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Santrauka
Europos Sąjunga nuolat keičiasi – akivaizdžiausiu šio pokyčio veiksniu galima laikyti jos
plėtrą – nuo šešių šalių narių ji turi perspektyvų išsiplėsti iki dvidešimt septynių. 2000 m.
gruodžio mėn. Europos Sąjungos viršūnių susitikime buvo patvirtinta Nicos deklaracija, kurioje
kviečiama pradėti diskusiją dėl Europos ateities. Atsižvelgiant į tai, buvo įvardyti ir kai kurie
svarbiausi klausimai, dėl kurių turėtų būti susitarta: 1) Europos Sąjungos ir valstybių narių
kompetencijos padalijimas, 2) Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos statusas, 3) sutarčių supaprastinimas, 4) nacionalinių parlamentų vaidmuo būsimoje Europos Sąjungoje.
2001 m. gruodžio mėn. Lakeno viršūnių susitikime buvo paskelbta Lakeno deklaracija, kuri įkūrė
Konventą dėl Europos ateities. Pagrindinė Konvento paskirtis – aptarti Nicos deklaracijoje
įvardytus klausimus ir pasiūlyti jų sprendimo būdus. 2004 m. ES tarpvyriausybinė konferencija priėmė galutinius šios srities sprendimus.
Būtina pažymėti, kad visi paminėti klausimai gali būti išspręsti tik politinio kompromiso
būdu. Šiame straipsnyje siekiama išanalizuoti teisinį kompetencijos pasidalijimo mechanizmą
ir atskleisti valstybių narių įtaką priimant sprendimus Europos Sąjungoje. Sprendimų priėmimas viršnacionaliniame lygmenyje yra labai sudėtingas. Parlamentinėse demokratijose pripažįstamas valdžios suskirstymas į tris sistemas. Tuo tarpu Bendrijos institucijų negalima
griežtai suskirstyti į įstatymų leidžiamąsias ir vykdomąsias. Priimant sprendimus Europos
Sąjungoje dalyvauja daugybė politinių subjektų, o patį procesą lemia įvairūs išoriniai ir vidiniai
veiksniai (karas Irake, nacionaliniai interesai ir t. t.). Tai daro patį sprendimų priėmimo procesą įdomiu tyrimo objektu. Straipsnio autorius neketina šią problemą atskleisti visapusiškai,
tik nori atkreipti dėmesį į tam tikrus jos aspektus. Straipsnyje taikytas mokslinės literatūros
analizės metodas.
Straipsnį sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje analizuojamos Europos Sąjungos ir valstybių narių kompetencijos ribos. Antrojoje dalyje aptariama nacionalinių valstybių įtaka priimant
sprendimus ES.
33

1. Kompetencijos ribø problema
Kompetencijos pasidalijimas Europos Sàjungoje – viena ið sudëtingiausiø ir daþniausiai aptariamø problemø. Neatsitiktinai ðiam klausimui daug dëmesio buvo skirta ir Lakeno
deklaracijoje. Aptariant kompetencijos ribø problemà bûtina paþymëti, kad kiekvienos demokratinës valstybës konstitucija nustato, kokios institucijos atlieka valstybës valdymo funkcijas ir kaip jos pasidalija valdþios kompetencijà. Europos Sàjunga nëra valstybë ir neturi
savo konstitucijos. Steigimo sutartys, kuriø pagrindu buvo ákurta ES, numato, kas ir kaip turi
teisæ priimti sprendimus, privalomus visoms valstybëms narëms.
Atsiþvelgiant á tai ES institucijos gali veikti tik tose srityse ir tik ta apimtimi, kurias apibrëþia steigiamosios sutartys. Taip EB sutarties 5 straipsnio (ex. 3 b str.) pirmoje dalyje paþymima, kad „Bendrija veikia neperþengdama ðios sutarties jai suteiktø ágaliojimø ir paisydama jos nustatytø tikslø“ [1, p. 60]. Ðia nuostata yra apibrëþiamos ES institucijø kompetencijos ribos: Bendrija kompetencijos turi tiek, kiek jai steigimo sutartyse suteikë valstybës narës. Bûtent èia slypi vadinamasis ribotø ágaliojimø principas, kuris vaidina didelá vaidmená
realizuojant Bendrijos kompetencijà (þr. 1 pav.).

Ribotų įgaliojimų
principas: EBS 5 str.
1 dalis; ESS 5 str.

Kompetencijos
papildymas:
EBS 308 str.

Subsidiarumo
principas: EBS 5 str.
2 dalis
Proporcingumo
principas: EBS
5 str. 3 dalis

1 pav. Bendrijos kompetencijos realizavimas

Ðis principas atskiria Bendrijos kompetencijà nuo valstybiø nariø kompetencijos ir apsaugo valstybes nares nuo visiðko suvereniteto praradimo. Pati Europos Bendrija negali sau
sukurti daugiau papildomø ágaliojimø, nes ji neturi vadinamosios aukðèiausios kompetencijos (kompetencijos – kompetencijos), kurià nacionalinëse valstybëse turi ástatymø leidëjai.
Todël ES institucijos paèios net negali pasirinkti teisës akto formos ar sprendimø priëmimo
procedûros. Taip, pavyzdþiui, siekiant sudaryti palankesnes sàlygas asmeniui pradëti savarankiðkà veiklà ir ja verstis, EBS 47 straipsnis (ex. 57 str.) ápareigoja Tarybà priimti direktyvas
dël diplomø, sertifikatø ir kitokiø oficialiø kvalifikacijà patvirtinanèiø liudijimø tarpusavio pripaþinimo. Tuo tarpu EBS 40 straipsnis (ex. 49 str.) ápareigoja tà paèià Tarybà laikantis tam
tikrø procedûrø konsultuotis su Ekonomikos ir socialiniø reikalø komitetu leidþiant direktyvas
arba reglamentus, nurodanèius priemones, bûtinas darbuotojø judëjimo laisvei garantuoti.
Ðiuo metu Europos Sàjungoje taikomos ávairios vertikalios kompetencijos formos (þr. 2
pav.). Priklausomai nuo kompetencijos formos skiriasi ir Europos Sàjungos institucijø vaidmuo bei vieta sprendimø priëmimo procese.

34

KOMPETENCIJA

Vertikali

Iðimtinë
Miðri

Horizontali

Papildanti

2 pav. ES kompetencijos formos

Iðimtinë kompetencija apima tas veiklos sritis, kuriose tik Bendrija turi ágaliojimus leisti
teisinius aktus. Jei ji nesinaudoja ðia teise, ja naudotis gali valstybës narës. Ði kompetencija
veikia tokiose srityse: bendroji prekybos politika, pinigø politika, jûros biologiniai iðtekliai.
Taip, pavyzdþiui, EB sutarties 133 straipsnis (ex. 113 str.) suteikia teisæ tik Europos Bendrijai
nustatyti ir keisti muitø tarifus, sudaryti susitarimus dël muitø tarifø ir prekybos sudarymo,
suvienodinti liberalizavimo priemones. Taèiau ES teisëje nëra vienos nuomonës, kokios sritys turëtø bûti pripaþintos ðiai kompetencijai.
Miðri kompetencija sudaro didesnæ Europos Bendrijos kompetencijos dalá. Ðiuo atveju
atskiras sritis – þemës ûká, vidaus rinkà, transportà, konkurencijos politikà ir etc. reguliuoja
EB ir valstybës narës. Valstybës narës gali imtis priemoniø tiek, kiek jø nereglamentuoja ES
teisës aktai ir kiek jos neprieðtarauja Bendrijos teisei.
Papildanti kompetencija bûdinga tokioms sritims: ekonominei politikai, uþimtumui,
ðvietimui, profesiniam mokymui, tyrimams ir plëtrai, pramonei ir etc. Ðios sritys á ES kompetencijà pateko tik pastaruoju metu. Jose daþniausiai pabrëþiamas koordinuojantis ES vaidmuo. Bendrija ðiose srityse gali tik papildyti valstybiø nariø priemones. Be to, yra sritys uþ
Bendrijos veikimo ribø, kurios priklauso valstybiø nariø kompetencijai. Jos nëra reglamentuojamos sutartyse [2, p. 34].
Kalbant apie dvi paskutines kompetencijos formas (miðrià ir papildanèià) bûtina atkreipti dëmesá á EBS 5 straipsnio (ex. 3 b str.) antroje dalyje suformuluotà subsidiarumo
principà (þr. 1 pav.). Europos Bendrija, vadovaudamasi ðiuo principu, veikia tik tada, kai pasiûlytas veiksmas negali bûti valstybiø nariø tinkamai atliktas ir dël pasiûlyto veiksmo masto
ar poveikio Bendrija já gali atlikti geriau. EB institucijos, leisdamos teisës aktus, turi laikytis
ðio principo. Politiniai sprendimai turëtø bûti priimti institucijos, esanèios kuo arèiau pilieèiø.
EB sprendþia tik tuos klausimus, kuriø iðspræsti negali valstybës narës. Subsidiarumo principas apriboja ES kompetencijà: draudþia ES teisei reglamentuoti sritis, kurias sëkmingai galima reglamentuoti nacionaliniais teisës aktais. Daþniausiai ðis principas pradedamas ágyvendinti tada, kai iðkyla klausimas, kas turi rûpintis viena ar kita sritimi – ES ar valstybë narë.
Jei tokia sritis patenka á iðimtinæ ES kompetencijà, tada klausimø nekyla: subsidiarumo principas ðioje srityje neveikia. Kitais atvejais EB gali imtis veiksmø tik tuomet, kai valstybës narës savarankiðkai nesugeba imtis veiksmø, o ES tai galëtø padaryti daug geriau.
Be subsidiarumo principo, Europos Bendrija taip pat privalo vadovautis ir proporcingumo principu, kuris papildo ir uþbaigia subsidiarumo principà (þr. 1 pav.). Bet jis, kitaip nei
subsidiarumo principas, galioja ir Bendrijos iðimtinës kompetencijos srityje. EBS 5 straipsnio
(ex. 3 b str.) 3 dalyje paþymima, kad Bendrija negali imtis jokiø veiksmø, kurie nëra bûtini siekiant ðios sutarties nustatytø tikslø. Proporcingomis laikomos tik tos priemonës, kurios yra
bûtinos tikslui pasiekti. Esant didesnei priemoniø pasirinkimo galimybei, EB institucijos turi
pasirinkti tokius teisës aktus ir siûlyti tokias priemones tikslui pasiekti, kurios sukeltø kuo
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neutralesnius teisinius padarinius. Ðio principo taikymà patikslina Europos Teisingumo Teismo priimti sprendimai.
Analizuojant kompetencijos ribø problemà reikia paþymëti, kad visko sutartyse negalima detaliai numatyti. Bûna atvejø, kai ES institucijoms reikia imtis veiksmø, bet tam jos neturi ágaliojimø. Tuo tikslu ir buvo á sutartá ávestas 308 straipsnis (ex. 235 str.) – jis iðsprendþia
kompetencijos ribø problemà (þr. 1 pav.).
Ði teisinë nuostata, lyginant su kitomis EB sutarties nuostatomis, Bendrijos institucijoms suteikia papildomà kompetencijà. Ji ápareigoja jas leisti teisës aktus, jei to reikalauja
Bendrijos veikla. Bet ði nuostata nesuteikia Bendrijai daugiau kompetencijos. ES institucijos
ir ðiuo atveju neturi aukðèiausios kompetencijos, kokià turi valstybiø nariø nacionalinës institucijos. EBS 308 straipsnis taip pat nepanaikina ir ribotø ágaliojimø principo, bet já áteisina.
Ágaliojimai pagal ðá straipsná turi bûti susijæ su „bendrosios rinkos veikimu, siekiant vieno ið
Bendrijos tikslø“. Turima omenyje visi Sutartyje paminëti tikslai, taip pat bendrosios rinkos
tikslø ir uþdaviniø nuostatos, apibrëþtos sutarties preambulëje ir 2 bei 3 straipsniuose. Tarybos iðleistas teisës aktas ir turi atspindëti visus ðiuos tikslus.
Atsiþvelgiant á kompetencijos padalijimà tarp Europos Sàjungos ir valstybiø nariø, Lietuvos Respublika turi perduoti tarptautinei organizacijai ástatymø leidimo, vykdymo, teisminius ir biudþetinius ágaliojimus. Tokius kompetencijos perleidimo pagrindus ir jø apimtá bûtina átvirtinti aiðkiomis konstitucinëmis normomis, reglamentuojanèiomis ðià sritá. Kita vertus,
bûtina taip pat tikslinti ir kompetencijos padalijimo tarp ES ir valstybiø nariø ribas. Kompetencijø perþiûra turëtø bûti grindþiama efektyvumo principu: kokiame lygyje maþiausiomis
sànaudomis gali bûti ágyvendinti ES tikslai ir uþdaviniai, susijæ su bendrosios rinkos veikimu.
Formuoti detalø „kompetencijos katalogà“ nëra tikslinga, nes ið anksto neámanoma numatyti
visø srièiø, bûtinø ES tikslø ágyvendinimui. Europos Komisija, siûlydama naujus teisës aktus,
turëtø parengti jø ágyvendinimo pasekmiø ekonominæ, socialinæ ir fiskalinæ analizæ. Taip bûtø
ávertinamas naujø teisës aktø poveikis ir jø atitiktis subsidiarumo ir proporcingumo principams [3, p. 13].

2. Nacionaliniø valstybiø átaka priimant sprendimus Europos Sàjungoje
Akivaizdu, kad nepriklausomos valstybës pilieèiams, kurie referendume pritarë savo
ðalies narystei ES, labiausiai rûpi, kaip bus atstovaujama jø interesams? Ar valstybës narës
turës realià galimybæ ginti savo pilieèiø teises?
Valstybiø nariø átakà priimant sprendimus Europos Sàjungoje analizuoja tokie autoriai
kaip N. Petersenas [4, p. 39], H. Mouritzenas [5], J. Rosenau [6] ir kiti. Remdamiesi vadinama adaptacijos teorija jie iðskiria du veiksnius, turinèius átakos sprendimø priëmimui: átakos galià (ÁG) ir jautrumo skalæ (JS). Vadovaudamosios bûtent ðiais veiksniai valstybës narës
ir formuoja savo politikà. Átakos galià, kurià mes detaliau aptarsime, apibûdina pozityvios ir
negatyvios priemonës, kuriomis valstybë daro átakà iðorinei aplinkai. Jautrumo skalë parodo,
kaip valstybës ekonominius, socialinius ir politinius darinius veikia priimami sprendimai
Europos Sàjungoje. Daþniausiai minëti autoriai iðskiria tokius átakos galios indikatorius:
ðalies dydá, ekonominæ ir karinæ galià, galimybæ formuoti koalicijas, vidines ES taisykles.
Taip pat valstybë gali turëti tam tikrà átakos galià, bet dël ávairiø prieþasèiø jinai gali ja nepasinaudoti. Tai bûna tais atvejais, kai, pavyzdþiui, nagrinëjamas klausimas nëra svarbus valstybei narei (kukurûzø auginimas Skandinavijoje). Paanalizuokime detaliau kai kuriuos átakos
galios indikatorius.

Ekonominë ir karinë galia
Kalbant apie ekonominës valstybës galios indikatoriø bûtina paþymëti, kad jis yra labai
svarbus ir visada neformaliai veikia sprendimø priëmimà Europos Sàjungoje. Ekonomiðkai
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iðsivysèiusios ðalys daþniausiai disponuoja tokiais átakos galios svertais: BVP, BVP vienam
þmogui, uþsienio prekybos apimtis, ekonominis ir monetarinis stabilumas. Be to, ðiø ðaliø
ámokos á Europos Sàjungos biudþetà yra gerokai didesnës negu maþø valstybiø, ir tuo galima paaiðkinti jø átakà priimant sprendimus ES. Atsiþvelgiant á tai tokios valstybës gali grasinti, kad nepalaikys maþø ir vidutiniø ðaliø iniciatyvø arba apribos subsidijas. Ekonomiðkai
silpnai iðsivysèiusios ðalys, neturëdamos pakankamai ekonominiø iðtekliø ágyvendinti savo
iniciatyvas, negali daryti átakos priimamiems sprendimams ir ið dalies tampa priklausomos
nuo ekonomiðkai iðsivysèiusiø ðaliø. Iðsivysèiusios ðalys turi ir daugiau balsø Europos Sàjungoje. Todël sunku pasakyti, kas labiau lemia sprendimø priëmimo procesà: ðaliø dydis ar
ekonominë galia. ES yra homogeninis darinys, nes jos karinës ir ekonominës galios sutampa.
Nuo pat savo atsiradimo pradþios Europos Bendrija orientavosi á ekonominiø klausimø
sprendimà. Taèiau vëliau valstybës narës pradëjo bendradarbiauti politinëje ir karinëje srityse. Karinë galia kol kas nëra svarbiausias Europos Sàjungos prioritetas, nors pastaruoju
metu ji vaidina vis didesná vaidmená. ES kol kas negali valdyti kontinente kylanèiø kriziø, nes
neturi pakankamai karinës galios. Bendrija visuomet ðioje srityje rëmësi NATO pajëgomis.
1999 m. Helsinkio virðûniø taryboje pagaliau buvo nuspræsta sukurti greito reagavimo pajëgas. Kalbant apie karinës galios átakà Europos Sàjungoje priimamiems sprendimams, bûtina
paþymëti, kad ði galia tokiø sprendimø priëmimui beveik neturi átakos. Taèiau karinë galia
tampa labai svarbi tada, kai vienai ar kelioms Bendrijos valstybëms kyla pavojus bûti uþpultoms. Tuomet kitos valstybës narës gali apsaugoti ðalis nuo planuojamos agresijos.

Galimybë formuoti koalicijas
Remiantis ávairiomis psichologijos teorijomis, jei grupëje yra daugiau negu aðtuoni
þmonës, tai tolesnis jø skaièiaus didëjimas nedaro poveikio bendros nuomonës formavimui.
Atsiranda daug skirtingø nuomoniø, ir tada pradedama burtis á sinergetines grupes (ðiuo atveju á koalicijas), o ne veikti atskirai. Didëjant Europos Sàjungos valstybiø nariø skaièiui, maþëja kiekvienos valstybës santykinë balsavimo galia. Atsiþvelgiant á tai, koalicijø formavimas
priimant sprendimus ES taps lemiamu veiksniu. Be kitø valstybiø palaikymo në viena ðalis
negali nei priimti jai palankø, nei blokuoti jai nepalankø sprendimà. Vadinasi, negalima ið
anksto manyti, kad Lietuvai ar kitai ðaliai visada bus naudinga tai, kà nuspræs ES. Sàjungoje
priimami sprendimai atspindi kompromisus tarp valstybiø nariø ir interesø grupiø. Daþniausiai tokie kompromisai vienoms ðalims bûna naudingesni nei kitoms. Todël ateityje sëkmingas koalicijø sudarymas, o ne ðalies dydis gali lemti sprendimø priëmimo sëkmæ. Didelës
ðalys bus suinteresuotos laimëti maþøjø, o maþosios didþiøjø valstybiø paramà. Dauguma
formuojamø koalicijø bus trumpalaikës, taktinës koalicijos, paremtos bendrais interesais (liberali prekybos politika prieð protekcionistinæ politikà) arba tam tikrø interesø grupiø apsauga (ûkininkø arba tam tikros pramonës ðakos). Bûtent skirtingi ðaliø interesai ir lems laimëjusiø ir pralaimëjusiø koalicijø sudëtá [7, p. 9]. Koalicijø sudarymà veikia ne tik bendri
valstybiø interesai, bet ir panaði geopolitinë, ekonominë padëtis, neformalûs tarpusavio
santykiai. Taip Vidurio Rytø Europos ðalims, kurioms nenaudinga atsisakyti liberaliø reformø,
reikës bandyti vienytis su keletu ES valstybiø, kurios kol kas taip pat mato prasmæ liberalizuoti ekonomikà ir þemës ûká, pavyzdþiui, atsisakant bendrosios þemës ûkio politikos. Pagrindinis „liberalø“ bloko Europoje lyderis turëtø bûti Didþioji Britanija, kuri labiausiai prieðinasi socialistiniams þingsniams ES viduje.

Vidinës Europos Sàjungos taisyklës
Valstybiø nariø átaka Europos Sàjungoje pasireiðkia per atstovavimà Europos Sàjungos institucijose. Ið principo ji priklauso nuo sprendimø priëmimo taisykliø ir turimos kom37

petencijos. Sprendimø priëmimo taisyklës daro tiesioginæ átakà siekiant kompromisø ir galiausiai lemia, kiek materialinës naudos gaus kiekviena valstybë narë. Atstovavimo ir balsavimo taisyklës uþfiksuoja ilgalaikes organizacijos raidos kryptis. Tarp sprendimø priëmimo
taisykliø, nuo kuriø priklauso valstybiø galia, daþniausiai minimos sprendimø priëmimo procedûros ir atitinkamas balsavimo bûdas [8, p. 5]. Norint detaliai analizuoti sprendimø priëmimo procesà reikia atkreipti dëmesá á sudëtingà derybø procesà, balsavimo procedûras Taryboje bei apibrëþti Europos Komisijos ir Europos Parlamento vaidmená ðiame procese.
Pagrindinë institucija, priimanti teisës aktus, Europos Sàjungoje yra Taryba. Priklausomai nuo steigiamosiose sutartyse átvirtintø nuostatø galutiná sprendimà ji gali priimti vieningai, paprasta arba kvalifikuota balsø dauguma. Vieningas balsavimo bûdas uþtikrina
kiekvieno politinio veikëjo lygiateisiðkumà. Ðiuo atveju kiekviena ðalis turi po vienà balsà nepriklausomai nuo to, ar ji didelë (Prancûzija), ar maþa (Liuksemburgas). Veto teisë leidþia
Europos Sàjungoje priimti tik tuos sprendimus, kurie naudingi visoms jos valstybëms. Taèiau vieningas sprendimø priëmimas priklauso nuo grupës dydþio: kuo didesnë grupë, tuo
maþiau galimybiø priimti sprendimus vienbalsiai. Ðiuo atveju kiekvieno politinio veikëjo galia
yra minimali, ir daugelis svarbiø sprendimø paprasèiausiai nebûtø priimami. Vadinasi, ðis
bûdas nesuteikia galimybës kà nors pakeisti.
1 l e n t e l ë . Galios pasiskirstymas Taryboje [9, p. 382]

Ðalys
Vokietija
D. Britanija
Prancûzija
Italija
Ispanija
Lenkija
Rumunija
Olandija
Graikija
Èekija
Belgija
Vengrija
Portugalija
Ðvedija
Bulgarija
Austrija
Slovakija
Danija
Suomija
Airija
Lietuva
Latvija
Slovënija
Estija
Kipras
Liuksemburgas
Malta

Galios paskirstymas
Shapley–Shubik indeksas
nuo 1995
po 2004 (ir vëliau)
0,119
0,0872
0,119
0,0870
0,119
0,0870
0,119
0,0870
0,119
0,0800
0,0799
0,0399
0,056
0,0368
0,056
0,0340
0,0340
0,056
0,0340
0,0340
0,056
0,0340
0,044
0,0281
0,0281
0,044
0,0281
0,0195
0,033
0,0195
0,033
0,0195
0,033
0,0195
0,0195
0,0110
0,0110
0,0110
0,0110
0,021
0,0110
0,0082

Banzhaf indeksas
nuo 1995
po 2004 (ir vëliau)
0,112
0,0778
0,112
0,0778
0,112
0,0778
0,112
0,0778
0,092
0,0742
0,0742
0,0426
0,059
0,0397
0,059
0,0368
0,0368
0,059
0,0368
0,0368
0,059
0,0368
0,049
0,0309
0,0309
0,049
0,0309
0,0218
0,036
0,0218
0,036
0,0218
0,036
0,0218
0,0218
0,0125
0,0125
0,0125
0,0125
0,023
0,0125
0,0094

Politinës grupës dydis vaidina svarbø vaidmená priimant sprendimus paprasta balsø
dauguma. Kuo didesnë grupë, tuo didesnë tikimybë (galimybë) priimti sprendimus taikant ðá
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bûdà. Bet esant tokiai padëèiai, sprendimø priëmimo procese didëja grupës galia, o kiekvieno atskiro vieneto galia maþëja. Todël Europos Sàjungai pleèiantis á Rytus, kiekvieno politinio veikëjo galia ateityje maþës. Grupës galia priimti sprendimus sumaþëja, jei vietoj paprastos daugumos balsavimo taikomas kvalifikuotos balsø daugumos principas. Ðiuo atveju
valstybës narës galia (átaka) priklauso nuo turimo balsø skaièiaus Taryboje: nustatytos kvotos, kiek „sveria“ konkreèios valstybës atstovø balsai. Didesnës valstybës priimant sprendimus turi daugiau átakos. Kvalifikuotos balsø daugumos principas reikalauja blokuojanèios
maþumos susiformavimo, kad sprendimas nebûtø priimtas. Europos Sàjungos plëtra ir
balsø paskirstymas Taryboje, be abejonës, turi átakos valstybiø nariø pozicijoms vedant derybas. Dabartiniø ðaliø galios indeksai, ástojus á ES naujoms narëms, akivaizdþiai sumaþës
(þr. 1 lentelæ).
Kaip matyti ið lentelëje pateiktø duomenø, Vokietijos galia po plëtros sumaþës nuo
0,119 iki 0,0872. Taèiau santykinës valstybiø nariø galios vis dëlto iðlieka nepakitusios. Kaip
ir anksèiau, Vokietija turës dvigubai didesnæ galià negu Graikija arba Belgija ir trigubai didesnæ galià negu Airija. Lietuva turës tiek galios, kiek jos turi Airija, Suomija, Danija ir Slovakija.

Lietuvos átaka sprendimø priëmimo procese
Kokios Lietuvos galimybës daryti átakà priimant sprendimus Europos Sàjungoje? Atsakyti á ðá klausimà nëra lengva. Lietuva neturi pakankamai ekonominiø svertø, todël jos ekonominis vystymasis priklauso nuo ES. Karinë Lietuvos galia, palyginus Lietuvà su kitomis ES
ðalimis, taip pat yra nedidelë. Taigi Lietuva neformalios galios ES, galima sakyti, neturës.
Todël sprendimø priëmimo procesui átakà bus galima daryti kitais svertais: aktyviai prisidëti
prie dokumentø tekstø rengimo ir á juos átraukiant nuostatas, naudingas Lietuvos valstybei;
dalyvaujant laiminèioje arba blokuojanèioje koalicijoje; tarpininkaujant ir ieðkant kompromisø. Lietuvai, neturinèiai neformalios galios, lieka vienintelis kelias – tobulinti administracinius gebëjimus, uþtikrinanèius tinkamà ðalies atstovavimà. Ðiame kontekste administraciniai
gebëjimai didþia dalimi remiasi þmogiðkøjø iðtekliø vystymu. Kaip rodo Throndalo atlikti tyrimai, valstybës tarnautojai linkæ daþniau palaikyti ryðius su panaðaus iðsivystymo lygio ðaliø
administracijomis [10, p. 24]. Todël bendri keliø valstybiø nariø interesai gali bûti vienas ið
pagrindiniø átakos ðaltiniø vëliau priimant sprendimus ES institucijose. Atsiþvelgiant á tai, kad
ES yra gausybë ávairiausiø reguliaciniø normø – techniniai standartai, vartotojø apsauga, aplinkosaugos normos, grieþtos konkurencijos politikos taisyklës, – logiðkai nepateisinamas
bendrosios rinkos ir laisvosios prekybos sukûrimo tikslo ágyvendinimas. Reguliacinis ES pobûdis Lietuvai ir kitoms VRE ðalims, iðgyvenanèioms ekonominio augimo laikotarpá, gali atneðti daugiau þalos nei naudos. Ávertinant ðias prieþastis, tikëtina, kad Lietuvai daþniau naudinga bus prisidëti prie blokuojanèios maþumos.
Kitas veiksnys, darantis átakà sprendimø priëmimui Europos Sàjungoje, yra santykinë
valstybës galia. Lietuva yra maþa ðalis, tad atitinkamai jos balsø skaièius ES institucijose
nëra didelis. Pagrindinis kriterijus skirstant balsus ir mandatus – ðaliø gyventojø skaièius. Bet
ðiuo metu proporcingumo principo ES vis dëlto nuosekliai nesilaikoma. Ir dël to didelës ðalys atsidûrë kiek blogesnëje padëtyje negu maþos. Ðiandien vienas Vokietijos deputatas atstovauja 817 000 þmoniø, Liuksemburgo deputatas – 65 000 rinkëjø. Liuksemburgas gauna
priimtinà balsø skaièiø Taryboje ir atitinkamà vietø skaièiø Europos Parlamente. Todël didþiosios valstybës reikalauja, kad ateityje skirstant balsus bûtø grieþtai laikomasi proporcingumo principo. Ðiuo atveju maþos ir vidutinës ðalys praras dalá santykinës galios. Bet maþøjø valstybiø svarbà ES sprendimø procese didina jø skaièius. Tai gana akivaizdus faktas:
kuo daugiau balsø Taryboje arba vietø Parlamente turi maþosios ðalys, tuo santykinë didþiøjø valstybiø galia yra maþesnë. Pagal Nicos sutartá Lietuva turës 7 balsus Taryboje (3,02
proc. visø balsø) ir 12 mandatø Europos Parlamente (1,76 proc. visø mandatø). Lietuvos atstovo balsas beveik dvigubai svaresnis nei kitø dviejø Baltijos ðaliø atstovø kartu sudëjus.
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Tuo tarpu Vokietija, kurioje yra 23 kartais daugiau gyventojø negu visoje Lietuvoje, turi 12,5
proc. visø balsø. Lietuvos atstovo þodis bus 4 kartus maþiau svarus uþ Vokietijos, Prancûzijos, Didþiosios Britanijos, Italijos atstovø pozicijas. Kvalifikuota dauguma Taryboje pagal Nicos sutartá nustatoma „trigubos daugumos“ principu. Ji skaièiuojama ávertinant tris pagrindinius kriterijus: valstybiø balsø skaièiø, valstybiø skaièiø ir jø gyventojø skaièiø. Norint priimti
sprendimà, uþ já iðsiplëtusioje ES Taryboje turi bûti skiriami bent 232 balsai (ið 321), jam turi
pritarti dauguma valstybiø nariø (13 ið 25) ir uþ já balsuojanèiose ðalyse turi gyventi bent 62
proc. gyventojø.
Konstitucijos projekte atsisakoma seno balsø skaièiavimo metodo, taikyto nuo pat EB
atsiradimo, ir siûloma vietoj „trigubos daugumos“ principo ávesti „dvigubos daugumos“
principà. Paliekami tik valstybiø bei jø atstovaujamø gyventojø skaièiaus kriterijai ir taip
smarkiai supaprastinamos sprendimø priëmimo taisyklës. Kvalifikuota dauguma sprendimas
bus priimtas tada, kai uþ já balsuos daugiau nei pusë valstybiø, atstovaujanèiø 60 proc. ES
gyventojø. Tarpvyriausybinëje konferencijoje buvo svarstomi dar du panaðûs „dvigubos
daugumos“ balsavimo variantai: daugiau nei pusë valstybiø, atstovaujanèiø daugiau nei pusei gyventojø (50/50), ir daugiau nei 60 proc. valstybiø, atstovaujanèiø daugiau nei 60 proc.
ES gyventojø (60/60). Po ilgø derybø pagaliau buvo pasiektas toks susitarimas: uþ sprendimà, kad bûtø priimtas, turi balsuoti 15 valstybiø (55 proc.), kuriose gyvena ne maþiau kaip
65 proc. ES gyventojø. Pasiektas susitarimas ðiek tiek padidina kiekvienos valstybës, taip
pat ir Lietuvos, átakà Tarybos sprendimams. Perëjimas nuo „trigubos daugumos“ prie „dvigubos daugumos“ naudingiausias didþiausioms valstybëms, nes padidëja jø gyventojø dalies svarba priimant sprendimus. Lietuvai naudingiausias Nicos modelis. Já taip pat palaiko
Lenkija ir Ispanija. Ðiuo atveju Lietuvos svoris palaikant Taryboje priimamus sprendimus bûtø didþiausias. Taigi Lietuva, neturëdama neformalios galios (ekonominës, karinës), sprendimø priëmimui ES galës daryti átakà santykinës galios dëka ir naudoti kitus nacionalinës átakos indikatorius: administracinius gebëjimus, ekspertø þinias, interesø suderinamumà, dalyvavimà priimant sprendimus þemesniu lygiu, tarpininkavimà.

Iðvados
Artëjanti Europos Sàjungos plëtra yra viena ið pagrindiniø prieþasèiø, dël kurios prasidëjo vadinamoji diskusija apie Europos ateitá. Poreikis iðkelti ir aptarti klausimus dël besivienijanèios Europos kyla dël ES politinës sistemos nepakankamo demokratiðkumo ir skaidrumo bei neefektyvios ES veiklos kai kuriose srityse. Tokie ES teisiniai organizaciniai aspektai kaip kompetencijos padalijimas, Pagrindiniø teisiø chartijos statusas, nacionaliniø parlamentø vaidmuo Europos architektûroje, proporcingumo ir efektyvumo principø ágyvendinimas yra glaudþiai susijæ su bendraisiais klausimais – kokia turëtø bûti sukurta institucinë
tvarka, kad sutvirtintø laisvës, teisingumo ir gerovës augimo pagrindus. Bûtina paþymëti,
kad visi paminëti klausimai yra labai sudëtingi ir gali bûti iðspræsti tik pasitelkus politiná
kompromisà. Tai, kas numatyta ES konstitucijos projekte ir kà svarsto valstybës narës Tarpvyriausybinëje konferencijoje (TVIC), gali reikðti radikaliausià ES reformà per visà jos egzistavimà.
Aptariant kompetencijos ribø problemà, reikia paþymëti, kad Lietuva turi perduoti Europos Sàjungos institucijoms ástatymø leidimo, vykdymo, teisminius ir biudþetinius ágaliojimus. Tokius kompetencijos perleidimo Europos Sàjungai pagrindus ir jø apimtá bûtina átvirtinti aiðkiomis konstitucinëmis normomis, reglamentuojanèiomis ðià sritá. Bûtina patikslinti ir
kompetencijos padalijimo tarp ES ir valstybiø nariø ribas. Kompetencijos perþiûra turëtø bûti
grindþiama efektyvumo principu. Parengti detalø kompetencijø katalogà, kuriame bûtø ávardytos visos ES ir valstybiø nariø reguliuojamos sritys, neámanoma. Sunku ið anksto numatyti
ir apibrëþti visas sritis, bûtinas ES tikslams ir uþdaviniams ágyvendinti.

40

Kai kurie pakeitimai, susijæ su sprendimø priëmimo ir valstybiø atstovavimo taisyklëmis, gali smarkiai pakeisti esamà padëtá. Todël akivaizdu, kad valstybiø pilieèiams, pritarusiems referendumuose savo ðalies narystei ES, labiausiai rûpi, kaip bus atstovaujama jø interesams iðsiplëtusioje ES? Ar valstybës narës turës realià galimybæ ginti savo pilieèiø teises? Negalima ið anksto numatyti, kad Lietuvai visada bus naudinga tai, kà nuspræs ES.
Daþniausiai priimami sprendimai atspindi kompromisus tarp valstybiø nariø ir interesø grupiø. Lietuva, neturëdama neformalios galios (ekonominës, karinës), sprendimø priëmimo
procesà galës veikti santykinës galios dëka ir naudoti kitus nacionalinës átakos indikatorius:
administracinius gebëjimus, ekspertø þinias, dalyvauti trumpalaikëje arba ilgalaikëje koalicijose, koordinuoti derybø procesà, tarpininkauti. Ið pateiktø sprendimø priëmimo variantø Taryboje Lietuvai palankiausias Nicos modelis. Ðiuo atveju Lietuvos santykinë galia blokuojant
ir priimant sprendimus bûtø didþiausia.
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SUMMARY
Forthcoming enlargement of the EU is one of the main reasons why so called discussion about
the future of Europe was started. The need to define and to discuss the questions concerning
integrating Europe reveals from the lack of democracy and transparency of the EU political system
and not effective EU activity in a few areas.
The author of the article analyses legal mechanism of sharing the competence and reveals the
influence of the member-states in the European Union decision making processes. The decision
making in supranational level is a very multidimensional process: the process involves the wide range
of political subjects, and the process itself is under the impact of various both external and internal
factors. That turns the decision making process into a very interesting research object. The paper
consists of two parts. There are the competence borders of the European Union and the memberstates analysed in the first part of the paper. Taking into account the aspects of Lithuania’s situation
it will have to delegate the part of legislation, prosecution, judicial and budgetary powers. And the
second part discusses the influence of national states in the EU decision making process. The author
concludes the Lithuania that does not hold the informal power in decision making process will be
able to influence using relative power. The Nice model is the most favourable to achieve these goals.
In this case the comparative power of Lithuania would be the biggest in the decision making process.
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