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José ManuelIs Barroso
Europos Komisijos Pirmininkas

Vieninga, atvira ir stipresnė Europa

Per penkerius šios Europos Komisijos veiklos metus Europa 
gyveno beprecedenčiu pokyčių laikotarpiu. Finansų krizė 
tapo valstybės skolos, ekonomikos ir socialine krize, nai-
kindama ribas tarp Europos ir nacionalinės politikos.

Šiais pokyčių laikais veikti taip kaip anksčiau nebebuvo 
galima. Jeigu penkerius metus iki šios Komisijos kaden-
cijos dominavo konstituciniai klausimai, kurie buvo oficia-
liai išspręsti įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, tai pastarųjų 
penkerių metų laikotarpiu dėmesį buvo prikaustę finansų 
ir valstybės skolos krizės pavojai. Visi galime nepaprastai 
didžiuotis tuo, kad šių pavojų akivaizdoje išlaikėme Euro-
pos vienybę, atvirumą ir sustiprinome ją ateičiai. 

Išlaikėme vienybę, nes, nepaisant šalių patiriamų sun-
kumų, mums pavyko išsaugoti sutelktą Europą ir netgi 
padidinti valstybių narių skaičių. Išlaikėme atvirumą, nes 
drauge su tarptautiniais partneriais G20 susitikimuose 

„Užklupus audrai, reikia eiti toliau ir, svarbiausia, nekeisti 
krypties – tai vienintelis kelias sėkmingai ją įveikti.“

(Jean Monnet)

derinome visuotines reagavimo priemones, skatindami 
augimą rėmėme prekybą Europos Sąjungoje ir pasaulyje, 
be to, vykdėme savo įsipareigojimus besivystančioms 
šalims. Sustiprinome Europą, nes dabar joje įgyvendina-
mos būtinos ekonominės reformos, sustiprintas mūsų 
ekonominis valdymas, visų pirma euro zonoje, kad Euro-
pos šalių ekonomika būtų geriau pasirengusi globalizacijai.

Šiam darbui pasitelkėme tai, kas Europos Sąjungoje yra 
unikalu. Europa – tai vertybės. Taika – mūsų pamatinis 
principas, už kurį gavome 2012 m. Nobelio taikos premiją. 
Vienybė ir įvairovė – stiprybės šaltinis, kurį reikia branginti. 
Solidarumas – mūsų socialinė rinkos ekonomika ir pastan-
gos ginti tuos europiečius, kuriems pasisekė mažiau. Šio-
mis vertybėmis visada vadovavomės dirbdami. ES – tai 
daugiau nei vien tik ekonominis projektas. Tai – politinis 
projektas. Tai bendrija, kurią sieja kultūra, bendros verty-
bės ir interesai, būtini bendram likimui kurti. 
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Reagavimas į pasaulinę finansų krizę 2012 m. G 8 susitikime Kemp Deivide. Prie apskritojo stalo: Angela Merkel, Hermanas  
Van Rompuy‘us, José Manuelis Barroso, Yoshihiko Noda, Mario Montis, Stephenas Harperis, François Hollande‘as, Barackas Obama, 

Davidas Cameronas (iš nugaros), Dmitrijus Medvedevas (iš nugaros) (laikrodžio rodyklės kryptimi, pradedant iš kairės).

Europos Komisija nenuilsdama dirbo, kad neleistų žlugti 
Europos šalių ekonomikai. Dėl nepakankamo finansų rinkų 
reguliavimo ir priežiūros galėjo vykti spekuliacija ir susida-
ryti kredito „burbulai“. Jiems sprogus tapo akivaizdu, kad 
daugelis Europos Sąjungos valstybių narių gyveno ne 
pagal išgales, o jų konkurencingumas buvo nepakanka-
mas. Nors mūsų šalis siejo glaudūs ekonominiai ryšiai, 
trūko tvirtos valdymo sistemos, kuri apsaugotų nuo neap-
galvotos politikos ar padėtų kovoti su ištikusia krize. Per 
pastaruosius 5 metus Komisija aktyviai rengė iniciatyvas, 
kad tokia padėtis būtų ištaisyta. 

Šiandien Europos piliečiai ir mokesčių mokėtojai ginami 
būtinomis griežtesnėmis reguliavimo priemonėmis, kurio-
mis garantuojamas santaupų saugumas, didinama bankų 
atsakomybė ir ribojama rizika, kurios gali imtis bankinin-
kai. Dėl mūsų pastangų sistema vėl tapo sąžininga. Be to, 
žengėme ryžtingus žingsnius, kad sukurtume bankų 
sąjungą – prieš krizę buvo sunku įsivaizduoti, kad taip gali 
įvykti. Dėl to finansinis sektorius dabar labiau reguliuoja-
mas, o jo reguliavimo institucijos turi geresnių priemonių 
vykdyti bankų priežiūrą, spręsti sunkius ekonominius klau-
simus ir apsaugoti jūsų santaupas. 

Sukūrėme kolektyvinio ekonomikos ir biudžeto valdymo 
ES mastu sistemą, kuria užtikrinama, kad visos vyriausy-
bės sutvarkytų savo viešuosius finansus ir užtikrintų gerą 
jų būklę ir kad būtų imtasi reformų, būtinų, kad mūsų 
šalių ekonomika taptų konkurencinga ir tokia išliktų. 
Bendromis pastangomis sukūrėme paskolų mechanizmą, 
skirtą didžiausią rinkų spaudimą patiriančiomis šalims. 
Euras po krizės dar sustiprėjo – euro zona, užuot prara-
dusi narių, įgijo naujų. Pasinaudojome visomis turimomis 

priemonėmis, kad išsaugotume darbo vietas ir padėtume 
darbo neturintiems žmonėms sugrįžti į darbo rinką. 
Ypatingą dėmesį skyrėme opiai jaunimo nedarbo proble-
mai. Susitarėme dėl naujo ES biudžeto, kuriame daugiausia 
dėmesio skiriama investicijoms, kurios padėtų valstybėms 
narėms, regionams, įmonėms ir žmonėms. Siekdami dar 
labiau paskatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, 
atvėrėme naujų rinkų savo žemyne toliau plėtodami ben-
drąją rinką ir gindami keturias jos laisves, taip pat visame 
pasaulyje siekdami plataus užmojo prekybos susitarimų. 

Be neatidėliotinų krizės valdymo priemonių, taip pat paren-
gėme ilgalaikį Europos šalių ekonomikos modernizavimo 
planą. Mūsų strategijoje „Europa 2020“ nustatyti realis-
tiški, bet dideli tikslai – pasiekti, kad Europos augimas vėl 
būtų pažangus, tvarus ir integracinis. Naujuoju ES biudžetu 
siekiama didinti konkurencingumą skiriant daugiau dėme-
sio moksliniams tyrimams, inovacijoms ir infrastruktūrai, 
ypatingas pastangas skiriant Europos transporto, energe-
tikos ir skaitmeninio sektoriaus jungtims. Rengdami 
pagrindines 2030 m. nuostatas rėmėmės 2020 m. klimato 
ir energetikos sektorių tikslais, dėl kurių buvo susitarta per 
ankstesnę Komisijos kadenciją. Konkurencingumas, tvaru-
mas ir tiekimo saugumas yra svarbiausi mūsų klimato ir 
energetikos politikos elementai. Be to, savo plane apibrė-
žėme aiškią viziją, kaip sukurti ekonominę ir pinigų sąjungą. 

Jeanas Monnet yra pasakęs: „Visada laikiausi nuomonės, 
kad Europa žengs į priekį ir bus vieninga, tik jei krizė pri-
vers ją veikti“. Įrodėme, kad jis buvo teisus, o skeptikai 
klydo. Parodėme, ko galima pasiekti, kai ES institucijos ir 
valstybės narės dirba kartu. 

REAGAVIMAS Į EKONOMIKOS KRIZĘ IR TVARAUS AUGIMO BEI DARBO 
VIETŲ KŪRIMO SĄLYGŲ RENGIMAS
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Europos Komisijos pirmininkas José Manuelis Barroso kartu su studentais Lenkijoje (2011 m.).

Nors per pastaruosius penkerius metus svarbiausia buvo 
išbristi iš ekonomikos ir finansų krizės, nepamiršome ir kitų 
Europos piliečiams rūpimų klausimų.

Komisija ėmėsi įvairių iniciatyvų, kad užtikrintų laisvą 
asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimą, pasirinkimą 
ir sąžiningą konkurenciją vartotojams ir įmonėms bei padi-
dintų investicijas į infrastruktūrą. Dėl bendrosios rinkos 
galėjome dar labiau sumažinti tarptinklinio ryšio tarifus, 
užtikrinti sąžiningesnes kainas ir teises keleiviams ir var-
totojams, po daugiau kaip trisdešimties metų derybų susi-
tarti dėl Europos patento sistemos, dėl kurios mokslininkai 
ir įmonės galės sutaupyti laiko ir pinigų, pagerinti galimy-
bes sužinoti apie ES siūlomas darbo vietas, todėl dabar 
bus lengviau rasti darbą kitoje valstybėje narėje.

Dabar dar svarbiau nei kada nors anksčiau užtikrinti, kad 
būtų gerbiamos pagrindinės ES vertybės, tokios kaip teisi-
nės valstybės principas. Pastaraisiais metais Komisija 
ėmėsi priemonių keliose valstybėse narėse, kad užtikrintų 
šių pagrindinių principų laikymąsi ir visapusišką žmonių 
laisvių ir teisių apsaugą. Mes ir toliau taip elgsimės ir dary-
sime tai sistemingiau ir tvirčiau, vadovaudamiesi mūsų 
pasiūlyta Teisinės valstybės iniciatyva.

DARBAS EUROPOS PILIEČIŲ LABUI

Tam, kad būtų sprendžiami realūs, žmonėms rūpimi klau-
simai, Europos institucijos turi sutelkti dėmesį į tas sritis, 
kuriose jos gali būti naudingiausios. Europos bendradarbia-
vimas yra labai svarbus daugelyje sričių, tačiau nebūtinas 
kiekvienoje iš jų. Ši Komisija pasiūlė teisės aktų, kuriais 
reglamentuojama, kada būtina imtis priemonių, tačiau ji 
taip pat pat sumažino biurokratizmą iki precedento netu-
rinčio lygio, todėl Europos įmonės dabar sutaupo daugiau 
kaip 32 mlrd. eurų per metus. Nuo 2005 m. panaikinome 
6 000 ES teisės aktų. Europos vaidmuo turi būti didelis 
imantis svarbių dalykų ir mažas – ne tokių reikšmingų.

Norint spręsti svarbiausius Europos piliečiams rūpimus 
klausimus, reikia, kad skirtingos Europos institucijos koor-
dinuotų veiksmus. Europos Komisija yra vienintelė institu-
cija, dalyvaujanti kiekviename sprendimų priėmimo 
proceso etape. Tačiau nieko negalima padaryti be visapu-
siško abiejų teisėkūros proceso šalių dalyvavimo, nes 
sprendimus dėl teisės aktų drauge priima valstybių narių 
vyriausybių ministrai ir jūsų renkami Europos Parlamento 
nariai. Ši Komisija darė viską, kad toks bendradarbiavimas 
būtų vaisingas. Demokratinis procesas buvo patobulintas. 
Visos institucijos padarė tai, ką joms derėjo padaryti, kad 
Europa iš krizės išbristų sustiprėjusi.
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Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso, Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Hermanas Van Rompuy‘us ir Europos 
Parlamento Pirmininkas Martinas Schulzas dalyvavo 2012 m. Nobelio taikos premijos įteikimo Europos Sąjungai ceremonijoje.

Vis labiau globalizuotame pasaulyje dydis svarbu. 
Ekonomikos krizė, derybos dėl pasaulio klimato kaitos, 
rūpestis dėl energetinio saugumo, migracija, Arabų pava-
saris ir naujausi įvykiai Ukrainoje parodė, kad ES turi įtakos 
tik tada, kai mes veikiame drauge. 

Dėl ekonomikos krizės Europa atsidūrė dėmesio centre, 
tačiau dėl jos taip pat atsiskleidė Europos gebėjimas daryti 
įtaką tarptautinėje arenoje. Europos Sąjunga daugelyje sri-
čių apibrėžė pasaulinius standartus. Pasauliniuose foru-
muose – G8/G7, G20 susitikimuose, Pasaulio prekybos 
organizacijoje ir Jungtinėse Tautose atlikome lyderių vai-
dmenį. Europa aktyviau veikė tiek savo kaimynystėje, tiek 
visame pasaulyje. Nuo Afrikos iki Azijos, nuo Lotynų 
Amerikos iki Ramiojo vandenyno ir Karibų regiono, nepai-
sant krizės, ES išliko didžiausia pagalbos teikėja pasaulyje 
ir sustiprino savo politinę partnerystę.

SUTEIKTI EUROPAI BALSĄ PASAULIO ARENOJE

2012 m. ES gauta Nobelio taikos premija turėtų mums  
priminti, kad ES gina taiką, viltį ir stabilumą. Šie dalykai 
neturėtų būti vertinami, kaip savaime suprantami. 
Tebesitęsiantys įvykiai Ukrainoje parodė, kaip demoniška 
jėgos politika labai greitai gali pakelti savo pasibjaurėtiną 
galvą. Ukrainiečių jaunuolių, laikančių ES vėliavas kaip 
šviesesnės, laisvesnės ateities simbolį, vaizdai įrodo, kiek 
daug mes pasiekėme. ES visada rems laisvę ir demokra-
tiją kaimyninėse šalyse ir už jų ribų. 
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Turbūt didžiausias mūsų laimėjimas yra tai, kaip mes vei-
kėme. Nepamirškime, kad būta balsų, pranašavusių, jog 27 
ar 28 narių Komisija bei naujomis narėmis pasipildžiusi 
Europos Sąjunga nepajėgs tinkamai dirbti ir priimti spren-
dimus. Įrodėme, kad jie klydo. Drąsūs sprendimai buvo pri-
imti drauge, vieningai, vadovaujantis tikru bendro likimo 
Europoje jausmu. Bendri globalizacijos uždaviniai mus ver-
čia dar labiau susitelkti, o bendros vertybės mus dar labiau 
susieja, todėl vis stiprėja suvokimas, kad reikia rasti geres-
nius sprendimus, priimtinus mums visiems. Penkeri pasta-
rieji metai parodė, kad šiuos uždavinius spręsti mes 
pajėgūs: 28 valstybių narių ES gali funkcionuoti gerai,  
o mūsų institucijos turi būtinų pajėgumų ir patirties, kad 
galėtų prisitaikyti, reformuotis ir pasiekti teigiamų 
pokyčių.

PASIEKTŲ REZULTATŲ APŽVALGA

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso lankosi Sirijos pabėgėlių stovykloje Jordanijoje (2012 m.).

Ši pasiektų rezultatų apžvalga yra tik greitas žvilgsnis  
į Komisijos narių per savo kadenciją atliktą darbą. 
Pasveikinome dar vieną ES narę Kroatiją, o euro zona  
į savo narių gretas priėmė Estiją ir Latviją. Kovodami su 
jaunimo nedarbu ar su prekyba žmonėmis, kasmet padė-
dami 120 mln. nelaimių aukų ar stengdamiesi apsaugoti 
europiečių duomenis elektroninėje erdvėje mes kuriame 
vieningą, atvirą ir tvirtesnę Europą.
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EUROPOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS KŪRIMAS 
Nuo nulio sukūrėme naująją Europos išorės veiksmų tarnybą ir integravome 
ją į globalesnę tarptautinių reikalų valdymo sistemą.  

Taikos rėmimas, 
pažeidžiamų asmenų 

apsauga, kova su 
skurdu

Globalizuotame ir daug sąsajų turinčiame pasaulyje sti-
presnes pozicijas užima vieningai veikianti ES. Tarptauti-
niai klausimai neapsiriboja vien užsienio politika, karine 
galia ir sankcijomis, juos sprendžiant būtina plataus 
masto reakcija į pagalbos prašymus, prekybos ir pasauli-

Europos išorės veiksmų tarnyba (EEAS) įsteigta siekiant formuoti ir diegti 
Europos politikos kryptis bei vertybes ir sustiprinti ES balsą pasaulyje. 

CaTHerIne asHTon
Pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė 
užsienio reikalams ir saugumo politikai

nes problemas. Europos išorės veiksmų tarnybos būstinė 
įsikūrė Briuselyje, joje Europos Komisijos padalinių ir 140 
ES delegacijų visame pasaulyje pareigūnai kuria ir projek-
tuoja Europos politiką ir vertybes, kad ES įgytų daugiau 
pasaulinės svarbos. 
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Siekdami, kad mūsų politinė, ekonominė ir techninė 
pagalba turėtų didžiausią poveikį, turime užtikrinti, kad 
mūsų veiksmai derėtų su šalių partnerių, kurioms pade-
dame, reformomis ir siekiais. Būtent tai ir yra ES darbo 
grupės veiklos sritis. Taip buvo sukurta abipusiai palanki 
padėtis, ES suteikus pagreitį reformų programoms, kurio-
mis padedama siekti didesnio stabilumo ir gerovės.

2011–2013 m. Tunisui suteikta beveik 4 mlrd. eurų dydžio 
ES finansinė parama. Buvo pradėtos oficialios derybos dėl 
naujos privilegijuotos partnerystės, apimančios visas abi-
pusių interesų sritis, sudarymo, taip pat susitarta iš naujo 
pradėti derybas dėl pasirengimo išsamiam ir visapusiš-
kam laisvosios prekybos susitarimui ir partnerystei judumo 
srityje.

Kilus krizei nepakanka vien šalinti jos simptomus. Taikant 
visapusišką ES metodą, siejantį diplomatiją, saugumą, 
vystymąsi ir humanitarinę veiklą, šalinamos ir pagrindinės 
krizę sukėlusios priežastys. Somalyje ES vykdo veiksmus 
sausumoje ir jūroje. 2008–2009 m. piratavimo veikla prie 
Somalio krantų pasiekė apogėjų, tačiau nuo to laiko, įgy-
vendinus operaciją „Atalanta“, pavykusių piratų išpuolių 
beveik nepasitaikė. ES yra viena pagrindinių Afrikos taik-
darių rėmėjų Somalyje. Vykdant ES karinę misiją siekiant 
prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo ir misiją 
„Nestor“, apmokyti tūkstančiai Somalio kareivių ir pakran-
tės sargybinių. Su Somaliu taip pat bendradarbiaujame 
kurdami demokratines struktūras ir remdami šalies eko-
nominį vystymąsi. ES yra didžiausia pagalbos Somaliui 
teikėja, ypatingą dėmesį skirianti valdymo, švietimo ir 
ekonomikos sritims.

TELKIAME VISUS TURIMUS IŠTEKLIUS SIEKDAMI 
DIDESNIO PASAULINIO POVEIKIO
Telkdami visas turimas priemones, delegacijas ir partnerius, 
kuriame visapusišką kovos su sudėtingomis krizėmis metodą, 
skirtą tokioms šalims kaip Somalis.

PEREINAMĄJĮ LAIKOTARPĮ IŠGYVENANČIŲ 
ŠALIŲ PARTNERIŲ RĖMIMAS
Pirmieji pradėjome taikyti visiškai naują veiklos būdą veikdami 
per ES darbo grupę, pavyzdžiui, pietinėse kaimyninėse šalyse 
partnerėse po Arabų pavasario, taip pat Mianmare (Birmoje).

ES taikant visapusišką modelį šalinamos krizių 
priežastys: susiejamos diplomatinės, saugumo, 

vystymosi ir humanitarinės pastangos. 

Mianmaro/Birmos pavyzdys rodo, kaip ES derina politinės, 
politinės-ekonominės, ekonominės ir techninės paramos 

struktūrą su pereinamąjį laikotarpį išgyvenančių valstybių-
partnerių reformomis ir siekiais.

Mianmare (Birmoje) keletas Europos Komisijos narių ir 
daugiau kaip 100 verslo lyderių susitiko įvertinti pagalbos 
ir naujų prekybos galimybių, atsivėrusių po sankcijų atšau-
kimo. Darbo grupė, orientuodamasi į tris pagrindines sritis 
– verslą, vystymąsi ir demokratiją bei pilietinę visuomenę, 
pradėjo procesą, kurio metu ES padės Mianmarui įgyven-
dinti ekonominius ir politinius pokyčius.
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ES DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ STIPRINIMAS
Sunkiai dirbome, kad sustiprintume duomenų apsaugos taisykles.

Nauja Europos 
teisingumo ir 
pagrindinių 

teisių era

„Europos Komisija pasiūlė turėti vieną visoje ES galio-
jantį teisės aktą ir vieno langelio principą. Tai reiškia, kad 
įmonėms reikės kreiptis tik į vieną nacionalinės priežiūros 
instituciją, o ne 28 ar daugiau. Be to, valstybių ir vyriau-
sybių vadovai įsipareigojo pasiekti susitarimą iki 2014 m. 
pabaigos.“

28 nacionalines taisykles ir 28 skirtingas institucijas 
pakeitus viena sistema, bus paprasčiau ir pigiau vykdyti 
verslą ES, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Tačiau 
visų pirma dėl to sustiprės asmenų ir įmonių duomenų 
apsauga. Jei įmonės nesilaikys taisyklių, Europos regulia-
vimo institucijos galės skirti baudą ir išskaičiuoti jų ben-
dros metinės apyvartos procentinę dalį.

Po JAV šnipinėjimo skandalo buvo sugriautas piliečių 
pasitikėjimas tuo, kaip didelės korporacijos ir vyriausybės 
tvarko jų asmens duomenis. Šiandien siekiame atkurti tą 
pasitikėjimą ir įrodyti Europos piliečiams, kad Europoje 
asmens duomenys saugomi.

Komisija deda pastangas sugrąžinti pasitikėjimą saugumu 
internete ir įrodyti ES piliečiams, kad duomenys Europoje 

saugomi labiau nei bet kur kitur.

VIVIane reDInG
Pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą, pagrindines 
teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ByVaZ0rg8U
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Šiuo metu mažiau nei 50 proc. nustatytų sukčiavimo 
atvejų yra toliau nagrinėjami nacionaliniu lygmeniu. 
Kadangi visi esame atsakingi už ES biudžeto apsaugą 
Europos ir nacionaliniu lygmeniu, Europos Komisija pasiūlė 
sukurti Europos prokuratūrą. Ji užtikrins, kad nacionalinės 
teisminės institucijos galėtų dirbti kartu su ES ir dalytis 
informacija, kad būtų imtasi veiksmų dėl visų įtariamo 
sukčiavimo ES lėšomis atvejų.

Iš ES biudžeto mokesčių mokėtojų pinigus vagiantys nusi-
kaltėliai neturėtų likti nenubausti, taigi ES žengė didelį 
žingsnį užtikrinti, kad mūsų pinigai būtų saugūs ateityje.

2011 m. Europos Komisija paprašė įmonių imtis saviregu-
liacijos ir užtikrinti geresnę lyčių pusiausvyrą stebėtojų 
tarybose. Po vienerių metų padėtis nepasikeitė, todėl 
pasiūlėme teisės aktą, kuriame numatyta 40 proc. proce-
dūrinė kvota, kad moterys turėtų vienodas galimybes įdar-
binimo procese.

2003–2010 m. moterų dalis valdybose išaugo 3,4 proc. 
Nuo 2010 m. spalio mėn. ši dalis išaugo keturis kartus (iki 
18 proc. dabartiniais duomenimis), palyginti su ankstesniu 
pokyčiu. Mūsų pasiūlyto teisės akto poveikis akivaizdus. 
Europos Komisijos pradėtas procesas įgavo pagreitį. 

Tai nereiškia, kad moterys turi būti įdarbintos tik dėl to, kad 
yra moterys. Tai reiškia, kad reikia spręsti problemą, kai 
moterys negauna darbo vien dėl to, kad yra moterys. ES 
padės tai pakeisti.

PADĖTI MOTERIMS EUROPOJE ĮVEIKTI „STIKLO LUBAS“
Pasiūlėme nustatyti kvotas, kad valdybose būtų daugiau moterų.

EUROPOS PROKURATŪRA PADĖS APSAUGOTI MOKESČIŲ 
MOKĖTOJŲ PINIGUS
Siekdami užtikrinti, kad visi įtariamo sukčiavimo ES lėšomis atvejai 
būtų nuodugniai ištirti, pasiūlėme sukurti Europos prokuratūrą.

Steigiama Europos prokuratūra padės keistis informacija ir 
kovoti su pažeidimais, kurie kenkia ES biudžetui.

ES priėmus teisės aktus ir ėmusis kitų veiksmų, moterų 
nuošimtis bendrovių valdybose padidėjo.
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KOVA SU KARTELIAIS IR PIKTNAUDŽIAVIMU
Kovojome su veikla, kuria iškraipoma sąžininga konkurencija, taip pat dėjome 
pastangas, kad užtikrintume kompensaciją Europos piliečiams ir įmonėms 
tais atvejais, kai ES pažeidžiamos konkurencijos taisyklės.

Kad rinkos 
veiktų geriau

Dėl kartelių bei piktnaudžiavimo vartotojai ir visa ekono-
mika patiria papildomų išlaidų, jais kliudoma naujovėms 
ir konkurencijai. Užtikrinant konkurencijos teisės aktų vyk-
dymą, buvo skirtos baudos už piktnaudžiavimą ir kartelius 
tokiose srityse kaip finansų sektorius, telekomunikacijos 
ir energetika.

Be to, teisės aktais Europos piliečiams ir bendrovėms 
sudarius sąlygas susigrąžinti pinigus iš pažeidėjų bus 
kuriama sąžiningesnė rinka.

Europos Komisijos vaidmenį ginant konkurenciją vartotojų 
ir įmonių labui galima iliustruoti tokiais pavyzdžiais:

•	  užkirstas kelias nebūtiniems susijungimams, pavyz-
džiui, bendrovių „Aer Lingus“ ir „Ryanair“ susijungimui, 
kuris būtų žalingas vartotojams;

•	  skirtos baudos už kartelius automobilių dalių versle ir 
už neteisėtus farmacijos bendrovių susitarimus;

•	  inicijuotas galimo bendrovių „Google“ ir „Gazprom“ pik-
tnaudžiavimo tyrimas.

Metai Baudos EUR
2010 2 638 125 579

2011 614 053 000

2012 1 875 694 000

2013 1 882 975 000

2014 m. (iki balandžio) 1 405 708 000

Iš viso 8 416 555 579

Užtikrinant konkurenciją, bausta už piktnaudžiavimą tokiose 
srityse kaip finansai, telekomunikacijos ir energetika.

JoaQuInas alMunIa
Pirmininko pavaduotojas ir už konkurencijos 
politiką atsakingas Komisijos narys
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Finansų krizė pastūmėjo į nežinomybę visą Europos eko-
nomiką. Rūpestingai dirbome siekdami užtikrinti, kad ban-
kams skirtos viešosios lėšos būtų naudojamos jiems 
restruktūrizuoti ir jų gyvybingumui atkurti. Be to, užtikri-
nome, kad būtų kuo labiau sumažinta mokesčių mokėto-
jams tenkanti našta, o negyvybingi bankai būtų deramai 
likviduoti.

Šiais darbais prisidėjome prie to, kad finansų sektoriaus 
vėl tarnautų realiajai ekonomikai. Europos Komisija taip 
pat skyrė rekordinio dydžio baudas (iš viso – 1,7 mlrd. eurų 

Griežtų suvaržymų ir ekonominių sunkumų laikotarpiu 
Europos Komisija privalėjo užtikrinti, kad pagalba įmo-
nėms būtų teikiama tada, kai ji turės teigiamą poveikį 
ekonomikai.

Valstybės pagalbos taisyklių modernizavimo programa 
toliau skatinsime ekonomikos augimą, padėsime didinti 
viešųjų išlaidų veiksmingumą ir apsaugoti konkurenciją 
bendrojoje rinkoje. Užtikrinome, kad įmonėms skirtomis 
mokesčių mokėtojų lėšomis būtų remiama konkurencija ir 
darbo vietų kūrimas, finansuojamos viešosios paslaugos, 
moksliniai tyrimai ir inovacijos. Be to, bus sudarytos geres-
nės galimybės gauti finansavimą, investuoti į regionus, 
kuriems reikalinga parama, kurti energetikos tinklus ir 
remti klimato kaitos strategiją.

VALSTYBĖS PAGALBOS KONTROLĖ AUGIMUI REMTI
Siekdami remti augimą, modernizavome valstybės pagalbos taisykles.

FINANSŲ SEKTORIAUS TRŪKUMŲ ŠALINIMAS
Kontroliuodami bankams teikiamą valstybės paramą siekėme 
sukurti sveikesnį ir gyvybingesnį ES finansų sektorių.

Metai Byla Suma EUR
2013 m. Finansų išvestinės priemonės (LIBOR / EURIBOR) 1 712 468 000

2012 m. TV ir kompiuterių vaizduoklių rodytuviniai vamzdžiai 1 470 515 000

2014 m. Automobilių guoliai 953 306 000

2010 m. Krovinių vežimas oru 799 445 000

2010 m. LCD plokštės 631 925 000

Kontroliuojant valstybės pagalbą užtikrinama, kad vyriausybės 
įsikišdamos neiškreiptų konkurencijos ir prekybos ES.

Komisija skyrė rekordinio dydžio (iš viso 1,7 mlrd. EUR) baudas bankams, dėl kurių veiklos kilo LIBOR / EURIBOR skandalas.

©
 iStockphoto.com

/Leontura

dydžio) į manipuliavimo LIBOR / EURIBOR indeksais skan-
dalą įsipainiojusiems bankams.

Galiausiai ėmėmės veiksmų prieš didelius debeto ir kredito 
kortelių tarpbankinius mokesčius. Reaguodamos į tuos 
veiksmus, „MasterCard“ ir „Visa“ sutiko apriboti ES vyk-
domų tarpvalstybinių operacijų tarpbankinius mokesčius. 
Tai bus labai naudinga vartotojams.
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SUKURTI TRŪKSTAMAS ES TARPVALSTYBINIO TRANSPORTO JUNGTIS 
Pradėjome didžiausią ir radikaliausią nuo 9-ojo dešimtmečio 
ES transporto pertvarką.

Greitesnis, 
saugesnis ir švaresnis 

transportas 
visiems

Remiantis Europos Komisijos pasiūlymu, bus sukurti 
arba atnaujinti devyni dideli transporto koridoriai. Kad 
tai pavyktų, Europos Komisija tris kartus padidino ES 
paramą investicijoms į infrastruktūrą, kurios bus skirtos 
94 svarbiausiems ES uostams ir 38 oro uostams sujungti 
su geležinkelio ir kelių jungtimis, 15 000 km geležinkelio 
linijų atnaujinti, kad jos tiktų greitaeigiams traukiniams,  
ir kliūtims pasienyje pašalinti. 

Kelionės traukiniu ir į oro uostą bus trumpesnės, prekių 
gabenimas iš uostų – paprastesnis, o sienų kirtimas – 
sklandesnis. 

Mūsų transporto sektoriaus esmė – veiksmingumas, todėl 
Europos Komisija imasi priemonių, kad geriau valdytų oro 
transportą, sustiprintų geležinkelių paslaugas ir sukurtų 
iš tiesų bendrą ES transporto erdvę, kuri būtų naudinga 
Europos piliečiams ir įmonėms, kad ir kur jie būtų.

TEN-T tinklas pakeis jungtis, atnaujins infrastruktūrą 
ir supaprastins tarpvalstybinę transporto veiklą.

sIIMas Kallasas
Pirmininko pavaduotojas ir už transportą atsakingas Komisijos narys
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Europos Komisija nustatė priemones, kurios valstybėms 
narėms padės pastatyti daugiau papildymo bei įkrovimo 
punktų. Be to, paraginome taikyti bendrus standartus, tad 
su savo elektrine mašina galėsite ramiai važiuoti į užsienį 
nebijodami, kad pasiekę kelionės tikslą neturėsite kur jos 
įkrauti. 

Skirta lėšų miestų užterštumui sumažinti ir susisiekimui 
mieste pertvarkyti. Pavyzdžiui, ES bendrai finansuotais 
projektais padvigubintas elektrinių automobilių skaičius 
Braitone (Jungtinė Karalystė) ir atnaujinta elektrinio tram-
vajaus sistema Zagrebe (Kroatija). 

Dabar valdžios institucijos turi atsiskaityti, kiek ekonomiš-
kos yra jų transporto priemonės ir kiek anglies dvideginio 
jos išmeta. Siekiame užtikrinti, kad mūsų oras būtų kuo 
švaresnis ir kad visoje ES parduodamas kuras atitiktų ben-
drą saugumo standartą.

GERIAU NEI BET KUR KITUR PASAULYJE UŽTIKRINTOS 
VISŲ TRANSPORTO RŪŠIŲ KELEIVIŲ TEISĖS
ES yra pirmoji pasaulio teritorija, kurioje užtikrintos 
visų rūšių transporto keleivių teisės.

DAUGIAU PARAMOS ŠVARIAI ENERGIJAI
Skatinome naudoti švaresnius kuro šaltinius, kaip antai 
elektros energiją, vandenilį ir suskystintas gamtines dujas. 

EK pirmininko pavaduotojas S. Kallasas inicijuoja netaršaus 
kuro strategiją, kurią įgyvendinant būtų sukurtas pagal 

bendrus standartus suprojektuotų ir naudojamų 
alternatyvaus kuro degalinių tinklas visoje Europoje.

Su europinėmis visapusiškomis ir integruotomis 
pagrindinėmis keleivių teisėmis galima susipažinti 

nemokamai atsisiuntus mobiliąją programėlę.

Keleivių teisės pirmiausia įtvirtintos aviacijos sektoriuje. 
Per pastaruosius penkerius metus Europos Komisija įdėjo 
daug pastangų, kad įtrauktų geležinkelių, laivų ir autobusų 
keleivių teises. ES yra pirmoji pasaulio teritorija, kurioje 
užtikrintos visų rūšių transporto keleivių teisės. 

Jei nežinote savo teisių, paprasta jas išsiaiškinti, kad ir kur 
tuo momentu keliautumėte – pakanka atsisiųsti ES mobi-
liąją programėlę.

Perplanuoti kelionę dar niekada nebuvo taip lengva. Bus 
suteikta daugiau pagalbos, jei labai vėluojama išvykti, ir 
padedama keliauti neįgaliems ar riboto judumo keleiviams.
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BENDRAUTI GERIAU, GREIČIAU, PIGIAU
Šiuo metu Europa yra vienintelis žemynas, kuriame visi 
gali naudotis internetu, kad ir kur gyventų ar keliautų.

Bendrosios 
skaitmeninės rinkos 

kūrimo įkarštis

Mažesnė jungimosi prie interneto kaina, galimybė turėti 
telefono ryšį ir skambinti pigiau keliaujant po kitas ES 
valstybes nares ir konkurencijos stiprinimas buvo svar-
biausi šios kadencijos Komisijos prioritetai. Vis dėlto  
94 proc. keliautojų sako, kad dėl didelių tarptinklinio ryšio 
tarifų keliaudami jie riboja naudojimąsi „Facebook“ ir kito-
mis interneto paslaugomis. Bendrojoje rinkoje taip netu-
rėtų būti. Europos Komisija siekia pakeisti šią tendenciją ir 
užtikrinti pigesnį ryšį vartotojams ir įmonėms.

Europos Komisijos iniciatyvomis tarptinklinio ryšio išlaidos 
skambučiams sumažintos 50 proc., o judriojo ryšio duo-
menims – 93 proc. Panaikinus kliūtis ir sumažinus tarptin-
klinio ryšio tarifus per metus sutaupoma 2,4 mlrd. eurų.

Be to, dabar visuose Europos namuose galima naudo-
tis plačiajuosčiu ryšiu ir jo teikiamomis galimybėmis,  
o konkurencingoje ES rinkoje mokestis už interneto prieigą 
šalies viduje tolygiai mažėja.

Bet kurioje Europos vietoje galima prisijungti prie interneto.

neelIe Kroes
Pirmininko pavaduotoja ir už skaitmeninę 
darbotvarkę atsakinga Komisijos narė
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Pradėta įvairi milijardų eurų vertės partnerystė, kuria sie-
kiama, kad ES pramonė taptų pasauline lydere tokiose sri-
tyse kaip:

•	  5G ryšys – naujos kartos mobilusis ryšys, turintis tūks-
tantį kartų didesnį pajėgumą ir sunaudojantis 90 proc. 
mažiau energijos.

•	  Robotai, kurie gali padėti vyresniems žmonėms, taip 
pat būti naudojami sveikatos ir gerovės, maisto gamy-
bos, transporto, aplinkos ir saugumo srityse.

•	  Fotonika, kad būtų sukurtos pažangesnės ir švaresnės 
priemonės, naudojamos pačiose įvairiausiose srityse 
nuo sveikatos priežiūros iki namų apšvietimo.

•	  Itin našios kompiuterinės sistemos, kurios modeliuotų 
pramonei, aplinkai, sveikatos priežiūrai ir kitose srityse 
kylančias problemas ir jas spręstų.

•	  Elektronika, kad būtų dvigubai padidinta ES mikrosche-
mų gamybos vertė ir Europoje sukurta 250 000 darbo 
vietų.

Naujuose sektoriuose kuriamos naujos darbo vietos. 
Europos Komisija padeda ES pirmauti pasaulinėse skai-
tmeninėse varžybose. Didelis šiandienos uždavinys – užpil-
dyti skaitmeninės ekonomikos sukurtas darbo vietas: iki 
2020 m. bus daugiau kaip milijonas laisvų darbo vietų, nes 
kandidatai neturės skaitmeninei ekonomikai reikalingų 
įgūdžių. Kad išspręstų šį klausimą, Europos Komisija 
įsteigė Didžiąją koaliciją užimtumui skaitmeniniame sek-
toriuje skatinti, kuri surengs 250 000 naujų mokymo kursų 
ir pasiūlys 100 000 stažuočių ir tūkstančius naujų darbo 
vietų skaitmeniniame sektoriuje. 

Be to, naikiname kliūtis debesijos kompiuterijai – naujai 
lanksčiai verslo priemonei, kuri gali sukurti 2,5 mln. naujų 
darbo vietų ir 160 mlrd. eurų padidinti ES BVP. Daug lėšų 
skirta programai „Start-up Europe“, kuria IRT ir interneto 
verslininkams padedama pradėti ir plėsti savo verslą ES. 
Europoje sparčiai daugėja veiklą pradedančių aukštųjų 

ATEINANČIOS KARTOS SKAITMENINIAI ĮGŪDŽIAI, 
DARBO VIETOS IR VERSLUMAS
ES parama skaitmeniniam sektoriui keičia Europos ekonomiką ir visuomenę.

INVESTICIJOS Į SKAITMENINIUS MOKSLINIUS TYRIMUS
Investuodama į ateities technologijas Europos Komisija 
suteikia ES konkurencinį pranašumą.

Europos pramonei gali būti naudingos ES investicijos  
į skaitmeninius mokslinius tyrimus.

ES padeda būsiemiems skaitmeniniams 
verslininkams ugdytis įgūdžius.

technologijų įmonių. ES mobiliųjų programėlių ekonomikos 
sektoriaus vertė siekia 17,5 mlrd. eurų, ir jame jau dirba 
1,8 mln. žmonių.

•	  Vykdomi įdomūs, novatoriški moksliniai tyrimai, skirti 
perversmą padarysiančioms ateities technologijoms, 
pradedant naujais kompiuteriais, grindžiamais žmo-
gaus protu, ir baigiant nauja „stebuklinga“ medžiaga – 
grafenu.
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PARAMA PRAMONĖS ATGIMIMUI
Pradėjome svarbias iniciatyvas, kurių tikslas – sukurti naują 
Europos pramonės politiką ir padidinti gamybos vaidmenį ES.

Pramonės 
atgimimas

Pramonės vaidmuo yra svarbus skatinant ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą – pramonė sudaro 80 proc. 
ES eksporto ir 80 proc. privačiųjų investicijų. Kiekviena 
gamybos sektoriuje sukurta darbo vieta reiškia vidutiniš-
kai vieną ar dvi naujas darbo vietas paslaugų sektoriuje. 
Europos Komisija į darbotvarkę sėkmingai grąžino rea-
liąją ekonomiką ir nustatė tikslą iki 2020 m. pasiekti, kad 
Europos pramonė vėl sudarytų 20 proc. ES BVP, palyginti 
su 15,1 proc. šiuo metu. Visos valstybės narės patvir-
tino šią Europos pramonės atgimimo strategiją. Pramo-
nės konkurencingumas turės poveikį visiems sektoriams. 
Šiandien įmonės gali gauti specialiai konkurencingumui ir 
inovacijoms skatinti skirtų lėšų, o mažosios ir vidutinės 
įmonės turi galimybių lengvai gauti kreditą (pagal pro-
gramą COSME ir per Europos investicijų banko paskolas). 
Supaprastinome ES teisės aktus, kad paremtume saugius 
ir kokybiškus pramoninius gaminius ir sumažintume biu-

Stambios iniciatyvos, kuriomis siekta plėtoti naują europinę 
pramonės politiką, padėjo gamybos sektoriams vėl sustiprinti 

savo vaidmenį Europoje.

anTonIo TaJanI
Pirmininko pavaduotojas ir už pramonę ir 
verslumą atsakingas Komisijos narys

rokratines procedūras, visų pirma siekdami padėti mažo-
sioms ir vidutinėms įmonėms. Paprastindami procedūras 
artėjame prie tikslo užtikrinti, kad verslą būtų galima pra-
dėti greičiau nei per tris dienas ir už mažiau nei 100 eurų.

Gamybos dalis ES BVP
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Kosmoso pramonėje yra daug galimybių sukurti naujų 
darbo vietų, patobulinti technologijas ir pagerinti mūsų 
žinias. 2010 m. „Galileo“ – Europos GPS versija – buvo 
naujas projektas. Šiandien orbitoje turint keturis palydovus 
sistemą galima išbandyti. 2014 m. bus paleista daugiau 
palydovų, jų skaičius turėtų padidėti iki dešimties. Todėl 
„Galileo“ galės teikti paslaugas, įskaitant svarbias perve-
žimo ir skubios pagalbos paslaugas, padės užtikrinti 
geresnę teisėsaugą, geresnę sienų kontrolę ir saugesnes 
taikos palaikymo misijas.

Mūsų nauja žemės stebėjimo sistema „Copernicus“ padės 
kovoti su klimato kaita, valdyti biologinę įvairovę jūrose ir 
švelninti nelaimių padarinius tokiais atvejais kaip neseniai 
Filipinus nusiaubęs taifūnas. Į orbitą taip pat sėkmingai 
paleistas pirmas „Copernicus“ palydovas „Sentinel IA“.

Turime nemažai nuveikti, atsižvelgdami į tai, kad 2030 m. 
60 proc. BVP turėtų sukurti besiformuojančios rinkos eko-
nomikos šalys (Brazilija, Kinija, Indija, Meksika ir kt.) ir į tai, 
kad tik 13 proc. mūsų mažųjų ir vidutinių įmonių šiuo metu 
eksportuoja į užsienį. Siekdami atverti duris ir sudaryti 
galimybes visuose sektoriuose, su misijomis ekonomikos 
augimui skatinti apsilankėme 17 pasaulio šalių, mus lydėjo 
570 įmonių iš 26 valstybių narių. Misijų ekonomikos augi-
mui skatinti dėka jau sudaryti keli verslo sandoriai ir pasi-
rašyta daug ketinimo protokolų dėl tarptautinių standartų, 
turizmo, mažųjų ir vidutinių įmonių, kosmoso ir pramonės 
bendradarbiavimo.

MISIJOS EKONOMIKOS AUGIMUI SKATINTI IR DIPLOMATIJA 
PRAMONĖS SRITYJE. SUDAROMOS GALIMYBĖS VEIKTI UŽ ES RIBŲ
Padėjome įmonėms parduoti savo gaminius ir paslaugas už ES ribų.

PARAMA PROGRAMOMS GALILEO IR COPERNICUS. 
KYLANČIOS ES KONKURENCINGUMO ŽVAIGŽDĖS
Į orbitą paleidome keturis „Galileo“ palydovus ir vieną „Copernicus“ palydovą.

Europos ir Izraelio verslininkai susitinka ir aptaria verslo 
galimybes ekonomikos augimo misijoje Izraelyje.

Europos globali navigacijos palydovinė sistema „Galileo“ 
palaikys labai daug vertingų taikomųjų programų.

Iš nepriklausomų tyrimų paaiškėjo, kad per pirmuosius 
20 metų „Galileo“ galėtų Europos ekonomiką papildyti iki 
90 mlrd. eurų, o „Copernicus“ – iki 30 mlrd. eurų. 

©
 Stockphoto.com
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DEMOKRATINĖ SĄJUNGA
Suteikėme piliečiams galimybę išsakyti savo nuomonę, 
o parlamentams – didesnį vaidmenį. 

Kad ES veiktų 
sklandžiai

Europos piliečių iniciatyva suteikiama galimybė Europos 
piliečiams įtraukti jiems svarbius klausimus tarp pagrin-
dinių Europos darbotvarkės klausimų. Jei surenkamas 
milijonas parašų iš bent septynių valstybių narių, Euro-
pos Komisija išnagrinės, ar pasiūlymas gali tapti ES teisės 
aktu. 2014 m. kovo mėn. Europos Komisija priėmė pir-
mąją šį reikalavimą atitikusią iniciatyvą „Right 2Water“.

Išrinkti valdžios atstovai atstovauja visiems piliečiams, kai 
priimami bet kokie ES sprendimai. ES teisės aktai priimami 
tik po to, kai pritaria nacionalinės vyriausybės ir tiesiogiai 
išrinktas Europos Parlamentas. Nacionaliniai parlamentai 
turi teisę pasinaudoti vadinamąja geltonąja kortele dėl ES 
teisės akto projekto ir taip pareikšti, kad Europos Komi-
sija peržengė savo įgaliojimus ir turėtų persvarstyti teisės 
akto projektą.

Komisijos pirmininko pavaduotojas M. Šefčovičius (dešinėje) 
priima patvirtinimą, kad Right2Water iniciatyvai surinkta 

daugiau nei 1 mln. parašų.

MaroŠas ŠeFČoVIČIus
Pirmininko pavaduotojas ir už institucijų ryšius 
ir administravimą atsakingas Komisijos narys
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Kad galėtume skleisti bendrus Europos interesus Sąjungos 
viduje ir už jos ribų, turime turėti kokybišką ES viešąją tar-
nybą. Kaip ir nacionalinės administravimo institucijos, ES 
administracija dėl ekonomikos krizės turėjo persitvarkyti.

Įvykdę reformas sumažinome ES valdymo sąnaudas ir 
esame gerokai naudingesni Europos piliečiams. ES admini-
stracija visada buvo daug mažesnė už daugumą valstybių 
narių viešųjų administracijų. Pavyzdžiui, esame 40 proc. 
mažesni, palyginti su Paryžiaus miesto administracija. 

ES valstybės tarnautojų atlyginimai nuo 2010 m. įšaldyti, 
be to, ES iki 2017 m. 5 proc. sumažins savo darbuotojų 
skaičių. Tik 6 proc. ES biudžeto skiriama kasdieniam admi-
nistraciniam darbui, o 94 proc. – tiesiogiai investuojami  
į ES įgyvendinimo politikos sritis.

Piliečių pasitikėjimas mumis priklauso nuo mūsų skai-
drumo. Konsultuojamės su suinteresuotosiomis grupėmis, 
norinčiomis turėti poveikį mūsų formuojamoms politikos 
sritims, ir išklausome visas puses. 

Todėl pradėjome dvi iniciatyvas:

•	  Europos Komisijos ir Europos Parlamento bendrą 
Skaidrumo registrą. Jame pateikti duomenys apie lo-
bistus Briuselyje ir tai didžiausias tokio pobūdžio regis-
tras visame pasaulyje;

•	  naują Skaidrumo portalą. Tai „vieno langelio“ sistema, 
kurioje galima gauti visą su ES susijusią informaciją. 

Abi iniciatyvos laikui bėgant stiprėja. Jau užsiregistravo 
apie 75 proc. visų su verslu susijusių subjektų ir apie  
60 proc. NVO. Piliečiai turi teisę žinoti, su kuo ES instituci-
jos bendrauja, o mes norime užtikrinti, kad tai būtų 
įmanoma.

SKAIDRI SĄJUNGA
Sukūrėme sąžiningą ir atvirą procesą, kad piliečiai 
galėtų lengvai susipažinti su informacija.

EKONOMIŠKAI EFEKTYVI SĄJUNGA
Europos Komisija persitvarko, kad Europos mokesčių 
mokėtojų pinigai ES būtų naudojami dar racionaliau.

Maždaug 94 % ES lėšų skiriama projektams 
ES valstybėse narėse ir kitur.

„Demokratinė visuomenė yra 
visuomenė su skaidriomis ir 

atskaitingomis institucijomis. 
Skaidrumas palengvina 

kontrolę, taigi ir atskaitomybę.“

94 %
Europos verslininkai, 
studentai,
mokslininkai,
regionai,
miestai,
ūkininkai,
NVO ir kt.

6 %
ES administravimas

23

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?locale=en
http://ec.europa.eu/transparency/index_en.htm


FINANSINIO IR EKONOMINIO STABILUMO APSAUGA
Europos Komisija ėmėsi veiksmų, kad apsaugotų finansinį 
stabilumą ir atkurtų fiskalinį ir ekonomikos patikimumą.

Išvesti Europą 
iš krizės,

padėti pagrindą 
ateičiai

Ekonomikos krizė buvo didžiausia bendra mūsų ekono-
mikos ir visuomenės problema nuo Antrojo pasaulinio 
karo laikų. Ji labai sutrikdė Europos gyvenimą ir sukėlė 
didelį nerimą. Kelis dešimtmečius daug valstybių narių 
nesprendė užsitęsusių problemų, kol galiausiai privačiojo 
ir viešojo sektorių skola tapo nebepakeliama. Dėl ryžtingų 
politinių veiksmų ir precedento neturinčio Europos soli-
darumo išvengta suirutės valstybėse narėse, kuri galėjo 
turėti sukrečiančių socialinių ir ekonominių padarinių 
Europai.

Siekdami užtikrinti, kad valstybės narės nepatektų į katas-
trofišką padėtį, sukūrėme didžiausią pasaulyje finansinę 
užkardą. Pagal ES paramos programas finansinę paramą 
gaunančios šalys galėjo laisviau atsikvėpti ir atgauti 
stabilumą. Dabar viešieji finansai turi tvaresnį pagrindą,  
o konkurencingumas ir augimo pagrindai ilgam sustiprinti.

ES imasi priemonių reformuoti ir stiprinti 
finansų paslaugų sektorių.

©
 Reuters/BSIP

ollI reHnas
Pirmininko pavaduotojas ir už ekonomiką, pinigų 
reikalus ir eurą atsakingas Komisijos narys

Šiuo metu ES kyla iš krizės ir visuotinai pripažįstama, kad 
mūsų valstybės narės yra geriau pasirengusios greičiau 
kurti darbo vietas ir ilgalaikę gerovę mūsų piliečiams.
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Tai buvo visuotinė krizė, todėl reikėjo imtis ryžtingų 
veiksmų tiek ES, tiek pasauliniu mastu. Europos Komisija 
dalyvauja visuose pagrindiniuose tarptautiniuose foru-
muose – G 7, G 8 ir G 20, o mūsų vadovavimas vykdant 
finansų ir ekonomikos reformas, didinant skaidrumą ir ska-
tinant prekybą patvirtina, kad ES labai svarbi pasaulio eko-
nomikos gerovei. Euras toliau buvo antra atsargų valiuta 
po JAV dolerio ir jos valiutos kursas per krizę išliko nepa-
prastai stabilus.

Krizė parodė mūsų ekonomikos ir institucinės struktūros 
trūkumus, kuriuos ėmėmės šalinti. Valstybės narės dėjo 
precedento neturinčias, tačiau būtinas pastangas, kad 
atkurtų gerą savo ekonomikos būklę. Turime veiksminges-
nes priežiūros taisykles ir saugumo tinklus, pagrįstus 
griežtesnėmis biudžeto taisyklėmis, labiau suderinta eko-
nomikos politika ir bankų sąjunga su viena priežiūros ins-
titucija ir viena bendra bankų restruktūrizavimo arba 
prireikus uždarymo priemone.

Peržiūrėta Ekonomikos ir pinigų sąjunga dabar turi geras 
sąlygas anksti imtis veiksmų sutrikusiai pusiausvyrai 
atstatyti ir fiskalinei ir ekonomikos politikai koordinuoti.

Euro zona toliau plėtėsi: 2011 m. prisijungė Estija, 2014 m. 
– Latvija, o 2015 m. tą padaryti siekia Lietuva. 

TVIRTAS EURAS – STIPRI EUROPA 
Sukūrėme tvirtesnę ekonomikos struktūrą – 18 narių euro zona 
ne tik atsilaikė prieš krizę, bet ir išsiplėtė bei sutvirtėjo. 

VISUOTINIO REAGAVIMO Į KRIZES VEIKSMAI
Pasaulio ekonomikai kilusius uždavinius sprendėme 
dirbdami su tarptautiniais partneriais.

Dalyvaudama visuose didžiausiuose tarptautiniuose forumuose, 
tokiuose kaip G-20, ES aktyviai formuoja ekonomikos reformų 

kryptį visame pasaulyje. 

Euras dabar yra daugiau nei 333 mln. ES piliečių valiuta.

©
 Reuters/BSIP
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DIDESNIS PERDIRBIMO MASTAS IR MAŽESNIS ATLIEKŲ KIEKIS – 
DAUGIAU DARBO VIETŲ IR MAŽESNĖ PRIKLAUSOMYBĖ NUO IMPORTO
Kiekvienais metais vis mažiau išteklių patenka į sąvartynus.

Ekologiškesnės 
Europos link

Priešingai visoms prognozėms, per pastarąjį laiką suma-
žėjo gamybos ir pakavimo procesų metu pagaminamų 
atliekų, taip pat sumažėjo komunalinių atliekų. ES pilie-
čiai laipsniškai tampa atliekas perdirbančia visuomene – 
dėl Europos Komisijos pasiūlytų teisės aktų perdirbama 
didesnė komunalinių ir pakavimo atliekų bei automobilių 
dalis. Taip pat didėja surenkamos elektros ir elektroninės 
įrangos kiekis.

Atliekų tvarkymas ir perdirbimas kuria darbo vietas. Visiš-
kai įgyvendinus ES dabartines atliekoms taikomas taisy-
kles, Europoje bus sukurta apie 400 000 papildomų darbo 
vietų. Be to, vien dėl šių taisyklių metinė atliekų sektoriaus 
apyvarta padidės 42 mlrd. eurų ir bus pasiektas ES 2020 
m. tikslas 30 proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį.

Mažiau išmesdama ir daugiau perdirbdama ES gauna 
papildomos naudos iš vertingų medžiagų, padidina Euro-
pos pramonės išteklių veiksmingumą, sumažina priklau-
somybę nuo importuojamų žaliavų ir padidina konkuren-
cingumą.

Europiečiai palaipsniui tampa atliekas perdirbančia visuomene, 
kasmet į sąvartynus išmetančia vis mažiau išteklių.

JaneZas PoToČnIKas
Už aplinką atsakingas Komisijos narys
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Europos Komisija aktyviai taiko šiuos teisės aktus ir spren-
džia šimtus piliečių ir NVO skundų, kad užtikrintų tinkamą 
ES aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimą. Pasiekti teisės 
aktų vykdymo užtikrinimo rezultatai: 

•	  zonų, kuriose sveikatai kenksmingų dalelių riba buvo 
kasdien viršijama, sumažėjo maždaug ketvirtadaliu 
(nuo 36 proc. 2008 m. iki 28 proc. 2012 m.);

•	  daugiau kaip 1 800 įvairaus dydžio miestų centrų – nuo 
sostinių iki nedidelių miestelių – dabar turi ES taisykles 
atitinkančius miesto vandens valymo įrenginius;

•	  2012 m. 95,3 proc. visų ES pakrantės vandenų pasiekė 
minimalius kokybės standartus, o 81,2 proc. maudyklų 
vanduo buvo laikomas puikios kokybės.

Mūsų gamtos apsauga reiškia apsaugotą gyvenimo 
kokybę. ES Biologinės įvairovės strategija padės apsaugoti 
mūsų gamtą ir užtikrinti, kad ji būtų tvarkoma ir naudo-
jama tvariai, o kur įmanoma — būtų atkurta ir sustiprinta. 
Pasitelkę tinklą „Natura 2000“, jau suklasifikavome virš 
27 000 teritorijų su pačiais vertingiausiais Europos gam-
tos turtais.

Ir tai darome ne vien dėl gamtos. Tai darome, nes visi 
norime švaraus vandens, gryno oro, derlingos žemės, 
gyvūnų rūšių ir buveinių įvairovės. Apskritai valdant Europos 
gamtos išteklius buvo sukurta 4,4 mln. darbo vietų, o 
metinė šio sektoriaus apyvarta siekia 405 mlrd. eurų.

EUROPOS GAMTOS APSAUGA
Įdėjome daugiau pastangų, 
kad būtų apsaugota ir sustiprinta 
unikali Europos gamta.

DĖL SĖKMINGAI PRITAIKYTŲ APLINKOSAUGOS TEISĖS AKTŲ 
BUVO SUMAŽINTAS ORO IR VANDENS TERŠALŲ KIEKIS
Stengiamės spręsti oro ir vandens užterštumo problemas, 
kad apsaugotume piliečių sveikatą.

Komisijos narys J. Potočnikas su daugkartiniu olimpinio aukso 
laimėtoju Ivanu Pacaichinu propaguoja ekoturizmą ir darnų 

vystymąsi Dunojaus deltoje (Rumunija).

Belgijos atliekų perdirbimo gamykloje apsilankęs Komisijos 
narys J. Potočnikas laiko aukso luitą, pagamintą iš perdirbtų 

mobiliųjų telefonų.
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2012 m. oficialios paramos vystymuisi grynosios 
išmokos (mlrd. eurų)

ES JAV Japonija Kanada

VISUOTINĖS KOVOS SU SKURDU PRIEŠAKYJE
Nepaisant ekonomikos sulėtėjimo ES išliko didžiausia pasaulyje 
paramos vystymuisi teikėja, teikianti daugiau nei pusę visuotinės 
paramos kovai su skurdu pasaulyje.

Kova su skurdu 
pasaulyje

Būdama pagrindine Jungtinių Tautų Tūkstantmečio vys-
tymosi tikslų rėmėja Europos Komisija padėjo mažinti 
skurdą pasaulyje ir išgelbėti milijonus gyvybių. Pavyzdžiui, 
2012 m. ES ir jos valstybės narės išleido 55 mlrd. eurų 
oficialiai paramai vystymuisi. Dėl ES paramos vystymuisi 
per pastarąjį dešimtmetį pasiekti šie rezultatai:

•	  beveik 14 mln. daugiau berniukų ir mergaičių gavo 
pradinį išsilavinimą;

•	  daugiau kaip 70 mln. žmonių buvo aprūpinti geria-
muoju vandeniu;

•	  46,5 mln. žmonių suteikta parama pinigais ar natūra, 
kad jie galėtų apsirūpinti maistu;

•	  7,5 mln. gimdymų prižiūrėjo kvalifikuoti sveikatos prie-
žiūros specialistai, taip išgelbėdami motinų ir kūdikių 
gyvybę.

Tuo didžiuojamės pagrįstai: daugiau nei 80 proc. ES pilie-
čių mano, kad Europa turėtų toliau padėti besivystan-
čioms šalims.

ES ir jos valstybės narės lieka didžiausiomis pasaulyje 
oficialios paramos vystymuisi teikėjomis.

anDrIs PIeBalGas
Už vystymąsi atsakingas Komisijos narys
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Labai svarbu remti pastangas išnaikinti skurdą, tačiau 
šiuolaikiniame pasaulyje to niekada nepavyks padaryti, 
jeigu kitose politikos srityse nebus siekiama to paties tikslo 
arba bus žlugdomi pasiekti rezultatai. Konkretūs Europos 
Komisijos pasiektų rezultatų šioje srityje pavyzdžiai:

•	  kova su mokesčių slėpimu. Novatorišku ES teisės aktu 
dėl atskaitomybės ir skaidrumo padedama kovoti su 
mokesčių slėpimu ir korupcija ir užtikrinama, kad pilie-
čiai galėtų pasinaudoti turimais gamtos ištekliais;

•	  planetos miškų saugojimas. Nauju ES teisės aktu drau-
džiama importuoti neteisėtai nukirstą medieną;

•	  žvejybos išteklių saugojimas. Bendra žuvininkystės po-
litikos reforma užtikrinama, kad žuvininkystės susitari-
mai būtų naudingi vietos gyventojams.

Tai yra komunikato „Pokyčių darbotvarkė“ pagrindas. Šis 
komunikatas – tai Europos Komisijos politikos planas, skir-
tas pagalbos politikai atnaujinti sparčiai kintančiame 
pasaulyje su besiformuojančios rinkos ekonomikos 
šalimis.

70 proc. ES pagalbos bus skiriama skurdžiausioms šalims, 
įskaitant nuo konfliktų arba gaivalinių nelaimių nukentėju-
sias šalis, kaip antai Malį, Somalį, Centrinę Afrikos 
Respubliką ir Haitį, kur ES yra pagrindinė taikos ir vysty-
mosi rėmėja.

Šiuo metu daugiausia pagalbos teikiame sritims, kurios 
labiausiai skatina pokyčius ir ekonomikos augimą, pavyz-
džiui, valdymui, žemės ūkiui, energetikai, sveikatos priežiū-
rai ir švietimui. Tai darome visapusiškai bendradarbiaudami 
su šalimis, kurioms padedame. Šalia vienos Zimbabvės 
mokyklos yra iškaba su žodžiais: „Tai, ką darote mūsų labui 
be mūsų, nėra skirta mums“.

PERTVARKYTAS ES PAGALBOS TEIKIMAS JOS POVEIKIUI PADIDINTI
Daugiausia pagalbos teikiama šalims, kurioms pagalbos labiausiai reikia, 
ir sektoriams, kuriuose pagalbos poveikis gali būti didžiausias.

PASITELKIAME ĮVAIRIAS ES POLITIKOS SRITIS, KAD PADĖTUME 
BESIVYSTANČIOMS ŠALIMS KOVOTI SU SKURDU 
Per pastaruosius metus padarėme didelę pažangą įtraukdami 
besivystančių šalių poreikius į visas mūsų iniciatyvas.

2012 m., praėjus dvejiems metams po Haitį nuniokojusio 
žemės drebėjimo, Komisijos narys A. Piebalgas kartu su 

Prezidentu M. Marteliu atidaro naują kelią.

Teisėtai paruoštos medienos sertifikavimas pagal ES teisės 
aktus padeda išsaugoti planetos miškus.

Įgyvendinta nauja audito ir tikrinimo tvarka, kad būtų 
galima atsekti kiekvieną išleistą eurą ir galėtume pati-
krinti, ar pasiekti numatyti rezultatai.
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PATIKIMA FINANSŲ SISTEMA – VISIEMS SKIRTO AUGIMO PAGRINDAS
Nustatėme taisykles, kuriomis užtikrinama, kad bankai būtų atsargesni 
ir atsparesni bet kokiems būsimiems ekonominiams sukrėtimams.

Bendrosios rinkos 
dėmesio centre – 

piliečiai

Bankų veiklos palaikymas brangiai atsiėjo mokesčių 
mokėtojams. Piliečiai daugiau niekada neturėtų mokėti 
už bankų klaidas ir jų prisiimtą pernelyg didelę riziką. 
Europos Komisijai pasiūlius naująsias taisykles, ES galėjo 
imtis lyderės vaidmens Didžiojo dvidešimtuko susitikime 
kuriant bendrą požiūrį šiuo klausimu. Taisyklėmis užtikri-
nama, kad:

•	 bankai atidėtų lėšų juodai dienai;
•	  bankai prisidėtų prie bendro rezervo, kuris padėtų 

finansinių sunkumų atveju;
•	  būtų apsaugotos piliečių lėšos banko bankroto atveju 

(iki 100 000 eurų vienoje banko sąskaitoje),
•	  būtų įdiegta visaapimanti bankų veiklos priežiūros ir 

taisyklių laikymosi užtikrinimo sistema.

Šiuo metu taip pat nustatytos naujos taisyklės, kuriomis 
kovojama prieš praktiką mažinti prisiimtos rizikos dydį, 
pvz., taisyklės dėl rizikos draudimo fondų ir premijinių 
priemokų bankininkams. Sukūrėme euro zonos, kurioje 

Naujomis taisyklėmis užtikrinama, kad bankai 
imtųsi mažesnės rizikos ir geriau pasirengtų veikti 

būsimų ekonomikos sutrikimų atveju.

MICHelIs BarnIer 
Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys

vienų šalių šalutinis poveikis kitoms kelia dar didesnių 
rūpesčių, bankų sąjungą, kurioje veikia viena bendra prie-
žiūros institucija ir viena bendra bankų restruktūrizavimo 
ar likvidavimo sistema.
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Patentu išradimo savininkui suteikiama teisė neleisti 
kitiems gaminti, naudoti ar parduoti jo išradimo be leidimo. 
Šis susitarimas, dėl kurio Europos Komisija atkakliai 
kovojo, naudingas mūsų ekonomikai, verslui ir vartoto-
jams. Juo mokslo darbuotojai ir verslininkai bus skatinami 
investuoti į naujoves, kurios yra augimo pagrindas. Be to, 
turėdami naująjį patentą galime konkuruoti su savo tarp-
tautiniais partneriais.

Bendroji rinka mums visiems yra naudingesnė – joje var-
totojams siūlomas didesnis pasirinkimas, geresnė kokybė 
ir pateikiami ekonomiškai naudingesni pasiūlymai, o ben-
drovėms suteikiama galimybė savo produktus ir paslaugas 
parduoti 500 mln. gyventojų apimančioje rinkoje. Tai nau-
dinga vartotojams ir įmonėms. Todėl ėmėmės daugelio 
veiksmų bendrajai rinkai stiprinti. Diegiame sistemą, kuria 
skatinama, kad kas ketvirta nauja įmonė būtų socialinė 
įmonė. Sukūrėme priemones, kad padėtume piliečiams 
pasinaudoti platesnėmis galimybėmis, pavyzdžiui:

•	  profesinį pažymėjimą, kad įgūdžiai būtų lengviau pri-
pažįstami visoje ES;

•	  EURES portalą, kuriame skelbiamos visoje ES esančios 
laisvos darbo vietos;

•	  nustatėme teisę atsidaryti banko sąskaitą bet kurioje 
ES valstybėje narėje;

•	  parengėme kovos su verslui kenkiančia nesąžiningos 
prekybos praktika, piratavimu ir klastojimu priemones. 

BENDROSIOS RINKOS VYSTYMAS 
Tęsėme bendrosios rinkos atvėrimo veiklą visose veiklos 
srityse – nuo transporto iki skaitmeninės ekonomikos, 
nuo telekomunikacijų iki energetikos.

EUROPOS PATENTAS
Po daugiau nei 30 metų trukusių debatų Europos masto patentas 
netrukus taps tikrove. Europos įmonės, įskaitant mažąsias ir vidutines 
įmones, galės paprasčiau ir greičiau už konkurencingą kainą gauti savo 
kūrybinių idėjų patentą, kuris galios visoje ES. 

Bendrosios rinkos plėtra naudinga vartotojams ir įmonėms.

Visoje ES galiojanti patentų apsauga taps paskata  
ES mokslininkams kurti, o įmonėms investuoti į ekonomikos 

augimui palankias inovacijas.

31

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/european_professional_card/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion/index_en.htm


INVESTICIJOS Į JAUNIMO ĮGŪDŽIUS 
Net kai valstybės narės konsoliduoja savo viešuosius finansus, 
mes padidinome investicijas į švietimą ir mokymą.

Švietimas, mokymai 
ir kūrybiškumas 
siekiant sėkmės

Pinigai niekada neturėtų būti jaunimo švietimo ar mokymo 
kliūtis. Dėl šios priežasties, nors daugybė valstybių narių 
apribojo savo išlaidas, Europos Komisija toliau investuoja 
į švietimą ir mokymą. Nustatę tikslus, padėjome dides-
niam skaičiui jaunimo tęsti studijas ir sumažinome skaičių 
mokinių, paliekančių mokyklas su menkomis kvalifikacijo-
mis arba visai be jų.

2014 m. pradėta vykdyti programa „Erasmus+“, kurios 
biudžetas ateinantiems 7 metams siekia 15 mlrd. eurų, 
– tai 40 proc. daugiau, palyginti su ankstesnėmis išlai-
domis, ir didžiausias padidinimas, palyginti su bet kuria 
kita ES programa. Keturi milijonai žmonių turės galimybę 
studijuoti, mokytis ar užsiimti savanoriška veikla užsie-
nyje, mokytis užsienio kalbų ir įgyti naujų įgūdžių, kurie 
padidins jų galimybes įsidarbinti. 

Kai daugelis valstybių narių švietimo biudžetus mažino, 
Komisija nesiliovė investuoti į švietimą ir profesinį mokymą.

anDroulla VassIlIou
Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimo reikalus 
atsakinga Europos Komisijos narė

Naujoji paskolų garantija studentams padės studijuoti 
ir įgyti magistro laipsnį, nepriklausomai nuo jų ekono-
minės padėties; savišvietai ir neformaliajam mokymuisi 
skiriama daugiau dėmesio, jis labiau pripažįstamas; taip 
pat vykdant universitetų, profesinio mokymo institucijų ir 
įmonių partnerystės projektus, buvo plėtojami glaudesni 
švietimo sistemos ir darbo rinkos ryšiai.
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Kultūros ir kūrybos sektorius sudaro maždaug 4,5 proc. 
Europos BVP, jame dirba daugiau kaip 8 mln. žmonių. 
Europos Komisija yra įsitikinusi, kad įgyvendinant naują 
programą „Kūrybiška Europa“ gauta parama, kurios padi-
dintas biudžetas siekia beveik 1,5 mlrd. eurų, padės šiam 
sektoriui dar labiau išsiplėsti. Pagal šią programą dotaci-
jos bus skirtos 250 000 Europos menininkų, bus paremta 
2 000 kino teatrų, 800 filmų ir 4 500 knygų vertimų.

Taip pat kuriama sistema, pagal kurią mažoms kultūros 
srities įmonėms bus paprasčiau gauti bankų paskolas,  
o finansų įstaigoms – lengviau įvertinti sektoriaus 
potencialą.

Kultūriniai mainai tapo ES, kaimyninių šalių ir likusio 
pasaulio ryšių neatsiejama dalimi. Puikus pavyzdys to, kaip 
ES išplėtė Kinijos studentų, menininkų ir kultūros srities 

Būtina keisti su inovacijomis susijusį Europos mąstymą; 
dėl šios priežasties Europos Komisija padidino investicijas 
į Europos inovacijos ir technologijos institutą (EIT) ir pro-
gramą „Marie Curie veiksmai“.

EIT padėjo pradėti veiklą daugiau kaip 100 naujai įsteigtų 
įmonių ir organizavo mokymus 1 000 studentų, kurie daly-
vavo naujuose pouniversitetiniuose kursuose, kuriuose 
derinamos akademinės studijos ir verslumo mokymai. Nuo 
2010 m. EIT žinių ir inovacijų bendrijos buvo konkretus 
geriausių universitetų ir mokslo centrų glaudaus bendra-
darbiavimo su verslo ir pramonės atstovais būdas, kuriant 
dabarties visuomenės problemų sprendimus.

BŪSIMŲJŲ VERSLININKŲ MOKYMAI
Padidinome finansinę paramą, siekdami suartinti 
mokslinių tyrimų ir verslo pasaulius.  

MŪSŲ MENININKAI IR KŪRĖJAI PASAULINĖJE ARENOJE
Suteikėme daugiau paramos Europos menininkams ir kūrėjams.

Pasiūlius pouniversitetines studijas, kuriose 
derinamas akademinis mokslas ir verslumo ugdymas, 

ėmė gausiau rastis naujų startuolių.

Mūsų įsipareigojimas remti kultūros ir 
kūrybinius sektorius jau neša vaisių.

30 proc. padidintas programos „Marie Curie veiksmai“ biu-
džetas – per ateinančius septynerius metus bus skirta 
6 mlrd. eurų daugiau kaip 65 000 mokslininkų, kurių beveik 
40 proc. bus doktorantai.

specialistų bei jų kolegų Europoje tarpusavio bendradar-
biavimą, yra Europos ir Kinijos aukšto lygio žmonių tarpu-
savio dialogas.
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SĄŽININGESNIS PILIEČIŲ IR VERSLO APMOKESTINIMAS 
Įtvirtintos taisyklės, kuriomis kovojama su mokesčių slėpimu 
ir mokestiniu sukčiavimu ES ir visame pasaulyje.

Veiksminga ES 
mokesčių mokėtojų 

apsauga

Europos Komisija nuolat kovoja dėl mokesčių skaidrumo 
ir sąžiningesnės mokestinės konkurencijos Europos 
Sąjungoje ir tarptautiniu mastu. Dėjome pastangas, kad 
būtų atsisakyta bankų slaptumo ir vadinamųjų mokes-
čių rojų, taip pat kad būtų pažabotas vengimas mokėti 
pelno mokesčius. Įgyvendindama plataus užmojo veiksmų 
planą, kad neliktų mokesčių srities spragų ir būtų sugriež-
tintos mokesčių taisyklės, Europos Komisija įdiegė naują 
sistemą, pritaikytą milijardams eurų, kurių dėl vengimo 
mokėti mokesčius kasmet netekdavo viešasis sektorius, 
susigrąžinti.

Sąžiningas apmokestinimas reiškia, kad visi turi sumokėti 
jiems priklausančią mokesčių dalį. Vadinamasis Robino 
Hudo mokestis (kitaip – finansinių sandorių mokestis), kurį 
pasiūlė Europos Komisija, gali užtikrinti, kad finansų sek-
torius būtent taip ir elgtųsi. Šis mokestis, kurį tvirtai remia 
ES piliečiai, pradedamas taikyti daugybėje valstybių narių. 
Taip pat pradėti darbai, kad būtų veiksmingai apmokes-
tinta skaitmeninė ekonomika jos neslopinant.

ES ėmėsi iniciatyvos kovoti su mokesčių slėpimu ir paskatino 
labai padidinti mokesčių skaidrumą pasaulyje.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075692&videolang=en&sitelang=en

alGIrDas ŠeMeTa
Už mokesčius, muitų sąjungą, statistiką, auditą 
ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys

34

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075692&videolang=en&sitelang=en


AL
G

IR
D

AS
 Š

EM
ET

A
Komisija sustiprino priemones, naudojamas kovojant su 
sukčiavimu ir siekiant apsaugoti ES biudžetą. Europos pro-
kuratūra yra viena iš iniciatyvų, kuriomis Europos Komisija 
itin didžiuojasi. Pradėjusi darbą prokuratūra užtikrins, kad 
būtų tinkamai tiriami su ES lėšomis susiję sukčiavimo 
atvejai, o sukčiaujantys asmenys būtų traukiami atsako-
mybėn ir teisiami. Manoma, kad prokuratūrai kasmet 
pateks apie 2 500 bylų.

Be to, buvo pasiūlytos didesnės atgrasomosios priemonės 
už nusikaltimus, susijusius su ES finansiniais interesais, 
įskaitant visoje ES suderintas nuobaudas. ES kovos su suk-
čiavimu tarnyba (OLAF) buvo pertvarkyta taip, kad būtų 
išnaudotas visas jos potencialas. Taip pat naujas kovos su 
sukčiavimu ciklas buvo įtrauktas į visų asmenų, valdančių 
ES lėšas, kasdieninį darbą.

Komisijos pasiūlymas dėl standartinės PVM deklaracijos 
tarpvalstybinėms įmonėms padės sutaupyti 15 mlrd. eurų 
per metus. ES veikiančios įmonės gali sutaupyti 18 mlrd. 
eurų dėl naujų su e. sąskaitų faktūrų išrašymu susijusių 
PVM taisyklių. Labai mažoms įmonėms, kad būtų atsi-
žvelgta į jų konkrečius poreikius, pritaikytos lankstesnės 
PVM taisyklės. Tuo pačiu metu pasiūlymą dėl bendros 
konsoliduotosios pelno mokesčio bazės labai remia įmo-
nės – kaip priemonę sumažinti sąnaudas ir supaprastinti 
procedūras. 

Atnaujinę ES muitines, įskaitant perėjimą prie visos 
Europos elektroninės muitinės aplinkos, prisidėjome prie 
spartesnės, sklandesnės ir saugesnės prekybos. Stiprinant 
muitinių gebėjimą apriboti padirbtų prekių ir kontrabandos 
judėjimą, prisidėta prie geresnės teisėto verslo apsaugos 
ir vienodesnių konkurencijos sąlygų sukūrimo.

VERSLUI PALANKESNĖ APLINKA
Europos Sąjungoje gerindami bei supaprastindami mokesčių ir muitų 
sistemas, ryžtingai sumažinome biurokratizmą ir verslo atstovams 
tenkančias administracines išlaidas.

GERESNĖ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ PINIGŲ APSAUGA
Įtvirtinome priemones mokesčių mokėtojų pinigams apsaugoti, 
nuo piktnaudžiavimo apsaugojome ES biudžetą.

Komisijos narys A. Šemeta lankosi Valimos 
muitinėje Suomijos ir Rusijos pasienyje.

ES kovos su sukčiavimu tarnyba OLAF tiria netinkamo europinių 
lėšų naudojimo pažeidimus bei korupciją ES institucijose ir 

rengia Europos Komisijos kovos su sukčiavimu politiką. 
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ATVERTI NAUJAS RINKAS
Atvėrėme kelią į daugiau užsienio rinkų nei bet kada 
anksčiau ir taip sustiprinome ES ir mūsų prekybos 
partnerių prekybą ir ekonomikos augimą. 

Kurti gerovę, 
didinti stabilumą ir 
stiprinti vystymąsi

Europos Komisija padėjo pašalinti prekybos kliūtis su 
Pietų Korėja, Peru, Kolumbija ir Centrinės Amerikos šali-
mis. Užbaigti prekybos susitarimai su Europos rytų par-
tnerėmis, kaip antai Ukraina, taip pat su Kanada, Vakarų 
Afrika ir Karibų jūros šalimis. 

Be to, pradėjome trejas itin svarbias derybas dėl laisvo-
sios prekybos susitarimų su JAV ir Japonija ir dėl investi-
cijų susitarimo su Kinija. Jei visos minėtos iniciatyvos bus 
sėkmingos, ES BVP galėtų išaugti 2,2 proc., t. y. 275 mlrd. 
eurų. 

Mums taip pat pavyko pasiekti dar daugiau ES verslui 
palankių susitarimų, įskaitant priemones, kuriomis Euro-
pos bendrovėms suteikiama daugiau galimybių sudaryti 
viešųjų pirkimų sutartis už ES ribų. Be to, apgynėme savo 
interesus prieš rinką bandančias iškraipyti trečiąsias šalis. 

Komisijos narys K. De Guchtas, Komisijos Pirmininkas  
J. M. Barroso ir JAV Prezidentas B. Obama 2011 m. 

ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikime.

Karelas De GuCHTas
Už prekybą atsakingas Komisijos narys
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Kai Europos saulės baterijų plokščių pramonei iškilo 
grėsmė dėl Kinijos saulės baterijų plokščių dempingo ir 
nesąžiningų subsidijų ES rinkoje, Europos Komisija derybo-
mis pasiekė susitarimą ir Kinijos bendrovėms nustatė 
minimalią eksporto kainą, kad stabilizuotų rinką. 

Kovojome, kad pagerintume galimybę naudotis žaliavo-
mis, kaip antai retųjų žemių metalais, naudojamais dau-
gelyje aukštosios technologijos pramonės sričių, 
pavyzdžiui, gaminant automobilius ir plieną, ir laimėjome 
dvi Pasaulio prekybos organizacijos bylas prieš Kiniją. 

Be to, pradėjome iniciatyvą, kad ES prekybos apsaugos 
priemonės būtų labiau numatomos ir skaidresnės. 

Prekyba besivystančioms šalims gali padėti išbristi iš 
skurdo. Nuo 2010 m. Europos Komisija ėmė peržiūrėti 
savo tarifų lengvatas (bendrąją lengvatų sistemą), kad 
užtikrintų, jog besivystančios šalys tikrai galėtų naudotis 
tarifų lengvatomis ES rinkoje. 

Kai nelaimė Bangladešo tekstilės fabrike atskleidė žiaurią 
tiesą apie darbo sąlygas už ES ribų, Europos Komisija pra-
dėjo beprecedentę bendrą iniciatyvą su Tarptautine darbo 
organizacija, kad padėtų Bangladešui pagerinti darbuotojų 
sąlygas. 

Taip pat sukūrėme atsakingo naudingųjų iškasenų pirkimo 
schemą, taip prisidėdami prie tvarios ir nekonfliktiškos 
prekybos svarbiausiais gaminiais. 

UŽTIKRINTI SĄŽININGESNĘ IR TVARESNĘ PREKYBĄ
Geriname prekybos sąlygas, kad padėtume skurdesnėms šalims.

EUROPOS PREKYBOS INTERESŲ GYNIMAS
Nuolat gynėme ES įmones, kai kita šalis nesilaikė prekybos taisyklių. 

Komisijos narys K. De Guchtas ir Kinijos prekybos ministras 
Gao Hucheng Pekine pasirašo Susitarimo memorandumą dėl 

intelektinės nuosavybės teisių.

Komisijos narys K. De Guchtas ir Bangladešo 
užsienio reikalų ministrė Dipu Moni Ženevoje.

ES taip pat padėjo pasiekti 2013 m. gruodžio mėn. Balio 
susitarimą dėl palankesnių prekybos sąlygų sudarymo, 
kuriuo panaikinama daug su muitų operacijomis susijusių 
administracinių išlaidų, todėl besivystančios šalys per 
metus sutaupys maždaug 325 mlrd. eurų.
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INOVACIJOS PAKEIS KASDIENĮ ŽMONIŲ GYVENIMĄ
Užtikrinome, kad mokslinių tyrimų ir inovacijų biudžetui būtų 
skirta 30 % daugiau lėšų ir programa „Horizontas 2020“ taptų 
iki šiol didžiausia ES mokslinių tyrimų programa.

Moksliniai tyrimai 
ir inovacijos siekiant 

sukurti daugiau 
darbo vietų

Moksliniai tyrimai ir inovacijos gali padėti spręsti didžiąsias 
dabarties problemas – klimato kaitos, energijos poreikių ir 
maisto trūkumo. Šios problemos yra itin sudėtingos, todėl 
atskiros šalys ir pavienės įmonės nėra pajėgios rasti spe-
cifinių šių problemų sprendimų. Todėl parengėme naują 
ES masto mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Hori-
zontas 2020“, kurios vertė per 7 metus sieks 80 mlrd. 
eurų. Vykdant šią programą daugiau dėmesio skiriama 
realiai pažangai tokiose srityje kaip naujos kartos antibio-
tikų arba ekologiškesnių ir saugesnių transporto sistemų 
kūrimas. 

Taip pat aktyviau bendradarbiausime su tarptautiniais 
partneriais, pavyzdžiui, dalyvausime Atlanto vandenyno 
mokslinių tyrimų aljanso veikloje, susijusioje su jūrų 
moksliniais tyrimais. 

Twitter: @EU_H2020 Atsinaujinančioji energetika – vienas svarbiausių  
ES mokslinių tyrimų objektų.

©
 Fotolia.com

MáIre GeoGHeGan-QuInn 
Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė
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Turėti idėją – gerai, tačiau svarbu sėkmingai ją įgyvendinti: 
ji turi patekti į rinką ir pasiekti įmones bei namus. Todėl 
Europos Komisija sumažino mokslinių tyrimų finansavimo 
biurokratines kliūtis – pavyzdžiui, dabar pradėti projektą 
užima 30 proc. mažiau laiko. Finansuojame daugiau vie-
šojo ir privačiojo sektoriaus partnerysčių aeronautikos ir 
elektronikos srityse. Šią veiklą deriname su siekiu paversti 
Europos Sąjungą inovacijų sąjunga. Todėl sutelkėme 
pastangas, kad pasiektume susitarimą dėl ES patento,  
o siekdami padėti įmonėms apskaičiuoti riziką (juk be rizi-
kos ir nesėkmių nebūna pažangos) sukūrėme rizikos kapi-
talo pasą. 

Žinios – nauja pasaulinė valiuta. Kad galėtų konkuruoti 
pasaulio mastu ir kurti naujas geresnes darbo vietas, 
Europa turi tapti inovacijų srities lydere. Todėl pasaulinėse 
lenktynėse inovacijų srityje reikia pavyti JAV ir Japoniją ir 
nepraleisti į priekį daugelio kitų valstybių. Juk į priekį spar-
čiai veržiasi Kinija, tarp pirmaujančiųjų taip pat yra Pietų 
Korėja. Didžiausią rūpestį kelia tai, jog mūsų faktinės išlai-
dos moksliniams tyrimams yra mažesnės – šiuo metu jos 
siekia tik 2 % BVP. Todėl taip svarbu siekti 3 % tikslo. 

Be to, stengiamės ne tik skirti daugiau lėšų, bet ir efektyviau 
jas panaudoti. Kurdami Europos mokslinių tyrimų erdvę, 
padedame Europos Sąjungai reformuoti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų sistemas ir kuriame bendrą idėjų rinką visame 
žemyne. Jungiame pastangas kurti inovacijas, siekiame, kad 
mokslinių tyrimų finansavimas ir mokslininkų įdarbinimas 
būtų atviras ir sąžiningas, stipriname lyčių lygybę ir sutei-
kiame daugiau galimybių jauniems mokslininkams. 

EUROPA TURI TAPTI PASAULINIŲ LENKTYNIŲ 
INOVACIJŲ SRITYJE LYDERE
Susitarėme, kad iki 2020 m. ES bendrai padidins savo 
investicijas į mokslinius tyrimus ir inovacijas iki 3 % BVP.

IDĖJŲ ĮGYVENDINIMAS
Įmonėms, visų pirma mažosioms ir vidutinėms, palengvinome 
galimybes idėją paversti produktu ir pradėti tiekti jį į rinką. 

Twitter: @innovationunion

Europa sparčiai vejasi valstybes, pasiekusias didžiausią 
pasaulyje inovacijų kūrimo rezultatą ir jo augimą.

Viena iš ES viešojo ir privačiojo sektoriaus 
partnerysčių – „Ateities gamyklos“.
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Vidutinis metinis inovacijų kūrimo rezultatų augimas

©
 FESTO
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PER ATEINANČIUS SEPTYNERIUS METUS INVESTICJOS 
SIEKS 1 TRILIJONĄ EURŲ
Pasirūpinome, kad 2014–2020 m. turėtume 1 trilijono eurų ES 
biudžetą, skirtą 2014–2020 m. investicijoms į ekonomiką ir 
visuomenę bei piliečių gyvenimo gerinimą.

Tvirtas ir patikimas 
biudžetas – tvirta 

ir patikima ES

Šios lėšos reikalingos 20 mln. Europos mažųjų ir vidutinių 
įmonių, beveik 100 000 miestų ir regionų, tūkstančiams 
laboratorijų ir universitetų bei daugeliui kitų iš ES biudžeto 
finansuojamų naudos gavėjų.

Tvirtas ir patikimas biudžetas – tvirta ir patikima ES. Nau-
jasis biudžetas buvo modernizuotas, todėl galima veiks-
mingiau investuoti į ekonomikos augimą, mokslinius tyri-
mus, švietimą, humanitarinę pagalbą ir padėti jauniems 
bedarbiams.

Naujas vieno trilijono eurų ES biudžetas bus investuojamas  
į ekonomikos augimą, mokslinius tyrimus, švietimą, pagalbą 

jauniems bendarbiams ir humanitarinę pagalbą.

JanusZas leWanDoWsKIs 
Už finansinį programavimą ir biudžetą atsakingas Komisijos narys
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Rimtai sprendėme užduotį pagerinti prieigą prie ES lėšų 
taikant suprantamesnes, lengviau naudojamas ir papras-
tesnes finansines taisykles. Iš esmės peržiūrėtos bendros 
finansinės taisyklės, taikomos kiekvienam iš ES biudžeto 
išleidžiamam eurui.

Paprastesnės taisyklės – tai taip pat geresnė atskaito-
mybė. Europos Komisijos sprendimu kiekvienam ES naudos 
gavėjui lėšos išmokamos per 90 dienų. Visus dokumentus 
dabar reikia teikti elektroniniu būdu, taigi yra mažiau 
popierizmo, mažiau galimybių pamesti dokumentus, taip 
pat yra geresnė lėšų priežiūra.

ES biudžetas bus naudojamas kovai su krize siekiant sti-
printi realiąją ekonomiką, taigi kaip priemonė, padedanti 
Europai išbristi iš krizės. Nuo 2007 m. sukurta mažiausiai 
600 000 darbo vietų panaudojant kaimo plėtros ir san-
glaudos fondų lėšas. Dar 174 000 darbo vietų buvo sukurta 
iki 2011 m., įvykus konkursams mokslinių tyrimų ir tech-
nologinės plėtros srityje. Iki 2012 m. pabaigos ES lėšomis 
taip pat buvo suteikta parama 80 000 verslą pradedančių 
įmonių ir tiesioginė pagalba 200 000 mažųjų ir vidutinių 
įmonių. Šiomis lėšomis buvo finansuojami studentų mai-
nai ir padedama ES išorines sienas turinčioms valstybėms 
narėms valdyti migrantų srautus.

Mums pavyko visa tai įgyvendinti, nors ES biudžetas, paly-
ginti su valstybių narių biudžetais, yra nedidelis. Jis sudaro 
tik 1 proc. viso Europoje kasmet sukuriamo turto ir tai 
mažiau negu 1 euras piliečiui per dieną.

ES BIUDŽETO LĖŠOS NAUDOJAMOS REAGUOJANT Į KRIZĘ
Naujajame daugiamečiame biudžete daugiausia 
dėmesio skiriama augimui ir darbo vietų kūrimui.  

PAPRASTOS IR LENGVAI TAIKOMOS FINANSINĖS TAISYKLĖS
Taikome paprastesnes taisykles, naudojame daugiau 
novatoriškų sistemų ir pigesnių procedūrų.

Supaprastinus taisykles, įdiegus novatoriškesnes sistemas 
ir pigesnes procedūras, ES lėšos taps lengviau prieinamos 

tiems, kuriems jos reikalingos.

ES biudžetas sudaro vos 1 % viso kasmet Europoje 
sukuriamo turto ir kiekvienam piliečiui per dieną 

kainuoja mažiau nei 1 EUR.

ES metinis turtas
1 % ES biudžeto
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UŽTIKRINDAMI DIDESNIUS ŽUVŲ IŠTEKLIUS IR TAUSŲ JŲ VARTOJIMĄ, 
GARANTUOSIME DIDESNES ŽVEJŲ IR ŽUVININKYSTĖS ŪKIŲ PAJAMAS
Per pastaruosius 5 metus Europoje sveikus žuvų išteklius 
padidinome tris kartus.

Mūsų jūrų ateities 
užtikrinimas

Europos Komisija ėmėsi priemonių prieš pernelyg intensy-
vią žvejybą ir nepageidaujamų žuvų išmetimo į jūrą prak-
tiką, nes dėl to mažėja žuvų išteklių ir darbo vietų.

Mūsų pastangomis šiaurės rytų Atlante nuo išnykimo 
pavyko apsaugoti svarbius žuvų išteklius: pernelyg inten-
syviai žvejojamų išteklių 2012 m. sumažėjo iki 39 proc. 
(16 iš 41 išteklių), palyginti su 94 proc. (32 iš 34 išteklių) 
2005 m. Dar daug reikia nuveikti siekiant padidinti žuvų 
išteklius Viduržemio ir Juodojoje jūrose, bet reikšminga 
pažanga jau padaryta: ties išnykimo riba buvę paprastųjų 
tunų ištekliai grąžinti iki tvaraus lygio.

Didžiuojamės, kad nauja radikali žuvininkystės politika 
parems dinamišką žuvininkystės pramonę ir užtikrins 
deramą žuvininkystės sektoriaus darbuotojų gyvenimo 
lygį. Užtikriname, kad jūros gėrybes galima rinkti ir žve-
joti, parduoti, pirkti ir valgyti neišeikvojant jų išteklių, kad 
būsimos kartos turėtų ne mažiau žuvies, nei mes turime 
šiandien.

Veiksmai prieš per daug intensyvią žvejybą ir 
nepageidaujamų žuvų išmetimą padėjo gerokai 
sumažinti pernelyg eikvojamų išteklių nuošimtį.

MarIa DaManaKI 
Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Komisijos narė

Pernelyg intensyviai žvejojamų išteklių nuošimtis Šiaurės Rytų Atlante
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Pakrančių gyvenvietėse 
pradėta daugiau nei 
6 000 projektų ir sukurta 
20 000 naujų darbo 
vietų.

Nelegali žvejyba sudaro mažiausiai 15 proc. viso pasau-
lyje sugaunamo žuvų kiekio. Didžiausiai pasaulyje žuvų 
importuotojai Europos Sąjungai nepriimtina, kad žuvys 
būtų gaudomos nelegaliai ir netausiai bet kurioje pasaulio 
dalyje. Imamės priemonių prieš nelegalią žvejybą leidžian-
čias šalis ir bendradarbiaudami su tokiomis valstybėmis 
kaip Jungtinės Valstijos ir Japonija stengiamės užtikrinti, 
kad viskas – nuo tinklo iki stalo – būtų teisinga.

Labai svarbu, kad jūros būtų atviros ir saugios, kad būtų 
bendradarbiaujama tarptautiniu mastu ir laikomasi jūrų 
laivininkystės teisės. ES įsipareigojo užtikrinti laivybos sau-
gumą jautriuose pasaulio regionuose – visų pirma, kovoti 
su Somalio pusiasalio piratais. Taip pat dalyvaujame tokių 
sričių kaip vandenynų mokslinių tyrimų ir laivyno inovaci-
nių technologijų veikloje.

Ekonominės krizės laikotarpiu, kai nedarbo lygis yra labai 
aukštas, reikia išnaudoti su Europos jūromis susijusias 
galimybes. Įgyvendindami mėlynojo augimo darbotvarkę, 
pasiekėme deramą jūros aplinkos apsaugos ir jūrų panau-
dojimo (mėlynosios ekonomikos) pusiausvyrą. Iki 2020 m. 
turėtume sukurti 1,6 mln. naujų darbo vietų tokiose srityse 
kaip:

•	  atsinaujinančiųjų išteklių energija, pavyzdžiui, vėjo,  
potvynių ir bangų;

•	 turizmas (kruizai, jachtos, nardymas, paplūdimiai);
•	 nafta, dujos ir kiti mineraliniai ištekliai;
•	  biotechnologijos, naudojamos vaistų ir kosmetikos  

gamybai;
•	 žuvininkystė ir akvakultūra.

Iki šiol Europos Komisija finansavo daugybę projektų 
visoje Europoje, kad paremtų šių sektorių pakrančių 
bendruomenes.

MŪSŲ JŪROS – KLESTĖJIMO ŠALTINIS
Jūras, arba mėlynąją ekonomiką, pavertėme 
augimo ir klestėjimo šaltiniu.  

EUROPOS IR PASAULIO JŪRŲ APSAUGA
Netoleruojame nelegalios ir neatsakingos 
žvejybos visame pasaulyje.

ES ėmė rūpintis jūrų saugumu pavojinguose 
regionuose visame pasaulyje.

Naująja žuvininkystės politika siekiama didinti žvejybos 
sektoriaus dinamiškumą ir užtikrinti oraus žvejų 

gyvenviečių gyvenimo standartą.
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Humanitarinė 
pagalba nesiekia 
nė 1 % ES biudžeto

Vos daugiau nei  
2 EUR iš kiekvieno 
europiečio kasmet

+ kasmet pagalbos 
sulaukia 120 mln. 
žmonių

ES YRA SVARBIAUSIA HUMANITARINĖS PAGALBOS TEIKĖJA PASAULYJE
Lėšomis, kurios kiekvienam Europos piliečiui per metus atsieina  
tik 2 eurus, mes kasmet padedame daugiau nei 120 mln. žmonių, 
nukentėjusių nuo konfliktų ir nelaimių visame pasaulyje – nuo  
Sirijos konflikto iki Haitį nusiaubusio žemės drebėjimo 2010 m. 
ir taifūno Hajano Filipinuose 2013 m. 

Skubi, darni 
ir veiksminga 

Europos 
humanitarinė 

pagalba

Sirijai ir kaimynėms šalims padedame šalinti didžiausios 
humanitarinės nelaimės, kurią patyrė ši karta, padarinius; 
tam iš viso skirta 2,7 mlrd. eurų, iš kurių 615 mln. eurų 
skyrė Europos Komisija. Tačiau ES padeda ne tik ištikus 
daug dėmesio susilaukiančioms krizėms: 1 iš 7 pagalbai 
skiriamo ES finansavimo eurų naudojamas vadinamo-
sioms užmirštoms krizėms, kurios nepatenka tarp svar-
biausių žinių. Pavyzdžiui, padėtis Centrinės Afrikos Respu-
blikoje likdavo beveik nepastebėta, kol smurtas nepasiekė 
netoleruotino lygio, tačiau Europos Komisija skyrė didelę 
humanitarinę pagalbą ir ekspertus, taigi ir savo buvimą 
šalyje įtvirtino gerokai prieš tai, kai dėmesį į joje susida-
riusią padėtį atkreipė plačioji tarptautinė bendruomenė. 
Tokiuose regionuose kaip Sahelis, kuris vis labiau kenčia 
nuo klimato kaitos sukeltos sausros, kovojame už atspa-
rumą – padedame pažeidžiamiausioms bendruomenėms 
išgyventi užklupus nelaimei.

Vos 2 EUR iš kiekvieno piliečio prilygstančios ES metinės 
investicijos reiškia pagalbą daugiau nei 120 mln. žmonių, kasmet 

tampančių konfliktų ir nelaimių aukomis visame pasaulyje.

KrIsTalIna GeorGIeVa 
Už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą 
ir krizių valdymą atsakinga Komisijos narė

Europos Komisija sukūrė Europos savanoriškos huma-
nitarinės pagalbos korpusą, kuris suteikia jauniesiems 
europiečiams galimybę dalyvauti teikiant pagalbą visame 
pasaulyje.
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ES iniciatyvos „Taikos vaikai“ lėšomis dabar finansuojami 
humanitariniai projektai, skirti padėti konfliktų apimtuose 
regionuose gyvenantiems vaikams: jiems suteikiama gali-
mybė lankyti mokyklą, teikiama psichologinė pagalba, kad 
būtų išgydytos karo traumos.

Pridėjus ES skirtas lėšas, susidarė daugiau nei dvigubai už 
Nobelio premijos lėšas didesnė suma – iš viso 2 mln. eurų. 
Pernai padėjome 28 000 vaikų iš Pakistano, Kongo 
Demokratinės Respublikos, Etiopijos, Kolumbijos ir 
Ekvadoro, taip pat Sirijos pabėgėliams Irake.

Šiemet ES savo finansavimą dar padvigubino. Taigi pagal-
bos sulauks daugiau nei 80 000 jaunų žmonių iš dar dau-
giau šalių, įskaitant Pietų Sudaną, Čadą, Centrinės Afrikos 
Respubliką, Somalį, Afganistaną, Iraką, ir Mianmarą.

Pasitelkusi ERCC Europos Komisija visą parą septynias die-
nas per savaitę stebi įvykius pasaulyje, nustato, kurioje 
vietoje kilo grėsmė, ir realiuoju laiku teikia informaciją 
jungtinėms Europos reagavimo į nelaimes operacijoms.

Per ERCC koordinuojame valstybių narių savanoriškai 
sutelktos įrangos ir ekspertų rezervą, kad prireikus galė-
tume užtikrinti nuspėjamesnį ir spartesnį jų paskirstymą.

Per pastaruosius 4 metus ši sistema naudota daugiau kaip 
80 kartų susidarius nepaprastajai padėčiai Europoje ir 
visame pasaulyje – nuo miškų gaisrų Pietų Europoje ir 
potvynių Vidurio Europoje iki nelaimių Japonijoje, Libijoje, 
Sirijoje ir Filipinuose. 

SKUBESNIS IR DARNESNIS KRIZIŲ VALDYMAS 
EUROPOJE IR PASAULYJE
2013 m. gegužės mėn. įsteigėme Europos reagavimo į nelaimes 
centrą (ERCC), kad galėtume skubiau ir veiksmingiau reaguoti 
ištikus katastrofoms visame pasaulyje.

VAIKAMS UŽTIKRINAMA TAIKI VAIKYSTĖ
2012 m. gavusi Nobelio premiją ES nusprendė jos pinigus skirti 
pagalbai konfliktų apimtuose regionuose augantiems vaikams.

ES iniciatyva „Taikos vaikai“ suteikia galimybę karo zonose 
atsidūrusiems vaikams patirti vaikystę.

Europos reagavimo į nelaimes centras (ERCC) stebi įvykius 
pasaulyje ir koordinuoja ES reagavimo į nelaimes operacijas.
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BENDRA EUROPOS ENERGETIKOS RINKA GALI UŽTIKRINTI 
GERIAUSIĄ KAINĄ KIEKVIENIEMS NAMAMS IR KIEKVIENAI ĮMONEI 
Keičiame tarpusavyje nesusijusias nacionalines 
energetikos sistemas viena ES masto rinka.

Tvari energija – 
tvari ateitis

Tai reiškia, kad energetikos bendrovės turi atvirai konku-
ruoti laikydamosi sąžiningų ir skaidrių taisyklių, taip pat 
kad jos turi prieigą prie kaimyninių rinkų. Todėl šiandien 
mažiausiai 14 Europos energetikos įmonių jau veikia dau-
giau nei vienoje valstybėje narėje. Dabar galima lengviau 
pakeisti tiekėją ir pasinaudoti geriausios kainos priva-
lumu. Nebereikia mokėti elektros arba dujų tiekėjo keitimo 
mokesčio, o tinklo operatorius privalo pakeisti tiekėją per 
3 savaites.

Sujungiant ES energetikos rinkas taip pat stiprinamas 
solidarumas krizės metu. Jeigu dujų tiekimas nutraukia-
mas – kaip atsitiko 2009 m., kai Europa išgyveno vieną 
didžiausių dujų krizių per visą istoriją – valstybės narės 
gali dalytis atsargomis.

Svarbu, kad į bendrą rinką integruotume visas 28 vals-
tybes nares ir kad tokios energetikos salos kaip Baltijos 
valstybės taptų praeitimi.

ES bendroji energijos rinka naudinga 
ir tiekėjams, ir vartotojams.

GÜnTHerIs oeTTInGerIs
Už energetiką atsakingas Europos Komisijos narys

46



G
Ü

N
TH

ER
IS

 O
ET

TI
N

G
ER

IS

Šiandien ES daugiau kaip 20 proc. elektros energijos paga-
minama iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių; be to, rem-
dama naujas atsinaujinančiųjų išteklių energijos galimybes, 
pavyzdžiui, vandenynų panaudojimą gauti energijos iš 
bangų ir potvynių srovių, Europos Komisija ėmėsi priemo-
nių, kad ši dalis būtų dar didesnė.

Šios Komisijos kadencijos metu Europos Sąjungoje ener-
gija buvo vartojama efektyviausiai, nes buvo taikomi ES 
teisės aktai, kuriais siekiama sumažinti namų ūkių ir įmo-
nių sąskaitas už suvartotą energiją. Naudojant tokius prie-
taisus kaip šaldytuvai per visą jų naudojimo trukmę galima 
sutaupyti iki 600 eurų, o pastatai (daugiausiai iššvaistan-
tys energijos) dabar turi būti statomi laikantis griežtų 
energetinio naudingumo standartų.

Po nelaimių Meksikoje ir Fukušimoje Europos Komisija 
užtikrino, kad 1000 ES vandenyse veikiančių naftos ir dujų 
įrenginių būtų reglamentuojami teisės aktais, kuriais užti-
krinama, kad būtų taikomi aukščiausi saugos standartai; 
taip pat pirmą kartą nepalankiausiomis sąlygomis buvo 
testuojami visi 145 ES branduoliniai reaktoriai.

Be to, siekdama užtikrinti, kad būtų tinkamai taikomi ES 
saugos standartai ir kad būtų išvengta tokių kaip Fukušimos 
avarijų, taip pat kad nacionalinės institucijos aktyviau ben-
dradarbiautų tarpusavyje ir kad būtų nuolatos gerinami 
saugos standartai visoje ES, garantuojantys veiksmingiau-
sią reagavimą branduolinės avarijos atveju, Europos 
Komisija pasiūlė patobulinti branduolinės saugos teisės 
aktus.

ENERGETIKA TURI BŪTI SAUGI
Užtikriname, kad energijos gamybos srityje 
būtų taikomi aukščiausi saugos standartai.

TVARIAUSIOS IR LABIAUSIAI TAUSOJANČIOS APLINKĄ 
ENERGETIKOS POLITIKOS FORMAVIMAS
Ėmėmės priemonių padidinti elektros energijos gamybos 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį.

Visoms ES vandenyse veikiančioms naftos ir dujų 
platformoms galioja teisės aktai, kuriais užtikrinamas 

aukščiausių saugos standartų taikymas.

Komisija pasiryžusi plėsti ES atsinaujinančių išteklių įvairovę 
ir didinti iš jų gaunamos elektros energijos kiekį.

©
 iStock

©
 Thinkstock

Šiandien trys ketvirtadaliai europiečių gyvena miestuose, 
kuriuose suvartojama 70 proc. ES energijos. Todėl Europos 
Komisija pradėjo vykdyti iniciatyvą, kuri padės miestams 
tapti sveikesnėmis ir švaresnėmis gyvenamosiomis 
vietomis.
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INVESTICIJOS Į EUROPOS REGIONUS ILGALAIKIAM 
AUGIMUI UŽTIKRINTI
Radikaliai pakeitėme regioninių investicijų paskirstymą – 
dabar jos labiau pritaikytos regionų poreikiams.

Kiekvienam Europos 
regionui – konkretūs 

sprendimai

Įgyvendinant naująją regioninę politiką ir naudojant Euro-
pos socialinį fondą skiriama 350 mlrd. eurų parama mažo-
sioms ir vidutinėms įmonėms, moksliniams tyrimams 
ir inovacijoms, atsinaujinančiajai energijai, darbo vietų 
kūrimui, švietimui ir pagrindinei tinklų infrastruktūrai. Sie-
kiant užtikrinti didžiausią lėšų poveikį, jas reikia investuoti 
pagal ilgalaikio augimo strategiją; jeigu reikia reformų – 
neinvestuojama tol, kol jos nepradedamos vykdyti.

Šiandien dauguma europiečių gyvena miestuose, taigi 
miestų vietovėms skiriama daugiau nei pusė finansavimo. 
Kiekvienas centas, kurį išleidžiame transportui, sveikatos 
priežiūrai ar švariai ir veiksmingai energijai remti, mums 
padeda siekti nustatytų tikslų, o kad jūs žinotumėte, ar 
tuos tikslus pasiekiame, informaciją skelbiame viešai.

Turimas lėšas siekiame panaudoti kuo geriau ir norime 
užtikrinti, kad regioninės investicijos realiai padėtų didinti 
regionų konkurencingumą ir pagerinti piliečių gyvenimo 
lygį.

Pagal naująją regioninę politiką parama teikiama tokiems 
projektams kaip Taikos tiltas Deryje (Šiaurės Airija).

JoHannesas HaHnas
Už regioninę politiką atsakingas Komisijos narys
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ES regioninė politika – tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
pamatas. Komisija rado naujų būdų, kaip padėti valsty-
bėms narėms bendradarbiauti ir sutelkti savo išteklius 
sprendžiant bendrus uždavinius tokiose vietovėse, kaip 
Dunojaus baseinas, Baltijos, Adrijos ir Jonijos jūrų regionai, 
taip pat Alpės.

Be to, Komisija šiuo metu finansuoja 8 500 projektų, 
kuriais remiamos tarpvalstybinės bendruomenės.

Piliečių apsauga – tai ir pagalba ištikus krizei. Pavyzdžiui, 
žemės drebėjimas Abrucuose sugriovė regiono infrastruk-
tūrą, privačius namus, viešuosius pastatus ir verslo paskir-
ties statinius. Regionui suteikta pagalba iš Europos 
solidarumo fondo, kurio lėšomis padedama atstatyti nelai-
mės nuniokotą kraštą. 

Kol per finansų krizę valstybių narių vyriausybės taikė rei-
kiamas išlaidų mažinimo priemones, kad subalansuotų 
savo biudžetus, o privatusis sektorius beveik nebeskyrė 
finansavimo, pagal regioninę politiką skiriamas finansavi-
mas padėjo mums atlaikyti sunkumus.

Skyrus šį finansavimą visoje Europoje sukurta beveik 
600 000 darbo vietų, o daugelyje valstybių narių panau-
dota daugiau nei 60 proc. investicijų biudžeto.

ES regioninė politika taip pat padeda išlaikyti ES konkuren-
cingumą: moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai, 
inovacijoms ir paslaugoms skirta daugiau nei 85 mlrd. 
eurų.

INVESTICIJOS Į EUROPOS REGIONUS 
PADEDA JIEMS ĮVEIKTI EKONOMIKOS KRIZĘ
Sutelkėme regionams finansuoti skirtas lėšas, 
kad padėtume Europos regionams įveikti krizę.

SPRENDŽIAMI NAUJI IR NENUMATYTI UŽDAVINIAI
Radome naujų būdų, kaip spręsti tarpvalstybinius klausimus 
ir padėti piliečiams atsigauti po gaivalinių nelaimių.

Europos solidarumo fondas panaudotas reaguojant 
į nelaimę: jo lėšomis paremti veiksmai po žemės 

drebėjimo Emilijoje-Romanijoje (Italija).

Regioninės politikos fondo lėšomis 3,3 mln. Europos piliečių 
suteikta prieiga prie švaraus geriamojo vandens.

Dėl regioninės politikos investicijų iki 2012 m. pabaigos 
dar daugiau nei 5 milijonams žmonių buvo suteikta gali-
mybė naudotis plačiajuosčiu ryšiu. Dėl jų taip pat pagerėjo 
mūsų piliečių gyvenimo kokybė: 3,3 mln. žmonių suteikta 
prieiga prie geriamojo vandens, o 5,5 mln. – galimybė nau-
dotis nuotekų valymo įrenginiais.

Be daugiau nei 7,3 mlrd. eurų, išleistų nelaimių prevenci-
jai, panaudojome beveik 2 mlrd. eurų, kad padėtume mili-
jonams žmonių 14 valstybių narių.
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KLIMATO POLITIKA ĮTRAUKTA Į KIEKVIENĄ ES POLITIKOS PROGRAMĄ
Užtikrinome, kad 20 proc. ES biudžeto būtų skiriama su klimatu 
susijusiai politikai ir kad kova su klimato kaita būtų įtraukta 
į visas pagrindines ES išlaidų programas.

Kovos su klimato 
kaita priešakyje

Pritarta Europos Komisijos pasiūlymui 20 proc. 960 mlrd. 
eurų sudarančio 2014–2020 m. ES biudžeto skirti su kli-
matu susijusiai politikai. Tai trigubai daugiau, palyginti 
su ankstesniu biudžetu. Prisitaikymo prie klimato kaitos 
veiksmai ir pastangos mažinti išlakas įtraukiami į visas 
pagrindines ES išlaidų programas, visų pirma į regioninės 
politikos, energetikos, transporto, mokslinių tyrimų ir ino-
vacijų, taip pat bendros žemės ūkio politikos programas. 
Klimato politika yra viena iš Komisijos prioritetinių sričių,  
o politiniams įsipareigojimams vykdyti skiriamos nemažos 
sumos.

Šiuo metu ekologiškuose sektoriuose dirba 4,2 mln. euro-
piečių, o per pastaruosius 5 metus vien atsinaujinančių 
išteklių sektoriuje sukurta daugiau nei 300 000 darbo 
vietų.

Komisijos veiksmais klimato srityje per pastaruosius penkerius 
metus sukurta daugiau kaip 300 000 darbo vietų 

atsinaujinančių išteklių sektoriuje.

©
 Vattenfall

ConnIe HeDeGaarD
Už klimato politiką atsakinga Komisijos narė

50

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/headlines/topics/mainstreaming_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/headlines/topics/mainstreaming_en.htm


CO
N

N
IE

 H
ED

EG
AA

RD
Europos Komisija subūrė visas valstybes nares ir ES insti-
tucijas, kad laikytųsi vienos pozicijos ir strategijos Durbano 
derybose, ir tą patį daro rengiantis 2015 m. Paryžiuje pasi-
rašyti naują susitarimą.

Mes vadovavome procesui: teikėme teisės aktų pasiūly-
mus, kurie nuo 1990 m. padėjo sumažinti ES išlakas 18 
proc. , nors BVP per tą patį laikotarpį išaugo 45 proc. Teisės 
aktuose, be kita ko, nustatyti aiškūs tikslai iki 2020 m. išla-
kas sumažinti 20 proc., o pradiniuose pasiūlymuose jas 
buvo siūloma sumažinti 40 proc. iki 2030 m.

Europos Komisija pasiūlė konkrečius išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo ir atsinaujinan-
čiųjų išteklių energijos dalies didinimo tikslus, kurie turi 
būti pasiekti iki 2030 m. Pasiekus šiuos tikslus padidės 
nuspėjamumas, kurio reikia darbo vietas kuriančioms ben-
drovėms ir energetikos sektoriui, kad būtų užtikrintas 
pastovus energijos tiekimas ES mažiausia kaina.

Europos Komisija taip pat parengė planą, kurį įgyvendin-
dama ES iki 2050 m. galės sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį 80–95 proc. Pirmą kartą 
turime viziją, kaip ES galima būtų ekonomiškai efektyviai 
įtvirtinti švarias technologijas naudojančios, konkurencin-
gos ir aplinką tausojančios visuomenės principus.

ILGALAIKIO AIŠKUMO UŽTIKRINIMAS BENDROVĖMS, 
INVESTUOJANČIOMS Į KLIMATO IR ENERGETIKOS 
POLITIKOS PROJEKTUS
Bendrovėms užtikrinome būtiną ilgalaikį aiškumą, kad jos 
galėtų investuoti į klimato ir energetikos politikos projektus.

LYDERIAVIMAS TARPTAUTINĖSE DERYBOSE 
KLIMATO KAITOS KLAUSIMAIS 
Parodėme pavyzdį tarptautinėse derybose klimato kaitos klausimais.

Nustatydama ilgalaikius tikslus, Komisija suteikė įmonėms 
tikrumo, kurio joms reikia norint investuoti į klimato ir 

energetikos politikos įgyvendinimą.

ES išlieka aktyviausia tarptautinių klimato 
derybų proceso veikėja.
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AUGAME KARTU – 2013 M. LIEPOS 1 D. Į ES ĮSTOJO KROATIJA
Pasveikinome Kroatiją, tapusią ES valstybe nare. Vos prieš du dešimtmečius 
dar draskyta konfliktų, dabar šalis turi stabilią demokratinę sistemą, gali 
prisiimti narystės ES įsipareigojimus ir laikytis ES reikalavimų.

Europos stabilumas 
prasideda pasienyje

Kroatijos įstojimas – tai ES plėtros politikos, kuri buvo 
naudinga ne tik Kroatijai, bet ir visai ES, galių skatinti 
pokyčius ir patikimumo įrodymas. Tai aiškus ženklas 
visiems Vakarų Balkanams, kad Europos integracijos 
perspektyva lieka atvira visoms pageidaujančioms šalims, 
kurios demonstruoja būtiną pasiryžimą vykdyti politines 
bei ekonomines reformas ir rodo pagarbą Europos verty-
bėms, tokioms kaip teisinė valstybė, demokratijos princi-
pai ir žmogaus teisės.

Kroatijos stojimas į ES rodo ES plėtros politikos 
perkeičiamąją galią ir patikimumą.

ŠTeFanas FÜle
Už plėtrą ir Europos kaimynystės 
politiką atsakingas Komisijos narys
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Europos Komisija, nustatydama principą „parama pagal 
pažangą“, inicijavo paskatomis grindžiamą bendradarbia-
vimo metodą, kuris reiškia, kad vykdant daugiau reformų 
ir darant daugiau pažangos gaunama daugiau paramos ir 
palaikomi glaudesni ryšiai.

Vykdydama Europos kaimynystės politiką ES bendradar-
biauja su pietinėmis ir rytinėmis kaimyninėmis šalimis, 
siekdama kuo glaudesnių politinių ryšių ir kuo didesnės 
ekonominės integracijos. Remiamės bendrais interesais ir 
vertybėmis, kaip antai demokratija, teisine valstybe, žmo-
gaus teisių laikymusi, socialine sanglauda, rinkos ekono-
mikos principais ir darniu vystymusi.

Kaimyninėms šalims ES padeda:

•	  finansine parama. 2007–2013 m. su EKP susijusiems 
projektams skirta 12 mlrd. eurų vertės dotacijų;

•	  ekonomine integracija ir prieiga prie ES rinkų. 2011 m. 
ES ir jos EKP partnerių prekybos apimtis iš viso siekė 
230 mlrd. eurų;

Tai, kad pirmenybė buvo teikiama esminiams dalykams ir 
buvo laikomasi sąžiningos, tačiau tvirtos pozicijos, padi-
dino plėtros proceso, kurio metu pagrindinis dėmesys ski-
riamas vertybėms, principams ir nuoseklioms reformoms, 
patikimumą. Taip užtikrinama, kad šalys, prieš prisijungda-
mos prie ES, būtų visiškai pasiruošusios.

Šalies stojimo proceso metu daroma pažanga vertinama 
pagal nuveiktų darbų rezultatus, t. y. atsižvelgiama į kon-
krečius vykdomų reformų rezultatus ir poveikį. Pradiniu 

TOLESNIS TAIKOS, GEROVĖS IR STABILUMO 
DIDINIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE
Pradėjome stojimo į ES derybas su Juodkalnija, o istoriniu susitarimu 
dėl Serbijos ir Kosovo* santykių normalizavimo atvertas kelias stojimo 
į ES deryboms su Serbija, taip pat deryboms dėl Stabilizacijos ir 
asociacijos susitarimo su Kosovu*.

POKYČIAI KAIMYNYSTĖJE
Pristatėme naują politiką, grindžiamą požiūriu „parama 
pagal pažangą“, siekdami geriau padėti partneriams pereiti 
prie demokratijos ir paisyti žmogaus teisių.

Europos kaimynystės politika padeda Europos partneriams 
stiprinti demokratiją ir gerbti žmogaus teises.

*Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 bei Tarptautinio 
Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

stojimo proceso etapu sprendžiamas teisinės valstybės 
klausimas, taip pat nuolat stebimos reformos. Daug dėme-
sio skiriama ekonomikos valdymui, konkurencingumui ir 
augimui, siekiant padėti šalims atitikti ekonominius krite-
rijus ir palengvinti ekonominę konvergenciją. Į šiuos du pri-
oritetus orientuojama techninė ir finansinė pasirengimo 
narystei pagalba.

•	  sudarydama paprastesnes sąlygas atvykti į ES. 2012 
m. EKP šalių partnerių piliečiams, visų pirma studen-
tams, buvo išduota 3,2 mln. Šengeno vizų;

•	 teikdama techninę ir politinę paramą.
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JAUNIMO NEDARBO MAŽINIMAS
Vykdydami savo veiklą, pirmenybę teikėme 
pagalbai jaunimui susirasti darbą.

Padedame žmonėms 
susirasti darbą 

kurdami visiems 
atvirą įtraukiąją 

darbo rinką

Dėl jaunimo nedarbo, kuris yra vienas iš ekonomikos kri-
zės padarinių, iškilo pavojus ištisos kartos ateičiai. Euro-
pos Komisija visoje ES įtvirtino Jaunimo garantijų inicia-
tyvą, kuria reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, 
kad per 4 mėnesius nuo mokyklos baigimo ar darbo 
netekimo kiekvienas asmuo iki 25 metų amžiaus gautų 
individualią konsultaciją ir darbo pasiūlymą, galėtų toliau 
mokytis, atlikti gamybinę praktiką arba stažuotis.

Siekiant padėti įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą, 
valstybėms narėms sudaryta galimybė naudotis ES lėšo-
mis iš Europos socialinio fondo (daugiau kaip 10 mlrd. 
eurų per metus), taip pat Jaunimo garantijų iniciatyvos 
lėšomis (6 mlrd. eurų 2014–2020 m. laikotarpiu).

Papildydama Jaunimo garantijų iniciatyvą, Europos Komi-
sija inicijavo ES pameistrystės aljansą, kurio tikslas – 
padėti didinti gamybinės praktikos vietų skaičių ir gerinti 
gamybinės praktikos kokybę, taip pat parengė stažuočių 
kokybės sistemą, kuria siekiama užtikrinti, kad stažuotojai 
galėtų įgyti kokybiškos darbo patirties.

Komisijos narys L. Andoras susipažįsta su gamybinės 
praktikos programa General Electric Aircraft Engines 

gamykloje Nantgarve (Jungtinė Karalystė).

lásZló anDoras
Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys
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Sąlygos, su kuriomis susiduria darbuotojai, persikeliantys 
į kitą valstybę narę, kėlė vis didesnį susirūpinimą. 

Komisija pasiekė tokius susitarimus:

•	  įgyvendinti kovos su socialiniu dempingu taisykles, kai 
darbuotojai laikinai paskiriami dirbti kitoje ES šalyje;

•	  užtikrinti, kad būtų labiau paisoma ES judančių darbuo-
tojų teisių ir jos būtų geriau įgyvendinamos;

•	  užtikrinti judiems darbuotojams geresnę apsaugą nuo 
diskriminacijos dėl pilietybės, visų pirma kalbant apie 
galimybę gauti darbą, užmokestį ar darbo sąlygas; 

•	 ginti judžių darbuotojų teisę į profesinę pensiją.

Vienas pastebimiausių ekonomikos rizikos padarinių – 
smarkiai išaugęs Europos piliečių, kurie atsidūrė skurde ar 
kuriems jis gresia, skaičius. Įgyvendindama pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategiją „Europa 2020“, 
Europos Komisija tvirtai įsipareigojo kovoti su skurdu, 
sutarusi su valstybėmis narėmis, kad iki 2020 m. iš skurdo 
turėtų būti išvaduota ne mažiau kaip 20 mln. gyventojų. 
Valstybės narės bent 20 proc. Europos socialinio fondo 
lėšų privalo panaudoti socialinei įtraukčiai, daugiausia 
dėmesio skirdamos įgūdžių tobulinimui ir pagalbai palan-
kių sąlygų neturintiems asmenims susirasti darbą. Visoje 
ES šiuo tikslu skirtos lėšos siekia 20 mlrd. eurų.

Europos Komisija taip pat pateikė gaires, siekdama vals-
tybėms narėms padėti tobulinti jų socialinės politikos vei-
kimą. Siekiant teikti materialinę pagalbą ir skatinti socialinę 
įtrauktį, įsteigtas naujas Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondas, kurio lėšos sudaro 
3,8 mlrd. eurų.

KOVA SU SKURDU
Mes tvirtai įsipareigojome kovoti su skurdu.

PAGALBA MOBILIESIEMS DARBUOTOJAMS
Sudarėme geresnes darbuotojų judėjimo sąlygas ES.

Komisijos narys L. Andoras lankosi Bodvalenkės kaime, 
kuriame įgyvendinant socialinės ekonomikos skatinimo 

projektus gerinamas romų integravimas.

Komisijos narys L. Andoras sako kalbą Bristolio Universiteto 
konferencijoje apie darbo jėgos judumą.

Europos Komisija patobulino EURES portalą, skirtą darbo 
kitose ES šalyse ieškantiems asmenims – padidino darbo 
skelbimų skaičių ir pateikė informacijos apie darbą visoje 
ES. EURES portale užregistruota beveik 2 milijonai laisvų 
darbo vietų ir yra užsiregistravę daugiau kaip 30 000 darb-
davių, taip pat pateikiama informacija apie darbo užmo-
kestį, socialinę apsaugą ir darbo sąlygas ES valstybėse 
narėse.
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SUKURTA BENDRA EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMA 
Sukūrėme bendrą ES prieglobsčio sistemą, kad būtų užtikrintos 
žmoniškos prieglobsčio prašytojų sąlygos.

Atvira ir 
saugi Europa

Europos Komisija sėkmingai užbaigė derybas dėl naujų 
taisyklių dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo ir elgesio su 
jais, kai jie atvyksta į bet kurią ES valstybę narę. Naujo-
sios sistemos esmė – naujos visai ES skirtos taisyklės dėl 
apsaugos ir priėmimo standartų. Prieglobsčio prašytojams 
bus užtikrintos vienodos tarptautinės apsaugos Europos 
Sąjungoje galimybės, įskaitant orų gyvenimo lygį, kiek tai 
susiję su apgyvendinimu, drabužiais, maistu ir išmokomis. 

Ispanijos pasieniečiai sustabdo tradicinį žvejų laivą su 
imigrantais netoli Tenerifės krantų Kanarų salyne.
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CeCIlIa MalMsTrÖM
Už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė

2013 m. prieglobsčio ES paprašė beveik 435 000 asmenų. 
Daugiausia prašymų – 12 proc. – gauta iš Sirijos pilie-
čių. Didžioji jų dalis pateikta penkiose valstybėse narėse 
(Vokietijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje 
ir Italijoje). Šios šalys priėmė 70 proc. visų prašytojų. 
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2008-2010 m. Europoje nustatyta beveik 24 000 prekybos 
žmonėmis aukų. Europos Komisijai pavyko įvesti griežtes-
nes bausmes prekeiviams ir nustatyti, kad aukų apsauga ir 
parama joms taptų privaloma visose ES valstybėse narėse. 
Kad problema būtų sprendžiama iš esmės, pradėtas visoje 
ES vykdomas kovos su prekyba žmonėmis veiksmų 
planas.

Taip pat pateikti pasiūlymai ir surengtos derybos dėl naujų 
teisės aktų dėl seksualinio vaikų išnaudojimo, kurie apima 
nusikaltėlių baudžiamąjį persekiojimą, aukų apsaugą ir pre-
vencijos priemones. Europolas įsteigė Europos kovos su 
elektroniniu nusikalstamumu centrą (EC3), kuris kovoja su 
seksualine prievarta ir apgavystėmis internete. Tai padėjo 
sulaikyti daug įtariamųjų. 

Europos Komisija parengė pirmąją ES kovos su korupcija 
ataskaitą, kurioje nagrinėjama korupcija visose ES valsty-
bėse narėse ir svarstoma, kaip reikėtų geriau su ja kovoti. 
Ataskaitoje pateikiami konkrečioms šalims skirti pasiūly-
mai, įskaitant pasiūlymus didinti politinių partijų finansa-
vimo skaidrumą, užtikrinti, kad turtas būtų atskleistas, kai 
tai būtina siekiant išvengti interesų konflikto, ir padidinti 
teisėsaugos institucijų pajėgumus. 

Per metus korupcija ES mokesčių mokėtojams kainuoja 
apie 120 mlrd. eurų – panašaus dydžio yra visas metinis 
ES biudžetas. 

Siekdama kovoti su organizuotu nusikalstamumu Europos 
Komisija pateikė pasiūlymą ir derėjosi dėl naujo teisės 
akto dėl nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimo, kad 
būtų lengviau skubiai įšaldyti nusikaltėlių turtą, jei proku-
rorai baiminasi, kad kitaip tas turtas dingtų.

KOVA SU ORGANIZUOTU NUSIKALSTAMUMU 
Parengėme pirmąją ES kovos su korupcija ataskaitą, kurioje 
atskleidėme informaciją apie nusikalstamas veikas, ir smogėme 
organizuoto nusikalstamumo grupuotėms atimdami jų 
nusikalstamu būdu įgytą turtą.

KOVA SU PREKYBA ŽMONĖMIS IR 
SEKSUALINE PRIEVARTA PRIEŠ VAIKUS
Sustiprinome kovą su prekeiviais žmonėmis ir seksualine 
prievarta prieš vaikus užsiimančiais asmenimis.

Komisija sudavė smūgį piktadarių, kurie prekiauja 
žmonėmis ar lytiškai išnaudoja vaikus, tinklui. 

Kovodama su korupcija ES sumažina milijardinius 
neteisėtų veiksmų kasmet atnešamus nuostolius. 
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Europos Komisijos ir Jungtinių Valstijų iniciatyva 52 šalys 
susibūrė į Pasaulinę kovos su seksualine prievarta prieš vai-
kus internete sąjungą ir ėmėsi veiksmų, kad geriau nusta-
tytų aukas, joms padėtų ir užtikrintų, kad nusikaltėliai būtų 
nubausti. 
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MODERNESNĖ BŽŪP. GERAS MAISTAS VARTOTOJAMS 
IR PATRAUKLIOS DARBO VIETOS ŪKININKAMS
Skatinome ekonomikos augimą žemės ūkio sektoriuje 
ir didinome eksportą, be kita ko, kai kuriose stipriausiai 
nuo krizės nukentėjusiose valstybėse narėse.

Naujos bendrosios 
žemės ūkio politikos 

(BŽŪP) 
perspektyvos

Ekonomikos krizė labai suvaržė ūkininkavimo sektoriaus 
veiklą ir kaimo ekonomiką, o juk stabilus saugaus ir sveiko 
maisto tiekimas būtinas daugiau kaip 500 mln. varto-
tojų visoje Europoje. Tačiau pagal BŽŪP buvo teikiamas 
finansavimas 12 mln. ES ūkininkų ir remiama daugiau 
kaip 46 mln. darbo vietų žemės ūkio produktų perdirbimo 
pramonės srityje. Dėl prekybos susitarimų atsirado papil-
domų eksporto galimybių: priimti sprendimai dėl geogra-
finių nuorodų ir naujų skatinimo programų, kuriomis pade-
dama didinti ES pagamintų produktų paklausą. Naujosios 
iniciatyvos apėmė priemones, kuriomis skatinama, kad 
veiklą ūkininkavimo sektoriuje pradėtų daugiau jaunimo, 
taip pat sumažinta administracinė našta, kad mokykloms 
būtų paprasčiau apsirūpinti vaisiais ir pienu, siekiant 
pagerinti vaikų mitybą ir kovoti su nutukimu. Nuo 2010 
m. ES daugiau eksportuoja negu importuoja žemės ūkio 
maisto produktų, kaip matyti iš mūsų prekybos žemės 
ūkio produktais raidos.

Prekybos susitarimais atverta papildomų eksporto 
galimybių ir paskatinta ES pagamintų produktų paklausa.

DaCIanas CIoloȘas
Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys
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77 proc. ES teritorijos užima ūkininkavimui ir miškininkys-
tei skirti plotai, todėl savo žeme turime rūpintis galvodami 
ne tik apie dabartį, bet ir apie ateitį.

Remiantis naujomis žalinimo taisyklėmis, 30 proc. ūkinin-
kams tiesiogiai tenkančių mokėjimų bus skiriama aplinkai 
gerinti, pvz., biologinės įvairovės didinimo zonoms. 30 proc. 
kaimo plėtros lėšų taip pat skirta konkretiems regionų 
aplinkosaugos prioritetams.

Ūkininkus ir mokslo darbuotojus vienijančiomis priemonė-
mis bus siekiama, kad tradicinis žemės ūkio sektorius ati-
tiktų XXI amžiaus poreikius. Jomis skatinamos inovacijos 
ir sprendžiama esminė problema – kaip gaminti daugiau, 
kartu tausojant gamtos išteklius ir mokantis prisitaikyti 
prie klimato kaitos.

Bendros viešosios išlaidos žemės ūkiui toli gražu nesiekia 
1 proc. BVP ir yra daug mažesnės nei daugelyje kitų politi-
kos sričių. Išlaidos žemės ūkiui toliau sudaro didžiąją dalį ES 
biudžeto, nes žemės ūkis finansuojamas daugiausia ES,  
o ne nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu.

Reforma dar labiau padės didinti Europos žemės ūkio kon-
kurencingumą ir siekti, kad būtų remiamasi ūkininkų, o ne 
biurokratiniais sprendimais (puikus pavyzdys – nustatyta 
pieno produktų ir cukraus kvotų galiojimo pabaiga), ir kartu 
bus suteiktos kitos priemonės, kurios padės ūkininkams 
susidoroti su rinkos kintamumu ir krizėmis. Atsisakėme 
ankstesnių metų gamybos duomenimis grindžiamos para-
mos ūkiams ir sugriežtinome aktyvių ūkininkų atrankos kri-
terijus, kad parama būtų labiau orientuota į veiksmingai 
žemę naudojančius ūkininkus, o ne į žemės savininkus. 
Valstybėms narėms suteikta daugiau lankstumo spręsti 

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIAS SPRENDIMAS – 
PRIVALUMAS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS 
Parengėme tikslingesnį ir veiksmingesnį ateinančių 7 metų žemės ūkio 
biudžetą. Jo dydis, vertinant realiomis kainomis, yra mažesnis, tačiau jis 
paskirstytas sąžiningiau ir yra orientuotas į darbo vietas, augimą  
bei aplinką, kaip matyti iš BŽŪP išlaidų bėgant laikui raidos.

GERIAU APLINKAI – NAUDINGA VISUOMENEI
Reformuota BŽŪP labiau nei bet kada remiami 
tvaraus ūkininkavimo metodai.

Mūsų tikslas – padėti žemės ūkio sektoriui patenkinti naujame 
amžiuje kylančius europiečių poreikius.

Naujas, teisingesnis žemės ūkio biudžetas orientuotas į darbo 
vietų kūrimą, ekonomikos augimą ir aplinkosaugą.

konkrečius opius bendros ES sistemos klausimus. Kaimo 
plėtros programomis bus padedama saugoti ES kaimo 
gyvenimo ir tradicijų įvairovę, taip pat remiamos regioninio 
ir vietos lygmens investicijos. Be to, padėjome nustatyti 
ilgalaikes verslo perspektyvas smulkiesiems ūkininkams.
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INFORMUOTUMO APIE VĖŽĮ DIDINIMAS IR VĖŽIO RIZIKOS MAŽINIMAS
Siekdami sumažinti susirgimų vėžiu atvejų, didinome informuotumą apie šią 
ligą ir priėmėme griežtą teisės aktą, kuriuo reglamentuojami tabako produktai, 
kad pašalintume svarbiausią išvengtinų mirčių priežastį ES.

Svarbiausia – 
žmonių sveikata

Europos Komisija pradėjo Europos kovos su vėžiu par-
tnerystę. Padedame valstybėms narėms keistis žiniomis 
ir patirtimi vėžio prevencijos ir valdymo srityje, taip pat 
parengti nacionalinius kovos su vėžiu planus. Informuo-
tumo didinimo ir skatinimo taikyti ES gaires rezultatas: iki 
2020 m. ES bus atlikta apie 500 mln. profilaktinių tyrimų 
siekiant nustatyti krūties, gimdos kaklelio ir storosios žar-
nos vėžį.

Pagrindiniu prioritetu ir toliau išlieka prevencija. Euro-
pos Komisija priėmė naują griežtą teisės aktą, kuriuo 
reglamentuojama tabako ir su tabaku susijusių produktų 
gamyba, pristatymas ir prekyba. Naujaisiais teisės aktais 
bus didinamas informuotumas apie tai, kaip tabakas vei-
kia žmonių sveikatą, bus užtikrinama, kad tabako pro-
duktai nebūtų patrauklūs jaunimui, ir galiausiai jais bus 
siekiama sumažinti priešlaikinių mirčių per metus skaičių, 
kuris šiuo metu yra 700 000.

Kampanijos, kuriomis didinamas informuotumas 
apie vėžio riziką, padeda kovoti su didžiausia 

išvengiamų mirčių priežastimi ES.

TonIo BorGas
Už sveikatos reikalus atsakingas Europos Komisijos narys 
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Europos Komisija užtikrina, kad būtų laikomasi integruoto 
požiūrio į maisto saugą nuo lauko iki stalo visuose maisto 
grandinės sektoriuose. Taigi siekiant nustatyti bet kokią 
riziką žmogaus sveikatai 100 000 žmonių atlieka oficialias 
20 mln. ES maisto tvarkymo subjektų patikras – pradedant 
ES sienomis, skerdyklomis ir baigiant restoranais bei 
parduotuvėmis.

Prieš patekdamas ant pietų stalo, maistas yra kruopščiai 
patikrinamas. Nacionaliniai inspektoriai tikrina, ar maiste 
nėra pesticidų, cheminių medžiagų likučių, ar maistas neuž-
terštas mikrobais. Jie taip pat patikrina, ar maistas yra tei-
singai paženklintas ir ar laikomasi higienos taisyklių.

Be to, sėkmingai įdiegėme sistemą, pagal kurią galima 
atsekti produktą maisto grandinėje nuo pat jo atsiradimo. Ši 
sistema ypač svarbi norint veiksmingai valdyti su maisto 
sauga susijusias kritines padėtis ir sukčiavimo maisto pro-
duktų srityje atvejus.

Europos Komisija pateikė naujas taisykles dėl vaistų sau-
gos siekdama užtikrinti, kad visi Europos Sąjungos rinkose 
parduodami vaistai būtų reguliariai tikrinami ir kad būtų 
imamasi tinkamų veiksmų, jei pacientai jaučia neigiamą 
vaistų poveikį. 

Didinant vaistų saugą aktyviau dalyvauja pacientai. 
Palyginti su dvejais ankstesniais metais, 2012 m. nei-
giamo poveikio, apie kurį tiesiogiai pranešė pacientai, 
atvejų padaugėjo 60 proc. Tai tiesioginis naujomis taisy-
klėmis pagerintos pranešimo sistemos rezultatas.

Europos Komisija taip pat pateikė naują simbolį (juodą 
apverstą trikampį), kad aiškiai pažymėtų vaistus, kuriuos 
reikia tikrinti papildomai po to, kai jie buvo išleisti į rinką.

SAUGESNI VAISTAI
Pateikėme naujas taisykles, kuriomis užtikrinama, kad ES 
rinkose parduodami vaistai būtų vieni saugiausių pasaulyje.

SAUGUS MAISTAS
Sugriežtinome taikomas taisykles ir patikras, kad  
Europos piliečių maistas būtų saugiausias pasaulyje.

ES maisto saugos taisyklėmis užtikrinama aukšto lygio 
sveikatos ir vartotojų interesų apsauga.

ES taisyklėmis užtikrinama, kad pacientai būtų 
gydomi griežtus kokybės, saugos ir veiksmingumo 

standartus atitinkančiais vaistais.
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PADĖTI PILIEČIAMS DRĄSIAI PIRKTI VISOJE EUROPOJE
Sprendžiame su apsipirkimu kitose valstybėse 
narėse susijusius piliečių skundus.

Pirmiausia 
vartotojai

28 šalyse veikianti bendroji rinka vartotojams suteikia 
ypač daug galimybių ir labai didelį pasirinkimą. Vartotojai 
apsipirkdami turi jaustis drąsiai. Nuo 2010 m. padedant 
Europos vartotojų centrams išspręsta 120 000 Europos 
vartotojų skundų. Dar 290 000 vartotojų suteikta infor-
macija apie jų teises. ES finansuojamas tinklas suteikia 
galimybę drąsiai pirkti užsienyje.

ES finansuojamas Europos vartotojų centrų tinklas stiprina 
piliečių pasitikėjimą apsiperkant užsienyje.

neVenas MIMICa
Už vartotojų politiką atsakingas Komisijos narys
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AEuropos piliečiams labai rūpi gyvūnų gerovė. Europos tei-

sės aktuose dabar nustatytas visoje ES taikomas draudi-
mas tiriant kosmetiką atlikti bandymus su gyvūnais. Tai 
reiškia, kad kasmet nuo kančių išgelbstima apie 27 000 
gyvūnų, o kosmetikos gaminių, kurie buvo bandomi su 
gyvūnais, ES rinkoje parduoti nebegalima.

Naudojantis Europos Komisijos sukurta visoje ES veikian-
čia perspėjimo sistema RA-PEX, ES pavyko užtikrinti aukštą 
visų Europos vartotojų saugos ir sveikatos apsaugos lygį 
visais gaminio gyvavimo etapais – nuo pagaminimo iki 
naudojimo namuose. Pagal ES produktų saugos taisykles 
ES rinkai galima teikti tik saugius produktus. Taip užtikri-
nama, kad galėtumėte pirkti produktus žinodami, kad jūsų 
šeima saugi.

UŽTIKRINTI, KAD PIRKTUME SAUGIUS PRODUKTUS
Kasmet kelią į Europos rinką užkertame daugiau kaip 
2 000 pavojingų produktų – nuo žaislų ir mašinų iki 
aprangos ir elektronikos prekių.

GYVŪNŲ APSAUGA NUO ŽIAURIŲ BANDYMŲ
Kosmetikos pramonėje uždraudėme bandymus su gyvūnais.

ES prekių saugos taisyklės reiškia, kad ES rinkai gali būti 
teikiamos tik saugios prekės.

Europos rinkoje nebegali būti pardavinėjamos kosmetikos 
prekės, kurias išbandant naudoti gyvūnai.
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http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/animal-testing/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/animal-testing/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications&CFID=6317303&CFTOKEN=83641970&jsessionid=09003341cb997e168da85429684d327c6119


Susisiekite su ES

INTERNETU

Informacija visomis Europos Sąjungos oficialiosiomis kalbomis teikiama portale EUROPA:

www.europa.eu

ASMENIŠKAI

Visoje Europoje yra šimtai vietinių ES informacijos centrų. 

Jums artimiausio centro adresą rasite šioje svetainėje: www.europedirect.europa.eu

TELEFONU ARBA E. PAŠTU

Europe Direct yra tarnyba, atsakanti į jūsų klausimus apie Europos Sąjungą. Su šia tarnyba galite susisiekti 
nemokamu telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 (kai kurie mobiliojo ryšio operatoriai neteikia paslaugos skambinti 00 800 
numeriu arba šie skambučiai yra mokami) arba iš ES narėmis nesančių valstybių mokamu telefonu +32 22999696, 
arba elektroniniu paštu per svetainę www.europedirect.europa.eu

SKAITINIAI APIE EUROPĄ

ES leidiniai pasiekiami vienu pelės klavišo spustelėjimu EU Bookshop svetainėje: www.bookshop.europa.eu

Informacijos ir leidinių lietuvių kalba apie 
Europos Sąjungą jums gali parūpinti:

EUROPOS KOMISIJOS
ATSTOVYBĖ LIETUVOJE
Gedimino pr. 16
01103 Vilnius
LIETUVA/LITHUANIA
Tel. +370 52313191
Faks. +370 52313192
Svetainė: http://ec.europa.eu/lietuva

EUROPOS PARLAMENTO INFORMACIJOS
BIURAS LIETUVOJE
Gedimino pr. 16
01103 Vilnius
LIETUVA/LITHUANIA
Tel. +370 52120766
Faks. +370 52619828

Europos Komisijos atstovybės ir Europos 
Parlamento biurai veikia visose Europos 
Sąjungos valstybėse. Europos Sąjunga 
taip pat yra įsteigusi delegacijas kitose 
pasaulio valstybėse.
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