Ministru prezidentes runa Eiropas Tautas partijas kongresā
Godājamie kolēģi, draugi!
Man ir liels prieks un gods uzrunāt šo auditoriju!
Eiropas un Eiropas Savienības spēks slēpjas pamatvērtībās, uz kurām tika celta, veidota un
turpina attīstīties mūsu savienība.
Gadu desmitiem Eiropas vērtības ir bijušas ES politiku vadmotīvs. Kopš ES ir pieteikusi sevi kā
starptautisku spēlētāju, mēs darbojamies vidē, kuru regulē nacionālās intereses.
Ir pienācis laiks dalībvalstīm definēt ES intereses pasaulē, pamatojoties uz ES vērtībām, jo tas
palīdzēs no mantru skaitīšanas par solidaritāti pāriet uz vienotu rīcību. Bet kas ir pats svarīgākais
– starptautiskajiem nemiera cēlējiem skaidri pateikt, ko mēs varam un ko nevaram pieņemt,
piemēram, attiecībās ar Krieviju.
ES rīcība un politika ir pierādījusi, ka labi strādājam tad, kad pie apaļā galda risinām vienu
politisku jautājumu. Vai ES iestājas apjukums, ja vienlaicīgi jādarbojas vairākās ģeogrāfiskajās
telpās un sektoros un ja rēķins ir pārāk liels, lai to vienkārši apmaksātu un aizmirstu? Pēdējo gadu
notikumi pierāda, ka ES ir daudz ko uzlabot!
Mums jāpāriet no ugunsgrēka dzēšanas režīma uz stratēģisko. Nepieciešama stratēģiska
domāšana, lai virzītu stratēģisko politiku un stratēģiski izmantotu Eiropas resursus. Pēdējā laikā
runājam par ES stratēģisko komunikāciju, bet kā lai komunicē, ja nav stratēģisku vēstījumu?
Izmantojot šo iespēju, gribētu skaidri oponēt tēzei par demokrātijas deficītu Eiropā. Eiropā nav
demokrātijas deficīta! Kurā pasaules reģionā vēl var atrast vienkopus tik daudzas
valstis/sabiedrības, kuras bauda demokrātijas privilēģijas? Kurā pasaules reģionā tik daudz
cilvēku ik dienu izbauda demokrātijas principos balstītās brīvības?
ES saskaras ar citu problēmu – es to sauktu par demokrātijas pratības problēmu. Vai ES
institūcijas un politiķi izmanto visus demokrātijas mehānismus? Vai ES pilsoņi izmanto visas
demokrātijas priekšrocības? Kāpēc sūkstāmies par to, ka ES nav ienākusi katrā mājā, ja Eiropas
Parlamenta vēlēšanu laikā iedzīvotāji nav aizgājuši līdz vēlēšanu iecirknim? Mums jāaizsargā
sava demokrātija un mēs nedrīkstam ļaut citu valstu medijiem un politiķiem to pārrakstīt pēc sava
prāta, saprašanas un ideoloģijas.
Mums – Eiropas politiskajiem līderiem – ir pienākums ne tikai aizsargāt demokrātiju un Eiropas
vērtības, bet to veicināt un demonstrēt mūsu iedzīvotājiem (vēlētājiem). Mums jāieklausās un
jāsadzird ES dalībvalstu iedzīvotāju aktuālie jautājumi un problēmas. Mums jāskaidro sava
politika, lai gūtu cilvēku atbalstu – jēgpilna izvēle, kas balstīta uz argumentiem un izpratni, nevis
uz populismu, aizspriedumiem un bailēm.
Mēs varam būt spēcīgi starptautiskā un vietējā mērogā tikai tad, ja spējam parādīt mūsu
cilvēkiem, ka vienota, elastīga un efektīva ES ir atbilde uz vairākiem satraucošiem jautājumiem.
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Uzskatu, ka mēs – līderi, kas pārstāv Eiropas Tautas partiju – esam gatavi Eiropas Savienībai
piedāvāt atbildīgus un nobriedušus risinājumus.
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