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ĮŽANGINIS ŽODIS Danija septintą kartą pirmininkaus 
Europos SąjungaiMieli skaitytojai,

Europos istorija audringa ir teikianti vilčių. Nepai-
sant daugybės kovų ir karų Europai visada pavyk-
davo įveikti, atrodytų, neįveikiamus sunkumus. 
Šiandieną negalima paneigti, kad Europai iškilo 
dar viena didelė problema. 

Dabar labiau nei bet kada mums būtina susi-
telkti fi nansų krizės akivaizdoje, kurios atgarsius 
jus būsimos kartos. Kaip paprastai, tokiais atvejais 

didžiausią poveikį pajunta atskirtieji, izoliuotieji ir nustumtieji į užribį. Nega-
lime stovėti nuošalyje ir stebėti, kaip jaunimas atsisako savo svajonių. Tokiais 
momentais reikia prisiminti ES integracijos, įvairovės, solidarumo ir tolerancijos 
vertybių svarbą. 

Gruodžio 7 d., remdamiesi šiomis vertybėmis, įteiksime EESRK pilietinės 
visuomenė apdovanojimą. Jau ketverius metus šis prizas teikiamas ES pilietinės 
visuomenės organizacijoms, puoselėjančioms ES integracijos, įvairovės, solida-
rumo ir tolerancijos vertybes per dialogą ir dalyvavimą. Norime padėkoti jiems 
už pastangas ir jų teikiamą naudą žmonėms visoje Europoje. 

EESRK yra pasišventęs ES idealų propagavimui. Rugsėjį kartu su Europos 
Taryba ir Prancūzijos ekonomikos, socialinių reikalų ir aplinkos taryba suren-
gėme konferenciją, skirtą Europos socialinių teisių chartijai. Dabar kartu dirbame, 
norėdami užtikrinti, kad europiečiai galėtų naudotis savo teisėmis, būsto, užim-
tumo, sveikatos apsaugos, švietimo ir laisvo judėjimo srityse. Negalime leisti, kad 
dėl biudžeto defi cito nukentėtų europiečių socialinės apsaugos sistemos, o griež-
tos taupymo priemonės apribotų jų teises jungtis į asociacijas. Taip pat negalime 
nekreipti dėmesio, kur link eina Europa. 

Turime neatsisakyti taikingos ir klestinčios Europos vizijos. Todėl negalime 
leisti, kad ši krizė mus suskaidytų ir supriešintų. Veikiau, reikia nustatyti ekono-
mikos augimo ir socialinės darbotvarkės pusiausvyrą. Tvarumą ir augimą galime 
išsaugoti palaikydami dialogą. Galime sukurti teisingesnę Europą parodydami 
savo solidarumą.

Pilietinės visuomenės organizacijos vaidina esminį vaidmenį didinant Europos 
tvarumą. Šį vaidmenį pripažįsta naujoji Lisabonos sutartis, sudaranti piliečiams ir 
jų asociacijoms galimybę pareikšti savo nuomonę ir kelti savo reikalavimus visose 
Sąjungos politikos srityse. 

Pilietinės visuomenės organizacijos girdimos visuose Briuselio koridoriuose. 
Dabar laikas veikti stipresnės ir tvaresnės Europos labui.

Staff an Nilsson
Pirmininkas
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2012 m. pirmąjį pusmetį Danija pir-
mininkaus Europos Sąjungos Tarybai. 
Tai bus septintas kartas, kai Danija 
pirmininkaus Europos Sąjungai nuo 
tada, kai 1973 m. ji įstojo į Europos 
bendriją. EESRK bei jo nariai, jau 
nekalbant apie 9 Danijai atstovau-
jančius narius, rengiasi šiam įvykiui 
(narių sąrašą rasite http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.members).

Nuo tada, kai Danija pirmininkavo 
paskutinį kartą, įsigaliojo Lisabonos 
sutartis ir iš esmės pasikeitė ES insti-
tucinė sandara.

Sutartimi buvo įsteigti nauji – 
nuolatinio Europos Vadovų Tary-
bos pirmininko ir Europos Sąjungos 
vyriausiojo įgaliotinio užsienio rei-
kalams ir saugumo politikai – postai. 
Be to, buvo įteisintas pirmininka-
vusios, pirmininkaujančios ir pir-
mininkausiančios valstybių trejetas, 
užtikrinantis geresnį koordinavimą 
ir didesnį veiklos nuoseklumą. Lisa-
bonos sutartimi Europos Parlamen-
tui suteiktas įtakingesnis teisės aktų 
leidėjo vaidmuo – kartu su Taryba 
Europos Parlamentas priims beveik 
visus naujus teisės aktus. Todėl 2012 
m. pirmininkausiančiai Danijai tenka 

svarbi užduotis – bendradarbiavimas 
su Europos Parlamentu ir kitomis ins-
titucijomis.

Kad dabar pirmininkaujančios 
Europos Sąjungai valstybės narės 
darbas vyktų sklandžiai ir siekiant 
didesnio susitelkimo, dėl konkretes-
nių prioritetų sprendimai bus pri-
imti tik artėjant į pabaigą Lenkijos 
pirmininkavimo laikotarpiui. Daug 
klausimų, kurie bus sprendžiami 
pirmininkavimo laikotarpiu, nėra 
nauji, nes jau yra įtraukti į ES teisė-
kūros darbotvarkę. Todėl tikimasi, 
kad toliau išvardytiems klausimams 
Danijos pirmininkavimo laikotarpiu 
bus teikiama didžiausia svarba (šalti-
nis: http://um.dk/en):

 ■ ES ekonomikos augimo skatini-
mas ir tvari ekonomika 

 ■ Klimatas, vidaus energijos rinka, 
ekologiškas vystymasis ir žemės 
ūkis 

 ■ Teisingumas ir vidaus reikalai

 ■ Tvirtas ES vaidmuo pasaulyje 

 ■ Derybos dėl ES ilgalaikio biudžeto

2012 m. Europai teks tęsti kovą 
su ekonomikos ir fi nansų krize. Tai 
atsispindės pirmininkaujančios vals-
tybės darbotvarkėje, kurioje didžiau-
sias dėmesys bus skirtas ekonomikos 
augimui skatinti ir geresniam ekono-
miniam koordinavimui tarp valstybių 
narių užtikrinti. 

Danijai atstovaujantys Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nariai Kopenhagoje surengė 
tiriamojo pobūdžio susitikimus su 
užsienio reikalų ministerijos ir kitų 
svarbių ministerijų atstovais. Buvo 
suorganizuoti dvišaliai susitikimai su 
Nuolatine Danijos atstovybe Briuse-
lyje, kuri labai noriai sutiko padėti. Be 
to, tikimės sulaukti kurio nors Danijos 
ministro savo plenarinėje sesijoje, vyk-
siančioje pirmininkavimo laikotarpio 
pradžioje, o vasario mėn. plenari-
nėje sesijoje Danijos nariai surengs 
danišką vakarą bei vyks kiti Danijos 
kultūros renginiai. Skyriai ir grupės 
taip pat labai stengėsi užmegzti ryšius 
su ES pirmininkausiančios valstybės 
atstovais. Pavyzdžiui, 2012 m. kovo 
viduryje Kopenhagoje kartu su Dani-
jos vartotojų taryba organizuojama 
Europos vartotojų diena. Turėtų būti 
sudarytas ir prašymų rengti tiriamą-
sias nuomones sąrašas.

Tikimės tolesnio bendradarbia-
vimo su Lenkijos, Danijos ir Kipro 
trejetu ir dinamiško, rezultatyvaus 
pirmininkavimo Europos Sąjun-
gai. (pln) ●

Kelionė po Europą jaunimo 
idėjų beieškant

Europos ekonomikos ir socialinių rei-
kalų komiteto (EESRK) pirmininko 
pavaduotoja Anna Maria Darmanin 
ir Europos Parlamento pirmininko 
pavaduotojas Gianni Pittella sėkmin-
gai baigė pirmuosius tris iniciatyvos 
„5 jaunesnės Europos idėjos“ susiti-
kimus.

Keliaudami po Europos universitetus 
ir ieškodami naujų idėjų, jie jau apsilankė 
Lidse (Jungtinė Karalystė), Valetoje 
(Malta) ir Rendėje (Italija). Ši kelionė 
tęsis iki vėlyvo 2012 m. pavasario.

Norėdami išgirsti jaunų europie-
čių balsą, sužinoti jų nuomones apie 

ES projektą ir ieškoti idėjų, kuriomis 
būtų galima pasinaudoti tolesniame šių 
dviejų institucijų darbe, jie netrukus 
stabtelės Briuselyje, o vėliau – Prancū-
zijoje, Ispanijoje, Lenkijoje ir daugelyje 
kitų ES šalių.

Tinklavietėje www.facebook.
com/5ideas galite rasti daug papil-
domos informacijos apie šį projektą: 
ankstesnių susitikimų protokolus, 
nuotraukas ir vaizdo medžiagą. Taip 
pat galite sekti kasdienį dviejų pirmi-
ninko pavaduotojų ir Europos jaunimo 
dialogą. (rdr) ●

Pirmasis Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas Gianni Pittella ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja Anna Maria Darmanin
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Spalio 10 d. mus pasiekė liūdna žinia apie aukštai verti-
namo buvusio Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto pirmininko Mario Sepi mirtį. Ši netikėta žinia 
mus visus labai sukrėtė. 

Mario buvo geras kolega. Per daugelį kartu praleistų 
metų EESRK turėjau galimybę labai gerai jį pažinti, iš 
jo mokytis, semtis įkvėpimo ir remtis jo, kaip mediato-
riaus, turtinga patirtimi ir gebėjimais, įgytais dalyvau-
jant profesinių sąjungų veikloje Italijoje ir Europoje. 
Aptariant nuomones jis kartais būdavo priešininkas, 
kartais sąjungininkas, tačiau visada išlikdavo lojalus, 
sąžiningas, kantrus ir gerbiantis kitų nuomonę. 

Mario buvo pasišventęs europietis. 

Jo tarptautinė vizija ir aistra Europos projektui atsispin-
dėjo jo mintyse, jo darbe ir jo gyvenime.

Pirmiausia kaip narys, vėliau kaip Darbuotojų grupės 
pirmininkas ir galiausiai kaip šio Komiteto pirminin-
kas Mario Sepi puikiai atliko savo, kaip tilto, jungiančio 
Europą ir organizuotą pilietinę visuomenę, vaidmenį. O 
tai ir yra svarbiausia EESRK misija. 

Jam vadovaujant, Komitetui teko nelengvų išbandymų 
ir iššūkių, kuriuos Mario pavyko paversti galimybė-
mis didinti EESRK vaidmenį Europos institucinėje 
sandaroje. Mario Sepi Europos vizija, atspindėta jo 
Programoje, buvo ir lieka Komiteto įkvėpimo šaltinis. 

Mario Sepi pirmininkavimo metu EESRK įtaka augo. 
Komitetui pavyko parodyti pilietinės visuomenės ver-
tingumą Europos projektui. Pastarąsias kelias savaites 
į Komitetą plaukte plaukę atsisveikinimo laiškai rodo, 
kokie reikšmingi buvo Mario darbai ir kokią tuštumą 
paliko jo mirtis visų jį pažinojusių ir su juo dirbusių 
širdyse. 

Mario buvo draugas. 

Jis buvo atviras, linksmas žmogus, įkvepiantis jį supusių 
žmonių pasitikėjimą. Jis liks gyvas mano ir Komiteto 
atmintyje. 

Taigi paskutinį kartą tariu: 

„Ciao Mario!“ 

Staff an Nilsson 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto pirmininkas

Mario Sepi, buvęs EESRK pirmininkas

„Mario svajojo apie 
Europą, kurioje kiekvienas 
rastų savo vietą“

EESRK: Prieš keletą savaičių 
mus staiga paliko Mario Sepi. 
Kada su juo susipažinote? 
Kokiomis aplinkybėmis? 

G. Dassis: Su Mario susipažinau 
prieš daugelį metų. Kartu dalyva-
vome profesinių sąjungų veikloje. 
Jis buvo vienas iš Italijos profsą-
jungų atstovų, rėmusių diktatūrų 
priešininkus tiek Vakaruose, tiek 
Rytuose. Tačiau geriau jį teko 
pažinti ilgus metus kartu dirbant 
EESRK Darbuotojų grupėje. Mario 
buvo mano kartos, pokario vaikas. 
Kartos, kuri savo gyvenimą pašventė 
taikai, atkūrimui, ekonomikos augi-
mui, o vėliau – dideliam ypatingam 
vieningos Europos projektui. Todėl 
Mario buvo ypač jautrus ir vieningas 
su tais, kurie, kaip ir aš, betarpiškai 
patyrė diktatūros tragediją. 

EESRK: Sakote, kad geriau 
Mario pažinote čia, Komitete, 
kur jis iš pradžių vadovavo 
II grupei, o vėliau, 2008 m., 
tapo EESRK pirmininku? Koks 
svarbiausias jo nuopelnas? 

G. Dassis: Būtent vadovaujant 
Mario mūsų grupę papildė profesi-
nių sąjungų atstovai iš įvairių šalių, 
kurios buvo ką tik įstojusios į Euro-
pos Sąjungą. Mario dėjo pastangas, 
kad nauji bičiuliai kuo geriau inte-
gruotųsi ir labai vertino jų sukauptą 
patirtį ir istoriją. Metams bėgant 
tai dar labiau praturtino grupę ir 
sustiprino narių bendrystę. Kaip 
profesinių sąjungų atstovai turime 

skirtingą istoriją ir kultūrą. Svar-
biausias iššūkis tuomet mums buvo 
sukurti forumą, kuriame galėtume 
susitikti, tarpusavyje dalytis minti-
mis ir informacija. Tai buvo metai, 
kai vyko tarpvyriausybinės konfe-
rencijos ir diskusijos dėl būsimos 
Lisabonos sutarties. Mario kovojo 
už tai, kad sutartyje būtų minimas 
Komitetas, visos jo galimybės ir 
svarba.

EESRK: Mario Sepi 
nuoširdžiai tikėjo Europos 
projektu. Kokios reikšmės 
šiuo sunkiu Europai 
laikotarpiu tai turėjo jo 
federalizmo idėjoms, taip pat 
Europos socialinei vizijai? 

G. Dassis: Mario niekada nesiliovė 
rašyti, skaityti, studijuoti. Jis turėjo 
energijos, kuri skatino jį savo darbe 
žengti kaskart vis toliau siekiant 
įveikti tiek mažus, tiek didelius 
iššūkius. Būtent jo vadovavimo 
laikotarpiu prasidėjo ekonomikos 
ir fi nansų krizė. Pirmoji jo reakcija 
buvo surengti didelę aukšto lygio 
konferenciją Florencijoje ir joje 
aptarti socialinės atskirties, skurdo 
ir „naujo skurdo“ klausimus, taip pat 
didžiąsias idėjas. Mario svajojo apie 
Europą, kurioje kiekvienas rastų 
savo vietą. Tai liudija įvairių tautų 
liaudies muzikos koncertai, kuriuos 
jis mėgdavo rengti. Jo projektas, jo 
svajonė yra ir mūsų svajonė. Mes jos 
niekada neišsižadėsime.  ●

Nauji EESRK leidiniaiEuropos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas ir Regionų komitetas stengsis 
kuo mažiau teršti aplinką

Ar esate girdėję apie aplinkosaugos 
vadybos ir audito sistemą? Galbūt 
jums labiau girdėta jos santrumpa 
EMAS? Jeigu ne, tai ją tikrai išgir-
site. Vis daugiau organizacijų 
pareiškia norą mažinti savo poveikį 
aplinkai ir gauti EMAS sertifi katą. 
Už pastangas ir išteklius, kuriuos 
organizacija skiria tam, kad suma-
žintų savo veiklos poveikį aplinkai, 
ji gali gauti ofi cialų sertifi katą.

EMAS reglamentas priimtas 1993 
metais. Vėliau jis du kartus iš dalies 
keistas – 2001 ir 2009 metais. Ši inici-
atyva patraukė bendrovių ir institucijų, 
savaime suprantama, ir EESRK bei Regi-
onų komiteto, dėmesį. 2009 m. Komi-
tetai pasirašė chartiją ir įsipareigojo šį 
projektą remti ir skirti jam išteklių.

2011 m. spalio 10 d. abiejų Komi-
tetų pirmininkai ir generaliniai 

sekretoriai prisiėmė savo pirmtakų 
įsipareigojimą – 2010 m. gegužės 
mėn. Komitetų vadovai patvirtino 
aplinkos politiką, kuri bus paskelbta 
aplinkosaugos pranešimo forma.

Šis įsipareigojimas privertė Komi-
tetus susimąstyti, kaip būtų galima 
dar taupiau naudoti elektros ener-
giją, dujas ir popierių, kaip protingiau 
rūšiuoti atliekas ir skatinti darbuoto-
jus nevažiuoti į darbą automobiliu. 
Prieš suteikiant EMAS sertifikatą, 
šiuos dokumentus visų pirma turi 
patvirtinti išorės auditoriai.

Kaip teigia generalinis sekretorius 
Martin Westlake, „tvaraus vystymosi 
skatinimas ir klimato kaitos švelnini-
mas – ne tik politinis mūsų Komiteto 
tikslas, bet ir mūsų administracijos 
uždavinys“. EMAS sertifikatą gau-
sime, kai suvoksime, kaip savo kas-
dieniais darbais galime prisidėti prie 
mūsų planetos apsaugos. Šios progos 
negalime praleisti. (mvd/asp) ●

Pokalbis su Darbuotojų grupės 
pirmininku Georgios Dassis 

1.  Visuotinės svarbos paslaugos

2.  Demografi nė raida: ir iššūkis, ir 
galimybė

3.  Transportas, energetika, infras-
truktūra, informacinė visuo-
menė

4.   Europos Sąjungos biudžetas

5.  „Rio + 20“: išskirtinis įvykis tva-
raus vystymosi raidoje 

6.  2011 m. Europos dizaino apdo-
vanojimas už tvarų suvenyrą

7.  Transportas, energetika, infras-
truktūra, informacinė visuo-
menė − energija

Daugiau informacijos rasite http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications ●

e

IN MEMORIAM 

In memoriam Mario Sepi 
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Mieli skaitytojai,
Europa patyrė keletą nesėkmių, įskaitant blogą 
vyriausybės mokesčių ir išlaidų praktiką ir 
2008 m. Amerikos bankų krizę, kurią sukėlė 
rizikingi finansiniai išvestiniai produktai, 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikei-
timo sandoriai ir godumas. Šiandieną toliau 
gyvename ekonominio netikrumo sąlygomis 
ir panašu, kad netrukus gali ištikti antroji 

bankų krizė. Nuo 2011 m. rugsėjo Verslo sąlygų rodiklis euro zonoje septynis 
mėnesius iš eilės krito.

Niekam nereikia aiškinti apie gilėjančios recesijos pasekmes. Užtenka pažvelgti 
į vis labiau atstumiamą jaunimą, ilgas eiles prie darbo biržų ir į liūdną smarkiai 
įsiskolinusių graikų vaizdą. Mes priklausome nuo savo išrinktų lyderių gebėjimo 
susitelkti ir galutinai užversti šį Europos istorijos puslapį. Mes priklausome vieni 
nuo kitų kaip padorios visuomenės atstovai, kurie turi padėti tiems, kurie nukentėjo 
nuo krizės ir dėl jos taikomų griežto taupymo priemonių. 

Europa turi išsiveržti iš griežto taupymo / augimo paradokso: viena vertus, 
reikia subalansuoti valstybių narių biudžetus, antra vertus, būtina kuo skubesnė 
ekonomikos refl iacija Europos lygmeniu. Be to, būtinas didesnis politikos nuose-
klumas Europos šerdyje. Būtina atkurti realiosios ekonomikos augimą, o ne toliau 
eiti priešinga kryptimi. Akivaizdu, kad būtinas simetriškesnis požiūris į politikos 
formavimo teisę visoje Europoje. 

Mums reikia ir mes privalome rasti sprendimus, kaip sugrąžinti įtraukujį ir 
tvarų augimą. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) yra 
pasišventęs siekti šio tikslo. Jau vien iš pavadinimo galima spręsti, jog mums rūpi 
tiek ekonominiai, tiek socialiniai reikalai. Abi šios sritys tarpusavyje glaudžiai 
siejasi. Būdamas EESRK ekonominės ir pinigų sąjungos, ekonominės ir socialinės 
sanglaudos skyriaus pirmininku visada turėjau tikslą siekti, kad ES politika tarnautų 
piliečiams. Todėl EESRK turi vaidinti svarbų vaidmenį užtikrinant Sąjungos eko-
nomikos ir mūsų bendros valiutos stabilumą. Mes tai darome pirmiausia dirbdami 
vietose, kalbėdami su žmonėmis visoje Europoje ir išklausydami jų problemas. Tada 
apie šias problemas signalizuojame politikos formuotojams ir prireikus darome 
jiems spaudimą. 

Pritariame fi nansinių sandorių mokesčio įvedimui. Remiame Komisijos nuo-
monę apie euroobligacijas ir laukiame Komisijos žaliosios knygos, kuri turėtų būti 
parengta iki šių metų pabaigos. Remiame Europos fi nansinio stabilumo mecha-
nizmą, bet pirmiausia mes remiame Europos 500 milijonų gyventojų gerovę. 

Michael Smyth
EESRK ekonominės ir pinigų sąjungos, 

ekonominės ir socialinės sanglaudos skyriaus pirmininkas

Iki šiol Europos fi nansų sektorius 
gavo iš ES piliečių garantijų už 4,6 
trilijono eurų. Belgijos valstybė nese-
niai gelbėjo problemų turintį Dexia 
Banque Belgique už 4 mlrd. eurų. 
Netrukus gali užklupti antra bankų 
krizė, todėl ES piliečių prašoma 
prisidėti dar svariau. Savo ruožtu 
Europos Komisija siūlo įvesti fi nan-
sinių sandorių mokestį, kuris kasmet 
atneštų 55 mlrd. eurų. Finansų sek-
torius šiam pasiūlymui priešinasi. 

EESRK finansinių sandorių 
mokesčiui pritaria, tačiau nuogąs-
tauja, kad dėmesys struktūrinėms 
reformoms gali įstumti Europą į 
recesiją. Euro zonos metinė infl iacija 
rugsėjo mėn. buvo 3 proc., palyginti 
su 1,9 proc. prieš metus. Prieštaringai 

Europą ištikusi ekonomikos krizė 
skaudžiausiai kerta jos piliečiams. 
Sprendimai paprastai būna pasauli-
nio masto, tačiau vienas iš būdų krizei 
įveikti yra susijęs ir su investicijomis 
į vietos, nacionalines ir europines 
investicijas. Švietimas, mažai ir labai 
kvalifi kuotų darbuotojų mokymas ir 
Bendrosios rinkos akto darbuotojų 
komandiravimo direktyvos peržiūra 
yra keletas sričių, kurias EESRK laiko 
esminėmis krizei įveikti.

„Nuolatinis švietimas panaudo-
jant visą gyvenimą trunkančio moky-
mosi programas yra labai svarbus 
visiems, kurie nori įsitvirtinti darbo 
rinkoje“, – sako EESRK nuomonės 
„ES krizės įveikimo strategijos“ pra-
nešėjas, EESRK narys Martin Siecker. 

vertinami ES biudžeto apkarpymai, 
susiję su pagalba maisto produktais 
skurdžiausiai gyvenantiems žmo-
nėms, pensijų sumažinimai ir pla-
čiai paplitęs atlyginimų ir išmokų ES 
darbuotojams apkarpymas gerokai 
trukdo siekti Europos pažangios, tva-
rios ir įtraukios ekonomikos tikslo. 
2009 m. ir 2010 m. Europoje buvo 
prarasta apie 3,25 mln. darbo vietų ir 
beveik 80 mln. europiečių šiuo metu 
gresia skurdas.

„Vyriausybės gelbsti bankus ir 
mano, kad mokės žmonės. Reikia 
panagrinėti ekonomikos ir socialinės 
krizės priežastis“, – sako Bernadette 
Ségol, Europos profesinių sąjungų 
konfederacijos (ETUC) pirmininkė. 
ETUC mano, kad fi nansų krizė kilo 

Apie 47 proc. ES piliečių šiuo 
metu dalyvauja profesiniame 
mokyme ir rengime, nors šių 
mokymų kiekybė ir kokybė 
įvairiose valstybėse narėse 
skiriasi.  Nyderlanduose 
76 proc. gyventojų dalyvauja 
tokiuose mokymuose, o Por-
tugalijoje – tik 24 proc.

M. Siecker sako, kad 
Europa pirmenybę teikia ekono-
mikos augimui, o ne socialiniams 
įsipareigojimams prieš Europos 
piliečius. Reglamentavimas, skirtas 
apsaugoti ES piliečius, kaip numa-
tyta ir teisiškai įpareigota pagal Lisa-
bonos sutartį, gerokai susilpnėjo ir 
jo nepaisoma. Daugeliui žmonių 
belieka ieškoti laikino arba nekva-
lifi kuoto darbo. 

Auga terminuotų sutarčių tenden-
cija, kuri nepadeda kurti visuomenės, 
kurios nariai būtų ekonomiškai lygūs. 
„Didelių skirtumų visuomenėms 
sekasi prasčiau“, – sako Martin Siec-
ker, pridurdamas, kad žmonių tarpu-
savio pasitikėjimas ir jų pasitikėjimas 
Europa žlugo. Socialinės sąnaudos 
Europos Sąjungoje nėra vertinamos. 

dėl fi nansų reguliavimo nebuvimo ir 
spekuliacijos ir prieštarauja minčiai, 
kad krizė kilo dėl neatsakingai lei-
džiamų didelio masto valstybės lėšų. 

„Todėl ir prašome Europos poli-
tinių vadovų imtis tinkamų taiso-
mųjų priemonių pakeisti sistemą, 
kuri paleido vadeles spekuliacinės 
veiklos srityje ir nepažabojo tam 
tikrų bankų bei rizikos draudimo 
fondų godumo“,  – tęsė ji, saky-
dama, kad ES, ECB ir TVF trejeto 
nustatytos gelbėjimo priemonės gali 
sužlugdyti Europos socialinį modelį 
Graikijoje, Italijoje ir Portugalijoje. 
Trejetas savo spalio mėn. ataskaitos 
projekte dėl Graikijos pripažino, kad 
šalies planuojama ekonominė veikla 
blogės ir 2012 m. 

„Skatinti augimą ir kurti koky-
biškas darbo vietas bei tvarią ekono-
miką reikalinga politika, kuri būtų 
paremta sąžiningumo ir solidarumo 
principais“,  – sako ETUC. Tokia 
padėtis verčia ES ir valstybių narių 
vyriausybes įvesti euroobligacijas, 
kuriomis būtų galima finansuoti 
ekonomikos atsigavimo iniciatyvas 
ir būtų užkirstas kelias fi nansų rin-
koms atakuoti eurą. 

„Įmonių pelno mokesčių bazė, 
kartu su minimaliu mokesčio tarifu, 
taip pat turi būti suvienodinta ir 
padarytas galas mokesčių rojams“, – 
sako B. Ségol, pripažindama, kad 
tvirtesnė atlyginimų politika galėtų 
padėti ekonomikai augti. ●

Bet ekonominės sąnaudos vertina-
mos beveik kasdien. 

Tarpusavio pasitikėjimui atkurti 
reikalingos investicijos į švietimą 
ir mokymą. Tai užtruks ilgai, bet 
peržiūrėjus darbuotojų komandira-
vimo direktyvą galima būtų sparčiau 
pasiekti konstruktyvesnių socialinių 
ir ekonominių rezultatų. Šia direk-
tyva siekiama užkirsti kelią Europos 
Sąjungoje nesąžiningai konkurenci-
jai atlyginimų ir darbo sąlygų srityje. 
Tačiau EESRK mano, kad nebūtinai 
taip bus. 

Pagal darbuotojų komandiravimo 
direktyvą vyriausybės nesugeba tai-
kyti savo nacionalinių socialinės sri-
ties teisės aktų ir norminių aktų viešų 
konkursų, skelbiamų užsienio rango-
vui, atvejais. Todėl vietos darbo jėga 
nustumiama, pasirenkant pigesnę 
alternatyvą.

„Jeigu mums nepavyks, gali būti, 
kad iš Europos Sąjungos teliks vos 
keletas kvadratinių kilometrų betono, 
stiklo ir plieno netoli Briuselio cen-
tro“,  – pasakė jis baigdamas savo 
kalbą. ●
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Eitynės į Briuselį

Spalio 8 d. Briuselį pasiekė pasta-
ruosius mėnesius Europą apėmęs 
ispanų judėjimas „Indignados“ 
(„Pasipiktinusieji“). Šimtai žmonių 
pėsčiomis atkeliavo iš Madrido, 
įveikę daugiau kaip 1 500 km. Kiti 
atvyko iš Barselonos, Tulūzos, 
Acheno ir Amsterdamo. Visi jie 
čia, kad protestuotų prieš valdžią ir 
ekonomikos sistemą, jų įsitikinimu, 
kliudančias žmonijos pažangai. Savo 
stovyklą Briuselyje jie įkūrė Elžbie-
tos parke (Parc Elisabeth), tačiau iš 
ten buvo išvaryti ir perkelti į apleistą 
pastatą viename iš Briuselyje vei-
kiančių Flandrijos universitetų.

„Rūpinamės visuomene, bet nesi-
rūpiname žmonėmis,“  – interviu 
EESRK info teigė trisdešimtmetis 

„pasipiktinęs“ belgas Ben Borges, 
„Indignados“ tarptautinės komisi-
jos narys. Spalio 19 d. Madariaga 
fondo patalpose B. Borges susitiko 
su Europos Komisijos Užimtumo 
generalinio direktorato generaliniu 
direktoriumi Koos Richelle. 

„Mes neatstovaujame judėjimui. 
Mes reiškiame tik savo nuomonę. 
Europos Komisijos narys mus 
išklausė. Tai mus truputį nuste-
bino, bet buvo gera kalbėti ir bent 
jau išdėstyti savo mintis,“ – sakė jis 
pridurdamas, kad Europos Komisi-
jos atstovams jie pasakė, jog Europa 
prarado sąlytį su savo piliečiais. 

„Pasipiktinusieji“ taip pat kvietė 
Europos Parlamento narius pasi-

kalbėti apie krizę. „Norime 
kalbėtis su politikais, tačiau 
mums nepatiktų,  jeigu 
nedidelė žmonių grupelė 
eitų į Europos Parlamentą 
atstovauti didele įvairove 
pas ižyminčiam judėj i -
mui,“ – paaiškino B. Borges. 
„Norime, kad jie ateitų į 
mūsų susirinkimus. Norime, 
kad pamatytų, koks gyve-
nimas gatvėse. Tačiau jie 
nepriėmė mūsų kvietimo,“ – 
pridūrė jis.

Neradęs pastovaus darbo, 
B. Borges pasinaudojo savo 
kanalais ir surado dau-
giau žmonių, kuriuos, jo 
manymu, Europa paliko 
likimo valiai, ir pasistengė, 
kad jų balsas būtų išgirstas. 

Neseniai atliktas Eurobarometro 
tyrimas parodė, kad daugumai 
europiečių nepatinka, kaip jų šalyje 
sprendžiami nelygybės ir skurdo 
klausimai. Interneto terminalus 
apleistame universiteto pastate įren-
gusio B. Borges nuomone, sąlygos 
pastato viduje yra apgailėtinos. 

„Eitynės į Briuselį prasidėjo nuo 
gando socialiniame tinkle Facebook. 
Gandas netrukus pasitvirtino,“ – 
pasakojo jis pripažindamas, kad 
interneto galia organizuojant pilie-
tinius veiksmus ir skatinant tiesio-
ginę demokratiją neabejotinai didės. 
„Europa mūsų nesiklauso, bet žmo-
nės mus girdi,“ – teigė jis.  ●

Kada prasideda 
atsigavimas

Griežtos taupymo priemonės dėl 
pasaulinės ekonomikos krizės ir 
spaudimas kai kuriuose regionuose 
išlaidaujančioms valstybėms narėms 
nustatyti sankcijas, turėjo padari-
nių daugeliui socialinių programų. 
Trumpalaikiai padariniai atsispindi 
niūriuose Eurostato duomenyse ir 
liūdnose žmonių, ieškančių deramo 
darbo ir laukiančių šviesesnės ateities, 
istorijose. 

Euro zonos nedarbo lygis šiuo metu 
siekia 10 proc. – nuo praėjusių metų 
rugpjūčio mėn. padidėjo nuo 9,2 proc. 
Ekonominių vertinimų rodiklis pasi-
tikėjimui verslu įvertinti rugsėjo mėn. 
nukrito 3,4 punkto Europos Sąjungoje 
ir euro zonoje. Pagal Europos Komi-
siją toks sumažėjimas „rodo plataus 
masto nusivylimą įvairiais sektoriais, 
ypač didelį pasitikėjimo pramone ir 
paslaugomis praradimą“.

SOLIDAR generalinis sekretorius 
Conny Reuter mano, kad ES dėme-
sys konkurencingumo didinimui ir 
Stabilumo ir augimo pakto stiprini-
mui kainavo socialinę sanglaudą ir 
pažeidžiamiausių Europos gyventojų 
gerovę. SOLIDAR yra europinis NVO 
organizacijų, siekiančių socialinio tei-
singumo Europoje ir pasaulyje, tin-
klas. „Griežtos taupymo priemonės 
remiasi ilgalaikėmis fiskalinėmis ir 
finansinėmis priemonėmis“, – sako 
jis. „Rinka negali diktuoti taisyklių, – 
teigia Conny Reuter EESRK informa-
ciniame biuletenyje. – Krizės metu 
reikia investuoti. Negalima sukurti 
tvirtos ekonominės ateities sugriovus 
jos socialinį matmenį.“ 

Pagal Conny Reuter atsigavimas 
prasidės tada, kai ES įgyvendins stra-
tegijoje „Europa 2020“ numatytus 
užimtumo, skurdo mažinimo ir soci-
alinės atskirties tikslus. Jis mano, kad 
strategijos „Europa 2020“ iniciatyvos, 
pirmiausia „Nauji gebėjimai naujoms 
darbo vietoms“ ir „Judus jaunimas“, 
yra geriausi pavyzdžiai, kaip skatinti 
augimą užtikrinant socialinį matmenį. 

Sugrąžinti žmones į darbą nepa-
kanka. „Vokietijoje 45 proc. visų naujų 
darbo vietų buvo sukurta per laikinojo 
darbo agentūras“,  – sako jis. Jeigu 
konkurencija remiasi žemomis darbo 
sąnaudomis, tuomet darbo vietos 
perkeliamos į tas šalis, kuriose darbo 
jėga yra pigi. Kad to nebūtų, visose 
ES šalyse reikia padidinti socialinius 
standartus. Skursta 18 proc. Europos 
Sąjungos gyventojų, kurie priskiriami 
skurstantiems dirbantiesiems.

EESRK pritaria strategijai „Europa 
2020“ ir jau seniai remia priemones 20 
mln. sumažinti žmonių, kuriems gre-
sia skurdas, skaičių. 2010 m. birželio 
mėn. Mario Sepi, neseniai miręs buvęs 
EESRK pirmininkas, ragino Europos 
Vadovų Tarybą spręsti nelygybės 
problemą, stiprinti socialinę apsaugą 
ir propaguoti socialinę įtrauktį. 

Vos keturias dienas prieš savo mirtį 
Mario Sepi sakė, kad EESRK tiks-
las šiais sunkiais laikais – apsaugoti 
Europos socialinį kapitalą. „Teisės ir 
solidarumas – globalizacijos kelrodis“ 
buvo jo pirmininkavimo šūkis ir jis vis 
dar aktualus Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui. ●

Darbas toli nuo namų

Dvidešimt šešerių Virág Gulyás laiko 
save laimingu žmogumi. Liepą bai-
gusi mokslus ji surado apmokamą 
stažuotę Briuselyje. Ji pripažįsta, kad 
suma nedidelė, tačiau, draugams 
padedant, gyventi galima.

„Nors stažuotė fi nansiškai man 
reiškia keletą žingsnių atgal, tačiau 
Vengrijoje neradau to, ko ieško-
jau“, – sakė ji EESRK informaciniam 
biuleteniui. Eurobarometro duome-
nimis apie 53 proc. jaunų europie-

čių nori – arba norėtų – dirbti kitoje 
šalyje. Europos darbo jėgos judumas 
yra 3 proc. 

V. Gulyás noras išvykti iš Ven-
grijos nebuvo motyvuotas fi nansais. 
Ji visuomet labai norėjo gyventi 
užsienyje. Dvylikos mėnesių sta-
žuotę, kurios metu ketina užmegzti 
ryšius ir patobulinti prancūzų kal-
bos žinias, mergina pradėjo rugsėjo 
mėn. Kitiems jos klasės draugams 
vengrams, sako ji, mažiau pasisekė. 

Daug jų dirba aludėse Londone, kiti 
yra bedarbiai ir visas būdais kabi-
nasi į gyvenimą.

Virág istorija yra išimtis, paly-
ginti su neraminančiomis Europos 
jaunimo tendencijomis. Beveik vie-
nas iš penkių jaunų europiečių arba 
daugiau kaip 5 mln. jaunimo negali 
rasti darbo. Europos Komisijos 
pirmininkas José Manuel Barroso 
savo kalboje apie Sąjungos padėtį 
jaunimo situaciją kai kuriose valsty-

bėse narėse apibūdino kaip „tiesiog 
dramatišką“. TVF teigia, kad darbo 
rinkoje dėl krizės gali būti prarasta 
visa karta. 

Europos jaunimo forumo pirmi-
ninkas Peter Matjašič sakė EESRK 
informaciniam biuleteniui, kad 
krizė trukdo jaunimui tapti sava-
rankišku, nes jis negali nei rasti 
pastovaus darbo, nei integruotis į 
visuomenę. „Pavojus prarasti kartą 
yra visai realus, todėl ES turi tai pri-
pažinti ir investuoti į jaunimą, kad 
būtų lengviau atsigauti po krizės“, – 
sako jis pridurdamas, kad jauniems 
žmonėms tenka imtis stažuotės, 
kad patektų į vis labiau siaurėjančią 
darbo rinką.

„Vis daugiau jaunų stažuotojų 
patys tampa pigia darbo jėga, kuriai 
pavedama atlikti užduotis, kurios 

nepadeda nei siekti švietėjiškų tikslų 
ar karjeros, nei suteikia socialinės 
apsaugos ar sveikatos draudimo 
garantijų“, – tęsia P. Matjašič. 

EESRK nori, kad ES ir nacio-
nalinės vyriausybės sukurtų koky-
biškas stažuočių programas. Pagal 
EESRK nuomonę „Judus jaunimas“ 
turėtų būti vengiama bet kokio jau-
nimui naudingų Europos planų ir 
programų fi nansavimo mažinimo. 
Tačiau Europos jaunimo forumas ir 
milijonai jaunų žmonių abejoja ES 
gebėjimu vykdyti savo deklaruoja-
mus įsipareigojimus.

„Europos vadovai dėmesį turėtų 
skirti ne tik bankų kapitalo res-
truktūrizavimui, bet jiems reikėtų 
pamąstyti ir apie didesnes ir geres-
nes investicijas į jaunimą“, – sako 
Peter Matjašič. ●
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„Robino Hudo“ mokestis bus naudingas 
ir neturtingiems, ir turtingiems 

Finansinių sandorių mokestis ne tik 
padės užtikrinti ekonominį teisin-
gumą ir bus naujas viešųjų pajamų 
šaltinis šiuo griežto taupymo laiko-
tarpiu, bet ir leis apsaugoti fi nansų 
rinkas nuo neigiamų pernelyg didelės 
spekuliacijos padarinių. 

Apie vadinamojo „Robino Hudo“ 
mokesčio, t.  y. finansinių sando-
rių mokesčio, įvedimą kalbama 
jau beveik dešimtmetį. Tačiau dėl 
2008  m. finansų krizės ir dėl jos 
patiriamo didelio ekonomikos nuos-
mukio ši idėja sulaukia vis didesnio 
pritarimo.

Nors iki šiol „Robino Hudo“ 
mokestis dar neįvestas, apie jį buvo 
plačiai diskutuojama ES ir G 20 susi-
tikimuose. EESRK taip pat pritaria 
pasiūlymui įvesti fi nansinių sandorių 
mokestį. 

EESRK nuomonėje dėl svarbios 
ataskaitos, kurią parengė ES fi nan-
sinės priežiūros aukšto lygio darbo 
grupė, vadovaujama Jacques de Laro-
sire, teigiama: „Trumpalaikį mąstymą 
turi pakeisti ilgalaikis, o premijos 
neturi būti paremtos spekuliacine 
veikla. Atsižvelgdamas į tai EESRK 
pritaria minčiai, kad reikėtų įvesti 
fi nansinių sandorių mokestį.“

Šio mokesčio tikslas – rasti naujų 
viešųjų fi nansų šaltinių, o gautas lėšas 
panaudoti vystymosi ir aplinkosaugos 
iniciatyvoms fi nansuoti, ir sumažinti 
naštą valstybių biudžetui.

Be to, fi nansinių sandorių mokes-
tis turėtų teigiamą poveikį elgsenai 
rinkoje, visų pirma kalbant apie 
fi nansinių sandorių operatorių ir kitų 
fi nansų įstaigų spekuliacinius veiks-
mus. „Finansinių sandorių mokes-

tis būtinas norint sumažinti bankų 
spekuliacinės veiklos, kurios neįma-
noma prižiūrėti, dalį“, – aiškina buvęs 
EESRK ir Komiteto darbuotojų gru-
pės narys 1995–2010 m. Lars Nyberg. 

L. Nyberg taip pat paskelbė nuo-
monę savo iniciatyva, specialiai skirtą 
fi nansinių sandorių mokesčio klausi-
mui, kurioje aprašo, kaip per mažiau 
nei dvidešimt metų žlugo išvestinių 
fi nansinių priemonių rinkos ir kitos 
spekuliacinės veiklos formos. Pavyz-
džiui, bendra visų fi nansinių sando-
rių vertė labai padidėjo: 1990 m. šių 
sandorių vertė prilygo maždaug 15-ai 
pasaulio BVP, o 2007 m. ta vertė jau 
prilygo maždaug 70-čiai pasaulio 
BVP. Finansinių sandorių mokestis 
sustabdytų tokias tendencijas.

Šis mokestis ne tik stabilizuotų 
padėtį pasaulio rinkose, bet ir užti-
krintų dideles įplaukas į valstybių 
biudžetą. „Jei finansinių sandorių 
mokestis būtų taikomas visoje Euro-
poje, gautos pajamos sudarytų 
1,5 proc. BVP. Iš viso pasaulio mastu 
taikomo mokesčio gautos pajamos 
sudarytų 1,2 proc. pasaulinio BVP.“

Neseniai parengtoje EESRK 
nuomonėje dėl pažangios biudžeto 
politikos pabrėžiama, kad būtina 
nedelsiant imtis veiksmų „[...] tam, 
kad būtų sukaupta pajamų biudžeto 
disbalansui pašalinti, kad būtų galima 
fi nansuoti ekonomines augimą skati-
nančias priemones ir kovoti su grynai 
spekuliacinio pobūdžio veikla.“ ●

Finansų rinkos: 
nuo reguliavimo iki švietimo

EESRK mano, kad Europos nestabilių 
finansų rinkų pertvarkymas, kad jos 
geriau prisidėtų prie tvaraus ekonomikos 
augimo ir darbo vietų kūrimo, reikalauja 
plataus holistinio požiūrio, apimančio 
viską – nuo reguliavimo iki švietimo. 

Europos Sąjungos reakcija į fi nansų, 
ekonomikos ir valstybių skolų krizę 
buvo tvirta ir savalaikė bei padėjo 
sušvelninti šių struktūrinių problemų 
padarinius.

Vienas svarbiausių ES reakci-
jos aspektų buvo dėmesys finansų 

sektoriaus – Europoje ir pasaulyje 
– pertvarkymui, kad ateityje jis nebe-
išprovokuotų gilesnės krizės. ES įgy-
vendino naujas taisykles ir sukūrė 
naujas agentūras siekdama užtikrinti, 
kad problemos būtų nustatytos kuo 
anksčiau ir būtų užkirstas joms kelias, 
bei įsitikinti, kad visi fi nansiniai daly-
viai būtų tinkamai reguliuojami ir 
prižiūrimi.

Strategijoje „Europa 2020“, 
ES svarbiausioje šio dešimtmečio 
strategijoje, numatytas tobulesnis 
ekonomikos valdymas kaip vienas 

svarbiausių jos prioritetų. Tai apima 
priemones finansų sektoriui atgai-
vinti, pavyzdžiui, būsimas priemones 
užtikrinti, kad Europos bankai turėtų 
pakankamas kapitalo atsargas, kad jie 
galėtų ateityje atlaikyti visus fi nansų 
sistemai tenkančius smūgius.

Visą tą laiką EESRK vaidino esminį 
vaidmenį vertindamas siūlomas 
priemones ir siūlydamas savo spren-
dimus. Puikus šio proceso pavyzdys – 
EESRK Europos Komisijos pasiūlytų 
pagal „Finansinių paslaugų regulia-
vimą siekiant užtikrinti tvarų augimą“ 

Europos bankų 
gelbėjimas

„Europos bankininkystės sektoriaus 
reformos gali žlugti dėl valstybių 
skolų krizės, o tai reiškia, kad ES 
vyriausybės turi persvarstyti savo 
požiūrį į bendrą valiutą ir gelbėti 
sunkumus patiriančias valstybes 
nares“, – teigia EESRK narys Peter 
Morgan.

2008 m. fi nansų krizė lėmė dau-
gelio bankų abiejose Atlanto pusėse 
nemokumą ir bankininkystės sekto-
riaus likvidumo trūkumą. „Bankų 
balansai buvo pilni antrinių paskolų 
išvestinių priemonių, kurias kredito 
reitingų agentūros labai nuvertino 
ir jų nebuvo galima paversti pini-
gais“, – pastebėjo P. Morgan, kuris 
yra EESRK darbdavių grupės narys ir 
šiuo metu pirmininkauja Lloyd narių 
asociacijai. „Tai buvo dviguba bėda, 
padariusi poveikį ir turto kokybei, ir 
likvidumui“, – sako jis.

Nors kai kuriems bankams ir buvo 
leista bankrutuoti, apskritai vyriau-
sybės puolė juos gelbėti darydamos 
gyvybiškai svarbias likvidumo injek-
cijas ir pertvarkydamos juos. „Po pir-
mojo šoko likę rinkoje bankai ėmėsi 
taisyti savo balansus“, – aiškino Peter 
Morgan.

Be to, ES ėmėsi didelio masto 
bankininkystės sektoriaus reformos, 
pasiremdama įtakinga ataskaita, 
kurią parengė Jacques de Larosière 
pirmininkaujama ES fi nansų priežiū-
ros aukšto lygio grupė. Buvo numa-
tyta įsteigti Europos bankininkystės 
instituciją ir parengti teisės aktus, 
suteikiančius valstybėms narėms 
naujus įgaliojimus pertvarkyti pro-
bleminius bankus.

„Tačiau dar net neįsigaliojus regla-
mentams ir direktyvoms ištiko valsty-
bių skolų krizė, – pridūrė P. Morgan, 
sakydamas, kad atsirado papildomų 

sunkumų. – Kai kuriose valstybėse 
narėse bankai nepakankamai išvalė 
savo balansus, nesurinko pakanka-
mai naujo kapitalo, o valstybių skolų 
krizė jau kirto smūgį.“

Skolų krizė ištiko todėl, kad kai 
kurių valstybių narių skolos ir BVP 
santykis yra tokio dydžio, kad abe-
jojama tokių valstybių pajėgumu 
grąžinti skolas. Nors Stabilumo ir 
augimo pakte valstybės skolai nusta-
tyta riba yra 60 proc. BVP, tokios 
šalies kaip Graikija, kurios skola sie-
kia 180 proc. BVP, riba yra tris kartus 
didesnė. „Kad skola sumažėtų, reikia 
mažinti valstybės išlaidas ir didinti 
ekonomikos augimą, tačiau griežtos 
taupymo priemonės ekonomikos 
sunkumus patiriančiose šalyse turi 
pašalinį poveikį, kuris gali slopinti 
visas augimo perspektyvas“, – teigia 
P. Morgan.

Jis pridūrė, kad pastarojo meto 
krizė atskleidė struktūrinius euro 
trūkumus. „EPS tiksliai apibūdi-
nama kaip „lengva“ pinigų sąjunga. 
Euro zonai reikia eiti arba visateisės 
fiskalinės sąjungos kryptimi, arba 
racionaliai spręsti savivaldos nesude-
rinamumo tarp šiaurinių ir pietinių 
valstybių narių klausimą“.

Kadangi nė vienas šis sprendi-
mas netinka, P. Morgan nuomone, 
„Europa patiria bjaurią, užsitęsusią 
krizę, kurios priešakyje yra bankai“.

Jis mano, kad ES prioritetas netu-
rėtų būti sunkumų patiriančių vals-
tybių narių blogų skolų nurašymas.

„Krizei įveikti skirtos lėšos turėtų 
būti panaudotos sumažinti bendrą 
bankų likvidumo ir mokumo pavojų, 
kol jie pertvarkys savo kapitalą ir 
pagerins savo turto kokybę“, – baig-
damas pasakė Peter Morgan. ●

priemonių rinkinį vertinimas ir pas-
tabos apie jį. 

Tai apima Komisijos pasiūlymą 
sukurti tris naujas Europos priežiūros 
institucijas, skirtas bankininkystės, ver-
tybinių popierių sričiai ir draudimo bei 
profesinių pensijų sektoriams. Ši nauja 
sąranga buvo įgyvendinta per rekordiš-
kai trumpą laiką – 2011 m. pradžioje, 
praėjus mažiau nei dvejiems metams 
nuo tada, kai ji buvo pasiūlyta pirmą 
kartą.

EESRK, palankiai įvertinęs pasiūlytą 
rinkinį, rekomendavo, kad ES vykdo-
moji institucija apsvarstytų ir išanali-
zuotų idėją įsteigti fi nansinių paslaugų 
vartotojų apsaugos instituciją, panašią 

į tą, kuri netrukus turi pradėti veikti 
Jungtinėse Valstijose. 

Be to, EESRK 2011 m. liepos mėn. 
paskelbtoje nuomonėje pabrėžiama, 
kad Europos piliečiams reikia ne tik 
geresnio reguliavimo, bet jiems šian-
dieniniame pasaulyje būtinas geresnis 
finansinis raštingumas. „Europiečiai 
savo fi nansinį išprusimą turi tobulinti 
visą gyvenimą“, – pabrėžiama nuo-
monėje, prieš reikalaujant į bendrųjų 
mokymo programų privalomų dalykų 
sąrašą įtraukti finansus ir kad toks 
švietimas taptų darbuotojams skirtų 
mokymo ir perkvalifi kavimo programų 
dalimi. ●
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Kaip atkurti euro zonos stabilumą 
ir užtikrinti augimą

Norint ateityje euro zonoje išvengti 
valstybės garantuotų skolų krizių, 
Stabilumo ir augimo pakte reikia 
nustatyti griežtą biudžeto priežiūrą. 
Tai pranešėjo Vincent Farrugia 
parengtos EESRK nuomonės išvada.

2008 m. fi nansų krizė ne tik sudre-
bino pasaulio fi nansų sistemą, bet 
ir sukėlė didžiausią šių laikų nuos-
mukį. Ekonominės veiklos sulėtėji-
mas ir brangūs fi nansinės pagalbos 
priemonių paketai tapo didele našta 
Europos valstybių iždui. Dėl to ir dėl 
ilgalaikių struktūrinių problemų kai 
kuriose valstybėse narėse atsirado 
prielaidos vadinamajai valstybės 
garantuotos skolos krizei.

Tuo metu, kai Europos lyderiai 
stengiasi užkirsti kelią valstybės 

garantuotos skolos krizės pasekmėms 
ir nuraminti nerimo krečiamas rin-
kas, ES išmintingai nukreipė dėmesį 
į ateitį ir kuria mechanizmus, turė-
siančius užtikrinti, kad tokia padė-
tis nebepasikartotų. Nors esamos 
politikos priemonės ir Ekonominė 
ir pinigų sąjunga Europai suteikė 
galimybę įveikti sunkumus, reikia 
tobulesnių mechanizmų.

Šiuo tikslu 2010 m. Europos 
Komisija pasiūlė priimti reglamentą. 

Valstybės skolos viršutinę ribą 
nustatantis Stabilumo ir augimo pak-
tas yra pagrindinė priemonė, pade-
danti užtikrinti biudžetinę drausmę 
euro zonoje taikant politikos koor-
dinavimą ir priežiūrą. Tačiau, kaip 
matyti iš dabartinės krizės, Stabilumo 

ir augimo paktą reikia iš esmės per-
svarstyti, o Komisija siūlo į jį įtraukti 
veiksmingesnius įgyvendinimo užti-
krinimo ir priežiūros mechanizmus 
ir juos papildyti nuostatomis dėl 
nacionalinės mokesčių sistemos.

Gruodžio mėn. Europos Sąjun-
gos Taryba paprašė EESRK pateikti 
rekomendacijų dėl šio reglamento 
projekto. Atsižvelgdamas į šį pra-
šymą, Komitetas gegužės mėnesį 
priėmė nuomonę, už kurią balsavo 
139 nariai, 10 – narių balsavo prieš, 
o 33 susilaikė. 

I grupės (darbdavių) nario mal-
tiečio Vincent Farrugia parengtame 
EESRK nuomonės projekte palankiai 
vertinamas reglamento projektas, 
tačiau nurodoma, kad „būtina ati-
tinkamai persvarstyti prevencinius ir 
korekcinius šio pasiūlymo aspektus“. 
Jo nuomone, fi skalinėse taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į fi skalinės veiklos 
kokybę, daugiau dėmesio skirti pre-
vencijai, o ne korekcinėms priemo-
nėms, ir numatyti daugiau paskatų, o 
ne tik baudžiamųjų priemonių.

Nuomonėje pabrėžiama, kad nau-
jąsias taisykles labai svarbu įgyven-
dinti, nes „nepakankamas vykdymo 
užtikrinimas praeityje susilpnino 
Stabilumo ir augimo paktą ir pakirto 
pasitikėjimą juo“.  ●

Kad hipotekos būtų tokios 
pat saugios kaip ir būstas

plačių konsultacijų su suinteresuo-
taisiais subjektais bei paskelbusi 
Baltąją knygą, kovo  mėn. Euro-
pos Komisija pateikė pasiūlymą 
dėl Europos direktyvos dėl kredito 
sutarčių dėl gyvenamosios paskirties 
nuosavybės. 

„Bendra Europos hipotekų rinka 
užtikrins platesnę kreditų pasiūlą ir 
padidins konkurencingumą, – teigė 
EESRK pranešėja dėl pasiūlymo dėl 
direktyvos ir Prancūzijos vartotojų, 
būsto ir gyvenimo būdo federacijos 
pirmininkė Reine-Claude Mader. – Ji 
taip pat padės apsaugoti tiek skolin-
tojų, tiek vartotojų interesus.“

Kitoks žvilgsnis į ES. 
Mąstykime ne tik apie 
ekonomikos valdyseną

Buvęs EESRK narys Lars Nyberg 
pabrėžė, kad dabartinei krizei įveikti 
skirtos griežto taupymo priemonės 
turi būti papildytos „puolimo stra-
tegija“, kurios tikslas – atgaivinti ir 
skatinti augimą.

Nuolat augant ekonomikos atgai-
vinimo priemonių paketų, kurių 
tikslas yra padėti Europos Sąjun-
gai įveikti finansų ir ekonomikos 
krizę, sąnaudoms, taip pat dėl kai 
kurias šalis neseniai ištikusios vals-
tybės skolos krizės daugelis valstybių 
narių ėmėsi iki šiol neregėto griež-
tumo taupymo priemonių siekdamos 
pagrindinio tikslo – iki 2014–2015 m. 
sumažinti valstybės biudžeto defi citą 
iki 3 proc.

Dėl šių priemonių teko atleisti 
daug darbuotojų, sumažinti išlaidas 
viešosioms paslaugoms ir viešajam 
sektoriui, tai savo ruožtu daugelyje 
Europos vietų paskatino visuomenės 
nepasitenkinimą ir socialinius nera-
mumus. Ilgalaikėje perspektyvoje 
šios griežtos taupymo priemonės 
gali padėti išspręsti viena po kitos 
Europos Sąjungoje kilusių krizių 
problemas, tačiau jos taip pat gali dar 
labiau sulėtinti šiuo metu ir taip jau 
lėtą ekonomiką ir sužlugdyti galimy-
bes greitai ją atgaivinti.

„Taupymo programos stabdo 
visas galimybes atgaivinti ekono-
miką. Daugelis taupymo priemonių 
mažina ir privatų vartojimą“, – 
atkreipia dėmesį buvęs EESRK narys 
Lars Nyberg, 2010 m. nuomonės dėl 
ekonomikos atgaivinimo pranešėjas. 

Jo nuomone, griežtas taupymo pro-
gramas reikia derinti su didelėmis 
viešojo sektoriaus investicijomis, 
kurios ne tik būtinos, bet ir gali vėl 
paskatinti paklausą privačiame sek-
toriuje, o tai yra pirmas žingsnis link 
tvaraus atsigavimo.

„Taupymo programos – tai „atsi-
traukimo strategija“. Investicijų 
programos – „puolimo strategija“, – 
apibendrino L. Nyberg, EESRK dar-
buotojų grupės narys 1995–2010 m. 
Jis atstovavo Švedijos profesinių 
sąjungų konfederacijai LO, kurioje 
dirbo beveik tris dešimtmečius.

L. Nyberg praėjusių metų rudenį 
parengtoje EESRK nuomonėje pri-
statomi pagrindiniai šios „puolimo 
strategijos“ principai. Visų pirma 
siūloma didinti visuminę paklausą, 
ypač privatų vartojimą, subalansuoti 
griežto taupymo priemones, skatinti 
konkurencingumą siekiant sumažinti 
einamųjų sąskaitų defi citą, našumą ir 
realų užmokestį įtraukti į stabilumo 
ir augimo paktą ir vykdyti griežtesnę 
fi nansų rinkų priežiūrą.

Nuomonėje taip pat rekomenduo-
jama didinti viešąsias investicijas į 
infrastruktūrą ir energetiką, suak-
tyvinti darbo rinkos politiką dėmesį 
sutelkiant į naujus gebėjimus nau-
joms darbo vietoms, ieškoti naujų 
šaltinių šiems veiksmams fi nansuoti, 
pavyzdžiui, įvesti fi nansinių sandorių 
ir anglies dioksido apmokestinimą 
(žr. išnašoje nurodytą dokumentą). 
 ●

Siūlomi ES teisės aktai dėl bendros 
Europos hipotekų rinkos sukūrimo 
padės apsaugoti vartotojus nuo neat-
sakingo skolinimo ir užtikrins bankų 
stabilumą, tačiau, Europos ekono-
mikos ir socialinių reikalų komiteto 
pranešėjos Reine-Claude Mader nuo-
mone, to nepakanka.

Neretai manoma, kad didžiausią 
ekonomikos nuosmukį nuo 1929 m. 
Wall Street griūties sukėlusios fi nansų 
krizės priežastis – neatsakingas antri-
nių hipotekinių paskolų teikimas 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Dėl 
šios praktikos kilo grėsmė bankams ir 
kitoms fi nansų institucijoms abiejose 

Atlanto vandenyno pusėse. Subliuškus 
nekilnojamojo turto kainų burbului, 
užliejo skolininkų turto pardavimo ir 
būstų susigrąžinimo banga.

„Klestėjimo metais skolininkai 
ir skolintojai neretai elgėsi taip, lyg 
geri laikai niekada negalėtų baigtis, 
– pastebi už vidaus rinką ir paslaugas 
atsakingas Komisijos narys Michel 
Barnier. – Tiek skolintojai, tiek tar-
pininkai vykdė neatsakingą veiklą, o 
vartotojų niekas neįspėjo apie galimas 
jų sprendimo pasekmes.“

Norėdama ateityje išvengti tokių 
situacijų Europos Sąjungoje ir po 

Direktyvos projektu siekiama 
sukurti bendrą Europos hipotekų 
rinką, kuri pakeistų dabartinę susi-
kaldžiusių nacionalinių rinkų sis-
temą. Be kitų dalykų, jame nustatomi 
hipotekų reklamos ir vartotojų infor-
mavimo reikalavimai, užtikrinamas 
tinkamas skolintojų veiklos regulia-
vimas, supaprastinamas tarptautinių 
leidimų skolintojams išdavimas ir 
nustatomi kreditingumo reikalavi-
mai.

Nors Reine-Claude Mader 
parengtame EESRK nuomonės 
projekte direktyvos projektas verti-
namas palankiai, iškeliama keletas 

klausimų. Be kita ko, pasiūlyme 
nenagrinėjamas platesnis Europos ir 
nacionalinių su vartotojais susijusių 
teisės aktų spektras, o jame nustaty-
tos priemonės yra nepakankamos 
norint užtikrinti atsakingą skoli-
nimą. Be to, reikalingos papildomos 
taisyklės fi nansų tarpininkams regu-
liuoti.

„Papildomų priemonių paketas 
užtikrins, kad niekada nebepasikar-
totų tokios situacijos, kai iš nusi-
pirkusiųjų namus būtų atimta jų 
nuosavybė“, – patikino ji. ●
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EESRK ir Brazilijos ekonominio ir socialinio 
vystymosi taryba (ESVT) suartina Brazilijos 
ir Europos pilietinę visuomenę

Čekijai atstovaujantys EESRK 
nariai priartina Europos 
Sąjungą prie savo piliečių

Rugsėjo pabaigoje–spalio pradžioje 
Europos Komisija kelete stambių 
Čekijos miestų surengė nemažai viešų 
susitikimų, kuriuose dalyvavo Čeki-
joje įsikūrusios Europos informaci-
nės ir konsultacinės agentūros. Taip 
buvo siekiama parodyti, kokios yra 
ES pagrindinės vertybės ir galimybės.

EESRK nepraleido progos per 
savo narius čekus pareklamuoti 

EESRK pagrindinę veiklą, įskaitant 
pirmininko veiksmų programą, tam 
tikras nuomones ir bendrą informa-
ciją. Galiausiai, nariai Pilzene susi-
tiko su Komisijos nariu Stefan Füle 
ir susitarė dėl pasiūlymo šiais metais 
Prahoje surengti viešą klausymą, 
kuriame dalyvautų ir EK, ir EESRK 
atstovai. (asp) ●

2003 m. Brazilijos Prezidentas Luiz 
Inácio Lula da Silva nusprendė įsteigti 
Brazilijos ekonominio ir socialinio 
vystymosi tarybą – prezidento pataria-
mąjį organą ekonomikos ir socialiniais 
klausimais. Tarybą sudaro 102 nariai, 
tarp kurių yra ministrų, darbdavių ir 
profesinių sąjungų atstovų. Jos paskirtis 
− teikti vyriausybei suderintas pozicijas 
dėl vyriausybės politikos, kad ekonomi-
kos augimas būtų susietas su socialiniu 
teisingumu. 

ESVT ir EESRK bendradarbiauja 
bendros strategijos srityje, kad palaikant 
ES ir Brazilijos santykius būtų išklausyta 

susitikimų rezultatas – bendra pozicija 
dėl tvaraus vystymosi principo tobuli-
nimo ir įgyvendinimo, turint omenyje 
kitą Jungtinių Tautų aukščiausiojo lygio 
susitikimą šiuo klausimu (2012 m. bir-
želio mėn. Rio de Žaneire).

Pasinaudodamas šia proga Staff an 
Nilsson nurodė, kad apskritojo stalo 
metu jau išnagrinėti tokie strateginės 
svarbos klausimai kaip apsirūpinimas 
maistu, klimato kaita ir fi nansų krizė. 
Taigi apskritasis stalas jau įvykdė 2007 
m. Europos Sąjungos ir Brazilijos aukš-
čiausio lygio susitikimo jam pavestą 
užduotį. (asp) ●

Europos socialinio matmens stiprinimas 
siekiant įveikti krizę 

Daugiau kaip 15  proc. 
Europos gyventojų gre-
sia skurdas arba soci-
alinė atskirtis. Vienas 
dažniausių skurdo veiks-
nių (ketvirtas pagal daž-
numą) yra benamystė. 
Todėl Europos ekonomi-

kos ir socialinių reikalų komitetas pasiryžęs ginti naujus socia-
linius verslo modelius, galinčius Europoje paskatinti augimą ir 
užimtumą. Spalio mėnesį vykusioje plenarinėje sesijoje EESRK 
priėmė dvi nuomones, skirtas socialinio verslumo skatinimo ir 
kovos su benamyste ES klausimams. 

Nuomonę dėl socialinio verslumo paprašė parengti Europos 
Komisija, spalio pabaigoje ketinanti paskelbti Socialinio verslo 
iniciatyvą. Ši iniciatyva – tik viena iš daugelio priemonių Europos 
įmonių atsakomybei didinti. EESRK nuomonės pranešėja Ariane 
Rodert (Įvairių interesų grupė, Švedija) pabrėžė, kad socialinės 
įmonės yra naudingos ir ekonominiu, ir socialiniu požiūriu. Jos 
atveria dideles galimybes augimui ir gali padėti įveikti dabartinius 
sunkumus.

Kalbant apie benamystę Europos Sąjungoje, EESRK nuomo-
nės pranešėjo Eugen Lucan (Įvairių interesų grupė, Rumunija) 
tvirtinimu, ES nesprendžia šios problemos: nerenka informaci-
jos ir nekoordinuoja veiksmų ES lygmeniu. Pranešėjas atkreipė 
dėmesį, kad ES ėmėsi tam tikrų veiksmų mėgindama susieti soci-
alinę ir užimtumo politiką, tačiau visiškai nieko nedaroma norint 
pakeisti gėdingą Europos nūdieną. Jis pabrėžė, kad milijonams 
mūsų bendrapiliečių neužtikrinta viena svarbiausių Europos 
pagrindinių teisių – būstas. (ail) ●

Vaikų apsauga nuo seksualinės prievartos

Praėjusiais metais EESRK paskelbė nuomonę dėl vaikų sek-
sualinės prievartos ir pornografi jos. O dabar parengė papil-
domą nuomonę, kurioje pateikiamos rekomendacijos dėl 
prevencijos.

Naujojoje nuomonėje nagrinėjami 
Komiteto tyrimo grupėse ir specializuotų 
skyrių posėdžiuose įvardyti šios srities trū-
kumai ir teigiama, kad daugiau dėmesio 
reikia skirti prevencijai. Norint apsaugoti 
vaikus, prevencijos reikia imtis įvairiais 
lygmenimis. Seksualinę prievartą patyrę 
vaikai kenčia ne tik dėl to, kad pažei-
džiama jų teisė į fi zinę neliečiamybę – visą 

savo gyvenimą jie jaučia baisias socialines, emocines ir psicho-
logines pasekmes. Todėl EESRK labai džiaugiasi, kad nemažai 
pilietinės visuomenės dalyvių, tarp jų ir NVO, įgyvendina pre-
vencijos priemones.

Spalio 27 d. šios EESRK nuomonės pranešėja Madi Sharma 
pristatė internetinę duomenų bazę, kurioje sukaupti vaikų 
apsaugos nuo seksualinės prievartos gerosios praktikos pavyz-
džiai. Jie pateikti šioje interneto svetainėje:

www.eesc.europa.eu/prevent-child-abuse 

Geriausios praktikos pavyzdžius iš visos Europos surinko 
NVO ir valstybės įstaigos, įdiegusios karštąsias pagalbos linijas 
ir vykdančios vaikų informuotumo didinimo kampanijas moky-
klose, internete ir televizijoje. Tai – veiksminga kovos su smurtu 
prieš vaikus priemonė. (ail) ●

EESRK pritaria bendros konsoliduotosios 
pelno mokesčio bazės sukūrimui

Nuo pat bendrosios rinkos užuomazgų Europos Sąjunga palaips-
niui, kartais kontraversiškai, siekė, kad 27 skirtingos rinkos taptų 
viena rinka. 2011 m. kovo 16 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl 
bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB), siek-
dama svarbiausio tikslo – Europos Sąjungoje sumažinti tarpvals-
tybinės veiklos kliūtis, trukdančias baigti kurti bendrąją rinką. 

Komitetas priėmė palankią nuomonę dėl naujai siūlomos 
Tarybos direktyvos, tvirtindamas, kad BKPMB skatina sąžiningą 
ir tvarią konkurenciją. Taigi jis tiki, kad šis teisėkūros aktas netgi 
vidutinės trukmės laikotarpiu paskatins augimą ir darbo vietų 
kūrimą.

Po audringų diskusijų, ar BKPMB turėtų būti privaloma, 
ar pasirenkama, ir kokioms įmonėms ji turėtų būti taikoma, 
Komitetas nusprendė nesiūlyti iš karto privaloma tvarka taikyti 
BKPMB, o veikiau pradiniame etape numatyti galimybę pasi-
rinkti. Vis dėlto ilguoju laikotarpiu, bent jau viršijus nustatytą 
ribą, BKPMB turėtų būti privaloma tarpvalstybinę veiklą vyk-
dančioms įmonėms. (asp) ●

ES transporto vystymo iki 2050 m. planas – plataus 
užmojo, tačiau netobulas

Spalio mėn. plenarinės sesijos metu įvyko debatai dalyvau-
jant už transportą atsakingam Europos Komisijos nariui 

Siim Kallas, kurių metu 
Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetas 
(EESRK) kritikavo ES pla-
nus dėl transporto ateities, 
laikydamas juos per daug 
neaiškiais, nelanksčiais ir 
iš dalies neįgyvendinamais. 

EESRK pabrėžė, kad 
turimi biudžeto ištekliai 

neatitinka tikslų ir jiems pasiekti reikiamų metodų. Jis taip pat 
pažymėjo, kad ilgalaikėje Komisijos strategijoje nėra konkrečių 
jai įgyvendinti skirtų trumpalaikių priemonių ar tikslų. Nuo-
monės pranešėjas Pierre-Jean Coulon (Darbuotojų grupės narys 
iš Prancūzijos) sakė: „Veiksmų planui trūksta tikslesnio darbų 
tvarkaraščio 2013–2030 m. laikotarpiui“. 

Komitetas pareiškė, kad buvo per daug tikėtasi vien tik iš 
elektra varomų transporto priemonių ir naujų, ekologiškesnių 
degalų. „Plėtodama naujus variklius ir degalus, ES pirmiausia 
privalėtų dėti daugiau pastangų, kad būtų optimizuotas krovi-
ninis kelių transportas,“ – pabrėžė nuomonės bendrapranešėjis 
Stefan Back (Darbdavių grupės narys iš Švedijos). Jis pridūrė, 
kad taikant geresnius planavimo ir logistikos metodus bei plačiau 
taikant elektroninio krovinių užsakymo priemones būtų galima 
sumažinti reisų skaičių. (mb)  ●

GLAUSTAI APIE PLENARINĘ SESIJĄ

Eugen Lucan, EESRK narys

Madi Sharma, 

EESRK narė

Siim Kallas, Europos Komisijos pirmininko 
pavaduotojas, atsakingas už transportą

pilietinė visuomenė abiejose Atlanto 
pusėse. Naujausias šio bendradarbia-
vimo renginys – 5-asis Brazilijos ir ES 
pilietinės visuomenės apskritasis stalas, 
surengtas lapkričio 7–9 d. Porte (Por-
tugalija). Tarp šio susitikimo dalyvių − 
ESVT vykdomasis sekretorius Moreira 
Franco, EESRK pirmininkas Staffan 
Nilsson ir Europos išorės veiksmų 
tarybos bei Portugalijos vyriausybės 
aukšto lygio atstovai. Darbinių susiti-
kimų metu ES ir Brazilijos santykiai, 
tvarus vystymasis ir ekologiška ekono-
mika buvo nagrinėjami daugeliu įvairių 
aspektų ir padarytos labai produkty-
vios išvados. Konkretus šių darbinių 

Iš kairės į dešinę: Wellington Moreira Franco (Brazilijos ekonominės ir socialinės plėtros tarybos atsakingasis sekretorius), 
Staff an Nilsson (EESRK pirmininkas) ir Katarzyna Skórzyńska (Lenkijos ambasadorė Portugalijoje)
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Genetinis modifi kavimas Europos Sąjungoje

Biotechnologija arba genetinis 
modifi kavimas yra opi tema. Disku-
sijos dažnai būna emocingos, o tai 
apmaudu, nes ši politiniu požiūriu 
sudėtinga tema verta kokybiškesnių 
diskusijų.

Šiuo metu Europos Komisija 
atlieka ES maisto ir pašarų teisinės 
bazės vertinimą. Tai gali paskatinti 
2012 m. atlikti svarbius politinius 

reguliavimo sistemos pakeitimus. 
GMO sritis vystosi ypač sparčiai, pir-
mieji ES teisės aktai dėl GMO buvo 
priimti dar 1990 m. Kadangi jie buvo 
ne kartą taisomi, dabar turime sudė-
tingą teisės aktų kratinį, kurį reikės 
iš esmės peržiūrėti.

2011 m. spalio 20 d. EESRK 
surengė viešąjį klausymą „Biotech-
nologija žemės ūkyje: genetiškai 
modifikuotas maistas ir pašarai 
ES“. Pagrindinis šio susitikimo tiks-
las buvo išplėsti EESRK žinias apie 
GMO naudojimą žemės ūkyje ir 
kviestųjų ekspertų parengtais aukš-
tos kokybės pranešimais prisidėti 
prie vykstančių diskusijų. Buvo 
aptartos šios pagrindinės temos: 
intelektinės nuosavybės teisės, GMO 

ir pasaulinio maisto saugumo sąsaja, 
taip pat sambūvio, ženklinimo ir 
mokslo vaidmens klausimai.

Klausymo išvados bus įtrauktos į 
nuomonę, kurią gruodžio mėn. ple-
narinėje sesijoje pristatys pranešė-
jas Martin Siecker ir kuria siekiama 
pateikti kuo išsamesnę dabartinės 
padėties biotechnologijos srityje 
apžvalgą. Šioje nuomonėje nagri-
nėjama, kokie etiniai apribojimai 
yra pagrįsti, į kokius ekologinius 
aspektus būtina atsižvelgti ir kokie 
galimi nepageidaujami ekonominiai 
padariniai. Nuomonė turėtų tapti 
pagalbine priemone dalykinėms 
politinėms diskusijoms šiais svar-
biais klausimais. (fda) ●

Chemijos ir kultūros savaitė

EESRK nario David Sears inicia-
tyva ir Tarptautinių chemijos metų 
proga Komitetas surengė teminę 
savaitę „Chemija ir kultūra“. 
Nuo spalio 3 iki 7 d. įvyko nema-
žai renginių, kuriuose apžvelgta, 
kaip laikui bėgant keitėsi chemi-
jos ir kultūros santykis. Komiteto 
Jacques Delors rūmuose surengtos 
trys parodos. 

Vienoje iš jų apžvelgta Maria 
Skłodowska-Curie veikla ir jos kaip 
mokslininkės vaidmuo vyrų valdo-
mame pasaulyje. Parodytas fi lmas 
apie tai, kaip vaikai visame pasau-
lyje suvokia vandens vaidmenį šių 
dienų visuomenėje. Komitete taip 
pat buvo eksponuojamas lėktuvo 
modelis Solar Impulse, kurį pri-
statė bendrovės „Solvay“ atstovas 
Nicholas Edwards. Tai pirmasis 
saulės energija varomas lėktuvas. 
Savo dydžiu jis prilygsta lėktuvui 
Airbus A-340, mase – automobiliui, 
o variklio galia – motoroleriui!

Spalio  8  d. profesoriai Tony 
Ryan ir Helen Storey pristatė pro-
jektą „katalizinė apranga“. Dėvint 
šią aprangą valomas aplinkos 
oras. H. Storey, duodama interviu 

EESRK info, nurodė, kad auto-
rių tikslas  – „paskatinti meną 
ir mokslą veikti išvien“. Apie 
penkiasdešimčiai pranešimo 
pasiklausyti susirinkusių daly-
vių H. Storey atskleidė nemažai 
mokslo paslapčių. 

T. Ryan pridūrė, kad „šis pro-
jektas pakeitė požiūrį į mokslinius 
tyrimus ir privertė į socialinius 
aspektus atsižvelgti jau atliekant 
mokslinį tyrimą“.

Teminė savaitė prasidėjo 
įspūdingu mokslo ir pramogų 
centro „Technopolis“ šou, o 
baigėsi  – interaktyviu Peter 
Casey vaidinimu „Mendelejevas 
gyvas!“. (mvd/asp) ●

Netrukus EESRK
Siekime JT „Rio + 20“ aukščiausiojo lygio susitikimo 
sėkmės. Europos indėlis

2012 m. vasarą Rio de Žaneire Jungtinės Tautos rengia aukščiausiojo lygio 
konferenciją darnaus vystymosi klausimais. EESRK savo nuomonėje dėl 
„Rio + 20“ (CESE 1386/2011) pabrėžė, kad ši konferencija – tai puiki gali-
mybė JT tiesiogiai ir aiškiai kreiptis į pasaulio bendruomenę ir paraginti 
pereiti prie darnaus vystymosi visame pasaulyje, taigi ir prisidėti prie skurdo 
ir socialinės nelygybės mažinimo ir gamtos išteklių išsaugojimo būsimoms 
kartoms.

2011  m. gruodžio 21  d. EESRK įvyks European Partners for the 
Environment (EPE) organizacijos rengiama konferencija „Europos vadovai 
– darnaus vystymosi iniciatoriai ir lyderiai. Pasirengimas „RIO + 20“ Šiame 
renginyje bus supažindinama su ekologiškos ekonomikos lyderių siekiais 
Europoje ir pasaulyje plėtoti sėkmingą partnerystę, kurios tikslas – skatinti 
dalytis gamtos ir fi nansiniais ištekliais ir žiniomis ir tokiu būdu stiprinti 
darnų vystymąsi (su konferencijos programa susipažinti galite interneto 
svetainėje www.epe.be).

Šios konferencijos išvados bus naudingos rengiantis kitai 2012 m. vasario 
7–8 d. Briuselyje vyksiančiai didesnio masto EESRK konferencijai „Tausus 
ir atsakingas elgesys! Europos pilietinė visuomenė rengiasi JT konferencijai 
„Rio + 20“, kurioje Europos pilietinė visuomenė galės išsakyti savo požiūrį 
į „Rio + 20“ procesus. (av) ●

Kas pasikeis Europos bankų sektoriuje įvedus 
naujas fi nansines taisykles?

2011 m. gruodžio 9 d. Komiteto JDE pastate Pramonės permainų konsul-
tacinė komisija (CCMI) surengs klausymą „Kas pasikeis Europos bankų 
sektoriuje įvedus naujas fi nansines taisykles?“. Klausymas padės parengti 
nuomonę savo iniciatyva tuo pačiu pavadinimu. Renginio metu bus išna-
grinėti su naujomis taisyklėmis, visų pirma su Bazeliu III, susiję aktualūs 
klausimai ir aptartos bankų sektoriaus konsolidavimo perspektyvos bei 
fi nansinių sandorių mokestis. Numatyta nagrinėti ir galimo verslo / kor-
poracinių bankų ir komercinių bankų atskyrimo ir jo pasekmių realiosios 
ekonomikos fi nansavimui klausimą. 

Seminare taip pat bus aptartas Europos bankininkystės institucijos vai-
dmuo, jos veikla nuo pat įkūrimo, testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, 
lūkesčiai ir klientų būgštavimai dėl kokybiškų banko paslaugų užtikrinimo, 
visų pirma dėl vartojimo kreditų ir hipotekos paskolų. Kartu bus įvertintos 
MVĮ galimybės gauti bankų fi nansavimą. Kalbės įvairių suinteresuotųjų 
subjektų atstovai, pavyzdžiui, Europos bankų federacijos, Europos ban-
kininkystės institucijos, Europos vartotojų organizacijos, Europos amatų, 
mažųjų ir vidutinių įmonių asociacijos, Business Europe ir kt. (ap) ●

„E. įtrauktis turėtų tapti pagrindine pilietine teise“
„Spustelk!“ – EESRK forumas Gdanske

Iš kairės į dešinę: Neelie Kroes (Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja, atsakinga 
už skaitmeninę darbotvarkę), profesorė Maria Elżbieta Orłowska (Lenkijos aukštojo mokslo 
iš švietimo ministerijos valstybės sekretorė) ir Laure Batut (EESRK narė)

Po 2009 m. ir 2010 m. sėkmės sulau-
kusių „Taupyk!“ ir „Judėk!“ rengi-
nių EESRK Transporto, energetikos, 
infrastruktūros ir informacinės 
visuomenės (TEN) skyrius kartu su 
Komunikacijos departamentu daly-
vavo 2011 m. spalio 5–7 d. Lenkijos 
pirmininkavimo Europos Sąjun-
gos Tarybai laikotarpiu Gdanske 
surengtoje konferencijoje „Inova-
cijos e. įtraukčiai skatinti“. Kadangi 
konferencija buvo skirta konkrečiai 
e.  įtraukties temai, TEN skyriaus 
sekretoriatas kreipėsi į konferen-
cijos organizatorius ir sėkmingai 
su jais susitarė konferencijos metu 
surengti forumą „Spustelk!“. Šis 

forumas suteikė galimybę dešimčiai 
parodos dalyvių pristatyti originalias 
ir novatoriškas šiuo metu kuriamas 
taikomąsias programas ir e. įtrauk-
ties paslaugas, padedančias Europoje 
veiksmingai mažinti skaitmeninį 
atotrūkį, kurį patiria asmenys dėl 
geografinių, fizinių, finansinių, 
mokymo, socialinių ir kultūrinių 
kliūčių negalintys prisijungti prie 
skaitmeninės erdvės. 

Forume dalyvavo pirmininko 
pavaduotojos Anna Maria Darma-
nin vadovaujama dvylikos asmenų 
delegacija, kurią daugiausia sudarė 
nuolatinės tyrimo grupės dėl skai-

tmeninės darbotvarkės nariai. 
EESRK pirmininko pavaduotoja 
dalyvavo plenarinės sesijos diskusi-
joje, o narė Laure Batut praktiniame 
seminare pristatė EESRK nuomonę 
dėl e. įtraukties. Gdanske vykusiame 
forume „Spustelk!“ pagrindinius 
pranešimus skaitė už skaitmeninę 
darbotvarkę atsakinga Europos 
Komisijos narė Neelie Kroes, Len-
kijos mokslo ir aukštojo mokslo 
ministrė Barbara Kudrycka, taip pat 
žymūs šios srities ekspertai iš Euro-
pos. (ac) ●
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