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ĮŽANGINIS ŽODIS 
2011 m. EESRK pilietinės visuomenės 
premija atiteko studentų iniciatyvoms 

Mieli skaitytojai,
Pastaruosius mėnesius daugelį europiečių apniko 
nerimas, vėliau perraugęs į pesimizmą. Mus išti-
kusios ekonomikos krizės socialinės sąnaudos 
didžiulės – jaunimo nedarbas, socialinė atskirtis, vis 
daugiau MVĮ blogėjanti padėtis. Negalime neigti, 
kad yra priežasčių nerimauti dėl mūsų ateities, dėl 
europiečių ateities. 

Tačiau prieš nuleisdami rankas turėtume 
pažvelgti į ES istoriją ir tuomet suprasime, kad tai yra kolektyvinės sėkmės istorija, 
kuriai ne kartą grėsė įvairios krizės. Puoselėjant vertybes, kuriomis grįstas šis ambicin-
gas politinis, socialinis ir ekonominis projektas, išaugo ištisa nauja europiečių karta. 
Vadovavimasis šiais principais davė svarbių rezultatų: pirma, ES yra patraukliausia 
pasaulyje rinka, antra, niekur kitur pasaulyje nėra tokios stiprios politinės valstybių 
integracijos. Per pastaruosius 61 metus solidarumas, integracija ir novatoriškumas 
mūsų kartai suteikė naujų ir geresnių galimybių. Štai kodėl negalime išduoti savo 
vertybių. 

Laikytis europinių vertybių reiškia derinti ilgalaikę viziją ir gebėjimą greitai rea-
guoti. Viena vertus, strategijoje „Europa 2020“ pateikiamas ilgas sąrašas reformų, 
skirtų užtikrinti tvarų augimą ir padaryti Europą atsparesnę ateityje. Per inovacijas 
galima padidinti konkurencingumą ir suteikti daugiau galimybių Europos jaunimui, 
kuris grumiasi su krize. Mūsų kasdienis darbas Komitete visada orientuotas į šią 
ilgalaikę perspektyvą – ir rengiant nuomones, ir organizuojant viešus svarstymus 
visais Europos pilietinei visuomenei aktualiais klausimais. Šis kasdienis darbas – 
mūsų indėlis į Europos ateitį.

Tačiau dabartinė padėtis tokia, kad būtina nedelsiant imtis priemonių ir atkurti 
pasitikėjimą mūsų ilgalaikiu projektu – būtent tai Komitetas ir mėgino padaryti 
per pastarąją plenarinę sesiją. Joje aptarėme euroobligacijų, fi nansų reguliavimo 
ir fi skalinės politikos klausimus ir dar kartą pasiūlėme per mūsų instituciją dalytis 
įvairių pilietinės visuomenės grupių nuomone.

Per pastaruosius 60 metų Europos piliečiai išrinko labai skirtingų valdžių. Visi šie 
politiniai atstovai per Europos integraciją siekė Europos gerovės. Geriausias pavyzdys 
– stabilus bendrosios rinkos stiprėjimas, prie kurio EESRK prisidėjo daugeliu nuo-
monių ir iniciatyvų. Gruodžio mėn. susitikusi Europos Vadovų Taryba susitarė dėl 
daugelio svarbių priemonių, tačiau Europos pilietinė visuomenė, kuriai mes atstovau-
jame, kasdien mums sako, kad reikia daugiau Europos. Šį prašymą EESRK girdime 
jau daugiau kaip 50 metų ir tai turėtų paskatinti politikus imtis būtinų priemonių.

Anna Maria Darmanin
EESRK pirmininko pavaduotoja
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2011 m. EESRK pilietinės visuomenės 
premiją laimėjo ERASMUS studentų 
tinklas (ESN) už programą „Socia-
lErasmus“. Nuo jos įgyvendinimo 
pradžios 2008 m. šimtai mainų pro-
gramos studentų pasisiūlė imtis labai 
įvairios veiklos nuo medžių sodinimo 
iki Kalėdų senelių apsilankymų pas 
vaikus vietos ligoninėse, kraujo dono-
rystės arba miškų gaisrų gesinimo.

Programos tikslas yra paraginti 
studentus dalyvauti vietos bendruo-
menei naudingoje veikloje ir taip 
padėti jiems užmegzti ryšius su šalių, 
kuriose jie mokosi, visuomene. „Kai 
kas mano, kad studentai iš kitų šalių 
atvažiuoja, pasiima, ko nori, ir išva-
žiuoja. Tačiau šis projektas vietos ben-
druomenei parodo ERASMUS naudą 
ir galimybę realiai integruotis“, – tei-
gia ESN pirmininkė Tania Berman.

Antroji vieta atiteko „European 
Alternatives“ už kasmet jų rengiamą 

festivalį „TranseuropaFestival“, kuris 
2011 m. gegužės mėn. vienu metu 
vyko 12 Europos miestų. Buvo ren-
giami koncertai, rodomi fi lmai, vyko 
parodos, skaitomos paskaitos ir vyko 
diskusijos. Festivalis „Transeuropa-
Festival“ yra ne tik kultūrinis, bet ir 
politinis renginys – visoje Europoje 
dvi savaites vyksta įvairūs visuome-
nei skirti nemokami renginiai, skirti 
politinei integracijai, solidarumui, 
socialinei įvairovei, tolerancijai ir 
mainams skatinti. „Mes siekiame 
alternatyvios Europos, demokratiškos 
žmonių kuriamos Europos, kurioje 
visi piliečiai būtų lygūs“, – sako vienas 
iš „European Alternatives“ vadovų 
Niccolò Milanese. „European Alter-
natives“ – tai iš atskirų narių ir vietos 
grupių sudaryta organizacija, vei-
kianti 17 ES valstybių narių ir kitose 
šalyse.

Trečioji vieta atiteko Europos 
moksleivių sąjungų organizaciniam 

biurui (OBESSU), vienijančiam 21 
Europos šalies vidurinių mokyklų 
moksleivių sąjungas ir kovojančiam 
už moksleivių teises. Organizacinio 
biuro projektas – keliaujantis auto-
busas „Teisės prožektorių šviesoje“ 
(angl. Light on the Rights), už kurį ir 
buvo skirta trečioji vieta, kelionę pra-
dėjo 2010 m. rudenį. Biuro aktyvistai 
po Europą nukeliavo 10 000 km ir 
sužinojo, su kokiomis problemomis 
susiduria moksleiviai įvairiose šalyse 
nuo Balkanų iki Suomijos. Tai buvo 
didesnio projekto, kuriuo siekiama 
remti Europos moksleivių teisių 
deklaraciją ir susijusią kampaniją 
„Teisės prožektorių šviesoje“, dalis. 
„Mums šis apdovanojimas – tai dar 
vienas postūmis toliau propaguoti 
Europos moksleivių teisių deklara-
ciją“, – teigė generalinė sekretorė 
Viviana Galli. 

EESRK pirmininko Staff an Nilsson 
nuomone, Pilietinės visuomenės pre-
mija – tai ženklas, parodantis, kokių 
puikių iniciatyvų gali imtis Europos 
pilietinės visuomenės atstovai. Jie 
parengė europiečiams naudingų pro-
jektų ir propagavo Europos identitetą 
ir integraciją. 2011 m. pasirinkta tema 
„Dialogas ir dalyvavimas siekiant ES 
vertybių – integracijos, įvairovės, soli-
darumo ir tolerancijos“. (cw) ●

Daugiau informacijos internete 
adresu:

h t t p : / / w w w . e e s c . e u r o p a .
eu/?i=portal.en.organised-civil-
society-prize-2011

2012 m. paskelbti Europos aktyvaus 
senėjimo ir kartų solidarumo metais. 
Jie mums visiems suteikia progą 
pamąstyti, kaip europiečiai galėtų 
gyventi ilgiau ir išlikti sveikesni nei 
bet kada anksčiau bei išnaudoti visas 
esamas galimybes.

Politikams ir suinteresuotiesiems 
subjektams tenka užduotis sudaryti 
geresnes sąlygas senatvėje gyventi 
aktyviai ir savarankiškai, imantis 

veiksmų pačiose įvairiausiose srityse 
– užimtumo, sveikatos priežiūros, 
socialinių paslaugų, suaugusiųjų 
mokymosi, savanoriškos veiklos, 
būsto, IT paslaugų ir transporto.

Šie Europos metai paskelbti tam, 
kad žmonės daugiau sužinotų apie 
problemas ir geriausius būdus jas 
spręsti. Tačiau svarbiausia, kad 
taip siekiama paraginti visus politi-
kos rengėjus ir suinteresuotuosius 

subjektus patiems nustatyti tikslus 
ir imtis priemonių juos įgyvendinti. 
2012 m. neturėtų būti tik diskutuo-
jama, reikėtų sulaukti ir apčiuopiamų 
rezultatų. (ail) ●
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Vienintelis būdas įveikti 
krizę – daugiau Europos

Antroji EESRK 476-osios plenari-
nės sesijos diena prasidėjo pirmi-
ninko pranešimu, pavadintu „Įveikti 
krizę. Tvaraus atsigavimo politikos 
programa“. Staffan Nilsson patvir-
tino, kad vienintelis būdas Europos 
Sąjungai išbristi iš finansų, valsty-
bės skolos, ekonomikos ir socialinės 
krizės – gilesnė europinė integracija. 
Daugiau Europos reikia dėl fi skalinės 
politikos, valstybių rizikos pasidali-
jimo, ilgalaikio mokumo atkūrimo, 
augimo, konkurencingumo ir darbo 
vietų. Bendrijos metodą reikia dar 
kartą patvirtinti, o Komisijos vado-
vavimą sustiprinti. Pirmininkas 
pabrėžė, kaip svarbu apginti mūsų 
ekonominį ir socialinį modelį, ir teigė, 
kad Komitetas yra tvirtai nusprendęs 
gilinti nacionalinių ekonomikos ir 
socialinių reikalų tarybų tinklą, nes, 
norint išbristi iš krizės socialiniu 
požiūriu priimtinu būdu, reikia, kad 
dalyvautų visi.

Baltoji knyga dėl transporto 

2011  m. gruodžio 5  d. EESRK ir 
Europos Komisija EESRK rūmuose 
surengė bendrą vienos dienos konfe-
renciją „Baltoji knyga dėl transporto 
– Europos pilietinės visuomenės 
požiūris“. Į šį renginį gausiai susi-
rinkę transporto naudotojų ir šios 
srities suinteresuotųjų subjektų 
atstovai siekė išreikšti savo požiūrį į 
šį svarbų politikos gaires nustatantį 
dokumentą. Kaip pabrėžė Komi-
teto pirmininkas Staffan Nilsson: 
„Šiandien susirinkome čia tam, kad 
Europos pilietinė visuomenė visiškai 

pritartų ES plane pasiūlytoms prie-
monėms, taip sudarydama galimybę 
veiksmingiausiai naudotis jų teikiama 
nauda. Todėl šiandienos renginys visų 
pirma yra puiki proga kritiškai aptarti 
Komisijos pasiūlymą“.

2011 m. kovo mėn. Europos Komi-
sija pristatė savo Bendros Europos 
transporto erdvės kūrimo planą. Jame 
numatyta per ateinantį dešimtmetį 
įgyvendinti keturiasdešimt konkrečių 
iniciatyvų, kuriomis siekiama sukurti 
konkurencingą transporto sistemą, 

Iš kairės į dešinę: EESRK pranešėjas Pierre Jean Coulon, už transportą atsakingas Europos Komisijos narys, pirmininko pavaduotojas Siim Kallas, EESRK pirmininkas Staff an Nilsson, konferencijos vedėja Jacki Davis, 
Lenkijos transporto ministerijos direktoriaus pavaduotoja Anna Midera, RK pranešėjas Antonio Costa

padėsiančią didinti judumą, pašalinti 
didžiausias kliūtis svarbiausiose šios 
veiklos sferose ir skatinti ekonomikos 
augimą bei darbo vietų kūrimą. Tuo 
pat metu siūlomais sprendimais bus 
stipriai sumažinta Europos priklau-
somybė nuo įvežamos naftos ir iki 
2050 m. 60 proc. sumažintas trans-
porto išmetamo anglies dioksido 
kiekis.

Rengiant baltąją knygą buvo nuo-
lat konsultuojamasi su suinteresuoto-
siomis šalimis, o ją paskelbus visi ES 

suinteresuotieji subjektai ją įdėmiai 
išnagrinėjo. Konferencija suteikė 
Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui, Regionų komitetui 
ir Europos Parlamentui galimybę savo 
nuomones pristatyti plačiam atstovų 
ratui. EESRK nuomonės pranešėjas 
Pierre Jean Coulon pabrėžė: „Tinka-
mai suderinti ilgalaikių CO
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sumažinimo tikslų įgyvendinimą ir 
nuolatinį Europos gyventojų trans-
porto poreikių tenkinimą bus labai 
sunki užduotis, kuriai atlikti Komisija 
turės duoti daugiau gairių“.

Trys Europos piliečiai buvo 
pakviesti dalyvauti diskusijose ir 
išreikšti savo, kaip nuolatinių trans-
porto naudotojų, lūkesčius. „Kaip ir 
Europos Komisija, mes suvokiame, 
kad dėl kai kurių baltosios knygos 
pasiūlymų dar nėra vieningo politinio 
ir visuomeninio sutarimo“, – pabrėžė 
EESRK pirmininkas, pridurdamas, 
kad „tolesnių trejų metų laikotarpiu 
Komitetas nuolat skatins debatus su 
pilietine visuomene dėl baltojoje kny-
goje numatytų priemonių įgyvendi-
nimo“. (ac) ●

Prancūzijos ekonomikos, soci-
alinių ir aplinkos reikalų tarybos 
pirmininkas J.-P. Delevoye, sakyda-
mas realistišką ir Europai palankią 
kalbą, pabrėžė, kad yra įsitikinęs, jog 
„Europa yra ne problema, o sprendi-
mas“. Jo nuomone, gilesnė integracija 
pirmiausia reiškia, kad valstybės narės 
pripažįsta ES vertybes.

Trijų grupių pirmininkai pritarė 
abiem kalbėtojams. G. Dassis (Dar-
buotojų grupė) pasidalijo savo nerimu 
dėl finansų rinkų galios, L. Jahier 
(Įvairių interesų grupė) paragino įgy-
vendinti struktūruotą euroobligacijų 
sistemą, kad būtų išvengta didesnės 
fi nansinės sumaišties, o H. Malosse 
(Darbdavių grupė) atkreipė dėmesį į 
geresnio išsilavinimo ir didesnės para-
mos MVĮ būtinybę. (asp/mvd) ●

Bendro Europos dangaus projektas per 
daug svarbus, kad būtų paliktas žlugti

2011  m.  lapkričio  28  d. Varšuvoje 
surengtoje aukšto lygio konferencijoje, 
kurioje buvo aptariamas stringantis 
Bendro Europos dangaus II paketo 
įgyvendinimas, buvo galima justi, kad 
šio reikalo daugiau atidėlioti nebega-
lima. Prieš du metus patvirtintas pake-
tas, kuriuo buvo siekiama panaikinti 
brangų ir neveiksmingą Europos oro 
erdvės pasidalijimą pagal valstybines 
teritorijas, iki šiol nėra įgyvendintas. 

„Esame dar labai toli nuo bendros 
Europos oro erdvės sukūrimo. Kyla 
pavojus, kad ateityje nepajėgsime 
patenkinti nuolat augančios kelionių 
lėktuvais paklausos“, – įspėjo už trans-
portą atsakingas Europos Komisijos 
narys Siim Kallas. Jam pritarė EESRK 
pirmininko pavaduotojas ir nuomonių 
dėl Bendro Europos dangaus II pra-
nešėjas Jacek Krawczyk: „Nesugebė-

jimas įgyvendinti paketą turės didelį 
neigiamą poveikį Europos aviacijai 
ateityje ir skaudžiai atsilieps oro vežė-
jams ir keleiviams.“

Šio paketo esmė – nustatyti funkci-
nius oro erdvės blokus, kuriuose oro 
navigacijos paslaugos būtų teikiamos 
pagal griežtus veiklos vykdymo reika-
lavimus ir nepaisant valstybių sienų. 
Tačiau vietoje devynių planuotų oro 
erdvės blokų iki šiol sukurti tik du: 
tarp Danijos ir Švedijos ir tarp Jungti-
nės Karalystės ir Airijos. Ragindamas 
oro erdvės blokų kūrimą vilkinančias 
šalis imtis veiksmų, Jacek Krawczyk 
pabrėžė: „Pacta sunt servanda. Susi-
tarimų negalima paprasčiausiai igno-
ruoti.“ 

Europos Komisijos narys Siim Kal-
las taip pat atkreipė dėmesį į priemo-

nių paketo įgyvendinimo vilkinimą. 
Jis teigė, kad kol kas tik penkios šalys 
įvykdė sutartus pajėgumų ir ekono-
minio efektyvumo tikslus: „Nenoriu 
įvardyti ir kaltinti konkrečių šalių, 
tačiau visiškai aišku, kad apmąstymų 
laikas baigėsi. Reikia imtis konkrečių 
veiksmų.“

Pirmininkaujančiai Lenkijai ats-
tovaujantis naujasis Lenkijos trans-
porto ministras Sławomir Nowak, 
laikydamasis savo šalies atvirų durų 
politikos, aiškiai pasakė: „Lenkijai 
ypatingai svarbus bendro dangaus 
išorės aspektas.“ Atkreipdamas dėmesį 
į konferencijos pavadinimą: „Bendro 
Europos dangaus kūrimas ir plėtra už 
Europos Sąjungos ribų“, jis teigė, kad 
„bendra aviacijos erdvė neturi apsiri-
boti ES sienomis“. 

Konferencijos pabaigoje buvo pri-
imta Varšuvos deklaracija, kurioje 
pakartojama, kad būtina kuo skubiau 
įgyvendinti Bendro Europos dangaus 
II projektą, kuris „visiems jo dalyviams 
atneš didelės naudos“. Deklaracijoje 
teigiama, kad „Bendro Europos dan-
gaus projektas yra per daug svarbus, 
kad būtų paliktas žlugti“. 

Sėkmės sulaukusioje konferenci-
joje, kurią kartu organizavo ES Tary-
bai pirmininkaujanti Lenkija, Europos 
Komisija ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetas, dalyvavo 
apie 300 dalyvių. (mb)  ●

Iš kairės į dešinę: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas 
Jacek Krawczyk, Lenkijos transporto, statybos ir jūrų ūkio ministras Sławomir Nowak, už 
transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Siim Kallas 
Šaltinis: Lenkijos transporto, statybos ir jūrų ūkio ministerija
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Ar tvari ekonomika yra 
nepasiekiamas tikslas?

ĮŽANGINIS ŽODIS 

2012 m. Sausio mėn./1 Specialusis leidimas LT

ISSN 1830-5113

EESRK info
Europos ekonomikos
ir socialinių reikalų komitetas
tiltas tarp Europos ir organizuotos pilietinės visuomenės
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Netrukus Rio de Žaneire vyksiančioje Jungtinių 
Tautų aukščiausiojo lygio tvaraus vystymosi 
konferencijoje bus svarstomi tarpusavyje susiję 
klausimai – skurdo mažinimas ir ekonomikos 
judėjimas ekologijos link. Konferencijoje mūsų 
valstybių vadovai turėtų nubrėžti naujas pasau-
lines tvaraus vystymosi gaires. 

Tokios iniciatyvos sveikintinos, tačiau vien 
politikos ir politinių priemonių nepakanka 

norint įveikti skurdą ir ligas arba pasiekti, kad vanduo ir oras būtų švarūs. Iki Tūks-
tantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimo beliko kiek mažiau nei penkeri metai, o 
milijardai žmonių tebebadauja. 

Šios problemos nepaiso sienų. Vien tik politinės valios neužtenka, kad būtų sta-
tomos mokyklos, kad oras, kuriuo kvėpuojame, būtų švarus ir kad liautumėmės 
be atodairos vartoję. Jeigu kiekvienas Žemės gyventojas visko suvartotų tiek, kiek 
turtingųjų šalių piliečiai, pasauliniam anglies dioksido kiekiui sugerti reikėtų devynių 
tokių planetų kaip Žemė.

Atsakomybę turi prisiimti visų lygių valdžia. Kad taip ir būtų, visais pereinamai-
siais etapais šiame darbe turės dalyvauti pilietinė visuomenė. Reikės kurti strategijas 
ir planuoti, diegti naujoves ir užtikrinti nuolatinę įgyvendinimo priežiūrą. Pilietinei 
visuomenei turi būti suteikta galimybė konferencijoje „Rio+20“ pareikšti savo nuo-
monę, nes būtent ji kuria politiką ir kreipia visuomenės įpročius link ekologiškesnės 
ir švaresnės ateities. Pilietinė visuomenė gali padėti nutiesti kelią permainoms. 

EESRK Rio de Žaneire paragins pasaulio vadovus investuoti į ekologiškas tech-
nologijas ir projektus ir palaipsniui atsisakyti subsidijų, kurios daro žalą aplinkai. 
Tikram perėjimui prie ekologiškos ekonomikos reikia dialogo su pilietine visuomene 
ir socialiniais partneriais. Su jais turi būti kalbamasi apie tai, kokią įtaką šis perėjimas 
turės darbo rinkai ir visuomenei apskritai.

Turime užtikrinti dialogą pilietinės visuomenės viduje, taip pat jos dialogą su 
tais, kas priima sprendimus. Pilietinė visuomenė ir rekomenduos būtinas politines 
rekomendacijas, ir jas įgyvendins.

Mes pasirengę. Mes – permainų dalis.

EESRK pirmininkas
Staff an Nilsson

Jungtinių Tautų aukščiausiojo lygio 
susitikimo „Rio+20“ birželio mėn. belau-
kiant, 2012 m. vasario 7–8 d. Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komite-
tas surengs svarbią konferenciją tvaraus 
vystymosi klausimais. EESRK konferen-
cijos tikslas – pareikšti Europos pilieti-
nės visuomenės nuomonę dėl „Rio+20“ 
ir prisidėti prie jo sėkmės. EESRK savo 
išvadas pateiks JT konferencijos derybų 
šalims ir pilietinės visuomenės partne-
riams iš viso pasaulio.

Pirmiausia apžvelgus esamą „Rio+20“ 
proceso padėtį, EESRK konferencijoje 
bus daug dėmesio skiriama ekologiškai 
ekonomikai kaip priemonei sustiprinti 
tvarų vystymąsi tausiai naudojant 
ribotus gamtinius išteklius. Per pirmą 
bendrą diskusiją bus nagrinėjama, kaip 
Europa prisideda prie tvarumo, o per 
antrą – aptariamas tvarus vystymasis ne 
ES šalyse. 

Vyks keturi seminarai (išvardyti 
toliau), kuriuose bus galima išsamiau 

Tvarumo sąvoka aprėpia daug dau-
giau sričių, ne vien aplinką. Tvarumas 
aktualus mūsų ekonomikai, valdymui 
ir žmonių veiklai įvairiose srityse. Kaip 
tik todėl sprendžiant pasaulinio masto 
problemas tvarumo sąvoką reikia 
įtraukti į daugelį politikos krypčių. 

Atsižvelgiant į globalizuotame 
pasaulyje nusistovėjusias tarpusavio 
sąsajas, nuostabą kelia tai, kad ligi šiol 
trūksta tvaraus pobūdžio sprendimų. 
Siekiant trumpalaikio pelno ir inves-

aptarti konkrečius klausimus ir parengti 
konferencijos išvadas:

 ■ Maistas, vanduo ir energija visiems.

 ■ Tausus vartojimas ir gamyba.

 ■ Teisingas perėjimas prie ekologiš-
kos ekonomikos. Socialinis aspek-
tas.

 ■ Pilietinės visuomenės dalyvavimas 
pereinant prie ekologiškos ekono-
mikos.

Praėjusiais metais EESRK koordi-
navo suinteresuotųjų subjektų iš ES ir 
kitų pasaulio šalių veiklą rengiantis kon-
ferencijai „Rio+20“. Jis taip pat ketina 
kartu su partneriais iš Brazilijos, Kinijos, 
Indijos, Rusijos ir Pietų Afrikos parengti 
bendrą deklaraciją, kuri bus pristatyta JT 
konferencijoje. 

Pasibaigus plataus masto konsulta-
cijoms su Europos pilietine visuomene, 

ticijų grąžos dažniausiai neatsižvel-
giama į ilgalaikes pasekmes. Didėjant 
išteklių ir energijos paklausai, iššūkiai, 
su kuriais susidursime, bus vis sudėtin-
gesni. Tai logiška. 

Pasaulis, kuriame gyvename, varo-
mas ekonomikos, o jį valdo žmonės. 
Tačiau dažnai kenksmingą ekonomi-
kos mašinos poveikį aplinkai jaučia 
milijardai žmonių. Pirmo būtinumo 
išteklių, visų pirma vandens, ima trūkti 
daugelyje regionų, kurie priklausomi 
nuo žemės ūkio ir gyvulininkystės. 
Iškastiniai degalai nuodija mūsų upes 
ir orą. Daugelis augalų ir gyvūnų rūšių 
pasmerkti išnykti dėl pokyčių, daran-
čių poveikį aplinkos pusiausvyrai. Šie 
veiksniai didina skurdą ir kenkia žmo-
nių sveikatai.

Privalome atsieti ekonomikos 
augimą nuo kenksmingo poveikio 
aplinkai. Tai – pagrindinis ekologiškos 
ekonomikos principas. Ekologiška eko-
nomika gali pašalinti skurdą ir socialinę 
nelygybę, kartu išsaugodama gamtos 

kurias surengė EESRK tvaraus vysty-
mosi observatorija ir kurios vyko per 
keletą klausymų, 2011 m. rugsėjo mėn. 
Komitetas priėmė nuomonę, kurioje 
pateikiamos pilietinės visuomenės reko-
mendacijos konferencijai „Rio+20“. Į 
šią nuomonę buvo atsižvelgta rengiant 
Europos Sąjungos poziciją dėl tvaraus 
vystymosi, kuri galiausiai buvo pateikta 
Jungtinių Tautų „Rio+20“ konferencijos 
sekretoriatui. 

EESRK laikosi nuomonės, kad 
„Rio+20“ konferencija turi raginti visą 
pasaulį pereiti prie ekologiškos ir tvarios 
ekonomikos. Svarbu, kad konferenci-
joje dalyvautų ir vyriausybių vadovai. 
Galiausiai visuotinę atsakomybę turi 
prisiimti visų lygmenų valdžios institu-
cijos ir pilietinė visuomenė. 

ES turi skatinti keisti vartojimo įpro-
čius ir užtikrinti, kad prie ekologiškos 
ekonomikos nebūtų pereinama ant 
arba žemiau skurdo ribos gyvenančiųjų 
sąskaita. Dėl šios priežasties vieni svar-
biausių „Rio+20“ darbotvarkės klau-
simų turėtų būti skurdo panaikinimas 
ir iš pirmo žvilgsnio sunkiai suprantamų 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyven-
dinimas. 

EESRK konferencijoje ketinama ypa-
tingą dėmesį skirti tvaraus vystymosi 
aplinkos ir socialiniam aspektui. Komi-
teto nuomone, pereinant prie ekologiš-
kos ekonomikos reikia rasti tinkamą 
aplinkos ir socialinio vystymosi pusiaus-
vyrą. Ekologiškesnė ekonomika turėtų 
sustiprinti tvarų vystymąsi, išsaugoti 
gamtinius išteklius ir švelninti klimato 
kaitos poveikį. ●

išteklius ateities kartoms. Kad tai būtų 
įgyvendinta, perėjimas prie ekologiškos 
ekonomikos turi vykti laikantis teisin-
gumo, bendradarbiavimo ir bendros 
atsakomybės principų. Tačiau tai rei-
kalauja labai daug pastangų ir politinės 
valios, o šių dviejų veiksnių per dažnai 
pasigendama.

Vis dėlto EESRK parengė veiksmų 
planą, kuris galėtų padėti pertvarkyti 
pasaulinę degalus ryjančią mašiną į dar-
nesnę, teisingesnę ir tvarią ekonomiką. 
Komitetas siūlo suteikti Jungtinėms 
Tautoms įgaliojimus kurti ekologišką 
ekonomiką remiantis šešiais rams-
čiais: rodikliais, taisyklėmis, mokymu, 
mokesčių politika, moksliniais tyrimais 
ir ekologiškos ekonomikos tikslais.

Mes tikime, kad galime tai įgyven-
dinti. Mes tikime, kad galime pakeisti 
padėtį gamtos ir žmonių gerovės labui.

Hans-Joachim Wilms
EESRK Tvaraus vystymosi observato-
rijos pirmininkas

Kad galėtų bendradarbiauti su suinteresuotaisiais 
subjektais, (daugiausiai, tačiau ne tik) pilietinės 
visuomenės organizacijomis, pageidaujančiais 
prisidėti prie bendrų Europos pilietinės visuomenės 
rekomendacijų konferencijai „Rio+20“, EESRK 
įdiegė interaktyvią internetinę platformą. Norime 
pasimokyti iš tvaraus vystymosi klausimais 
besidominčių ekspertų, organizacijų ir piliečių ir 
pasikeisti nuomonėmis. 

Pagrindą konferencijai „Rio+20“ kurkime kartu: 

http://www.eesc.europa.eu/rio20-platform.

EESRK Tvaraus vystymosi observatorijos 
pirmininkas Hans-Joachim Wilms

ĮŽANGINIS ŽODIS
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Veiksmai Nepalui paremti

Nepalo kova dėl apsirūpinimo maistu 
saugumo gali žlugti dėl itin didelio 
hibridinių sėklų, kurios netinkamos 
vietos klimatinėms sąlygoms ir dirvo-
žemiui, importo. Hibridinės kultūros 
neduoda sėklų, iš kurių galėtų išaugti 
naujas derlius, ir joms reikia brangių 
cheminių medžiagų. 

„Ūkininkai priversti kasmet pirkti 
vis naujas sėklas iš jas gaminančių ben-
drovių, – teigia Bed Prasad Khatiwada 
iš „ActionAid Nepal“. – Kad būtų kom-
pensuotos išlaidos, Nepalo vyriausybė 
subsidijuoja importuotas sėklas ir che-
mines medžiagas“.

„Tačiau ilgalaikio poveikio nėra 
ir monokultūrinis žemės ūkis nepro-
duktyvus“, – pridūrė B. P. Khatiwada. 
Nepalo klimato ir aplinkos sąlygos 
svyruoja nuo subtropinių iki arktinių. 
Vienos rūšies kultūra negali augti esant 
tokioms įvairioms sąlygoms.

2009 m. hibridinių kukurūzų pasė-
liai sunyko. Dėl to subyrėjo tūkstančių 
žmonių gyvenimai. 2010 m. sunyko 
ir hibridinių ryžių pasėliai. Nepalo 
vyriausybė ūkininkams nuostolius 
kompensavo cheminėmis medžiago-
mis, skirtomis kito sezono derliui. 

„[2011 m.] rugsėjo mėn. Monsanto 
sudarė sandorį su USAID Nepale. Jie 
norėjo užmegzti partnerystės ryšius su 
Nepalo žemės ūkio ministerija“, – sakė 
B. P. Khatiwada EESRK info. „Tačiau 
vietos ūkininkai užprotestavo ir vyriau-
sybei teko atsitraukti.“ 

„Mes [„ActionAid“] esame ne prieš 
Monsanto, o prieš importuotas hibridi-
nes sėklas, kurios netinka mūsų klimato 
sąlygoms ir nėra perspektyvios nei tie-
kimo, nei išlaidų požiūriu“, – tęsė jis, 
pridurdamas, kad Nepalo žemės ūkio 
sektoriuje dirba apie 75 proc. gyventojų 
ir jame sukuriama beveik 34 proc. BVP. 

2008 m. B. P. Khatiwada per „Actio-
nAid Nepal“ įsteigė sėklų banką iš 60 
skirtingų grūdinių ir ankštinių kul-
tūrų. Jis paaiškino, kad sėklos yra 
vietinės kilmės ir duoda didelį derlių, 
o tai padeda užsitikrinti geresnį apsi-
rūpinimą maistu. Apie 400 nepaliečių 
ūkininkų pasinaudojo sėklų banku. 
Numatyta, kad šis projektas bus tęsia-
mas ir 2012 m.

Daugybė iššūkių, su kuriais susi-
dūrė „ActionAid Nepal“ projektas, 
yra panašūs į tuos, su kuriais susiduria 
vietos bendruomenės visame pasaulyje. 
EESRK mano, kad galimybei kiekvie-
nam žmogui gauti išteklių, maisto ir 
energijos turi būti teikiamas didžiau-
sias prioritetas pasaulio tvarumo dar-
botvarkėje. 

Bet kokiame perėjimo prie tvaraus 
vystymosi procese neturi būti pamirš-
tas socialinis matmuo, kaip nurodyta 
EESRK nuomonėje „Rio+20“: ekolo-
giškos ekonomikos ir geresnio valdymo 
siekiai“. Iš tikrųjų apsirūpinimo maistu 
saugumas ir tvarus žemės ūkis yra vie-
nas iš septynių didžiausių šio aukščiau-
siojo lygio susitikimo prioritetų. 

Tačiau „ActionAid Denmark“ 
politikos patarėja Kirsten Hjørnholm 
Sørensen baiminasi, kad JT aukščiau-
siojo lygio susitikime gali ir nebūti 
atsižvelgta į besivystančių šalių, pavyz-
džiui, Nepalo, smulkių ūkininkų ben-
druomenių problemas. „Gali būti, kad 
„Rio+20“ didžiausias dėmesys bus skir-
tas perėjimui prie ekologiškos ekono-
mikos, nes vieną jėgos poziciją, kurią 
turi turtingos šalys, gali pakeisti kita 
jėgos pozicija“, – sakė ji EESRK info ir 
pridūrė, kad joks perėjimas neįmano-
mas, jeigu nebus dalijamasi technologi-
jomis, nebus mažinamos skolos, nebus 
užtikrintas demokratinis dalyvavimas 
ir nebus imtasi veiksmų kovai su kli-
mato kaita. ●

„Rio+20“. Laikas pokyčiams

Jungtinių Tautų Generalinio Sekre-
toriaus pavaduotojui Sha Zukang, 
atsakingam už konferenciją tvaraus 
vystymosi klausimais („Rio+20“), teko 
nepavydėtina užduotis: tvarų vystymąsi 
paversti veikiančia visuotine politika. 
Praėjus dvidešimt metų po Rio de 
Žaneire vykusio „Žemės“ aukščiausiojo 
lygio susitikimo, Brazilijoje dar kartą 
rinksis viso pasaulio valstybių vado-
vai, aukšto rango pareigūnai, pilietinės 
visuomenės ir institucijų atstovai. 

Tikslas yra kartu nustatyti ben-
drus privalomus principus, kurie 
užtikrintų šviesesnę ateitį mums 
visiems ir mūsų planetai. Iki šiol, pra-
ėjus dvidešimčiai metų po „Žemės“ 

susitikimo, nėra visuotinai priimtos 
tvaraus vystymosi apibrėžties. Tačiau 
ant kortos pastatyta labai daug. Pasak 
EESRK pirmininko Staff an Nilsson, 
„Rio+20“ turės lemiamos įtakos nau-
jos ekonominės tvarkos sėkmei arba 
žlugimui. 

Rengiantis aukščiausiojo lygio 
susitikimui atsirado daug įvairių 
nuomonių, kaip geriausia užtikrinti 
tvarų vystymąsi. 2010 m. gegužę ir 
2011 m. kovą įvyko pirmasis ir antra-
sis parengiamieji posėdžiai. Trečiasis 
ir paskutinis posėdis bus surengtas 
2012  m.  gegužės pabaigoje. Tokie 
posėdžiai suteikia įžvalgų, ko galima 
tikėtis Rio de Žaneiro konferencijoje. 

„Rengdamiesi susitikimui iša-
nalizavome pažangą įgyvendinant 
įsipareigojimus ir pastebėtus įgy-
vendinimo trūkumus bei nustatėme 
naujas ir kylančias problemas, – teigė 
Sha Zukang. – Nepaisant to, kad didelė 
nuomonių ir pozicijų įvairovė išlieka, 
pastebima, kad vienodėja supratimas 
ir požiūriai į šias dvi temas.“

Konferencijoje daugiausia dėmesio 
bus skiriama klausimui, kaip užtikrinti 
ekologišką ekonomiką, kartu siekiant 
panaikinti skurdą ir užtikrinti tvarų 
vystymąsi. Be to, bus siekiama sukurti 
institucinę tvaraus vystymosi sistemą. 
Tačiau EESRK yra įsitikinęs, kad norint 
užtikrinti sėkmę, būtinas tiesioginis 
pilietinės visuomenės dalyvavimas. 
Todėl JT deda daug pastangų aktyviai 
telkdama pilietinę visuomenę dalyvauti 
pasaulinėje diskusijoje internetu ir per 
socialinius tinklus.

EESRK ragina sprendimus priiman-
čius asmenis užtikrinti, kad bet koks 
perėjimas prie ekologiškos ekonomi-
kos būtų grindžiamas kokybišku eko-
nomikos augimu. Toks augimas apima 
skurdo ir socialinės nelygybės panaiki-
nimą, nes, užtikrinant tvarų vystymąsi 
ir kuriant teisingesnę pasaulinę visuo-
menę, socialinis aspektas yra lemiamas 
veiksnys. ●
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Ekologišką ekonomiką turi remti 
ekologiška visuomenė

EESRK nario Hans-Joachim Wilms 
teigimu, be aktyvaus pilietinės 
visuomenės dalyvavimo, konferen-
cijai „Rio+20“ nepavyks rasti kelio į 
ekologišką ekonomiką. 

Rengdamosi  konferenci ja i 
„Rio+20“, ES ir jai priklausančios 
valstybės narės lapkričio mėn. 
konferencijos sekretoriatui pateikė 
bendrą poziciją (žr. straipsnį apie 
tai). Kadangi pilietinės visuomenės 
dalyvavimas Europos Sąjungai yra 
svarbus, EESRK siekė svariai prisi-
dėti rengiant šį dokumentą.

„Mums Komitete labai svarbu, kad 
pilietinė visuomenė procese dalyvautų 
nuo pat pradžių“, – tvirtino EESRK 
nuomonės pranešėjas H.-J.  Wilms 
(Vokietija, Darbuotojų grupė). „Mūsų 
tikslas nebuvo parengti ilgą pranešimą, 
[...] veikiau norėjome rasti atsakymus, 
o svarbiausia, sutelkti visą pilietinę 
visuomenę“, – pridūrė H.-J. Wilms, 
kuris taip pat yra Tvaraus vystymosi 
observatorijos pirmininkas.

Nuomonėje dėl Europos pilietinės 
visuomenės indėlio į konferenciją 
„Rio+20“ EESRK palankiai vertina, kad 

ES šiuo metu nagrinėja ir „socialinio 
tvaraus vystymosi matmens“ klausimą. 
Tačiau, Komiteto nuomone, Europos 
Komisija savo komunikate dėl konfe-
rencijos „Rio+20“ socialiniam matme-
niui skiria nepakankamai dėmesio.

„Sėkmingas perėjimas prie tvarios 
ekonomikos priklauso nuo pilietinės 
visuomenės pritarimo ir paramos“, – 
nurodė H.-J. Wilms, pažymėdamas, 
kad nevyriausybinės organizacijos ir 
įmonės turi dalyvauti rengiantis kon-
ferencijai, jos metu ir po jos, ir ne tik 
tarptautiniu, bet ir regionų, naciona-
liniu bei vietos lygmenimis, nes pilie-
tinė visuomenė, visų pirma vartotojai 
ir įmonės, turės labai daug investuoti į 
naujas inovacijas, keisti savo įpročius, 
o kai ko netgi ir atsisakyti.

H.-J. Wilms parengtoje nuomonėje 
ne tik reikalaujama užtikrinti visapu-
sišką pilietinės visuomenės dalyvavimą 
procese „Rio+20“, bet ir ES primygtinai 
raginama apsvarstyti, ką ji gali pada-
ryti pati, kad sustiprintų savo dery-
binę poziciją ir galėtų būti pavyzdžiu 
kitiems regionams. 

Pranešėjo nuomone, priemonės 
ekologiškai ekonomikai pasiekti gali 
padėti panaikinti skurdą, dėl kurio dau-
giau kaip milijardas žmonių badauja ir 
gyvena nepritekliuje, ir sukurti milijo-
nus naujų ir tvarių darbo vietų. 

„EESRK yra įsitikinęs, kad perė-
jimas prie ekologiškos ekonomikos 
turi būti integruotas į visa apimančią 
tvaraus vystymosi strategiją. Reikia 
aktyvių politinių priemonių užti-
krinti teisingą perėjimą prie eko-
logiškos ekonomikos“, – tvirtino 
H.-J.  Wilms. Tai pasakytina apie 
priemones, padedančias užtikrinti 
prarastų ir sukurtų naujų ekologiškų 

darbo vietų pusiausvyrą, Tarptau-
tinės darbo organizacijos (TDO) 
„deramo darbo“ principų laikymąsi 
ir vykstančio vyriausybių ir socialinių 
veikėjų dialogo plėtojimą. Šiems tiks-
lams pasiekti labai daug viešųjų lėšų 
reikės skirti socialiniam ekologiškos 
ekonomikos matmeniui. ●
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Mažo anglies dioksido kiekio technologijų revoliucijos link

Mažo anglies dioksido kiekio techno-
logijų ekonomika gali klestėti, bet tam 
reikalinga tinkama politika, techno-
logijos ir politinis įsipareigojimas. Be 
to, tam reikalinga požiūrio revoliucija, 
teigia EESRK narys Richard Adams 
(Jungtinė Karalystė, Įvairių interesų 
grupė).

Pasaulio gyventojų skaičiui perko-
pus septynis milijardus, aišku viena 
– žmonija suvartoja pernelyg daug 
išteklių ir teršia Žemę taip, kad jai 
sunku tokią taršą įveikti.

„Reikia galvoti apie pagrindinius tva-
rios ekonomikos principus“, – pabrėžė 
Richard Adams, kuris dar yra ir JK kon-
sultantas socialiniais, aplinkos ir verslo 
etikos klausimais. Tarp šių principų – 
tvari pusiausvyra tarp pasaulinės ekono-
mikos ir ekosistemos bei orientavimasis į 
žmonių poreikių, o ne norų, tenkinimą.

ES, įsitikinusi, kad realios permai-
nos prasideda namuose, ėmėsi svarbių 
žingsnių sumažinti jos pačios daromą 
poveikį klimatui. Per pastaruosius dvi-
dešimt metų joje išmetamų teršalų kie-

kis sumažėjo 16 proc., nors ekonomika 
išaugo 40 proc. Akivaizdu, kad ekonomi-
kos augimas ir išmetamų teršalų kiekio 
mažinimas – visai įmanomas dalykas.

ES jau siekia savo 2020 m. nustatytų 
tikslų 20 proc. sumažinti išmetamų ter-
šalų kiekį, palyginti su dešimtojo dešim-
tmečio lygiu, ir iki 20 proc. padidinti 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį 
visoje suvartojamos energijos struktū-
roje. Tačiau Europa tėra tik pusiaukelėje 
siekdama savo tikslo 20 proc. pagerinti 
energijos vartojimo efektyvumą.

Tausus išteklių naudojimas Europoje
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EESC 
SIDE EVENTS IN RIO

EESRK nario Lutz Ribbe nuomone, 
ES strategija dėl tausesnio išteklių 
naudojimo teikia vilčių, tačiau reikia 
sukonkretinti jos tikslus.

Pagal ES strategiją „Europa 2020“ 
pradėtomis įgyvendinti septyniomis 

pavyzdinėmis iniciatyvomis šį dešim-
tmetį siekiama skatinti pažangų, eko-
logišką ir integracinį augimą. Viena iš 
šių iniciatyvų – „Tausiai išteklius nau-
dojanti Europa“ – siekiama pažangiau 
ir tausiau naudoti menkus išteklius – 
nuo maisto ir vandens iki žaliavų.

Iniciatyvoje tausus išteklių nau-
dojimas laikomas principu, kuriuo 
reikėtų vadovautis vykdant ES poli-
tiką įvairiose ir labai skirtingose 
srityse, įskaitant energetiką, trans-
portą, klimato kaitą, pramonę, pre-
kes, žemės ūkį, biologinę įvairovę ir 

regionų vystymąsi. Siekdama, kad 
įvairūs suinteresuotieji subjektai 
galėtų išnaudoti savo galimybes 
tausiai naudoti išteklius, Komisija 
parengė keletą konkrečių strategijų, 
įskaitant mažo anglies dioksido kie-
kio technologijų veiksmų planą (žr. 
susijusį straipsnį).

„EESRK džiaugiasi, kad buvo 
paskelbta pavyzdinė iniciatyva „Tau-
siai išteklius naudojanti Europa“, 
tačiau mano, kad jai trūksta konkre-
tumo,– teigė EESRK nuomonę dėl 
šios iniciatyvos rengęs pranešėjas 
Lutz Ribbe (Įvairių interesų grupė, 
Vokietija). – Tam, kad tvarumo poli-
tika būtų sėkminga, būtina kuo kon-
krečiau išdėstyti, kokie pokyčiai yra 
būtini ir kaip jie turi būti įgyvendinti.“

Dėl parengtų 20 atskirų iniciatyvų 
EESRK paragino Komisiją konkrečiau 
nurodyti, ką reiškia „tausus išteklių 
naudojimas“, ką jau galima nuveikti 
pasinaudojant techniniu optimizavimu, 
kuriems konkretiems sektoriams reikia 
„esminių pokyčių“ ir kaip savo elgesį 
turės pakeisti vartotojai ir gamintojai.

Be to, EESRK neaišku, kodėl 
iniciatyva „Tausiai išteklius nau-

Žvelgiant į laikotarpį po 2020 m., 
Europos Komisija pateikė „Mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. 
planą“, kuriuo siekiama iki šio amžiaus 
vidurio išmetamų teršalų kiekį Euro-
poje sumažinti tiesiog stulbinamai 
– 80–95  proc. Kad šis tikslas būtų 
pasiektas, reikalingos didelės inves-
ticijos į naują atsinaujinančiąją ener-
giją, efektyviai energiją naudojančius 
pastatus, hibridines ir elektra varomas 
transporto priemones, pažangius elek-
tros energijos tinklus, mažo anglies 

dioksido kiekio technologijų jėgaines 
ir kitose srityse. 

Richard Adams parengtoje nuomo-
nėje dėl minėto plano EESRK ragina 
„visas Europos Sąjungos institucijas į 
jį deramai atsižvelgti ir juo vadovau-
tis“. Kad būtų nutiestas kelias į 2050 
m. tikslus, EESRK mano, kad reikalingi 
kur kas ambicingesni tarpiniai tikslai, 
pavyzdžiui, nustatyti, kad iki 2020 m. 
išmetamas teršalų kiekis būtų sumažin-
tas 25 proc., o iki 2030 m. – siekti suma-
žinti 40 proc.

Be to, nuomonėje Komisijai reko-
menduojama parengti „išsamų naują 
priemonių, skirtų paskatinti investuoti 
dideles sumas, paketą“. Be to, „ypač 
svarbu kuo plačiau įtraukti pilietinę 
visuomenę palaikant struktūruotą ir 
nuolatinį dialogą dėl konkrečių strate-
ginių planų“.

Tai būtina, nes tam, kad būtų pereita 
prie „mažo anglies dioksido kiekio tech-
nologijų ekonomikos, prireiks radikaliai 
pakeisti visuomenės požiūrį ir pereiti 
prie paprastesnio, mažiau CO

2
 išmetalų 

lemiančio gyvenimo būdo, kad politikai 
ryžtųsi priimti būtinus sprendimus, – 
pabrėžė Richard Adams. – Apskritai, 
norint ekonomikos tvarumo, reikia, 
kad įvyktų žmonių lūkesčių ir vertybių 
revoliucija.“

„Mūsų pasaulinės institucijos vis dar 
gyvena kūdikystės laikotarpį ir nesu-
geba pakelti ateities naštos, – pasakė jis 
baigdamas. – Tikiuosi, kad ES nesiliaus 
ieškojusi kelio pirmyn.“ ●

dojanti Europa“ yra strategijos 
„Europa 2020“ dalis. „Tausiai ište-
klius naudojanti Europa yra svarbi 
tvaraus vystymosi strategijos dalis, 
bet ne jos pakaitalas,“ – aiškino L. 
Ribbe, einantis Europos gamtos 
paveldo fondo (EURONATUR) 
gamtos išsaugojimo skyriaus direk-
toriaus pareigas. 

Norėdamas atkreipti dėmesį į tai, 
kaip svarbu vykdyti teisingą politiką, 
L.  Ribbe nurodo, kad „neigiamas 
netvarios ekonomikos pasekmes visu 
stiprumu pajus ir turės su jomis susi-
doroti ateities kartos“.

„Todėl keliamas uždavinys ir klau-
simas, kaip galima išugdyti šiuo metu 
gyvenančių žmonių bendrą atsako-
mybės jausmą ateities kartų atžvilgiu? 
– teigė jis. – Turime galvodami ne tik 
apie BVP, tad jau per vėlu išsamiai 
aptarti augimo koncepciją.“ 

„Šiuo požiūriu labai svarbu, kad 
pilietinė visuomenė ir ekonomika nuo 
pradžios galėtų deramai dalyvauti pro-
cese“, – nurodė L. Ribbe. ●
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Jaunas verslas nustumtas į pakraštį

Žaliosios investicijos teoriškai turėtų 
padėti kurti naujas verslo galimybes 
ir darbo vietas daugelyje sektorių. 
Tačiau Europos jaunųjų verslininkų 
konfederacijos pirmininkas Dimitris 
Tsigos mano, kad Europos ekonomi-
kos dinamiškumas ir rizikos kapitalas 
yra visiškai neadekvatūs. 

„Norint kurti naujus produktus 
ir paslaugas, pagrindinė problema 
yra kapitalas bei moksliniai tyrimai 
ir taikomoji veikla, kuriems būtinas 
rizikos fi nansavimas“, − teigė D. Tsi-
gos, pridurdamas, kad bendroji Euro-
pos rinka realiosios ekonomikos dar 
nepasiekė. „Palyginti su JAV, naujai 
įsisteigusių įmonių rizikos fi nansa-
vimas Europoje yra labai blogas“, − 
tęsė jis. 

Europos trumpalaikio investavimo 
tendencijos, užimtumo ir nedarbo 
lygis, taip pat vienam gyventojui 
tenkantis BVP ir darbo jėgos našu-
mas nenuteikia optimistiškai. Beveik 
trečdalis 25−64 metų amžiaus grupės 
Europos gyventojų nėra įgiję ofi cialiai 
pripažintos kvalifi kacijos. 

Turint omenyje tokią padėtį, sunku 
ką nors pasiūlyti verslui. Nepaisant 
niūrios perspektyvos, D. Tsigos mano, 
jog dabartinė fi nansų krizė gali padėti 
Europai paskatinti MVĮ diegti naujo-
ves realioje rinkoje.

Vis dėlto Europos jaunieji versli-
ninkai deda visas pastangas, kad jų 
naujas ir ekologiškesnis verslas pra-
siskintų kelią į šiuo metu neramias 

rinkas. Tačiau bankai ir toliau nesko-
lina. „Nėra garantijų, kad naujas neiš-
bandytas produktas bus perkamas, 
tuo labiau, jei esi jaunas“, − tvirtina 
Codrin Paveliuc-Olariu, Rumuni-
jos vietos plėtros jaunųjų specialistų 
(YPLD) pirmininkas. YPLD tikslas – 
padėti vietos bendruomenėms grei-
čiau augti ir tobulėti. 

„Jaunieji specialistai laikomi antra-
rūšiais pasaulio piliečiais. Nors jie ir 
aukštos kvalifi kacijos, jų nuomonės 
niekas neklausia arba tie, kurie priima 
sprendimus, į ją neatsižvelgia“, − sako 
C. Paveliuc-Olariu.

Pasak jo, dėl šių priežasčių jauni 
specialistai labiau orientuojasi į pas-
laugų verslą. „Iššūkiai ir kliūtys darbo 
judumui, su kuriais susiduria jauni 
specialistai norėdami pradėti inova-
cinį verslą, yra tiesiog neįveikiami“, 
− aiškina jis. 

EESRK yra įsitikinęs, jog pereinant 
prie ekologiškesnės ekonomikos tva-
riam vystymuisi lemiamos reikšmės 
turi klestintis verslas, o tam būtina 
sudaryti sąlygas. Komitetas norėtų, 
kad visų valdymo lygmenų politikos 
formuotojai skatintų perėjimą prie 
ekologiškos ekonomikos. 

Tačiau tam būtinos reguliavimo 
priemonės, fi skalinės politikos instru-
mentai, valstybės asignavimai ir inves-
ticijos. Tam būtini ir tokie iniciatyvūs 
žmonės kaip Dimitris Tsigos ir Codrin 
Paveliuc-Olariu. ●

Ekologiškesnė ekonomika, 
geresnės darbo vietos

Janez Potočnik nuomone, veiksmų pla-
nas – tai darbotvarkė siekiant geresnės 
aplinkos, tvarumu grindžiamų įpročių 
ir būsimo augimo. Vis dėlto ir EESRK 
kyla tam tikrų abejonių dėl veiksmų 
plano, kuriam, Komiteto manymu, 
trūksta konkretumo. EESRK nuomo-
nėje dėl tausiai išteklius naudojančios 
Europos nurodoma, kad tausus išteklių 
naudojimas turėtų būti ne strategijos 
„Europa 2020“ dalis, o atskira ir sava-
rankiška politikos sritis.

Nepaisant to, naujų darbo vietų, 
naujų įmonių ir didesnio augimo neda-
rant žalos aplinkai kūrimo perspektyva 
patraukli tiek Europos profesinėms 
sąjungoms, tiek ir politikams. Tačiau 

Penas apmąstymams 
apie tvarumą

Pasaulyje didėjant žmonių skaičiui ir 
mažėjant maisto ištekliams, Europos 
vartotojai ir įmonės gali labai svariai 
prisidėti užtikrinant maisto tiekimo 
grandinės tvarumą, sako už sveikatą 
ir vartotojų politiką atsakingas Euro-
pos Komisijos narys John Dalli.

Pastarųjų metų pasaulinė maisto 
krizė ir tai, kad daugiau kaip milijar-
das žmonių pasaulyje badauja, lėmė, 
kad apsirūpinimo maistu saugumo 
klausimas bus vienas svarbiausių 
konferencijos „Rio+20“ darbotvar-
kės klausimų.

„Ekonomikos krizė, didėjanti glo-
balizacija, klimato kaita, augančios 
prekių kainos ir prekių trūkumas bei 
socialiniai ir demografi niai pokyčiai 
daro didelį poveikį kiekvienai maisto 
tiekimo grandinės grandžiai“, – aiš-
kino J. Dalli. 

Tačiau tai, kad pasaulyje reikia 
pamaitinti septynis milijardus žmo-
nių, o žemės ūkio produktų perteklius 
jau senokai mažėja, dar nereiškia, kad 
europiečiai turi mažiau valgyti, kad 
kiti galėtų valgyti daugiau. Vienas 
svarbiausių europiečių indėlių galėtų 
būti atliekų mažinimas.

„[Maisto atliekos ir maisto pakuo-
tės] yra du labai svarbūs platesnio 
klausimo – efektyvaus išteklių varto-
jimo, fi nansų krizės, visuotinio apsi-
rūpinimo maistu saugumo ir kovos 
su badu – aspektai“, – sako J. Dalli.

Neseniai ES atlikto tyrimo duome-
nimis, iš 89 mln. tonų maisto atliekų, 
kurios kasmet susidaro Europoje, 
daugiau kaip 60 proc. būtų galima 
išvengti, jeigu vartotojai geriau pla-
nuotų savo pirkinius, mažmenininkai 
veiksmingiau valdytų savo atsargas, 
o maisto likučiai restoranuose būtų 
geriau panaudoti. Kad būtų suma-

žinti tokie dideli maisto atliekų kie-
kiai, J. Dalli siūlo padidinti dabartinių 
informavimo kampanijų skaičių; tam 
reikalingos informacinės priemonės, 
tobulesnė logistika ir maisto perskirs-
tymo programos, pavyzdžiui, maisto 
bankai. 

„Maisto atliekų mažinimas – 
nelengva užduotis ir tam reikalingas 
visapusiškas visų maisto grandinės 
dalyvių ir valdžios institucijų įsipa-
reigojimas ir bendradarbiavimas, 
kad poveikis aplinkai, ekonomikai 
ir etinis poveikis būtų mažesnis“, – 
pabrėžė Komisijos narys.

Apskritai, EESRK pasiryžęs propa-
guoti visuotinio apsirūpinimo maistu 
saugumo idėją, kaip yra pabrėžta 
keliose Komiteto iniciatyvose, 
įskaitant naujausią – konferenciją 
„Maistas visiems. Siekti visuotinio 
susitarimo“. 

EESRK pirmininko Staff an Nils-
son išvadose pabrėžta, kad ilgą laiką 
besivystančiose šalyse žemės ūkio 
sektorius buvo apleistas ir nepakan-
kamai į jį investuojama. Tai ir buvo 
viena svarbiausių priežasčių, pada-
riusių neigiamą įtaką maisto tiekimui 
pasaulyje. „Kad padėtis būtų ištaisyta, 
reikalingos didesnės investicijos į 
žemės ūkį, žemės ūkio mokslinius 
tyrimus ir inovacijas ir būtina veiks-
minga rinkos ir aplinkos apsaugos 
politika“, – teigė jis.

„[Turime] pripažinti, kad apsirū-
pinimo maistu saugumas yra pasauli-
nio masto klausimas ir jį sprendžiant 
būtinas visų suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimas, ypač tvirtas ūkininkų, 
vartotojų, privataus sektoriaus, dar-
buotojų ir NVO indėlis“,  – teigė 
S. Nilsson. ●

Perėjimu prie ekologiškesnės ekonomi-
kos siekiama užtikrinti deramą darbą ir 
kurti kokybiškas darbo vietas. Tačiau 
visuotinio nuosmukio sąlygomis nėra 
jokių garantijų. 

Profesinės sąjungos Europoje palan-
kiai įvertino 2010 m. Kankūno deklara-
ciją užtikrinti „teisingą perėjimą“ prie 
mažo anglies dioksido kiekio technolo-
gijų ekonomikos. Tačiau Europos pro-
fesinių sąjungų konfederacija (ETUC) 
griežtai sukritikavo Europos Komisijos 
energetikos veiksmų planą iki 2050 m., 
kuriame nenurodoma, kaip pereina-
muoju laikotarpiu bus išsaugomos ir 
prie naujų sąlygų pritaikomos darbo 
vietos ir užimtumas. 

ETUC atstovė spaudai Emanuela 
Bonacina, duodama interviu EESC Info, 
teigė: „Nuosekli ES energijos politika 
yra esminė sąlyga pereinant prie mažo 
anglies dioksido kiekio technologi-
jas naudojančios visuomenės, kurioje 
demokratiškai kontroliuojamos regu-
liavimo institucijos užtikrintų prieina-
mas kainas visiems ir tiekimo saugumą, 
vyktų socialinis dialogas ir tokiu būdu 
būtų užtikrinamas tiek socialinis, tiek ir 
aplinkosauginis tvarumas.“ 

Energetikos veiksmų planas iki 
2050 m. yra strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinės iniciatyvos „Tausiai išteklius 
naudojanti Europa“ dalis. Už aplinką 
atsakingo Europos Komisijos nario 

negalima pamiršti arba ignoruoti kli-
mato kaitos ir anglies dioksido maži-
nimo tikslų. ETUC taip pat įspėja, kad 
ekonomikos krizė silpnina politinę valią 
ir kelia pavojų ekologiškumo politikai. 
Konfederacijos tvirtinimu, norint užti-
krinti perėjimą, reikalingos investicijos. 

Remiantis šiais metais paskelbta 
Tarptautinės darbo organizacijos 
(TDO) ataskaita, aplinką tausojančios 
investicijos skatina didesnį užimtumą 
trumpuoju ir vidutinės trukmės laiko-
tarpiu. TDO ataskaitoje teigiama, kad 
tokios investicijos iš tikrųjų suteikia 

naujų galimybių trumpuoju laikotar-
piu. Ataskaitoje taip pat nurodoma, kad 
šios galimybės ilgalaikėje perspektyvoje 
užtikrina aukštesnį užimtumo lygį. 

„Ekologiškesnė ekonomika priklau-
sys nuo mokslinių tyrimų ir inovacijų 
aplinką tausojančių technologijų sri-
tyje potencialo, o tai per viešąją poli-
tiką, reguliavimą ir socialinį dialogą 
padėtų sukurti kokybiškas darbo vie-
tas ir paskatinti socialinę pažangą“, – 
baigdama tvirtino Europos profesinių 
sąjungų konfederacijos sekretorė Judith 
Kirton-Darling. ●
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2011 m. EUROMED aukščiausiojo lygio susitikimas 
Stambule: proga įvertinti rezultatus ir 
realistiškai bei pozityviai pažvelgti į ateitį 

10-oji ES ir Kinijos pilietinės 
visuomenės apskritojo stalo 
diskusija „Mūsų partnerystei 
laikas žengti į priekį“ 

Jau 10-ąjį kartą prie apskritojo stalo 
susibūrė Kinijos ir Europos Sąjun-
gos pilietinės visuomenės atstovai, 
kad pasidalytų mintimis ir geriausia 
praktika dėl abiem pusėms rūpimų 
klausimų. Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto 2011 m. 
gruodžio 1–2 d. Miunchene sureng-
tame susitikime buvo nagrinėjami du 
pagrindiniai klausimai – tvarus miestų 
vystymasis ir senėjanti visuomenė bei 
socialinis draudimas.

Kalbėdamas apie socialinę apsaugą, 
EESRK ir ES delegacijos pirmininkas 
Staff an Nilsson palankiai vertino tai, 
kad „pirmą kartą rengiantis G 20 aukš-
čiausiojo lygio susitikimui, B 20 (G 20 
šalių verslo organizacijos) ir L 20 (G 20 
šalių profesinės sąjungos) parengė 
bendrą deklaraciją dėl užimtumo, soci-
alinės apsaugos, pagrindinių principų 
darbe ir daugiašalio nuoseklumo“. 

Nagrinėjant demografi nius klausi-
mus Bavarijos parlamento pirmininkė 
Barbara Stamm ragino auditoriją mažą 
gimstamumą ir ilgėjančią tikėtiną 
gyvenimo trukmę laikyti ne našta, o 
galimybe sutvirtinti kartų solidarumą. 
Bavarijos parlamento Europos reikalų 
komiteto pirmininkės Ursulos Männle 
nuomone, šiuos du klausimus reikia 
spręsti nacionaliniu lygiu, laikantis 
subsidiarumo principo. 

Tvarių miestų klausimu EESRK 
pirmininkas priminė auditorijai, kad 
per kitą ES ir Kinijos aukščiausiojo 
lygio susitikimą bus užmegzta partne-
rystė dėl tvarios urbanizacijos. Staff an 
Nilsson primygtinai rekomendavo, 
kad pilietinė visuomenė turėtų aiškiai 
pareikšti savo nuomonę dėl klausimų, 
iškeltų per šį apskritojo stalo susiti-
kimą. (mvd) ●

EUROMED regionui lemiami metai 
baigėsi lapkričio 16−18 d. svarbiu 
pilietinės visuomenės organiza-
cijoms renginiu. 2011  m. metinis 
EUROMED ekonomikos ir sociali-
nių reikalų tarybų ir panašių orga-
nizacijų vadovų susitikimas buvo 
pirmas svarbus visų pilietinės visuo-
menės sektorių regione susitikimas 
nuo sukilimų Arabų šalyse pradžios. 
Pirmininko Staffan Nilsson vado-
vaujama Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto (EESRK) 
delegacija į Stambulą vyko kartu su 
partneriais − Turkijos prekybos 
rūmų ir prekių biržų sąjunga bei ES 
ir Turkijos jungtinio konsultacinio 
komiteto Turkijos delegacija − orga-
nizuoti šio susitikimo. Susitikimo 
metu vykusios išsamios diskusijos 

Kaip ir buvo galima tikėtis metais, 
kuriuos dauguma kalbintų susiti-
kimo dalyvių apibūdino kaip istori-
nius EUROMED regionui metus, ore 
tvyrojo laukimo nuotaika, kadangi 
buvo nagrinėjamos dvi svarbiausios 
temos: „Politikos priemonės pasi-
keitus padėčiai regione“, kur buvo 
aptariami būsimos regiono politikos 
metmenys, ir „Dabartinis ir būsimas 
pilietinės visuomenės vaidmuo nau-
jojoje Viduržemio jūros šalių sąjun-
goje“ − pagrindinė EESRK darbo 
tema, kuri iš tikrųjų tapo svarbiau-
sia visų regiono politikos formuotojų 
tema. 

Diskusijai akcentą suteikė aukšto 
lygio pranešėjų − Komisijos nario 
Štefan Füle ir Turkijos plėtros 
ministro Cevdet Yilmaz dalyvavi-
mas. Kartu su susitikimo dalyviais 
jie aptarė artimiausius regiono 
politikos prioritetus: demokratijos, 
žmogaus ir socialinių teisių įtvirtini-
mas, regiono ekonominė integracija, 
socialinė raida ir kt. Taigi, iššūkiai 
akivaizdūs, kaip ir akivaizdus opti-
mizmas, kad pilietinė visuomenė 
gali daryti nemažą įtaką ateinančiais 
metais. (gh) ●

Aukų teisės ES

Ar pakankama užsienyje padarytų nusikaltimų aukų apsauga? 
EESRK nori užtikrinti, kad visoje ES nusikaltimų aukoms būtų 
suteiktos nediskriminuojančios būtiniausios teisės, nepaisant tau-
tybės ar gyvenamosios šalies. Walker Shaw (Darbuotojų grupė, 
Jungtinė Karalystė) parengtoje EESRK nuomonėje dėl aukų tei-
sių nagrinėjamas Europos Komisijos pasiūlymų rinkinys, kuriuo 
siekiama sustiprinti galiojančias nacionalines priemones. Šiuo 
teisės aktų rinkiniu ES prisidės prie to, kad teisingumo sistemos 
neapsiribotų nusikaltėlių gaudymu ir baudimu, bet pagrindinį 
dėmesį skirtų nusikaltimų aukų poreikiams. 

EESRK taip pat pasisako už tai, kad aukoms būtų skiriama 
daugiau dėmesio ir kad būtų sustiprintos bei pripažintos aukos 
šeimos ar atstovo teisės. EESRK mano, kad Komisija turėtų ne 
išskirti tam tikras „pažeidžiamas aukas“ ir taip galbūt sukurti aukų 
hierarchiją, o siūlyti visoms nusikaltimų aukoms suteikti galimybę 
pasinaudoti konkrečiomis pagalbos priemonėmis. (ail) ●

Tachografai pasiteisina, bet juos dar galima 
tobulinti

Nors tachografai, kuriais matuojamas vairavimo laikas, ištobulėjo 
ir dėl jų padidėjo eismo sauga, pagerėjo darbo sąlygos ir visoje 
Europoje transporto bendrovėms buvo užtikrintos vienodos vei-
klos sąlygos, dar yra galimybių juos tobulinti, sako EESRK. Jan 
Simons (Darbdavių grupė, Nyderlandai) parengtoje nuomonėje 
Komitetas teigia, kad kontrolę dažniau reikėtų vykdyti per nuo-
tolinį ryšį su tachografais, nes taip sumažėtų patikrų kelyje, kurios 
kelia nepatogumų.

Be to, EESRK paragino atlikti išsamesnius mokslinius Euro-
pos palydovinio ryšio tyrimus, kurie padėtų pereiti prie pigesnio, 
paprastesnio ir patikimesnio duomenų registravimo. 

Komitetas siūlo įrengti ir viršsvorį galinčius nustatyti svorio 
jutiklius. Be to, jis siūlo įrengti kelionės pradžios ir pabaigos vietą 

registruojančius prietaisus. Tai padėtų valstybėms narėms geriau 
stebėti kabotažą, kol jis bus visiškai liberalizuotas. (mb)  ●

Pataisyta prekybos politika. Naudinga priemonė 
strategijai „Europa 2020“ įgyvendinti

Atsižvelgiant į Europos Komisijos konsultacijas, nuomonėje 
REX/331 (pranešėja Evelyne Pichenot, Įvairių interesų grupė, 
Prancūzija) atkreipiamas dėmesys į tai, kad pasiūlyme dėl patai-
sytos prekybos politikos yra pateiktos naudingos įžvalgos apie 
prekybos prioritetus pagal strategiją „Europa 2020“. Pirmiausia 
siekiama užtikrinti, kad prekyba kaip strategijos „Europa 2020“ 
išorės aspektas prisidėtų prie tvaraus socialinės rinkos ekonomi-
kos augimo ir tvarumo. 

Tačiau nuomonėje taip pat raginama daugiau dėmesio skirti 
vystomajam bendradarbiavimui, visuotiniam solidarumui ir 
diskusijoms Tūkstantmečio vystymosi tikslų tema, atsižvelgiant 
į ES pagrindinį vaidmenį pasaulinės ekologiškos ekonomikos 
sąlygomis. 

EESRK, kaip pavyzdį paminėdamas pastaruoju metu sudarytą 
laisvosios prekybos susitarimą su Pietų Korėja, pabrėžia didėjantį 
pilietinės visuomenės vaidmenį įgyvendinant šiuos prekybos susi-
tarimus ir stebint, kaip jie įgyvendinami, ypač sprendžiant tvaraus 
vystymosi problemas. Nuomonėje taip pat siūloma Komitetui 
tapti bendradarbiavimo su kiekvienos šalies partnerės pilie-
tine visuomene tarpininku, kad padidėtų tarpusavio pasitikėji-
mas. (mvd) ●

Pirmojo Europos semestro įvertinimas. Nacionalinės 
vyriausybės turi dar labiau įsipareigoti

Nuomonėje EUR/002 (pranešėjas Michael Smyth, Įvairių inte-
resų grupė, Jungtinė Karalystė) įvertinamas pirmasis Europos 
semestras, naujas valdymo metodas, skirtas ekonomikos poli-
tikos koordinavimui tarp ES ir jos valstybių narių pagerinti. 
Didžiausią nerimą kelia tai, kad valstybių narių nacionalinėse 
reformų programose nurodyti įsipareigojimai yra nepakankami 
strategijos „Europa 2020“ tikslams pasiekti, kaip parodė 2012 m. 
metinio augimo apžvalga. „Europa 2020“ iniciatyvinio komiteto 
pirmininkas Joost van Iersel, apibendrinęs nuomonę plenari-
nėje sesijoje, pabrėžė, kad sėkmingas strategijos įgyvendinimas 
iš esmės priklauso nuo valstybių narių, kurios turi įgyvendinti 
savo pareiškimus ir ketinimus. Kadangi daugumą reformų rei-
kia įgyvendinti nacionaliniu lygiu, labai svarbu, kad organizuota 
pilietinė visuomenė stebėtų, ką veikia nacionalinės vyriausybės. 
Vieningai priimtoje EESRK nuomonėje pabrėžiamas ir svarbus 
švietimo – vienintelio būdo pasiekti, kad būtų diegiamos ino-
vacijos, užtikrinta technologijų pažanga ir ugdomas verslumas 
– vaidmuo. (mvd) ●

APIE PLENARINĘ SESIJĄ GLAUSTAI 

padės, be kitų dalykų, formuoti ES 
politiką EUROMED regiono pilie-
tinės visuomenės atžvilgiu 2012 m. 

Kaip ir ankstesniais metais, susi-
tikime dalyvavo ekonomikos ir 
socialinių reikalų tarybų, darbdavių 
organizacijų, profesinių sąjungų ir 
kitų ekonominių ir socialinių inte-
resų grupių regione atstovai, taip 
pat daug kitų naujų dalyvių. Pirmą 
kartą susitikime dalyvavo ir NVO 
atstovai. NVO buvo pakviestos sie-
kiant sustiprinti ryšius tarp naujai 
regione besiformuojančio akty-
vaus NVO sektoriaus ir socialinių 
bei profesinių organizacijų, kurios 
toliau vaidina esminį vaidmenį savo 
šalių ekonominiame ir politiniame 
vystymesi. 

Iš kairės į dešinę: EESRK EUROMED komiteto pirmininkas Dimitris Dimitriadis, EESRK pirmininkas 
Staff an Nilsson, Turkijos vystymosi ministras Cevdet Yilmaz, Turkijos prekybos rūmų ir prekių biržų 
sąjungos pirmininkas Rifat Hisarciklioğlu

476-oji EESRK plenarinė sesija

10-oji ES ir Kinijos pilietinės visuomenės apskritojo stalo diskusija, 2011 m. gruodžio 1–2 d.
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Šeštasis Europos integracijos 
forumo posėdis 

Daugiau nei 90 asmenų, atstovaujan-
čių Europos ir nacionalinėms orga-
nizacijoms, dirbančioms migrantų 
integracijos srityje, lapkričio 9–10 d. 
šeštą kartą susitiko Komiteto rūmuose 
Europos Komisijos ir EESRK bendrai 
surengtame Europos integracijos 
forume. Šis forumas rengiamas du 
kartus per metus. Forume taip pat 
dalyvavo atitinkamų nacionalinių 
ministerijų atstovai ir 21 EESRK nuo-
latinės tyrimo grupės dėl imigracijos 
ir integracijos narys.

Šis forumas ypatingas tuo, kad 
Komisijos narys ir kiti labai svarbūs 
asmenys perskaitę savo pranešimus 
iš forumo neišvyksta – jie bendrauja 
su dalyviais (kurie dažnai patys yra 

migrantai), išklauso jų nuomones ir 
susipažįsta su jų rūpesčiais. Dalyviai 
šį forumą vertina ir dėl to, kad jis 
suteikia puikių galimybių užmegzti 
pažinčių ir apsikeisti nuomonėmis 
Europos lygmeniu. Tai vieta, kurioje 
gali susitikti ir savo rūpesčius aptarti 
afganistanietis iš Slovakijos, fi lipinietis 
iš Graikijos ar senegalietis iš Airijos.

Dėl savitos posėdžio temos – 
„Kilmės šalių vaidmuo integracijos 
procese“ – dalyviai turėjo įvertinti 
integraciją „išoriniu“ požiūriu. Aps-
kritojo stalo diskusijose jie nagrinėjo 
prieš išvykimą taikomų integracijos 
priemonių, įskaitant parengiamuo-
sius kursus ir informacijos teikimą 
potencialiems migrantams, teikia-

mas galimybes ir su tuo susijusias 
problemas, ieškojo būdų, kaip dias-
poros grupės galėtų padėti palaikyti 
ryšius su besivystančios ekonomikos 
šalimis, ir svarstė, kokia yra apykaiti-
nės migracijos teikiama nauda ir gali-
mos pinklės. Šie klausimai įtraukti į 
naująją 2011 m. liepos mėn. priimtą 
Europos integracijos darbotvarkę, 
kuri yra būsimų šios politikos srities 
pokyčių pamatas. Pavasario pradžioje 
bus priimta tyrimo grupės dėl imigra-
cijos ir integracijos parengta EESRK 
nuomonė dėl šios darbotvarkės. 

Kitas forumo posėdis įvyks 2012 m. 
gegužės mėn. Jame bus nagrinėjami 
ekonominiai migrantų integracijos 
aspektai. (bw) ●

TRUMPAI

Laure Batut įteiktas Prancūzijos garbės legiono ordinas

2011 m. lapkričio 14 d. Laure Batut (Prancūzija), EESRK narė nuo 2004 m., 
buvo apdovanota Garbės legiono ordinu. Šį apdovanojimą, kuriuo įvertinami 
ypatingi nuopelnai tautai, L. Batut Paryžiuje įteikė buvęs ministras ir senato-
rius bei Prancūzijos Konstitucinės Tarybos narys Michel Charasse. Laure Batut 
EESRK atstovauja profesinių sąjungų konfederacijai (CGT-FO – Confédération 
Générale du Travail-Force Ouvrière), ji taip pat eina kvestoriaus pareigas ir yra 
Darbuotojų grupės (SOC/TEN) narė. (mvd) ●

Henri Malosse apie ekonomikos inovacijas

2011 m. lapkričio 9–11 d. Lione vykusiame kasmetiniame renginyje „Ekono-
mikos dienos“ (Journées de l’Economie) dalyvavo daugiau kaip 2 000 politikų, 
ekonomistų ir verslininkų, tarp jų Prancūzijos darbdavių sąjungos MEDEF 
prezidentas Laurence Parisot ir Prancūzijos ekonomikos, fi nansų ir pramonės 
ministras François Baroin. EESRK darbdavių grupės pirmininkas Henri Malosse 
kalbėjo apie didelių ir mažų įmonių tarpusavio santykius. Jis pabrėžė, kad „nuo 
subrangos santykių ir priklausomumo turime pereiti prie pasitikėjimu ir par-
tneryste pagrįstų santykių, ypač klasterių atveju, kurie gali skatinti inovacijas, 
mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą. Turime sukurti europinį „ekosistemų“ 
modelį, leisiantį mums tapti konkurencingesniais ir išsaugoti Europoje didžiąją 
dalį darbo vietų“. (mm) ●

Netrukus EESRK 
EESRK ir ekspertų grupė „Mūsų Europa“ telkia sprendimus priimančius politikus 
ir pilietinę visuomenę skatinti bendrą energetikos politiką

Nuomonėje savo iniciatyva dėl pilietinės visuomenės dalyvavimo kuriant Europos energijos bendriją, kurią parengė Pierre-
Jean Coulon (Darbuotojų grupė, Prancūzija) ir kurią EESRK svarstys 2012 m. sausio mėnesio plenarinėje sesijoje, pasiūlyta 
konkreti labiau integruotos ir solidaresnės Europos energetikos politikos vizija. 

Pirmasis žingsnis įgyvendinant šią naują iniciatyvą − konferencija „Europos Sąjunga naujos energijos bendrijos link“, 
kurią 2012 m. sausio 31 d. surengs EESRK ir ekspertų grupė „Mūsų Europa“, remiama Jacques Delors. Konferencijoje 
bus aptarti svarbiausi ES energetikos politikos iššūkiai: vidaus rinkos kūrimo užbaigimas, energijos tiekimo saugumas ir 
perėjimas prie anglies dioksido neišskiriančių energetikos sistemų iki 2050 m. 

Dalyvaujant Europos energijos bendrijos projekto iniciatoriui Jacques Delors, aukšti politikos pareigūnai ir pilietinės 
visuomenės atstovai aptars veiklos etapus, kuriuos būtina įveikti norint ES lygmeniu pasiekti visišką energetikos integraciją. 
Šiuo tikslu reikia geriau koordinuoti valstybių narių, Europos Sąjungos ir ūkinės veiklos vykdytojų veiksmus ir atsižvelgti 
į didelius Europos piliečių lūkesčius energetikos srityje, visų pirma susijusius su didesne apsauga nuo tiekimo sutrikimų, 
kontroliuojamomis ir prieinamomis kainomis bei didesniu solidarumu. (ac) ●

Komisijos narė Cecilia Malmström, vedėjas prof. Fargues, apskritojo stalo dalyviai –pranešėjai A. Xuseyn, T. Baghajati, J. Bains

EESRK narė Laure Batut

Henri Malosse, EESC member
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