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 2017 m. Europos Sąjunga mini 60 metų sukaktį. Tuo pat metu ji sprendžia ypač svarbų – Europos ateities 

klausimą. Pastaruoju metu ES patiria daugybę iššūkių ir yra priversta apmąstyti nueitą kelią ir  nutarti, kokiu keliu eiti 

toliau. 

2017 kovo 1 d. Europos Komisija paskelbė Baltąją knygą dėl Europos ateities. Baltojoje knygoje apžvelgiami 

prognozuojami ateinančio dešimtmečio pokyčiai ir pateikiami galimi scenarijai, kaip ES galėtų geriau vystytis ir stiprėti 

paisydama skirtingų šalių interesų ir juos sėkmingai derindama. 

Europos Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker kreipėsi į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetą (EESRK), kuris laikomas „pilietinės visuomenės balsu Europoje“, prašydamas visose ES šalyse narėse surengti 

piliečių diskusijas dėl Europos ateities. Remdamasis diskusijų rezultatais EESRK parengs tiriamąją nuomonę – išsamų 

dokumentą, kuris pasitarnaus ES institucijoms priimant sprendimus dėl ES ateities scenarijų.   

Lietuvos pilietinės visuomenės organizacijoms atstovaujantys EESRK nariai ėmėsi iniciatyvos pakviesti 

diskusijai Lietuvoje politikus, socialinius partnerius bei pilietinės visuomenės atstovus: pramonės, verslo (darbdavių) 

bei profesinių sąjungų atstovus, taip pat studentiją, akademinę bendruomenę, žemdirbius bei bendruomenes, savo 

žiniomis, patirtimi ir įžvalgomis galinčius pasitarnauti Europos ateities labui. 

 

8.30 val.  Registracija 

 

9.00 val.  Sveikinimo žodis 

  Simonas Kairys, Kauno miesto mero pavaduotojas 

 

9.10 val. Penki Europos Sąjungos ateities scenarijai: 

  Europos Komisijos Baltosios knygos dėl Europos ateities pristatymas 

 

  Pranešėjas 

  Arnoldas Pranckevičius, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas 

 

9.30 val. 60 metų: Europos Sąjungos pasiekimai ir problemos    

   

  Pranešėjas 

  Prof. Mindaugas Jurkynas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius 

 

9.45 val.  Ką daryti su ES?  Išlaikyti tokią pačią negalima keisti. Kur dėti kablelį? 

   

  Pranešėjas  

  Arūnas Laurinaitis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas 

 

10.00 val. Daugiau ar mažiau Europos? 

   

  Pranešėjas  

  Artūras Černiauskas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas 

 

  Klausimai ir atsakymai 

 

  Moderatorius 

  Gintaras Morkis, EESRK narys  



  
 

10.15-11.30 val. 1 teminė diskusija: 

   Skirtingos šalys – skirtingi interesai. Ar įmanoma judėti į priekį? 

 

 Vidaus rinka yra esminis ES įrankis ekonomikai augti, darbo vietoms kurti, socialinei gerovei užtikrinti. Tačiau 

vidaus rinkos kūrimas nėra užbaigtas. Pastaruoju metu ES šalių narių nuomonės (beje, kaip ir socialinių partnerių: 

darbdavių bei profsąjungų) labai išsiskyrė dėl Europos Komisijos pasiūlymų koreguoti labai svarbius vidaus rinkos 

elementus, tokius kaip darbo jėgos judėjimas, paslaugų teikimas kitose šalyse (ypač transporto ir statybų srityse). Į 

pirmą planą iškilo kovos su socialiniu dempingu tema. Nesutariama ir dėl socialinės dimensijos, užimtumo ir prekybos 

politikos. Kaip suderinti skirtingas nuomones ir interesus ir judėti į priekį? Koks Europos Sąjungos ateities scenarijus 

(scenarijai) būtų pats (patys) palankiausias (-i) norint suderinti skirtingus interesus ir išspręsti  šias Europos Sąjungos 

vidaus politikos problemas? 

 

 Diskusijos dalyviai: 

 

• Dr. Laima Andrikienė, Europos Parlamento narė 

 

• Šarūnas Klioklys, Lietuvos pramonės, prekybos ir amatų rūmų asociacijos prezidentas  

 

• Gintautas Paluckas, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas, Vilniaus miesto vicemeras 

 

• Diana Tovtkevičienė, Čekiškės gimnazijos mokytoja 

 

• Ričardas Garuolis, ekonomistas, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ valdybos narys 

 

• Danutė Mituzienė, vaikų ir moterų dienos centro „Nendrė“ direktorė 

 

• Linas Lasiauskas, EESRK narys 

 

 Klausimai ir atsakymai 

 

Moderatorius 

Liutauras Gudžinskas, Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas  

 

11.15-11.30 val. Kavos pertrauka      

 

11.30-13.00 val.  2 teminė diskusija  

   Kiek ir kokios Europos reikia Lietuvai ir jos piliečiams? 

 

 Apklausos rodo, kad lietuvių palankumas narystei Europos Sąjungoje yra vienas iš didžiausių visoje ES. 

Lietuvoje mažai kas abejoja narystės ES geopolitine, ekonomine, socialine ar finansine nauda (gal tik kiek dėl smarkai 

išaugusių vartojimo prekių kainų pastaruoju metu susilpnėjo palankumas bendrai valiutai). Tačiau pastarojo meto 

įvykiai Europoje ir pasaulyje atnešė nemažai nerimo ir į Lietuvą. Lietuvoje ypač akcentuojamos tokios labai svarbios ES 

politikos sritys, kaip saugumo ir gynybos politika, migracija ir Šengeno erdvė, biudžetas, struktūrinė parama bei 

finansinė disciplina, ekonominės ir pinigų sąjungos gilinimas,  jau nekalbant apie vidaus rinkos ekonominius 

privalumus. Visa tai jau egzistuoja, tačiau žvelgiant plačiau galima suprasti, jog sustoti negalima ir ES turės rasti modelį, 

kuris leistų suderinti individualius šalių (tarp jų ir Lietuvos) bei jų piliečių interesus.  

 

  

 

 



  
 

 Diskusijos dalyviai: 

 

• Prof. Margarita Šešelgytė, Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktoriaus 

pavaduotoja 

 

• Prof. Antanas Maziliauskas, Antano Stulginskio universiteto rektorius 

 

• Gabrielius Landsbergis, Tėvynės Sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas, Lietuvos 

Respublikos Seimo narys 

 

• Guoda Burokienė, Lietuvos Respublikos Seimo narė  

 

• Stasys Kropas, Lietuvos bankų asociacijos prezidentas 

 

• Ainius Lašas, Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas  

 

• Eimantas Mikšys, Vilniaus universiteto žurnalistikos absolventas 

 

 Klausimai ir atsakymai 

 

Moderatorius 

Donatas Puslys. Bernardinai.lt vyr. redaktorius 
 

13.00-13.30 val. Išvados ir rekomendacijos 

 

Gintaras Morkis, EESRK narys 

Daiva Kvedaraitė, EESRK narė 

Mindaugas Maciulevičius, EESRK narys 

 

Renginio partneriai 

 

 

 


