
Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas Europos 

konkurencijos dienai skirtos konferencijos dalyviams 

 

   Pone Europos Komisijos vicepirmininke, 

   Ponios ir ponai, 

  

   man labai malonu pasveikinti Jus visus, susirinkusius Vilniuje Europos konkurencijos 

dienos proga. 

Laisva konkurencija - ekonomikos varomoji jėga ir pagrindinė vartotojų apsaugos sąlyga. 

Žmonėms ji suteikia galimybę rinktis, verslo įmonėms padeda pranokti kitus. Deja, godumas kai 

kuriuos vadovus apakina, verčia pažeisti   Europos Sąjungos antimonopolinius įstatymus: karteliniai 

susitarimai ir piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi rinkoje - vis dar pasitaikantys dalykai. Šios 

problemos neišsprendus, vartotojų pasirinkimas ir ekonominė laisvė Europos Sąjungoje bus tik 

iliuzija. 

   Konkurencija - Europos Sąjungos pagrindas. Europos Sąjungos plėtra labai prisidėjo prie 

konkurencijos kultūros plitimo Europos žemyne. Konkurencijos taisyklės ir kultūra užtikrintai 

įsitvirtina visame pasaulyje. Tampa gana skirtingų visuomenių teisinės sistemos ir kultūros dalimi. 

  Europos Sąjunga - tai 500 mln. žmonių vienijanti rinka, kuri didžiuojasi savo aukštos 

kokybės produktais ir paslaugomis. Europa augs ir mūsų žmonės galės džiaugtis bendrosios rinkos 

teikiamais pranašumais tik tuomet, jeigu mes ir toliau įgyvendinsime konkurencijos taisykles. 

Pasakykime aiškiai - neturi būti jokios tolerancijos karteliniams susitarimams ir kitiems 

antimonopolinių įstatymų pažeidimams Europos Sąjungoje. Viešasis interesas ir nauda vartotojams 

turėtų būti kiekvieno verslo, ar tai būtų didelė tarptautinė bendrovė, ar vietinė amatų parduotuvė, 

pagrindinis imperatyvas. 

   Tai pasieksime tik tuomet, jeigu mes - visos 28 šalys - veiksime išvien. Nuo Helsinkio iki 

Madrido, nuo Dublino iki Atėnų, įgyvendinant Europos sprendimus, negalima palikti atvirų jokių 

šoninių durų. Pavyzdžiui, didesnė konkurencija energetikos sektoriuje ir mažesnė priklausomybė 

nuo dominuojančių dujų, elektros energijos ir naftos tiekėjų sumažins kainas ir padarys Europos 

ekonomiką konkurencingesnę pasaulio rinkose. 

  Šiuo atžvilgiu, tikiuosi, kad Lietuvos pirmininkavimo metu bus pasiekta didelė pažanga 

tariantis dėl Komisijos pasiūlytos direktyvos dėl žalos atlyginimo. Užtikrinus ne tik baudų, bet ir 

kompensacijų vartotojams mokėjimą, pažeidimai taptų dar brangesni ir nepatrauklesni. 

   Tikiu, kad konkurencijos dvasia buvo ir liks esminė pažangos sąlyga: žinojimas, kad maža 

verslą pradedanti įmonė gali konkuruoti su stambia tarptautine bendrove, įkvepia ir uždega žalią 

šviesą naujoms puikioms idėjoms. To norėčiau ir palinkėti Jums - vaisingų diskusijų, vedančių prie 

puikių idėjų visų europiečių labui. 

  

   Ačiū Jums už dėmesį. 
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