
 

 

 

 
 

  

KONFERENCIJA DĖL EUROPOS ATEITIES 

Diskusija 

„Europos Sąjungos ateitis: Lietuvos pramonės ir verslo požiūris“. 

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (Briuselyje) kartu su Lietuvos prekybos, pramonės ir 

amatų rūmų asociacija (LPPARA), Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), Šiaulių prekybos, 

pramonės ir amatų rūmais (ŠPPAR), Šiaulių pramonininkų asociacija (ŠPA), „Investors‘ Forum“ 

organizuoja diskusiją Konferencijos dėl Europos ateities kontekste „Europos Sąjungos ateitis: Lietuvos 

pramonės ir verslo požiūris“. 

Data: 2022 m.  vasario 14 d. (pirmadienis), 14.00-17.00 

 

Vieta:  Vilniaus 88,  Šiauliai. Hibridinis renginys. Prisijungimas Teams platforma. Tiesiogiai gali 

dalyvauti pranešėjai ir diskusijos dalyviai. 

 

2021m, gegužės 9-ąją - Europos dieną, Strasbūre, Europos Parlamento rūmuose, startavo konferencija 

dėl Europos ateities. Konferencija dėl Europos ateities – tai daugelio piliečių debatų ir diskusijų 

procesas, kuris tęsis iki 2022 pavasario. 

Šia konferencija siekiama paskatinti ES piliečius pamąstyti apie ES reikalus, problemas ir pasiekimus bei 

jos ateitį, o svarbiausia gauti pasiūlymus, į kuriuos ES institucijos ketina atsižvelgti formuojant ES 

politikas ateityje. Galutinė Konferencijos ataskaita turės būti pateikta ES institucijų – Europos 

Parlamento, Europos Tarybos, Europos Komisijos pirmininkams. Visos trys institucijos išnagrinės 

pateiktus siūlymus ir nutars, kaip galėtų juos veiksmingai įgyvendinti savo kompetencijos sritį, laikantis 

ES  sutarčių 



Diskusija Šiauliuose yra dalis šio didelio proceso, kuri vadinama Konferencija dėl Europos ateities, 

dalimi. Jos rezultatai bus pristatyti daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje bei EESRK ataskaitoje ir 

EESRK plenarinėje sesijoje bei minėtam ES institucijų trejetui. 

Diskusija koncentruosis į šiandienos svarbiausius Lietuvos verslui iššūkius bei klausimus, kurių 

sprendimai ES mastu gali padidinti įmonių ir visos ekonomikos galias bei konkurencingumą ir  prisidėti 

prie  piliečių socialinės gerovės, tai yra pilnai funkcionuojanti vidaus rinka, aktyvi rinkas atverianti ir 

vienu balsu kalbanti užsienio prekybos politika,  žalioji transformacija, klimatui neutralios bei žiedinės 

ekonomikos kūrimas, technologinis suverenumas bei atvira strateginė autonomija, naujų įgūdžių ir 

gebėjimų formavimas. 

Diskusija vyks Europos Sąjungos politikos lyderių, profesionalų bei ekspertų pranešimų pagrindu. 

 

Dalyviai: Šiaulių miesto ir regiono bei kitų Lietuvos regionų pramonės ir verslo organizacijų lyderiai, 

nariai bei darbuotojai. 

 

Maloniai kviečiame Jus padaryti pranešimą šiame renginyje ir dalyvauti diskusijoje, kartu su šalies 

pramonės ir verslo bendruomene. 

 

D A R B O T V A R K Ė 

 

14.00-14.20 Sveikinimo žodis 

 

Vytis Lembutis, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas; 

Alvydas Stulpinas, Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentas; 

Vidmantas Janulevičius, LPK prezidentas 

 

14.20-16.00 Pranešimai 

 

Arnoldas Pranckevičius, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų viceministras;  

Klausimai/Atsakymai. 

Kęstutis Sadauskas, Europos Komisijos aplinkos generalinio direktorato žiedinės ekonomikos ir žaliojo 

augimo direktorius; 

Klausimai/Atsakymai. 

Martynas Barysas, BusinessEurope vidaus rinkos departameno direktorius; 

Klausimai/Atsakymai 

Dr.Ramūnas Vilpišauskas, VU TSPMI profesorius; 

Klausimai/Atsakymai 

Kęstutis Jusčius, „AUGA group“, AB generalinis direktorius 

Klausimai/Atsakymai 

Alfredas Jonuška, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius, Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys. 

Klausimai/Atsakymai 

 

16.00-17.00 Diskusija. Diskusijos dalyviai - Lietuvos ir Šiaulių regiono verslo atstovai. 



 

Baigiamasis žodis, Emilis Ruželė, „Investors‘ Forum“ politikos ir korporatyvinių reikalų vadovas, 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys 

 Moderatorius: Gintaras Morkis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos generalinio direktoriaus 

pavaduotojas, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys. 

 

 

 

 
 


