
TARPTAUTINĖS POLITIKOS 
TENDENCIJŲ NAUJIENLAIŠKIS

“

„
• Europos ateitis: Žaliasis 

kursas ir vidurio Europa;

• Ekspertų išvados apie 
NATO ir Rusijos
konfrontacijos grėsmę;

• Moldovos porinkiminiai
galios žaidimai.

„Tik noriu pasakyti, kad jei šiuo
metu, artėjant Kalėdoms, mes
turėsime per daug kontaktų ir tai taps
paskutinėmis mūsų Kalėdomis su
savo seneliais, būsime kažką padarę
neteisingai. Mes negalime sau to
leisti.“ – kalbėdama Vokietijos
parlamente teigė šalies kanclerė
Angela Merkel.
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SAVAITĖS CITATAŠIAME 

NAUJIENLAIŠKYJE:

https://twitter.com/dwnews/status/1336616315021389824


EUROPOS ATEITIS: ŽALIASIS 

KURSAS IR VIDURIO EUROPA

Lapkričio 10 dieną, Bratislavoje įsikūręs

smegenų centras „Globsec“ organizavo

diskusiją tema – „Žalia ir tvari Europa: kelias

globalios lyderystės link?“ („Sustainable and

Green Europe: The Way Towards Global

Leadership?“); diskusiją galite rasti čia. Šiame

naujienlaiškyje pateiksime šios diskusijos

svarbiausių minčių santrauką.

Dalyviai:

• Ladislavas Miko, Europos Komisijos

atstovybės Slovakijos Respublikoje

vadovas

• Marcinas Korolecas, „Electric vehicles

promotion foundation“ (FPPE)

prezidentas, buvęs Lenkijos klimato,

aplinkosaugos ir prekybos ministras

• Norbertas Kurilla, Slovakijos

Respublikos prezidentės patarėjas

aplinkosaugos, energetikos, klimato

kaitos ir verslo aplinkos klausimais

Diskusijos moderatorė: Alena Kudzko,

GLOBSEC politikos instituto (angl.

„GLOBSEC Policy Institute“) direktorė

Alena Kudzko: Kokioje situacijoje, klimato

kaitos klausimu, yra Europa palyginus su

kitais pasaulio regionais?

Ladislavas Miko: Europoje ne tik šalys, bet ir

visuomenė suvokia klimato kaitą ir šios

problemos sprendimo svarbą. Europa, žinoma,

turi ir savo skeptikų (gyventojų, ekspertų ir ES

šalių narių). Tačiau apskritai visuomenės

sutarimas tvarumo ir klimato klausimais yra

labai stiprus. Per paskutiniuosius 20 metų

galima stebėti su klimatu susijusios politikos

pažangą: sėkmingai kuriame strategijas,

vizijas ir tikslus, bet ne taip sėkmingai gebame

juos įgyvendinti – tai esminė problema.

Situacija yra kritinė ir tai priverčia politinę

sistemą reaguoti.

Dabar vykdome labai ambicingą politiką.

Europai veikti vienai būtų labai sudėtinga,

tačiau norėčiau priminti, kad Europa vis dar

yra viena didžiausių ir turtingiausių rinkų

pasaulyje. Tai ekonomiškai patraukli vieta

kitiems. Jei gebėsime sukurti taisykles, kurios

mus vestų tvarumo ir žiedinės ekonomikos

link, ir užtikrinsime, kad visi, norintys turėti

prieigą prie Europos rinkos, laikytųsi šių

taisyklių, tai suteiks mums svarumo visame

pasaulyje. Net jei Europa prisideda prie

tiesioginio problemos sprendimo tik šiek tiek

daugiau nei 10–15 proc., būdama svarbi

ekonomine galia ji gali daryti didelę įtaką

kitiems ir būti globali lyderė.

Alena Kudzko: Koks centrinės Europos

vaidmuo? Kaip būti ne tik politikos sekėju, bet

iš esmės prisidėti ir lyderiauti kuriant

inovacijas tvarumo srityje?

Marcinas Korolecas: Joe Bidenui laimėjus

JAV prezidento rinkimus, Europa turi puikią

sąjungininkę kovai su klimato kaita ir, manau,

kad artimiausiu laiku JAV ne tik iš naujo

prisijungs prie Paryžiaus klimato kaitos

susitarimo, bet ir seks Europos pavyzdžiu

siekiant poveikio klimatui neutralumo. Europa

turėtų didžiuotis savo lyderyste kovojant su

klimato kaita.

Pirmiausia Europos Komisijos pirmininkė

Ursula von der Leyen padarė klimato politiką

centriniu Europos politikos klausimu ir jos

dėka turime tikslą iki 2050 m. užtikrinti

poveikio klimatui neutralumą. Kitos
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Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros

organizacijos narės seka šiuo pavyzdžiu, net

Kinija paskelbė savo poveikio klimatui

neutralumo tikslą, tiesa, pasiryžo jį pasiekti iki

2060 m.

Europa taip pat gali didžiuotis žaliąja

transformacija. Pavyzdžiui, Europos baterijų

aljansas yra iniciatyva, kuri gyvuoja Europos

inovacijos ir technologijos instituto „Inno

energy“ dėka. Dėl šios iniciatyvos Europa

pirmauja baterijų gamybos ir investicijų į

susijusias technologijas srityje. Taigi turime

pavyzdžių, kaip Europa gali įgyvendinti

pokyčius ne tik politinėje, bet ir pramonės bei

investicijų srityje.

Kalbant apie lyderystę klimato politikoje,

manau, klausimą reikėtų formuluoti kitaip.

Kitais metais Europos Komisija pradės visų

teisės aktų, susijusių su poveikio klimatui

neutralumo užtikrinimu, patikrą. Akivaizdu,

kad šiam tikslui pasiekti energetikos ir

transporto sektoriai turi užtikrinti poveikio

klimatui neutralumą, reikia stipriai sumažinti

emisijas žemės ūkio sektoriuje. Dėl šios

transformacijos susidursime su sudėtingomis

diskusijomis ir skirtingų sektorių lobistais.

Pavyzdžiui, kai kurie automobilių pramonės

lobistai siekia priskirti transporto sektorių prie

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos

sistemos – tai būtų pokyčių stabdymas.

Neigiamas pavyzdys – Lenkijos energetikos

sektorius, kuris yra paremtas anglimi ir kuris

ilgą laiką priešinosi šiai transformacijai. Dabar

Lenkija turi aukščiausias energijos kainas

Europoje ir energetikos sektorius yra ant

bankroto ribos. Jei ateityje norime būti

konkurencingi žaliosios ekonomikos srityje,

turime ne priešintis šiai transformacijai, bet

adaptuotis ir eiti pirmyn, nes ir mūsų

konkurentai visame pasaulyje eis šiuo keliu.

Alena Kudzko: Kaip Slovakijos automobilių

pramonė galėtų panaudoti šią transformaciją

ekonomikos augimui?

Norbertas Kurilla: ES žaliojo susitarimo ir

poveikio klimatui neutralumo tikslas skatina

inovacijas ir suteikia pagrindą transformuotis į

klestinčią ir klimatui neutralią ekonomiką.

Europa – pasaulinė lyderė, kuri yra itin svarbi

įgyvendinant Paryžiaus klimato kaitos

susitarimą. Nacionaliniu lygiu mes, kaip ir

kitos šalys narės, rengiame savo nacionalinio
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atgaivinimo ir atsparumo planus. 30–35 proc.

visų Slovakijos finansų politikos veiksmų ir

reformų, skirtų ekonomikos gaivinimui, bus

susijusios su žaliąja ekonomika, investicijomis

ir šios transformacijos įgyvendinimu

Slovakijoje.

Visos ekonomikos skiriasi, Slovakijos

ekonomika naudoja daug energijos ir yra

paremta pramonės sektoriaus produkcija, tad

ši transformacija pareikalaus daugiau išlaidų ir

gerokai skirsis nuo paslaugų sektorių, kuriems

transformacija kainuos mažiau. Europa turi

būti lyderė žaliųjų technologijų ir energijos

saugojimo technologijų srityje, kurios ypač

svarbios pramonės sektoriui. Slovakija yra

išmaniųjų tinklų vystymo lyderė.

Kitas sektorius, turintis daug potencialo, yra

pastatai ir renovacijos. Tiek privačių, tiek

viešų pastatų renovacija ne tik sumažina

anglies dioksido poveikį, bet ir modernizuoja

gyvenimo bei darbo sąlygas. Europa turi

ambiciją modernizuoti, regis, iki 35 milijonų

namų: tai sukuria darbo vietų, vietos

investicijų, prisideda prie BVP augimo. Tvarūs

ir žali pastatai taip pat turi žiedinės

ekonomikos elementų: naudojamos

inovatyvesnės medžiagos, rūšiuojamos

panaudotos medžiagos, kurios gali būti

pernaudojamos kituose statybų sektoriuose.

Trečiasis sektorius yra transportas. Viena

vertus, tai yra baterijų verslas, tačiau taip pat

svarbios yra elektros įkrovimo stotelės ir kitos

paslaugos, susijusios su elektra grįstu

mobilumu. Šiuo metu vienas Slovakijos

politinės darbotvarkės prioritetų – vandenilio

naudojimas ilguoju laikotarpiu pramonės ir

energetikos sektoriuose.

Auditorijos klausimas: Ko galima tikėtis iš

daugiametės finansinės programos ir „Next

Generation EU“ finansinės priemonės? Ką

manote apie ES vykdomą žemės ūkio

sektoriaus politiką, ar ji suderinama su kovos

su klimato kaita tikslais?

Ladislavas Miko: Pastebėjome, kad jei

vertiname tik vieną sritį, net pasitelkdami abu

dalykus (reglamentavimą ir investicijas ar

finansinę paramą), vis tiek negalime pasiekti

planuoto rezultato. Priminsiu du pavyzdžius,

ypač aktualius centrinei, bet galbūt ir kitai

Europai: paramos fotoelektrinėms problema ir

paramos biomasei bei biokurui problema.

Jei dėmesys sutelkiamas į vieną dalį ir jei šios

dalies problemos sprendžiamos atskirai ir

neieškoma aiškių sąsajų su kitomis bendros

darbotvarkės dalimis, tokios pastangos gali

atnešti prastą rezultatą ir netgi sukelti

finansinių, ekonominių ar aplinkosaugos

problemų. Svarbu matyti bendrą problemą (tai

dabartinė Europos Komisija ir bando daryti) –

visas dalis ir jų sąveiką.

Kad ir ką Slovakija darytų automobilių

pramonėje, ar Lenkija energetikos sektoriuje,

ar Vokietija IT pramonėje, ar kita šalis atliekų

sektoriuje, svarbu turėti bendrą Europos

darbotvarkę, kuri apimtų atskirus investicijų

vystymo, pokyčių skatinimo žingsnius,

susijusius su visu galimu poveikiu ekonomikai

ir visuomenei.

Toks mąstymas mums nėra natūralus, mes

linkę matyti atskiras dalis ir neieškoti sąveikos

su kitais išsikeltais tikslais. Pavyzdžiui,

norėdami sumažinti CO2 emisijas (kalbu apie

žemės ūkio politiką), galime stipriai apriboti

pramonę, drastiškai sumažinti energetikos

sektorių, dramatiškai pakeisti to sektoriaus

metodiką. Visgi, tuo pačiu metu leidžiame

veikti žemės ūkio, miškininkystės pramonės

sritims, dėl kurių iš dirvožemio išsiskiria itin

dideli anglies dioksido kiekiai. Vietoje to, kad

šios pramonės šakos paverstų dirvožemį

sugeriančiu anglies dioksidą, jų veiklos metu

išskiriamas senas anglies dioksidas iš

juodžemio. Galima būtų išspręsti netgi iki 10,

20, 30 proc. problemos vien tinkamai valdant

žemę, tačiau kažkodėl tokios didelės

galimybės nematome.
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Nesakau, kad apie tai nekalbame, bet žemės

ūkio politikoje labiau diskutuojame apie

gamybą, žmonių skatinimą likti kaime, kaimo

vietovių palaikymą. Visi šie tikslai yra geri,

bet nėra siekio, kuris sujungtų visa tai su

klimato ir bioįvairovės srities tikslais. Tai

matėme ir prieš dvi savaites parlamente ir

taryboje, diskusijoje apie naują žemės ūkio

politiką, kuria siekiama, kad žemės ūkio

sektorius išgyventų ar geriau gyvuotų

ekonomiškai, bet neatkreipiamas dėmesys į

žemės ūkio politikos prisidėjimą prie bendros

klimato politikos.

Kalbant apie žaliąją ekonomiką, yra svarbu ne

tik remti viską, kas yra žalia, bet ir pakeisti

paradigmą ar bent jau požiūrį į ekonomiką. Vis

dar matuojame savo ekonomikos sėkmę

senamadišku BVP metodu: BVP augs, jei

naikinsime klimatą. Jei norime pasiekti

poveikio klimatui neutralumą, turime tai

įtraukti į ekonominės sėkmės matavimo

sistemą. Antraip turėsim vieną priemonę,

prieštaraujančią kitai.

Džiaugiuosi, kad Marcinas paminėjo, jog

mums reikės kitos teisinės sistemos. Viskam

reikia daug pinigų, Europos Komisija tai

supranta ir mes bandome siūlyti finansinę

paramą, susietą su COVID-19 krize: iš bendro

daugiametės finansinės programos septynerių

metų plano staiga turime beveik dvigubą

skaičių – 1,8 trilijono eurų. 40 proc. visų

pinigų skirta žaliesiems sprendimams ir 30 %

bioįvairovės palaikymui. Ne pinigai yra

problema, problema yra sukurti gerai

apgalvotą ir įtraukų planą, kaip tuos pinigus

leisti, nemąstyti siaurai: nors kiekvienas

atskiras projektas yra tinkamas problemai

spręsti, tačiau jei projektai nebus sujungti,

nepasieksime tikslo.

Auditorijos klausimas: Kokia jūsų nuomonė

apie Lenkijos veto galimybę? Ar Lenkijos

problema – pinigai?

Marcinas Korolecas: Manau, kad lenkų

auditorijai būtų be galo sunku paaiškinti, kodėl

viduryje pandemijos Lenkijai sudėtinga

pritarti naujam Europos biudžetui ir

atsigavimo fondui. Būtų sunku tai paaiškinti

Lenkijos žemės ūkio sektoriui, Lenkijos

piliečiams, Lenkijos miestams ir regionams.

Mano nuomone, transformacijos poreikis kyla

ne tik iš aplinkosaugos ar klimato politikos,

bet ir iš ekonomikos perspektyvos. Vartotojai

nuspręs, kad rinkoje nėra vietos prekėms ar

paslaugoms, kurios nėra žaliosios. Jei norime

būti konkurencingi žaliojoje ekonomikoje,

reikia įtraukti į rinką žaliąsias paslaugas ir

prekes. Nustatyti transformacijos kelią ir greitį

nėra politikų valioje, nes tai sprendžia

vartotojai: jie renkasi ir rinksis žaliuosius

sprendimus. Tad jei norime išlaikyti Lenkijos,

Slovakijos ir visos Europos konkurencingumą,

svarbu vykdyti šią transformaciją.

Auditorijos klausimas: Jei spręstume

aplinkosaugos problemas, pavyzdžiui,

Afrikoje, migracijos srautai į Europą būtų

daug mažesni, taip pat ir konfliktų

aplinkiniuose regionuose būtų mažiau,

galiausiai Europai būtų geriau. Ar manote, kad

šis argumentas įtikintų piliečius ir valdžią?

Lenkijoje, nekalbant apie kitas šalis, vidutiniu

ir ilgu laikotarpiu svarbu turėti atvirą

visuomenę ir atvirą ekonomiką. Jei norime

išlaikyti savo konkurencingumą, reikia didinti

Lenkijos populiaciją, nes dabar ji mažėja ir

sensta. Mes esame pramoninė valstybė ir

nesame turtingi – gyvename iš to, ką

pagaminame ir parduodame. Kitaip tariant, jei

norime išlaikyti Lenkijos konkurencingumą,

turime pasinaudoti imigracija iš Rytų Europos,

Afrikos, Azijos, kad šie žmonės būtų Lenkijos

visuomenės ir ekonomikos dalis.

Ladislavas Miko: Esu įsitikinęs, kad didelė

nekontroliuojamų konfliktų banga ir jų sukelta

migracija iš skurdžių kaimyninių regionų į
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turtingą Europą yra aplinkosaugos problemų

priežastis. Vienas iš konfliktų šaltinių yra kova

dėl išteklių: maisto, naftos, vandens. Kita

priežastis – informacijos bumas, kai žmonės

gali palyginti savo gyvenimo sąlygas su

žmonių, gyvenančių JAV ar Europoje, tad

tokiu atveju didelė visuomenės dalis pasirenka

išvykti.

Turime ne tik pagerinti gyvenimo sąlygas ten,

bet tai turi būti kontroliuojamas procesas. Tai

neįmanoma nesprendžiant pasaulinio lygio

aplinkosaugos iššūkių: sukurti barjerą

atvykstantiesiems galima, bet tai būtų

judėjimas uždaros Europos su didelėmis

sienomis link. Dėl to svarbu spręsti problemas

už Europos ribų ir iš tikrųjų investuoti į

aplinkosaugos problemų sprendimus. Tai

užtruks, bet tai yra ilgalaikis sprendimas.

Buvo klausiama, ar galime įtikinti žmones,

kad tai bus veiksminga – nesu tikras. Kadangi

ši problema yra kompleksinė, turime tai

parodyti ir būti sąžiningi, pradėti sakyti, ką

pasiimame iš tų pasaulio dalių, kokią naudą

gauna Europa, JAV, Kinija, išnaudodama tai,

ką turi kitos pasaulio dalys. Tuomet reikia

prisiimti pasaulinę atsakomybę už

aplinkosaugą.

Auditorijos klausimas: Ar Slovakijos

visuomenė pasiruošusi tvarios, žaliosios

ekonomikos modeliui? Kokie yra trys

pagrindiniai iššūkiai valdžiai? Kaip įtikinti

populiaciją, kad galbūt jusime trumpalaikį

skausmą, bet visa tai dėl gero tikslo?

Norbertas Kurilla: Manau, kad tai nelengva

jokiai šaliai, bet pasaulio klimato judėjimai ir

ypač jaunoji karta prisideda ne tik prie

nacionalinės ar regioninės, bet ir pasaulio

politikos formavimo. Sutinku, kad turime

kalbėti apie klimato veiklas iš rizikų saugumui

perspektyvos, todėl svarbu aktyviai įsitraukti į

atvirą pokalbį, kad ši transformacija į klimatui

neutralią ekonomiką turėtų laimėtojų (nauji

sektoriai, naujos paslaugos, nauja „švari“

industrija) ir pralaimėtojų (tradicinės

pramonės, kurios buvo operatyvios daugelį

metų ir paprasčiausiai negalėtų persiorientuoti,

pavyzdžiui, anglies ar kitų energijos šaltinių

sektoriai).

Manau, turime būti įsitraukę, atviri ir kalbėti

ne tik apie laimėjimus, bet ir, pavyzdžiui, apie

tai, kaip užtikriname emisijų neeksportavimą į

kitas šalis, t. y. nevykdome anglies dioksido

nutekėjimo. Turime sukurti mechanizmą, kuris

palaikytų aplinkosaugos tvarumą ir būtų gerai

integruotas; manau, kad Europa turi tam

reikalingas priemones, pavyzdžiui, ES žaliąjį

susitarimą. Tik noriu pabrėžti, kad tai nėra

direktyva ar reglamentas, tai yra susitarimas,

todėl turime susitarti, kad įgyvendintume šią

transformaciją.

Ladislavas Miko: Pamiršau vieną alegoriją,

kuri būtų tinkama atsakyti į klausimą, ar

turime laiko esant tokiai kritiškai COVID-19

situacijai, kai ekonomikos griūva ir t. t.,

pradėti statyti kažką itin brangaus, ambicingo,

sudėtingo ir naujo. Norėčiau panaudoti šią

alegoriją: įsivaizduokite, kad turite namą,

kuris pastatytas iš dirvožemio šalia upės,

vanduo vis dažniau išsilieja už upės ribų ir

nuplauna jūsų namus. Jei jūsų namą nuplauna

kelis kartus, turbūt nemąstytumėte namą vėl

pastatyti iš to paties dirvožemio, nes žinote,

kad upė vėl patvins. Turite mąstyti apie naują

namą iš naują medžiagų, apie tai, kaip jį

pastatyti ir pritaikyti naujoms sąlygoms.

Tokia pat yra mūsų ekonomikos būklė:

žinome, kaip atgaivinti seną ekonomikos

modelį, kuris veikia iki naujo smūgio. Tačiau

dideli smūgiai įvyksta vis dažniau, turime

dabar pradėti statyti kažką, kas išsilaikytų

ilgesnį laiką, todėl turime pradėti nuo naujos

ekonomikos. Tai yra idėja, slypinti už „Next

Generation EU“, už Ekonomikos gaivinimo ir

atsparumo didinimo fondo ir už žaliojo

susitarimo.

Auditorijos klausimas: Kaip Europos žaliasis

susitarimas bus paveiktas COVID-19
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situacijos ir ar priemonės, kurios bus siūlomos

kitais metais, atspindės kovos su klimato kaita

tikslus?

Norbertas Kurilla: Nemanau, kad

nukrypsime nuo savo strategijos, ES žaliasis

susitarimas vis dar aktualus; tai priemonių,

teisės aktų ir politikos junginys, kuris mus

veda į labiau skaitmeninį ir tvaresnį pasaulį.

Trumpuoju laikotarpiu gali būti sutrikimų, bet

ne vidutiniu ar ilguoju laikotarpiu. ES žaliasis

susitarimas dar ilgai formuos mūsų politiką.

Kalbant apie anglies dioksido emisijas –

gruodį dalyvausime sudėtinguose debatuose

apie anglies dioksido tikslo 2030 m.

padidinimą nuo -40 iki -55 proc. Esame

preliminariai susitarę dėl skaičių, bet nesame

sutarę, kaip tą tikslą pasiekti. Turiu pasakyti,

kad dabar su nauja JAV valdžia sausį turėsime

stiprų partnerį ambicingai klimato politikai

vykdyti, nepaisant dabartinės pandemijos.

Netgi priešingai, sakyčiau, kad kiekviena krizė

turi būti išnaudojama išmintingai giluminėms

struktūrinėms reformoms, kurios išliks su

mumis ilguoju laikotarpiu. Gerais laikais

sunku priimti tuos sprendimus, sudėtingais

laikais jie gali būti priimti lengviau.

Marcinas Korolecas: Pasaulinės klimato

kaitos diskusijos turėtų koncentruotis ne į

tolimus tikslus, nes turime galutinį poveikio

klimatui neutralumo tikslą, bet į tai, kaip jį

įgyvendinti ir kaip pagelbėti vargingesnėms

šalims. COVID-19 krizė stiprina ir greitina šią

transformaciją Europoje. Žalioji ir skaitmeninė

transformacija, į kurią bus daug investuota,

pavers Europos ekonomiką daug pigesne ir

daug konkurencingesne. Tam gausime „Next

Generation EU“ pagalbą ir turime labai

trumpą laiką šių pinigų panaudojimui, tad

turime susikoncentruoti į tai, kaip juos

panaudoti.
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Grupė ekspertų iš JAV, Europos valstybių ir

Rusijos dalyvavo 15-oje seminarų, kuriuose buvo

kalbama apie NATO ir Rusijos karinės

konfrontacijos rizikos mažinimą

(Recommendations of the Participants of the

Expert Dialogue on NATO-Russia Military Risk

Reduction in Europe).

Mintimis dalijosi 145 ekspertai iš viso pasaulio,

tarp kurių buvęs JAV pajėgų Europoje vadas

Philipas Breedlove, buvęs JAV ambasadorius

Rusijoje Jonas Huntsmanas, Harvardo

profesorius Josephas Nye, buvęs JAV gynybos ir

užsienio reikalų sekretorius Malcolmas

Rifkindas, buvęs NATO generalinis sekretorius

George'as Robertsonas, buvęs Italijos

ambasadorius NATO Stefano Stefanini, buvęs

JAV ambasadorius Rusijoje, Ukrainoje,

Sakartvele, Lietuvoje Johnas Tefftas, buvęs

Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas

Ušackas, buvęs Vokietijos ambasadorius NATO

ir Rusijoje Ulrichas J. Brandenburgas, buvęs

Rusijos užsienio reikalų ministras Igoris

Ivanovas ir kiti.

Ekspertai pažymėjo, jog branduolinių ir

konvencinių ginklų kontrolė bei nusiginklavimo

mechanizmai, kurie buvo kuriami ištisus

dešimtmečius, pastaruoju metu pradėjo irti, o

naujų sprendimų nesiūloma. Taip pat nerimą

kelia tai, jog NATO ir Rusijos pajėgos dažnai

veikia ar yra dislokuojamos labai arti vienos kitų,

kas smarkiai didina eskalacijos riziką bei sukuria

prielaidų klaidoms, kurios gali vesti prie realios

karinės konfrontacijos.

Ekspertų nuomone, būtina užtikrinti strateginį

stabilumą bei pratęsti „New Start” sutartį dar

penkeriems metams (sutartis baigia galioti 2021

m. vasario 5 d.). Ekspertai, be kita ko, pristatė

septynis žingsnius ir sprendimus, kuriais

įmanoma sumažinti konfrontacijos ir karo

grėsmės rizikas:

1. Atkuriama komunikacija ir dialogas tarp

Rusijos ir NATO, įskaitant tiesioginius

kanalus tarp karo vadų ir ekspertų.

Komunikacija turėtų skaidriai vykti per

įvairius kanalus ir forumus – OSCE, karinių

ryšių misiją tarp karinių vadovybių,

reguliarius susitikimus tarp NATO ir Rusijos

karinių struktūrų atstovų įvairiais lygiais.

2. Bendrų taisyklių sukūrimas, kuris sumažins

netyčinių incidentų skaičių. Ekspertai

atkreipia dėmesį į bendrų taisyklių stygių,

kaip antai – koks turėtų būti atstumas tarp

NATO ir Rusijos karinių orlaivių, laivų.

3. Vengti karinių manevrų ir veiksmų, kurie

gali sukelti ambivalentiškus signalus, didinti

skaidrumą bei kurti specialius komunikacijos

kanalus, kurie galėtų padėti išvengti

eskalacijos, jei įvyksta incidentai.

4. Didinti pasitikėjimo, abipusio susivaldymo

bei skaidrumo standartus ir juos įgyvendinti.

5. Būtina išnagrinėti galimus NATO ir Rusijos

konvencinių pajėgų dislokavimo Europoje

apribojimus.

6. Inicijuoti dialogą ir konsultacijas tarp Rusijos

ir NATO / JAV dėl vidutinio nuotolio ir

balistinių raketų. Tai turėtų padėti išvengti

naujų branduolinio ginklavimosi varžybų

Europoje.

7. Išsaugoti Atviro dangaus sutartį bei kartu dėti

diplomatines pastangas, kad JAV grįžtų į šį

formatą.

Ekspertai pripažįsta, jog ne visi šie sprendimai

gali būti įgyvendinti iš karto, bet kviečia Rusiją ir

NATO valstybes rasti tam politinės valios bei

teigia, jog šie žingsniai turi būti vykdomi

nepaisant Rusijos ir NATO valstybių gebėjimo

spręsti savo politinius nesutarimus.

EKSPERTŲ IŠVADOS APIE NATO IR 
RUSIJOS KONFRONTACIJOS GRĖSMĘ

https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/12/Statement-on-Russia-NATO.pdf
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MOLDOVOS PORINKIMINIAI 
GALIOS ŽAIDIMAI

Moldovos parlamentas, kuriame šiuo metu

daugumą sudaro Socialistų partija, patvirtino

teisės aktus, pagal kuriuos žvalgybos ir

saugumo tarnybų kontrolę iš prezidento

perima parlamentas. Toks sprendimas buvo

priimtas likus vos kelioms savaitėms iki

Maia’os Sandu prezidentavimo pradžios.

Maia Sandu, nugalėjusi prorusišką kandidatą

Igorį Dodoną prezidento rinkimuose, pasisako

už glaudesnius ryšius su ES ir Vakarais. Tačiau

prorusiška Moldovos socialistų partija

sprendimą atimti žvalgybos kontrolę iš

prezidento grindžia tuo, kad Moldova yra

parlamentinė respublika, todėl tokios svarbios

institucijos, kaip žvalgybos ir saugumo

tarnybos, esą turi būti kontroliuojamos

parlamento, o ne prezidento. Tačiau verta

pažymėti, jog ši partija 2019 m. vasarą priėmė

įstatymą, pagal kurį žvalgybos institucijos

patenka prezidento (tuo metu – I. Dodono)

žinion. I. Dodonas yra buvęs Socialistų

partijos lyderis.

Toks parlamento sprendimas sukėlė masinius

protestus – į gatvės išėjo apie 20 tūkst.

piliečių. M. Sandu viešai apkaltino valdančiąją

daugumą bandymu neteisėtai užgrobti valdžią

ir ragino Moldovos ministrą pirmininką Ioną

Chicu atsistatydinti bei surengti išankstinius

parlamento rinkimus.

M. Sandu žadėjo, jog vienas pagrindinių jos

prezidentavimo tikslų bus sumažinti

korupcijos lygį Moldovoje – vienoje

skurdžiausių Europos valstybių. M. Sandu taip

pat pabrėžia, jog Rusija turi išvesti savo

karines pajėgas iš Padniestrės regiono.

Maskva, savo ruožtu, teigia, jog tokie

veiksmai gali destabilizuoti regioną.

https://www.rferl.org/a/thousands-rally-in-moldova-calling-for-snap-parliamentary-vote/30986545.html

