
Mūsų Europa gali daugiau   
Europos istorija buvo kuriama krizių metu. Visais šiuolaikinės istorijos momentais, kai Europa 
susidurdavo su grėsmėmis, mes dar tvirčiau suremdavome pečius. Tokia nuostata padėjo mums 
atlaikyti didžiausias audras, o mūsų institucijoms suteikė galimybę reaguoti į žmonių 
rūpesčius.  Ir apčiuopiamai keisti jų gyvenimą. Europos požiūriu bendradarbiavimas visada yra 
svarbesnis už konkurenciją. Laikantis tokios nuostatos buvo sukurta gerovė, stipri demokratija, 
užtikrinta tvirta asmens laisvių apsauga. Vos per kelerius pastaruosius metus patyrėme bankų 
žlugimą, valstybės skolos krizes, migracijos spaudimą ir mūsų iki tol nepatirtą pasaulinę 
pandemiją. Visi šie įvykiai privertė Europą dar labiau suartėti ir po jų mes tapome stipresni.  
Šiuos pamatus, šią vienybę dar kartą sudrebino galinga audra – prie mūsų namų durų vyksta 
karas, beprecedentiškai auga infliacija, kyla elektros ir energijos kainos, vyksta klimato 
katastrofa, dėl kurios senka mūsų upės ir dega miškai, pradeda stigti maisto ir staigiai gilėja 
pragyvenimo išlaidų krizė.  
Europa patiria dar vieną išbandymą. Europa dar kartą turi reaguoti. Dar kartą turėsime dirbti 
kartu. Dar kartą Europa turės prisitaikyti. Ir dar kartą Europos Parlamentas yra pasirengęs 
atlikti savo vaidmenį.  
Darosi vis sunkiau šildyti savo namus, remti pramonę ir vairuoti automobilius. Dėl infliacijos 
kainos išlieka aukštos. Tai žinome. Tačiau, kai patiriame didžiausią spaudimą – būtent tada 
turime išsitiesti ir būti tokie tvirti, kokie dar niekada nebuvome. Būtent tokiu momentu teorinė 
Europa turi imtis praktinio vadovavimo. Reaguoti greitai, veikliai ir drąsiai. Europa turi drąsiai 
pasitikti šį iššūkį – spręsdama pragyvenimo išlaidų, elektros energijos kainų, klimato kaitos, 
gynybos, aprūpinimo maistu ar paramos Ukrainai klausimus. Eiti pirmyn galime tik būdami 
vieningi. 
Europa turi eiti dar toliau.  Tokį raginimą aiškiai išgirdome vienerius metus trukusios piliečių 
Konferencijos dėl Europos ateities išvadose, kurios buvo pristatytos Europos Parlamente 2022 
m. gegužės mėn. Šią savaitę Europos Komisijos pirmininkė savo metiniame pranešime apie 
Europos Sąjungos padėtį pateiks pasiūlymus. 
Europos Parlamentas mano, kad rengiant pasiūlymus svarbiausia atsižvelgti į pagrindinius 
piliečių iškeltus klausimus. 
Turime sukurti visapusišką saugumo ir gynybos sąjungą. Būtina pertvarkyti mūsų saugumo ir 
gynybos aparatą ir infrastruktūrą. Žiauri, neteisėta, neišprovokuota invazija į Ukrainą parodė, 
kaip nuo vasario mėn. pasikeitė pasaulis. Turime geriau naudoti savo gynybos išlaidas ir vengti 
jų dubliavimosi visos Europos gynybos pajėgumų požiūriu, papildyti NATO, o ne su ja 
konkuruoti.  
Antra, turime spręsti Europos energetinio atsparumo ir savarankiškumo klausimus. Turime 
sumažinti priklausomybę nuo nepatikimų tiekėjų. Be to, turime spręsti su tuo susijusius 
klausimus ir imtis neatidėliotinų priemonių, siekdami sumažinti didėjančių elektros energijos 
kainų poveikį. Kainų šuolių, nuo kurių kenčia visos Europos šeimos, klausimas turi būti 
sprendžiamas skubiai, be kita ko, kad užtikrintume politinį stabilumą.  Sykiu turime toliau 
siekti nusistatytų aukštų klimato tikslų ir spartinti energetikos ir žaliąją pertvarką. 
Trečia, pandemija atskleidė valstybių narių sveikatos priežiūros sistemų trūkumus. Europos 
Parlamentas ragina užtikrinti Sąjungos lygmens teisę į sveikatą. Jei kalbėsime apie virusų 
plitimo stabdymą arba geresnių galimybių gauti specializuotą gydymą sudarymą – dažnai šiuos 
klausimus galime išspręsti daugiau bendradarbiaudami tarpvalstybiniu lygiu.   
Tokios intensyvesnės pastangos bus susijusios su didesnėmis išlaidomis. Kad galėtume 
aktyviau reaguoti į staiga iškylančius sunkumus, turime modernizuoti ES biudžetą. Mūsų 
biudžetas turėtų būti atsparesnis krizėms ir lankstesnis, kad galėtume spręsti greitai kintančius 
arba nenumatytus prioritetinius klausimus.  
Artimiausi mėnesiai nebus lengvi, tačiau jau įrodėme, kad ryžtingai susitelkę europiečiai tikrai 
sugeba atremti sunkumus. Europinio bendradarbiavimo ir integracijos siekis kilo iš troškimo 



solidariai įveikti po pasaulinio karo kilusius sunkumus. Europa gali būti tikra, kad jai pavyks 
įveikti didelius išbandymus. Ji jau įrodė, kad yra stipri.  
Tai svarbus momentas Europai. Kartu mes galime daugiau. 
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