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2 INTERVIU 

Europos Parlamento narys Andrius Kubilius pažymi, kad švenčiant Europos 
dieną, iššūkių Europos Sąjungai netrūksta, tačiau bendrija su pandemijos su-
kelta krize susitvarkė kaip niekad gerai.

Švenčiame Europos dieną, minime 
17 m. Lietuvos įstojimo į Europos 
Sąjungą sukaktį. Kokia šiandien yra 
Europos Sąjunga, kokius svarbiau-
sius iššūkius matote? 

Europos Sąjunga yra tokia, į kokią 
mes ir stojome, ne visada labia aiš-
ki, šiek tiek banguojanti, kartais 

ir klaidų atsitinka, bet kartu tai yra tas 
organizmas, kuris sukurtas prieš 70 metų 
ir išlieka gyvas, augantis, stiprėjantis. Es-
minis tikslas kuriant ES buvo garantuoti 
taiką, ta taika iki šiol yra pats didžiausias 
ES pasiekimas. Duok Dieve, kad ta taika 
išliktų ir ateinančius 70 metų. 

Iššūkių yra įvairių – juos visi matome: 
pandemija, vakcinos, ekonomikos atsi-
gavimas, ekonomikos modernizavimas. 
Be to, žinoma, saugumas ir taikos išsau-
gojimas Europoje. Tai karšta tema, nes 
didžiausia grėsmė Europos saugumui yra 
nedemokratinė Rusija. Apie tai pasta-
ruoju metu daug kalbama, Europos Par-
lamente svarstyta ir priimta reikšminga 
rezoliucija dėl Rusijos veiksmų grasinant 

karu Ukrainai, telkiant kariuomenę ir už-
kertant visą Azovo jūrą, atimant Ukrainai 
teisę įplaukti į savo uostus Azovo jūroje. 
Taip pat paaiškėjo faktai, kad Rusijos 
spec. tarnybos taiko teroristinius me-
todus ir užsienio valstybėse – Čekijoje 
2014 metais išsprogdinti karinės amuni-
cijos sandėliai. Didelį susirūpinimą kelia 
ir tai, kad dabartinė Kremliaus valdžia 
demonstruoja ne tik išorinį agresyvumą 
prieš kaimynus – Ukrainą, demokratinę 
Baltarusiją, palaikydama Lukašenką, bet 
ir pradeda agresyvų karą prieš savo žmo-
nes, prieš A. Navalną bei protestuotojus. 

Ką šiuo atveju konkrečiai gali pa-
daryti Europos Sąjunga? Kai kurios 
valstybės išsiuntė Rusijos ambasadų 
darbuotojus, kokių dar veiksmų rei-
kėtų imtis be susirūpinimo kalbų?

Sekant Kremliui artimą spaudą, matome, 
kad jie reiškia susirūpinimą dėl diskusijų 
Europos Parlamente. Parlamente galbūt 
pirmą kartą matau tokį aiškų pasakymą, 
kokių veiksmų imtųsi Europos Sąjunga, 
jeigu Kremlius realizuotų savo agresiją 

prieš Ukrainą. Įvardinta visa eilė priemo-
nių, kurios ir sukėlė Kremliaus propagan-
dos pliūpsnį – pavyzdžiui, „Nord Stre-
am 2“ sustabdymas, taip pat kad Europos 
Sąjunga turėtų sustabdyti bet kokį dujų 
ir naftos importą. Antra, aiškiai pasaky-
ta, kad ES turėtų siekti, kad Rusija būtų 
atjungta nuo vadinamosios SWIFT at-
siskaitymų sistemos. Trečia, matant, jog 
Kremlius elgiasi vis agresyviau – mažin-
ti ES priklausomybę nuo Rusijos dujų ir 
naftos. Tai Kremliui ir kelia didžiausią 
susirūpinimą, tai reiškia, kad Kremlius 
girdi Europos Parlamento diskusijas. Tai 
gali ne tik daryti įtaką ES veikimui sukel-
tų krizių atveju, bet gali šiek tiek atšaldyti 
Kremliaus norą užsiimti didesnėmis pro-
vokacijomis. 

Visi praėję metai buvo skirti pande-
mijai, jos pasekmėms suvaldyti. Nuo 
šių metų pradžios buvo susitelkta į 
skiepijimo kampaniją, daug iššūkių 
patyrė ekonomikos. Kaip jums atro-
do, ar atsigaus ES po pandemijos? 

Manau, kad Europos Sąjunga nesiskirs 
nuo kitų pasaulio didelių ekonomikų, ar 
tai būtų JAV, ar Azijos valstybės. Visos tai 
pergyvens, bet be pasekmių tie karantinai 
nepraeis, akivaizdu. Bet tos pasekmės 

Andrius Kubilius: „Esminis tikslas kuriant  
ES buvo garantuoti taiką. Ta taika iki šiol  
yra pats didžiausias pasiekimas“
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3INTERVIU 

palies visą pasaulį, tad nereikėtų galvoti, 
kad ES kitaip tą smūgį pajus. 

Ypač lyginant su 2008-2012 m. krize, nes 
ES šį kartą parodė žymiai ryžtingesnio 
veikimo pavyzdžių – nedelsiant buvo pa-
skelbta ir apie milžinišką 750 mlrd. eur 
Atsigavimo fondo kūrimą, pinigai iš jo 
ateis dabar ir padės ekonomikoms, lygiai 
taip pat Europos centrinis bankas ėmėsi 
vadinamųjų finansinės „bazukos“ instru-
mentų. Turint patirties iš ankstesnių kri-
zių, galiu pasakyti, kad ES elgėsi visiškai 
kitaip, ir turbūt būtų sunku priekaištau-
ti, kad kažko nepadarė. O kiek tai padės 
ekonomikoms, kiek verslų bus praradę 
savo gyvybingumą per karantinus – tai 
parodys tik ateitis. Be abejo, ne tik vers-
lams, bet ir valstybėms reikės galvoti, kaip 
mažinti savo įsiskolinimus bei skolas, ku-
rios per šią krizę labai išaugo, bet tai įvyko 
visame pasaulyje ir visoje ES. 

Ekonomistai prognozuoja, kad dėl 
tebevyraujančio neapibrėžtumo bei 
karantino ribojimų Lietuvos BVP 
augimas bus vienas mažiausių ES, ir 
šiemet sieks 1,8%. Tačiau kitąmet, 
jeigu nebebus taikomi karantino ri-
bojimai, Lietuvos ekonomika turėtų 
pasistiebti 5,5%. Kaip vis dėlto Lie-
tuva atrodo ES kontekste? 

Čia nėra labai paprasta ir įvertinti. BVP 
augimas skaičiuojamas nuo praeitų metų. 

Kai kurioms ES valstybėms pandemija ir 
karantinas gana stipriai smogė šalių eko-
nomikoms ir jos gana stipriai smuko. 
Lietuvai tokio smukimo pavyko išveng-
ti. Kai lyginamas kitų šalių augimas šiais 
metais su praeitais metais, tų šalių, kurios 
smuko į duobę, augimas šiemet gali at-
rodyti didesnis. Lietuva, išvengusi smu-
kimo praeitais metais, šiais metais gali 
rodyti mažesnius augimo skaičius, nes 
natūralu, kad jei nebuvo duobės, tai nėra 
ir iš ko lipti. O galvoti, kad pandemija sa-
vaime gali duoti kažkokį impulsą papil-
domam augimui, turbūt būtų klaidinga. 
Todėl reikėtų matuoti ne tiek šių metų 
augimą, kiek bendrai pandemijos laiko-
tarpiu patirtos duobės gylį. Ir kiek iš to 
šalių pyrago, pasigaminto per šiuos porą 
metų, kiek iš jų pandemija kuriai šaliai 
iškepė. Lietuva, žiūrint tokiu požiūriu, 
nepaisant to, kad augimas gali neatro-
dyti labai didelis, to pyrago sumažėjimo 
požiūriu gali atrodyti labai neblogai tarp 
visų ES valstybių. 

Kokia sritis darbuojantis Europos 
Parlamente jums asmeniškai šiemet 
buvo svarbi, kokie planai artimiausiu 
metu? 

Natūraliai taip susiklostė, kad daugelis 
dalykų susiję su užsienio politika, su Ry-
tais, su Rusija, su Rytų Partneryste bei 
atskirų šalių problemomis. Daug laiko 
teko skirti Sakartvelo politinės krizės 

sprendimui, gerai, kad ta krizė jau baigėsi. 
ES parodė gerą lyderystės lygį su Šarlio 
Mišelio (Charles Michell) dalyvavimu. 
Skirtingai gal nuo kitų šalių, Sakartvelo 
Europos Parlamente turi net kelias priva-
čias televizijas, tad kartais apimdavo toks 
jausmas, kad mes iš Sakartvelo ekranų ne-
išlipame. 

Daug dėmesio teko skirti demokratinės 
Baltarusijos reikalams, kuri žinome, ko-
kioje dabar būsenoje: Lukašenka savo 
žiauriais veiksmais žmonių protestus yra 
pristabdęs, tačiau žmonių nuotaikos yra 
tokios pačios ir tikiu, kad nelegitimaus 
uzurpatoriaus Lukašenkos valdymui vis 
tiek ateina pabaiga. Aišku, tai priklauso 
nuo Putino. 

Trečia tema – Rusija bei jos demokratijos 
perspektyvos. Tam skiriame daug dėme-
sio – ir formalaus, ir neformalaus. Tenka 
ruošti pranešimą dėl Rusijos, organizuoti 
daug diskusijų. 

Tie dalykai ir sudaro didžiąją darbų dalį. 
Be abejo, lieka ir lietuviški rūpesčiai kaip 
Astravas, kiti dalykai, susiję su ES finan-
savimu. 

Ko palinkėtumėte Europos dienos 
proga?

Palinkėjimas yra vienas – džiaugtis, kad 
esame europiečiai ir tuo didžiuotis. 

Bendras ES vidaus produktas 13,94 trln. Eur 
ES BVP per capita 31,080 Eur

Nedarbo lygis euro zonoje 7.6 % 
Jaunimo nedarbo lygis euro zonoje 15.7 % 
Europos Sąjunga: prekių eksportas 1,931.6 mlrd. Eur 
Europos Sąjunga: prekių importas 1,714.3 mlrd. Eur 

Europos Sąjunga: prekybos balansas -14.67 mlrd. Eur

ĮDOMŪS FAKTAI APIE ES

ES plotas: daugiau kaip 4 mln. km².
Gyventojai: 446 mln. žmonių. 

ES yra trečia pasaulyje pagal gyventojų skaičių po Kinijos ir Indijos.
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Šiandien Europos Sąjunga, kaip ir visas pasaulis, dorojasi su krize bei svars-
to apie savo ateitį. Vyksta daug diskusijų, ar ES geba dorotis su krizėmis, ar 
negeba, kokia jos ateitis. Be pandemijos ir jos sukeltos krizės vyksta ir infor-
macinis karas. Tad Europos Sąjunga gyvena tokį įtemptą gyvenimą, bet taip 
yra nuo pat jos susikūrimo, nuo pat pradžių. ES pati kilo iš Antrojo Pasaulinio 
karo krizės. Kaip ir žmogaus gyvenime, sakyčiau, yra paauglystė, tai ES yra 
dar jaunas organizmas, jauna struktūra žiūrint istoriškai, vyksta jos branda. 
Su kiekviena krize ES tampa vis stipresnė. 

Kokia sritis darbuojantis Europos 
Parlamente praėjusiais metais jums 
asmeniškai buvo svarbi?

Tapau specialiai sukurto parlamen-
tinio komiteto dėl kišimosi į poli-
tinius procesus Europos Sąjungoje 

(INGE) nare, komitetas nagrinėja išorės 
įtakas politiniams procesams Europos Są-
jungoje, įskaitant dezinformaciją. Trum-
piau tariant, nagrinėja hibridinius karus, 
nukreiptus prieš ES valstybes. Šioje srityje 
turiu patirties iš ankstesnės politinės vei-
klos Krašto apsaugos ministerijoje ir aps-
kritai politikoje. Lietuva nuo pat atsikūri-
mo susidūrė su dezinformacijos ir kitokiais 
karais iš Rusijos, tad mes turime, ką pasaky-
ti ir ką pasiūlyti. Įdomu dirbant šiame ko-
mitete pasiklausyti įvairių ekspertų įžvalgų. 

Taip susiklostė, kad šiuo metu esu net 
keturių komitetų narė, tad krūvis yra net 
šiek tiek per didelis. 

INGE komiteto veikla buvo pratęs-
ta dar pusmečiui, galbūt jau ryškėja 
pranešimo, kuris bus teikiamas Par-
lamentui, kontūrai? 

Patyrusi latvių parlamentarė Sandra Kal-
nietė yra šio pranešimo autorė, jau gimsta 
dokumento darbinis projektas. Aš ma-
nau, kad tai bus gana stiprus dokumen-
tas, mes taip pat teikėme jam pasiūlymus, 
jie buvo priimti. Svarbiausias dalykas, 
kad ES ir valstybės narės sugebėtų atsek-
ti nelegalių pinigų srautus, skirtus daryti 
politinę įtaką, taip pat rinkimams valsty-
bėse narėse ir kt. Mano bendras įspūdis 
yra, kad tikrai atsirado visose valstybėse 
ir kitur labai gerų ekspertų, kuriuos mes 
išklausome šiame komitete. Ir JAV, ir ES 
ekspertinės patirties randasi vis daugiau. 
Pagrindinės valstybės, kurios daro įtaką 
yra Rusija ir Kinija, tačiau taip pat kalba-
me ir apie Iraną, Turkiją ir kt.

Jūsų veiklą EP pastebi kolegos bei 
siūlo tapti Parlamento Saugumo ir 
gynybos pakomitečio pirmininko 
pavaduotoja, kaip tai vertinate? 

Taip, laukia balsavimas gegužės pabaigo-
je šiame komitete, mane siūlo Europos 
liaudies partijos politinė grupė užimti šią 
vietą. Beje, tai atsitiko po to, kai iš mūsų 
frakcijos pasitraukė vengrai. 

Ko palinkėtumėte Europos dienos 
proga? 

Labiausiai noriu palinkėti nepasiduo-
ti įtakoms, kaip tik iš išorės, taip pat ir 
vidaus jėgomis, kurios bando skaldyti, 
bandoma kurti tokius branduolius su an-
tieuropietiška politine visuomenine linija 
Lietuvoje. Taip pat atsparumo, kantrybės 
ir labiau mokėti pasidžiaugti tuo, kad esa-
me pasiekę narystę ES, kuri mums duoda 
didelį pranašumą ir daug privalumų. Pasi-
žiūrėkime į Rytus nuo mūsų – Ukrainos, 
Sakartvelo žmonės žiūri į mus su dideliu 
pavydu. Net ir šios krizės laikotarpiu, 
būdami ES nariai, gal ne taip greit kaip 
norėtume, bet mes gavome vakcinas nuo 
COVID su pačiais pirmaisiais pasaulio 
piliečiais. 

Rasa Juknevičienė: Mokėkime pasidžiaugti naryste 
ES, kuri mums suteikia daug privalumų
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Gegužės 1 d. minima Lietuvos įstojimo į ES data, o gegužės 9-ąją – Europos 
diena. Kaip pastebi Liudas Mažylis, kiekvienais metais tai puiki galimybė per-
žvelgti ES prioritetus, pagrindinius įvykius. 

Kuo pastarieji metai, Jūsų manymu, 
buvo ypatingi ES?

Pirmiausia išskirčiau kovą su pan-
demija ir, žinoma, vakcinų nuo 
COVID-19 infekcijos atsiradi-

mą. ES išties nuo pat pandemijos pra-
džios demonstravo išskirtinę lyderystę 
vakcinų kūrimo klausimais. Ir tai, kad 
Europos valstybės narės centralizuotai 
perka vakcinas, – puikus koordinavimo 
pavyzdys. Žinoma, savas pamokas teko 
išmokti. Didžiausią nuostabą man asme-
niškai, vis dėlto, kelia nuolatinis nepasi-
tikėjimas mokslu, taip stengiantis išskirti 
vieną kitą vakciną. Aš pasitikiu Europos 
vaistų agentūros išvadomis, pasitikiu 
visomis ES patvirtintomis vakcinomis. 
Vien tai, kad jos atsirado per tokį trum-
pą laiką – didžiulis mokslo stebuklas, 
tai turime stengtis jį gerbti. Mes tiesiog 
turime patys suprasti, kad reikia stengtis 
kontroliuoti viruso plitimą. O jokių kitų 
ypatingų epidemiologinių priemonių 
nėra: tai protrūkių kontrolė, testavimas, 
skiepai… 

Dabar labiausiai neramina viruso mutaci-
jos. Šiuo metu pasaulyje užfiksuotos trys 
įsigalinčios agresyvios koronaviruso mu-
tacijos (atmainos), pavadintos „britiškąja“, 
„braziliškąja“ ir „Pietų Afrikos“. Tam rei-
kia ne tik mokslo, bet ir politinės valios. 
Norint įvertinti viruso atmainų paplitimą, 
būtina gana masiškai vykdyti genomo se-
kos tyrimus atskirose valstybėse. Kol kas 
Europos Sąjungoje tėra 9 valstybės, kuriose 
sekoskaita vykdoma pakankamomis apim-
timis. Lietuvos nėra tarp tų devynių, bet 
ji bent jau priskiriama „vidutiniokėms“. 
Būtent dėl sekoskaitos metodo taikymo 
kreipiausi į kolegas Parlamente. Ten su-
laukęs palaikymo, kartu su įvairių frakcijų 
kolegomis Europos Parlamente, įskaitant 
ir Lietuvos atstovus, kreipiausi į Europos 
Komisiją dėl vienodų galimybių CO-
VID-19 infekcijos genomo sekoskaitos 
tyrimų ES valstybėse narėse. Sveikintina ir 
tai, kad koronaviruso mutacijų plitimo val-
dymui ES jau dabar yra parengusi „HERA 
inkubatoriaus“ planą, kur mokslininkai, 
biotechnologijų bendrovės, gamintojai ir 
valdžios institucijos ES ir visame pasaulyje 

bendradarbiaudamos siekia nustatyti nau-
jas atmainas bei planą kaip su jomis kovoti. 
Būtent ši nuolatinė lyderystė įkvepia la-
biausiai bei suteikia viltį dėl ateities. O ir 
dar neseniai gana ambicingai atrodęs tiks-
las paskiepyti 70 proc. ES gyventojų iki va-
saros pabaigos dabar vis labiau artėja prie 
realybės. Žinoma, aš į kovą su pandemija 
žvelgiu labiau kaip Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komiteto narys. 
ES turi ir daugybę kitų priemonių. Bet, 
visgi, mane itin džiugina, kad sveikatos ap-
sauga, kuri iki pandemijos buvo valstybių 
narių atsakomybė, vis labiau tampa bendru 

ES prioritetu. Tam turime ir konkrečią ir 
pačią didžiausią iki šiol finansinę paramą – 
„ES – sveikatos labui“. ES šalims, sveikatos 
organizacijoms ir nevyriausybinėms orga-
nizacijoms bus skirta 5,1 mlrd. eurų. Kol 
kas programa numatyta 2021–2027 m. 

Liudas Mažylis: „ES ateitis – tarp bendros 
sveikatos sistemos ir geopolitinių iššūkių“

INTERVIU 

 Mane itin džiugina, kad 
sveikatos apsauga, kuri 
iki pandemijos buvo vals-
tybių narių atsakomybė, 
vis labiau tampa bendru 
ES prioritetu.
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O kaip su kitu ES prioritetu – Euro-
pos Žaliuoju kursu, kuriuo siekiame 
tapti klimatui neutraliu žemynu iki 
2050 m.?

Šis prioritetas taip pat niekur nedingo. 
Pernai pristatyta ne viena Žaliojo kurso 
dalis: 2030 m. ES biologinės įvairovės 
strategija, kuria siekiama apsaugoti ribo-
tus mūsų planetos gamtos išteklius, pa-
teikta ir strategija „Nuo ūkio iki stalo“, 
kuria siekiama didinti maisto sistemų tva-
rumą. Taip pat pristatytas ir inovatyvus 
bei žiedine ekonomika ir tvarumu parem-
tas Europos baterijų aljansas. O ES pilie-
čių įtraukimui skirtas Europos klimato 
paktas kvies bendruomenes ir organiza-
cijas dalyvauti vykdant klimato politikos 
veiksmus ir kurti ekologiškesnę Europą. 
Žinoma, tikslai ambicingi, tad netrūksta 
ir įvairių diskusijų Europos Parlamente. 
Viena didžiausių jų kilo dėl Žaliojo kur-
so tarpinio tikslo – iki 2030 m. šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išlakas sumažinti 
60 proc. palyginti su 1990 m. lygiu. Aš ir 
mano atstovaujama politinė frakcija pasi-
sakėme už ir taip ambicingus 55 proc. O 
dar didesnis tikslas neatrodė racionalus. 
Visgi Parlamento balsavimu buvo priimta 
60 proc. riba. Bet sveikas protas galiausiai 
laimėjo! Balandžio pabaigoje Europos 
Parlamento ir ES valstybių narių derybi-
ninkų pasiektas susitarimas dėl vadina-
mojo klimato įstatymo, kuris yra pagrin-

dinė Europos žaliojo kurso dalis siekiant 
iki 2050 m. tapti klimatui neutraliu žemy-
nu. Tai tampa mūsų teisiniu įsipareigoji-
mu. Džiaugiuosi už racionalius sprendi-
mus – 55 proc. (o ne anksčiau įvardintais 
60 proc.) mažinti išmetamuosius teršalus. 
Tai jau pakankamai ambicinga, nes reikia 
išlaikyti darbo vietas. Per šiuos devynerius 
metus mums reikia atsigręžti į miškus, 
vandenynus, bioįvairovę. Kitas iššūkis – 
išlaikyti pramonę ES. Tvarią pramonę...

O kokia tema, veiklos sritis Jums as-
meniškai buvo itin svarbi pastaruoju 
laikotarpiu? Kur matote, kad dar rei-
kėtų pasistengti?

Vienareikšmiškai – dabartinė Baltarusi-
jos situacija. Itin palaikau demokratinius 
šios šalies siekius. Ir čia savo veiklą turime 
tęsti. Parlamente balsavome ir dėl rezo-
liucijos, ir kitose veiklose nuolat keliam 
Baltarusijos demokratinei opozicijai ir 
pilietinei visuomenei svarbius klausimus. 
Aš simboliškai ir asmeniškai stengiuosi 
prisidėti prie šios temos vystymo. Orga-
nizavau virtualių renginių ciklą su Bal-
tarusijos universitetų atstovais, ne kartą 
kreipiausi į Komisiją, įskaitant ir Astravo 
AE klausimą. Moters dienos proga soli-
darumą išreiškiau Baltarusijos moterims, 
kurios dabartinio Lukašenskos režimo 
yra sulaikomos ir kalinamos baisiomis są-
lygomis – kreipiausi į įvairias institucijas 
baltarusių kalba. Taip pat šia kalba krei-

piausi ir kovo 25-ąją, minint Baltarusijos 
nepriklausomybės dieną, nors šią datą 
šalyje dabartinis režimas ir bando ištrin-
ti iš žmonių atminties – tai simbolizuoja 
Baltarusių Tautos gimimą. Iššūkių laukia 
nemažai, turime susitelkti ir palaikyti 
demokratinius siekius, ypač artėjant rug-
pjūčio 9-ajai – metams po pernai įvykusių 
Prezidento rinkimų Baltarusijoje. Turi 
įvykti nauji skaidrūs rinkimai. Europos 
ateitis priklauso ir nuo mūsų kaimynystės 
saugumo, demokratizacijos procesų. 

Ko palinkėtumėte Europos dienos 
proga? 

Europos diena primena, kokia garbė ir 
tuo pačiu atsakomybė mums tenka bū-
nant Europos Sąjungos piliečiais. Su 
galimybėmis mes kartu įsipareigojame 
visuomet stengtis dėl geresnės bendros 
ateities. Patirtys moko būti dar labiau 
atviriems, nenustoti diskutuoti ir gebėti 
veikti solidariai bei koordinuotai. O Eu-
ropa yra kiekvieno mūsų gyvenime. Ji sly-
pi kasdieninėse, kartais net labai papras-
tose buitinėse situacijose. Slypi ir siekiant 
efektyviai kovoti su pandemija... Bet nuo 
čia ir prasideda mūsų bendrystė, kur visi 
norime būti išgirsti, suprasti, kur norime 
būti saugūs visais įmanomais aspektais. 
Linkiu, kad visų Jūsų ateitis Europoje 
būtų šviesi bei kupina perspektyvų!

Su mūsų visų, su Europos diena!
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Balandžio 28 d. Europos Parlamente (EP) vyko svarbūs debatai dėl Europos 
Komisijos siūlymo įvesti Skaitmeninį žaliąjį pažymėjimą, kitaip vadinamą ES 
COVID-19 sertifikatu, kuris leistų saugiau ir laisviau keliauti po Europą. 

Visos didžiosios Parlamento frak-
cijos palaikė šį pasiūlymą, EP na-
riai dėl jo balsavo bei pritarė šio 

dokumento įvedimui. 

„Svarbu piliečiams užtikrinti galimybę ke-
liauti per sienas, taip pat atgaivinti Europos 
vidaus rinką. Daugelis ES piliečių, ypač 
gyvenantys šalia valstybių sienų arba dir-
bantys turizmo sektoriuje, turi kirsti sienas, 
kad galėtų pasiekti savo darbo vietas. Po 
daugiau nei metus trunkančių apribojimų, 
visiems reikia perspektyvos ir vilties. Šis 
pažymėjimas leistų keliauti saugiai bei atsa-
kingai, minimizuojant COVID plitimą“, – 
pažymėjo EP narė Rasa Juknevičienė.

Pasak jos, toks skaitmeninis arba popie-
rinis dokumentas įrodytų, kad asmuo 
persirgo COVID-19, pasiskiepijo arba 
turi neigiamą testo rezultatą. EP siūlymu, 
skiepijimo pažymėjimas galiotų metus, 
persirgimo sertifikatas – 90 dienų nuo 

teigiamo testo, o testo rezultatas – 72 val. 
(greitojo testo – 24 val.). Vis dėlto EP pa-
žymi, kad šis pažymėjimas negali pakeisti 
kelionės dokumentų ir neturi tapti būtina 
sąlyga laisvam judėjimui Europoje.

Pažymėjimas bus skirtas ES šalių pilie-
čiams ir jų šeimų nariams. Svarstoma 
išplėsti ir trečiųjų šalių piliečiams, turin-
tiems teisę gyventi ES.

Rengiant pažymėjimą yra remiamasi ne-
diskriminavimo (kiekvienam pasiekia-
mas) ir duomenų apsaugos principais.

Testavimo klausimas yra valstybių narių 
kompetencija. Išlieka testų kainų klausimas. 

„Jau yra priimti sprendimai dėl sumažin-
to arba nulinio PVM testavimo rinkinių 
pirkimams, galimybė vykdyti bendrą pir-
kimą per ES, panaudoti Skubių atvejų 
fondą. ES skyrė 100 mln eurų ir nupirko 

20 mln greitųjų antigenų testų, sudarė ga-
limybę už 400 mln eurų pirkti testus per 
bendrąjį pirkimo mechanizmą geresne 
kaina“, – komentavo europarlamentarė.

R. Juknevičienė atkreipia dėmesį, kad 
daugelis ES šalių narių ir verslo sektorių 
jau bando patys įdiegti įvairius sertifika-
tus. Siekiant išvengti painiavos ir chaotiš-
kos vasaros, būtina kuo greičiau patvirtin-
ti šį ES instrumentą. 

„Jei ES nepriimtų bendro visoms šalims 
pažymėjimo, gali kilti daug neaiškumų, 
nesuderinamumo. Europinis pažymėji-
mas yra atskiras dokumentas, jis skirtas 
tik laisvam keliavimui tarp ES šalių, o vi-
daus gyvenime sprendimus priima pačios 
valstybės“, – teigė europarlamentarė. 

ELP frakcija palaikė iniciatyvą šį serti-
fikatą svarstyti skubos tvarka. Tikimasi, 
kad pažymėjimas pradės veikti šį birželį. 

Po balsavimo Parlamente dėl šio sertifika-
to dar vyks derybos su Europos Komisija 
ir Europos Taryba. 

ES COVID-19 sertifikatas leistų saugiau bei 
atsakingai keliauti bei atvertų ES vidaus rinką

AKTUALIJOS   

Europos Parlamentas (EP) didele balsų dauguma pritarė ES ir Jungtinės Ka-
ralystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimui, kuris nustatys šalių san-
tykius po „Brexit“.

Pernai gruodžio 24 d. ES ir Jungti-
nės Karalystės ( JK) derybininkai 
susitarė dėl prekybos ir bendradar-

biavimo susitarimo, kuris laikinai taiko-
mas nuo šių metų sausio 1 d. ir nustos ga-
lioti balandžio 30 d. Europos Parlamento 
pritarimas buvo būtinas tam, kad susitari-
mas įsigaliotų visam laikui.

Kartu priimtoje rezoliucijoje EP pa-
lankiai vertina prekybos ir bendradar-
biavimo susitarimą, kuriuo apribojami 
neigiami JK išstojimo iš ES padariniai. 
Nepaisant to, šį išstojimą europarlamen-
tarai laiko istorine klaida. Jie pažymi, kad 

jokia trečioji šalis negali turėti tokių pa-
čių teisių ir privilegijų kaip ES valstybė.

Europarlamentarai teigiamai vertina ES ir 
JK susitarimo sąlygas dėl laisvos prekybos, 
o jame numatytos sąžiningos konkuren-
cijos garantijos, jų manymu, turėtų būti 
laikomos pavyzdžiu būsimiems laisvosios 
prekybos susitarimams. Jie taip pat prita-
ria žuvininkystės, energetikos, vartotojų 
apsaugos ir oro transporto nuostatoms.

Vis dėlto EP nariai apgailestauja, kad JK 
atsisakė derėtis dėl bendradarbiavimo 
sąlygų užsienio politikos, saugumo ir gy-
nybos srityse, taip pat dėl JK sprendimo 

nedalyvauti programoje „Erasmus+“. 
Savo ruožtu jie smerkia diskriminuojantį 
JK elgesį su ES piliečiais iš Bulgarijos, Es-
tijos, Lietuvos, Rumunijos ir Slovėnijos, 
nes jiems taikomas didesnis darbo vizos 
mokestis negu likusių 22 ES valstybių 
piliečiams.

EP patvirtino prekybos ir 
bendradarbiavimo susitarimą su 
Jungtine Karalyste
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Europos Sąjungos sutartis numato, 
jog ES sprendimai turi būti prii-
mami kuo atviriau ir kuo labiau 

priartinant juos prie piliečio. Kaip įvai-
riais ES vystymosi laikotarpiais piliečiai 
galėjo prisidėti prie pačios ES raidos ir 
kokias galias turime kiekvienas iš mūsų 
šiomis dienomis prasidedančioje Konfe-
rencijoje dėl Europos ateities?

Kiekvieną pavasarį prisimename Europos 
vienijimąsi: 1950 m. gegužės 9-ąją pa-
skelbta Šumano deklaracija, 1951 m. ba-
landį pasirašyta Europos anglių ir plieno 
bendrijos steigimo sutartis, 2003 m. gegu-
žę Lietuvoje buvo surengtas referendumas 
dėl narystės ES, o 2004 m. gegužės pirmą-
ją Lietuva tapo Europos Sąjungos nare.

Ilgą laiką po įsteigimo, Europos Bendri-
jos buvo valstybių, o ne piliečių organiza-
cijos. Nors EB institucijos sprendė, kaip 
palengvinti europiečių judėjimą tarp vals-
tybių, patys piliečių tiesiogiai savo nuo-
monės išreikšti neturėjo galimybių iki pat 
pirmųjų tiesioginių Europos Parlamento 
rinkimų 1979 metais.

1992 metais Mastrichto sutartimi įsteig-
ta Europos Sąjunga (apėmusi iki tol vei-
kusias tris Europos Bendrijas ir apėmusi 
naujų veiklos sričių), o jos steigimo su-
tartyje numatyta, jog kiekvienos vals-
tybės pilietis automatiškai tampa visos 
ES piliečiu bei įgyja teises ne tik laisvai 
judėti, dirbti, mokytis ir užsiimti kitokia 
veikla visoje Europos Sąjungoje, tačiau ir 
dalyvauti (tiek rinkti, tiek būti išrinktas) 
Europos Parlamento ir vietos rinkimuose 
toje valstybėje, kurioje gyvena.

Europos integracija XX a. 6 dešimtme-
tyje prasidėjo tarp 6 valstybių tikintis, 
jog ateityje prie jų prisijungs dar panašus 
valstybių skaičius. Tačiau prieš septynias-
dešimt metų kuriant Bendrijos instituci-
jas net nesapnuota, kad ES narėmis norės 
tapti beveik trisdešimt valstybių. Taigi 
ES namas, pritaikytas mažam valstybių 
skaičiui, kad ir kaip būtų lopomas, visiš-
kai nebuvo pritaikytas daugiau nei dvide-
šimčiai, todėl ir pačiai Europos Sąjungai 
buvo reikalingos reformos. 

2001 m. sušauktas Konventas dėl Europos 
ateities turėjo pasiūlyti, kaip reformuoti 
ES. Konventą sudarė ES institucijų, vals-

tybių narių ir kandidačių parlamentų ir 
vyriausybių atstovai, jam vadovavo buvęs 
Prancūzijos prezidentas Valery Giscard 
d‘Estaigne. Deja, piliečių dalyvavimas 
Konvento darbe buvo minimalus. Kon-
vento darbo vaisius – Europos Konsti-
tucijos projektas, numatęs gana gilią ES 
integraciją (jei Konstitucija būtų buvusi 
priimta, Europos Sąjungą būtume galėję 
prilyginti JAV po jų nepriklausomybės 
paskelbimo – nepriklausomų valstybių 
konfederacijai). Konstitucija buvo siūlo-
ma iš esmės reformuoti ES struktūrą bei 
institucijų sandarą, todėl ji turėjo būti 
ratifikuota valstybėse narėse. Kai kurios 
valstybės (tarp jų – ir Lietuva) Konstituci-
jos projektą ratifikavo parlamentuose, tuo 
tarpu kitos tą darė referendumo būdu. 
Prancūzijos ir Nyderlandų piliečiai refe-
rendumuose atmetė Konstitucijos projek-
tą, į kurio rengimą nebuvo įtraukti. Kons-
titucijos projektas buvo transformuotas į 
Lisabonos sutartį, tik aplopiusią Europos 
Sąjungos skyles ir sudėtingą jos veikimą.

2014 m. pradėjusi darbą J. C. Junckerio 
vadovaujama Europos Komisija iškart 
susidūrė su ES ateičiai grėsmę keliančiais 
beprecedenčiais iššūkiais: migracijos 
krizė, kylanti populizmo banga, lėmu-
si ir Brexit‘ą. Pažymint Romos sutarties 
šešiasdešimtmetį, 2017 metais Europos 
Komisija pakvietė europiečius diskutuoti 
apie tai, kuriuo iš pasiūlytųjų penkių ke-
lių turėtų sukti Europos Sąjunga: nieko 
nekeisti, keisti nedaug, greitinti, lėtinti ar 
diferencijuoti integraciją. 

Deja, šios diskusijos nutilo taip ir nepa-
siekusios apčiuopiamo rezultato, kadangi 
atsirado naujo pobūdžio iššūkių: kiber-
netinės grėsmės, propaganda ir hibridinės 
trečiųjų šalių (Rusijos, Kinijos, Irano ir 
kitų nedraugiškų valstybių) atakos, tech-
nologiniai iššūkiai. Pastaraisiais metais prie 
šių iššūkių prisidėjo ir COVID pandemija. 

Šių iššūkių akivaizdoje ES turi apsispręsti 
dėl savo ateities – ar turime peržiūrėti, už 
ką atsakinga Europos Sąjunga ir kaip joje 
priimami sprendimai, ar pakanka dabarti-
nės sudėtingos sistemos? Ar europiečiai su-
tinka paskolinti ES dalį suvereniteto (pvz., 
sveikatos apsaugos, užsienio politikos) mai-
nais į efektyvesnę savo interesų apsaugą?

Nauji iššūkiai reikalauja ieškoti naujų 
sprendimo būdų. Susirinkimai salėse jau 
seniai nebeduoda rezultatų, be to, pasta-
ruoju metu jie ir neįmanomi. 

Siekdamos pasiekti kuo daugiau euro-
piečių ir iš anksto neapriboti diskusijos 
dėl ES ateities tam tikrais klausimais, 
ES institucijos inicijavo naujo pobūdžio 
Konferenciją dėl Europos ateities, kuria 
siekiama suteikti europiečiams patiems 
galimybę įvardinti bei aptarti Europai ky-
lančius iššūkius ir jos prioritetus. 

Europos ateities klausimai Konferencijo-
je bus sprendžiami per:

Daugiakalbę skaitmeninę platformą, 
kurioje piliečiai galės dalytis idėjomis ir 
teikti pasiūlymus internetu. 

Decentralizuotus virtualius, fizinius 
bei hibridinius, visoje Europoje ren-
giamus asmenų ir organizacijų, taip pat 
nacionalinių, regionų ir vietos valdžios 
institucijų.

Europos piliečių reprezentatyvias gru-
pes, aptarsiančias įvairias temas ir teik-
siančias pasiūlymus. 

Konferencijos plenarines sesijas, kurio-
se dalyvaus ES institucijų, jų socialinių 
partnerių ir visuomenės atstovai, ir kurios 
nagrinės piliečių pasiūlymus bei pateiks 
galutinius projektus.

Konferencijoje dėl Europos ateities daly-
vauti gali kiekvienas ES pilietis: https://
futureu.europa.eu/?locale=lt 

Aut. Jonas Urbanavičius

Spręskime patys, kokios norime Europos

ES INSTITUCIJŲ NAUJIENOS
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Europos Parlamento narys, Euro-
nest Parlamentinės Asamblėjos 
(PA) pirmininkas Andrius Kubi-

lius, atidarydamas balandžio 19 d. pra-
sidėjusią 9-ąją plenarinę sesiją teigė, kad 
Rytų Partnerystės regionui reikalingas 
mūsų dėmesys bei aiškesnė ES lyderystė 
šiame kaimyniniame regione.

„Nestabilumas ir vėl tampa nauju Rytų 
Partnerystės regiono bruožu. Matome 
nemažai svarbių pokyčių šiame regione – 
ir jie nėra labai lengvi bei pozityvūs. Po-
kyčiai, susiję su demokratija Baltarusijoje, 
saugumo iššūkiai Ukrainoje, šalia kurios 
sienų Kremlius sutelkė savo karines pa-
jėgas, iššūkiai demokratijos brandai Sa-
kartvele, prezidento rinkimai Moldovoje, 
kuriuos laimėjo Maja Sandu. Taip pat 
tragiškas karinis konfliktas tarp dviejų 
kaimynų Armėnijos ir Azerbaidžano,“ – 
pažymėjo EP narys A. Kubilius. 

Be to, pasak europarlamentaro, matome 
ir iššūkius, susijusius su pokyčiais Rusijo-
je, kurie taip pat turės įtakos Rytų Partne-
rystės regionui.

A.Kubiliaus teigimu, Euronest PA biuras 
pritarė įtraukti rekomendacijas šiais klau-

simais Rytų Partnerystės viršūnių susiti-
kimui, kuris vyks ateinantį rudenį. 

Sesijos dalyvius pasveikino EP pirminin-
kas Deividas Sasolis, į susirinkusius taip 
pat kreipėsi ir komisaras Oliveris Varhelis. 

Posėdžiavę parlamentarai diskutavo apie 
iššūkius Rytų Partnerystės regiono taikai 
ir saugumui, pareikalavo, kad Rusija ati-
trauktų savo karines pajėgas nuo Ukrai-
nos-Rusijos sienos ir nustotų kelti pavojų 
viso regiono saugumui. 

„Šioje plenarinėje sesijoje rekomenda-
vome suteikti naują pagreitį ir atverti 
eurointegracines galimybes Rytų Partne-
rystės valstybėms, asocijuotoms su Euro-
pos Sąjunga. Taip pat aptarėme pastangas 
įveikti COVID-19 pandemijos pasekmes 
bei paraginome imtis ambicingos vakci-
nacijos politikos Rytų Partnerystės regio-
ne“, – pabrėžė EP narys A. Kubilius.

Be to, Asamblėjos dalyviai kreipėsi į ES 
institucijas, tarptautinę bendruomenę ir 
finansinius donorus, kviesdami būti la-
biau proaktyviais siekiant stabilumo ir il-
galaikės tvarios taikos Armėnijoje ir Azer-
baidžane. Siūloma, kad ES šiais metais 

surengtų tarptautinę donorų konferenciją, 
kuri surinktų lėšas milijardiniam ekono-
mikos plėtros planui, su sąlyga, kad būtų 
sutarta dėl ilgalaikės taikos ir saugumo. 

Į Euronest PA dalyvius kreipėsi ir išrinktoji 
Baltarusijos prezidentė S. Cichanouskaja, 
vadovavusi šios šalies atstovų delegacijai. Ji 
priminė A. Lukašenkos vykdomą terorą ir 
represijas prieš Baltarusijos žmones. Savo 
ruožtu sesijos dalyviai paragino ES pradėti 
tarptautinę mediaciją Baltarusijoje dėl ko 
būtų paleisti politiniai kaliniai ir kiti sulai-
kytieji, inicijuoti taikų valdžios perdavimą 
Baltarusijos žmonėms ir kaip įmanoma 
greičiau organizuojant laisvus ir demokra-
tinius rinkimus iki š.m. rugpjūčio 9 d.

Sesijos dalyviai taip pat balsavo dėl re-
zoliucijų, susijusius su politiniais klausi-
mais, ekonomine integracija, energetiniu 
saugumu ir socialiniais reikalais.

Euronest PA sudaro 60 europarlamentarų 
ir po 10 parlamentarų iš kiekvienos Rytų 
Europos partnerės valstybės (Armėnijos, 
Azerbaidžano, Sakartvelo, Moldovos ir 
Ukrainos). Demokratinių Baltarusijos 
jėgų atstovai taip pat pakviesti dalyvauti 
stebėtojo teisėmis.

A. Kubilius: „Euronest Parlamentinės 
Asamblėjos sesijoje aptarti iššūkiai Rytų 
Partnerystės regiono taikai ir saugumui“
Andrius Kubiliius yra Delegacijos „Euronest“ Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkas
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Po beveik pusantrų metų pertraukos, balandžio 19–20 d. vyko „Euronest“ Par-
lamentinės Asamblėjos tarp Europos Parlamento ir Rytų Partnerystės šalių 
parlamentų sesija. Devintajame „Euronest“ susitikime buvo analizuojamos 
įvairios ES Rytų partnerėms šalims – Armėnijai, Azerbaidžanui, Sakartvelui, 
Moldovai ir Ukrainai – svarbios temos. 

Geopolitinė situacija ir ES Rytų 
partnerių politiniai iššūkiai

Nuo praeitos „Euronest“ sesijos 
konfliktinių situacijų Rytų 
kaimynystės erdvėje, deja, tik 

padaugėjo. Iš naujo įsiliepsnojo Kalnų 
Karabacho konfliktas, kuriame daly-
vauja Armėnija ir Azerbaidžanas. Jame 
aktyvų vaidmenį vaidino išorės jėgos – 
Rusija ir Turkija. O asamblėjos metu iš-
girdome raginimus ES atkreipti dėmesį 
ir į Armėnijos vidaus politikos pokyčius 
(teigta, kad dabartinis parlamentas be 
visuomenės žinios keičia rinkimų ko-
deksą bei įstatymus, tokiu būdu bandant 
organizuoti priešlaikinius rinkimus). 
Į tai reaguojama rezoliucijoje, skirtoje 
Rytų partnerystės šalių atsparumo, at-
sigavimo ir demokratijos skatinimui po 
COVID-19 pandemijos. Joje įvardija-
ma, kad bus imtasi daugiau lyderystės ir 
strateginės atsakomybės, bandant grą-
žinti taiką Pietų Kaukazo regione. Ap-
sikeitimas karo belaisviais taip pat būtų 
strategijos, skirtos taikos palaikymui re-
gione, dalimi.

Azerbaidžanas šiuo metu teigia jaučiąs 
spaudimą iš Armėnijos ir ES, jog jis turi 
prisiimti kaltę dėl karinių veiksmų Kal-
nų Karabache, nors iš tiesų ES jau daug 
metų bando skatinti dialogą tarp konf-
likto šalių, įtraukiant ir ESBO Minsko 
grupę, kuri siekia rasti konflikto spren-
dimą. Europos Komisija paskyrė 31,6 
milijono eurų vertės paketą sveikatos 
apsaugos sektoriui ir socialinių bei eko-
nominių padarinių malšinimui. Bendra 
inciatyva Europos Sąjungos institucijos 
Rytų Partnerystės valstybėms mobiliza-
vo paramos paketą, siekiantį 980 mln. 
eurų, pasitelkiant „Team Europe“ plat-
formą.

Atsigavimui nuo COVID-19 padarinių 
buvo suteikta 183 mln. eurų finansinė 
parama ir Sakartvelui. Ši valstybė pas-
taruoju metu buvo susidūrusi su labai 
rimtais vidaus politikos iššūkiais, ka-
dangi parlamentinę daugumą praeituose 
rinkimuose surinkusi partija buvo įkali-
nusi opozicinės partijos lyderį Nikanor 
Melia dėl protestų skatinimo šalyje ir 
rinkimų rezultatų nepripažinimo. Dar 

kovo mėnesį Europos Vadovų Tarybos 
pirmininkas Šarlis Mišelis (Charles Mi-
chel) Tbilisyje pradėjo tarpininkavimą 
tarp opozicijos ir valdančiosios partijos. 
Didelių Š. Mišelio ir C. Danielsono pa-
stangų dėka, sutarimas tarp valdančios 
partijos ir opozicijos buvo pasirašytas. 
Tiesa, dar daug ką teks išspręsti, kad šį 
susitarimą galima būtų laikyti ES geopo-
litine pergale Rytų erdvėje. Turi būti ne 
tik pradėtos politinės reformos, skirtos 
stiprinti politinę sistemą bei demokra-
tiją, bet ir kalinami opozicijos atstovai 
turi būti paleisti.

Neslopsta vidaus problemos ir Moldo-
voje, po to, kai politinės partijos nuo 
gruodžio mėnesio nesugebėjo išsirink-
ti naujos vyriausybės. Pro-europietiškų 
pažiūrų naujai išrinkta prezidentė Maja 
Sandu kreipėsi į konstitucinį teismą dėl 
leidimo organizuoti skubius parlamen-
tinius rinkimus. Tačiau socialistų partija 
parlamente bando delsti arba net atšaukti 
naujų rinkimų perspektyvą visomis įma-
nomomis priemonėmis. Vienas iš mėgi-
nimų – nepaprastosios padėties įvedimas 
iki gegužės. C. Michelis vasario mėnesį 
vizito Moldovoje metu patikino, jog ES 
sieks gilesnės ekonominės integracijos bei 
politinės asociacijos. Dėl šių įvykių šalyje 
pandemijos valdymas yra labai sudėtin-

EP narys 
prof. L. Mažylis  
apie ES Rytų 
partnerystę:  
„Reikia spręsti 
įsisenėjusias 
problemas,  
reikia daugiau 
dinamiškumo“
Liudas Mažylis yra Delegacijos  
„Euronest“ Parlamentinėje  
Asamblėjoje narys
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gas. Europos Komisija dar vasario mėnesį 
Moldovai paskyrė 21 600 vakcinos dozių 
bei 15 milijonų eurų finansinę paramą. 
Tačiau tokios paramos tiesiog per mažai 
tam, kad situacija būtų veiksmingai page-
rinta. Moldova buvo paskelbusi net viešą-
jį pirkimą įsigyti daugiau vakcinos dozių, 
bet, deja, nei viena JAV ar ES vakcinas ga-
minanti farmacijos įmonė neatsakė – dėl 
turimų milžiniškų įsipareigojimų. 

Nelengva geopolitinė situacija šiuo metu 
susiklostė ir Ukrainoje. Šalia valstybės 
sienų buvo dislokuota virš 100 tūkst. Ru-
sijos karių kartu su sunkiąją karine artile-
rija. Nors Kremlius paskelbė atšaukiantis 
karines pajėgas, geopolitinė situacija ne-
pasikeitė nei Rytų Ukrainoje, nei Kry-
me. Dėl saugumo ir atsparumo regione 

didinimo, ES kovinės grupės organizavo 
bendrus taktinius pasiruošimus ir opera-
cijas su Ukraina pagal bendrą saugumo 
ir gynybos politiką. Vidaus politika at-
spindi intensyvią kovą tarp valdančiosios 
daugumos ir opozicinių jėgų, tačiau vis 
tiek bendru tikslu išlieka demokratinės 
reformos bei kova su korupcija, taip sie-
kiant ES narystės. O pandemijos metu 
ES paskyrė 600 milijonų eurų finansinę 
paramą Ukrainai.

Dėmesys ir Baltarusijai

Nors Baltarusija oficialiai nepriklauso 
„Euronest“ Asamblėjai, nes nėra įgy-
vendinusi būtinų narystės kriterijų, kaip 
Delegacijos ryšiams su Baltarusija Euro-
pos Parlamente narys, pozityviai vertinu 
sprendimą sesijoje aptarti ir šios šalies da-

bartinę situaciją. Po pernai rugpjūtį įvy-
kusių prezidento rinkimų, stebime, kaip 
demokratinė Baltarusijos opozicija nenu-
leidžia rankų, bet tuo pat metu dabartinis 
režimas sulaiko, kalina nieko dėtus savo 
šalies piliečius. Palaikau pilietinės balta-

rusių visuomenės demokratinius siekius, 
todėl su ES Rytų partnerėmis svarbu ap-
tarti ir visiems svarbią Baltarusijos situ-
aciją, nes tai, kaip ši šalis toliau gyvuos, 
turės įtakos visam regionui.

ES institucijos beveik nutraukė bet kokį 
bendradarbiavimą su neteisėtu A. Luka-
šenkos režimu, taip solidarizuojantis su 
šalies demokratine opozicija ir piliečiais, 
siekiančiais laisvės. ES toliau siekia įgy-
vendinti finansinius instrumentus, kurie 
pasiektų pilietinę visuomenę, NVO, žur-
nalistus ir kitus prieš režimą kovojančius 
piliečius. Bandydama suteikti reikalingą 
palaikymą visuomenei, Europos Sąjun-
ga vykdo nuo praėjusių metų liepos 1 d. 
įsigaliojusius vizų režimo supaprastinimo 
ir readmisijos susitarimus su Baltarusija 
bei kitus žingsnius. ES toliau ruošia naują 
sankcijų paketą.

Rezoliucijų gausa

Siekiant spręsti ES Rytų partnerių vals-
tybių problemas ir stiprinti bendradar-
biavimą, devintosios „Euronest“ sesijos 
metu priėmėme ir labai svarbias rezoliu-
cijas. Viena jų – dėl naujo Europos in-
tegracijos postūmio į ilgalaikę ES Rytų 
partnerystės strategiją ir apie atsigavimą, 
atsparumą bei tolesnę demokratizaciją po 
COVID-19 pandemijos. Kita rezoliucija 
dėl gyvenimo kokybės, įskaitant patiki-
mas sveikatos priežiūros sistemas ir tvarią 
pensijų reformą ES ir Rytų partnerystės 
šalyse, daug dėmesio skiria žmonių gero-

vei. Buvo priimta ir rezoliucija dėl ener-
gijos vartojimo efektyvumo, įvairinimo 
ir nepriklausomybės; sprendžiant pajėgu-
mų poreikius stiprinant Europos energe-
tikos politiką ir kovojant su energetinio 
saugumo grėsmėmis Rytų partnerystės 
šalyse. Ja akcentuojame būtinos bendro-
sios energetinės rinkos kūrimą. Kartu 
paliestas ir Žaliojo kurso aspektas – tvari 
energetika, Pietinis dujų koridorius, ben-
dra dujų naudojimo situacija. Žinoma, 
neaplenkėme ir Astravo atominės elek-
trinės temos bei balandžio 26 dieną mi-
nimos Černobylio avarijos, kuriai šiemet 
sukako jau 35-eri metai. Mes turime siek-
ti bendros energetinės nepriklausomybės, 
nebegalime priklausyti nuo politinių re-
žimų įtakos.

Aš buvau atsakingas už raporto, skirto 
skatinti sąsajas tarp švietimo ir ekono-
mikos Europos Sąjungos ir Rytų partne-
rystės šalyse, pataisų rengimą. Šia tema 
tvirtinome ir rezoliuciją. Ja siekiama 
prisidėti prie solidarumo skatinimo, 
taip plečiant ES ir Rytų partnerių šalių 
bendradarbiavimą švietimo ir ekono-
mikos srityse. Švietimo ir ekonomikos 
sinergija itin svarbi Rytų partnerėms 
valstybėms, kurios nori stiprinti savo 
demokratijas, siekia ES integracijos. Pa-
taisomis stengiausi apimti tokias temas, 
kaip švietimo ir ekonomikos skaitme-
nizavimas pasinaudojant esamomis ES 
programomis, taip pat kibernetinis raš-
tingumas bei saugumas, valstybių aka-
deminės visuomenės įtraukimas, tyrimo 
centrų kūrimas, žalioji ekonomika, švie-
timo ir ekonomikos svarba pandemijos 
metu ir kt.

Taip pat patvirtinome rezoliuciją dėl de-
mokratinių procesų stiprinimo: politinių 
partijų, pilietinės visuomenės, sąžiningos 
rinkimų aplinkos ir laisvos bei pliuralis-
tinės žiniasklaidos vaidmens. Siekiant 
demokratizacijos, visose ES Rytų partne-
rėse, taip pat ir Baltarusijoje, itin svarbų 
vaidmenį atlieka pilietinė visuomenė ir 
žiniasklaida. Šiuo dokumentu skatiname 
laikytis pagrindinių žmogaus teisių, žo-
džio laisvės. Taip pat atkreipiame dėmesį 
į politinių partijų veiklos skaidrumą, jo 
būtinybę.

 Nelengva geopolitinė 
situacija šiuo metu susi-
klostė ir Ukrainoje. Šalia 
valstybės sienų buvo 
dislokuota virš 100 tūkst. 
Rusijos karių kartu su 
sunkiąją karine artilerija. 
Nors Kremlius paskelbė 
atšaukiantis karines pa-
jėgas, geopolitinė situa-
cija nepasikeitė nei Rytų 
Ukrainoje, nei Kryme. 

 ES institucijos beveik nu-
traukė bet kokį bendra-
darbiavimą su neteisėtu 
A. Lukašenkos režimu, 
taip solidarizuojantis su 
šalies demokratine opo-
zicija ir piliečiais, siekian-
čiais laisvės. 

KAIMYNYSTĖ
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Europos Parlamento (EP) narės 
Rasos Juknevičienės iniciatyva 
įvairioms frakcijoms atstovaujan-

tys europarlamentarai laišku kreipėsi į 
Europos Komisijos pirmininkę Uršulą 
von der Lajan (Ursula von der Leyen), 
Europos Vadovų Tarybos pirmininką 
Šarlį Mišelį (Charles Michel) bei Žozepą 
Borelį ( Joseph Borrell) siūlydami susti-
printi bendradarbiavimą tarp ES Šalių 
narių žvalgybų tarnybų, gerinti apsikei-
timą žvalgybine informacija ir užtikrinti, 
kad Šengeno vizos nebūtų išduodamos 
suklastotų asmens duomenų pagrindu.

Kreipimąsi paskatino Čekijos valdžios 
institucijų atskleistas Rusijos specialiųjų 
tarnybų Padalinio 29155 įvykdytas amu-
nicijos sandėlio sprogdinimas 2014 m. 
Čekijoje, kurio metu žuvo du žmonės.

Europarlamentarės nuomone, atskleisti 
faktai apieRusijos spec. tarnybų išpuolius 
kelia susirūpinimą – tai buvosvarstyta 
ir ES Užsienio reikalų tarybos posėdyje 
balandžio 19 d., ES Šalys narės išreiškė 

solidarumą su Čekijos kolegomis. Tačiau 
tokios atakos nėra pavieniai atvejai.

„A. Litvinenkos nužudymas, Skripalių 
nuodijimas Didžiojoje Britanijoje, Berly-
no Tiergartene įvykdytas prieglobsčio ieš-
kotojo nužudymas, A. Navalno nuodijimo 
atvejis, pakartotiniai bandymai nunuodyti 
V. Kara-Murzą ir kt. – akivaizdu, kad Ru-
sijos saugumo tarnybos sukūrė struktūras, 
vykdančias valstybės finansuojamas atakas 
ne tik Rusijoje, bet ir Europos Sąjungos te-
ritorijoje“, – teigia R. Juknevičienė.

Pasak jos, tai atskleidžia didelę sisteminę 
problemą – visos Europos Sąjungos sau-
gumas ir laisvės erdvė yra kompromituo-
jami, todėl ES atsakas turi būti sisteminis.

„Europos Sąjunga turėtų nedelsiant su-
stiprinti bendradarbiavimą tarp ES Šalių 
narių žvalgybos tarnybų, gerinti apsikei-
timą žvalgybine informacija ir užtikrinti, 
kad būtų užtaisytos visos spragos Šenge-
no vizų išdavimo sistemoje“, – pažymi EP 
narė R. Juknevičienė. 

Jos teigimu, tik sparčios ir vieningos pa-
stangos ES lygmeniu sustiprins mūsų 
žvalgybos tarnybų efektyvumą ir gynybą 
prieš piktavališkus veiksmus bei užtikrins 
mūsų piliečių pasitikėjimą ir apgins laisvo 
judėjimo visoje ES vertybę.

Europos Parlamento (EP) narė 
Rasa Juknevičienė, dirbanti Sau-
gumo ir gynybos pakomitetyje 

(SEDE), tapo Parlamento ataskaitos 
„Dėl Europos Sąjungos kibernetinės gy-
nybos pajėgumų būklės“ pranešėja, dele-
guota Europos liaudies partijos frakcijos 
(ELP).

Šį dokumentą, apžvelgiantį ES kiberneti-
nių pajėgumų būklę ir teikiantį siūlymus 
ir rekomendacijas dėl minimų pajėgumų 
vystymo Bendrijoje, rengia Užsienio rei-
kalų komiteto narys estas Urmas Petas 
(Urmas Paet). Visos parlamento politinės 
grupės deleguoja savo pranešėjus.

„Kibernetinių išpuolių ir kibernetinių 
nusikaltimų skaičius Europoje  auga  ir 

jie tampa vis rafinuotesni. Atrodo, kad ši 
tendencija ateityje tik augs, nes manoma, 
kad iki 2024 m. prie daiktų interneto bus 
prijungta 22,3 milijardo prietaisų visame 
pasaulyje. Kibernetinės grėsmės yra pa-
vojingos, nes gali paralyžuoti valstybių 
gyvenimus, todėl būtina stiprinti ES gy-
nybinius pajėgumus šioje srityje“, – teigia 
EP narė R. Juknevičienė.

Kibernetinės erdvės ribų nebuvimas ir 
aukštas kibernetinių atakų lygis yra grės-
mė ir todėl reikalauja intensyvaus ben-
dradarbiavimo tarp ES ir NATO bei ko-
ordinuoto atsako iš ES.

Ataskaitos projekte pažymima, kad ES ir 
jos šalys narės turi toliau stiprinti kiber-
netinį atsparumą ir vystyti bendrus bei 

tvirtus kibernetinės gynybos pajėgumus, 
kadangi matomas nuolatinis kibernetinių 
operacijų, kurias vykdo valstybiniai ir ne-
valstybiniai veikėjai, augimas.

Taip pat pabrėžiama, kad bendra kiber-
netinės gynybos politika ir pajėgumai yra 
esminiai elementai vystant Europos gy-
nybos sąjungą.

Ataskaitą svarstyti ir dėl jos balsuoti Par-
lamente planuojama š. m. rugsėjį.

Siekdama stiprinti už kibernetinių išpuo-
lių prevenciją, atgrasymą nuo jų ir reaga-
vimą į juos atsakingų ES įstaigų ir valsty-
bių narių institucijų bendradarbiavimą, 
Europos Komisija rengiasi kurti naują 
bendrą kibernetinio saugumo padalinį.

R. Juknevičienės iniciatyva grupė europarlamentarų 
kreipėsi į ES vadovybę dėl bendradarbiavimo tarp 
ES valstybių žvalgybų stiprinimo

R. Juknevičienė tapo ataskaitos „Dėl ES kibernetinių 
pajėgumų būklės“ pranešėja nuo ELP frakcijos
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Kuo ypatingas šiais metais pristaty-
tas Europos Kovos su vėžiu planas?

Pirmiausia – tai politinis įsipareigojimas. 
Įsipareigojimas ES piliečiams. Tikiu, kad 
artimiausiais dešimtmečiais ES kovoje 
su vėžiu daug lems politinė valia. Kuo 
ypatingas šis planas Europai? Juo bus sie-
kiama esminės pažangos kovoje su vėžiu. 
Būtent jis kalba apie inovacijas, naujus 
metodus, koordinuotą kovą su vėžiu. O 
dar svarbiau, tai dar vienas žingsnis ku-
riant stiprią Europos sveikatos sąjungą. 
Bendrai šis planas labai holistiškas, visa 
apimantis, o svarbiausia – orientuotas 
į žmogų, pacientą. Pagrindiniai keturi 
aspektai: tvari vėžio prevencija siekiant 
išsaugoti gyvybes, ankstyvojo diagnoza-
vimo gerinimas, vienodos ir tinkamos 
diagnostikos ir gydymo galimybės ES, 
sergančiųjų ir pasveikusiųjų gyvenimo 
kokybės gerinimas. Bendrai šis Europos 
Kovos su vėžiu planas labai konceptu-
alus: nuo išsamios analizės apie tai, kas 
daro įtaką vėžio susirgimams, iki konkre-
čių pasiūlymų. Pastarųjų įgyvendinimui 
skirta 4 mlrd. eurų, iš kurių 1,25 milijar-

do – pagal finansinę programą ES valsty-
bėms narėms „ES – sveikatos labui“.

Kokie yra tie nauji siūlymai kovai su 
vėžiu ES?

Pirmiausia, planas apima visą ES. Vadi-
nasi, ieškoma bendradarbiavimo su vi-
somis valstybėmis narėmis, jų sveikatos 
sistemomis. Veikti koordinuotai yra būti-
niausia sąlyga. Bus kuriamas ES Naciona-
linių vėžio centrų tinklas. Be to, siekiant 
paremti naujas technologijas, mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, bus įsteigtas naujas 
Vėžio informacijos centras, kuris padės 
koordinuoti su vėžiu susijusias mokslines 
ir praktines iniciatyvas ES lygiu. Taip pat 
bus sukurta Europos iniciatyva siekiant 
geriau suprasti vėžį. Tai itin inovatyvus 
sprendimas, kuriuo bus bandoma gerinti 
individualizuotą mediciną ir naujoviš-
kus sprendimus. Ypatingas dėmesys bus 

skiriamas itin svarbiai grupei – vaikams, 
pradedant Pagalbos vėžiu sergantiems 
vaikams iniciatyvą. Turime padėti užti-
krinti, kad vaikų diagnostika bei gydymas 
būtų kuo kokybiškesni procesai. Galiau-
siai, siekiant nustatyti tendencijas, skir-
tumus ir nelygybę tarp valstybių narių 
bei regionų, 2021 m. bus įsteigtas Vėžio 
skirtumų registras. 

Kuo ypatingas šis Vėžio skirtumų re-
gistras?

Jame bus nustatomos tendencijos, neati-
tikimai ir skirtumai tarp valstybių narių 
ir regionų. Mes kartas nuo karto girdime, 
kad ir mūsų tautiečiai ieško galimybių ir 
vyksta gydytis į geresnes sąlygas turinčias 
medicinos įstaigas Vakarų Europoje. Tai 
turi keistis. Greta reguliarių kiekvienos 
konkrečios šalies situacijos kokybinių 
vertinimų, registre pagal Europos kovos 

Kovos su vėžiu komiteto 
narys prof. Liudas Mažylis:  
„ES kovoje su vėžiu  
daug lems politinė valia“

Vėžys tampa vis didesne problema 
visoje Europoje. Vien praėjusiais me-
tais jis Europos Sąjungoje diagnozuo-
tas daugiau kaip 2,5 milijono žmonių. 
Prognozuojama, jei nebus imtasi ryž-
tingų veiksmų, iki 2035 m. miršta-
mumas nuo vėžio padidės daugiau 
kaip penktadaliu. O ryžtingų veiksmų 
Europa imasi – dar pernai birželį Eu-
ropos Parlamente (EP) pirmą kartą 
istorijoje patvirtintas Specialusis ko-
vos su vėžiu komitetas, o šių metų va-
sario 3-ąją, Pasaulinės kovos su vėžiu 
dienos išvakarėse, Europos Komisija 
pristatė Europos Kovos su vėžiu pla-
ną. Pasak kovos su vėžiu komiteto 
EP nario prof. Liudo Mažylio, nors šis 
komitetas oficialiai veiklą pradėjo dar 
tik praeitų metų rugsėjį, bet ambicin-
gų tikslų jis nestokoja.

SVEIKATA
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su vėžiu planą bus nustatomos konkre-
čios veiksmų sritys, kad būtų galima tin-
kamai nukreipti investicijas. Tiek ES, tiek 
nacionaliniu lygmeniu. Kol kas duomenų 
tendencijas, parodančias skirtumus tarp 
valstybių narių ir regionų, numatoma 
analizuoti tik 2021–2022 m. Bet manau, 
kad būtina ateityje įsteigti nuolatinius re-
gistrus, jei ilgalaikėje perspektyvoje nori-
ma pasiekti veiksmingų rezultatų kovoje 
su vėžiu. Ir mes tikrai tas galimybes gali-
me kurti, kai kalbame apie tvarią ir skai-
tmeninę sveikatos apsaugą ES. Gi plane 
akcentuojama ir elektroninių sveikatos 
įrašų svarba.

Elektroniniai sveikatos įrašai yra 
svarbūs vėžio gydymo etape?

Taip, svarbūs gydymui ir prevencijai. 
Naudojantis elektroniniais sveikatos 
įrašais bus užtikrinama, kad onkologai, 
radiologai ir chirurgai veiksmingai da-
lytųsi klinikine informacija ir taip būtų 
patobulintas pacientų gydymas, o galų 
gale – padidinta galimybė išgyventi. 
Sveikatos įrašuose taip pat galima geriau 
užregistruoti onkologinių pacientų pa-
tirtį ir gydymo rezultatus, taip gaunant 
aiškesnį bendrą vaizdą, nei iš šiuo metu 
5 proc. klinikiniuose tyrimuose daly-
vaujančių pacientų. Bet čia susiduriama 
su kita problema – duomenų apsauga. 
Todėl ir noriu, kad mes visi suprastume, 
jog šiuo Kovos su vėžiu planu mes pra-
dedame rimtą teisėkūrą kovoje su vėžiu. 
Ir pokyčių gali reikėti ir kituose įstaty-
muose. 

Kalbate apie duomenų apsaugos bar-
jerus dėl informacijos dalijimosi?

Čia tik vienas iš pavyzdžių, bet taip. Apie 
tai jau pasisakiau ir Kovos su vėžiu ko-
mitete. Dėl duomenų apsaugos kartais 
atrodo, kad reikalavimai bendriems Eu-
ropos registrams ir jų organizacijoms yra 
per griežti. Dabar mokslininkai neturi 
pakankamai prieigos prie mirtingumo 
ir kitų panašių registrų. Praktikoje yra 
atvejų, kai duomenys turi būti nuasme-
ninti dėl duomenų apsaugos, o dauge-
lyje valstybių narių jie netgi papildomai 
ribojami. Aš apie tai žinau iš diskusijų su 
ekspertais Lietuvoje, kurie ne kartą patei-
kė lyginimų tarp Didžiosios Britanijos, 
kur prieinamumas prie mirčių registrų 
yra lengvesnis, ir, pavyzdžiui, Vokietijos. 
Tiek kolegos Europos Parlamente, tiek 
įvairūs vėžio ekspertai pritaria, jog poky-
čiai būtini.

Pasidalinkite, kaip sekasi dirbti Ko-
vos su vėžiu komitete Europos Parla-
mente. Kokia tai patirtis?

Sekasi dinamiškai. Tik pradėjęs dirbti su-
vokiau, kiek daug vėžio formų egzistuoja 
ir kokia kompleksinė turi būti pagalba 
kovoje su šia liga. Komitetų posėdžiuose 
aktyviai keliu klausimus nuo prevencijos 
ir ankstyvos diagnostikos, vienodų gy-
dymo metodų prieinamumo visoje ES, 
įskaitant ir inovacijas gydyme, iki labai 
konkrečių ligos formų. Bendrauju su Lie-
tuvos mokslininkais, stengiuosi perduoti 
jų žinią Europai. 

Žinoma, norėtųsi pasidžiaugti, kad net ir 
COVID-19 krizės akivaizdoje ES nepa-
miršta savo prioritetų ir kad pirmą kartą 
ES istorijoje kova su vėžiu tampa bendru 

ES reikalu. Mano įsitikinimu, – tai svar-
bus žingsnis į priekį. O ką jau kalbėti apie 
tai, kokius iššūkius nuo vėžio besigydan-
tys ligoniai patiria pandemijos metu, kai 
ligoninėse jų negali lankyti artimieji, kai 
kyla sveikatos apsaugos paslaugų sek-
toriaus prieinamumo iššūkių… Turime 
veikti, veikti europiniu mastu. Nuo pat 
kadencijos pradžios, tai yra mano atsto-
vaujamos Europos liaudies frakcijos, kuri 
ir inicijavo komiteto įkūrimą, mano ir 
Europos Komisijos prioritetas. Tikiuosi, 
politinės valios nepritrūks ir ateityje. O 
pirmąją Kovos su vėžiu plano priemonę 
jau turime: Komisija pristatė veiksmų 
planą SAMIRA – Strateginę medicini-
nio jonizuojančiosios spinduliuotės nau-
dojimo darbotvarkę. Tai užtikrins, kad 
radiologinės ir branduolinės technologi-
jos ir toliau būtų naudojamos saugant ES 
piliečių sveikatą! 

 COVID-19 krizės akivaiz-
doje ES nepamiršta savo 
prioritetų ir kad pirmą 
kartą ES istorijoje kova 
su vėžiu tampa bendru 
ES reikalu. 

SVEIKATA
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Tuo tarpu apie tikrąsias technolo-
gijas, galinčias apsaugoti augalus 
ne tik nuo virusų, tačiau ir nuo 

klimato kaitos, girdime nepakankamai. 
Visiškai neseniai Lietuvą apskriejo žinia, 
jog Vilniaus universiteto mokslininkas, 
profesorius Virginijus Šikšnys kartu su 
kolegomis iš prestižinių mokslo įstaigų 
užsienyje su technologija CRISPR-Cas9 
(taip vadinamosios „genų žirklės“), lei-
džiančia gana nesudėtingai atrinkti nau-
dingąsias organizmų savybes, buvo per 
plauką nuo Nobelio premijos. Ši tech-
nologija iš esmės atkartoja ir pagreitina 
gamtoje natūraliai vykstančias mutacijas 
bei jau daugelį šimtmečių taikomą rūšių 
su pageidaujamomis savybėmis atranką. 
Augalai, turintys tas pačias savybes (di-
desni vaisiai, atsparumas nepalankioms 
sąlygoms), išvesti tiek natūralios atrankos 
būdu, tiek naudojant „genų žirkles“, po 
mikroskopu bus visiškai identiški – tik 
pastaruoju būdu rezultato pasieksime žy-
miai greičiau. 

Nors naudojant „genų žirkles“ dirbama tik 
su to paties organizmo genais, deja, kol kas 
ši technologija Europos Sąjungoje yra pri-
lyginta genų modifikavimui (GMO arba 
genetiškai modifikuoti organizmai – or-

ganizmai, turintys kitų organizmų genų), 
ir todėl ją naudoti yra draudžiama.

Pastaruoju metu Europos Parlamente 
inicijuojamos diskusijos dėl CRISPR-
Cas9 ir kitų naujų technologijų taikymo 
ir tolesnio teisinio reguliavimo Europos 
Sąjungoje. 

Europos Parlamento narys Andrius Ku-
bilius teigia: „Naujų technologijų taiky-
mas atvertų daug naujų galimybių, ypač 
žemės ūkio srityje, taip pat leistų Euro-
pos Sąjungai siekti pasaulinės lyderystės 
mokslo tyrimų ir inovacijų srityje. Šiuo 
metu genų redagavimo ir kitos panašios 
technologijos, nors kuriamos ir tobulina-
mos Lietuvos ir kitų ES šalių mokslinin-
kų, masiniu būdu gali būti pritaikytos tik 
už pačios ES ribų“.

A. Kubiliaus prašymu Europos Parlamen-
to Mokslo ir technologijų ateities komi-
sija (Panel for the Future of Science and 
Technology, STOA) 2021 metų pavasarį 
ėmėsi analizuoti galimą tolesnį genų re-
dagavimo technologijos reguliavimą Eu-
ropos Sąjungoje. 

Šios analizės, įtraukiančios ekspertus ir su-
interesuotą visuomenę, dalis yra ir balan-
džio mėnesį vykę klausymai, kurių metu 
ekspertai pristatė genų redagavimo tech-
nologijos privalumus ir galimas rizikas. 

Pagrindinį pranešimą apie genų redagavi-
mo technologijas šiame renginyje skaitė 
Vilniaus universiteto profesorius Virgini-
jus Šikšnys, pristatęs CRISPR-Cas9 tech-
nologiją ir pagrindinius jos skirtumus 
nuo genų modifikavimo. 

Nors palaipsniui ekspertai eina link išva-
dos, jog dėl šios technologijos naudojimo 
papildomas neigiamas poveikis aplinkai 
neturėtų kilti, vis dar išlieka daugybė kitų 
neatsakytų klausimų. Net ir neatsižvel-
giant į tai, jog naudojant šią technologiją 
išvestos rūšies nebūtų galima genetiškai 

Naujos technologijos – 
grėsmė aplinkai ar 
proveržio galimybės?

Pastaraisiais metais nemažai girdi-
me apie genus ir DNR. Deja, nere-
tai – įvairių sąmokslo teorijų kon-
tekste: esą viena ar kita technologija 
(pavyzdžiui, vakcinomis ar 5G ryšio 
technologijomis) siekiama pakeisti 
mūsų DNR. 

Jau kelis dešimtmečius Europos Sąjungoje laikomasi vadinamojo atsargumo princi-
po, leidžiančio riboti naujų technologijų ar produktų naudojimą ar išleidimą į aplin-
ką, kol moksliniais tyrimais nepašalinamos visos abejonės dėl jų galimo neigiamo 
poveikio aplinkai ar žmonių sveikatai. Tuo tarpu už Europos Sąjungos (pvz., JAV) 
laikomasi kitokio požiūrio – ribojimų imamasi tik tuomet, jei atsiranda duomenų dėl 
produkto ar technologijos neigiamo poveikio. Kitaip tariant, Europos Sąjungoje pro-
duktui ar technologija draudžiama, kol jai neišduotas leidimas, o JAV – leidžiama tol, 
kol aiškiai neuždrausta.

Būtent dėl šios priežasties Europos Sąjungoje kelią į pritaikymą sunkiai skinasi nau-
jos technologijos – iš pradžių būtini išsamūs tyrimai, ir net juos atlikus neretai nesi-
baigia ginčai dėl to, ar tokie tyrimai pakankamai aiškiai parodo, jog technologija ar 
produktas nekenksmingi.

Europos Parlamento Mokslo ir tech-
nologijų ateities komisija (Panel for 
the Future of Science and Technology, 
STOA) dalyvauja ypatingos politinės 
svarbos mokslinių ir technologinių 
klausimų diskusijose bei su jais susiju-
sių teisės aktų svarstymuose. Komisija 
teikia nepriklausomus, aukštos koky-
bės ir moksliniu požiūriu nešališkus 
tyrimus ir informaciją, kurios padėtų 
EP nariams įvertinti galimo naujų tech-
nologijų taikymo ir skatinimo poveikį 
bei nustatyti, koks pasirinkimas tech-
nologiniu požiūriu būtų geriausias. Su 
tokiais tyrimais susiję ir STOA rengiami 
forumai, kuriuose politikai ir mokslo 
bendruomenių ar organizacijų bei vi-
suomenės atstovai galėtų diskutuoti 
apie pilietinei visuomenei politiškai 
svarbias mokslo bei technologijų rai-
dos kryptis ir jas lyginti.

MOKSLAS
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atskirti nuo atsiradusios natūraliai, daliai 
visuomenės kyla etinių dilemų, kadangi 
jiems nepriimtinas pats žmogaus kiši-
mosi į natūralią organizmo raidą faktas. 
Kiti nuogąstauja, jog technologijų nau-
dojimas žemės ūkio produkcijoje esą 
sukurs nesąžiningą didžiųjų gamintojų 
konkurenciją su mažaisiais ūkininkais, 
neturinčiais finansinių galimybių naudo-
tis naujųjų technologijų pagalba sukurta 
produkcija. Bet kuriuo atveju siekiama, 
jog vartotojas turėtų galimybę pats pasi-
rinkti, kokį produktą įsigyti, taigi tokie 

produktai turėtų būti suprantamai pa-
ženklinti. Tačiau naujųjų technologijų, 
skirtingai reguliuojamų Europos Sąjun-
goje ir už jos ribų, atveju, visuomet yra 
tikimybė, jog vartotojai įsigis produktą, 
atkeliavusį iš už ES, kur nėra griežto žen-
klinimo reikalavimo.

Apibendrinusi tyrimų rezultatus, Europos 
Parlamento Mokslo ir technologijų atei-
ties komisija Europos Parlamento nariams 
gegužės pabaigoje planuoja pateikti kelis 
galimus genų redagavimo technologijos 
teisinio reguliavimo variantus, tapsinčiais 

pagrindu politinėms diskusijoms Europos 
Parlamento komitetuose dėl šios techno-
logijos naudojimo žemės ūkio sektoriuje.

Bet kurios naujos technologijos taikymas 
turi turėti pritarimą ir visuomenėje. To-
dėl apie genų redagavimo technologijos 
reguliavimą turi būti diskutuojama ne 
tik Europos Parlamento komitetų posė-
džiuose, tačiau ir su visuomene – paaiš-
kinant tikrąjį technologijos turinį ir apta-
riant galimas grėsmes.

Aut. Jonas Urbanavičius 

Europarlamentarai patvirtino ES mokslinių tyrimų programą „Europos hori-
zontas“, kuri sustiprins atsparumą pandemijoms, sumažins priklausomybę 
nuo iškastinio kuro bei paskatins naujoves.

Ši 2021–2027 m. ES programa 
užtikrins mokslinių tyrimų bei 
inovacijų finansavimą, susijusį su 

pasauliniais iššūkiais, tokiais kaip kova 
su klimato kaita, skaitmeninimas ir CO-
VID-19 pandemija. Šią programą ES jau 
laikinai vykdo nuo šių metų pradžios. 
Antradienį Europos Parlamentas (EP) ją 
galutinai patvirtino.
Programai „Europos horizontas“ 2021–
2027 m. laikotarpiu skirtas bendras 95,5 
mlrd. eurų biudžetas, įskaitant 5,4 mlrd. 
eurų iš ES ekonomikos gaivinimo plano 
„Next Generation EU“. Ją sudaro trys vei-
klos sritys: „pažangus mokslas“, „pasauli-
niai uždaviniai ir Europos pramonės kon-
kurencingumas“ bei „novatoriška Europa“.
Pagal pirmąją sritį bus remiami Europos 
mokslinių tyrimų tarybos koordinuoja-
mi mažai ištirtų sričių tyrimai, taip pat 

mokslininkų stipendijos ir mainai (pagal 
programą „Marie Skłodowskos-Curie 
veiksmai“) bei tyrimų infrastruktūra. Pa-
gal antrąją sritį bus tiesiogiai remiami su 
visuomenės pokyčiais, technologiniais ir 
pramoniniais pajėgumais susiję tyrimai, 
taip pat verslo ir valstybės partnerystė bei 
Jungtinis tyrimų centras, teikiantis moks-
linius duomenis ir techninę paramą ES ir 
jos šalių politikos rengėjams. Trečioji sri-
tis skirta skatinti verslo naujoves per Eu-
ropos inovacijų tarybą, taip pat stiprinti 
mokslo, studijų ir verslumo integravimą 
bei finansuoti Europos inovacijos ir tech-
nologijos institutą.
Pagal „Europos horizonto“ programą 
2021–2027 m. numatyta iki šiol didžiausia 
ES biudžeto suma skaitmeninimui ir šios 
srities tyrimams. Taip pat bus remiamos 
novatoriškos mažosios ir vidutinio dydžio 

įmonės bei tyrimų infrastruktūra. Europos 
Parlamentui pavyko užtikrinti papildomą 
1 mlrd. eurų finansavimą baziniams moks-
liniams tyrimams, kuris bus skirstomas per 
Europos mokslinių tyrimų tarybą.

EP patvirtino mokslinių 
tyrimų programą 
„Europos horizontas“

Europos liaudies partijos vardu kalbė-
jęs Andrius Kubilius teigė: „Mano šalis 
Lietuva yra labai suinteresuota plėtoti 
savo inovacinius pajėgumus iki geriau-
sio ES lygio. Todėl džiaugiuosi sėkmin-
gais trišalio dialogo rezultatais, kad 
susitarėme dėl įvairių svarbių dalykų, o 
ypač dėl didesnio regioninių inovacijų 
schemų (RIS) biudžeto. [...] Svarbiausia, 
kad žinių ir inovacijų bendruomenės 
būtų skatinamos išplėsti savo buvimą 
RIS teritorijose ir kurti vietinius RIS cen-
trus. Inovacijų centrai, mano požiūriu, 
yra svarbiausi nacionalinės inovacijų 
architektūros elementai. Tikiuosi, kad 
Europos inovacijų ir technologijų ins-
titutas sukurs daug pridėtinės vertės 
kuriant tuos nacionalinius inovacijų 
centrus [...] visose ES valstybėse narė-
se, įskaitant Lietuvą.“

MOKSLAS
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Liudas Mažylis Andrius Kubilius

Lygiai prieš 17 metų Lietuva tapo pilnateise Europos Sąjun-
gos nare. Tada parašiau savo pirmąją knygą apie Europą…

Ar Karbauskis imsis atsakomybės įtikinti savo rinkėjus skiepytis?
Šešėlinis Premjeras R.Karbauskis nenustoja kritikuoti Vyriausybės 
dėl tariamai blogos komunikacijos, agituojant žmones nebijoti 
vakcinos ir skiepytis. Bet pats R.Karbauskis jokia forma iki šiol 
nėra pats to padaręs, nėra paraginęs Lietuvos piliečių skiepytis.
Tuo tarpu R.Karbauskio nuomonė būtų labai svarbi tiems rin-
kėjams, kurie per paskutinius rinkimus balsavo už valstiečius ir 
R.Karbauskį. O šie valstiečių rinkėjai, kaip rodo DELFI skelbiami 
(https://www.delfi.lt/.../apklausa-del-poziurio-i-vakcinas...) ap-
klausų duomenys, nėra įsitikinę tuo, kad jiems reikia vakcinuotis: 
valstiečių rinkėjų tarpe yra net 30% mažiau (lyginant su konser-
vatorių rinkėjais) piliečių, turinčių teigiamą požiūrį į vakcinavimą.
Akivaizdu, kad šių rinkėjų nuomonę labiausiai gali pakeisti pats 
R.Karbauskis, o ne kuris nors konservatorius. Tačiau Karbauskis 
tyli, o vienas iš jo partijos “ekspertų” vakcinavimo reikaluose 
D.Kepenis garsiai kalba. To rezultatą ir matome valstiečių rinkėjų 
nuomonėje.
“Šešėlinė Vyriausybė” yra reikalinga ne tik tam, kad kritikuotų 
tikrąją Vyriausybę. Pati Šešėlinė Vyriausybė bus verta griežtos 
kritikos, jeigu neišmoks kalbėtis su savo rinkėjais. Ypač tokiais 
gyvybiškai svarbiais klausimais.

Laura Ramanauskaitė-Stašiauskienė  
Sveikinimai! 

Brigita Maliauskiene  
Tai Lietuvos šviesuoliai, tai mūsų istorija, 
turime kuom didžiuotis. Sveikatos jums ir 
toliau dirbti Lietuvos labui. 

Antanas Sirtautas 
    ️TĖVYNĖS_LABUI

Birutė Strukčinskienė  
Labai svarbi diena Lietuvai.

Sandra Tamašauskienė  
Laukiam kitų knygų! Ir apie Europą.

Arunas Kelmickas 
Anksciau sakydavo, kad durnumas ne dio-
gnoze, bet tuoj bus tikrai diagnoze - covid.

Andrius Oskominas
Galvojo, kad apie skiepus, o pasirodo  
IQ teste sudalyvavo.

Justinas Narkevičius  
Darbo parcija ir jos rinkėjai vandens švęsto 
prisiurbę, nereikalingas jiems skiepas.

Valdas Pyragas  
Tikrai keista, Putinas savo gerbėjus skatina,  
o Karbauskis ne

VOX POPULI



18

Pavasarį įprasta švarintis, net karan-

tinas nesustabdė darbščių ir neabejin-

gų žmonių. Matau renkančius šiukšles 

ne tik savo kiemuose, bet ir parkuose, 

pasivaikščiojimų vietose, pakelėse, pa-

krantėse...

Tačiau keliaudamas dviračiu ar pėsčio-

mis randu primėtytų tuščių kavos inde-

lių, šokoladų ir cigarečių pakelių...

Aš, Liudas Mažylis, noriu prisidėti prie 

aplinkos švarinimo darbų!

Kaip Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 

maisto saugos komiteto narys Europos 

Parlamente, skelbiu nuotraukų su ap-
rašymu akciją „ŠVARI LIETUVA – ŠVA-
RI EUROPA“.

Jums tereikia nusipaveiksluoti ar nu-
paveiksluoti aplinkos švarinimo dar-
bus VIEŠOJE VIETOJE (pajūryje, pae-
žeryje, piliakalnyje ir kt.,) dirbančius 
moksleivius, pavienius asmenis, šei-
mas, jaunuolius, besilaikančius sau-
gaus atstumo.

Kūrybingai aprašykite akciją, kurią nu-

paveikslavote. Aprašyme būtinai nuro-

dykite akcijos dalyvius, vietą ir laiką. 

PASTABA: Galite siųsti ar kelti nuo-
traukas bei jų aprašymus ne tik iš 
būsimų veiklų, bet ir bendrai iš viso 
šių metų laikotarpio! Įkelkite nuo-
trauką ir įrašą į:

•  savo „Facebook“ anketą su grotažy-
me #lmazylissvarilietuvasvarieuropa

•  ir „Facebook“ renginį „ŠVARI LIETU-
VA – ŠVARI EUROPA“.

Arba

•  visą informaciją su prierašu „ŠVARI 

LIETUVA – ŠVARI EUROPA“ siųskite 
el. paštu: sandra.tamasauskiene@l.
mazyliobiuras.lt iki gegužės 31 d. 
(imtinai).

Akcija vyksta iki gegužės 31 dienos 
(imtinai).

Pasibaigus akcijai paskelbsiu 5 (penkis) 

akcijos nugalėtojus, kuriems įsteigiau 

ypatingus prizus. Visiems akcijos daly-

viams bus išsiųstos padėkos.

Vertinimo kriterijai: kūrybiškumas ir 

originalumas.

Kviečiu dalyvauti aplinkos švarinimo 

akcijoje, juk Europa prasideda nuo 

mūsų, o ambicingi tikslai – nuo vietinio 

pilietiškumo!

Nugalėtojai bus paskelbti interneto 

svetainėje https://liudasmazylis.lt/ 

bei mano asmeninėje ir renginio „ŠVA-
RI LIETUVA – ŠVARI EUROPA“ „Face-

book“ paskyrose.

Prizai nugalėtojams bus išsiųsti paštu 

po konkurso pabaigos.

KITOS KONKURSO SĄLYGOS

Dalyviai, pateikdami kūrinį konkur-

sui, sutinka, kad jų asmeniniai duo-

menys būtų naudojami tiek, kiek tai 

būtina šiam konkursui įgyvendinti. 

Dalyviai sutinka, kad jų konkursiniai 

darbai būtų eksponuojami viešai. 

Konkurso organizatorius pasilieka tei-

sę darbus skelbti, eksponuoti savo 

nuožiūra, neišmokėdamas autoriams 

honoraro.

Europos Parlamento narys  

Liudas Mažylis 

Liudo Mažylio kvietimas dalyvauti akcijoje  
„ŠVARI LIETUVA – ŠVARI EUROPA“

APLINKA
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Europos Parlamento nariai Andrius Kubilius ir Rasa Juknevičienė pakvietė 
Lietuvos mokyklų vyresniųjų klasių moksleivius pamokoje diskutuoti su apie 
Europos Sąjungos ateitį.

Neseniai veiklą pradėjo Konfe-
rencija dėl Europos ateities, 
suteikianti Europos piliečiams 

galimybę aptarti Europai kylančius iššū-
kius ir jos prioritetus. Konferencija susi-
dės iš daugiakalbės skaitmeninės platfor-
mos, įvairių renginių, europiečių grupių 
ir plenarinės sesijos. Kadangi Konferen-
cijoje dėl ES ateities dalyvauja ir Europos 
Parlamentas, EP nariams svarbu išgirsti jų 
atstovaujamų nuomonę dėl Europos atei-
ties. Todėl Europos Parlamento nariai A. 
Kubilius ir R. Juknevičienė kviečia Lietu-
vos moksleivius virtualioje pamokoje dis-

kutuoti aktualiais ES veikimo klausimais.

Pamokos formatas. 45-60 minučių tru-
kmės pamokoje EP narys pristatys disku-
sinį su Europos ateitimi susijusį klausimą 
ir du galimus tolesnės raidos scenarijus, 
bei pakvies pamokos dalyvius anonimiš-
kai balsuojant pasirinkti vieną iš dviejų 
alternatyvų. Likęs pamokos laikas bus 
skirtas diskusijai su moksleiviais ir atsa-
kymams į jų klausimus. 

Pamokos laikas ir temos. Siūlome moks-
leiviams dalyvauti viename ar keliuose 
susitikimuose su Europos Parlamento na-

riais šiomis temomis (tos pačios temos ir 
laikai siūlomi visoms mokykloms):

Rasa Juknevičienė. COVID-19 pande-
mija ir dezinformacija: kaip nepasiduoti 
melagienoms? Kibernetinis saugumas ir 
iššūkiai Europai. 

Andrius Kubilius. Europa pasaulyje - 
bendri ES veiksmai ar nacionaliniai šalių 
interesai? (vienbalsiškumas ar kvalifikuota 
dauguma). 

Europos Sąjungos biudžetas – daugiau nu-
veikti ar mažiau sumokėti? 

Jei norite organizuoti virtualų susitikimą 
su EP nariais, kviečiame rašyti el. paštu 
info@elpnariai.lt. 

Konferencija dėl  
Europos ateities: pradeda 
veikti daugiakalbė  
skaitmeninė platforma

Europos Parlamento nariai su Lietuvos 
moksleiviais diskutuos apie ES ateitį

PO DARBŲ

Konferencijos vykdomoji valdy-
ba, kurią sudaro Europos Parla-
mento, ES Tarybos ir Europos 

Komisijos atstovai, uždegė žalią šviesą 
Konferencijos dėl Europos ateities daug-
iakalbės skaitmeninės platformos pradži-
ai, o kartu paragino visus ES piliečius 
prisidėti prie savo ir visos Europos ate-
ities kūrimo. Platformoje, kuri veikia 24 
kalbomis, visų ES šalių piliečiai gali da-
lytis idėjomis bei nuomonėmis ir jomis 
keistis per nuotolinius renginius.

Europos Parlamento Pirmininkas Deividas Saso-
lis (Davidas Sassoli)  ta proga pažymėjo:  „Plat-
forma yra pagrindinė priemonė, suteikianti 

piliečiams galimybę dalyvauti ir reikšti savo nuo-
monę dėl Europos ateities. Turime būti tikri, kad 
jų balsas bus išgirstas ir kad jie atliks tam tikrą 
vaidmenį priimant sprendimus, nepriklausomai 
nuo COVID-19 pandemijos. Atstovaujamoji ir 
dalyvaujamoji Europos demokratija ir toliau veiks 
nepriklausomai nuo aplinkybių, nes to reikia dėl 
mūsų bendros ateities.“

Europos Komisijos Pirmininkė Uršula fon der 
Lajan (Ursula von der Leyen) pridūrė: „Sveikata, 
klimato kaita, kokybiškos ir tvarios darbo vietos 
ekonomikoje, kuri tampa vis labiau skaitmeninė, 
mūsų demokratinės visuomenės būklė: raginame 
europiečius pareikšti nuomonę, išsakyti savo rūpesči-
us ir pasakyti, kokioje Europoje jie nori gyventi. Šia 

piliečių platforma suteikiame kiekvienam galimybę 
prisidėti prie Europos ateities kūrimo ir bendradar-
biauti su žmonėmis iš visos Europos. Tai puiki 
proga virtualiai suburti europiečius. Dalyvaukite 
diskusijose! Kartu galime kurti ateitį, kurios norime 
mūsų Sąjungai.“

Konferencija dėl Europos ateities yra prec-
edento neturinti, atvira ir įtrauki svarstomo-
sios demokratijos išraiška. Siekiama, kad kuo 
įvairesnės visuomeninės padėties europiečiai 
turėtų daugiau galimybių išsakyti nuomonę apie 
tai, ko jie tikisi iš Europos Sąjungos, o tai turėtų 
padėti nubrėžti ES ateities kryptį ir formuoti poli-
tiką. Kai paaiškės Konferencijos rezultatai, jos 
pirmininkai įsipareigojo imtis tolesnių veiksmų.

Šį balandį pradėjusi veikti centrinė 
Konferencijos dėl Europos ateities 
platforma suteiks galimybę piliečiams 
prisidėti prie ES ateities kūrimo.
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