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Įvairialypis Europos solidarumas 
Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES, ekonominis konkurencingumas, darbo vietų kūri-

mas ir socialinė apsauga, imigracija, gamtos katastrofos, baimė – Europai kyla nesuskai-
čiuojami iššūkiai, ir daugelis europiečių, kaip ir aš, yra įsitikinę, kad Europos Sąjunga šiuos 
iššūkius gali įveikti tik susibūrusi kartu ir suvienijusi savo jėgas.

Šią vasarą mano gimtinė Portugalija ir keletas kitų Pietų Europos šalių nukentėjo nuo daug 
žalos padariusių miškų gaisrų. Kovodami su liepsnomis supratome, ką reiškia Europos 
solidarumas –  pagal ES koordinavimo sistemą buvo skubiai suteikta pagalba, kuri padėjo 
įveikti katastrofą. Deja, šių didžiulių gaisrų metu daugelis žmonių prarado gyvybes.

Europos solidarumas yra įvairialypis – pradedant euro zonai skirtu paramos priemonių 
rinkiniu ir baigiant pagalba prieglobsčio centruose labiausiai su migrantų judėjimu susi-
duriančiose valstybėse narėse. Šis solidarumas gali reikšti ir suvienytas jėgas kovojant su 
ES nepriklausančių šalių vadovų kišimusi į nacionalinius ar Europos lygmens sprendimus 
ir reikalus. Solidarumas nėra vienpusis procesas – bet kuri šalis šiandien gali būti pagalbos 
gavėja, o rytoj pati ją teikti. Solidarumas visada apima tarpusavio pagalbą ir yra neatsiejama 
Europos idealo dalis.

Europos solidarumas reiškia ir tų pačių demokratinių taisyklių laikymąsi. Europiečiai turi būti 
tikri, kad jų vadovai laikysis demokratijos, žodžio laisvės, žiniasklaidos nepriklausomumo, 
lyčių lygybės ir solidarumo vertybių. Kai šioms vertybėms kyla pavojus arba jos nebegali 
būti užtikrintos, bendra ES pareiga yra jas ginti, įskaitant, be kita ko, sankcijų ar kitų Sutar-
tyse numatytų priemonių taikymą. Tikiuosi, kad ateityje priimant sprendimus visose mūsų 
valstybėse narėse galiausiai nugalės demokratiniai principai. Taip pat tikiuosi, kad visos 
valstybės narės įvykdys savo įsipareigojimus, susijusius su ES prieglobsčio sistema. Sąjunga 
negali tinkamai veikti, jeigu kiekviena valstybė narė nori dirbti atskirai.

EESRK supranta, kaip svarbu bendradarbiauti lygiomis teisėmis ir rasti tinkamą kompro-
misą rytams ir vakarams, šiaurei ir pietums, darbuotojams ir darbdaviams, vartotojams 
ir gamintojams. Tam reikalingas dialogas ir lankstumas. Pasirengimas spręsti problemą 
ir paaukoti savo poziciją siekiant priimti bendrą sprendimą yra būtina 28 valstybių narių 
Sąjungos nuostata.

Dabar, po vasaros atostogų vėl pradedant darbą Briuselyje, norėčiau priminti Europos vado-
vams jų pareigas ir atsakomybę savo piliečiams ir visai Europai. Esu įsitikinęs, kad mano kole-
gos iš atitinkamų valstybių narių dės visas pastangas ginant demokratines teises savo šalyse 
ir remiant Europos sprendimus. To paties tikiuosi ir iš Europos Sąjungos politinių vadovų, 
nes laisvė ir socialinė taika yra pernelyg svarbios vertybės, kad joms būtų keliamas pavojus.

Sveiki sugrįžę į Briuselį!

Gonçalo Lobo Xavier
EESRK pirmininko pavaduotojas
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Suklastoti gaminiai kasmet ES 
kainuoja 800 000 darbo vietų
Muitų sąjunga labai svarbi 
kovojant su klastojimu

Suklastotų prekių gamyba auga. Nors 
tai vis dar laikoma išoriniu reiškiniu, jo 
mastas didėja ir ES viduje. Nusikaltėlių 
tinklai klastojimą laiko pelninga veikla, 
ji yra kur kas mažiau rizikinga nei kita 
veikla, o pranašumas – mažesnės trans-
porto sąnaudos ir galimybė apeiti muitinį 
patikrinimą. Nors turimi duomenys per-
nelyg remiasi įverčiais ir artiniais, jie labai 
neramina: EBPO spėja, kad iki 5 proc. arba 
85 milijardų EUR vertės į ES įvežamų pre-
kių yra suklastotos arba piratinės, todėl 
dėl klastojimo netenkama apie 800 000 
darbo vietų arba apytikriai 14,3 mili-
jardo EUR metinių mokestinių pajamų.

EESRK mano, kad ES ir jos valstybės narės 
nebeturėtų ilgiau ignoruoti šio reiškinio, 
ir ragina valstybes nares paremti nuken-
tėjusias nuo klastojimo MVĮ ir pramo-
nės šakas, atnaujinant, suderinant ir 

sustiprinant reglamentavimo sistemą. 
EESRK nuomonės Padirbtų ir piratinių 
produktų pramonė (nuomonė buvo 
priimta EESRK liepos mėn. plenarinėje 
sesijoje) pranešėjas Antonello Pezzini 
(Darbdavių gr.,  IT) paragino Europos 
Komisiją ir valstybes nares daugiau 
dėmesio skirti spartesniam bendros Euro-
pos muitinių sistemos kūrimui, kurioje 
būtų nustatytos bendros procedūros, 
priemonės ir sujungtos duomenų bazės, 
kuriose būtų galima operatyviai rasti rei-
kiamus duomenis.

Pramonės įmonės ir prekių ženklų savi-
ninkai taip pat turėtų siekti bendradar-
biauti su interneto svetainių teikėjais, 
turinio gamintojais, elektroninių mokė-
jimų operatoriais, reklamuotojais ir 
reklamos tinklais bei interneto domenų 
registrais – kartu jie galėtų greitai prisi-
taikyti prie staigių pokyčių rinkoje.

3  000 laisvųjų zonų, esančių 135  skir-
tingose šalyse, – „Tanger Med“ laisvoji 
zona Maroke yra vos už 15 kilometrų nuo 
ES – reikalingas specialus dėmesys, nes 
tokiose vietose dažnai būna keičiamas, 
įforminamas ir naujai paženklinamas 
konteinerių turinys.

EESRK ragina parengti naują 2018–
2021 m. ES programą, įskaitant visiškai 
finansuojamą ir koordinuojamą veiksmų 
planą, tuo siekiant sustiprinti kovos su 
klastojimu teisės aktus ir iniciatyvas ES 
lygmeniu. (sma)� l
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EESRK lankęsis M. Barnier: „Brexit“ atveju nebus 
galima pasilikti sau tik tai, kas geriausia“

„Brexit“ reiškia nežinomybę“,  – 
pareiškė Michel Barnier liepos 6  d. 
pradėdamas diskusiją su ES nariais ir pri-
dūrė, kad „nežinomybė laukia piliečių, 
įmonių ir darbo vietų“. Europos Komi-
sijos vyriausiasis derybininkas pabrėžė, 
kad jo užduotis yra derėtis remiantis 
Jungtinės Karalystės reikalavimais dery-
bose, įskaitant jokio laisvo judėjimo ES 
piliečiams, visišką įstatymų autonomiją, 
jokio vaidmens Europos Teisingumo Teis-
mui ir savarankiškai pasirašomus laisvos 
prekybos susitarimus, o tai reikštų, kad 
Jungtinė Karalystė palieka muitų sąjungą 
ir bendrąją rinką.

Pasak M. Barnier, tikrai žinoma, kad Jung-
tinė Karalystė taps trečiąja šalimi ir kad:
�l pagrindinės laisvės – laisvas žmonių, 

prekių ir kapitalo judėjimas  – yra 
nedalomos;

�l nėra galimybės bendrojoje rinkoje 
dalyvauti atskiriems sektoriams ir

�l ES ir toliau pati nustatys ekonomines 
ir socialines taisykles ir standartus, 
kurių turės laikytis visos trečiosios 
šalys.

„Jungtinė Karalystė ir ES turi suprasti, 
kad „Brexit“ turi kainą ir kad derybininkų 

užduotis – pasiekti, kad ta kaina būtų kiek 
galima mažesnė“, – kalbėjo M. Barnier.

EESRK nariai reiškė susirūpinimą dėl 
vartotojų teisių, socialinių teisių ir pre-
kybos politikos. Nariai iš Airijos ir Šiau-
rės Airijos iškėlė daugiausia ES pagalba 
pasiekto Didžiojo penktadienio susita-
rimo klausimą.

M. Barnier pabrėžė, kad ES nori teisingo, 
subalansuoto susitarimo ir kad blogiau 
už viską būtų nepasiekti jokio susitarimo, 
nes tai reikštų, jog būtų grįžtama į tolimą 
praeitį, kai prekybos santykius su Jung-
tine Karalyste reguliavo Pasaulio preky-
bos organizacijos (PPO) taisyklės, todėl 
prekės būdavo brangesnės.

Visi sutiko, kad nors „Brexit“ yra svarbu 
ir susitarimu suinteresuota tiek ES 27, 
tiek Jungtinė Karalystė, svarbiausias 
dalykas yra Europos ateitis. „Turime 
paaiškinti žmonėms, kad narystė ES turi 
daugybę privalumų. „Brexit“ labai aiškiai 
parodė, kad daug žmonių nežino, kad 
šie privalumai atsiranda dėl narystės ES. 
Jungtinėje Karalystėje daugelis žmonių 
pradeda suvokti šį faktą. Dabar Europos 
suinteresuotieji subjektai turės padaryti 
27 narių ES stipresnę ir darnesnę. EESRK 

yra pasirengęs būti svarbiu šio proceso 
partneriu“, – pareiškė EESRK pirmininkas 
Georges Dassis. (sma)� l

Derybų su Jungtine Karalyste vyriausiasis 
derybininkas Michel Barnier ir EESRK 

pirmininkas Georges Dassis
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Kaimo plėtros finansavimas: 
paprastas, bet tobulesnis

Europos kaimo regionai yra labai įvairūs: jie 
skiriasi ne tik skirtingose ES valstybėse narėse, 
bet ir atskirų šalių viduje. Svarbu žinoti apie šiuos 
skirtumus ir užtikrinti, kad į juos būtų atsižvel-
giama kaimo plėtros programose. Nuomonėje 
savo iniciatyva Nuo Korko 2.0 deklaracijos prie 
konkrečių veiksmų EESRK ragina tikslingiau skirti 
finansavimą padedant kaimo vietovėms vystytis.

Kaimo plėtra yra horizontalus klausimas ir Europos 
žemės ūkio fondas kaimo plėtrai nėra pajėgus jo 
spręsti vienas. EESRK ragina vykdyti nuoseklesnę 
politiką ir didinti visų ESI fondų dalį, skiriamą kaimo 
plėtrai, siekiant mažinti skirtumus ir teritorinius 
netolygumus.

EESRK įsitikinęs, kad politinių sprendimų poveikio 
kaimo vietovėms vertinimas turėtų būti privalomas 
ir kad skubiai reikalingas supaprastinimas visais 
lygmenimis. Komitetas pritaria Korko 2.0 deklaracijai, 
nes joje tvirtai reiškiama parama ES kaimo politikai.

Tvariam žemės ūkiui ir kaimo plėtrai reikia nova-
toriškų sprendimų. Didelį potencialą turi klimato 
požiūriu pažangūs sprendimai ir labiau žiedinė ir eko-
logiška ekonomika. Saulės, vėjo, vandens energijos ir 
bioenergijos gaminimas ne tik tausotų klimatą, bet 
ir būtų tvarus kaimo vietovėse gyvenančių žmonių 
pajamų šaltinis.

Jeigu norima, kad jaunimas liktų kaimo vietovėse ir 
jose klestėtų verslas, labai svarbu užtikrinti kokybišką 
plačiajuostį ryšį. Tais atvejais, kai rinkos jėgų nepa-
kanka, reikėtų skirti ES finansavimą, kad plačiajuostis 
ryšys pasiektų atokias bendruomenes.

Apie 85 proc. ES sausumos sudaro žemės ūkio ir 
miško plotai, kurie užtikrina įvairų kraštovaizdį, ska-
tinantį kitą, su žemės ūkiu nesusijusią ekonominę 
veiklą, ypač turizmo ir rekreacijos sektoriuose.

Žemės ūkis taip pat yra pagrindinis perėjimo prie 
tvarių maisto sistemų variklis. Skatinant vietos var-
tojimą sutrumpėja tiekimo grandinė, o tai naudinga 
aplinkai. (sma)� l

EESRK indėlis į 2018 m. Europos 
Komisijos darbo programą

Pozityvus naratyvas Europos Sąjungai, jos 
ekonominių pagrindų stiprinimas, socialinio 
matmens puoselėjimas, pagalba pereinant prie 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų žiedi-
nės ekonomikos bei galių suteikimas pilietinei 
visuomenei ir jos dalyvavimo užtikrinimas  – 
tokios pagrindinės EESRK indėlio į Europos Komi-
sijos 2018 m. darbo programą tezės.

Liepos 5 d. priimtame dokumente, kuriuo norima pri-
sidėti prie 2018 m. darbo programos, EESRK paragino 
Europos Komisiją savo darbe pirmiausia vadovautis 
darnaus vystymosi nuostatomis ir pasiūlė tris dar-
numo ramsčius. Tai: i) Europos ekonominio pagrindo 
stiprinimas, ii) Europos socialinio matmens puoselėji-
mas ir iii) perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų žiedinės ekonomikos skatinimas.

EESRK pateikė išsamias rekomendacijas dėl veiksmų, 
susijusių su šiomis šešiomis prioritetinėmis politikos 
sritimis:

�l tolesnis bendrosios rinkos kūrimas,
�l verslumo, inovacijų ir pramonės vystymosi 

skatinimas,
�l ES socialinis matmuo,
�l darniam vystymuisi, inovacijoms, užimtumui ir 

sanglaudai skiriamas viešasis finansavimas,
�l europiečių apsauga nuo grėsmių saugumui ir
�l struktūruoto pilietinio dialogo plėtojimas.

Liepos 12  d. EESRK pirmininkas Georges  Dassis 
susitiko su Europos Komisijos pirmuoju pirmininko 
pavaduotoju Frans Timmermans ir įteikė jam EESRK 
dokumentą. G. Dassis pabrėžė, jog labai svarbu siekti 
darnaus vystymosi, nes ekonomika, užimtumas, žmo-
nių gerovė ir aplinka yra glaudžiai tarpusavyje susiję.

Posėdžio metu G. Dassis iškėlė klausimą dėl tinkamo 
EESRK dalyvavimo darnaus vystymosi tikslams skir-
toje daugiašalėje suinteresuotųjų subjektų platfor-
moje, kurią šiuo metu steigia Komisija. (mm)� l

Transporto sektoriaus robotizavimu turi būti 
siekiama pridėtinės vertės visuomenei

Transporto sektoriaus skaitmeninimas ir rob-
otizavimas duoda daug naudos, tačiau kelia ir ne 
mažiau socialinių problemų, kurias turi spręsti 
ES politikos formuotojai – visų pirma, panaikinti 
grėsmę piliečių privačiam gyvenimui ir nepra-
rasti darbo vietų. Ši EESRK nuostata yra įtraukta 
į pažangią, pranešėjo Tellervo Kylä-Harakka-Ruo-
nala (Darbdavių gr., FI) parengtą nuomonę savo 
iniciatyva, kuri buvo priimta liepos mėn. plena-
rinėje sesijoje.

Geresnis prieinamumas, didesnis veiksmingumas, 
didesnė eismo sauga ir mažesnis išmetamųjų teršalų 
kiekis – tai tik keletas transporto sektoriaus skaitme-
ninimo ir robotizavimo teikiamos naudos aspektų. 
Besivystant šiai revoliucijai, akivaizdus tampa ir 
galimas jos pavojus. Labai svarbu, kad ES politikos 
formuotojai spręstų šiuos klausimus, nes tik taip 
visuomenė gaus didžiausią naudą.

Sauga, saugumas ir privatumas yra pagrindiniai 
piliečiams rūpimi klausimai, susiję su skaitmeniniu 
transportu. Ateityje transportas bus grindžiamas tik 
duomenimis, todėl labai svarbu užtikrinti duomenų 
apsaugą. Kad sumažėtų visuomenės baimė, būtina 
didinti kibernetinį saugumą ir spręsti atsakomybės 
klausimus.

Poveikis darbo rinkai ir darbo pobūdžiui yra dar vie-
nas didelis visuomenės rūpestis. Dėl be įgulos vei-
kiančių transporto priemonių ir vis dažnesnio robotų 
naudojimo terminaluose bus prarasta darbo vietų. 
Nors robotai ir pasiglemžia darbo vietų, bus kuriamos 
naujos, pirmiausia, ryšių technologijų, skaitmeninių 
paslaugų, elektronikos ir robotikos srityse. Fizinio 
darbo ir rutininių užduočių mažės, o  problemų 
sprendimo ir kūrybinių įgūdžių svarba – didės. Todėl 
labai svarbu šalinti įgūdžių spragas ir pritaikyti švie-
timo sistemas, kad būtų reaguojama į naujų įgūdžių 
paklausą. (dm)� l

SUSIPAŽINKITE SU EESRK VEIKLA

2016 m. metinė veiklos ataskaita

Jau paskelbta brošiūra „Susipažinkite su EESRK 
veikla. 2016 m. metinė veiklos ataskaita“. Tai pla-
čiajai visuomenei skirta 2016 m. veiklos ataskaitos 
redakcija.

Šis leidinys, kuriame pateikiamos įvairios diagra-
mos ir kita vaizdinė medžiaga, išsamiau supa-
žindina su EESRK veikla ir yra parengtas šešiomis 
kalbomis: anglų, prancūzų ir vokiečių, ispanų, italų 
ir lenkų. Spausdintą leidinį galite gauti susisiekę 
su EESRK adresu: http://www.eesc.europa.eu/en/
general-contact-form

Brošiūrą ir visą ataskaitos tekstą galima rasti šiais 
adresais:

Brošiūra: http://www.eesc.europa.eu/sites/default/
files/resources/docs/qe-02-17-705-en-n.pdf

Visas ataskaitos tekstas (tik anglų kalba): http://
www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/
docs/aar2016.pdf (jp)� l

EESRK ragina ES teisės 
aktuose pripažinti 
MVĮ įvairovę

MVĮ yra Europos ekonomikos pagrindas ir jos turi 
didžiulį potencialą prisidėti prie ekonomikos vysty-
mosi. Pripažindamas šį teiginį, EESRK aktyviai ragina 
ES institucijas ir valstybes nares kurti veiksmingą 
MVĮ rėmimo politiką.

Liepos mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuo-
monėje (pranešėja Milena Angelova (Darbdavių 
gr., BG)) EESRK išreiškė susirūpinimą dėl MVĮ politi-
kos formavimo ir įgyvendinimo neveiksmingumo, 
kuris mažina jos efektyvumą, ir paragino Komisiją 
spręsti šią problemą.

EESRK palankiai įvertino pastarąjį dešimtmetį deda-
mas pastangas užtikrinti, kad MVĮ taptų ES ekono-
minės politikos pagrindu, tačiau pabrėžė, kad ES 
politika yra pernelyg bendro pobūdžio ir neatsižvel-
gia į MVĮ įvairovę.

ES MVĮ politikoje reikėtų ištirti konkrečius labai 
mažų įmonių, šeimos ir „tradicinių“ įmonių, soci-
alinių įmonių, laisvųjų profesijų, savarankiškai 
dirbančių asmenų ir kitų konkrečių grupių, kurių 
teisinės formos ir veiklos metodai dažnai labai ski-
riasi, poreikius.

Be to, EESRK paragino Europos Komisiją įvertinti, ar 
dabartinė MVĮ apibrėžtis atitinka jų įvairovę, sekto-
riaus dinamiką ir ypatumus.

Mažosios ir labai mažos įmonės dažnai nežino apie 
esamus paramos mechanizmus. Be to, politikos for-
muotojai ir MVĮ nepakankamai komunikuoja tarpu-
savyje – šią problemą reikia skubiai spręsti.

Kaip aktyvus Europos MVĮ interesų gynėjas, EESRK 
jau yra priėmęs daug nuomonių dėl tokios paramos 
politikos formavimo būdų, kaip antai „Smulkiojo 
verslo akto Europai apžvalga“ (2011 m.), „Geresnių 
MVĮ galimybių gauti finansavimą veiksmų planas“, 
„Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių 
įmonių programa“, „MVĮ padedama pasinaudoti 
pasaulinėmis galimybėmis“ (2012 m.) ir „Pažangus 
reglamentavimas“ (2013 m.). (mq)� l
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Nuomonės pranešėja Sofia Björnsson 
(Įvairių interesų gr., SE) dalyvauja diskusijoje

Nuomonės pranešėja Milena Angelova 
(Darbdavių gr., BG) liepos mėn. plenarinėje sesijoje
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ES būtina spręsti laivų ardymo klausimą

Europa turi pajėgumų ir praktinės patirties 
remontuoti ir prižiūrėti laivus ir naftos bei dujų plat-
formas. Esama tvirtų ekonominių argumentų už tai, 
kad Europa išlaikytų ir išplėstų specializuotą jūrinių 
įrenginių perdirbimo pramonę. Dabar Komisijai 
belieka sugriežtinti Laivų perdirbimo reglamentą, 
nustatant finansines priemones, skirtas perdirbimui 
ES patvirtintuose kompleksuose skatinti.

Dviejuose renginiuose, kuriuos birželio mėn. pabai-
goje suorganizavo EESRK ir Žaliųjų frakcijai priklau-
santys EP nariai Margrete Auken (DK), Pascal Durand 
(FR) ir Bart Staes (BE), buvo pabrėžta būtinybė Euro-
pos Komisijai imtis skubių veiksmų.

Nors 2013  m. Laivų perdirbimo reglamentu ES 
uždraudė laivų ardymą tiesiog ant kranto (paplū-
dimiuose) ir nustatė Europos laivų perdirbimo ir 
plūduriuojančių naftos ir dujų platformų saugaus ir 
tvaraus perdirbimo taisykles, jai nepavyksta pasiekti 
šių tikslų, nes pagal tarptautinę jūrų teisę lengva 
pakeisti valstybės vėliavą, su kuria plaukioja laivas.

2016 m. nuomonėje (pranešėjas Martin Siecker 
(Darbuotojų gr., NL) ir bendrapranešėjis Richard 
Adams (CCMI atstovas,  UK)) EESRK ragino Laivų 
perdirbimo reglamente įvesti finansines paskatas, 
siekiant veiksmingai užkirsti kelią laivų savininkams 
pakeisti laivo vėliavą ne ES valstybės vėliava. EESRK 

pasiūlytose finansinėse priemonėse, kurias dabar 
remia trys Žaliųjų frakcijai priklausantys Europos 
Parlamento nariai, yra numatytas specialus mokes-
tis už kiekvieną laivą, kuris kaip sąlyginis indėlis būtų 
laikomas kurioje nors didelėje finansų įstaigoje. Kapi-
talą kauptų laivų savininkai, kurie kiekvieną kartą, kai 
kuris nors jų laivas užsuka į ES uostą, mokėtų atitin-
kamą mokestį į fondą, susietą su konkrečiu laivu ir 
skirtą saugiam ir tvariam jo perdirbimui finansuoti.

Perdirbimo pramonės ir ES uostų atstovai patvir-
tino, kad jie turi praktinės patirties išmontuoti laivus 
pagal ES teisės aktus ir nori investuoti bei kurti tva-
rias darbo vietas ES. Tačiau Europos laivų savininkai 
pareiškė didelių abejonių, teigdami, kad Tarptautinės 
jūrų organizacijos (TJO) Honkongo konvencijoje yra 
nustatyti tinkami standartai dalyvių piktnaudžiavi-
mams išvengti. Taip yra nepaisant aiškių įrodymų, 
kad Honkongo konvencijoje sertifikuotos „ardymo 
aikštelės“ neatitinka paties mažiausio reikalaujamo 
atitikties lygio.

Remiantis TDO, laivų ardymas tiesiog ant kranto 
Pietų Azijoje yra pavojingiausias darbas pasaulyje. 
Per pastaruosius 30 metų ten buvo išmontuota dau-
guma nebeeksploatuojamų laivų; šį darbą atliekantys 
darbininkai dirba be jokių saugos priemonių potvynių 
ir atoslūgių teritorijose, teršdami aplinką. (sma)� l

2017 M. PILIETINĖS VISUOMENĖS DIENOS
Birželio 26–27 d. EESRK 

surengė 2017 m. Pilietinės 
visuomenės dienas. Šis svar-
bus pilietinės visuomenės 
organizacijų iš visos Europos 
susibūrimas užtikrino tvirtą 
pilietinės visuomenės indėlį 
į diskusijas, kurias Komisija 
inicijavo paskelbusi savo 
Baltąją knygą dėl Europos 
ateities. Nuskambėjo tvirtas 
raginimas suteikti naują 
politinį postūmį atnaujinti 
ES remiantis mūsų pagrin-
dinėmis vertybėmis ir 
siekti, kad pilietinės visuomenės organizacijos aiš-
kiai įsipareigotų daryti pažangą šioje srityje. Buvo 
patvirtinta nemažai svarbių pilietinės visuomenės 
reikalavimų ir įsipareigojimų (žr. http://bit.ly/2v-
WVffV), kurie buvo pateikti ES sprendimus priiman-
čioms institucijoms keturiais svarbiais klausimais: 
populizmas, technologinė revoliucija ir jos poveikis 
darbui ir demokratijai, pilietinės visuomenės orga-
nizacijų įgalėjimas, socialinė ir teritorinė sanglauda.

Savo įžanginėje kalboje EESRK pirmininkas Georges 
Dassis paragino pilietinės visuomenės organizacijas 

imtis vadovaujamo vaidmens šiuo itin sudėtingu lai-
kotarpiu ir atkreipė dėmesį į plintantį populizmą.

ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo 
politikai Federica Mogherini pabrėžė dalyvaujamo-
sios demokratijos svarbą. Ji kalbėjo apie pilietinės 
visuomenės vaidmenį sprendžiant migracijos krizę 
ir pasiūlė EESRK parengti nuomonę dėl migracijos 
nebuvimo kainos. „Man susidaro įspūdis, kad mūsų 
ekonomikos sektoriai tuoj pat žlugtų, jei vieną dieną 
dingtų visi migrantai“, – sakė ji. Šiai minčiai tuoj pat 
pritarė EESRK pirmininkas Georges Dassis. (mr)� l

Turkija raginama kuo greičiau panaikinti 
nepaprastąją padėtį

ES ir Turkijos organizacijos pareiškė įsitikinimą, 
kad dabartinės derybos dėl stojimo į ES, vizų režimo 
liberalizavimo ir muitų sąjungos galės judėti į priekį 
tik tuomet, jeigu vyraus pagarbos pilietinėms lais-
vėms atmosfera.

36-ojo ES ir Turkijos jungtinio konsultacinio komiteto 
(JKK) posėdžio įžanginėje dalyje EESRK pirmininkas 
Georges Dassis, pasveikindamas Turkijos Europos 
reikalų ministrą Ömer Çelik, pažymėjo, kad „nepai-
sant tvyrančios įtampos, dialogas yra absoliučiai 
būtinas, ypač tokiais sunkiais laikais“, ir pareiškė 
savo susirūpinimą dėl dabartinės padėties Turkijoje. 
„EESRK reiškia solidarumą ir visišką paramą demo-
kratiją ginančioms Turkijos pilietinės visuomenės 
organizacijoms. Mes tikimės kada nors vėl išvysti 

visiškai demokratišką Turkiją“, – pareiškė G. Dassis. 
Tuo tarpu Ö. Çelik teigė: „Mes esame visiškai įsiparei-
goję tęsti ES procesą ir mūsų tikslas yra tapti visateise 
ES nare – jokia kita bendradarbiavimo forma mūsų 
nedomina.“ Dar kartą griežtai pasmerkęs mėginimą 
įvykdyti perversmą Turkijoje JKK pabrėžė, jog būtina 
gerbti teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir tinkamą 
teisinį procesą ir jog reikėtų imtis visų priemonių, 
kad būtų dar labiau sustiprinta demokratija, pilie-
tinės teisės ir socialinė sanglauda, gerbiamos visuo-
tinės pagrindinės teisės, teismų nepriklausomumas 
ir teisinės valstybės principas. JKK taip pat pareiškė 
didelį susirūpinimą dėl valstybės tarnautojų areštų 
ir masinių atleidimų. JKK suburia ES ir Turkijos orga-
nizuotos pilietinės visuomenės atstovus. (ks)� l

EESRK ragina iki 2018 m. parengti ilgalaikį 
socialinės ekonomikos veiksmų planą

Daugiau kaip 130 socialinės ekonomikos atstovų, 
kurie dalyvavo antrą kartą EESRK organizuojamos 
Socialinės ekonomikos įmonių dienos renginyje, 
paragino politikos formuotojus sparčiau kurti palan-
kias sąlygas socialinės ekonomikos vystymuisi.

Savo įžanginėje kalboje EESRK pirmininko pavaduo-
tojas Michael Smyth paprašė į Komisijos 2018 m. 
darbo programą įtraukti ilgalaikį socialinės ekono-
mikos veiksmų planą.

Renginyje buvo išsamiai pristatytos keturios Euro-
pos inovatyvios socialinės ekonomikos pradedan-
čiosios įmonės:
�l PermaFungi (Briuselis) – mieste įgyvendinamas 

projektas, per kurį iš kavos tirščių auginami gry-
bai, kartu sukuriamos ilgalaikės darbo vietos 
žemos kvalifikacijos žmonėms.

�l Solidarity Salt (Graikija) siekia suteikti daugiau 
galių moterims pabėgėlėms ir vystyti vietos 
ekonomiką. Gurmaniška jūros druska gami-
nama Graikijos druskos laukuose ir supakuojama 
į rankų darbo maišelius.

�l HopHopFood (Paryžius) tikslas – naudojantis 
skaitmenine platforma surasti solidarumo vietas, 
skirtas žmonėms, kuriems trūksta maisto, kartu 
mažinti maisto švaistymą.

�l 6zero1 (Liuksemburgas) – tai socialinės ekono-
mikos įmonių inkubatorius, remiantis verslinin-
kus mokymu, finansavimu ir konsultacijomis, 
kaip plėtoti ekonomiškai perspektyvią veiklą.

Remiantis šiais sėkmingos veiklos pavyzdžiais buvo 
surengti praktiniai seminarai, kuriuose:
�l pabrėžta, kad reikia apsaugoti socialinės eko-

nomikos įmones, sukuriant vienodas sąlygas ir 
užkertant kelią tradicinių įmonių piktnaudžiavi-
mui (praktinis seminaras dėl naujų ekonomikos 
modelių);

�l paprašyta vykdyti geresnę ES migracijos politiką, 
kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos kuo 
anksčiau patekti į darbo rinką, ir įtraukti žinias-
klaidą, kuri viešintų teigiamą patirtį (praktinis 
seminaras dėl migrantų integracijos);

�l paraginta įgyvendinti ES ir vietos lygmens 
projektą, kurio tikslas – skleisti gerą praktiką 
vykdant socialinės ekonomikos pro-bono vei-
klą, įtraukiant įmones (praktinis seminaras dėl 
teritorinės sanglaudos).

Komitetas jau daugiau nei dešimtmetį svarsto su 
socialine ekonomika susijusius klausimus ir, veik-
damas kartu su kitomis ES institucijomis, skatina šią 
darbotvarkę. (mr)� l

Diskusijos apie Europos ateitį: 
EESRK ragina siekti bendro tikslo

Priimdama sprendimus dėl savo ateities, ES 
turėtų siekti bendro tikslo, prisimindama tai, kas 
įkvėpė ES steigėjus ir kas yra visų didžiausių ES 
pasiekimų pagrindas.

Savo rezoliucijoje „Komisijos baltoji knyga dėl 
Europos ateities ir ne tik“ EESRK nurodė, jog jis 
nemano, kad galimybė rinktis iš penkių pateiktų 
scenarijų yra sėkmingas būdas pasiekti bendrą tikslą. 
Komisija veikiau turėtų ieškoti atsakymų nagrinė-
dama istorinius pavyzdžius, sukauptus per 60 metų 
ES gyvavimo laikotarpį.

Ši liepos mėn. plenarinėje sesijoje priimta EESRK 
rezoliucija buvo parengta Komisijos pirmininko Jean 
Claude Juncker balandžio mėn. pateiktu prašymu. Ji – 
pirmasis EESRK indėlis į ES masto diskusijas dėl Euro-
pos ateities. Komitetas taip pat surengė nacionalines 
diskusijas su pilietinės visuomenės atstovais 27 vals-
tybėse narėse. Jų išvados bus įtrauktos į nuomonę, 
kuri šiuo klausimu bus parengta šių metų pabaigoje.

Komitetas nurodė, kad ES reikia išsamių strategijų 
ir nuoseklaus požiūrio. Nuoširdi diskusija apie ateitį 
taip pat turėtų apimti geresnio politinės galios 
pasidalijimo klausimą visose srityse. Turėtų išnykti 
tradicinis skirtumas tarp nacionalinio ir europinio 
lygmens.

EESRK supranta, kad kartais gali reikėti diferencijuo-
tos integracijos ir kad tvirtesnis kai kurių valstybių 
narių bendradarbiavimas tam tikrose srityse gali 
padėti įveikti kliūtis ir paskatinti teigiamą postūmį 
ES integracijos procese. Vis dėlto jis primygtinai 
pabrėžia, kad Sąjungoje reikia skatinti konvergenciją 
ir vengti susiskaldymo bei skirtumų.

EESRK pasiūlė, kad Europos Parlamentas, padedant 
nacionaliniams parlamentams, atliktų pagrindinį vai-
dmenį nustatant būsimą ES kryptį. Komitetas pasi-
sako už glaudesnę integraciją, laipsnišką perėjimą 
prie politinės sąjungos, kurioje akcentuojamas soci-
alinis aspektas, EPS stiprinimą ir darnesnį valdymą. 
(ll)� l
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Federica Mogherini ir Georges Dassis per Pilietinės visuomenės dienas

3

http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/shipbreaking-and-recycling-society
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-days-2017-webstream
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-days-2017-webstream
http://bit.ly/2vWVffV
http://bit.ly/2vWVffV
http://www.permafungi.be/
https://www.solidaritysalt.com/
http://www.hophopfood.org/
http://6zero1.org/en
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform-the-future-of-europe-resolution
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform-the-future-of-europe-resolution


2017 m. pavasarį EESRK dirbusiems 
stažuotojams liepos mėn. plenarinėje 
sesijoje buvo suteikta galimybė prista-
tyti savo pranešimo ES žiniasklaidoje 
ir socialiniuose tinkluose: jaunimo 
perspektyva išvadas. Pranešime EESRK 
nariams ir ES institucijoms pateikiami 
pasiūlymai, kaip ES galėtų pagerinti 
savo žiniasklaidos ir socialinių tinklų 
strategiją, kad taptų artimesnė jaunes-
nėms kartoms.

Deutsche Welle pasaulinis žiniasklaidos forumas

EESRK trečią kartą dalyvavo Deutsche 
Welle pasauliniame žiniasklaidos forume 
(GMF). Renginys buvo skirtas Tapatybei ir 
įvairovei ir vyko birželio 19–21 d. Bonoje. 

EESRK nariai dalyvavo įvairiose darbo 
grupėse ir pristatė pilietinės visuome-
nės nuomonę; renginyje dalyvavo apie 
600 žurnalistų ir 1 500 kitų dalyvių.
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EESRK pirmininko pavaduotojas Gonçalo Lobo Xavier – 
2019 m. Europos savanoriškos veiklos sostinės konkurso 
vertinimo komisijoje

Už komunikaciją atsakingas EESRK 
pirmininko pavaduotojas Gonçalo Lobo 
Xavier  – antrus metus iš eilės  – buvo 
pakviestas dirbti vertinimo komisijoje, 
kuri išrinks 2019  m. Europos savano-
riškos veiklos sostinę. Birželio 30  d. 
buvo atrinkti trys miestai kandidatai: 

Augsburgas (Vokietija), Kaskaisas (Por-
tugalija) ir Košicė (Slovakija). Šį vardą 
iškovojęs miestas bus paskelbtas 
2017 m. gruodžio 1–2 d. Daugiau infor-
macijos pateikiama http://www.cev.be/
european-volunteering-capital-2019/.

TRUMPAIPažangūs 
sprendimai 
tvariai ir įtraukiai 
visuomenei 
užtikrinti

parengė EESRK Įvairių 
interesų grupė

Estijos pirmininkavimo laikotarpiu 
EESRK Įvairių interesų grupė 2017 m. rug-
sėjo 12 d. surengė neeilinį posėdį Estijos 
sostinėje Taline.

Buvo suorganizuota konferencija „Pažan-
gūs sprendimai tvariai ir įtraukiai visuo-
menei užtikrinti“, skirta e.  paslaugų, 
e. valdžios, miestų plėtros ir e. sprendimų 
propagavimui. Joje buvo aptartas tokių 
sprendimų vaidmuo skatinant inovacijas 
ir kuriant tvarią ir įtraukią ES – tai viena 
pagrindinių šiuo metu ES Tarybai pirminin-
kaujančios Estijos darbo programos temų.

Renginyje dalyvavo daugiau kaip 100 vie-
tos pilietinės visuomenės suinteresuotųjų 
subjektų ir ekspertų. Konferenciją pradėjo 

Įvairių interesų grupės pirmininkas Luca 
Jahier, o pagrindinius pranešimus skaitė 
Estijos kultūros ministras Indrek Saar ir 
buvęs Estijos prezidentas Arnold Rüütel.

Konferenciją sudarė du tuo pačiu metu 
vykę praktiniai seminarai, kuriuose buvo 
galima daugiau sužinoti apie pažan-
giąsias technologijas, užtikrinančias 
suderintą socialinę raidą, ir pažangius 
sprendimus, skirtus tvariam žemės ūkiui.

Pirmasis praktinis seminaras buvo skirtas:
�l e. sveikatos paslaugų vystymui;

�l e. sprendimams ir pagalbinėms tech-
nologijoms, skirtoms nepalankioje 
padėtyje esančių asmenų grupėms;

�l įtraukios visuomenės privalumams.

Antrajame praktiniame seminare dau-
giausia dėmesio buvo skiriama:
�l inovacijoms ir tvarumui ūkininka-

vimo sektoriuje;
�l EESRK tvaraus ūkininkavimo ir inova-

cijų perspektyvai;
�l paprastiems e. sprendimams, skir-

tiems pažangiam ūkininkavimui. (cl)
� l

Skaitmeninė revoliucija daro įtaką 
darbo organizavimo būdams ir 
įgūdžių poreikiams ir bendrovėms 
teks prie jos prisitaikyti
parengė EESRK Darbdavių 
grupė

Ateities darbo rinkoje bus ieškoma 
ne tik skaitmeninių ir verslumo įgū-
džių turinčių, bet ir kūrybingų darbuo-
tojų. Dėl skaitmeninimo keičiasi darbo 
organizavimo būdai: galima lanksčiau 
pasirinkti, kada, kur ir kaip atlikti savo 
užduotis. Tai tik keletas pagrindinių 
išvadų, kurių buvo prieita neseniai 
paskelbtame tyrime „Skaitmeninimo 
ir užsakomųjų paslaugų ekonomikos 
poveikis darbo rinkoms ir padariniai 
užimtumui bei darbo santykiams“.

Tyrime nagrinėjamas skaitmeninimo 
poveikis užimtumui, įmonėms ir darbo 
santykiams sukuriamų, pertvarkomų arba 
panaikinamų darbo vietų, darbuotojų ir 
darbdavių besikeičiančių funkcijų ir darbo 
organizavimo pokyčių požiūriu.

Skirtingai nei daugelyje kitų anksčiau 
šioje srityje atliktų tyrimų, kuriuose dau-
giausia buvo nagrinėjama per interneto 
platformas dirbančių darbuotojų arba 
savo paslaugas siūlančių asmenų padėtis, 
šiame tyrime akcentuojami tie aspektai, 
kurie yra svarbūs darbdaviams, sekto-
riams ir įvairaus dydžio įmonėms.

Darbdavių grupės prašymu šį tyrimą 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetui parengė Europos politikos 
studijų centro (CEPS) mokslinių tyrimų 
grupė. Dokumentą galima parsisiųsti 
paspaudus šią nuorodą. (lj)� l

Kova su radikalizmu ir terorizmu. 
Ginkime mūsų demokratines 
vertybes!
parengė EESRK Darbuotojų 
grupė

Neseniai įvykdyti teroristiniai išpuo-
liai Paryžiuje, Turku ir Barselonoje, per 
kuriuos daug žmonių žuvo ir dar dau-
giau patyrė rimtų sužalojimų, dar kartą 
patvirtino, kad Europa ir toliau yra smurto 
ir barbariškų veiksmų taikinys.

Teroristų tikslas – tiesiogiai kėsintis į mūsų 
demokratinę sistemą ir laisves, mūsų taikų 
sambūvį bei į pagarbos įvairovei vertybę.

Būtent todėl Europos visuomenė turi 
pateikti bendrą ir vieningą atsaką. Politi-
nės partijos, profesinės sąjungos, įmonės 
ir pilietinės visuomenės organizacijos turi 
būti vieningos ir laikytis darnaus požiū-
rio į šią tragediją, ryžtingai tvirtinti, kad 
išpuoliai ir grasinimai mums nebaisūs ir 
jais nepavyks sunaikinti mūsų demokrati-
nės sistemos ir bendrumo jausmo.

Tačiau mes taip pat turime būti griežti 
tiems, kurie bando pasinaudoti šia padė-
timi politiniais tikslais ir piktnaudžiauti 

žuvusiųjų tema, kad galėtų nuteikti prieš 
migrantus ir pabėgėlius kurstydami kse-
nofobiją ir rasizmą.

Būkime vieningi gindami mūsų demokra-
tines vertybes, kovodami su radikalizmu 
ir terorizmu, kuriuos griežtai smerkiame!

Filmo „Cérbh é Colombanus“ peržiūra

2017 m. rugsėjo 20 d. 18.30 val. VMA 3 
vyks paskutinio filmo, skirto Romos sutar-
ties 60-osioms pasirašymo metinėms, per-
žiūra; tai BBC sukurtas filmas, skirtas Šv. 
Kolumbanui, 6-ojo amžiaus Airijos misi-
onieriui, kuris apibrėžė Europos kontūrus 
dar prieš jai atsirandant – keliaudamas iš 

vienos šalies į kitą jis steigė vienuolynus. 
Buvusi Airijos Respublikos prezidentė 
Mary McAleese keliavo per Airiją, Prancū-
ziją, Austriją, Šveicariją ir Italiją ir suprato, 
kad Europa, kuri šiandien dažnai būna 
susiskaldžiusi, galėtų pasiekti kur kas 
daugiau, jeigu taptų atviresnė įvairovei.

EESRK valgykla gavo „Good Food“ ženklą

Bendrai EESRK ir RK valgyklai už patie-
kiamo maisto kokybę ir kruopštų maisto 
atliekų tvarkymą Briuselio aplinkosaugos 
agentūra neseniai suteikė gero maitinimo 
ženklą „Good Food“. Briuselio aplinkos 
agentūros naujienlaiškyje paskelbtas 

pokalbis su Silvia Staffa, atsakinga už 
EESRK aplinkos ir viešojo maitinimo pas-
laugas, ir Catherine Van Ranst, atsakinga 
už RK tvarius maisto produktų projektus; 
pokalbį rasite http://bit.ly/2uF7YFl.

Indrek Saar (Estijos kultūros ministras), Arnold Rüütel (buvęs Estijos prezidentas), 
Luca Jahier (EESRK Įvairių interesų grupės pirmininkas)
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