kad ši patvirtintų
arba paneigtų Transporto komisaro neoficialiai žiniasklaidoje paskelbtus teiginius.
„Europos Komisaras turėtų įvertinti tokios viešos jo pozicijos žalą projektui, nes, akivaizdu, kad po šių nuogastavimų bus daug sunkiau pritraukti reikalingų papildomų
investicijų iš privataus sektoriaus,“- teigia Z.Balčytis.
Europos Parlamentaras ketina pats asmeniškai kreiptis
tiek į Lietuvos susisiekimo ministeriją, tiek į Europos Komisiją tiesiogiai, kad būtų išsklaidytos paskleistos abejones apie „Rail Baltica“ projektą.
Praėjusių metų spalio 7 d. P.Telička projekto „Rail Baltica“ koordinatorius Europoje Europos Parlamente, pristatė
projekto įgyvendinimo viziją, pagal kurią numatyta projektą pilnai užbaigti iki 2020 metų, o pirmojo etapo pabaiga planuojama jau 2013 metais. Iš viso linijos ilgis bus
1 142 km, projekto vertė sudarys 3,2 mlrd. eurų.

LSDP Varėnos
skyriuje
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Z.Balčytis ragina dėl „Rail Baltica“ siekti nacionalinio susitarimo

24 Vasaris 2010 iš daugelio šaltinių
2010 m. vasario 24 d. Briuselis, Europarlamentaras Zigmantas Balčytis, vertindamas geležinkelio jungties tarp Varšuvos ir Helsinkio per Baltijos šalis „Rail Baltica“ eigą, kviečia
susijusias institucijas ir parlamentines partijas Lietuvoje pasirašyti nacionalinį susitarimą ir pripažinti projektą strateginiu
mūsų valstybės tikslu. Taip pat prisiimti moralinę atsakomybę
ir siekti lyderystės regioniniu mastu, įgyvendinant projektą.
„Pritariu Ministro pirmininko ir Susisiekimo ministro pozicijai „Rail Baltica“ projektą laikyti strategiškai prioritetiniu.
Mano nuomone, atsižvelgus į tai, kad ir Europos Sąjungos
institucijų lygmenyje šiuo metu vyrauja pritariančios nuomonės projektui, turime užtikrinti, kad procesas neįstrigtų
dėl Lietuvoje galimai iškilsiančių politinių ar tarpžynybinių
nesutarimų,“ – teigia Zigmantas Balčytis.
Z.Balčyčio nuomone, nacionaliniame susitarime turėtų
būti iš anksto suderinti galimai skirtingi įvairių tarnybų ir organizacijų interesai, kad įgyvendinant projektą, jis neįstrigtų
dėl vietinių konfliktų.
Pasak, Europos parlamentaro, pastaruoju metu nerimą
kėlė Estijos Europos komisaro S.Kallas žiniasklaidoje paskleistos abejonės dėl projekto finansavimo. „Džiugu, kad Lietuvoje apsilankęs projekto koordinatorius Europos Sąjungoje P.
Telička abejones tvirtai išsklaidė,“ – teigia Z. Balčytis.

Geležinkelis per Baltijos šalis – ne vien
ekonomika
Naujienų portalas „Delfi“ 2010 m. kovo 4 d.
Praėjusią savaitę Lietuvoje apsilankęs geležinkelio jungties tarp Varšuvos ir Helsinkio projekto koordinatorius Europos Parlamente Pavelas Telička sklaidė abejones, esą Europos Sąjunga (ES) nebeketina finansuoti projekto.Pareigūno
vizitas paskatino ir Lietuvos Vyriausybę išreikšti nusiteikimą
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tęsti pradėtus darbus. Tačiau viešojoje erdvėje pasirodė ir
naujų kritiškų nuomonių dėl projekto ekonominio pagrįstumo, imta apskritai abejoti Lietuvos galimybėmis nutiesti
europinę geležinkelio vėžę, kurios reikia projektui įgyvendinti.
Šiandien susidarė situacija, kai reikia aiškiai atskirti, kokia ES pozicija projekto atžvilgiu, nuo to, kokios Lietuvoje
vyrauja nuomonės apie „Rail Baltica“. Ir Europos Komisijoje,
ir Europos Parlamento Transporto komitete vyrauja pritariantys balsai, projektas pripažintas kaip prioritetinis ir nėra
jokio rimto pagrindo, kad oficialioji bendrija savo nuomonę
pakeistų.
Asmeniškai dalyvaudamas Europos Parlamento Transporto komiteto posėdžiuose kėliau šį klausimą ir išgirdau
ne vieną įtakingą projektą palaikantį balsą. Ketinu ir ateityje
Europos Parlamente burti šio projekto šalininkus ne tik iš
tiesiogiai projekte dalyvaujančių ES šalių, taip pat užtikrinti
nuolatinį dėmesį projekto eigai bei finansavimo klausimui.
Paradoksalu, tačiau šiandien ryškėja, kad projektui sklandžiai skintis kelią galime sutrukdyti ir mes patys. Jeigu nebus
suderinti skirtingi susijusių institucijų, žinybų ir verslo organizacijų interesai ir nebus pasiektas principinis susitarimas
viduje, rizikuojame projektą „apauginti“ įvairiomis abejonėmis, kurios tikrai nepadės pritraukti reikalingų investicijų.
Šiame rašinyje nesinori leistis į ekonomines prognozes
apie projekto atsiperkamumą, verslo poreikį gabenti krovinius šia kryptimi ir pan. „Rail Baltica“ – mūsų galimybė integruotis į Europos geležinkelių transporto tinklą. Ir jokiu būdu
nenorėčiau sutikti su teiginiais, esą geležinkelį gali pakeisti
oro linijos ar geresnės kokybės greitkeliai. Tiek orlaiviai, tiek
kelių transportas – naftos produktams imlesnės transporto
priemonės, o pastarosios atsargoms senkant ir augant pasaulio ekonomikai naftos kaina gali tapti nepakeliama našta
tiek minėtiems kelių, tiek ir oro transporto sektoriams.
Baltijos šalių geležinkelio jungtis ir jos integralumus ES
transporto sistemoje turi būti vertinami ne vien ekonomine, bet ir politine bei identiteto prasmėmis. Geresnis
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susisiekimas gali lemti didesnį bendravimą ir bendradarbiavimą. Todėl galima prognozuoti, kad dėl geležinkelio ateityje mes
labiau suartėsime su Baltijos šalimis ir kitomis Baltijos jūros regiono valstybėmis. Labiau įsitrauksime į Baltijos jūros regiono
klausimų sprendimo ir „Baltijos jūros strategijos“ uždavinių įgyvendinimo procesus. Pagaliau – tai mūsų galimybė perimti šiaurietiškas socialinio teisingumo, bendruomeniškumo ir žmogaus
teisių bei laisvių tradicijas. Neabejoju, kad, įgyvendinus projektą, teigiamas impulsas bus duotas ir regiono turizmo sektoriui.
Tiek „senoji“ Europa, tiek Japonija, Pietų Korėja, o dabar – ir
Kinija, jau naudojasi geležinkeliais, kai reikia greitai ir patogiai
įveikti didelius atstumus. Palyginti su šių šalių infrastruktūros
mastu, mūsų projektas nebeatrodo toks milžiniškas. Kelių ir oro
transportui tradiciškai pirmenybę teikia Jungtinės Valstijos, kurios, kaip žinome, ir yra daugiausia naftos pasaulyje sunaudojanti šalis.
Hibridinių ar kitokių naftai neimlių technologijų plėtra transporto sektoriuje, deja, tebėra kūdikystėje. Sunku įsivaizduoti,
kada krovinius gabensime elektros energija ar angliavandeniliu
varomais vilkikais, ar kada be naftos produktų ūkininkai galės
dirbti laukus. O geležinkelių transportas ir yra ateities transportas, nes čia pasiekiamas didelis energijos suvartojimo efektyvumas.
Vertinant paramą ir vyraujantį pritarimą projektui ES, jau
investuotas lėšas bei energiją, norėtųsi matyti konstruktyvią
diskusiją ir Lietuvoje. Mano nuomone, tai istorinė strateginės
reikšmės galimybė Lietuvai integruotis į bendrijos transporto
sistemą, siekti politinių, kultūrinių ir ekonominių tikslų, todėl
nebereikėtų abejoti pačiu projekto tikslingumu, o kartu ieškoti
efektyviausių jo įgyvendinimo kelių.

Kai neskrenda lėktuvai – „Rail Baltica”
ypatingai reikalinga
Naujienų portalas „Delfi“ 2010 balandžio 16 d.
Sutrikęs oro susisiekimas Europoje dar kartą parodo, kaip
svarbu Lietuvai turėti geležinkelio jungtį su Vakarų Europa.

20

“Tai, kad geležinkelis – ne tik ekonomika, jau sakiau ne
kartą. Pastarųjų dienų įvykiai tik dar labiau paryškina, kad
be “Rail Balticos” Lietuva yra atskirta nuo Europos. Prancūzijoje oro uostuose įkalinti vokiečiai namo gali grįšti traukiniais, kaip ir dauguma kitų vakarų Europos gyventojų.
Keleiviai iš Lietuvos tokios galimybė neturi. Ir net nusileidę
kaimyninės Varšuvos oro uoste, penkis šimtus kilometrų
iki Lietuvos sostinės autobusų turėtų važiuoti 10 valandų. Moderniu traukiniu, jei būtų „europinė vėžė“, kelionė
užtruktų vos kelias valandas,“ – sako Europos parlamento
narys Zigmantas Balčytis.
Europos parlamento narys Z.Balčytis Europos Parlamento Transporto komiteto posėdžiuose ne kartą kėlė
“Rail Balticos” klausimą. Tuo tarpu Lietuvoje “Rail Balticos”
reikalingumu ne kartą buvo abejota.
Lietuvos socialdemokratai EP inicijuoja deklaraciją dėl
„Rail Baltica“
27 Balandis 2010 iš daugelio šaltinių
Balandžio 27 d. Briuselis, Lietuvos socialdemokratai Europos Parlamente Vilija Blinkevičiūtė, Zigmantas Balčytis
ir Justas Vincas Paleckis inicijuoja rašytinę deklaraciją dėl
„Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo. Prie iniciatyvos pirmieji taip pat prisijungė buvęs Lenkijos Transporto ministras Boguslaw Liberadzki ir buvęs Latvijos ministras pirmininkas Ivars Godmanis.
Europarlamentarų iš Lietuvos bendrai parengtame dokumente Europos Komisija raginama imtis aktyvaus vaidmens bendradarbiaujant su geležinkelio jungties tarp
Varšuvos ir Helsinkio projektą įgyvendinančių šalių vyriausybėmis, kad projektas būtų įgyvendintas laiku.
„Pastarųjų dienų įvykiai, kada dėl Islandijos vulkano sutriko visos Europos susisiekimas oru ir Baltijos šalių gyventojai neturėdami alternatyvaus transporto buvo atskirti
nuo likusios Europos dalies, rodo būtinumą ES lygiu dar
kartą pabrėžti mūsų regiono izoliaciją ne tik energetikoje,
bet ir transporto srityje,“ – sako europarlamentaras, Transporto ir turizmo komiteto narys Zigmantas Balčytis.

Knygų mugėje
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LSDP atstovų Europos Parlamente inicijuojamoje deklaracijoje Europos Komisija raginama imtis visų būtinų
priemonių, kad projektas išliktų prioritetinis ir jam būtų
užtikrintas reikiamas finansavimas, nes Baltijos šalys stipriai
nukentėjo nuo ekonominės krizės ir be ES pagalbos negalėtų įvykdyti prisiimamų įsipareigojimų.
Dokumente akcentuojama ir tai, kad „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimas leistų užtikrinti efektyvų žmonių ir krovinių judėjimą tarp šio regiono ir likusios Europos dalies bei
padėtų regionui vystyti perspektyvų turizmo sektorių.
Rašytinį pareiškimą gali inicijuoti ne daugiau kaip penki
Europos parlamento nariai. Deklaracija turi būti išversta į visas oficialias ES kalbas ir vėliau teikiama pasirašyti kitiems
europarlamentarams. Kad dokumentas įsigaliotų per tris
mėnesius reikia surinkti daugiau nei pusę iš 736 Europos
Parlamento narių parašų.
Europos Parlamento nariai gali naudotis rašytiniu pareiškimu arba deklaracija norėdami pradėti arba atnaujinti
diskusijas Europos Sąjungos kompetencijai priklausančiu
klausimu.
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Dedamas taškas politinėms diskusijoms dėl
„Rail Baltica” poreikio

20 Gegužė 2010 iš daugelio šaltinių
Europos Parlamento Transporto ir turizmo komitete buvo balsuojama dėl reglamento dėl konkurencingo
krovinių pervežimo geležinkeliais Europos Sąjungos teritorijoje. Dokumento reikšmė Lietuvai labai didelė. Jame
politiškai įtvirtinamas mūsų siekis prisijungti prie Europos
geležinkelių sistemos.
Dėl dokumento įsigaliojimo bus balsuojama dar šią vasarą, tačiau jau dabar aišku, kad didesnių kliūčių jam įsigalioti nekils. Didžiausias mūsų pasiekimas yra, kad skirtingai
nuo anksčiau priimtų dokumentų, šis Lietuvą ir Lenkiją sujungiantis koridorius įtrauktas tarp devynių kitų Europos
Sąjungoje, kurie bus įgyvendinti pirmiausia.
Reglamente numatyta, kad jame išvardinti tarptautiniai
geležinkelių koridoriai turi praėti veikti per 2 metus nuo
reglamento įsigaliojimo. Deja, Lietuvai šis terminas yra per
trumpas, todėl laukia papildomos derybos susitarti dėl 5
metų laikotarpio, nes mums reikia fiziškai nutiesti europinę vėžę.
Taigi, mūsų ilgus metus „stumiamas“ „Rail Baltica“ dabar
įgyja dar vieną europinį variklį, o tai, tikėtina, palengvins
ir finansavimo klausimą. Reikia paminėti ir pozityvų mūsų
vyriausybės sprendimą pripažinti „Rail Baltica“ svarbiu
valstybei objektu, kas turėjo reikšmės ir europiniame lygmenyje.
Vykstant diskusijai Transporto ir turizmo komitete buvo
iškelta idėja koridorių eisiantį per Kauną pratęsti iki Talino,
kas praktiškai reikštų „Rail Baltica“ įgyvendinimą, tačiau
Latvija ir Estija, gana atsainiai žvelgia į šios atkarpos įtraukimą į reglamentą, todėl šiuo klausimui dar vyks derybos.
Nepriklausomai nuo to, kaip baigsis derybos su Latvija
ir Estija, Lietuvai reglamento įsigaliojimas reiškia, ne tik jos
integracijos į Europos geležinkelio sistemos, bet ir į Europos rinkos pradžią.
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Kova prieš genetiškai modifikuotų
organizmų skvarbą.
Z.Balčytis inicijavo pareiškimą dėl GM bulvių

T

naudojimo Europos Sąjungoje

rečias
skyrius

15 Kovas 2010 iš daugelio šaltinių
Kovo 15 d. Briuselis Europos Parlamentaras Zigmantas
Balčytis užregistravo rašytinę deklaraciją dėl genetiškai
modifikuotų bulvių naudojimo Europos Sąjungoje, kuria
siekiama sustabdyti GMO skvarbą į ES maisto pramonę,
kol nėra išsklaidytos visos abejonės dėl šių organizmų įtakos žmonių sveikatai ir aplinkai.
„Europos Komisijos sprendimas leisti Europos Sąjungos teritorijoje auginti ir naudoti genetiškai modifikuotas
bulves gyvulių pašarams ir krakmolo gamybai yra netiesioginis genetiškai modifikuotų organizmų įtraukimas į
milijonų europiečių racioną, nes egzistuoja reali grėsmė,
kad genetiškai modifikuotos bulvės, susikryžminusios su
įprastomis, pateks ant mūsų stalo. Šis sprendimas, mano
nuomone, turėjo būti pateiktas Europos Parlamento
svarstymui, o buvo priimtas nepasikonsultavus nei su ūkininkais ir vartotojais Bendrijos mastu, nei su Europos Parlamentu,“ – teigia europarlamentaras Zigmantas Balčytis.
Z.Balčyčio teigimu, jeigu sprendimas įteisinti genetiškai modifikuotų bulvių naudojimą nebus atšauktas, bus
daug mažiau kliūčių įteisinti ir kitų genetiškai modifikuotų organizmų naudojimą žemės ūkio ir maisto pramonėje.
Deklaracijos tekste taip pat teigiama, jog Pasaulio Sveikatos Organizacijai turint rimtų abejonių dėl genetiškai
modifikuotų bulvių poveikio žmonių sveikatai genetiškai modifikuotų produktų plėtra neturėtų vykti, kol išliks
bent menkiausia abejonė dėl jų saugumo.
Dokumentas įpareigoja EP Pirmininką perduoti šį rašytinį pareiškimą su vardiniu pasirašiusiųjų sąrašu valstybių
narių parlamentams ir nacionalinėms vyriausybėms.

Knygų mugėje
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Europos Parlamento nariai gali naudotis rašytiniu pareiškimu norėdami pradėti arba atnaujinti diskusijas Europos
Sąjungos kompetencijai priklausančiu klausimu.

Z.Balčytis renka
europarlamentarų parašus dėl GMO
21 Balandis 2010 iš daugelio šaltinių
Balandžio 19 d. Europos Parlamente oficialiai pradėti
rinkti parašai palaikyti Europos Parlamentaro iš Lietuvos
Zigmanto Balčyčio rašytinę deklaraciją dėl genetiškai modifikuotų organizmų naudojimo Europos Sąjungoje. Jeigu
per tris mėnesius pavyks surinkti daugiau nei pusės iš 736
EP narių parašus, prie GMO klausimo turės iš naujo grįžti Europos Komisija.
„Skirtingų Europos Sąjungos šalių narių visuomenės yra
vieningai „prieš“ GMO naudojimą, tačiau Europos Komisija
vis tiek įteisinimo šių kontraversiškų organizmų naudojimą.
Europos Parlamente vyraujanti nuostata taip pat yra nepalanki GMO, todėl tikiuosi, kad reikiamą parašų kiekį surinksime, – sako Europos Parlamentaras Z.Balčytis.
Deklaracijoje teigiama, jog Pasaulio Sveikatos Organizacijai turint rimtų abejonių dėl genetiškai modifikuotų bulvių poveikio žmonių sveikatai, GM produktų plėtra neturėtų
vykti, kol šios abejonės nėra visiškai išsklaidytos.
Parlamentaras dar prieš mėnesį užregistravo deklaraciją
dėl GMO naudojimo, tačiau tik šią savaitę dokumentas gali
būti pradėtas teikti pasirašyti kolegoms europarlamentarams, nes iki šiol jo tekstas buvo verčiamas į visas oficialias
ES kalbas.
Šią savaitę aktyviai rinkti parašus Europos Parlamente
sutrukdė Islandijos vulkano padariniai, todėl aktyviai raginti
kolegas europarlamentarus palaikyti deklaraciją ketinama
pradėti kitą savaitę.
Europos Parlamento nariai gali naudotis rašytiniu pareiškimu norėdami pradėti arba atnaujinti diskusijas Europos
Sąjungos kompetencijai priklausančiu klausimu.
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Z.Balčytis GMO ženklinimo problemą iškėlė

Visuomenės nuomonės tyrimas dėl GMO –

Lietuvoje ir ES lygiu

signalas Lietuvai ir Europai

19 Gegužė 2010 iš daugelio šaltinių
Gegužės 19 d. Briuselis. Europarlamentaras Zigmantas
Balčytis šiandien su oficialiais paklausimais kreipėsi į Europos Komisiją ir Lietuvos Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybą, keldamas maisto prekių, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų organizmų ženklinimo bei kontrolės
problemą.
„Paviešintas naujausias visuomenės nuomonės tyrimas
dėl GMO, atskleidė, mano nuomone, skandalingą faktą,
kad net 42 proc. žmonių apie GMO buvimą produktuose
sužino tik prekes parsinešę namo. Tai rodo, kad GMO prekių ženklinimas yra neveiksmingas,“ – sako Europos Parlamento narys Zigmantas Balčytis.
Parlamentaro nuomone, atliktas tyrimas yra galimai tik
„ledkalnio“ viršūnė signalizuojanti apie GMO kontrolės
problemas egzistuojančias ne tik Lietuvoje, bet visoje Europos Sąjungoje.
Z.Balčyčio Europos Komisijai pateiktame rašte siūloma
sukurti visoje ES veikiantį normų, taisyklių ir standartų rinkinį, reglamentuojantį GMO prekių ženklinimą ir kontrolę,
kuris būtų privalomas taikyti visose valstybėse narėse.
Europos parlamentaro rašte Lietuvos Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai raginama, užtikrinti geriau pastebimą maisto produktų ženklinimą, kurių sudėtyje yra
GMO ir griežčiau kontroliuoti, ar šio reikalavimo laikomasi.
„Atskleista GMO produktų ženklinimo problema, yra
vienas iš signalų, kad Europa dar nėra tinkamai pasirengusi GMO plėtrai,“- sako Z.Balčytis.
Taip pat šiuo metu Europos Parlamente vyksta aktyvus
parašų po Parlamentaro Zigmanto Balčyčio inicijuotos
deklaracijos dėl GMO naudojimo ES, rinkimas. Jeigu iki
liepos 19 d. pavyks surinkti daugiau nei pusės EP narių
parašus, dėl deklaracijos bus balsuojama EP plenarinėje
sesijoje.

18 Gegužė 2010
„Gamtos paveldo fondo“ inicijuotas naujausias visuomenės nuomonės tyrimas dėl genetiškai modifikuotų organizmų aiškiai rodo, kad žmonės neigiamai vertina tokių
organizmų naudojimą, o GMO žymėjimo reglamentavimas
ir kontrolė praktiškai neveikia.
58 proc. apklaustųjų nurodė, kad neigiamai vertina
GMO, o šioms technologijoms pritaria vos 1 proc. Skandalingu galima laikyti rodiklį, kad 42 proc. nurodė, jog apie
GMO buvimą produktuose jie sužinojo tik prekes parsinešę
namo.
„Šie skaičiai dar kartą parodė, kad Europos Komisijos
sprendimas leisti ES teritorijoje auginti GM bulves „Amflora“ yra priimtas neatsižvelgus į visuomenės nuomonę. O tai,
kad didžioji dalis vartotojų apie maisto produktų su GMO
įsigijimą sužino tik parsinešę šiuos produktus namo, signalizuoja apie didžiules GMO žymėjimo ir kontrolės spragas,“sako europarlamentaras Zigmantas Balčytis.
Anot jo, tai signalas Lietuvos institucijoms ir vartotojų
teisių gynimo tarnyboms bei Europos institucijoms, nedelsiant imtis šias klaidas taisyti.

Istorijos konkurso
apdovanojimai
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Ekonomika ir finansai – grėsmės ir
galimybės.
Frakcijoje kritikos strėlės

K

Prezidentui Barosso

etvirtas
skyrius

LSDP konferencija

Knygų mugėje
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09 Rugsėjis 2009
Šiandien, rugsėjo 9 dieną, Europos Komisijos Prezidentas M. Barosso Europos socialistų ir demokratų frakcijai
pristatė Europos politikos kryptis ateinantiems penkeriems metams.
Reikia pažymėti, kad frakcijoje Prezidentas išgirdo daugiau kritikos nei pagyrų. Daugelis paliestų temų yra labai
aktualios ir Lietuvai, todėl jaučiu pareigą apie tai informuoti.
Visų pirmą frakcija nori matyti dabartinės socialinės
politikos vertinimą ir tolimesnį progresą šioje srityje. Kalbant konkrečiai, tai darbo užmokesčio už ta patį darbą
visoje ES suvienodinimas, darbo laiko reguliavimo direktyvos pataisymas, veiksmingesnis bankų ir finansų rinkų
reguliavimas.
Buvo keliamas ir Europos Sąjungos solidarumo klausimas, nes prasidėjus pasaulinei finansų krizei, koordinuoti
ES pagalbos veiksmai pirmiausia pasiekė eurozonos valstybes, o šiam klubui nepriklausančios šalys tarsi buvo paliktos nuošaly.
Susitikime buvo pasiektas svarbus Barosso pažadas,
kad, jeigu jis bus perrinktas Europos Komisijos Prezidentu, vienas svarbiausių jo uždavinių bus tikrasis ES vienijimasis, vietoje atskirų valstybių klubų ar frakcijų formavimosi. Vieningas Europos balsas Lietuvai gyvybiškai
svarbus, ypač energetikoje, nes tik veikiant kartu galime
įgauti tvirtas derybines pozicijas prieš gamtinių išteklių
tiekėjus Rytuose.
Frakcijos pirmininkas M. Schultz, pats būdamas didelės valstybės (Vokietijos) atstovas, tiesiai šviesiai patarė
Barosso nustoti „šokti pagal“ didžiųjų valstybių dūdelę.

Taigi, tokios kolegų pozicijos nuteikia optimistiškai. Norisi tikėti, kad kalbos šiandien artimiausiu metu pavirs realiais
sprendimais, kurių teigiamą poveikį pajus ir Lietuva.

Europarlamentaro biuras: Z.Balčytis siūlo
ES fondų finansavimo reformas
13 Lapkritis 2009
2009 m. lapkričio 13 d., Briuselis, Europos Parlamentaras
Zigmantas Balčytis Biudžeto kontrolės komiteto posėdyje
kreipėsi į Europos Audito Rūmų pirmininką V. Caldeira dėl
taisyklių supaprastinimo, siekiant gauti ES fondų finansavimą, bei pasiūlė skirti ES pareigūnus kurie aiškintų valstybėms narėms apie ES fondų lėšų panaudojimo principus ir
reikalavimus.
„2004 m. į ES įstojusios šalys skirtingai vertino lėšas gaunamas iš Struktūrinių ir Sanglaudos fondų ir jau tada nacionalinėms vyriausybėms kilo klausimų, kaip teisingai taikyti
sudėtingas taisykles, kad valstybės narės nebūtų apkaltintos neefektyviu lėšų panaudojimu,“- EP Biudžeto kontrolės
komiteto posėdyje teigė Zigmantas Balčytis.
Europos Parlamentaro siūlymu, taisyklių supaprastinimas turi būti vykdomas Europos Komisijos iniciatyva, kartu
dalyvaujant ir valstybėms narėms, tačiau atsakomybė negali būti paliekama tik nacionalinėms vyriausybėms.
„Europos Komisija turi sukurti skaidrų ir visoms ES valstybėms narėms vienodą mechanizmą, kuriame būtų atsižvelgta į šiuo metu daugiausiai problemų keliančias sritis
kaip Sanglaudos, Struktūriniai bei kaimo plėtros fondai ir
supaprastintos dabar galiojančias painios taisyklės,“ – teigė
Z. Balčytis.
Europos Parlamentaro teigimu, siūlomos reformos ne tik
leistų sutaupyti 11 procentų (apie 4 mlrd. eurų) dabar neteisingai išmokamų lėšų įvairiems Sanglaudos projektams
finansuoti, bet taip pat prisidėtų ir prie ekonominės krizės
sprendimo, nes valstybių narių ekonomikas greičiau pasiektų šiandien taip laukiamos finansinės injekcijos.
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Zigmantas Balčytis pabrėžė ir tai kad, Europos institucijos turėtų rūpintis ne vien kontrole, bet ir pagalba įsisavinant lėšas, todėl šalims narėms būtų naudinga ES pareigūnų suteikiama informacija apie fondų panaudojimo
reikalavimus.
Zigmantas Balčytis yra Europos Parlamento Pramonės,
mokslinių tyrimų ir energetikos ir Biudžeto kontrolės komitetų narys bei Transporto ir turizmo komiteto pakaitinis
narys.

Lietuva ir Europa 2010 –aisiais

05 Sausis 2010
2010 metai vadinami lūžio, išėjimo iš krizės, iššūkių metais. Aišku viena – ar mes sugebėsime įveikti Lietuvoje ypač
aštrius ekonominius ir socialinius sunkumus, daugiausiai
priklausys nuo mūsų pačių sugebėjimų ir nusiteikimo. Šiame straipsnyje apžvelgiami 2010 metų Europos institucijų
darbotvarkės akcentai bei išskiriamos strateginės Lietuvos
galimybės pasinaudoti ES investicijomis.
Darbo vietos ir ekonomikos augimas yra žodžiai, kurie
šiandien kartojami Europos Sąjungoje, nepriklausomai nuo
to, kurios institucijos darbotvarkę atsiverstume. Tai rodo,
kad nepaisant skirtingų politinių požiūrių, yra pasiektas
principinis sutarimas dėl šiandienos didžiausios problemos
sprendimo. Kad žodžiai taptų darbais, jie pradžioje turi tapti
skaičiais: 2010 – ųjų metų Europos Sąjungos biudžete rekordiškai didelės sumos numatytos ekonomikos atgaivinimui per darbo vietų kūrimą, investijas į įmonių konkurencingumą, pagalbą mikro (smulkiajam) verslui.
Kitas prioritetinės svarbos klausimas, mūsų laukiantis
ateinančiais metais, yra energetinė politika. Šio klausimo
sprendimas lems daugelį kitų Europos Sąjungos ateities aspektų, tokių kaip saugumas, ekonomikos būklė ar finansinis
pajėgumas. Vienas svarbiausių ES iššūkių šiandien yra suformuluoti bendrą energetikos politiką, stengiantis išstumti dvišalius susitarimus, kurie neišsprendžia, o tik atideda
problemų sprendimą ateičiai. Lietuva šiame kontekste turi
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ne vieną strateginę galimybę. Kadangi esame izoliuotas
nuo ES energetikos infrastruktūros regionas, galime pretenduoti į prioritetinį finansavimą, vystant dujų jungtį su
Lenkija („LitPol“ dujotiekis), kuri leistų diversifikuoti dujų
tiekimą krizės atveju, statant suskystintų dujų terminalą
Klaipėdos uoste, sujungiant Lietuvos ir Švedijos elektros
tinklus. Šiuo metu tokio dydžio infrastruktūrinių projektų
įgyvendinimas padėtų pasiekti ne tik pirminį tikslą – didesnį energetinį saugumą, bet taip pat būtų rimtas postūmis
visai šalies ekonomikai.
Lietuvos ūkiui ypatingai svarbi tema yra ES transporto
politika. Netrukus bus sprendžiama dėl šios šakos pagrindinių principų ir reguliavimo – bus sudaroma nauja Europos
transporto „Blatoji knyga“. Kaip mes sugebėsime įsitraukti į
šį procesą, nulems mūsų infrastruktūrinę ateitį. Ar liksime
geografiškai izoliuota periferija, ar sujungę geležinkelius,
išplėtę Klaipėdos uosto galimybes, toliau investuodami į
kelių būklę ne tik įsitrauksime į ES transporto tinklą, bet ir
išnaudosime kaimyninių Baltarusijos, Rusijos, kitų artimų,
tačiau ES nepriklausančių šalių rinkų teikiamas ekonomines
galimybes.
Biudžeto kontrolės srityje iššūkis, kurį turi perlipti ES,
pirmiausia yra efektyvi paramos lėšų kontrolė ir paramos
panaudojimo taisyklių supaprastinimas. Tai yra sudėtinga
užduotis, kadangi iš vienos pusės dabar veikiančios painios
taisyklės stabdo lėšų panaudojimą, iš kitos pusės taisyklių
liberalizavimas gali paskatinti dar didesnį piktnaudžiavimą
ES parama. Mano nuomone, kurią ne kartą išsakiau ir oficialiai pateikiau atsakingiems ES pareigūnams, šioje situacijoje
iniciatyvos turi imtis Europos Komisija, kuri apibendrindama skirtingų šalių narių patirtį, turėtų parengti naują lėšų
panaudojimo taisyklių ir kontrolės koncepciją.
Skatinant ekonomiką, privalome pasinaudoti ES paramos ir pagalbos lėšas. Europos Komisijai sudarius ekonomikos atgaivinimo planą, daugėja galimybių į šalies ūkio
plėtrą investuoti ES pinigus. Lietuvos Vyriausybė turėtų
aktyviau valdyti strateginį lėšų paskirstymą, kad nelaukiant
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finansinių perspektyvų pabaigos, investicijos būtų nukreipiamos iš mažiau perspektyvių į imlesnes šakas. Pavyzdžiui,
šiuo metu, didžiausią socialinį ir ekonominį teigiamą efektą
duotų investicijos į smulkaus ir vidutinio verslo segmentą,
kuris yra vienas perspektyviausių šalies darbdavių. Kita neišnaudojama galimybė, kurios įgyvendinimo spartą kaip problemą jau įvardijo ir komisaras Algirdas Šemeta, yra ES lėšų
įsisavinimas bei daugiabučių renovavimas.
Pirmininkavimą ES perimanti Ispanija akcentuoja ir piliečių teisių plėtros svarbą. Nors ES yra lyderiaujanti pasaulyje
pagal žmogaus teisių užtikrinimą, siekiama šią sritį tobulinti
įtraukiant dirbančiųjų teises, užtikrinant lyčių lygybę, mažinant skurdą ir socialinę atskirtį. 2010 –ųjų paskelbimas
kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais leidžia tikėtis
daugiau dėmesio labiausiai pažeidžiamiems visuomenės
nariams.
Europa pabrėžia sunkią ekonominės krizės pamoką, todėl jau netrukus finansų sektoriuje atsiras daugiau priežiūros ir kontrolės, o ekonomikos politikoje daugiau tarpusavio
koordinacijos. Jau aiškėja naujų Europos finansų kontrolierių tarnybų kontūrai, kurios ketina tapti papildomu saugikliu, neleidžiančiu ekonomikai perkaisti. Galime laukti, kad
šalių narių nacionalinės finansinės institucijos netrukus turės glaudžiai bendradarbiauti su ES finansų kontrolieriais.
Su naujomis taisyklėmis turės susitaikyti ir alternatyviųjų
investicinių fondų valdytojai. Mano nuomone, Lietuvos Vyriausybė neturėtų ignoruoti ES ekonomikos ir pinigų reikalų
komisaro Joaquinas Almunia pareiškimo paskutinės Strasbūro sesijos metu, kad valstybių (ypač mažų ) ekonomika
neturėtų būti priklausoma vien nuo komercinių bankų finansavimo. Deja, valstybinio banko idėja mūsuose buvo
atmesta jos neišanalizavus.
Po Lisabonos sutarties įsigaliojimo 2010 – aisiais Europos Sąjunga ketina aktyviai įsitraukti į tarptautinius santykius. Kuriama visiškai nauja ES užsienio reikalų institucija
ketina tapti nepriklausoma nuo kitų institucijų ir įtakinga
žaidėja pasaulio politikos arenoje. Tai yra naujas puslapis
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tarptautinių santykių istorijoje, kuris verčia ir mus pergalvoti savo diplomatinę politiką. Kalbant praktiškai, aiškėja,
kad ateityje galėsime atsisakyti dažnai brangiai kainuojančios ir abejotiną naudą nešančios dvišalės užsienio politikos, perduodant santykių su trečiosiomis šalimis plėtojimą
ES užsienio reikalų tarnybai tuo pačiu deleguodami į ją savo
atstovus.
Tai yra tik keletas pagrindinių klausimų, kurie 2010 metais bus sprendžiami ES. Nemažai jų lieka nepaminėti, tačiau jų svarba mums yra labai didelė. Turime kelti sau uždavinį aktyviai dalyvauti diskusijoje, ginti savo interesus bei
pasinaudojant visomis narystės ES teikiamomis galimybėmis stirpinti šalies ūkį ir nuosekliai didinti žmonių gyvenimo kokybę.

A.Šemetą išklausius
12 Sausis 2010
Šiandien, sausio 12 d., Briuselyje, Lietuvos deleguotas
kandidatas į eurokomisarus Algirdas Šemeta dalyvavo
klausymuose Europos Parlamente. Pirmiausia reikia pasidžiaugti, kad Lietuvai pavyksta išlaikyti tęstinumą ir Europos Komisijoje mes vėl būsime įtakingesni finansų srityje
– A. Šemeta pretenduoja į mokesčių muitų sąjungos, audito
ir kovos su sukčiavimu portfelį.
Nors Lietuvoje su kandidatu A.Šemeta priklausėme skirtingoms politinėmis stovyklomis, tačiau Europos reikalų
kontekste turime veikti komandiškai. Pirmiausia dėl to, kad
aš dirbu susijusiame Biudžeto kontrolės komitete, o antra
mūsų kaip mažos ir naujos šalies narės įtaka ES yra santykinai nedidelė, todėl turime dirbti vieningai, o ne ieškoti
priežasčių konfliktams.
Problema kurią iškėliau Algirdui Šemetai šiandieniniuose
klausymuose yra susijusi su ES lėšų panaudojimo kontrolės
efektyvumu. Pagal pateiktus Europos kovos su sukčiavimu
tarnybos (OLAF) duomenis, pasitaiko atvejų, kai valstybių
narių atsakingos institucijos nepakankamai ar per lėtai
reaguoja į OLAF pastabas dėl neteisėto ir neefektyvaus
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ES fondų lėšų panaudojimo. Todėl, mano nuomone, yra
svarbu, kaip Europos Komisija ketina spręsti šią problemą,
kad būtų pasiektas didesnis skaidrumas ir efektyvumas
panaudojant ES lėšas. Atsakydamas A. Šemeta pripažino
šią problemą, ir patikino, kad ji bus sprendžiama pirmiausia skatinant Europinės kontrolės tarnybos in nacionalinių
atsakingų institucijų bendradarbiavimą.
Kitas mano klausimas kandidatui buvo susijęs su mokesčių sistemos supaprastinimu, kurį A. Šemeta akcentavo savo įžanginėje kalboje. Paprašytas detaliau apibūdinti
planuojamus veiksmus šioje srityje buvęs finansų ministras paminėjo dvigubo apmokestinimo problemos sprendimą, kliūčių verslui, piliečiams naikinimą, pridėtinės vertės mokesčių proceso supaprastinimą.
Belieka tikėtis, kad A. Šemetos kandidatūrai bus pritarta. Ir progresyvūs siekiai mokesčių srityje ir siekiant
ES pagalbos lėšų panaudojimo efektyvumo neliks vien
populiariomis deklaracijomis, o virs Europos Komisijos
sprendimais.

Savaitė EP: apie skaudžias problemas
ir jų sprendimo būdus
26 Vasaris 2010
Graikijos finansų krachas verčia ES lyderius ne tik dabar
pat ieškoti būdų kaip išvengti didelių problemų visai eurozonai, bet ir iš naujo įvertinus šiandieninę situaciją visoje
bendrijoje, peržiūrėti ES 2020 strategiją.
Europos Sąjungos šiuo metu BVP mažėja labiausiai
nuo 4-to dešimtmečio;
Gamybos apimtys smuko 20 proc.
Liūdnos darbo rinkos prognozės – 2010 m. nedarbo lygis ES sieks 10,3 proc., o jaunimo net 21 proc.
Pripžįstama, kad dėl krizės augimo potencialas
sumažėjo per pus.
Ekonomikos atgaivinimui trukdo tai, kad bankai
skolina mažiau.
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Lyginant su Kinija ar Indija, ES eksporto dalis pasaulyje mažėja.
Kaip matome, situacija ne tik mūsuose, ne tik naujosiose
ES šalyse, yra sudėtinga, o visa bendrija išgyvena ekonomine prasme sudėtingiausią nuo Didžiosios depresijos laikų
situaciją.
Svarbu, kad ir esant tokiai situacijai, neketinama atsisakyti pasirinktos strategijos kurti potencialą ekonomikos
augimui per inovacijas ir žinias. Šiuo metu moksliniams tyrimas ir vystymui ES išleidžia mažiau nei Japonija ar Jungtinės valstijos. Kad ES investicijos į žiniomis grįstą ekonomiką
yra per mažos, iliustruoja ir faktas, kad privati kompanija
„Google“ IT tyrimas išleidžia daugiau nei ES.
Pasirodo Europa nuo JAV atsilieka ir pagal aukštąjį išsilavinimą įgyjusių asmenų skaičių, 1 iš 7 jaunų žmonių nebaigia vidurinės, o ketvirtadalis turi silpnus skaitymo įgūdžius…
Prognozuojama, kad iki 2020 m. aukštos kvalifikacijos
darbo vietų skaičius išaugs 16 mln. o žemos kvalifikacijos
sumažės 12 mln., todėl reikalinga ugdyti naujus gebėjimus.
Net ir iki krizės 80 mln. Europos gyventojų gyveno skurdo pavojuje, todėl reikalingi neatodėliotini veiksmai kovoje
skurdu.
Administracinės naštos mikro įmonėms mažinimas
Šią savaitę buvo aktyviai diskutuojama ir dėl administracinės naštos mažinimo ES mikro įmonėms. Laikoma, kad
administracinių suvaržymų naikinimas yra viena svarbiausių ekonomikos augimą skatinančių sąlygų. Todėl EP labai
palankiai sutiko Europos Komisijos pateiktą „Europos ekonomikos atkūrimo planą“ vartotojų ir verslo pasitikėjimui
atkurti, kuriame yra įsipareigojimas sumažinti naštą mažosioms bei vidutinėms įmonėms.
Vis tik Parlamentas pripažino, kad plane skiriamas nepakankamas dėmesys, siekiant supaprastinti bendrovių teisę,
apskaitą ir auditą. Ginčytina, ar galimybė mikrosubjektams
pasirinktinai netaikyti reikalavimo parengti ir paskelbti metines ataskaitas iš tikrųjų žymiai sumažintų administracinę
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naštą. Todėl dėl šių ir kitų problemų EP paprašė Komisijos išsamiau įsigilinti į mažų ir vidutinių įmonių problemas, įvertinti reformų poveikį ir pateikti patobulintą planą.
Sunku glaustai apžvelgti visus svarbius ir įdomius klausimus, kurie buvo sprendžiami šios savaitės sesijose ir komitetų posėdžiuose. Postūmių būta ir žuvininkystės srityje,
apie juos išsamiau pasiskaityti galite čia. Taip pat Socialistų ir demokratų frakcija balsavimui pateikė rezoliuciją dėl
Europos Parlamento prioritetų JT Žmogaus teisių tarybos
susitikime Ženevoje. Dokumente akcentuojama, kad Europos Sąjunga turi padidinti veiksmų JTŽTT nuoseklumą,
matomumą ir patikimumą, o šalys narės privalo užtikrinti
pagarbą žmogaus teisėms savo vidaus politikoje.

Taip Graikijai sunku, bet…

25 Kovas 2010
Vakar, Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos posėdyje buvo daug dėmesio skiriama Graikijos finansų
padėčiai aptarti.
Frakcijos pirmininkas Martinas Šulcas pasisakė, kad Graikijai būtina suteikti pagalbą, o paskola su 6 proc. metinėmis
palūkanomis šiai valstybei yra per didelė našta.
Čia išsiskyrė mūsų su pirmininku nuomonės. Aš diskusijoje iškėliau, kad sudėtingoje situacijoje yra ne vien Graikija,
bet ir kitos ES valstybės , tarp jų žinoma Lietuva ir Latvija.
Ir mes, sukandę dantis“, skolinamės daug didesnėmis palūkanomis.
Taigi, ES neturėtų diferencijuoti Euro zonos ir ne Euro
zonos valstybių, o teikti paramą tolygiai visoms narėms priklausomai nuo to, kaip nukentėję nuo krizės jos yra.
Graikijos atvejis iškėlė ir kitą uždavinį Bendrijai – t.y. sukurti valstybių narių finansų kontrolės mechanizmą, kad tokie atvejai kaip Graikijos nepasikartotų.
Taip pat plenarinėje sesijoje turėjau progos iškelti ir kitą,
ne mažesnio masto nei situacija Graikijoje problemą. Kai
kuriose Europos valstybėse labai sparčiai augantis nedarbas jau pasiekė kritinę ribą. Tuo tarpu oficialusis Briuselis
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tų valstybių vyriausybėms žarsto viešas pagyras apie gerą
ekonominės krizės valdymą.
Dėl tokių pasisakymų tų šalių žmonės jau nebesupranta,
kokios-skurdo mažinimo ar skurdo didinimo – politikos šalininkė yra ES. Todėl, mano nuomone, Europa turėtų, griežčiau kontroliuoti ir vertinti valstybių narių krizės įveikimo
veiksmus.
Tikiuosi, kad artėjančiame didžiojo dvidešimtuko (G20)
susitikime bus priimti konkretūs sprendimai, kaip turi būti
kovojama su nedarbu, antraip tvaraus ekonomikos atsigavimo negalime tikėtis.
Taip pat esu įsitikinęs, kad didžiausias dėmesys ateinančių metų ES biudžete turėtų tekti darbo vietų išsaugojimui
ir kūrimui. Šis uždavinys galėtų būti sprendžiamas per verslo sąlygų gerinimą ir pagalbą mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios yra pagrindinis ES darbdavys

Z.Balčytis: kaip išspręsti ES lėšų
neįsisavinimo problemą?
Dienraštis ”Lietuvos žinios” 2009 m. lapkričio 27 d.
Per penketą narystės Europos Sąjungoje metų jau kone
įpratome, kad tiek žiniasklaida, tiek oficialios atsakingų
institucijų ataskaitos mirga nuo „skandalingų“ faktų apie
prarastas galimybes – neįsisavintas ES lėšas. Dažniausiai
scenarijus toks, kad ženklios sumos iš ES Sanglaudos,
Struktūriniuose ir Kaimo plėtros fonduose numatytų milijardų taip ir lieka nepanaudotos.
Šį klausimą dar labiau aktualizavo esama ekonominė situacija ir pagrindiniai jos atributai – apyvartinių lėšų, darbo vietų ir, galiausiai, biudžeto įplaukų trūkumas. Deja, dabartinės Vyriausybės bandymai didinti biudžeto įplaukas
keliant mokesčius sužlugo, privačius bankus priversti nesustoti skolinti verslui valdžia nelabai turi priemonių (o gal
ir nelabai nori), o ugnies į blėstančia šalies ekonomiką
turėjęs pūstelti daugiabučių renovavimo projektas įstrigo verslo grupių interesų konfliktuose ir biurokratizmo
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pinklėse. Valstybės skolos didinimas taip pat turi ribas, juolab, kad skolintis lengvatinėmis sąlygomis iš Tarptautinio
valiutos fondo mūsuose kažkodėl prietaringai bijoma. Belieka ieškoti kitų ekonomikos gelbėjimo kelių.
Tokioje situacijoje ES fondai atrodo dar patraukliau. Esame vieni iš naujųjų ES narių, galime pretenduoti į daugelį
europietiškos Sanglaudos programų, o matydami tuos neįsisavintus milijardus ir dviženklę BVP kritimo tendenciją,
turime neatidėliodami ieškoti šios problemos priežasčių.
Juolab, kad ES fondų lėšų neįsisavinimo duomenys trukdo
Baltijos šalims prašyti papildomo finansavimo kitoms, pavyzdžiui, energetikos infrastruktūros projektų finansavimo
problemoms spręsti. „Juk jums jau duoti milijardai fonduose, tad įdarbinkite juos, o ne prašykite papildomų,“ - greičiausiai atkirstų Europos Komisijos atstovai.
Kalbantis su verslininkais, mokslo įstaigų, valstybės institucijų specialistais ir kolegomis iš kitų valstybių narių tampa
aišku, kad didžiausia problema šioje srityje yra taisyklių sudėtingumas ir painumas. Pretenduojant į ES paramą reikia
konsultacinės pagalbos, tai užtrunka, ir nėra aiškus projektų vertinimo procesas, nuo paraiškos pateikimo iki realaus
lėšų gavimo praeina daug laiko, todėl atsiranda ir finansinė
verslo rizika, nes, kaip žinia, ES projektai finansuojami tik iš
dalies, todėl kita dalis reikalingų lėšų būna skolintos iš bankų ar išimtos iš įmonės apyvartinių lėšų.
Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komitete ES Audito rūmų pirmininkas V. Caldeira pateikė duomenis, kad
dabar 11 procentų ES lėšų, skirtų Sanglaudos projektams
finansuoti, yra panaudojama neteisingai.
Problema buvo matoma jau 2004 m., kai į ES įstojusios
šalys skirtingai vertino lėšas gaunamas iš Struktūrinių ir
Sanglaudos fondų, ir jau tada nacionalinėms vyriausybėms
kilo klausimų, kaip teisingai taikyti sudėtingas taisykles, kad
valstybės narės nebūtų apkaltintos neefektyviu lėšų panaudojimu.
Europos Parlamento Socialistų ir demokratų pažangiojo
aljanso frakcija ne kartą svarstė sudėtingų paramos gavimo
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taisyklių supaprastinimo klausimą. Mano nuomone, šio
darbo turi imtis Europos Komisija kartu dalyvaujant valstybėms narėms ir atsakomybė negali būti paliekama tik
nacionalinėms vyriausybėms. Turi būti sukurtas skaidrus ir
visoms ES valstybėms narėms vienodai paprastesnis mechanizmas Sanglaudos, Struktūrinių bei kaimo plėtros fondų lėšų įsisavinimui.
Europos institucijos turėtų rūpintis ne vien kontrole, bet
ir pagalba valstybėms narėms panaudojant šias lėšas. Šiandien vis dar pasitaiko atvejų, kai skirtingi ES pareigūnai ES
struktūrinės paramos įsisavinimo taisykles ir reikalavimus
traktuoja skirtingai. Todėl EK, mano nuomone, turėtų skirti
įgaliotus pareigūnus, kurių išskirtinė funkcija būtų aiškinimas valstybėms narėms apie ES fondų lėšų panaudojimo
principus ir reikalavimus.
Tikiuosi, kad ši iniciatyva, kurią vienbalsiai remia ir palaiko Europos Parlamento Socialistų ir demokratų aljanso
frakcija, „prasimuš“ į ES institucijų darbotvarkę ir matysime
konkrečius veiksmus problemą sprendžiant. Antraip ES
Sanglaudos ir Struktūrinių fondų pinigai neatliks savo pagrindinės funkcijos sustiprinti šalių ekonomikas ir neprisidės prie greitesnio išėjimo iš finansinės krizės.

Demokratiškos eurokomisarų „kartuvės“
Europos Parlamente
18 Sausis 2010
Karštos diskusijos ir aštrūs politinių jėgų žodiniai susirėmimai žymėjo pirmąją 2010-ųjų metų darbo savaitę Europos Parlamente. Nors kritikos strėlės smigo ir Lietuvos Vyriausybės deleguotą kandidatą Algirdą Šemetą, klausymų
procedūrą reikia vertinti teigiamai. Ji parodė, kad Europos
Parlamentas entuziastingai imasi parlamentinės kontrolės
ir taip užtikrintai sklaido abejones dėl galimo demokratijos trūkumo Europos Sąjungos politinėje sistemoje.
Bulgarė R.Želeva kandidatė į Tarptautinio bendradarbiavimo, humanitarinės pagalbos ir reagavimo į krizes
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komisarės postą sukėlė daugiausiai abejonių dėl savo galimai vis dar egzistuojančių verslo interesų. Europarlamentarų
neįtikino ir politikės gynyba aktyviai teigiant, kad jos dokumentai yra tvarkingi pagal Bulgarijos teisę. Kadangi Bulgarija
laikoma viena labiausiai korupcija ir organizuotu nusikalstamumu apraizgytų šalių, kritiką kandidatei Bulgarijos valdžia
turėtų išsgirsti ir kaip kritiką sau pačiai dėl nesugebėjimo
spręsti minėtų problemų. Kolega Socialistų ir demokratų grupės vadovas Martinas Šulcas kandidatės R. Želevos atžvilgiu
buvo negailestingas: „nekompetetinga ir netinkanti eiti šias
pareigas“, reziumavo Parlamentaras.
Baronienė iš Jungtinės Karalystė K.Ašton – naujoji užsienio
ryšių vadovė – kritikuojama dėl patirties stokos diplomatijoje. Paklausta apie savo politikos priorietus Ledi Ašton vardijo
tarptautinius susitikimus, kuriuose sprendimai galimai bus
priimami. Jos prisistatyme buvo galima pasigesti platesnio
požiūrio į ES kaip regiono užsienio politiką ilguoju laikotarpiu.
Kur link ir kokiu tikslu mes judėsime? Vis tik pagirtinas kandidatės principingumas žmogaus teisių ir demokratijos vertybių atžvilgiu ir sveikas pragmatiškumas, akcentuojant, kad ES
užsienio politikos naudą turi tiesiogiai jausti ES piliečiai.
Tarp blogiausiai vertinamų kandidatų užimti įtakingus Europos komisarų postus pateko ir Lietuvos atstovas, buvęs dabartinės Vyriausybės finansų ministras Algirdas Šemeta. Politikui pristigo žodžių paklaustam apie konkrečias priemones
kovojant su sukčiavimu. Šemeta nedetalizavo kaip ketina tobulinti ES pagalbos lėšų vadybą ir spręsti mokesčių sistemos
spragas. Nors su Lietuvos kandidatu priklausome skirtingoms
politinėms stovykloms, aš linkęs apginti Šemetos kandidatūrą. Pirmiausia jo atsakymai raštu į paklausimus yra paruošti be
didelių priekaištų. Juose matyti, kad kandidatas suspėjo per
trumpą laiką apčiuopti svarbiausias problemas ir jų pagrindu
planuoti savo darbotvarkę ES komisaro poste. Antra, manau,
kad šioje situacijoje turi veikti ir nacionalinis solidarumas. Esu
šalininkas komandinio darbo, o ne konfliktavimo tarpusavyje. Realybė yra tokia, kad Lietuvos ir kitų naujųjų šalių narių
įtaka ES politikai yra daug silpnesnė nei senbuvių. Bandant
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atsverti šį skirtumą ir siekiant apginti savo balsą, turime
dirbti vieningai, susitelkę ties svarbiausiais savo politikos
Europos Sąjungoje uždaviniais.
Reikia pasidžiaugti kaimyninių Latvijos ir Lenkijos sėkme
deleguojant kandidatus į Europos Komisiją. Nors kandidatą
į biudžeto komisarus J. Levandovskį parlamentarai kritikavo už ambicingumo stoką, tačiau teigiamai vertinami politiko nuoseklumas, kompetencija, tvirtas ir argumentuotas
priešinimasis radikalioms mokesčių srities reformoms. Latvis Andris Piebalgs jau, galima sakyti, patyręs ES politikos
„vilkas“ energetikos srityje, tikimasi, padidins ES veiksmų
rezultatyvumą ir padedant besivystančioms šalims. Geriausiai Europos Parlamento nariai įvertino kandidatus ispaną J.
Alumniją (konkurencija) ir prancūzą M. Barnjerą (vidaus rinka). Alumnijai skiriamos pagyros už aiškumą įvardijant tikslus, vartotojų interesus ir švaresnę aplinką pristatant kaip
pagrindinius konkurencijos politikos vertinimo kriterijus.
Prancūzijos kandidatas pasirodė įtikinamai, demonstruodamas finansinio reguliavimo išmanymą ir pasirengimą
vykdyti sudėtingas finansų rinkų reformas.
Naujųjų komisarų darbo kokybę geriausia vertinti pagal
veiklos rezultatus, tačiau klausymuose parodytą kandidatų
pasirengimą dirbti galima vertinti teigiamai. Panašu, kad
naujoji Komisijos sudėtis išlaikys pagrindinių ES politikos
principų testinumą ir pasinaudos jau patyrusių šiame darbe
pareigūnų kompetencija. Tačiau tradicijų tąsa netrukdo institucijai atsinaujinti, pasinaudoti kitokia nei ES institucijose
įgyta patirtimi, prie komandos pisijungiant naujųjų ES šalių
politikams. Vis tik, prognozuojant vadinamosios naujosios
Europos įtaką Komisijoje, reikia išlikti realistiškai kukliais,
nes profesionalumo vertinimuose lyderiauja ES senbuviai.
Kalbant apie bendrą Europos Parlamento nusiteikimą darbui su Komisija, matyti, kad vienintelė tiesiogiai ES piliečių
renkama institucija ketina išnaudoti visas jai suteiktas galias atidžiai stebėti ir aktyviai įtakoti komisarų veiklą, todėl
naujoje EK kadencijoje tikėtina daugiau dialogo ir atskaitomybės.
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Zigmantas Balčytis ragina vietoj Azijos
gamybą kelti į naująsias ES šalis
08 Vasaris 2010 iš daugelio šaltinių
Vasario 8 d. Briuselis, Europos Parlamento narys Zigmantas Balčytis kreipėsi į Europos Komisiją, ragindamas svarstyti
intervencinę ES politiką dėl gamybos išlaikymo Bendrijoje,
ypatingą dėmesį skiriant nuo krizės labiausiai nukentėjusioms naujosioms ES narėms tarp kurių yra ir Lietuva.
„Nedarbas šiandien yra visos Europos rykštė, todėl negalime leisti, kad didžiosios Europos kompanijos perkeltų gamybą į Azijos šalis, kur darbo jėgos kaina yra ženkliai mažesnė. ES turėtų skubiai ieškoti būdų, kaip pramonę išlaikyti ES
viduje arba paskatinti palankesnių gamybos sąnaudų ieškoti naujosiose Bendrijos šalyse,“ – sako Zigmantas Balčytis.
Pasak Europos parlamentaro, sprendimą kreiptis į Europos Komisiją paskatino Prancūzijos Vyriausybės laikysena
automobilių gamintojos „Renault“ atžvilgiu. Pastarajai siekiant vieno populiariausių modelių gamybą iškelti iš Prancūzijos, Paryžius ėmė spausti korporaciją palikti gamyklą
šalyje.
„Jeigu ES pasektų Prancūzijos pavyzdžiu ir suteikdama
lengvatas ar kitaip remdamą verslo įmones reguliuotų gamybos geografiją Bendrijos mastu ir bent laikinai sustabdytų jos perkėlimą į trečiąsias šalis, būtų galima efektyviau
spręsti pasaulinės ekonominės krizės padarinius, mažinti
naujųjų ES šalių (ES -10) ekonominį atotrūkį, didinti ES kaip
ekonominės sistemos stabilumą bei bendrą ES gerovės lygį
ir gamybos potencialą,“- sako parlamentaras.
Tikimasi, kad Europos Komisija atsakymą į europarlamentaro paklausimą dėl gamybos išlaikymo ES pateiks dar
šį mėnesį.

Reikalingas papildomas mokestis bankams
Naujienų portalas „Delfi“ 2010 kovo mėn. 19 d
Zigmantas Balčytis, Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto narys, palaiko idėją įvesti naują mokestį
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bankams. Jo nuomone, tai padėtų kontroliuoti pinigų srautus iš kiekvienos valstybės ir visos Europos Sąjungos.
„Tai neturėtų būti labai didelis, veikiau simbolinis mokestis – jis priklausytų nuo pervedimo dydžio“, - DELFI teigė
europarlamentaras. Jo nuomone, papildomai gautos lėšos
galėtų prisidėti ir prie finansinio sektoriaus stabilumo išsaugojimo.
Šiuo metu Europos Parlamentas diskutuoja dėl techninių
detalių, kokio dydžio turėtų būti mokestis ir kaip apskaičiuojamas.
Už ES pinigų panaudojimą atsakingas eurokomisaras Algirdas Šemeta pabrėžė, jog tik pasaulinis finansinių sandorių mokestis leistų išvengti kapitalo migracijos, nebent ES
mastu būtų sukurtas tinkamas pajamų paskirstymo mechanizmas. Dėl pasaulinio mokesčio politinis sprendimas gali
būti priimtas birželį vyksiančiame G20 susitikime.

Z.Balčytis: problema, apie kurią
nutylima mūsuose
Naujienų portalas „Balsas.lt“ 2010 m. gegužės 11 d.
Sekant Vyriausybės atstovų ir dažnus komercinių bankų
analitikų komentarus viešojoje erdvėje apie šalies ekonomikos būklę ir jos perspektyvas, pasigendu vienos temos,
apie kurią plačiai diskutuojama nuo Europos iki Jungtinių
Valstijų, tačiau tik ne Lietuvoje. Kas nulėmė, kad šalies ūkio
nuopuolis yra toks gilus, ir, kas turėtų būti daroma, kad panaši problema nepasikartotų ateityje?
Europos Sąjungoje aktyviai diskutuojama apie griežtesnę finansų sektoriaus kontrolę ir ne tik diskutuojama, o, galima sakyti, jau yra pasiektas politinis sutarimas tokią kontrolę vykdyti. Planuojam Europoje sukurti tris europines
priežiūros institucijas, kurios prižiūrėtų, kad visos ES valstybės narės laikytųsi naujų rizikos vertinimo ir priežiūros standartų finansų srityje. Taip pat siūloma įkurti naują Europos
sisteminės rizikos valdybą, kuri stebėtų rizikos veiksnius,
galimai keliančius grėsmę ekonomikos stabilumui.
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Kontroliuoti savo šalies finansininkus yra užsimojusi ir
dabartinio JAV Prezidento Barako Obamos administracija.
Nors dėl respublikonų priešinimosi JAV Senate reikiamas
teisinių normų rinkinys dar nėra priimtas, tačiau tikimasi,
kad sutarimas šioje srityje netrukus bus pasiektas.
Tiek Vašingtone ar Londone valstybių intencijoms kontroliuoti ir prižiūrėti finansų sektoriaus bendrovių veiklą, apriboti jų galimybes užsidirbti iš itin rizikingų sandorių, priešinasi finansų bendrovių lobistai, todėl baiminamasi, kad
planuojamos reformos nebūtų iškreiptos ir neliktų tiesiog
„fasadiniais“ pokyčiais.
Dabar grįžkime į Lietuvą ir pabandykime atsakyti į rašinio
pradžioje iškeltą klausimą, kas lėmė, kad ekonomikos sąstingis mūsuose yra toks gilus. Atsakymas būtų – itin spartus ekonomikos augimas 2004-2008 metais. O kas nulėmė
tokį greitą šalies ekonomikos spurtą? – Augantis vartojimas
ir nekilnojamo turto sektoriaus suklestėjimas. Tiesa, šie du
pagrindiniai ekonomikos augimo veiksniai, buvo skatinami
paskolintais pinigais.
Šio laikotarpio Lietuvoje veikiančių komercinių bankų
politika buvo liberali: vartojamosios ir būsto paskolos buvo
dalinamos labai lengvai ir paskolų portfelis kasmet pūtėsi
nebe procentais, o kartais. 2004-2007 metais Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai paskolino apie 47 milijardus litų
(beveik 2 nacionaliniai biudžetai), o tuometinė vyriausybė
netgi neturėjo apie tai tinkamos informacijos.
Šią paskolų „karštinę“ nebyliai palaimino ir „Lietuvos bankas“ – nepriklausoma valstybės institucija atsakinga už šalies pinigų politiką.
Akivaizdu, kad „Lietuvos bankas“ privalėjęs vykdyti kainų
stabilumo priežiūrą, turėjo įvertinti tokių piniginių injekcijų poveikį ūkio raidai tiek trumpuoju periodu, pavyzdžiui,
jo keliamą infliaciją, tiek ilguoju laikotarpiu – ekonominių
burbulų susidarymo grėsmę, ir sudrausminti komercinius
bankus, tačiau to nepadarė.
Apskritai, ekonomikos augimo metu buvo sukurta atmosfera, kad skandinaviškų bankų veikla nebuvo kvestionuojama.
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Ši situacija ir jos pasekmės yra pamoka ir man, kaip buvusiam finansų ministrui, kad pasikliauti komercinių ir, deja,
„Lietuvos banko“ teikiama informacija bei įžvalgomis ne
visada galima.
Kas vyko toliau, kartotis nebereikia. Šiandien, drauge su
tais pačiais komerciniais bankais, stovime prie subliuškusio
„ekonomikos burbulo“ ir jo sukeltos naujos emigracijos
bangos, bedarbystės rekordų, socialinės apsaugos sistemos
žlugimo ir realaus skurdo slenksčio.
Dabar pažvelkime, kaip Lietuvoje veikiantys komerciniai
bankai elgiasi šiandien. Ekonominės krizės metu iš vieno
kraštutinumo – „skoliname visiems“, buvo mestasi į kitą –
„neskoliname niekam“. Dėl tokių bankų politikos šuolių,
šalies verslas vieną dieną buvo tiesiog atkirstas nuo jam gyvybiškai reikalingų apyvartinių lėšų.
Ir nors ES mastu skambėjo raginimai, taip pat ir iš įtakingo Europos Komisaro J.Alumnijos, spręsti dėl valstybinio
iždo steigimo, Lietuvos Vyriausybė ir už pinigų politiką atsakingas „Lietuvos bankas“ priėmė sprendimą toliau kliautis
Lietuvoje veikiančių komercinių bankų valia ir tiesiog laukti,
kada jų skolinimosi politika ims keistis.
Atrodytų akivaizdu, kad per didelė komercinių bankų
įtaka atsisuko ir prieš valstybės, ir prieš pačių komercinių
bankų interesą, tačiau pripažinti, kad reikalinga griežtesnė
finansų sektoriaus priežiūra ir reformos, leidžiančios valstybei efektingiau įtakoti pinigų politiką, įsteigiant valstybinį
banką ar iždą, Lietuvoje atkakliai vengiama.

TVF uždirba iš krizės. Kodėl ne Europa?
Naujienų portalas „Delfi“ 2010 m. gegužės 26 d.
Šią savaitę karščiausių diskusijų objektas tapo TVF misijos vizitas Lietuvoje ir su tuo susijusių visa eilė siūlymų apie
naujus mokesčius ir taupymo būdus.
Žinoma, TVF siūlymai yra rekomendaciniai, nereikia į juos
žiūrėti kaip į vienintelį galimą variantą arba neišvengiamybę. Kiekviena šalis gali ir turi pati pasirinkti kaip sutaupyti ir
kaip daugiau uždirbti ir daugiau surinkti į biudžetą.
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Iš Briuselio Lietuvai: dalyvavimas
Lietuvoje šios rekomendacijos naudojamos ir kaip politinė priemonė Vyriausybei pateisinti savo veiklą: „TVF pasakė
mažinti išmokas – mes mažiname.“ To neturėtų būti.
Apskritai kalbant apie TVF kaip organizaciją, tai yra pelno siekianti organizacija. 2009 m. kada pasaulio ekonomiką
kaustė krizė ši organizacija savo pelną, anot naujienų tarnybos BNS, lyginant su 2008 m. išaugino net 28 kartus iki 5,7
mlrd. dolerių.
Įdomi tendencija, kad TVF, tarptautinių reitingų agentūrų ir komercinių bankų veiksmai yra tarpusavyje susiję ir vienų veiksmai įtakoja kitų uždarbį. Pavyzdžiui, TVF paskelbia
griežtas prognozes šaliai, į tai reaguoja reitingų agentūros,
sumažina skolinimosi reitingus, tuomet reaguodamas į reitingus TVF nustato jau didesnes palūkanų normas.
Aš visuomet palaikiau idėją, kad Europos Sąjunga turėtų
savo reitingų agentūrą ir europinį skolinimo fondą, tokiu
būdu pinigai liktų Europoje, o sudėtingoje situacijoje atsidūrusios šalys turėtų patikimą finansavimo šaltinį. Užuomazgą europinio skolintojo steigimui galime laikyti eurozonos šalių susitarimą dėl 750 mlrd. Pagalbos fondo įkūrimo,
siekiant stabilizuoti eurą.

valstybės ir visuomenės gyvenime.
Z.Balčytis kviečia verslą

P

aktyviau dalyvauti ES reikaluose

enktas
skyrius

29 Spalis 2009
Užvakar, spalio 27 d. Europos Parlamentaras Zigmantas
Balčytis Lietuvos pramoninkų konfederacijos kvietimu dalyvavo konsultaciniame posėdyje, kuriame buvo aptartas
Lietuvos gamintojų ir Europos Parlamento narių bendradarbiavimo Lietuvos pramonei ir verslui aktualiais klausimais.
„Iš Lietuvos pramonininkų konfederacijos laukiu išgrynintos ir tarpusavyje suderintos šalies verslo atstovų nuomonės, kuria galėčiau remtis, ginant mūsų interesus EP
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete,“ – susitikime teigė Zigmantas Balčytis.
Lietuvos pramonininkų konfederacija, supranta glaudaus ir koordinuoto verslo visuomenės bendradarbiavimo
su šalies atstovais ES institucijose ir ypač Europos Parlamento nariais, tiesiogiai išrinktais Lietuvoje ir atstovaujančiais
Lietuvos žmonių interesus, svarbą, nes didelė dalis Europos
Parlamento ir Europos Tarybos priimtų teisės aktų turi tiesioginį poveikį šalies pramonei ir verslui.
Anot Z.Balčyčio Lietuvos verslas turėtų aktyviau ginti
savo interesus, sprendžiant aktualius klausimus ir stengtis
labiau įsitraukti į ES reikalus, kaip tai daro kitų šalių verslo ir
pramonės atstovai.
Lietuvos pramonininkų konfederacija susitikimus su Europos Parlamento nariais išrinktais Lietuvoje žada rengti ir
ateityje.

Europos Komisija abejinga
skurdui Lietuvoje?
20 Gruodis 2009
Į Lietuvą atvykęs Europos Komisijos (EK) komisaras
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Vladimiras Špidla, atsakingas už užimtumą, socialinius reikalus ir lygias galimybes, ėmė sveikinti Lietuvos Vyriausybę
už nuopelnus sprendžiant globalios krizės pasekmes Lietuvos žmonių sąskaita. Tokie vertinimai, mano nuomone, yra
smūgis socialiai atskirtiems ir pažeidžiamiems bei sunkiai
besiverčiantiems žmonėms. Šis smūgis būtų mažiau skaudus, jeigu būtų atėjęs iš biudžeto kontrolės ar finansų pareigūno lūpų, tačiau taip prašneko komisaras, atsakingas
būtent už socialinius reikalus!
Sunku vertintini, kas lėmė tokią komisaro poziciją. Kyla
abejonių, ar pareigūnas žino, kokių veiksmų griebėsi dabartinė Vyriausybė gelbėdama „Sodros“ ir valstybės biudžetus?
Nereikia būti ekspertu, kad suprastume, jog pas mus nepriteklius sprendžiamas apkarpant išlaidas tą nepriteklį išgyvenantiesiems. Žinoma, prieš išmokant socialines lėšas jas
reikia surinkti, todėl dar didesnis verslo apmokestinamas
taip pat turi nesveikų padarinių. Turi būti bent subalansuotumas, jeigu solidarumas dėl krizės yra padėtas į šalį. Turi
egzistuoti tam tikros ribos. Pavadinkime jas moralės, etikos
ar tiesiog padorumo ribomis, tačiau, akivaizdu, jog peržengus jas pavojus ima grėsti pačioms esminėms žmogaus teisėms.
Jeigu komisaras V. Špidla buvo suklaidintas mūsiškės
Socialinių reikalų ir darbo ministerijos pozicijos (kuri visų
nuostabai taip pat buvo tokia: „Žinote, pas mus čia viskas
gerai“), tai kyla klausimas – ko siekia mūsų Vyriausybė? Teigiamai pasirodyti prieš „viršininką“ iš Briuselio? Ar gali būti
kažkokių kitų tokio poelgio motyvų?
Mano nuomone, komisaro V. Špidlos vizitas buvo ideali
proga supažindinti atsakingą ir įtakingą EK komisarą, kokioje sunkioje situacijoje atsidūrė Lietuva ne tik finansine, bet
ir socialine prasme, juolab, kad tokias krizės pasekmes jaučiame ne mes vieni. Taigi, galėjome būti advokatai ir kitoms
naujosioms ES šalims, pavyzdžiui, Latvijai, taip pat patiriančiai ne mažiau skaudžius globalios krizės padarinius.
Dar didesnę problemą tokia keista Lietuvos Vyriausybės pozicija sukėlė tuo, jog ne vien galimai suklaidino
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pareigūną, tačiau nubraukė pastangas padėti Lietuvai
gauti papildomą finansinę paramą. Aš asmeniškai Europos
Parlamente kėliau šią temą, siekdamas, kad krizės padariniai būtų prilyginti globalizacijos ar gamtos stichijos padariniams ir jiems spręsti būtų skiriamas atskiras papildomas
finansavimas.
Deja, vakar Lietuvoje lankęsis EK narys komisaras V.
Špidla pareiškė, jog Lietuvos Vyriausybės vykdoma politika, siekianti įveikti globalinės ekonominės krizės sukeltas
pasekmes užimtumo bei socialinės apsaugos srityse, yra
tinkama, o pasirinktas įveikimo kelias – teisingas. Taigi, tolimesni bandymai sulaukti pagalbos tampa mažai prasmingais, nes, anot Lietuvos Vyriausybės, mums jos ir nereikia.
Įdomu, kur Europos Komisaras pamatė tą, jo žodžiais tariant, teisingumą, jei vertinant dabartinės Vyriausybės politiką iki šiol buvo galima pamatyti tik cinišką aritmetiką: jeigu sumažinsime – sutaupysime? Tačiau negalvojama, kad
jeigu sumažinsime – užkoduosime naują, dar didesnę nei
pati krizė, problemą – smukimą žemiau skurdo ribos.

Europa skiria paramą darbą praradusiems
lietuviams, bet…

09 Kovas 2010
Šiandien Europos Parlamento Strasbūro sesijoje balsuojama dėl paramos darbo netukusiems žmonėms Lietuvoje
ir Vokietijoje. Iš Lietuvos pagalbos buvo kreiptasi dėl atleidimų iš AB „Snaigė“ ir susijusių įmonių bei 128 statybų sektoriaus įmonių.
Tačiau vien džiugiai sutikti šią žinią neleidžia viena aplinkybė. Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų
komitetas savo oficialiame rašte stebisi, kodėl Lietuva paprašė taip nedaug…
Dokumente Lietuvos ekonominė ir socialinės apsaugos situacija vertinama kaip labai sudėtinga ir, esant tokioms aplinkybėmis, vertinama, kad parama iš Europos
prisitaikymo prie globalizacijos (EGF) padarinių fondo yra
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cituoju – „kukli“. Dokumente pateikiami Danijos (Nokia gamyklos uždarymas) ir Švedija (Volvo gamyklos perkėlimas)
pavyzdžiai, kada buvo prašoma ir suteikiama daug kartų
didesnė parama. Juolab, kad Europos Komisija nurodo, kad
EGF fondo 2009 m. biudžete dar buvo likę nepanaudotų
lėšų.
Dokumente taip pat teigiama, kad Lietuva galėjo prašyti
pagalbos ir iš Europos Socialinio fondo, nes daugelis ekonomikos sektorių yra labai nukentėję ir žmonėms gresia
skurdas.
Tai yra labai aiškus signalas, apie neparuoštus Lietuvos
Vyriausybės „namų darbus“, kada dėl valdžios aplaidumo
arba neišmanymo nukenčia Lietuvos žmonės, negalėdami
sunkiu valstybei momentu pretenduoti į pagalbą iš Europos
Sąjungos.

Vaikų apsauga turi būti stiprinama
18 Kovas 2010
Vaikų išnaudojimo skandalai Lietuvoje yra signalas, kad
egzistuoja didelės problemos vaikų namuose, o skundų tyrimas vyksta labai vangiai . Tai paskatino mane šį klausimą
iškelti Europos Sąjungos lygmeniu ir kreiptis į Europos Komisiją.
Lisabonos sutartyje taip pat yra nuostata, kuri Bendrijai
suteikia mandatą veikti, kad vaikų teisės būtų pasaugotos
visose pagrindinėse valstybių narių gyvenimo srityse.
Mano nuomone, vaikų teisių apsaugos įgyvendinimo
priežiūra turi būti vykdoma Bendrijos lygmeniu, o valstybės
narės griežčiau kontroliuojamos, kaip jos užtikrina vaiko teisių apsaugą, ar tam skirtos institucijos tinkamai atlieka savo
darbą. Manau, kad yra būtina sukurti sistemą, kad nukentėję vaikai galėtų anonimiškai pasiskųsti, o jų skundai būtų
registruojami.
Vienodų aukštų standartų įtvirtinimas ir priežiūra ES
lygmeniu padėtų sparčiau spręsti šią problemą, padėtų
veiksmingiau apsaugoti labiausiai pažeidžiamą visuomenės
grandį – vaikus.
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Tikiuosi, kad Europos Komisija pritars nuomonei dėl vaikų teisių apsaugos stiprinimo Bendrijos mastu ir pateiks,
kaip ketinama egzistuojančią problemą spręsti.

Kada bus išgirstos rekomendacijos,
kaip įveikti krizę?

26 Kovas 2010
Kas nedirba, tas neklysta, taip reikėtų vertinti Europos
centrinio banko ataskaitą apie atsaką į ekonominę krizę.
Joje banko ekspertai išskiria problemas, kurios kilo bandant centralizuotai spręsti krizės padarinius ir vėl išjudinti
ekonomiką.
Lietuva, kaip ir kitos ne euro zonos šalys, ECB pagalbos
nesulaukė, todėl ir klaidų panaudojant pagalbos lėšas nebuvo padaryta. Menka paguoda Lietuvos gyventojams ir
verslui, girdėti, kaip kitų ES šalių vyriausybės ar pats Centrinis bankas klysta panaudojant lėšas, kada mūsuose pagalbos ūkiui iš valstybės apskritai nebūta.
Šalių narių ekonomikos yra susiję nepriklausomai nuo to,
ar jos naudoja tą pačią valiutą, ar ne, todėl mano nuomone,
Europos centrinis bankas turėjo padėti ne tik euro zonos
valstybėms spręsti apyvartinių lėšų trūkumo problemą.
Vis tik, nors mes ir nepatenkame į ECB veikimo lauką, Lietuvos Vyriausybei vertėtų labai atidžiai analizuoti ataskaitoje pateikiamą Europos centrinio banko atsako ekonominei
krizei patirtį, nes sunkmetis iš Lietuvos niekur nesitraukia,
ir Valstybės intervenciniai veiksmai gaivinti ekonomiką yra
neišvengiami.
Europos centrinio banko lėšos paskirstytos komerciniams bankams turėjo spręsti verslo kreditų trūkumą, tačiau pripažįstama, kad neretai bankai šias lėšas panaudojo
savo nuostoliams dengti, o smulkiosios ir vidutinės įmonės
vis vien liko be finansavimo. Šioje vietoje trūko kontrolės ir
atsakomybės, o suveikusi ekonominė logika lėšas nukreipė
ne ten, kur buvo didžiausias visuomenės poreikis.
Kita signalas mums turėtų būti Europos centrinio banko
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įspėjimas dėl naujų spekuliacinių burbulų susidarymo. Užtikrinti, kad tokio masto krizė nepasikartotų banko ekspertai
siūlo griežčiau žiūrėti į rizikos valdymą finansų sektoriuje ir
apskritai siekti visomis galimomis priemonėmis didinti finansinių rinkų skaidrumą.
Apmaudu skaityti ECB rekomendacijas, kaip valstybių
narių vyriausybės turėtų nutraukti savo pagalbą ekonomikai, kai Lietuvoje ji dar nebuvo startavusi. Jeigu banko
ekspertai aiškiai nurodo, kad esant dabartinei sunkiai ekonomikos būklei, turėtų būti toliau taikomos ekonomikos
skatinimo priemones, kad būtų išsaugojamos darbo vietos,
skatinamos investicijos ir augimas, tai kodėl šiam raginimui
yra kurčia Lietuvos Vyriausybė?
Centrinio banko ekonomistai rekomenduojama tik prasidėjus tvariam augimui nutraukti intervencines priemones ir
tik tuomet koncentruotis į biudžeto deficito mažinimą. Pagal šią rekomendaciją, Lietuvos krizės įveikimo taktiką reikia
vertinti, kaip vykdomą ne nuo to galo, nes krizės pradžioje
buvo padindinti mokesčiai ir panaikintos mokestinės lengvatos, kas dar labiau sumažino vartojimą ir verslą pastūmėjo į dar gilesnę duobę…
Šiuo metu stebime, kaip nedarbas kopia į neregėtas
aukštumas, o Vyriausybė džiaugiasi fiksuodama gerėjančius
ekonominius rezultatus. Nereikia būti dideliu ekspertu, kad
suprastum, jog augantis nedarbas netrukus atsispindės vėl
žemyn smigsiančiuose ekonominiuose rodikliuose ir tuomet valstybės lėšos turės leidžiamos pamaitinti naują bedarbių „armiją“, o ne investicijoms į ūkį.

priimamus sprendimus, kurie esmingai keičia paprastų
žmonių gyvenimą.
Didėjantys mokesčiai, mažėjančios socialinės garantijos, bedarbių situacija ir jų prievolės valstybei – piktino ir
stebino į susitikimus susirinkusius Varėnos ir Puodžių kaimo žmones, kurie kartu su europarlamentaru svarstė kaip
reikėtų gyventi toliau ir ką vertėtų daryti, kad valdžios
sprendimai galutinai nesužlugdytų noro ir galimybės oriai
gyventi savo šalyje.
Zigmantas Balčytis kvietė žmones neprarasti vilties ir
būti aktyviais, stiprinti ir kurti bendruomenes bei aktyviai
dalyvauti rinkimuose. Pasak jo, būtina, kad sprendimus Lietuvoje priimtų nauji atsakingi žmonės, kurie ne tik išmanytų
tikras Lietuvos ir regionų problemas, bet ir žinotų kaip jas
reikėtų spręsti.
Europarlamentaras lankėsi ir „Merkio krašto“ bei „Varėnės“ redakcijose, kur atsakė į klausimus apie savo darbo
specifiką Europos Parlamente. Z.Balčytis akcentavo, jog
Lietuvoje rinktiems parlamentarams tenka istorinė atsakomybė už logiškos ir efektyvios bendros europinės sistemos
kūrimą. Lietuva, kaip tos erdvės dalis, yra suinteresuota, kad
neliktų sprendimų nuošalyje, o, atvirkščiai, stengtųsi kuo
geriau išnaudoti atsiveriančias galimybes.

Europarlamentaro biuras:
Zigmantas Balčytis susitiko
su Varėnos krašto žmonėmis
01 Balandis 2010
Kovo 31 dieną Varėnos rajono žmonės turėjo galimybę
artimiau pabendrauti su Europos Parlamento nariu Zigmantu Balčyčiu ir išgirsti jo nuomonę apie Lietuvos valdžios
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Susitikimuose su Varėnos žmonėmsi dalyvavo ir Lietuvos socialdemokratų partijos Varėnos skyriaus pirmininkas
Elvinas Jankevičius, jo pavaduotoja Birutė Zalieckienė bei
rajono tarybos narys Vidas Baublys. Jų vertinimu, Zigmanto Balčyčio vizitas buvo ne tik galimybė išgirsti situacijos
vertinimą tiesiogiai iš europarlamentaro lūpų, bet ir puiki
politinė mokykla, kurios pamokos bus naudingos ateities
sprendimams.

Ką gali nuveikti mokesčiai?
14 Balandis 2010
Imtis mokesčių temos paskatino didelį rezonansą Lietuvoje ir už jos ribų sukėlusi Lietuvos Vyriausybės „akcija“
surinkti Privalomojo sveikatos draudimo įmokas iš bedarbių taip pat ir emigrantų. Nepulsiu į atlapus šios idėjos
autoriams, tas jau daryta pakankamai, tačiau pažvelgsiu
plačiau į dabarties Lietuvos mokestinę politiką: kokia ji
yra, ko ja siekiama ir svarbiausia, kaip ji nulems mūsų artimiausia ir ne tokią artimą ateitį?
Kaip žinia, kovoti su krize 2008 m. gale pradėta mokesčių didinimu tiek verslui, tiek ir gyventojams, vargiai
atsižvelgiant, kokias pasekmes šalies ūkiui tai gali turėti.
Vyriausybė tąsyk lopė biudžetą, tačiau viena ranka lopydama kita nenorom iškasė dar gilesnę duobę šalies ūkiui.
Taip pat buvo ignoruojamas, faktas, kad mokesčių politika
turi užtikrinti ne tik pinigų į biudžetą surinkimą, bet taip
pat ir socialinę rimtį valstybėje.
Dabar, kada jau žinoma oficiali statistika, kad tūkstančiai žmonių 2009 m. patys atsisakė individualios veiklos,
Vyriausybė turėtų atsakyti, ar tą jį numatė? Ar nedarbas,
kuris dabar kerta visas galimybes sparčiai išlipti iš recesijos, galėjo būti mažesnis priimant kiek kitokius sprendimus?
Kada Europos Sąjungoje oficialiai pripažįstama, kad
smulkusis verslas yra potencialiai svarbiausias darbdavys
visuomenėje, Lietuvos valdžia krizės akivaizdoje jam stipriau užveržia mokesčių kilpą. Kodėl? Kodėl nenorima
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spręsti nedarbo problemos šio sektoriaus pagalba? Juk
tas nereikalauja nei investicijų, nei papildomo skolinimosi?
Kita sritis žmonių pajamos ir jų vartojimo galimybės.
Vėlgi 2008 gale, kada krizė ėmė rodyti savo nagus, ir ne tik
Lietuvoje, o visoje Europoje, JAV ir Rusijoje, Lietuvoje buvo
pakeltas pridėtinės vertės mokestis, panaikintas sumažintas PVM tarifas maistui, vaistams, spaudai. Tuo pat metu
Didžioji Britanija jį sumažino iki mažiausios leistinos ribos.
Prisiminkime, kaip PVM mokesčio lengvatas tuomet visuomenei pateikė dabartinės Vyriausybės atstovai. Tai buvo
vadinama jokios realios įtakos prekių kainai mažmeninėje
prekyboje neturinčia atgyvena. Tačiau PVM lengvatas maistui taiko tokios valstybės kaip Vokietija, Suomija, Švedija.
Dažnai kitose ES šalyse taikomos ir lengvatos vaistams, viešajam transportui bei spaudai.
PVM pakėlimas ir lengvatų panaikinimas Lietuvoje akimirksniu pablogino situaciją šimtams tūkstančių žmonių,
sumažino jų ir taip nedideles vartojimo galimybes ir nukirpo realiąsias pajamas. Šis sprendimas dar kartą smogė verslui, nes mažiau žmonių galėjo įsigyti jo prekių ir paslaugų.
Netrukus paaiškėjo, kad ir biudžeto įplaukos dėka mokestinės reformos sumažėjo. Tai kas iš to išlošė?
Makroekonomikos ratui apsisukus šie pačios valdžios
suduoti smūgiai žmonėms ir verslui virto vienu aukščiausiu
Europos Sąjungoje ir vis dar nevaldomai tebeaugančiu nedarbo rodikliu. Neišvengiamai atėjo visų socialinių išmokų
karpymai, kas lėmė tai, kad šiandien didelės dalies žmonių
pajamos yra mažesnės nei jų komunaliniai mokesčiai už
butą. Ir jeigu šiandien Vyriausybė giriasi sumažinusi biudžeto deficitą, tai turėtų taip pat pripažinti, kad išaugintas
nedarbas netrukus tą biudžeto deficitą turėtų vėl padidinti.
Nors diplomatinėje retorikoje kitų šalių aukšti pareigūnai
Lietuvos Vyriausybė ir nekritikuojama už jos mokestinę politiką, tačiau mūsiškė Vyriausybė taip pat yra linkusi nutylėti,
kad daugelis ES valstybių kovoje su krize pasuko visai kitu
keliu. Šiandien ir oficialiuose dokumentuose pripažįstama,
kad valstybės ėmėsi gelbėti ir ginti savo verslą, nes tai padėjo
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stabilizuoti nedarbą, socialinę padėtį ir paskatinti viso ūkio
atsigavimą.
Dabar pagalvokime kaip šiame kontekste atrodo, „akcija“
surinkti skolas už Privalomąjį sveikatos draudimą, iš bedarbių, taip pat už ES ribų studijuojančių Lietuvos studentų ir
emigrantų, kada pati Vyriausybė savo veiksmais arba neveikimu paskatino ir nedarbo, ir emigracijos masto augimą?
Atsakymas turbūt yra visiems aiškus ir be papildomų komentarų…

Europarlamentaro biuras:
„Pažiūrėk, tai mano Lietuva!” sulaukė virš
pusės tūkstančio nuotraukų

05 Gegužė 2010
Konkursui „Pažiūrėk, tai mano Lietuva!“ per pusantro mėnesio atsiųsta virš pusė tūkstančio nuotraukų. Šį penktadienį, gegužės 7 d., sostinėje vykstančių Europos dienų metu,
dvidešimt geriausių darbų bus eksponuojama prekybos
centro „Gedimino 9“ lauko terasoje.
Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio ir Europos
naujienų portalo myEP.lt inicijuotas konkursas skirtas Lietuvos nepriklausomybės 20 metų sukakčiai paminėti, todėl
parodai atrinka 20 geriausių darbų. „Pažiūrėk, tai mano Lietuva!“ ragino tautiečius apsidaryti aplinkui, ieškoti tai, kas
gražu ir įamžinti fotografijose.
„Norėjome paskatinti Lietuvos žmonės pažvelgti į savo
šalį tarsi keliautojo akimis, iš naujo pastebėti dalykus, kurių per kasdienius rūpesčius dažnai nebepastebime – kraštovaizdžius, žmones, papročius ir tradicijas. Džiugu, kad
žmonės į kvietimą aktyviai sureagavo, o dažnas siuntė net
po kelias nuotraukas,“ – sakė Europos Parlamento narys Zigmantas Balčytis.
Konkurso atrankos komisijos narys, Spaudos fotografų
klubo prezidentas Jonas Staselis, teigia buvęs maloniai nustebintas, kad fotografuodami Lietuvą žmonės išvengė
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stereotipinių nuotraukų.
„Malonu, kad žmonės Lietuvą mato kaip nuostabios
gamtos šalį. Nustebino tai , kad nuotraukose neretai užfiksuotas toks Lietuvos atspindys, kokio dažnai nepastebi net
ir profesionalūs fotografai,“ – sakė J. Staselis.
Žurnalas ”Veidas” 2010 m. sausio 4 d.

Z.Balčytis: Svarbiausias darbas – išlaikyti

Straipsniai
žiniasklaidoje

darbo vietas – žurnalas „Veidas“
Giedrius Pečiulis
Europarlamentaras Zigmantas Balčytis skeptiškai vertina
ateinančių metų biudžetą ir teigia, kad Vyriausybė kol kas
nepadarė reikiamų žingsnių kad įgyvendintų savo 2010
metų deklaruojamą tikslą: darbo vietų išlaikymą ir kūrimą.
Apie 2010 m. biudžetą, mokesčių sistemos, darbo rinkos
problemas, energetikos aktualijas „Veidas“ kalbasi su Europos Parlamento (EP) Biudžeto kontrolės, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos, Transporto ir turizmo komitetų
nariu, socialdemokratu Zigmantu Balčyčiu.
Kaip vertinate 2010 m. biudžetą?
Nebūsiu turbūt išskirtinis sakydamas, kad biudžetas neatitinka lūkesčių, tačiau situacija tokia, kad kitos išeities,
matyt, neturime. Manau, kad buvo nueita pačiu lengviausiu keliu – visas krizės problemų sprendimas buvo perkeltas ant mažas pajamas turinčių žmonių. Socialines išmokas
galbūt reikėjo mažinti, bet ne tiek, kiek dabar.
Jei prisimintume praėjusių metų gruodį, kai buvo priiminėjamas 2009 metų biudžetas, buvo kalbama, kad biurokratinis aparatas bus sumažintas, apkarpyti valdininkų
atlyginimai. Tačiau dabar klausantis diskusijų matome kad
valdininkų atlyginimai sumažėjo 8-12 proc., nors žmonių
pajamos krito žymiai daugiau, o dalis liko be darbo.
Visgi nemažinant pensijų ar socialinių išmokų neįmanoma subalansuoti biudžeto.
Jei į biudžetą žiūrėtume aritmetiškai, tai taip. Bet turime
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žiūrėti kaip skatinti verslą, nes verslas moka mokesčius,
kurie yra paskirstomi viešajam sektoriui. Pirmiausia reikėjo
galvoti kaip išlaikyti darbo vietas, nors ir su mažesniais atlyginimais. Reikėjo kalbėtis su verslo asociacijomis ir klausti
kokiu būdu jie galėtų išlaikyti darbo vietas.
Pavyzdžiui, Vokietija, nežiūrėdama į ES reikalavimus,
parėmė savo automobilių pramonę. Lenkija pasiūlė didelę
paramą, kad ateitų „Dell“. Jei patys savimi nepasirūpinsime,
pagalbos vargu ar galime tikėtis.
Mokesčių reforma buvo klaida, dabar jau tai visi mato.
Vien PVM lengvatų panaikinimas davė tokį rezultatą, kad
lietuviai pradėjo apsipirkinėti Lenkijoje.
Jūs pats buvote finansų ministru ir žinote, kad pinigų
galima paskirstyti tiek, kiek yra.
Kai aš buvau finansų ministru, kasmet pinigų daugėjo.
Šiaip sau tai neatsitiko. Reikėjo galvoti kaip subalansuoti
mokesčius, kokias verslo šakas labiau paskatinti, kaip paskirstyti ES paramą. Sudarant biudžetą pirmiausiai reikia
galvoti kaip tai padės generuojant būsimas pajamas, kad
turėtume galimybes finansuoti socialines sritis.
Manau kad reikia grąžinti mokesčių lengvatas, pirmiausia
viešbučiams, turizmui, žiniasklaidai. Galime palyginti kokie
PVM tarifai yra kitose ES šalyse. Be to, pernelyg padidinus
mokesčius didėja šešėlis. Manau, kad mokesčių sumažinimas ateityje padidintų įplaukas į biudžetą ir galėtume patys išgyventi. Dabar skolinimosi tempai yra bauginantys. Tai
veda į aklavietę – aš neįsivaizduoju, kaip mes uždirbsime
kasmet po 2 mlrd.Lt, kurie bus reikalingi skolos aptarnavimui. Taip, buvo laikotarpis, kai mes gal pernelyg staigiai padidinome pensijas. Tačiau tie pinigai sugrįžta į biudžetą per
vartojimo mokesčius.
Esame labai priklausomi nuo užsienio rinkų, kur užsakymai smigo žemyn. Ar vien mokesčių reguliavimu galėtume skatinti eksportą?
Nuo mokesčių priklauso produkcijos kainos ir jei mūsų
verslininkai konkuruoja kaina, tai jiems yra labai svarbu.
Centrinis bankas taip pat neatliko savo funkcijos. Krizei
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prasidėjus jis turėjo stipriau reguliuoti komercinių bankų elgesį, kad nebūtų nutraukti svarbūs verslo projektai. Jei būtų
buvusi galimybė pasiskolinti kad ir už didesnes palūkanas,
tie projektai būtų ne sustoję, o tęsiami ir būtų išsaugotos
darbo vietos.
Taip pat reikėjo skatinti daugiabučių renovacijos projektą. Europos investicijų banko vadovai pasakė kad buvo
pasiruošę skolinti krizę patyrusioms valstybėms, tarp jų – ir
Lietuvai. Su Europos investicijų banku buvo pasirašyta sutartis, kad per Europos investicinį fondą Lietuvai bus suteikta apie 2 mlrd.Lt paramos namų renovacijai. Bet šiandien
renovacija nevyksta, nes valstybė sumažino finansuojamą
dalį ir gyventojai nebėra suinteresuoti. Galima buvo renovacijai skirti dalį ES paramos.
Kuriam būsto renovacijos modeliui jūs pritartumėte:
su valstybės parama ar be jos?
Nerealu tikėtis, kad be paramos žmonės pradės renovuoti. Projektas pajudėjo tik tada, kai buvo paskelbta, kad
valstybė padengs pusę sumos. Šiandien žmonės neįstengia
sugrąžinti paskolų, kurias bankai išdalino neįvertindami rizikos.
Žmonės būtų suinteresuoti, jei valstybės remiama dalis
būtų ne mažesnė kaip 60 proc. Renovacija būtų užtikrinusi darbo vietas statybininkams, medžiagų gamintojams –
buvo galima nustatyti apribojimus, kad būtų perkama tik
lietuviška produkcija taip remiant savus gamintojus. Be to,
renovuotuose namuose sutaupytume apie 30 proc. energijos.
Lietuvos BVP krito bene daugiausiai tarp ES šalių. Kaip
kitoms ES šalims pasisekė suvaldyti krizę?
Lenkija turėjo laisvai svyruojantį valiutos kursą ir krizės
metu išlošė. Be to, lenkai 20 mlrd. eurų investavo į infrastruktūrą, kad išsaugotų darbo vietas. Skelbdami konkursus
jie saviems atidavė generalinio rangovo darbus, o techniniams darbams kvietė vykdytojus iš užsienio, sukėlė didelę
konkurenciją ir gavo geras kainas.
Lietuvoje tai galėjo būti būsto renovacijos programa,
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kelių ir geležinkelių tiesimas. Šie objektai pasistatys šimtmečiui. Dabar mes švietimui ir mokslo tiriamiesiems darbams
skiriame daug, tačiau aš abejoju ar visi tie pinigai bus įsisavinti. Vyriausybė turėjo surasti politinės valios ir nuovokos
perskirstyti paramą.
Vokietija labai stipriai prižiūrėjo komercinių bankų veiklą.
Vokietijos Kanclerė Angela Merkel pasakė, kad pati pasidomės, kodėl komerciniai bankai nepakankamai finansuoja
smulkųjį ir vidutinį verslą. Tai rodo sisteminį požiūrį.
Pastaruoju metu kalbama apie pensijų sistemos reformą. Kokį pensijų modelį jūs pasiūlytumėte?
Nieko naujo turbūt nepasiūlysiu. Beveik visose valstybėse galioja solidarumo principas ir vaikai uždirba savo tėvams. Nesutinku, kad kiekvienas turi pasirūpinti tik savimi.
JAV jau pasigirsta nepasitenkinimas dėl solidarumo trūkumo.
Tikėti fondais buvo naivu. Turime pergalvoti, kaip geriau
įteisinti solidarumo principą. Aš būčiau už skandinavišką
kelią, kur yra daugiau solidarumo.
Kokiomis priemonėmis, jūsų nuomone, būtų galima
greičiau įveikti nedarbą?
Pirmiausia reikia kalbėti apie tai, kaip palengvinti ir pagerinti eksporto sąlygas. Taip pat reikia pradėti rimtus infrastruktūrinius projektus, jei reikia – žmones perkvalifikuoti,
kad jie galėtų tuose projektuose dirbti. Priešingu atveju,
visų sričių neparemsim.
Kodėl Lietuvoje taip ir neatsirado priežiūros institucija, kuri gintų finansų institucijų klientų teises, nors tokios
institucijos kitose ES šalyse egzistuoja?
Klientai rinkosi patys, per prievartą paskolų niekas neįbruko. Per ketverius metus buvo išdalinta 47 mlrd.Lt paskolų. Tai du Lietuvos biudžetai. Tačiau įstatymuose buvo toks
punktas, kad pasikeitus sąlygoms, bankai turi teisę vienašališkai keisti sutarties nuostatas. Tai gali būti palūkanų norma, įkeičiamo nekilnojamojo turto dydis, mokesčiai, baudos. Taigi klientai pateko į sudėtingesnę situaciją.
ES bus įkurta finansų rinkos priežiūros institucija, kuri
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analizuos ir teiks pasiūlymus ES valstybių centriniams bankams, kaip jie turėtų reguliuoti finansų rinkas. Pasiūlymai
bus rekomendacinio ir prevencinio pobūdžio, tačiau atsakomybės ribos bus gana aukštos. Niekas nebenori dar kartą
atsidurti tokioje pačioje situacijoje.
Ar būtų tikslinga privatizuoti Vilniaus oro uostą?
Privatizavome vežėją ir matome, koks rezultatas. Kas garantuos, kad privatizavus oro uostą ten neatsiras namai?
Manau, kad strategines infrastruktūrines įmones reikia palikti valstybei. Didžiosios Britanijos ir Estijos geležinkelių
pavyzdžiai rodo, kad po to valstybei įmones teko išpirkti už
keleriopai didesnę sumą.
Verčiau reikia sureguliuoti sąlygas vežėjams, galbūt remti būtinus skrydžius, kurių šiandien nėra.
Kaip vyksta Lietuvos europarlamentarų ir pramonininkų bendradarbiavimas?
Pramonininkai jau seniai turi savo atstovus Briuselyje ir
užsiima lobizmu. Tai yra normalus ir įteisintas dalykas. Briuselyje įprasta, kad vyksta susitikimai ir bendros vakarienės,
kuriose dalyvauja EP nariai. Pristatomi nauji pasiūlymai,
projektai, gaminiai.
Esu pasiruošęs padėti, jei reikės atstovauti Lietuvos interesus ir matyt ateityje tai darysime. Dabar kalbamės apie
laiko direktyvą, taršos licencijas, konkurencijos taisykles.
Kada bus priimtas reglamentas dėl dujų jungčių su europiniais tinklais, kad Pabaltijis nebūtų priklausomas tik
nuo trečiųjų šalių?
Jau buvo pirmas skaitymas Parlamente. Tikiuosi kad kitų
metų pradžioje reglamentą priimsime. Pabaltijo šalių tikslas
yra prisijungti prie ES dujų tinklų. Prisijungimui prie YamalEurope dujotiekio jau numatytas 292 mln. eurų finansavimas iš ES. Taip prisijungtume prie Vokietijos dujų rinkos, tačiau sėkmingas jo įgyvendinimas priklausys ir nuo Lenkijos
geros valios. Manau kad turėsime tartis su Vyriausybe, Energetikos ministerija kad viskas vyktų sklandžiai ir sparčiai.
Nuo 2009 gruodžio įsigaliojo Lisabonos sutartis ir nuo to
laiko ES svarbiausiais strateginiais klausimais kalbės visų
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valstybių vardu. To tikimės ir jei taip bus, bus vystomas visas
regionas.
Kaip vyksta naujųjų europarlamentarų ir Lietuvos valdžios institucijų bendradarbiavimas?
Aktualių klausimų yra labai daug. Deja, jaučiamės Lietuvoje nelabai reikalingi. Manau, kad ateityje reikėtų žymiai
glaudžiau bendradarbiauti su Vyriausybe, kad galėtume
vienu balsu kalbėti apie mūsų valstybės problemas, ypač
energetikoje, ekonomikoje, finansuose. Toks yra mano tikslas ir siekis, norėčiau kad ateityje žymiai glaudžiau dirbtume
su Energetikos, Finansų, Susisiekimo ministerijomis. Tai ne
politinės kovos arena, tai bendras mūsų darbas ir tikiuosi
kad taip ir bus.

Z.Balčytis: Vyriausybė tikrina
žmonių kantrybę
Naujienų portalas „Delfi“ 2010 m. vasario 9 d.
Nors ir simboliškai, tačiau gerėjantys šalies ekonominiai
rodikliai, premjero vizito į JAV madingais raktažodžiais nuspalvintos žinios, pedofilijos ir korupcijos skandalai , - tokiais aštriais kontrastais (nebe)šokiruoja mūsų naujienų
srautas. Tačiau šalies gyvenimas nėra vien tik viešoji erdvė.
Visame šiame sraute nėra atskleidžiama tikroji padėtis
šalyje, nėra parodomas atotrūkis tarp Vilniaus ir regionų,
nėra domimasi, kiek žmonių gyvena skurde arba balansuoja ant jo ribos.
Viešoji erdvė kuriama sostinėje labai greitai pabėgo į atsigaunančios ekonomikos būseną, o paskui ją nuskubėjo ir
aižėjančios, visuomenės pasitikėjimą praradusios Vyriausybės atstovai.
Jokiu būdu nesakau, kad mes turėtume ir toliau save
gniuždyti ir bauginti žmones, kaip tai buvo daroma prieš
metus. Nes giliausioje duobėje Lietuvos verslas (ypač tiesiogiai priklausantis nuo vartojimo) buvo atsidūręs ne tik dėl
objektyvių ekonominių aplinkybių, bet nemaža dalimi ir dėl
nuolat eskaluojamo krizės „baubo“. Manau, kad premjero
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prognozės apie artėjančius neregėto masto sunkumus
buvo viena skaudesnių šios Vyriausybės klaidų.
Kaip turėtų jaustis žmogus, kurio šeimos pajamos po išmokų „revizijos“ sumažėjo 30 proc., girdėdamas, kaip viešėdamas JAV premjeras giria lietuvių atsparumą? Mano
manymu, tokia Vyriausybės pozicija yra nenoras pripažinti
tikrosios socialinės padėties Lietuvoje. Kiek žmonių yra priklausomi vien nuo pašalpų, kiek šeimų yra, kurioje abu tėvai neturi darbo, kiek jaunų perpektyvių žmonių emigruoja,
galų gale kam po komerciniams bankams tokios naudingos
reformos vis dar yra prieinamas aukštasis mokslas?
Kalbantis su žmonėmis regionuose ir skaitant laiškus,
plūstančius į mano biurą, matyti tikroji Lietuva ir jos aktualijos. Lietuva, kurioje nėra nešiojamųjų kompiuterių, lizingo,
naujos statybos būtų,ir kelionių bei atostogų užsienyje. Didesnėje Lietuvos dalyje žmonės kovoja už būvį tiesiogine
šio žodžio prasme. Ir pasaulinė ekonominė krizė juos paveikė ne taip ir smarkiai kaip sukėlė baimę ir pyktį beatodairiškai karpomos socialinės išmokos, nes žmonėms tiesiogiai
ėmė grėsti tikrasis skurdas...
Norėtųsi viešai paklausti premjero, kas yra daroma arba
planuojama daryti, kad ši situacija imtų keistis, paprašyti
pakomentuoti, kokį visuomenės ir valstybės modelį kuria
dabartinė Vyriausybė.
Aišku viena, kad su konservatizmu jis neturi nieko bendra ir labiau panašėja į neoliberalizmo doktriną, kuri pasisako už privatizuotas viešąsias paslaugas (kaip švietimas ir
sveikatos apsauga), o žmonių gerbūvis joje priklauso nuo
korporacijų atsakomybės. Toje pačioje JAV šiuo metu vyksta
savotiškas praregėjimas, kad sistema paremta pelno siekiu
neretai prieštarauja visuomenės interesui, tačiau Lietuvoje
būtent šiandien pasitinkame tikrąjį laisvos rinkos pavasarį.
Ir paitinkame pakelta galva, paruoštomis skaičių apie sutaupomus milijonus tiradomis ir pareiškimų virtinėmis, kad
alternatyvų nėra ir negali būti.
Yra alternatyvų, mielieji, nereikia klaidinti žmonių. Ir jei
Šiaurės šalių gerovės valstybės modeliai iš tiesų dar ilgai
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mums bus sunkiai įkandami, tai nereiškia, kad Vyriausybė
turi teisę apskritai atsiriboti nuo socialinės apsaugos funkcijos.
Kodėl Prancūzijos Vyriausybė stoja piestu, kada „Renault“
sumano iškelti gamybą iš šalies? Dėl to, kad labai gerai supranta, jog nedarbas gimdo skurdą, o skurdas - smurtą ir
kitas socialines destrukcijas.
Neimą kelia klausimas – ar toli ketina eiti dabartinė Vyriausybė, tyčiodamasi iš sunkiai besiverčiančių žmonių? Ar
ministrai pagaliau supras, kad juos išlaiko žmonės mokėdami mokesčius į biudžetą, ir kad jie, mokėdami mokesčius,
pretenduoja į grąžą: saugumą, išsilavinimą savo vaikams,
aprūpintą senatvę, kokybišką mediciną...
Matant tokią Lietuvos Vyriausybės politiką, belieka tikėtis, kad per toli jai nueiti neleis nei žmonės, rinkimuose
išreikšdami savo nuomonę, nei Europos Sąjungos politika,
kurioje socialinis teisingumas ir viešasis interesas užtikrintai
pirmauja prieš laisvosios rinkos interesus.

Z.Balčytis: reformos regionuose reikalingos

žurnalas „Veidas“ 2010 m. vasario 1 d.
Mūsų dabartinė politinė sistema gyvuoja vos du dešimtmečius, todėl teigiamai vertinu tebevykdomas reformas,
kuriomis siekiama valdymą daryti efektyvesnį, optimizuoti
valstybės išlaidas viešajam sektoriui. Nors apskričių naikinimą vertinu nevienreikšmiai, nes pats buvau vienas iš jų
kurėjų, pripažįstu, kad pertvarkoms šioje srityje jau atėjo
laikas.
Pagrindinė problema kurios nesugebėjo išspręsti apskritys yra funkcijų dubliavimasis su savivaldybėmis. Vertinant
situacija šiandienos kontekste sunku surasti darbus, kurių
negalėtų perimti savivaldybės. Valdžios įstaigos turi tarnauti žmonėms, kurie mokėdami mokesčius į valstybės ir
savivaldybės biudžetus, jas išlaiko. Todėl labai svarbu, kad
viešosios paslaugos kaip galima labiau priartėtų savo „kliento“ – tai yra gyventojų. Apskritys šios užduoties nesugebėjo
atlikti, todėl turėtų užleisti vietą savivaldybėms.
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Vis tik apskričių naikinimas neišspręs daugelio viešojo
administravimo regionuose problemų. Norint ženkliai pagerinti situaciją, sutaupyti administracijai reikalingų lėšų,
išspręsti besidubliuojančių tarp įvairių žynybų funkcijų problemą, pirmiausia reikalingas problemų identifikavimas,
aiškus taktinis planas, kas turi būti daromą, o vėliau jo kontroliuojamas įgyvendinimas.
Esu įsitikinęs, kad daugiau vadybos principų ir įrankių
kaip, pavyzdžiui, dokumentų valdymo ir ryšių su klientais
valdymo sistemos, rinkodaros priemonių taikymo valstybiniame sektoriuje gali padėti pasiekti finansiškai naudingą
valstybei ir naudingą gyventojams viešąją administravimą.
Nereikia pamiršti technologinės pažangos komunikacijų
srityje. Mobilieji telefonai išsprendė apsirūpinimo telefono
ryšių problemą, vis daugiau žmonių taip pat ir regionuose
naudojasi internetu. Šiandien atėjo laikas šias technologijas įdarbinti viešajame sektoriuje. Kodėl su bankais reikalus
galime tvarkyti internetu, o su savivaldybės ir valstybės įstaigomis toli gražu ne visada? Juk nėra jokių neįveikiamų
kliūčių viešąsias paslaugas perkelti į virtualią erdvę.
Reikia įtraukti žmones
Viešosios politikos formuotojus norėtųsi paskatinti nukreipti energiją į savivaldos principų įgyvendinimą. Problema, kurią mes paveldėjome iš sovietmečio yra skepticizmas
savivaldos atžvilgiu. Žmonės neretai vis dar laikosi nuostatos, kad jie nieko nepakeis, tad neverta ir bandyti: „vis vien
už mane kažkas nuspręs“. Neskaitant pavienių teigiamų
bendruomeninių iniciatyvų, atmosfera tiek regionuose, tiek
didžiuosiuose miestuose yra: „kas sau“. Žmonės rūpinasi
savo privačia nuosavybe, tačiau, kada prasideda bendrosios erdvės, bendri reikalai, rūpestis ar įsitraukimas dingsta.
O būtent bendruomeniškumą kaip savivaldos vertybę pabrėžia gyvenimo kokybės indeksuose lyderiaujančios pasaulio ir ES valstybės.
„Gyventojų dalyvavimas, tvarkant vietos savivaldos reikalus, piliečių įtraukimas į vietos uždavinių sprendimą išplečia politinio dalyvavimo valdyme bazę, sudaro sąlygas
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vietinės valdžios institucijoms priimti efektyvesnius, labiau
atitinkančius bendruomenės poreikius sprendimus“ – skaitome savivaldybės asociacijos interneto svetainėje vardijamus savivaldos pricipus. Tačiau realiame gyvenime savivaldybių iniciatyvų įtraukti žmones į sprendimų priėmimą
praktiškai nematome.
Tarp gyventojų ir savivaldybių reikalingas dialogas, žmonės turi turėti galimybę reaguoti, išreikšti nuomonę, apginti
savo interesus. Pamatę, kad jų pastangos nenueina perniek
daugelis visai kitaip imtų suvokti savivaldą, galbūt paskatintų ir savo artimuosius nenumoti ranka į viešų reikalų tvarkymą.
Viena iš piliečių dalyvavimo vietos savivaldoje formų dalyvavimas visuomeniniuose svarstymuose, organizacijose, dalyvavimas judėjimuose, paremtuose savanoriška veikla. Ar mūsų savivaldybės stengiasi šias idėjas įgyvendinti, o
Vyriausybė ar skatina savivaldybes siekti šių tikslų? Ar greičiau gyventojai traktuojami, kaip trukdis priimti reikalingus
sprendimus?
Tai yra tik keletas pavyzdžių, kaip toli mes dar esame,
nuo tikrosios savivaldos. Nesakau, kad problemas galima išspręsti per vieną naktį, tačiau kiekvienos problemos sprendimas prasideda nuo jos įvardijimo. Esu tikras, kad nuolat
kryptingai dirbant rezultatai imtų matytis, gerėtų ir bendra
atmosfera valstybėje ir ilgainiui gyvenimo kokybės vertinimai.

Z.Balčytis: Vyksta socialinio teisingumo
diskreditavimas
„Lietuvos žinios“ 2010 m. vasario 12 d.
Dabartinė Lietuvos valdžia gali įeiti į istoriją dėl dviejų
priežaščių: pirmoji pagarbą kelianti – tai krizės Vyriausybė,
antroji – daužanti likimus ir sėjanti žmonių neapykantą, tai
atsiribojimas nuo socialinės funkcijos, socialinio teisingumo
ir viešojo intereso diskredtivaimas.
Ir nors klausimas, kas geriau, ar laisvoji ir rinka ir jos
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savireguliacija, ar aktyvi, ginanti valstybė, priklauso politikos filosofoms, šiandien, kaip niekada, šis klausimas reikalauja viešumo ir visuomenės dėmesio.
Reikia pripažinti, kad laisvosios rinkos šalininkams – tarp
jų ir Vyriausybės bei savivaldos atstovams, gana gerai sekasi
„stumti“ savo reformas. Jas visada galima pagrįsti sutaupomais pinigais, surasti gerų pavyzdžių Vakaruose, o kritiką
atmušti tapatinant socialdemokratiją su kraštutinės kairės
apraiškomis.
Mano manymu, ir viešoji erdvė Lietuvoje yra didele dalimi libereliosios minties šalininkė, todėl laisvosios rinkos reformos gali tikėtis palankesnio nušvietimo ir automatiškai
užtikrintos dalies visuomenės paramos.
Ši diskusija yra normalus, netgi sveikintinas demokratinės valstybės bruožas. Tačiau matant dabartinės Vyriausybės veiksmus, reikia jau nebe kviesti diskutuoti, o skambinti
pavojaus varpais, nes kylančios rizikos yra labai didelės.
Pirmas veiksmas, atskleidęs šios Vyriausbės veidą, buvo
skubota mokesčių reforma, kurios idėja buvo paprasta: surinkime pinigus iš tų, kurie jų mažiausiai turi. Apskritai visa
mokesčių politika vykdoma pastaruosius metus yra orientuota į stambiojo kapitalo interesą, naštą perkeliant gyventojams, neatsižvelgiant į jų pajamų dydį. „Laisvosios rinkos“
Vyriausybė liko kurčia smulkaus verslo balsui, neatsirado ir
kitų pozityvių inciatyvų, kaip per mokesčius efektyviai paskatinti individualią veiklą. Todėl potencialiai didžiausias
darbdavys šalyje – smulkusis verslas yra paliktas merdėti.
Antras žingsnis į privatizuotą valstybę, buvo prastumtas
su dar didesne inercija ir palydėtas plačiomis neoliberalistų
konservatorių kailyje šypsenomis. Tai aukštojo mokslo reforma. Šiandien kelia siaubą faktas, kad aukštasis mokslas
yra prieinamas tik aukštas pajamas uždirbančių žmonių vaikams. Reformos paraštėse užkoduotas ir kitas efektas, - tai
nekomercinio mokslo nunykimas. Ar gali būti pilnavertė visuomenė, kurią sudaro teisininkai ir vadybininkai? Ar tokia
šalis gali būti kuom nors išskirtinė, sukurti savo konkurencinį pranašumą? Taigi, taupomi valstybės milijonai, žmonės
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milijonus neša į komercinius bankus, suklesti komercinės
mokyklos... Ar galėtų reformatoriai pasakyti, kas bus po poros dešimčių metų? Ar ketiname ir toliau sėkmingai aprūpinti senąsias Europos Sąjungos valstybės pigia darbo jėga?
Viešųjų paslaugų privatizacija. Dar vienam „konservatoriui“ prabilus apie neregėto masto privatizaciją savivaldos
lygmenyje, netrukom išgirsti ir viešų Premjero sveikinimų,
kaip originaliai ketina spręsti lėšų trūkumo problemas sostinės savivaldybė. Nereikia klaidinti visuomenės, kad privatizuotos viešosios paslaugos visada reiškia naudą visuomenei. Taip, privati medicina, privatus švietimas gali būti ir yra
kokybiškas, tačiau jis niekada nebus prieinamas didžiajai
visuomenės daliai. Tik valstybė gali garantuoti, kad ne tik
didelius atlyginus uždirbantys, tačiau visi žmonės turėtų galimybę įgyti kokybišką išsilavinimą, sveikatos ir socialinę apsaugą. Tai lemia viena paprasta priežastis, - privačiam verslui to daryti neapsimoka. Privataus kapitalo tikslas – pelnas,
maksimalus pelnas, mažiausiomis sąnaudomis. Būtent tokį
pelną garantuoja paslaugų teikimas aukščiausias pajamas
turintiems žmonėms.
Ekonomikos gaivinimas. Šioje vietoje reiškiu pagarbą
Lietuvos verslui, kuris be jokios Vyriausybės pagalbos sugebėjo atsispirti nuo dugno. Tikėkimės, kad šis atsipyrimas
bus tvarus. Kada visas nuo krizės nukentėjas pasaulis kalba
apie ekonomikos gaivinimo planus, kurie yra susiję su valstybės pagalba verslui, Lietuvoje iki šiol nepadaryta praktiškai nieko. Kątik vykusiame didžioje septyneto sustikime
buvo susitarta tęsti viešuosius pirkimus, nes dabartinis ekonomikos atsigavimas yra labai trapus. Kaip turėtų jaustis
Lietuvos verslininkai, girdėdami, kad kitose šalyse ketinama tęsti ekonomikos atstatymo programas. Pabrėžiu tęsti,
o Lietuvoje nelabai matyti ženklų, kad jos bent startuotų...
Daug vilčių buvo dedama į daugiabučių renovavimą, kuris
galėtų prikelti iš komos statybų verslą ir susijusius sektorius.
Pakalbėta, pasiginčyta ir vėl į stalčių...
Pajamos ir socialinės išmokos. Šioje srityje Vyriausybė
parodė tikrą „meistriškumą“ skelbti kuklius procentinius
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išmokų mažinimus, o realybėje braukti iš peties. Žmones
su negalia, iš pensijos ir įvarių pašalpų gyvenantys žmonės
bando būti išgirsti, netekę 30-40 proc. šeimos pajamų. Žmonės neturi už ką susimokėti už būstą, pajamų nebeužtenka
netgi būtiniausiems poreikiams patenkinti, ima grėsti realusis skurdas. O Vyriausybės vadovas viešėdamas JAV viešai
džiaugiasi lietuvių atsparumu. Sunku kąnors ir bepridurti...
Bedarbystė. Paskutinių savaičių duomenys parodė vėl
didėjantį bedarbių skaičiaus augimą. Nesinori būti blogu
pranašu, kad grimztame į dar didesnį dugną, bet norėtųsi, kad tai būtų signalas Vyriausybei nebekalbėti, apie tai,
kas galėtų būti padaryta, o veikti. Nes kitu atveju, galime
sulaukti labai rimtų socialinių, demografinių ir politinių padarinių, kurių naštą jaus ne tik ateinančios vyriausybės, bet
ir ateinančios kartos.
Matant situaciją šalyje, norisi tikėti, kad tokia politika bus
sustabdyta, kad dabartiniams valdantiesiems nepavyks iki
galo įbauginti žmonių, jog alternatyvos jiems nėra. Manau,.
kad ribos, ignoruojant socialinės apsaugos pareigą, neleis
peržengti pirmiausia žmonės. O jei Vyriausybės užmojai
privatizuojant viešąjį sektorių nesustos, neatmesčiau, kad
pagalbos bus kreiptasi ir į Europos Komisiją.

Z.Balčytis: Kuom grįsti 6 Lietuvos metai
Europos Sąjungoje?
Žurnalas „Veidas“ 2010 m. gegužės 7 d.
Bent kasmet minint Europos dieną, verta padiskutuoti,
kas mes Europoje ir, apskritai, kas ir kokia yra Europos sąjunga? Juk metai bėga, keičiasi žmonės ir mes kažkur judame, tačiau ar suprantame kur? Ar „senoji“ Europa mus palaiko, ar greičiau laiko tiesiog provincija „ištiesta ranka“?
Nors šešeri metai nėra ilgas laiko, tarpas, tačiau kelti
klausimus apie mūsų tikslus Europos Sąjungoje ir šios Sąjungos prasmę, mano nuomone, yra būtina, nes antraip nepajusime, kaip ateis garbingi narystės jubiliejai, o mes vis
dar skųsimės esantys izoliuoti, nuskriausti, nepakankamai
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išsivystę...
Tai, kad mes šiandien pradėjome aktyviai kelti Lietuvos
ir kitų Baltijos šalių energetinės ir transporto izoliacijos
klausimus, manau yra vienas didžiausių laimėjimų per visus
šešerius narystės metus. Nors laimėjimu reikėtų laikyti šių
problemų išsprendimą - prisijungimą prie konkrečių infrastruktūrinių tinklų, tačiau iki šiol šie, mano manymu, vieni
esminių mūsų integracijos į ES de facto klausimų buvo tarsi
likę nuošaly.
Paprastai kiekviena valstybė, interesų grupė ar korporacija deda milžiniškas pastangas, kad jų interesas neliktų
nuošaly. Tačiau, jei pažvelgtume, kaip šioje vietoje elgėsi
Lietuva, pamatytume, kad dažniausiai mes būname per
mažai aktyvūs, galbūt manydami, kad mūsų problemos
yra tokios akivaizdžios ir aktualios visos ES mastu, kad bus
sprendžiamos bet kokiu atveju.
Deja, taip nėra. Europos Sąjungos klausimų žemėlapis
yra labai margas ir didelių problemų tikrai turime ne mes
vieni. Dunojaus regiono vystymasis, tolimesnė ES plėtra į
Balkanus, Graikijos ir kitų Pietų Europos šalių skolos, ekonomikos recesijos sąlygotas nedarbas, emigrantų integracija,
nusikalstamumo augimas (taip pat ir Briuselio centre!)... Šį
sąrašą būtų galime tęsti ir tęsti...
Nesunku suprasti, kaip Lietuva atrodo šiame kontekste.
Mes esame tik vieni iš daugelio su savo panašiomis į visų
kitų problemomis. Ir nors startavę iš skirtingų pozicijų, šiandien esame tam tikrose srityse gerokai atsilikę, tai vis tik
nedaro mūsų ypatingai svarbiais, reikalaujančiais ypatingo
dėmesio ir finansavimo.
Iš tiesų dideliais finansiniais resursais mes niekada negalėjome pasigirti, o narystė Europos Sąjungoje tam tikrų
galimybių investicijoms ar tiesiog pagalbai atvėrė. Tačiau
šiandien matyti, kad toli gražu ne visada mes mokame ir
suprantame, kaip tuos pinigus pasiimti. Žinoma, kad atrodome keistai vis prašydami „dar ir dar“, kada ne visos jau
duotos galimybės yra išnaudotos.
Taigi, esame mažytis lopinėlis žemėlapyje ir juo, natūralu,
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būsime ateityje, tad, ką gi mums daryti, kad būtume girdimi ir tokie svarbūs, kokie norime būti? Atsakymas, mano
įsitikinimu, yra bendradarbiavime plačiąja prasme. Turime
elgtis ir gyventi kolektyviškai, mastyti ir veikti regioniškai.
Ieškoti dialogo ir kompromiso, o ne bandyti nustumti į šalį
kitus. Manau, mums būtų į naudą atsisakyti dalies savo
egocentriškumo ir imti suvokti save Baltijos jūros regiono
dalimi.
Ir tai nėra siūlymas kurti „bloko bloke“, tai greičiau prisitaikymas prie ES sistemos ir žaidimas pagal Sąjungos taisykles. Bendrijoje yra įprastas regioninis klausimų sprendimas, regioninių strategijų kūrimas ir infrastruktūrinių
projektų įgyvendinimas. Ir čia mums nereikia būti lyderiais,
kad galėtume kryptingai spręsti savo problemas ir progresuoti. Būkime bent informuoti, aktyvūs ir dalyvaujantys...
Tačiau grįžkime prie klausimo, kurį iškėlėme rašinio pradžioje: o kurlink eina pati Europos Sąjunga? Nereikia pamiršti, kad šis darinys istoriniame kontekste, dar yra labai
jaunas. Juk Europos Sąjungos sutartis įsigaliojo tik 1993 m.
lapkričio 1 d.! Taip susiklostė, kad mums, jau spėjus apšilti
kojas Bendrijoje, prasidėjo naujas ES virsmo etapas – „po
Lisabonos sutarties...“
Europos Sąjunga, galima sakyti, pasirinko supervalstybės kelią, deklaravusi tikslą tapti i aktyviu tarptautinės arenos žaidėju. Strategija ES 2020 nubrėžė tvaraus ir atsakingo
vystymosi rėmus, Europa aktyviai ėmėsi moralinės lyderystės vaidmens pasaulyje, siekiant apsaugoti aplinką nuo šalutinių ekonominio vystymosi padarinių.
Ar šie pokyčiai keičia mūsų vaidmenį ES, kokius klausimus tai mums kelia? Pagrindinis jų, manau yra, ar mes ketiname aktyviai dalyvauti, kuriant naująją ES, ar renkamės
pasyvaus stebėtojo rolę? Mano nuomone, atsakymas čia
turėtų būti vienareikšmis – mes turime būti aktyvūs.
Kaip tai pasiekti? Integruoti savo šalies specialistus į ES
institucijas ir tarnybas. Nelikti nuošalyje kuriant naująją
užsienio reikalų tarnybą. Ūkio lygmenyje, remdamiesi ES
2020 strategija, ir atsižvelgę į savo stipriąsias puses, turime
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Lietuva kaip Baltijos jūros regiono
modeliuoti savo švietimo sektorių taip, kad mūsų mokslininkai ir specialistai rastų sau vietą Europos ekonomikos
sistemoje.
Atrodytų paprasta, tačiau iš tiesų mums reikia labai daug
ir kryptingai dirbti, kad šių tikslų pasiekti. Ir šiems uždaviniams pasiekti, veikimo vien valdžios lygmeniu nepakanka,
o būtinas taip pat ir visuomenės supratimas bei įsitraukimas, švietimas, kuriuo rūpintųsi atsakingos institucijos.
Ateitis Europos Sąjungoje ir Europos Sąjungos ateitis
nėra garantuota, tačiau ji iš dalies priklauso ir nuo mūsų,
todėl neturėtume likti nuošalyje.

72

šalis.

Baltijos jūros strategija. Kodėl blaškomės
sutikdami istorinę galimybę?
Naujienų portalas „Delfi“ 2009 m. spalio 8 d.
Šių metų vasarą Europos Komisija paskelbė Baltijos jūros
regiono vystymosi skatinimo strategiją, kurią patvirtinti tikimasi jau šį mėnesį Europos Sąjungos vadovų susitikime.
Ar Lietuvos visuomenė žino apie šią makroregioninę iniciatyvą? Ar rengiant šį dokumentą buvo atsižvelgta į mūsų
valstybės interesus? Ką padarėme, kad būtume išgirsti? Ar
pagrįsti skeptiški strategijos vertinimai?
Baltijos jūros regioną sudaro aštuonios ES valstybės ir Rusija, jame gyvena trečdalis Europos Sąjungos gyventojų ir
yra sukuriama trečdalis ES bendrojo vidaus produkto. Po ES
plėtros 2004 metais Baltijos jūra beveik tapo vidine Sąjungos jūra. Regioną vienija ne tik geografinis artumas, bet ir
bendros problemos, o tarp opiausių – Baltijos jūros ekologinės katastrofos grėsme. Taigi Baltijos regiono strategijos iniciatyva gimė grėsmių ir galimybių akivaizdoje, o iniciatyvos
lyderystės ėmėsi Švedija.
Tęstinė diskusija apie regiono problemas prasidėjo Stokholme, vėliau persikėlė į Gdanską, Kopenhagą, Helsinkį,
Rostoką… Bet ne Vilnių, Kauną ar Klaipėdą… Europos Komisijos komunikate teigiama, kad strategijos veiksmų planas parengtas po konsultacijų su valstybių ir regionų valdžios, verslo, nevyriausybinių organizacijų ir mokslo įstaigų
atstovais. Ar šiame procese dalyvavo mūsų verslininkai, nevyriausybininkai, mokslininkai ir valdžios atstovai?
Šiandien turime dokumentą, kurį sudaro aštuonios dešimtys ekologijos, ekonomikos, transporto ir energetikos
bei saugumo užtikrinimo projektų. Pabrėžiant aktualumą
Lietuvai, galima paminėti geležinkelio jungtį tarp Varšuvos
ir Talino, sudarant galimybę traukiniams judėti 120 km\val
greičiu, taip pat Baltijos šalių energetikos tinklų sujungimo

Š

eštas
skyrius

73

planą. Iki 2013 m. vien ES sanglaudos politikai įgyvendinti
Baltijos jūros regionui bus skirta per 50 mlrd. eurų, iš jų 27
mlrd. eurų – prieinamumui gerinti, beveik 10 mlrd. eurų –
aplinkos apsaugai, 6, 7 mlrd. – konkurencingumui skatinti ir
697 mln. eurų – saugumui užtikrinti. Teigiama, kad Baltijos
jūros strategija tapo pirmuoju išsamiu vienam makroregionui skirtu planu Europos Sąjungos istorijoje.
Stebina skepticizmas
Vertinant diskusijų apie Baltijos jūros strategijos (BJS)
kontekstą Lietuvoje, stebina Lietuvos politologų puolimas.
Sakoma, kad Baltijos jūros strategija gali apsunkinti partnerių paiešką Pietų Europoje ir netgi įžiebti politinę įtampą
ES viduje. Teigiama, kad strategijos įgyvendinimas reikštų
nacionalinių interesų pamynimą vardan Šiaurės šalių interesų. Galiausiai rūpinamasi, kad jau veikia daug organizacijų, kurių veikla persidengia su naująja strategija, todėl esą
jos naujumas yra abejotinas. Strategija kritikuojama ir dėl
to, kad esą dėl ekonominės krizės šalių vyriausybės neturės
pinigų jai įgyvendinti.
Atsakant į tokią kritiką, pirmiausia reikia paminėti, kad
ES sanglaudos politikai įgyvendinti Baltijos jūros regionui
bus skirta per 50 mlrd. eurų, todėl šnekos apie ekonominės
krizės kliūtis įgyvendinti strategijos projektus yra „iš lubų
perskaitytos“.
Keista girdėti nuomones, kad strategija pamina nacionalinius interesus, kuomet, net ir Lietuvai nesugebėjus įsitraukti į diskusijas rengiant šį dokumentą, mūsų interesai
yra gerai atspindėti. Abejonės, kad strategija dubliuojasi su
jau dirbančių organizacijų veikla, rodo specialistų neįsigilinimą į dalyką, nes Europos Komisija pabrėžia, kad strategija
nėra naujų institucijų ar teisynų kūrimas, o šalių ir jų piliečių
bendradarbiavimas sprendžiant bendras problemas ir išnaudojant galimybes.
Mano nuomone, Baltijos jūros regiono vystymosi skatinimo strategija Lietuvai suteikia ne tik galimybę įgyvendinti
ekonominius ir socialinius tikslus, gerinant žmonių gyvenimo kokybę, bet ir politinį šansą tapti vienu lyderiaujančių
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balsų regione. O menkai argumentuota kritika, nepateikiant alternatyvų, gali tik sugadinti Lietuvos santykius su
strategijos iniciatoriais ir taip apsunkti mūsų dalyvavimą
sprendžiant Baltijos regionui gyvybiškai svarbius klausimus.

Z.Balčytis: Ar tapsime Baltijos
regiono dalimi?
Naujienų portalas „Balsas“ 2010 m. vasario 23 d.
Klausimas gali pasirodyti paradoksalus, nes per amžius
gyvename prie Baltijos jūros, Baltijos šalimis įprasta vadinti
Lietuvą, Latviją ir Estiją, pagaliau, esame baltų palikuonys.
Tačiau žvelgiant į du nepriklausomos Lietuvos dešimtmečius vyravusias politikos kryptis, akivaizdu, kad integruotis į
Baltijos regioną nebuvo skubama.
Kodėl šį klausimą svarbu kelti net ir esant tokiai sudėtingai padėčiai šalyje, kai neregėtu mastu auga nedarbas ir vis
daugiau žmonių gyvena ties skurdo riba? Atsakymas paprastas: dabartinės valdžios kursas į „privatizuotą valstybę“.
Jaunimo vertimas skolintis dešimtis tūkstančių litų siekiančias sumas iš komercinių bankų, kai nustatytų palūkanų simboliškomis tikrai nepavadinsi, skambiai įvardytas
kaip aukštojo mokslo reforma. Sveikatos apsaugos reforma,
„Sodros“ reforma, privatizuotos valstybės ir savivaldybės
įmonės bei viešosios paslaugos... Atviras klausimas dešiniųjų atstovas – kur link einama? Kokiais pavyzdžiais remiamasi? Ir koks valstybės modelis kuriamas?
Istoriškai susiklostė, kad rytinė Baltijos pakrantė, ilgus
metus priklausiusi Rytų blokui, atsiliko ekonomiškai ir kultūriškai, palyginti su Skandinavija, kurios šalys išsiskiria
žmogaus teisių ir laisvių skvarba, socialine apsauga ir bendruomeniškumu.
Išsikovoję nepriklausomybę, mokėmės laisvosios rinkos
taisyklių, integravomės į euroatlantines organizacijas, patraukėme užsidirbti svetur, tačiau darėme labai mažai, kad
pradėtume daugiau bendrauti savo regione.
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Manau, kad tai praradimas, kurio padarinius šiandien
dar labiau paryškina padėtis šalyje. Žinoma, nereikia manyti, kad ten, į šiaurę ir vakarus nuo Baltijos jūros, – kone
rojus žemėje, tačiau progresas jau minėtose žmogaus
teisių ir socialinėje srityse Skandinavijos šalyse nepaneigiamas.
„Reklamuoti“ skandinaviškas vertybes, skatinti žmonių
domėjimąsi ir bendravimą labai svarbu. Ypač šiais laikais,
kai turime istorinę galimybę dalyvauti įgyvendinant Baltijos jūros strategiją, kurios pagrindinės kryptys yra šios:
švaresnė aplinka, stipresnė ekonomika, geresnis žmonių
gyvenimas ir didesnis saugumas.
Šią savaitę Europos Parlamento Transporto ir turizmo
komitete svarstoma Baltijos regiono transporto koncepcija. Čia keliami labai aiškūs tikslai: plėtoti jūrų transportą,
tankinti geležinkelių tinklą, minimi jūros greitkeliai (TEN-T
21), geležinkelių tinklas tarp Berlyno ir Baltijos pakrantės
(TEN-T 1), pabrėžiamas didesnio tempo poreikis įgyvendinant projektą „Rail Baltica“.
Svarbu tai, kad, kalbant apie šiuos infrastruktūros projektus, kuriems reikia milžiniškų investicijų, pabrėžiama
ne vien ekonominė grąža ir pelnas, bet ir viso regiono
vizija, jo ekonomika, aktyvesnis piliečių bendradarbiavimas.
Kalbant apie energetiką ir jos įtaką nacionaliniam saugumui, taip pat akivaizdu, kad veikti turime kartu su Baltijos regionu. Elektros jungtis su Švedija, dujų jungtis su
Lenkija „Mažasis gintaras“ ir įsijungimas į atsinaujinančios
energijos šaltinių tarptautinius tinklus, siekiančius Šiaurės
valstybes, turi būti jau šiandienos mūsų valstybės prioritetai.
Tačiau šioje vietoje ryškėja ir pagrindinė problema –
žvelgiant iš Europos Sąjungos perspektyvos, šalies strategija ir jos gravitacija aiški, tačiau, vertinant dabartinės
Vyriausybės prioritetus ir veiklą, tenka spėlioti, į ką mes
lygiuojamės, kokią valstybę kuriame ir kokiam regionui
save priskiriame.
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Matant šiuos mūsų visuomenei skaudžius neatitikimus, belieka tikėtis, kad Europos Sąjungos politika bus
nukreipta ne į stambiojo kapitalo interesus, o į žmonių
gerovę, kad nevyriausybinis sektorius taps teigiamų regiono pokyčių varikliu, o piliečiai nepasiduos valdžios bauginimui, kad kitos išeities nei dabartinė kryptis nėra.

77

Už smulkųjį verslą iš Briuselio.

ES mikrokreditai gyventojus ir įmones gali
pasiekti jau 2010 m. pradžioje

Kokia perspektyva laukia mažų ir

S

vidutinių Lietuvos įmonių?

eptintas
skyrius

07 Spalis 2009
Vakar, spalio 6 d., Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete (ITRE) lankėsi labai svarbus asmuo Europos
Sąjungoje, dabartinis Europos Komisijos vicepirmininkas
atsakingas už Įmonių ir pramonės politiką Giunteris Verheugenas.
Pasinaudodamas proga atkreipiau dėmesį į Lietuvos
mažų ir vidutinių įmonių sektoriaus problemas, kurių padėtis yra dar blogesnė nei eurozonos valstybių verslo įmonių.
Be sumažėjusio vartojimo, ar sustojusio statybų sektoriaus
įmonės susiduria ir su kita problema – tai finansavimo trūkumas. Komerciniai bankai sugriežtino savo politiką dėl paskolų išdavimo, o alternatyvių lėšų šaltinių nėra.
G Verheugenas apgailestavo, kad šiuo metu komercinių
bankų politika yra jų pačių reikalas, tačiau nurodė alternatyvius finansinius instrumentus ir kvietė Lietuvą aktyviau jais
pasinaudoti. Vien iš regioninės plėtros fondo iki 2013 metų
numatyta skirti 23 milijardų eurų paramą mažų ir vidutinių
įmonių segmentui finansuoti.
Klausimas, kuris kilo, kaip Lietuvos įmonės sekasi įsisavinti šias lėšas? Ar mūsiškė Ūkio ministerija daro viską, kad
įmonės sužinotų apie galimybę gauti ES finansavimą, ar
sklandžiai, kiek tai priklauso nuo Lietuvos žinybų, vyksta
paraiškų teikimo ir svarstymo mechanizmas, kiek procentų mums priklausiančių lėšų pavyksta įsisavinti? Atsakymo
į šiuos klausimus tikiuosi sulaukti iš Lietuvos Ūkio ministro
Dainiaus Kreivio.
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16 Gruodis 2009
Socialiniai sunkmečio padariniai jaučiami daugelyje Europos Sąjungos valstybių narių ir nors ekonomikos recesija
pamažu traukiasi, bedarbystės ir nepritekliaus problemos
išlieka ne mažiau skaudžios. Siekiant šią situaciją keisti bei
sprendžiant, kaip ES paramą priartinti prie paprasto žmogaus, Europos Parlamentas pritarė siūlymui sukurti mikrokreditavimo sistemą.
Šios idėjos esmė suteikti galimybę socialiai remtiniems
žmonėms (pvz. bedarbiams) taip pat jaunimui imtis savo verslo, suteikiant nedideles lengvatines paskolas. Kaip žinome, neturint darbo, o tik idėją imtis kokios nors ūkinės veiklos, gauti
kad ir nedidelę paskolą iš banko yra praktiškai neįmanoma.
Todėl bus numatyta atskira biudžeto eilutė (šiuo atveju 100
mln. eurų), iš kurios būtų teikiami mikro kreditai gyventojams
ir mikro įmonėms. Pasinaudodami šiais pinigais gyventojai
bus skatinami patys sau susikurti darbo vietą, o smulkios įmonės ES lengvatinę paskolą galės panaudoti tolimesnei plėtrai.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad mikro kreditais Europos Sąjungoje laikomos paskolos iki 25 000 eurų, o mikro įmonė
yra kompanija, kurioje dirba iki 10 darbuotojų ir kurios apyvarta neviršija 2 mln. eurų per metus.
Kadangi balsavimas EP praėjo sėkmingai, mechanizmas
pradės veikti jau 2010 m. sausio 1 d. Projekte taip pat dalyvaus komerciniai bankai, kurie tarpininkaus tarp ES ir žmonių norinčių gauti paskolą. Kad būtų užtikrintas sėkmingas šio projekto veikimas, nacionalinės vyriausybės turės
užtikrinti šio proceso koordinaciją ir kontrolę.
Naujajam mechanizmui pradėjus veikti, tai bus pirmas
kartas Bendrijos istorijoje, kada finansinė parama teikiama
tiesiogiai gyventojams. Taigi, belieka stengtis, kad projektas neįstrigtų jį įgyvendinat valstybėse narėse ir sunkmečiu
ypač reikalinga finansinė pagalba kaip galima greičiau pasiektų žmones ir smulkųjį verslą.
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Z.Balčytis: praleistą verslumo pamoką
teks išmokti
Žurnalas „Veidas“ 2009 m. spalio 22 d.
Nors pasaulinėje ekonomikoje dominuoja didžiosios
korporacijos, tačiau visuomenės gerovė ir užimtumas didele dalimi priklauso nuo smulkiojo verslo, todėl žmonių verslumo skatinimas yra vienas kertinių instrumentų gyvenimo
kokybei šalyje kelti.
Šioje srityje, reikia pripažinti, neturime gilių tradicijų, nes
sovietmečiu, šiandien atrodytų parodoksalu, tačiau smulkusis verslas buvo uždraustas. Taigi, kuomet Vakarų šalyse kūrėsi privačios smulkaus verslo kompanijos, Lietuvoje
buvo ruošiami planinės ekonomikos tarnautojai.
Natūralu, kad ir šeimose verslumo ugdymui nebuvo skiriama dėmesio, nes paprasčiausiai nebuvo tam poreikio.
Šiandien situacija yra iš esmės pasikeitųsi ir į verslumą, ir į
verslą apskritai žvelgiama jau kitaip. Jeigu ir nepriklausomoje Lietuvoje dar net taip seniai verslininkas buvo traktuojamas kaip neteisėtai įgijęs kapitalą žmogus, tai šiandien
verslas visuomenės jau yra suvokiamas mokesčių mokėtojas taip pat astkingas ir už viešojo sektoriaus - mokyklų, ligoninių finansavimą.
Tačiau grįžkime į smulkiausio - mikro verslo segmentą.
Ką daryti, kad šis sektorius galėtų sėkmingai veikti, plėstis
ir tapti svarbiausiu šalyje darbdaviu? Akivaizdu, kad stebuklingo recepto nėra, tačiau ir išradinėti dviračio šioje srityje
mūsų niekas neprašo. Valdžia tiek, įstatymų leidžiamoji, tiek
vykdančioji ir savivalda turėtų sąmoningai veikti, kad padėtų žmonėms pradėti savo verslą ir vėliau sėkmingai dirbti.
Tam reikalingas nuolatinis jau dirbančių smulkiųjų verslininkų ir institucijų dialogas, kad nebūtų atitrūkstama, kad
priimami sprendimai būtų komprosiniai, o ne primetami
įstatymų leidėjų bei įvairių reguliuotojų.
Visi pripažįsta, kad įsteigti verslą Lietuvoje nėra paprasta. Šią neigiamą aplinkybę įvardija ir vietos verslininkai, ir
savo verslą Lietuvoje norintys steigti užsienio šalių piliečiai.
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Taip pat neretai girdime, kaip emigracijoje gyvenantys lietuviai džiaugiasi be vargo ten atidarę savo kratuves, be problemų bendraujantys su vietos tikrintojais. Matyti, kad egzistuoja civilizuoti abipuse partneryste grindžiami santykiai,
kurie didele dalimi ir sąlygoja sektoriaus sėkmę.
Džiugu, kad ir Lietuvoje valdžia parodo inciatyvų lengvinant verslo sąlygas. Teigiamai vertinu atsiradusią galimybę
internetu registruoti įmonę. Tačiau vėlgi pasikartosiu, kad
valdžia privalo veikti kompleksiškai: mokestinė bazė, švietimas ir ugdymas, administracinė tvarką ir galų gale valdininkų požiūris į smulkiuosius verslininkus turi būti orientuoti į
pagalbą ir palaikymą, o ne pažeidimų ieškojimą ir nuobaudų skyrimą. Turėtų veikti ir kokybiškas valstybinis socialinis
draudimas, kad save įdarbinęs žmogus neliktų nuskriaustas
gaudamas mažiau socialinių garantijų. Atvirkščiai, jam turi
būti kompensuota už prisiimtą didesnę riziką.
Neatsitiktinai verslumo skatinimas pačiu aukščiausiu
lygiu yra reglamentuotas Europos Sąjungoje, o socialinių
mokslų atstovai verslumo lygį netgi sieja su regiono išsivystymo lygiu. Galima sakyti, kad Lisabonos strategija per
visuomenės švietimą, verslumo ugdymą ir inovacijų skatinimą apibrėžia gaires, pagal kurias Bendrija kuria savo konkurencinį pranašumą pasaulyje.
Europietiškas požiūris į smulkųjį verslą ir verslumą atsiskleidžia tiesiog vaikščiojant Vakarų Europos miestų gatvelėmis, kur klesti įvairios dirbtuvės, parduotuvės ir paslaugas
teikiantys smulkieji verslininkai. Akivaizdu, kad mūsuose
ši šaka yra gerokai silpnesnė, nors iš planinės ekonomikos
gniaužtų išsivadavome jau, galima sakyti, prieš du dešimtmečius.
Ir nors komercinių įgūdžių perdavimas turi egzistuoti ir
šeimoje, valstybė, matydama mūsų atsilikimą, turėtų dėti
daugiau pastangų procesą išjudinti. Čia vėl reiktų grįžti prie
kompleksinio požiūrio, o ne epizodinių pavienių veiksmų,
kurie daugiau skirti valdžios įvaizdžiui rinkėjų akyse kelti,
nei iš esmės paskatinti naujų verslų steigimąsi.
Gali nuskambėti „eretiškai“, tačiau visuomenei mokantis
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verslumo, teigiamą įtaką daro ir laikinoji emigracija. Žmonės išvažiuoja, pasisemia verslo idėjų, susipažįsta su verslo
steigimo procesu, grįžę į Lietuvą, turėdami šiokį tokį kapitalą, verslą pradeda čia. Tuo pačiu atsivežama ir žinių apie
verslo reguliavimą, kurias galėtų išgirsti ir mūsų valdininkai.
Apibendrinant, situaciją verslumo srityje Lietuvoje reikia
vertinti kaip patenkinamą. Atrodo,turime pakankamai iniciatyvių, rizikuoti nebijančių žmonių, tačiau trūksta valdžios
veiksmų investuojant į švietimą, mažinant administracinę
naštą ir stengiantis padėti smulkųjį verslą pradėti ketinančiam žmogui.

ir išregistravimo dokumentų reikalavimus. Vis dėlto, europarlamentaro manymu, „valstybė turi žinoti, kokie procesai
vyksta“, todėl svarbu supaprastinti ataskaitas, bet „taip, kad
mes nepažeistume elementarių skaidrumo reikalavimų ir
įmonės kontrolės principų“.

Mikroįmonėms gali nebereikėti
teikti metinių ataskaitų
2010 kovo mėn. 14 d. Naujienų portalas „Delfi“
Europos Parlamentas po pirmojo svarstymo pritarė, kad
valstybės galėtų iš labai mažų įmonių nebereikalauti kasmetinių finansinių ataskaitų. Vis dėlto įmonės turėtų toliau
registruoti verslo sandorius bei savo finansų būklę.
EP gali laukti dar vienas svarstymas šiuo klausimu, tačiau
jei bus priimtas teigiamas sprendimas, kiekviena ES šalis
narė galės pati apsispręsti, ar taikyti tokią lengvatą. Ja galėtų pasinaudoti bendrovės, atitinkančios bent du iš šių trijų
kriterijų: kapitalas iki 500 tūkst. eurų (1,72 mln. litų); metinė
apyvarta iki 1 mln. eurų (3,45 mln. litų); ir ne daugiau kaip
10 darbuotojų (skaičiuojamas metų vidurkis).
Tokios įmonės („mikroįmonės“) sudaro tris ketvirtadalius
visų ES registruotų bendrovių. Dauguma jų vykdo verslą
vietos arba regiono mastu ir nevykdo tarptautinės veiklos.
EP ataskaitai pritarė 445 europarlamentarai, nepritarė
196, o susilaikė 21. Dėl šios direktyvos dar nėra sutarimo ES
Taryboje, todėl jos priėmimas gali užsitęsti. Kai kurios šalys
siūlo nereglamentuoti šio klausimo ES direktyvoje.
Diskusijoje šiuo klausimu kalbėjęs Zigmantas Balčytis
pritarė visapusiškai paramai mikroįmonėms mažinant joms
taikomus mokesčius, taip pat supaprastinant įregistravimo
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Ūkininkų reikalai tarp
Lietuvos ir Europos.

Iš Europos Parlamento signalas Komisijai
gelbėti pieno rinką

A

štuntas
skyrius

18 Rugsėjis 2009
Dėl pasaulio ekonomikos nuosmukio nepavydėtinoje padėtyje atsidūrė Europos pienininkai. Per pastaruosius metus
žaliavinio pieno supirkimo kainos krito taip, kad šiandien daugelis ūkininkų priversti parduoti pieną pigiau nei jo savikaina.
Krizė kirto per pieno produktų paklausą, o gamyba JAV,
Argentinoje, Australijoje ir kitose šalyse augo ir tai dar labiau sumažino pasaulines pieno žaliavos kainas.
Nerimą kelią ir kita tendencija, kad pieno supirkimo kainai
nukritus apie 40 proc., produkcijos kainos padidėjo 14 proc.!
Parlamentas siūlo Komisijai skubiai nustatyti priemones
situacijai pieno rinkoje stabilizuoti:
Sukurti 600 mln. eurų pieno gamintojų rėmimo
fondą, kuris padėtų pieno gamintojų organizacijoms ir kooperatyvams remti investicijas į ūkius, padėtų modernizuoti,
kurti sąlygas gaminti įvairesnę produkciją, remtų smulkius ir
jaunuosius ūkininkus.
Pratęsti lengvatinių kainų sviestui ir pieno milteliams galiojimą.
Ieškoti skaidrumo maisto tiekimo grandinėje, kadangi produkcijos kaina vartotojams išlieka aukšta, nepaisant sumažėjusių pieno supirkimo kainų.
Aš pats asmeniškai atkreipiau dėmesį į tai, kad EK klydo
prognozuodama, jog pieno supirkimo kainos išaugs, todėl
šiandien turėtų ne tik imtis skubių veiksmų esamai situacijai gelbėti, bet tuo pačiu ir kurti mechanizmą, kad pieno
sektorius galėtų saugiai ir efektyviai funkcionuoti ilguoju
laikotarpiu.
Pieno sektorius yra labai svarbus ne tik Lietuvos, bet
daug šalių narių ūkių, todėl užsitęsus krizei jame, dar labiau
nukentėtų ir taip šiuo metu trapi ES ekonomika.
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ES biudžeto svarstyme apie krizę
ir pieno sektorių
22 Spalis 2009
Spalio 20 d. plenarinėje sesijoje Strasbūre buvo svarstomas 2010 m. Europos Sąjungos biudžetas. Ko laukti mums,
lietuviams, iš kitų metų Europos asignavimų paskirstymo?
Didžiausias kolegų parlamentarų dėmesys buvo telkiamas į ekonominės krizės sprendimo priemones: kiek lėšų
reikia skirti, kad būtų duotas teigiamas impulsas ekonomikos gaivinimui? Kitas klausimas, sakyčiau su trenksmu pasiekęs ES institucijas, yra pieno sektoriaus padėtis.
Kaip jau buvo rašyta šiame tinklaraštyje rugsėjo 18 d., dėl
pasaulio ekonomikos nuosmukio nepavydėtinoje padėtyje
atsidūrė Europos (tarp jų ir Lietuvos) pienininkai. Per pastaruosius metus žaliavinio pieno supirkimo kainos krito taip,
kad šiandien daugelis ūkininkų priversti parduoti pieną pigiau už jo savikaina.
Vakar Strasbūre nuomonės dėl paramos ūkininkams aštriai išsiskyrė. Aš pats kritikavau biudžeto kontrolės komiteto sprendimą sudaryti 300 mln. eurų pieno fondą, kurio
lėšos būtų skiriamos sektoriui gelbėti. Mano nuomone, ši
suma yra nepakankama ir reikėtų skirti 600 mln. eurų. Tokių
nuomonių būta ir daugiau, tačiau nugalėjo nuosaikesnės
intervencijos šalininkai.
Vis tik gerų žinių pieno gamyba besiverčiantiems ūkininkams būta. Visų pirma, tai, kad sprendimą dėl krizės pieno
sektoriuje sutarta priimti skubos tvarka, t.y. jau šį ketvirtadienį, spalio 22 d. Kitu atveju jo reiktų laukti iki lapkričio
mėn. Taip pat Europos Komisija rengiasi pakeisti valstybės
pagalbos taisykles ir iki 2010 m. pabaigos ES narėms leisti
mokėti ūkininkams iki 15 tūkst. eurų, vietoje dabar nustatytos maksimalios 7,5 tūkst. eurų sumos. Tai būtų svarus teigiamas pokytis ūkininkams.
Kita svarbi Lietuvai ir jos nacionaliniam saugumui tema
yra energetikos infrastruktūros projektų finansavimas. Šių
projektų įgyvendinimą numatyta sustiprinti 1,5 mlrd. eurų
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Lietuvos ir Europos
didesne, nei buvo numatyta, suma. Papildomi pinigai būtų
skirti elektros ir dujų jungčių statybai. Kaip žinia, Lietuvai
gyvybiškai svarbus yra dujų ir elektros energijos jungčių su
Lenkija ir su Skandinavijos šalimis vystymas.
Optimistiškai nuteikia ir kiti beveik 140 mlrd. eurų biudžeto prioritetai, tarp kurių – Baltijos jūros strategija, darbo
vietų kūrimo finansavimas ir ES įmonių konkurencingumo
didinimas bei kova su skurdu bei socialine atskirtimi.
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transporto ateitis.
Europos transporto ateitis: keleivių teisės

16 Lapkritis 2009
Šią savaitę Transporto komitete vyko nuomonių apsikeitimas su Europos Komisijos transporto srities pareigūnais.
Aptariamos temos yra aktualios ir įdomios ir Lietuvos gyventojams, todėl pristatysiu mano manymu svarbiausią keleivių teisių užtikrinimo klausimą.
Nors keleivių teisių gynimo srityje jau yra pasiektas neblogas rezultatas, tačiau vis dar susiduriama su nemažai
problemų. Oro linijų keleiviai vis dar skundžiasi dėl dingusio bagažo, vėluojančių skrydžių ar klaidinančios reklamos
apie skrydžių kainas, vandens maršrutais keliaujantys taip
pat dažniausiai nukenčia dėl ilgo vėlavimo ar kelionių atšaukimo. Autobusų transporto srityje nėra nei tarptautinių
susitarimų, nei Bendrijos teisės aktų, kuriais būtų nustatytos
miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisės, o
vykstant tarptautiniais reisais ne visada aišku, kurioje valstybėje turi būti nagrinėjami galimi keleivių skundai.
Vis tik šias pirma išvardintas problemas vertinu kaip ne
itin opias, lyginant su žmonių su negalia galimybėmis pilnavertiškai keliauti. Transporto kokybė ir daugumos keleivių
teisių užtikrinimas nuolat gerėjo, tačiau žmonių su negalia padėtis kito lėčiau ir šiandien yra ženkliai atsilikusi nuo
kitų keleivių padėties. Dažnai neįgaliųjų vežimėliai negali
būti paimami į lėktuvą, keliaujant vandens transportu jiems
trūksta pagalbos ir prieinamumo, riboto judumo žmonės
vis dar turi mažai galimybių naudotis miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų paslaugomis, o tai trikdo jų integraciją
į visuomenę.
Šios problemos buvo akcentuotos EP Transporto komitete, o Europos Komisijos buvo paprašyta aiškaus veiksmų
plano, kaip situaciją planuojama gerinti. Komisijos atstovai
savo ruoštu patikino, kad progresas vyksta ir nurodė, kad
dar šį mėnesį vys susitikimas su valstybių narių tarnybų
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atsakingų už keleivių su ribotu judumu teises atstovais, o
2010 m. bus parengta išsami galimybių studija šia tema.
Norėtųsi, kad šalys narės, taip pat ir Lietuva pačios imtųsi aktyvesnių veiksmų, užtikrinant žmonių su negalia
keliavimo galimybes, o ne lauktų, kol Europos Komisija
patobulins šios srities reglamentavimą. Problemos yra įvardintos, kryptis ir siekiamybė taip pat aiški, todėl neturi būti
delsiama įgyvendinant konkrečius prieinamumo gerinimo
projektus.

Apie bankrutuojančias oro bendroves, saugesnį geležinkelį ir atkirtį piratams
20 Lapkritis 2009
Šią savaitę EP Transporto komitete buvo iškelti klausimai
dėl bankrutuojančių oro linijų bendrovių keleivių teisių apsaugos. Sprendžiama, kaip užkirsti kelią vis dar pasitaikančioms nelaimėms geležinkelių sektoriuje bei diskutuojama
dėl laivų apsaugos nuo piratų atakų.
Nors Europos Sąjungos transporto sistemos yra vienos
pažangiausių pasaulyje, bet problemų kyla vis naujų. Pavyzdžiui, laisvėjanti oro linijų rinka lėmė gerokai pigesnius
skrydžius keleiviams, kartu ir pinigų už bilietus praradimą
ar sugriautus kelionių planus. Statistika yra nemaloniai stebinanti – nuo 2000 m. jau spėjo bankrutuoti net 77 oro linijų bendrovės.
Avialinijų bankroto atveju svečioje šalyje esantys keleiviai dažnai lieka nežinioje, o ir kompensacijos išmokamos
ne visais atvejais. Todėl Europos Parlamentas ragina Europos Komisiją ieškoti šių problemų sprendimo būdų bei siūlo sukurti rezervinį kompensacijų fondą.
Kitas klausimas svarstytas Transporto komitete – krovininių sąstatų saugumas. Nors tai yra saugiausia transporto šaka, tačiau neseniai įvykę tragiški incidentai Italijoje,
kuomet dujas gabenusiam traukiniui nuvažiavus nuo bėgių ir sprogus žuvo ir buvo sužaloti žmonės, ir Olandijoje, susidūrus dviem prekiniams traukiniams žuvo vieno
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jų mašinistas, paskatino EP imti iš naujo domėtis, kaip yra
užtikrinamas geležinkelio saugumas. Europos Komisijai yra
keliamas klausimas, kokių praktinių priemonių bus imtasi,
kad spragų saugumo srityje neliktų.
Pastaraisiais metais „sugrįžo“ ir piratavimo grėsmė. Nusikaltėliai, nepaisant sugriežtinto patruliavimo pavojingais
laikomuose vandenyse, vis vien išlieka aktyvūs ir, teigiama,
kad šiuo metu dažniau bando grobti žmones nei turtą. Lengviausias piratų taikinys yra žvejybiniai laivai, nes yra jie yra
prasčiau apsaugoti ir lėtesni. Siekiant apsaugoti piliečius ir
jų turtą ketinama visus ES laivus sujungti į specialią sistemą,
kuri padėtų užtikrinti jų saugumą bei pagalbą užpuolimo
atveju.
Svarbu pažymėti, kad sprendžiant saugumo klausimus,
visuomet atsižvelgiama ir į tai, ar dėl griežtėjančių taisyklių
nenukenčia ES bendrovių konkurencingumas, nedaugėja
biurokratinių suvaržymų. Todėl verslininkai ir keleiviai gali
išlikti ramūs – didesnis saugumas nereiškia didesnės kainos
už kelionę ar krovinių gabenimą.

Padangos taip pat padės sutaupyti

26 Lapkritis 2009
Iki šiol, kalbant apie degalų ekonomiją ir transporto
priemonių ekologiją, būdavo sprendžiama, kaip padidinti
variklių efektyvumą ir sumažinti kenksmingų aplinkai dujų
išmetimą. Progresas šiose srityse pasiektas ženklus. Jei palyginsime degalų sąnaudas ir išmetimo duomenis automobiliuose gamintuose vos prieš dešimtmeti su dabar į rinką
išleidžiamais modeliais matysime žymiai geresnius rezultatus. Be konkurencinių veiksnių šį progresą lėmė ir vis griežtėjantys ES reikalavimai ekologiškumui.
Šiandien jau ieškoma kitų naujų būdų, kaip dar padidinti transporto priemonių ekologiškumą, ekonomiškumą
ir saugumą. Vakar, lapkričio 25 d., Europos Parlamentas
priėmė sprendimą nuo 2012 m. lapkričio mėn. įpareigoti gamintojus ženklinti Europos Sąjungoje parduodamas
padangas priklausomai nuo jų ekonomiškumo, sukibimo
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kokybės slidžiame kelyje ir skleidžiamo triukšmo lygio. Šios
reformos imtasi nustačius, kad šioje srityje slypi naujos galimybės taupyti pinigus bei tausoti aplinką.
Padangų iniciatyva buvo sutikta nevienareikšmiškai, automobilių pramonės lobistai priešinosi tokioms užmačioms,
aplinkosaugos organizacijos ir vartotojų teisių gynėjai reiškė palaikymą Parlamentui. Konfliktas atsirado dėl vienos
paprastos priežasties – nustatyti padangų efektyvumo
standartai skatins pramonę pasitempti, tačiau dabar gaminamos padangos bus daugeliu atvejų pažymėtos prastais
įvertinimais. Padangų žymėjimas bus panašus į dabar jau
naudojamą buities elektros prietaisų žymėjimą – A klasė ir
žalia spalva žymės geriausius parametrus, o G raidė ir raudona spalva – prasčiausius įvertinimus.
Svarbu, kad galvojant apie taupymą, nepamirštas ir saugumas. Kas vairuoja, žino, kad padangų kokybė lemia sukibimą su kelio danga nuo kurio tiesiogiai priklauso automobilio stabilumas, stabdymo kelias, taigi, ir vairuotojo bei
keleivių saugumas. Todėl nuspręsta šalia ekologiškumo ir
triukšmo parametrų įtraukti ir saugumo kriterijų.

Z.Balčyčio pasiūlymai
dėl ateities trasporto ES

rezultatų mažinant CO2 išmetimo kiekį, būtina imtis koordinuotų veiksmų visos Bendrijos mastu: „Reikia raginti Europos Komisiją aktyviai reguliuoti trasnsporto naudojimą
miestuose, skatinant gyventojus atsisakyti privataus transporto ir naudotis viešuoju. Pasiekti šios užduoties, reikalingos investicijos į infrastruktūros sukūrimą tokios kaip ilgalaikio automobilių stovėjimo aikštelės ir efektyvios viešojo
transporto sistemos.
Nuomonės rengėjas A.Cancian akcentavo kokybiško
transporto sąvoką, kuri reiškia didesnį keleivių saugumą ir
jų teisių užtikrinimą, kelių saugumą, riboto judumo asmenų
teisių užtikrinimą. Pasak pranešėjo šioje srityje jau yra pasiektas nemažas progresas, bet dar daug žingsnių turi būti
padaryta ateityje, kad būtų kryptingai judama šio tikslo linkme.
Zigmantas Balčytis akcentavo Europos Sąjungos vaidmenį plėtojant transporto technologijas. „Manau, kad oficialiojoje Europos Parlamento nuomonėje dėl ateities tvaraus
transporto turi aiškiai atsispindėti švarių ir aplinką tausojančių automobilių kūrimas. Komisija turi imtis iniciatyvos šioje
srityje ir sukurti tinkamas sąlygas tokių automobilių, pvz.
elektra varomų automobilių kūrimui bei jų serijinei gamybai,“- teigė Europos Parlamentaras.

27 Sausis 2010
Sausio 26 d. Europos Parlamento Trasporto ir turizmo
komitete buvo pristatytas Europos Parlamento nuomonės
projektas, kurio šešėliniu pranešėju paskirtas Europos Parlamentaras iš Lietuvos Zigmantas Balčytis.
„Visuomenės senėjimas, užterštumas, senkantys naftos
ir dujų ištekliai, augantys miestai – yra didžiausi transporto
sektoriaus iššūkiai laukiantys jau netolimoje ateityje. Šiandien Bendrija turi nuspręsti dėl pagrindinių principų, pagal
kuriuos ateityje funkcionuos Europos regiono transporto
sistema,“ – sako Z.Balčytis.
Išklausius pranešėjo nuomonės projektą, Europarlamentaras atkreipė dėmesį, kad norint pasiekti apčiuopiamų
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Visuomeninės tarybos veikla.
Z.Balčytis: konkurencija Europos

D

Parlamente tarp valstybių labai didelė

ešimtas
skyrius

Vaikų
onkologiniame
centre

30 Lapkritis 2009 | Autorius: Zigmantas Sritis: Politika
Šiandien „Europos informacijos centre“, Vilniuje, visuomeninių organizacijų atstovai ir aktyvūs piliečiai dalyvavo
pirmajame Europos Parlamento nario Z. Balčyčio visuomeninės – konsultacinės tarybos posėdyje, kuriame buvo
nutarta dėl Tarybos darbo principų bei sutarta dėl pirmųjų
klausimų, kuriuos europarlamentaras ketina ginti Europos
institucijose.
„Konkurencija tarp valstybių Europos Parlamente didžiulė. Valstybių, visuomeninių organizacijų ar verslo atstovai
samdosi būrius lobistų, kad apgintų savo interesus. Lietuvos
organizacijos tokių galimybių neturi, todėl mes turime ieškoti kitų būdų, kaip daryti įtaką priimamiems sprendimams.
Tikiu, kad veikdami bendrai galime pasiekti, tai, kad Lietuvai
atstovaujantis Europos Parlamentaras gintų ne vien savo
supratimą ir nuomonę, o kartu su įvairių sričių specialistais,
visuomenės grupių atstovais ar tiesiog aktyviais piliečiais išgrynintą bendrą poziciją,-“ visuomeninės konsultacinės Tarybos reikalingumą ir vaidmenį pristato Zigmantas Balčytis.
Tarybos susirinkime buvo sutarta kreiptis į Europos Komisiją dėl taisyklių supaprastinimo, teikiant paraiškas ES
paramai gauti bei sukuriant mechanizmą, kuris užtikrintų
didesnį ES lėšų panaudojimo efektyvumą. Lietuvos finansų
analitikų asociacijos vadovė Daiva Rakauskaitė ir Darbo ir
socialinių tyrimų instituto direktorius Boguslavas Gruževskis pasiūlė, kad lėšų naudojamų investicijoms į žmogiškuosius išteklius efektyvumo didinimui turėtų būti įvestas privalomas egzaminavimas mokymuose finansuojamuose iš
ES fondų.
Taryba taip pat pritarė Z. Balčyčio siūlymui kreiptis papildomos paramos į Europos Komisiją geležinkelio jungties
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„Rail Baltica“ įgyvendinimui, kadangi šis projektas Lietuvai yra svarbus ne tik dėl transporto sistemos kokybės,
bet ekonomine ir socialine prasmėmis kaip padedantis
sukurti šimtus naujų darbo vietų.
Taryboje buvo keliamas ir atsinaujinančių energijos
šaltinių naudojimo energetikoje klausimas, nes, anot
Baltijos aplinkos forumo direktoriaus Žymanto Morkvėno, kai kurie alternatyvūs kuro šaltiniai sukuria naujas
problemas, kaip dirvožemio nualinimą, ar dar didesnę
taršą jų gamybos procese. Todėl buvo nuspręsta inicijuoti ES finansuojamą studiją, kuri analizuotų atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo mūsų šalyje perspektyvas bei jų ekologinį bei socialinį aspektus.
Jaunimo atstovai iškeldami dvi, anot jų, pagrindines
Lietuvos jaunimo problemas: bedarbystę ir socialinę
atskirtį, pabrėžė, kad tai ne tik Lietuvos, o visos ES jaunimui opios problemos, todėl jų sprendimas turėtų sulaukti daugiau dėmesio ES institucijose.
“Visuomenei reikia informacijos apie Europos Parlamentą ir apie tai, ką ten veikia mūsų parlamentarai.
Taryba kuria naują pozityvią europarlamentarizmo tradiciją Lietuvoje”, – teigė Tarybos veikloje dalyvaujantis
žurnalistas Audrys Antanaitis.
Į kitą posėdį taryba ketina rinktis sausio pabaigoje.
Jame bus nutarta kokius Lietuvai aktualius klausimus
inicijuoti ateityje.
Taryboje sutiko dalyvauti Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovas Virgaudas Puodžiukas, Lietuvos
energetikos instituto direktorius Eugenijus Ušpuras,
Finansų analitikų asociacijos vadovė Daiva Rakauskaitė, Baltijos aplinkos forumo direktorius Žymantas Morkvėnas, Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktorius
Boguslavas Gruževskis, bendrovės „Data Intelligence
Systems“ vadovė Egidija Veršinskienė, žurnalistas Audrys Antanaitis, sociologas Vladas Gaidys, neformaliai
Tarybos veikloje dalyvaus ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba.
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Visuomeninė taryba: Kaip ruošiamasi
įgyvendinti ES 2020 strategiją?
01 Balandis 2010 | Autorius: admin Sritis: Kiti
Kovo 30 d. Europos informacijos centre, Vilniuje, vykusiame Europos parlamentaro nario Zigmanto Balčyčio visuomeninės konsultacinės tarybos posėdyje buvo nuspręsta
raginti LR Vyriausybę daugiau dėmesio skirti ES 2020 strategijos įgyvendinimui.
„ES 2020 strategijoje įtvirtintos idėjos ypač darbo ir socialinių reikalų sferoje yra labai pozityvios ir Lietuva iš esmės
pritaria strategijai, tačiau vien pritarimo nepakanka, strategija automatiškai nepradės veikti. Tam reikalingos labai
didelės kryptingos pastangos,“ – tarybos susirinkime teigė
Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktorius Boguslavas
Gruževskis.
„Diskusijoje vyravo nuomonė, kad Lietuvoje nepakankamai dėmesio skiriama strategijai ir jos įgyvendino planavimui, todėl nusprendėme Tarybos vardu kreiptis į LR
Vyriausybę reiškiant susirūpinimą dėl strategijos ES 2020
įgyvendinimo Lietuvoje,“- sakė Europos Parlamento narys
Z.Balčytis.
Tarybos susirinkime dalyvavęs profesorius E.Butkus pristatė problemas su kuriomis susiduria Lietuvos mokslo sektorius, bandydamas lygiavertiškai konkuruoti ir integruotis
į ES mokslo ir tyrimų erdvę.
Pasak profesoriaus, Lietuvoje daromi veiksmai siekiant
sustiprinti mokslo sektorių yra pavieniai ir neturi bendros
logikos. Lietuva linkusi mažai investuoti į tyrimus, todėl ir
rezultatai yra menki. Kita, profesoriaus nuomone, problema
yra protų nutekėjimas. Geriausi jauni mokslininkai išvažiuoja į užsienį, nes čia jų darbo sąlygos ir užmokestis yra gerokai prastesni. E.Butkus ragina tęsti pasiteisinusią Visuotinės
dotacijos „Global Grant“ priemonę, kuri mokslininkams padeda įgyvendinti mokslinių tyrimų projektus.
Pagal visuotinės dotacijos priemonę vienam dvejų–
ketverių metų trukmės mokslinių tyrimų projektui, kurį
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įgyvendina atskiras mokslininkas arba mokslininkų grupė,
skiriama nuo 200 tūkst. iki 1,6 mln. litų.
Tarybos susirinkimo metu taip pat buvo iškelta problema, kad Lietuvoje apskritai nėra reglamentuotas valstybės,
verslo ir mokslo bendradarbiavimas. Įtraukiant valstybę reikia vadovautis viešųjų pirkimų tvarka, kas dažniausiai nulemia, kad projekto apskritai yra atsisakoma dėl daugelio
biurokratinių suvaržymų ir mažiausios kainos kriterijaus.
Tarybos nariai iškėlė nuomonę, kad dabar galiojanti viešųjų pirkimų tvarka kenkia mokslo sektoriui, nes „mažiausios kainos“ kriterijus parastai reiškia ir žemiausia kokybę,
kuri iš esmės prieštarauja mokslo tyrimų idėjai.
Kitas Z.Balčyčio visuomeninės – konsultacinės tarybos
susirinkimas planuojamas š.m. gegužės mėnesį.
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Tarptautinė arena, demokratijos
plėtra ir Europos lyderystė kovoje
su klimato kaita.
Z. Balčytis: Europa ir JAV turi dirbti išvien

V

ienuoliktas
skyrius

22 Spalis 2009
Šiandien, spalio 22 d., EP plenarinėje sesijoje Strasbūre
Zigmantas Balčytis atkreipė kolegų dėmesį į Jungtinių Valstijų ir Europos Sąjungos vaidmenį pasaulyje sprendžiant
globalias problemas ir paragino Europos Komisiją po aukščiausio lygio ES ir JAV susitikimo parengti komunikatą dėl
abiejų šalių partnerystės.
„ES ir JAV atlieka labai svarbų vaidmenį, spręsdamos pasaulines ekonomikos problemas, nes jų tarpusavio prekyba
sudaro beveik 40 proc. visos pasaulio prekybos apimties. Šių
metų rugsėjo mėn. Pitsburge vykusiame G20 šalių susitikime buvo pasiekta daug svarbių įsipareigojimų pasauliniu
mastu dėl klimato kaitos, ekonominės krizės, pagalbos besivystančioms šalims ir kovos su skurdu, tačiau, akivaizdu, kad
veikiant individualiai šios problemos nebus išspręstos. Esu
įsitikinęs, kad ES ir JAV turi imtis lyderystės ir koordinuotai
spręsti globalias problemas. Tam reikalinga ES ir JAV strateginės partnerystės sutartis, kuri nubrėžtų aiškias bendros
politikos gaires administraciniam dialogui, bendradarbiavimui ir veiksmų koordinavimui. Raginu Europos Komisiją atsižvelgti į EP siūlymą po aukščiausio lygio susitikimo
Lapkričio 2-3 dienomis parengti komunikatą dėl JAV ir ES
strateginės partnerystės,“ – plenarinės sesijos metu teigė
Zigmantas Balčytis.

Z. Balčytis: Europa turi padėti Moldovai eiti
demokratijos keliu

22 Spalis 2009
Šiandien, spalio 22 d., EP plenarinėje sesijoje Strasbūre
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Zigmantas Balčytis paragino suteikti finansinę paramą demokratijos plėtros procesus pradėjusiai Moldovai. Šių metų
vasarą europarlamentaras dalyvavo EP rinkimų stebėjimo
misijoje ir susipažino su šios šalies problemų specifika.
„Moldova kaip ir kitos post-komunistinės šalys nusprendusios eiti demokratijos keliu turi sulaukti paramos ir finansinės pagalbos stiprinti šalies ekonomiką ir ūkį. Kitu atveju
demokratiniai procesai rizikuoja įstrigti ar dar blogiau –
pasukti atgal. Raginu Tarptautinį valiutos fondą ir Europos
Komisiją skirti finansinę paramą Moldovai, taip pat pritariu
kolegų siūlomai liberalesnei vizų išdavimo tvarkai šios šalies piliečiams, o ateityje kviečiu svarstyti Moldovos prisijungimo prie Europos laisvosios prekybos zonos klausimą,“
– teigė Zigmantas Balčytis.

Ar Kopenhaga gali sustabdyti
klimato atšilimą?
04 Gruodis 2009
Sunku prisiminti tokį ažiotažą, kuris kilo dėl tarptautinės
konferencijos, o ypač dėl aplinkosaugos renginio. Apie Kopenhagoje gruodžio 8-17 d. vyksiančią konferenciją kalbama labai daug. Kaip ir visą laiką atsirandą ir viską neigiančių
sąmokslo teorijų ir karštai palaikančių entuziastų. Mano
nuomone, pagrindinis klausimas, kurį besiruošiant konferencijai, kelia sau šalių lyderiai yra: „Ar pavyks?“
Praėjusią savaitę Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kuri ragina siekti teisinių didžiausių pasaulio valstybių
įsipareigojimų mažinti išmetamų „šiltnamio dujų“ kiekį. Prisiimdama lyderio rolę, Europa iki 2020 metų išsivysčiusioms
šalims siūlo įsipareigoti sumažinti CO2 išmetimą 25-40
proc., o iki 2050 net 80 proc., lyginant su 1990 metų lygiu.
Skaičiai įspūdingi, tačiau žinant, kad netgi laivės ir demokratijos idėjų skleidėja JAV vis dar nėra ratifikavusi Kioto taršos mažinimo protokolų, kyla pagrįstų abejonių, ar pavyks
pasiekti susitarimą šį kartą.
Kita „stati įkalnė“ laukianti Kopenhagos derybininkų yra
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vadinamosios „kylančios ekonomikos šalys“ – Kinija,
Indija, Brazilija, kurios, kaip teigiama rezoliucijoje, turėtų siekti panašių normatyvų kaip ir išsivysčiusios šalys.
Kad Kinija, vos spėjusi pajusti ekonominį progresą, sutiks
stabdyti ekonomiką dėl ekologinių tikslų, labai abejotina. Abejonių kelia ir numatomos 15 – 30 proc. mažesnės
emisijos besvystančioms šalims, kurios šiandien paprasčiausiai neįperka „žalesnių“ gamybos technologijų.
Dėl šių problemų įtampa auga ir didžiąja dalimi tenka iniciatyvos lyderiui – Europos Sąjungai. Nepasiekus
teisinių įsipareigojimų, nesukūrus sankcijomis pagrįsto
mechanizmo, saugančio atmosferą nuo dar didesnio užterštumo Europa turi rasti kitą išeitį. Deja, ši išeitis grindžiama milžiniškais finansiniais įsipareigojimais. Europiečiams spaudžiant pasirašyti įsipareigojimus mažinti taršą,
besivystančios šalys atgal reikalaus finansinės pagalbos
sutarčių. Taigi iškyla sunkus klausimas, kiek tokių įsipareigojimų „senasis žemynas“ gali pakelti?
Nepaisant didelių problemų laukiančių Kopenhagoje,
ES misija stabdyti klimato atšilimą, negali būti nuvertinama. Imtis veiksmų būtina. Reikalingas bekompromisis
galingiausių pasaulio ekonomikų solidarumas su besivystančiomis šalimis. Ir šį kartą bendradarbiavimas nebegali būti grindžiamas vien finansiniais instrumentais. Reikalingas vertybinis abiejų pusių įsitraukimas, pripažįstant
problemą, suvokiant jos padarinius ir ją sprendžiant.
Grįžkime į Lietuvą. Ar Kopenhagos kaitos konferencija
gali paveikti mūsų šalies ekonomiką? Nors priklausome
regionui, kuris imasi rodyti teigiamą pavyzdį, mažinant
atmosferos taršą, tačiau tikėtis staigių sankcijų mūsų pramonei nereikėtų. Europa jau dabar yra gerokai pralenkusi
trečiąsias šalis savo aplinkosauginiais normatyvais. Todėl
tolimesnis aplinkosauginių reikalavimų griežtinimas praranda savo prasmę.
Nustatydami kelis kartus griežtesnius reikalavimus
nei kaimyninėse rinkose, mes išstumtume ES pramonę į
kaimynines, tačiau sąjungai nepriklausančias, šalis. Tokiu
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būdu būtų pasiekta abipusio pralaimėjimo situacija, nes
pakenkę savo gamintojams dar labiau užterštume pasaulio
atmosferą.

Ar EP turės galią, kontroliuoti naująją Europos išorės veiksmų tarnybą?
28 Balandis 2010
Šiuo metu Europos Sąjungos institucijų lygmenyje vyksta aktyvus naujos Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT)
kūrimas.
Šios naujosios tarnybos – savotiškos Europos užsienio
reikalų ministerijos - įsteigimas yra numatytas Lisabonos
sutartimi, siekiant stiprinti Europos balsą tarptautinėje arenoje.
Pagrindinis klausimas, kuriuo dabar diskutuojama Europos Parlamente, yra svertų kontroliuoti EIVT sukūrimas.
Būdamas EP Biudžeto kontrolės komiteto nuomonės
rengėju šia tema, keliu idėją, kad biudžeto srityje naujoji
Tarnyba turėtų būti atskaitinga Europos Parlamentui tiek už
administracinių, tiek už veiklos išlaidų panaudojimą .
Kitas, mano nuomone, probleminis EIVT klausimas yra
funkcijų su Europos Komisija dubliavimasis, humanitarinės
pagalbos ir plėtros bei kaimynystės politikos srityje, todėl
reikalingi skubūs sprendimai aiškiai atskirti, kas nuo šiol
vykdys šias funkcijas.
Tačiau Europos Parlamentas, būdamas vienintele tiesiogiai renkama institucija, nori išlaikyti ir daugiau atskaitomybės bei kontrolės saugiklių EIVT atžvilgiu tokių kaip, pavyzdžiui, kompetencijų padalijimas ar pareigūnų į Tarnybą
skyrimas.
Kieno – naujosios Tarnybos ar Europos Parlamento – naudai baigsis ši su kontrole bei atskaitomybe iš vienos pusės ir
su institucijos nepriklausomumu bei savarankiškumu iš kitos pusės susijusi diskusija, turėtų paaiškėti jau artimiausiu
metu.
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Mokslas ir inovacijos
Nauji vėjai telekomunikacijose

D

yliktas
skyrius

atneš naujas paslaugas
24 Lapkritis 2009
Lapkričio 24 d. EP bus balsuojama dėl ES telekomunikacijų taisyklių reformos. Kas pasikeis šioje srityje ir ką tai reikš
telefono, interneto, televizijos ir kitų paslaugų vartotojams?
Ar Lietuva pasiruošusi eiti koja kojon su stulbinančia telekomunikacijų technologijų pažanga?
Telekomunikacijų reformą, galima sakyti, iš dalies „įkvėpė“
tarptinklinio ryšio vadinamojo roamingo reglamentavimas.
Tai buvo pavyzdys, kad ES lygio iniciatyvos ir šiame sektoriuje gali atnešti naudos vartotojui. O naudos šiuo atveju būta
paprastos – sumažėjo sąskaitos už mobilaus ryšio paslaugas
užsienyje.
Taigi, ko siekiama dabar? Apibendrinat ES telekomunikacijų reformą išskiriami tokie pagrindiniai siekiai:
geresnė vartotojų teisių apsauga;
didesnis saugumas naudojantis internetu ir griežtesnė duomenų apsauga;
stipresnė konkurencija – aiškesnės ir paprastesnės
patekimo į rinką taisyklės;
modernizuotas radijo spektro naudojimas ir skaidrus dažnių paskirstymas visoje ES.
Reikia atkreipti dėmesį, kad kai kurios reformos dalys jau
dabar yra įgyvendinamos. Pavyzdžiui perėjimas prie skaitmeninio televizijos transliavimo jau pradėtas ir Lietuvoje.
Tačiau bendraujant su žmonėmis, tampa aišku, kad vis dar
trūksta informacijos, kodėl nutarta keisti tokią, atrodytų mažai problemų keliančią, sritį kaip televizijos transliavimas.
Tikslas yra paprastas – radijo dažnių spektras yra ribotas, o
elektroninių paslaugų potencialas, kurios remiasi būtent radijo dažniu yra labai didelis. Mobilioji televizija, elektroninės
sveikatos ir savivaldos įstaigų paslaugos, spartusis belaidis
internetas ir daugelis kitų galimybių atsimuša į riboto radijo
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dažnių spektro problemą. Taigi, perėjus prie skaitmeninės televizijos atsiras daugiau erdvės naujų paslaugų vystymui, bus
sukurta naujų kvalifikuotų darbo vietų, taps patogiau tvarkyti
kasdienius reikalus. Vėliau dėl tos pačios priežasties ketinama
skaitmenizuoti ir radijo transliacijas.
Apskritai, šioje srityje Lietuva tikrai nėra Europos „autsaiderė“, mūsų tautiečiai sparčiai perima telekomunikacijų naujoves. Pagal mobilaus ryšio vartojimą esame vieni pirmaujančių
visoje ES, taip pat pasižymime sparčia mobiliojo interneto plėtra. Tiesa, nepavyksta išvengti ir problemų, Lietuvos tarnybos
niekaip neišsprendžia pagalbos linijos 112 klausimų dėl to
Lietuvai gresia EK sankcijos.
Piratavimas ir autorinių teisių apsauga
Pastaruoju metu nemažai diskusijų viešojoje erdvėje kyla
dėl vadinamųjų internetinių piratų sutramdymo, kurie nelegaliai parsisiunčia į savo asmeninius kompiuterius filmus, muziką ar programinę įrangą. Pasigirsta ir gana radikalių siūlymų
su šiuo reiškiniu kovoti, tačiau EP turi tvirtą principinę poziciją
šiuo klausimu, kad interneto vartotojų teisės negali būti neteisėtai varžomos. Todėl nacionaliniai reguliuotojai privalo užtikrinti, kad vartotojai nebūtų atjungiami nuo interneto be teisminių institucijų sprendimo, kitu atveju būtų pažeidžiamas ES
pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnis, saugantis saviraiškos
ir informacijos laisvę, žinoma, išskyrus tuos atvejus, kai interneto vartotojas kelią tiesioginę grėsmę viešajam saugumui.
Šiuo metu daug debatų kyla ir dėl autorinių teisių apsaugos internete. Tarkim, „Google“ sukurta elektroninė biblioteka
dėl kurios sukūrimo daug autorių padavė korporaciją į teismą,
siekdami apginti savo teises. Deja, ši teisinė ir informacijos
laisvės dilema dar nėra analizuojama naujoje telekomunikacijų pagrindų direktyvoje.

Z.Balčytis pritarė švietimo finansavimui kaip
prioritetiniam atkuriant ekonomiką
10 Vasaris 2010
Vasario 8 d.,pirmadienį, Lietuvos Europos Parlamentaras
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Zigmantas Balčytis pasirašė pareiškimą dėl švietimo sektoriaus finansavimo kaip prioriteto atkuriant ekonomiką.
„Tikiuosi, kad ši Europos Parlamente keliama iniciatyva
bus išgirsta ne tik Europos institucijose, tačiau tai pat ir Lietuvoje. Į švietimo sektoriaus finansavimo klausimą atkreipti
dėmesį ypač svarbu dabar, kada Lietuvos valdžia ženkliai
mažina asignavimus mokymo įstaigoms ir drastiškai mažina aukštojo mokslo prieinamumą didžiajai visuomenės daliai,- po dokumento pasirašymo sakė Europos Parlamento
narys Zigmantas Balčytis.
Dokumente teigiama, kad norint pasiekti Lisabonos strategijoje nubrėžtą tikslą sukurti žiniomis grįstą ekonomiką,
reikia, kad švietimas būtų aukštos kokybės. Tuo tarpu ekonomikos recesijos akivaizdoje, nemažai valstybių ėmėsi
taupyti būtent šioje srityje. Todėl dokumento inciatoriai ragina valstybes nares atsižvelgti į švietimo svarbą atkuriant
ekonomiką ir turėti omenyje, kad švietimas skatina augimą
ir tvarumą bei ragina valstybes nares išlaikyti arba paskirti
tinkamą švietimo finansavimą.

Kuriama bendra Baltijos jūros šalių
mokslinė erdvė
08 Balandis 2010
Vakar, balandžio 7 d. Pramonės, mokslinių tyrimų ir
energetikos komitete (ITRE) buvo balsuojama dėl jungtinės Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa BONUS-169.
Mano nuomone Lietuvos viešojoje erdvėje nepakankamai dėmesio skiriama tiek šiai programai, tiek apskritai Baltijos jūros šalių bendriems reikalams, todėl jaučiu poreikį
plačiau ją pristatyti.
Iniciatyva BONUS-169 siekia įtraukti visas 8 Baltijos jūros
regiono valstybes (Danija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva,
Suomija Švedija ir Vokietija), sukuriant bendrą mokslinių tyrimų erdvę ir taip paskatinant darnų viso regiono vystymąsi. Rusijos Federacijos mokslininkams taip pat bus sudaryta
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galimybė prisijungti prie regionui svarbių projektų.
Tikimasi, kad programas paskatins bendradarbiauti šalių
mokslo bendruomenės ir mokslo politikos formuotojus, kad
būtų koordinuojami tarpusavio veiksmai bendradarbiavimo sprendžiant bendras Europos problemas ir prisidedama
prie Europos mokslinių tyrimų erdvės formavimo.
BONUS-169 tiesiogiai susijusi ir su Baltijos jūros strategija, nes padės pastarajai vystytis, pasinaudojant bendru
mokslinių tyrimų įdirbiu.
Šios regioninės problemos siekia, kad moksliniai tyrimai
vykstantys aplink Baltijos jūra būtų koordinuojami, o ne daromi padrikai, nes tai nesprendžia didžiausių, visam regionui aktualių, problemų.
Programa numato ir finansinę mokslinių tyrimų finansavimo bazę. Tai ypač aktualu šalims, kurių pačių galimybės finansuoti mokslinius tyrimus yra menkos. Skaičiuojama,kad
bendras biudžetas programos projektams įgyvendinti sudarys 100 mln. Eurų iš kurių pusę sumos skirs Europos Sąjunga.
Mano nuomone, ši programa, kaip ir Baltijos jūros strategija, yra naudinga ir Lietuvos mokslo bendruomenei, kuriai
atsiveria galimybės įgyvendinti savo sumanymus, ir apskritai visuomenei integruotis ekonomiškai ir kultūriškai į Baltijos jūros regiono šalių terpę.
Švietimo ir mokslo ministerija, atsakinga už šios programos administravimą, turėtų sudaryti galimybes mūsų mokslininkams aktyviai dalyvauti kuriant BONUS-169 mokslinius
tyrimų programą bei projektų įgyvendinime.

Europos mokslo sektoriui būtina integruotis

08 Balandis 2010
Šiandien, balandžio 8 d., Europos Parlamento Pramonės,
mokslinių tyrimų ir energetikos komitete vyko klausymai
Europos pramonės ateities tema.
Deja, buvo pripažinta, kad pasauliniu mastu technologijų srityje Europa šiandien yra ženkliai atsilikusi, ir jeigu nebus imamasi jokių priemonių progresui paskatinti, atotrūkis
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ir toliau didės.
Akivaizdu, kad technologijų ir inovacijų ekonomikoje
labai didelė atsakomybė tenka mokslo sektoriui. O šiandien ES mastu klostosi situacija, kad mokslininkai išvažiuoja
dirbti į JAV ar į sparčiai augančias Azijos šalis, o Europos universitetai nėra pajėgūs jų išlaikyti ar pritraukti mokslininkus iš trečiųjų šalių .
Mano nuomone, kurią turėjau progą išsakyti komitete, ES
praeityje padarė nemažai klaidų, kuriant ambicingas mokslinių tyrimų ir inovacijų programas ir strategijas, tačiau nesiimant priemonių jų įgyvendinimui. Taip pat yra akivaizdžiai
neišnaudojamas naujųjų ES šalių mokslo ir mokslininkų sukauptas potencialas ir žinios . Į mokslo sektorių būtina žvelgti
bendrai, o ne iš atskirų šalių perspektyvos. Bendrosios mokslinių tyrimų erdvės kūrimas turi būti labiau koordinuotas, išnaudojant kiekvienos šalies stipriąsias puses. Tai leistų pasiekti geresnių rezultatų ir sutaupyti mokesčių mokėtojų pinigų.
Atskirų šalių protekcionistinis požiūris, rinkos segmentacija, skirtingas reglamentavimas ir nevienodos viešųjų pirkimų taisyklės bei biurokratizmas padarė didelę žalą IT ir
bendros mokslinės pažangos vystymuisi. Todėl nestebina
naujo požiūrio į mokslą ir inovacijas ir naujovių atsiradimo
skatinimo poreikis.
Tikiuosi, kad šių metų rugsėjį, kada bus pristatyta naujoji
ES moksliniu tyrimų ir inovacijų strategija, bus pateiktas aiškus
veiksmų planas, kaip susidariusią situaciją spręsti. Manau, kad
ir Lietuvos atsakingos institucijos, užsiimančios mokslinių tyrimų plėtra ir skatinimu turėtų siekti aktyviai prisidėti prie naujosios strategijos kūrimo. Tai leistų mūsų mokslininkams įsilieti
į bendrąją Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų rinką ir užsitikrinti tinkamą finansavimą tolesnei mūsų mokslo plėtrai.

Dvigubų standartų Europos mokslo srityje
neturėtų egzistuoti

28 Balandis 2010
Vakar, balandžio 27 d., Biudžeto kontrolės komitete EP,
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vyko klausymai apie „Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą, kuriuose dalyvavo Europos Komisijos Tarybos, Europos ir Audito Rūmų atstovai.
Klausymu metu buvo išsakyta daug kritikos Europos Komisijai dėl bendrųjų mokslinių tyrimų programų
(BMTP) įgyvendinimo. Tiek kalbėjusieji parlamento nariai,
tiek ir ekspertai sutarė dėl vieno, kad būtina supaprastinti tiek pačią paramos gavimo procedūrą, tiek ir taisykles,
kuriomis naudojasi paramos gavėjai, bei siekti, kad būtų
suvienodinta buhalterinė apskaita, nes šiuo metu valstybės narės naudoja skirtingas apskaitos formas.
Ekspertai pabrėžė, kad BMTP įgyvendinimo priežiūra
labai svarbi, nes būtina laiku pastebėti paramos gavimo
procedūroje atsirandančias klaidas ir jas ištaisyti, užkirsti
kelią galimiems sukčiavimo atvejams, parengti paramos
naudojimo gaires ir jas pristatyti visiems paramos gavėjams.
Aš klausimuose iškėliau problemą, kurią išgirdau iš
Lietuvos mokslininkų. Šiuo metu vyrauja tokia praktika,
kad daugiausia paramos sulaukia „senosios“ ES narės, o
naujokės lieka nuošaly dėl esą nepakankamos techninės
materialinės bazės ar kitų dažnai subjektyvių priežasčių.
Mano nuomone, šioje vietoje būtina siekti balanso, nes
ES turi siekti inovatyvumo mokslinių tyrimų srityje visoje
Bendrijoje, neišskiriant labiau ar mažiau remiamų regionų. Taip pat, žinių vystymo regionuose programoje numatyta paramos suma (126 mln. Lt) turėtų būti didesnė.
Tiesa, šiuo metu pirmininkaujanti Ispanija vienu iš veiklos prioritetų yra nusistačiusi BMTP supaprastinimą. Dalyvavusi klausimuose EK atstovė taip pat informavo, kad
jau ėmėsi veiksmų supaprastinti BMTP pramos gavimo
procedūrą: sumažino sertifikatų skaičių (teikiant paraiškas), sukūrė bendrą registravimo sistemą. Be to, Europos
Komisija kitą ketvirtadienį turi paskelbti Komunikatą dėl
taisyklių supaprastinimo. Todėl tam tikri teigiami pokyčiai
vis tik vyksta, problemos sprendžiamos ir , tikėkimės, juos
realiai pajus mokslininkai.
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Z.Balčytis: Ar tapsime mokslo ir
technologijų šalimi?
Žurnalas „Veidas“ 2010 vasario 23 d.
Kalbant apie Lietuvos ateitį, šalies ekonominę strategiją
ar konkurencinio pranašumo paieškas pirmiausia minime
mokslą ir technologijas. Tai jau tapo savotiška tradicija. Šias
tezes įprato girdėti ir visuomenės reikalams neabejingi
piliečiai. Džiugu, kad tai nėra vien tuščios kalbos, kadangi
Lietuvoje turime ir savo mokslo istoriją, ir žmogiškųjų resursų bei techninę bazę, kuri leidžia skintis kelią link inovacijų valstybės startuojant ne nuo visiško nulio.
Ambicingi tikslai, vangus procesas
Lisabonos strategijoje, iškėlusioje ES ekonominio augimo ir užimtumo didinimo tikslus, didelis vaidmuo tai pat
tenka moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai. Strategijoje buvo iškeltas tikslas ES valstybėms narėms iki 2010
m. didinti išlaidas mokslo ir technologijų plėtrai iki 3 proc.
BVP. Lietuva kaip nauja ES narė turėjo pasiekti 2 proc. BVP.
2008 m. Lietuva buvo pasiekusi vos 0,8 proc. rodiklį. Apmaudu, tačiau išsikelto tikslo nepasiekė daugelis Europos
Sąjungos valstybių.
Mokslo inovacijos yra „brangus malonumas“, todėl dažniausias trukdis pasiekti ambicingus technologinės pažangos tikslus būna lėšų stygius. Tačiau ES struktūrinėje paramoje Lietuvai 2007-2013 metams mokslo ir technologijų
plėtrai yra numatyta daugiau kaip 2 mlrd. litų arba apie dešimtadalį visos paramos. Šiandien 2009 m. pabaigoje matyti, kad iš numatytų 2 milijardų yra įsisavinta vos 25 mln.
litų. Ši neigiama tendencija verčia ieškoti priežasčių ir kelia
abejones, ar tikrai mūsų kalbos apie inovacijų ir technologinės pažangos valstybę yra pagrįstos?
Mokslui ir verslui nepakeliui?
Kodėl, netgi esant potencialiam finansavimo šaltiniui,
ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti
moksliniai tyrimai neįsivažiuoja? Vienareikšmiškai atsakyti
į šį klausimą nėra lengva. Tačiau ieškoti priežasčių, skatinti
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diskusijas, bandyti išjudinti procesą, mano nuomone, yra
būtina.
Į problemą galime pažvelgti iš praeities perspektyvos:
po nepriklausomybės atgavimo verslas ir mokslas pasuko
skirtingais keliais. Šis procesas vyko (tebevyksta) laisvos
rinkos galimybėms diktuojant žaidimo taisykles. Privačios
kompanijos (taip pat ir užsienio kapitalo įmonės) pirmiausia ieško „greitų pinigų“, o žvelgti į verslą per mokslo inovacijų prizmę pas mus vis dar nėra įprasta. Nuo pat pradžių
nesirūpinant mokslo ir verslo bendravimu, mokslas taip pat
nuėjo „savais keliais“ nelabai besidomint, ko iš jo galėtų reikėti verslui.
Ko gero nesuklysime sakydami, kad šiandien esami verslo paremto mokslu pavyzdžiai Lietuvoje daugeliu atvejų
yra sukurti pačių mokslininkų, o ne verslininkų pasitelkus
mokslo pagalbą.
Technologas sukuria, vadybininkas parduoda
Čia vėl tenka baksnoti į pažangiuosius Vakarus, raustant
dėl „savo kiemo“. Jungtinėse Valstijose subsidijuojama taikomoji mokslo plėtra, kada mokslininkai įdarbinami įmonėse. Ten yra populiari ir vadinamoji universitetų produktų
vadybos praktika, kada universiteto technologijų padalinys
sukuria produktą, o vadybos katedra rūpinasi sėkmingu jo
pateikimu rinkai. Pasaulyje yra pasitvirtinę ir vadinamosios
„pumpurinės“ įmonės (ang. spin-off ), besikuriančios mokslo įstaigų padalinių ar tyrėjų grupių pagrindu. Pavyzdžiui,
universiteto doktorantas sukuria komercinei veiklai tinkamą metodiką ir jos pagrindu, remiant universitetui, vėliau
įsteigia nedidelę vieno ar kelių asmenų komercinę firmą.
Universitetai remia tokią veiklą, iš anksto sutartam laikotarpiui suteikdami besikuriančiai firmai savo patalpas, leisdami naudotis technine įranga ir pan. Firmai sustiprėjus, ji
pradeda už viską susimokėti pati. Kada tokioms firmoms
pradeda gerai sektis, jas paprastai siekia supirkti stambios
korporacijos, tačiau sėkmingai dirbančio verslo vertė jau
būna stipriai išaugusi.
Ar „sužaliuos“ mūsų mokslo slėniai?
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Kaip buvo minėta šio straipsnio pradžioje, Lietuva į
technologijų teritoriją žengia turėdama tam tikrą kapitalą.
Dėka mūsų mokslininkų, jau sovietmečiu buvo sukurti tam
metui stiprūs centrai, o specialistų paruošimas prilygo (ar
kai kuriai atvejais netgi pranoko) pasaulinį lygį.
Šiuo metu Lietuvoje vystomi (turėtų būti vystomi) net
5 vakarietiško tipo mokslo, studijų ir verslo centrai vadinamieji „slėniai“. Šviesos technologijos, medžiagotyra, nano
technologijos, puslaidininkių fizika, biotechnologija, molekulinė medicina, ateities energetika – numatytų tyrimų
sritis būtų galima būtų vardinti ir toliau, tačiau, aišku, kad
užmačios yra didelės ir konkurencingos, žvelgiant regiono
ar net visos ES mastu. Analizuojant slėnių veiklos planus,
norisi patikėti, kad Lietuvos mokslininkai yra pasirengę
kurti. Atrodytų, kad tokio dydžio šaliai kaip Lietuva vystyti
net 5 mokslo slėnius yra daugiau nei pakankamas skaičius,
tačiau, jeigu norime matyti savo šalį tarp mokslo inovacijų ir pritaikymo ūkyje lyderių, turime sau kelti ambicingus
tikslus.
Institucijų sprendimas skirti solidų finansavimą iš 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos slėnių plėtrai yra teigiama
iniciatyva, tačiau šiandieninė lėšų panaudojimo statistika,
signalizuoja apie tai, kad nei slėniai, nei atskiri mokslo ir
verslo bendradarbiavimo projektai nėra aktyviai vystomi.
Įvardinti, kas kaltas dėl tokios situacijos nėra paprasta, tačiau akivaizdu, kad verslas skeptiškai žvelgia į rezultatyvaus
bendradarbiavimo su mokslu perspektyvas, o be privataus
kapitalo suinteresuotumo mokslo ir technologijų plėtra į
priekį judės daug lėčiau nei mes to norėtume.
Reikalingas dialogas
Nors šiandien susiduriama su nauja problema – „proto
nutekėjimu“, mano manymu, intelektinio potencialo Lietuvoje pakanka, tačiau trūksta verslo ir mokslo bendravimo.
Mūsų studijų kokybė užtikrina aukštos kvalifikacijos specialistų parengimą, kurie galėtų būti to mūsų siekio - tapti
žinių ekonomikos ir technikos inovacijų šalimi - įgyvendintojais. Tačiau tenka pripažinti, kad Lietuvos universitetinėje
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aplinkoje trūksta dviejų pagrindinių dalykų: mokslo dvasios ir verslumo įgūdžių ugdymo. Studentai teigia, kad jie
negirdi savo universitetuose kalbant apie mokslinius tyrimus, nėra kviečiami juose dalyvauti, taip pat mūsuose nėra
įprasta, kad universitetai patys užsiimtų profesionalia rinkodara ar aktyviai taikytų vadybos principus. Nors verslo
vadybos studijos yra išplitę, tačiau nėra pakankamo vadybos ir technikos mokslų bendradarbiavimo. Taigi, vėl tiesiami du atskiri keliai vienas vadybininkams, kitas - mokslininkams. Taip užkoduojama ir finansavimo problema. Nesant
verslo ir mokslo bendravimo, privatus kapitalas iškrenta
iš mokslo finansuotojų sąrašo, didesnis spaudimas tenka
valstybės biudžetui, o mokslininkai ir toliau vargsta nuo „ištiestos rankos sindromo“.
Problemų yra daug ir įvairių, o jų sprendimo būdai vis
dar migloti. Vis tik tikiuosi, kad šis straipsnis prisidės prie
problemos aktualizavimo ir galbūt paskatins aktyviau ieškoti būdų, kaip išjudinti investicijas į technologijų plėtrą.
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