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Gerb. Pirmininke Jerzy Buzekai, 
 
Kalboje apie Sąjungos padėtį, kurią šiandien sakysiu Europos Parlamente, pirmiausia noriu 
pabrėžti, kad Europos Sąjunga yra ant svarbių pokyčių slenksčio. Ekonomikos krizė tęsiasi ir 
mūsų piliečių laukia ilgas bei nelengvas kelias į ekonomikos atsigavimą. Daugelyje regionų 
nepavyksta užtikrinti ekonomikos augimo, todėl naujų darbo vietų kūrimas vis dar labai lėtas. 
Valstybės skola tebėra didelė našta ir jei nebus imamasi griežtų ir skubių priemonių, ji gali 
užkirsti kelią augimui ir ilguoju, ir trumpuoju laikotarpiais. Pavojus kyla daugeliui mūsų 
didžiausių laimėjimų, pavyzdžiui, eurui ir Šengeno erdvei, kurioje užtikrinamas laisvas 
asmenų judėjimas. Šiomis aplinkybėmis pats laikas visoms Europos labui dirbančioms 
institucijoms, tarp jų ir Europos Parlamentui bei Europos Komisijai, susitelkus paremti mūsų 
Europos projektą ir parodyti, kad pagrindinė šių uždavinių sprendimo priemonė – glaudesnė 
Europos integracija.  
 
Visi žinome, kad tvarus ekonomikos atsigavimas yra svarbiausias šios kartos uždavinys. 
Atkūrę ekonomikos augimą ir susigrąžinę pasitikėjimą turėsime priemonių unikaliam Europos 
Sąjungos socialiniam modeliui išsaugoti ir galėsime remti piliečių siekius. Tai yra pagrindas, 
kuriuo remdamasi Komisija rengia savo 2012 m. darbo programą. Pagal šią programą bus 
sunkiai dirbama, siekiant rezultatų ekonomikos augimo ir reformų srityse, ir ji bus 
įgyvendinama laikantis bendro prioritetų ir neatidėliotinų veiksmų principo. Be to, bus 
pasinaudota svarbiausiais pastarųjų metų darbo rezultatais, o tai padės daug greičiau 
užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Be mano kalboje minėtų pasiūlymų, 
programos pagrindą sudarys šios svarbiausios temos: 
 

• Stabilios ir atsakingos Sąjungos kūrimas 
• Augančios ekonomikos ir solidarios Sąjungos kūrimas 
• ES įtakos didinimas visame pasaulyje 

 
Darbo, kurį pastaruosius kelerius metus dirbome visi kartu, rezultatas – precedentų neturintis 
ES ekonominės sistemos atnaujinimas. Europos semestras ir metinė augimo apžvalga iš esmės 
pagerino mūsų gebėjimą veiksmingai koordinuoti. Siekdami tvirto ir patikimo finansų 
sektoriaus, imamės naujos kartos reglamentavimo ir priežiūros. Stengiamės kuo labiau 
išnaudoti bendrąją rinką ir kurti joje rytdienos ekonomikos augimo ir darbo vietų šaltinius. 
Šiais metais Komisija jau pateikė daug naujų pasiūlymų visose minėtose srityse. 
Artimiausiomis savaitėmis bus pateikta dar daugiau pasiūlymų, susijusių su pagrindiniais 
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finansinių paslaugų sektoriais, pavyzdžiui, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, banko 
krizių prevencija ir sprendimu, kredito reitingų agentūromis, MVĮ sąlygų palengvinimu, 
energetika ir atsakinga komercine veikla. Be to, pasiūlysime labai svarbią programą, kurią 
sudarys konkretiems sektoriams skirtos programos ir modernaus Europos biudžeto vykdymo 
priemonės. Kiekvienu pasiūlymu bus siekiama papildomos naudos Europos Sąjungai. Kad 
kitais metais įgyvendintume nustatytus tikslus, pirmiausia privalome susitarti dėl šio 
pasiūlymų rinkinio.  
 
2012 m. Komisijos darbo programa – pirmoji galimybė naująjį bendrąjį susitarimą 
įgyvendinti per visą pasirengimo ciklą. Mūsų struktūrinis dialogas yra labai konkreti 
ypatingos dviejų institucijų partnerystės išraiška. Norėčiau Jums padėkoti už Komitetų 
pirmininkų sueigos apibendrinamąją ataskaitą – ją pasirengimo laikotarpiu Komisija atidžiai 
išnagrinėjo. Šiame dokumente, kaip ir liepos 6 d. EP rezoliucijoje, už kurios priėmimą 
balsavo didžioji dauguma Europos Parlamento narių, patvirtinamas Europos Parlamento 
pasiryžimas siekti ES gerovės. Šia kalba apie Sąjungos padėtį pradedamos diskusijos, o 
artimiausiomis savaitėmis mūsų struktūrinis dialogas vis intensyvės, kol lapkričio 15 d. bus 
priimta darbo programa. Remiantis bendruoju susitarimu, šiame laiške nurodyti svarbiausi 
elementai, kuriais vadovaujamasi rengiant darbo programą ir kuriuos turime aptarti. Kai 
kurie svarbiausi elementai išskirti atskirais punktais, kad būtų galima pateikti būsimų 
pasiūlymų pavyzdžių, tačiau šis sąrašas nėra baigtinis ar išsamus. Nekantriai laukiu Komitetų 
pirmininkų sueigos ir Kolegijos susitikimo, įvyksiančio spalio 12 d. Praėjusių metų 
susitikimas parodė, kad šiame forume galima išugdyti abipusį pasitikėjimą.  
 

*** 
 
Stabili ir atsakinga Sąjunga. Augimą skatinančios makroekonominės sąlygos ir valdymo 
sistema 
 
Privalome sukurti ilgalaikį Europos ekonomikos valdymo ciklą, todėl turėtume užtikrinti, kad 
nacionalinė ir ES ekonominė politika būtų vykdoma kartu. Turime baigti kurti tvirtą 
ekonomikos valdymo ir finansų priežiūros struktūrą, kad susigrąžintume piliečių ir rinkų 
pasitikėjimą. Bendroji ES rinka turi didžiulį augimo potencialą ir ją reikia stiprinti.  
 
Turime gerinti rodiklius, kad šiuo metu krizei valdyti skiriamą dėmesį labiau sutelktume į 
būsimą augimo modelį, atitinkantį strategiją „Europa 2020“. Privalome parodyti, kad 
priemonės, kurių jau ėmėmės, yra įgyvendinamos ir teikia realią naudą mūsų piliečiams. 
Atsižvelgiant į šiuos tikslus, į 2012 m. Komisijos darbo programą bus įtraukti šie pasiūlymai: 
 

• Antroji metinė augimo apžvalga  
• Europos semestro pasiūlymai kiekvienai valstybei narei, į kuriuos įtraukta naujoji 

perviršinio disbalanso procedūra, ir kiti su ekonomikos valdymu susiję pasiūlymai, 
kuriuos minėjau savo kalboje 

 
Šiuo metu, kai itin svarbus fiskalinis konsolidavimas, Komisija taip pat dės pastangas, kad 
užkirstų kelią mokestiniam sukčiavimui – be kita ko, remdamasi įgaliojimų projektu, kuriam 
dar turi pritarti Taryba, pradės derybas su trečiosiomis šalimis, kuriose mažai 
apmokestinamos santaupos. 
 
ES biudžetas yra viena veiksmingiausių Sąjungos priemonių ekonomikos augimui skatinti. 
Birželio mėnesį Komisija pateikė bendrą daugiametės finansinės programos pasiūlymą, o šį 
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rudenį pateiks naujos finansinės sistemos teisinio pagrindo pasiūlymą, kuriuo dėmesys bus 
sutelktas į tas sritis, kuriose ES gali pasiekti realių pokyčių, be to, bus labai pabrėžiamas 
supaprastinimas.  
 
Augančios ekonomikos ir solidari Sąjunga 
 
Bendroji rinka augimui skatinti 
 
Siekiant Europoje užtikrinti ilgalaikį ekonomikos augimą ir užimtumą, būtina užtikrinti 
tinkamą bendrosios rinkos veikimą. Turėtume panaudoti naujas idėjas ir naujas 
technologijas, kad išnaudotume visas šiandieninės bendrosios rinkos teikiamas galimybes. Po 
išsamių viešųjų konsultacijų Bendrosios rinkos akte paskelbta 12 konkrečių priemonių, kurias 
Komisija pateiks artimiausiais mėnesiais. Raginu Europos Parlamentą ir Tarybą kuo 
sparčiau vykdyti su šiomis iniciatyvomis susijusią teisėkūrą, kad būtų kuo greičiau užtikrinta 
apčiuopiama nauda įmonėms ir piliečiams. 
 
Tačiau mūsų triūsas tuo nesibaigia. Plėtojant ekonomiką turi būti tobulinama ir mūsų įmonių 
veiklos sistema. 2012 m. Komisija pasiūlys daugiau bendrosios rinkos stiprinimo, 
administracinės naštos mažinimo iniciatyvų, taip pat iniciatyvų, kad ekonominės veiklos 
vykdytojams būtų sudarytos sąlygos naudotis visomis rinkos, kurią sudaro 500 milijonų namų 
ūkių, teikiamomis galimybėmis. Patikrinus veiksmingumą, tolesnėmis teisėkūros priemonėmis 
bus siekiama dar labiau gerinti bendrosios rinkos veikimą paslaugų sektoriuje, naudojantis 
naujais darbo vietų ir augimo šaltiniais. PVM sistemos modernizavimas padės įmonėms, ypač 
MVĮ, daugiausia dėmesio skirti augimui. 
 
Klestinčių rinkų varomoji jėga – vartotojų pasitikėjimas. Šį rudenį atlikto darbo rezultatai 
atsispindės kitoje darbo programoje, kurioje bus paskelbtos vartotojų teisių stiprinimo 
priemonės, be kita ko, apimančios elektroninius ir tarpvalstybinius sandorius, taip pat bus 
veiksmingai sprendžiami sveikatos ir saugumo klausimai, siekiant didinti piliečių saugumą ir 
kartu palaikyti paklausą bendrojoje rinkoje. 
 
Bus parengtas išsamus teisės aktų dėl konkurencingų ir saugių geležinkelio paslaugų 
pasiūlymų rinkinys ir taip svariai prisidėta prie Europos transporto sistemos tvarumo 
užtikrinimo. Infrastruktūra visuomet labai svarbi konkurencingumui pasaulyje, todėl Europos 
sujungimo programa yra mūsų veiksmingo ir tvaraus infrastruktūros kūrimo visoje ES 
strategijos pagrindas.  
 
Galiausiai, nors iki 2011 m. pabaigos jau bus pateikti pagrindiniai pasiūlymai, kuriais bus 
siekiama įgyvendinti ES Didžiajame dvidešimtuke prisiimtus įsipareigojimus dėl finansinių 
paslaugų reformos, Komisija šiame su augimu ir investicijomis glaudžiai susijusiame 
sektoriuje toliau sieks didinti atsakomybę, skaidrumą ir patikimumą. 2012 m. bus pasiūlyta 
papildomų priemonių, skirtų investiciniams fondams, draudimo sektoriui ir investuotojų 
apsaugai.  
 
Atsižvelgiant į šiuos tikslus, į 2012 m. Komisijos darbo programą bus įtraukti šie pasiūlymai: 
 

• Investuotojų apsauga mažmeninių investicinių produktų ir investicijų fondų 
sektoriuose 

• Būsimos PVM sistemos rengimas 
• Europos vartotojų darbotvarkė 
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• Persvarstytos bendros gaminių saugos taisyklės  
• Geležinkelio liberalizavimo teisės aktų pasiūlymų rinkinys 
• Elektroninis identifikavimas ir autentifikavimas 
• Veiksmingas kolektyvinis teisių valdymas 
• Valstybės pagalbos sistema, skirta visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms 

 
Darbo vietos ir įgūdžiai 
 
Europos ekonominė sėkmė ir socialinė sanglauda yra dvi to paties medalio pusės. Dabartinis 
aukštas nedarbo lygis yra didelių sunkumų ir rimtos grėsmės mūsų socialinei sanglaudai ir 
ekonomikos plėtrai ateityje priežastis. Europa sėkmės gali tikėtis tik tada, kai kiekvienam iš 
mūsų bus suteikta galimybė prisidėti prie visuomenės pažangos.  
 
Mūsų visuomenei tai labai svarbūs pokyčiai. Atsižvelgdami į vis spartesnį visuomenės 
senėjimą, privalome išsaugoti darbo jėgos potencialą, įgūdžius ir gabumus. Turime investuoti 
į mūsų žmogiškąjį ir socialinį kapitalą. Kai kurios valstybės narės ir bendrovės tai puikiai 
suvokė – per krizę neatleido savo darbuotojų, nors tam tikrais atvejais reikėjo sumažinti 
darbo valandų skaičių ar perkelti darbuotojus į kitas pareigas, – o dabar jos gali visapusiškai 
naudotis jų gebėjimais ir patirtimi. 
 
Krizės socialinis poveikis toli gražu neapsiriboja tik užimtumo sritimi – finansinius sunkumus 
patiriančios šeimos vos suduria galą su galu, vis didesniam vaikų skaičiui gresia skurdas, o 
visuomenę kamuoja dėl streso kylančios ligos ir negalavimai. Todėl Komisija tęs kovą su 
skurdu ir sieks įgyvendinti šį pagrindinį strategijos „Europa 2020“ tikslą.  

 
Kad ateityje apsaugotume visuomenę, turime, be kita ko, laiku spręsti ilgojo laikotarpio 
uždavinius, įskaitant pensijų sistemų tvarumo klausimą. Nors šioje srityje daugiausia 
taikomos nacionalinės priemonės, ES gali svariai prisidėti ir pensijų srityje pateiks keletą 
iniciatyvų. Finansuojant socialinės apsaugos priemones ir kartu siekiant sutvarkyti viešuosius 
finansus, būtina persvarstyti ne tik išlaidų prioritetus, bet ir pajamų šaltinius.  
 
Siekiant sustiprinti Europos socialinės rinkos ekonomiką, kitų metų darbo programoje 
numatytos šios iniciatyvos: 
 

• Užimtumo teisės aktų pasiūlymų rinkinys (į kurį įtraukta atnaujinta lankstumo ir 
užimtumo garantijų pusiausvyros darbotvarkė, ekologiškų darbo vietų kūrimo 
iniciatyva ir su jaunimo galimybėmis susijusi iniciatyva) 

• Profesinių pensijų skyrimo rėmimas  
• Darbovietę keičiančių asmenų teisių į papildomą pensiją gynimas 

 
Tvarus kelias į ateitį 
 
Vienas svarbiausių šios Komisijos prioritetų – sukurti nuoseklią sistemą, pagal kurią 
palaipsniui būtų pereinama prie visuomenės, taikančios mažo anglies dioksido kiekio 
technologijas ir veiksmingai naudojančios išteklius. 2012 m. bus paskutiniai pasirengimo 
metai prieš visapusišką 2009 m. klimato kaitos ir energetikos teisės aktų rinkinio įsigaliojimą; 
šiais metais taip pat bus pateiktos naujos priemonės, dėl kurių bus lengviau siekti sutartų 
tikslų ir kurios padės piliečiams, bendruomenėms ir įmonėms parengti ilgalaikius planus dėl 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų ateities. Transporto srityje pasinaudosime 
sėkmingomis priemonėmis transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekiui mažinti. 
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Padėsime sukurti infrastruktūrą, reikalingą, kad alternatyvusis kuras ir alternatyvios 
transporto priemonės būtų lengvai prieinami. Naujasis vandens politikos projektas bus 
svarbus tausaus išteklių naudojimo pavyzdinės iniciatyvos įgyvendinimo rezultatas. 
 
Bus ne tik taikomos šios priemonės, bet ir siekiama, kad planuojant būsimas ES biudžeto 
išlaidas visuomet būtų atsižvelgiama į kovos su klimato kaita tikslus ir taip svariai 
prisidedama prie jų įvykdymo. Komisija ir toliau visuose teisės aktuose atsižvelgs į kovos su 
klimato kaita tikslus, o Europoje atliekamam darbui įtakos turės tarptautinėse derybose 
pasiekti rezultatai. 
 
Bėgant laikui tapo akivaizdu, kad energijos vartojimas yra vienas svarbiausių klestinčios 
visuomenės rodiklių. Saugi, tvari ir konkurencinga energetikos sistema pasirinkta kaip 
bendras ES tikslas. Siekiant stabilumo ilguoju laikotarpiu, bus parengta atsinaujinančiosios 
energijos diegimo po 2020 m. strategija. Be to, įvertinus tragiškos avarijos Fukušimos 
branduolinėje jėgainėje padarinius ir testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus, bus 
išsamiai persvarstyta dabartinė branduolinės saugos sistema. 
 
Atsižvelgiant į šiuos tikslus, į 2012 m. Komisijos darbo programą bus įtraukti šie pasiūlymai: 
 

• Tolesnės keleivinių automobilių ir lengvųjų autofurgonų išmetamų teršalų kiekio 
mažinimo priemonės 

• Geresnių sąlygų transporto srityje naudoti atsinaujinančių šaltinių energiją 
sudarymas 

• Europos vandens išteklių apsauga 
• EURATOMO branduolinės saugos teisės aktų atnaujinimas  

 
Piliečiams atvira Europa 
 
Vienas akivaizdžiausių ES veiklos pavyzdžių – atviros ir saugios erdvės, kurioje gali judėti, 
gyventi ir dirbti ES piliečiai ir teisę atvykti į ES ir joje būti turintys trečiųjų šalių piliečiai, 
sukūrimas.  
 
Dėl praėjusių metų įvykių Sąjungoje ir už jos ribų sienų kontrolė tapo vienu svarbiausių mūsų 
darbotvarkės klausimų. Siekdami išsaugoti istorinius su laisve ir judumu susijusius 
laimėjimus, privalome nuolat stiprinti ir tobulinti sienų apsaugos sistemą, kad pajėgtume 
spręsti kylančius naujus uždavinius. Taip pat turime toliau stiprinti bendrą migracijos 
politiką, kad Europos Sąjungoje migracija būtų valdoma atsakingai. Po išsamių konsultacijų 
su suinteresuotosiomis šalimis Komisija pateiks teisės aktų dėl naujos kartos patikrinimų 
kertant sieną pasiūlymų rinkinį. Taip pat sieksime užtikrinti, kad laisvas darbuotojų judėjimas 
Sąjungoje būtų užtikrintas praktiškai, nes toks judėjimas yra viena iš pagrindinių piliečių 
teisių bendrojoje rinkoje. 
 
Į 2012 m. Komisijos darbo programą bus įtrauktos kelios svarbios plataus užmojo Stokholmo 
programos veiksmų plane nurodytos iniciatyvos. Teisiniame pasiūlyme dėl didesnio masto 
e. teisingumo projekto nurodyta, kad siekiant supaprastinti bendradarbiavimą teisingumo 
srityje bus naudojamos informacinės ir ryšių technologijos. Taip pat sieksime užtikrinti, kad 
teismo proceso dokumentai galėtų būti pripažįstami visoje Sąjungoje. 
 
Atsižvelgiant į šiuos tikslus, į 2012 m. Komisijos darbo programą bus įtraukti šie pasiūlymai: 
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• Naujos kartos patikrinimai kertant sieną 
• Prekybos žmonėmis prevencijos ir kovos su ja strategija 
• Užimtumas ir migracija 
 

ES įtakos didinimas visame pasaulyje 
 
Vis daugiau tiesioginės įtakos ES piliečių gerovei ir saugumui turi įvykiai už Sąjungos ribų. 
Esame suinteresuoti formuoti šiuos įvykius ir tai geriausiai darome dirbdami kartu.  
 
Istoriniai įvykiai Viduržemio jūros regiono pietinėse šalyse suteikia ES galimybę padėti šioms 
šalims siekti demokratijos ir klestėjimo. Bendradarbiaudami su naujomis vyriausybėmis 
turime išsiaiškinti, kokią paramą ir kokių paskatų galime joms suteikti, visų pirma kalbant 
apie politinę paramą, techninę pagalbą, konkrečią atstatymo pagalbą ir pagalbą ekonomikos 
plėtrai.  
 
Solidarumas – kertinė vertybė ir Europoje, ir už jos ribų. Būdama dosniausia tarptautinės 
paramos vystymuisi teikėja pasaulyje, ES imsis vadovaujamojo vaidmens teikiant pagalbą 
skurdžiausiems pasaulio regionams ir ypatingą dėmesį skirs tam, kad būtų įgyvendinti 
Tūkstantmečio tikslai. 2012 m. konkretus ES solidarumo su kitais pasaulio regionais pavyzdys 
bus pasiūlymai įsteigti Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusą. 
 
Be to, Komisija tarptautinėje arenoje toliau rems ES iškeltus augimo tikslus. Nors 
tebevykstančios daugiašalės derybos dėl prekybos ir tolesnis Pasaulio prekybos organizacijos 
stiprinimas įstojus Rusijai išlieka bendras tikslas, artimiausiu metu tikimės laisvosios 
prekybos susitarimus sudaryti su Ukraina, Kanada, Singapūru ir Indija, taip pat padaryti 
didelę pažangą derybose su Japonija. Taip pat siekiame pradėti derybas dėl ES ir Kinijos 
susitarimo dėl investicijų.  
 
2012 m. toliau bus atliekamas galimų būsimų plėtros etapų ir vykstančių derybų vertinimas. 
Tikimės, kad jau greitai galėsime pasveikinti Kroatiją tapus 28-ąja mūsų šeimos nare. 
2012 m. bus toliau dedama daug pastangų sudaryti sąlygas Kroatijai pasinaudoti visomis 
pasirengimo narystei galimybėmis ir įvykdyti visus su naryste susijusius įsipareigojimus.  
 
Atsižvelgiant į šiuos tikslus, į 2012 m. Komisijos darbo programą bus įtraukti šie pasiūlymai: 
 

• Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpuso įsteigimas 
• 2012 m. teisės aktų dėl plėtros pasiūlymų rinkinys 
 

Pažangus reglamentavimas ir veiksmingas įgyvendinimas 
 
Įgyvendindama darbo programą, Komisija toliau vykdys tvirtą įsipareigojimą rengti 
aukščiausios kokybės pasiūlymus. Pasirengimas – būtina kokybės sąlyga, todėl būtina 
užtikrinti, kad iniciatyvos būtų rengiamos visapusiškai konsultuojantis su suinteresuotosiomis 
šalimis. Kad suinteresuotosios šalys dalyvautų aktyviai, nuo 2012 m. konsultacijoms 
skiriamas laikotarpis bus pailgintas nuo 8 savaičių iki 12 savaičių. 
 
Vis dėlto, net jei pasiūlymai parengti gerai ir kruopščiai patikrinti ir patvirtinti Europos 
Parlamento bei Tarybos, realus poveikis priklauso nuo jų įgyvendinimo. Šiuo metu imamasi 
per daug politinių veiksmų, kurie nesuteikia apčiuopiamos naudos piliečiams, įmonėms ir 
valdžios institucijoms. Komisija ir toliau atsakingai vykdys Sutarties sergėtojos vaidmenį. Šis 
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vaidmuo, be kita ko, apima iniciatyvą taikyti ir plėtoti konkurencijos politiką, nes tai – 
pagrindinė priemonė vienodoms sąlygoms ir sklandžiai veikiančiai bendrajai rinkai užtikrinti.  
 
Atsižvelgiant į šiuos tikslus, į 2012 m. Komisijos darbo programą bus įtrauktas šis 
pasiūlymas: 
 

• Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga 
 
 

*** 
 
Perspektyva 
 
Iki 2020-ųjų liko tik aštuoneri metai. Atsižvelgdama į pokyčių pasaulyje spartą, ES privalo 
pasinaudoti galimybe sustiprinti savo pozicijas jame. Ar įvykdysime plataus užmojo planus, 
priklauso nuo to, ar ES valstybės narės ir institucijos tinkamai laikysis bendro įsipareigojimo 
siekti reformų. Kad 2020-aisiais būtų juntamas realus poveikis, privalome sutelkti pastangas 
Europos mastu. Tai reiškia, kad siekdami užtikrinti reikiamą pažangą, privalome veikti 
nedelsdami. Nekantriai laukiu artimiausiomis savaitėmis vyksiančio bendradarbiavimo su 
Europos Parlamentu, kai bus siekiama parengti iniciatyvų, padėsiančių atkurti ekonomikos 
augimą ir pasitikėjimą mūsų Sąjunga, programą. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         José Manuel BARROSO 
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