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Liepos 1–ąją prasidėjęs Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos (ES) Tarybai jau
pažymėtas svarbiais įvykiais. Šiandien, liepos 3 d., Strasbūre Lietuvos prezidentė Dalia
Grybauskaitė oficialiai pradės Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai. Šalies vadovė susitiks su
Europos Parlamento Pirmininku Martinu Schulzu, Lietuvos pirmininkavimo prioritetus ir
svarbiausius darbus pristatys ES 28 šalių europarlamentarams, atsakys į jų klausimus. Pasak
Prezidentės, jaunimo nedarbo mažinimas kartu su ES bendrosios rinkos stiprinimu yra vieni iš
svarbiausių prioritetų Lietuvai tapus pirmininkaujančia ES Tarybai šalimi.

Lietuvai per pusmetį teks derinti daugiau nei 300 ES teisės aktų, kurie būtini ilgalaikiam ES
ekonomikos augimui, jaunimo nedarbo ir energetinių kainų mažinimui, saugesnės kaimynystės
užtikrinimui.
„Po penkerių ekonominio sunkmečio metų Europos žmonės laukia realių rezultatų. Todėl per
labai trumpą laiką privalome priimti daug sprendimų ir atverti naujas galimybes mūsų piliečiams.
Tam reikia visų – ES institucijų ir nacionalinių vyriausybių – tvirtos politinės valios ir koordinuotų
veiksmų. Lietuva pasirengusi sutelkti visas Europos jėgas siekdama susitarti dėl geresnės,
stipresnės ir vieningesnės bendros visų mūsų ateities“, – sakė Prezidentė.
Bendroji rinka - ekonominio augimo šaltinis

Pirmininkaujant ES, pagrindinės Lietuvos pastangos bus skirtos ES galimybėms tinkamai
reaguoti į ekonominius, finansinius, socialinius ir energetinius iššūkius stiprinti. Vienas iš būdų
tai padaryti – ES bendrosios rinkos sustiprinimas.
Pasak Prezidentės Dalios Grybauskaitės, bendroji Europos Sąjungos rinka, turinti 500 milijonų
vartotojų, suteikia milžiniškas galimybes kiekvienai šaliai. Ji yra Europos ekonomikos augimo
šaltinis ir raktas į sėkmingą konkurenciją globalioje rinkoje. Lietuva pirmininkavimo metu sieks
kuo didesnės pažangos stiprinant bendrąją rinką.
Prezidentė pabrėžia, kad siekiant Europos ekonomikos augimo visų pirma svarbu geriau
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išnaudoti jau sukurtus instrumentus. Aiškesnės ir supaprastintos taisyklės, greitesnis jų
įgyvendinimas, administracinės naštos mažinimas verslui leistų paspartinti ekonominį augimą
nedidinant valstybių skolos. Lietuva pirmininkavimo metu sieks inicijuoti Tarybos diskusijas ir
gruodį priimti išvadas dėl bendrosios rinkos integracijos.

„Visuomet klausdavau kur būtų Lietuva šiandien, jeigu nebūtų Europos Sąjungoje? Todėl
turėdami visas mums teikiamas Sąjungos naudas, turime išnaudoti suteikiamą šioje rinkoje
slypintį potencialą. Didžiausios neišnaudotos ES bendrosios rinkos galimybės glūdi paslaugų
sektoriuje. Ir ypatingai ši tendencija ryški Lietuvoje. Todėl būtina pašalinti ne tik teisinius
kriterijus, bet ir psichologinius, protekcionistinius, kad atsivertų dar daugiau galimybių verslui ir
žmonėms“, - komentavo pirmininkavimo prioritetus „Europe Direct Marijampolė“ vadovė Vaida
Burbienė. Pagal paskaičiavimus, jeigu paslaugų direktyva būtų tinkamai įgyvendinama visose
ES valstybėse narėse. Tinkamas Paslaugų direktyvos įgyvendinimas padidintų BVP augimą
apie 2,6 proc.
Bendroji rinka apima 500 milijonų vartotojų ir 21 milijonų įmonių. ES vidaus prekyba sudaro 2
800 mlrd. eurų, ES prekyba su ne ES šalimis - 1 500 mlrd. eurų. Verslininkams bendroji rinka
atveria galimybę pasiekti daugiau vartotojų. ES žmonėms bendrosios rinkos sklandus veikimas
suteikia didesnį prekių pasirinkimą, jų kokybę, o griežti ES reikalavimai užtikrina vartotojų teisių
apsaugą.

Jaunimo nedarbas – opi problema
Manoma, kad gilesnė ES integracija ir bendrosios rinkos stiprinimas, sukurs naujas galimybes
nedarbo mažinimui, ypač tarp jaunimo. Pirmininkavimą ES Tarybai perimusi Lietuva jaunimo
nedarbo problemai spręsti planuoja skirti ypatingą dėmesį.
Ekonominė krizė jaunimą paveikė labai skaudžiai, jaunimo nedarbo lygis ES šalyse dažnai
dvigubai didesnis už bendrą nedarbo rodiklį. Pasak Prezidentės, tai gali turėti skaudžių
pasekmių ilgalaikiam ES ekonomikos augimui. Apie jaunimo nedarbo problemą yra kalbama jau
seniai, tačiau suvokiama, kad vien nuo aukštų pareigūnų kalbų daugiau darbo vietų neatsiras.
Prezidentė mano, kad tam padaryti būtina imtis labai konkrečių veiksmų ir kuo efektyviau
įgyvendinti ES priimtas iniciatyvas.
Jaunimo užimtumo iniciatyvai, kuri skirta paremti 15-24 m. darbo ieškančius ir nerandančius
jaunus žmones, ES daugiamečiame 2014-2020 m. biudžete skirta 6 mlrd. eurų. Siekiama, kad
pinigai jaunimo užimtumui skatinti iš ES daugiamečio biudžeto būtų skirti kuo greičiau,
nelaukiant visų 7 metų laikotarpio.

„Lietuvoje ES lėšomis yra įgyvendinama keletas iniciatyvų: per investicijas skatinamas darbo
vietų kūrimas jaunimui, suteikiamos mokesčių lengvatos darbo patirties neturintiems jauniems
žmonėms, verslo pradžiai kuriami įvairūs paramos fondai skatina jaunų žmonių verslumą,
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didinamos jaunų žmonių konkurencinės galimybės sudarant sąlygas mokytis ir įgauti daugiau
praktinių įgūdžių“ – tai yra Lietuvos ir visos ES konkurencingumo šaltinis sakė „Europe Direct
Marijampolė“ vadovė V. Burbienė.
Atvira Europa – trečias Lietuvos prioritetas

Pirmininkavimo laikotarpiu bus deramasi ir dėl laisvosios prekybos sutarčių su JAV, Japonija ir
siekiama glaudesnės integracijos tarp ES ir jos Rytų partnerių. Pasak Prezidentės, europietišką
kryptį pasirinkę ES partneriai turi žinoti, kad jie irgi yra laukiami ir galės prisijungti prie mūsų
šeimos, kai tik bus pasirengę. Tikimasi, kad Vilniaus viršūnių susitikime lapkričio mėnesį bus
pasiekta svarbių sprendimų: planuojama pasirašyti Asociacijos sutartis su Ukraina, užbaigti
derybas ir parafuoti susitarimus su Moldova, Gruzija ir Armėnija.
Tikima, kad ES konkurencingumas augs, o ekonomikos ir užimtumo augimas bus tvarus, jei ES
piliečiai jausis saugūs, o ES institucijos išliks aktyvios gindamos pagrindines žmogaus teises ne
tik ES, bet ir už jos ribų. Pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu, Lietuva sieks, kad būtų įtvirtinti
demokratijos principai, užtikrintas regioninis stabilumas, atvirumas prekybai, žmonių tarpusavio
kontaktams, vystomajai pagalbai ir kartu su ES užsienio politiką kuruojančiomis institucijoms ir
tarptautiniais partneriais būtų siekiama įveikti globalius iššūkius.
Skaitmeninė rinka Europoje

Pirmininkavimo metu Lietuva taip pat sieks pažangos įgyvendinant bendrąją skaitmeninę rinką.
Ji gerokai paskatintų ES ekonomikos augimą, o skaitmeninio amžiaus privalumais galėtų
naudotis visa ES visuomenė. Manoma, kad sukūrus bendrąją skaitmeninę rinką būtų lengviau
atliekami elektroniniai mokėjimai, technologijos būtų patikimesnės, interneto ryšys taptų
spartesnis.
Be to vadovaudama ES Lietuva skirs deramą dėmesį iniciatyvoms, kuriomis siekiama sukurti
tikrą žinių, mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrąją rinką, įgyvendinti.
Lietuvos pirmininkavimo metu vyks du skaitmeninės rinkos klausimams ir IT plėtrai skirti
renginiai: spalio mėnesį Europos Vadovų Tarybos susitikimas ir lapkričio pradžioje Vilniuje
įvyksiantis Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų (ICT) renginys.
Piliečių Europa

2013 metai – Europos piliečių metai, kuriais siekiama didinti informuotumą ir žinias apie su ES
pilietybe susijusias teises ir pareigas, kad piliečiams būtų sudaryta galimybė visapusiškai
pasinaudoti teise laisvai judėti ir apsigyventi bet kurios ES valstybės narės teritorijoje ir kitomis
ES pilietybės suteikiamomis galimybėmis.
Pirmininkavimo ES tarybai metu Lietuva tęs anksčiau ES pradėtą darbą teisingumo ir vidaus
reikalų srityje. Tai padaryti bus siekiama įtvirtinti pagrindinių teisių apsaugą, skatinti visuomenės
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sąmoningumą ir informavimą (ypač tarp jaunimo) apie bendras ES vertybės remiant augimo
darbotvarkę. sukuriant sąlygas efektyviam teismų bendradarbiavimui, ginant piliečių interesus ir
užtikrinant jų saugumą.
Pažymėti Europos piliečių metų uždarymą, Vilniuje, 2013 m. gruodžio 12-13 d. bus surengta
tarptautinė konferencija piliečių teisių ES tema.
„Europe Direct Marijampolė“ informacija
www.marijampolieciai.lt

4/4

