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ĮŽANGINIS ŽODIS Europa turėtų labiau vienytis 
ir energijos srityjeMieli skaitytojai, 

2011-ųjų pabaiga buvo paženklinta naujų soli-
darumo deklaracijų ir tikėjimo euro ateitimi 
pareiškimų: mūsų valstybių ir vyriausybių vado-
vai, išskyrus Jungtinę Karalystę, per gruodžio 
mėn. vykusį Europos Vadovų Tarybos susiti-
kimą sutarė derėtis dėl Sutarties pakeitimo, kad 
sustiprintų ekonomikos valdymą. Europa galbūt 
dar neišlipo iš duobės, tačiau mūsų ekonominė 

ir pinigų sąjunga pagaliau įgijo tvirtesnį pagrindą. Šį žingsnį į priekį lėmė 
mūsų politinių vadovų supratimas ir iš jo kylantis atsakomybės jausmas, kad 
vienintelis būdas įveikti šią krizę – veikti išvien. 

Europos politiniai lyderiai rado reikiamą akstiną siekti, kad ūkio ir biudžeto 
reikaluose „daugėtų Europos“. Tačiau politikos sričių, kuriose toks koordi-
navimas duotų naudos, yra daug daugiau. Čia noriu pacituoti Jean-Claude 
Trichet žodžius, gruodžio 28 d. paskelbtus Les Echos. Jis pažymi, kad „šian-
dien turime ne mažiau priežasčių negu 1945-aisiais kovoti už „vis glaudesnę 
sąjungą“ Europoje; šios priežastys – tai mūsų ateitis ir tik ji“. (Viskas liudija 
būtent tai: naujas pasaulio geopolitinis žemėlapis, mūsų globalios ekonomikos 
panorama, mokesčių problemos, mūsų planetos tausojimo siekiai bei būtinybė 
užtikrinti ekonomikos augimą, inovacijas ir konkurencingumą kartu saugant 
socialines teises ir užtikrinant orų gyvenimą visiems.) 

Tik savo piliečių padedama tokia naujoji Europa gali įgyti realias pers-
pektyvas ir pripažinimą, kurio jai reikia, kad galėtų ilgai gyvuoti. Štai kodėl 
EESRK stengiasi skatinti vis platesnes viešas diskusijas visoje Europoje. Sausio 
31 d. įvykusi konferencija Europos energetikos bendrijos klausimais atskleidė 
dvejopą mūsų siekį – paskatinti Europos Sąjungą įvardyti solidarų atsaką į 
susikaupusias problemas, kaip antai energijos tiekimo problemą, bei įtraukti 
pilietinę visuomenę į diskusiją siekiant įpūsti naujos gyvybės integracijos pro-
cesui bei stiprinti demokratinio teisėtumo pojūtį. 

Europa gali ir privalo išlikti vieninga, jeigu nori, kad būtų pripažįstamas jos 
autoritetas tarptautinėse derybose dėl klimato kaitos problemų. Konferencija 
„Tausus ir atsakingas elgesys!“, įvykusi vasario 7–8 d., tapo reikšmingu forumu 
keistis idėjomis – joje padarytomis išvadomis galės remtis kovo mėn. Euro-
pos Vadovų Taryba, užsibrėžusi tikslą parengti ES poziciją JT konferencijai 
„Rio+20“, kuri bus skirta darnios plėtros temoms.

Šiose srityse, kaip ir daugelyje kitų, būdama vieninga ES gali pasiekti viską. 
Mėgstu kartoti žmonėms: nepamirškime, kad Europa yra ne problema, o 
sprendimas.
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„Energetika yra ta sritis, kurioje 
Europa kol kas dar nepateisino 
piliečių lūkesčių“, – pareiškė Euro-
pos ekonomikos ir socialinių rei-
kalų komiteto (EESRK) pirmininko 
pavaduotoja Anna Maria Darmanin, 
sakydama įžanginį žodį sausio 31 d. 
prasidėjusioje konferencijoje „Euro-
pos Sąjunga ir Europos energijos 
bendrijos kūrimas“. Neseniai atlik-
tos apklausos duomenimis dauguma 
europiečių prisipažįsta, kad jaustųsi 
saugesni, jei ES politika energijos sri-
tyje būtų glaudžiau koordinuojama 
(60 proc.) ir būtų užtikrintas valsty-
bių solidarumas nutrūkus energijos 
tiekimui (79 proc.). 

Tačiau, nepaisant tokių aiškiai 
išreikštų lūkesčių, Europa vei-
kia nepateisinamai lėtai siekdama 
užbaigti vidaus rinkos elektros ener-
gijos ir dujų srityse kūrimą. „Naci-
onalinė energijos politika atskirose 
valstybėse narėse pasirodė nepakan-
kamai efektyvi, tačiau ir dabar mes 
neturime bendros Europos energi-
jos politikos, kuri padėtų įveikti šias 
nacionalinio lygmens problemas“, 
– konferencijai pateiktame rašte 
teigė Jacques Delors. Buvęs Euro-
pos Komisijos pirmininkas pirmasis 
iškėlė idėją sukurti Europos energi-
jos bendriją, kad būtų paspartintas 
tikros, visą Europą apimančios ener-
gijos rinkos sukūrimas. O Europos 
Komisijos narys, atsakingas už ener-
getiką, Günther Oettinger pareiškė, 
kad reikia įveikti rinkų susiskaldymą 
ir iki 2014 metų sukurti vidaus rinką. 
Tokiu būdu ES BNP iki 2020 metų 
padidės 0,8 proc. 

Turint omenyje nepavydėtiną 
dabartinę padėtį, iššūkis yra milži-

niškas. Neseniai priimtos EESRK 
nuomonės dėl Europos energijos 
bendrijos pranešėjas Pierre-Jean 
Coulon pažymėjo, kad šiuo metu 
tik 10  proc. energijos kerta šalių 
sienas, vartotojai negali pasirinkti 
užsienyje įsisteigusio operatoriaus, 
energijos nepriteklius didėja, tinklų 
planavimas iš esmės lieka naciona-
line kompetencija ir ES nesilaiko 
vieningos pozicijos derybose su tie-
kiančiosiomis šalimis. 

Europos ekonomikos ir socia-
linių reikalų komiteto nuomonėje 
raginama sukurti Europos energijos 
bendriją. Vienas iš jos pagrindinių 
elementų būtų regioninių energi-
jos junginių sukūrimas; jų viduje 
šalys ir operatoriai koordinuotų 
savo pagrindinius sprendimus dėl 
energijos rūšių derinimo ir tinklų 
vystymo. Pierre-Jean Coulon nuo-
mone, tai paskatintų nemažą masto 
ekonomiją ir pramonės, paremtos 
naujais energijos ištekliais, vysty-
mąsi. Tai taip pat padėtų laipsniškai 
integruoti rinkas, kurios iki šiol buvo 
atskiros, ir suvienodinti kainas. 

EP pirmininkas Martin Schulz 
savo ruožtu pabrėžė, kad šis projek-
tas palengvins perėjimą prie mažai 
anglies dioksido į aplinką išskirian-
čių technologijų visuomenės, padės 
kurti naujas darbo vietas ir paspar-
tins augimą.

Daugelis konferencijos dalyvių 
pasisakė už bendras pastangas ener-
gijos gavybos, perdavimo ir varto-
jimo srityse ir pareiškė, kad valstybių 
narių, kurios nesivienytų su kitomis, 
galutiniai vartotojai patirtų didelių 
nepatogumų, neišvengdami kainų 

šuolių ir staigių energijos gamybos 
bei vartojimo pokyčių. Kai kurie 
energingai pasisakė prieš, jų nuo-
mone, pernelyg skubotai vykdomą 
laipsnišką branduolinės energijos 
gamybos nutraukimą ją pakeičiant 
taršesniais energijos ištekliais, nes tai 
gali kelti grėsmę ES tikslams energi-
jos ir klimato apsaugos srityse.

Jau ne kartą tvirtinta, jog būtina 
koordinuoti veiksmus, kad būtų 
pasiektas geriausias galimas rezulta-
tas ne tik socialiniu ir pramoniniu, 
bet ir aplinkosauginiu požiūriu, 
ateityje keičiant energijos perda-
vimo būdus. Energijos politika turi 
būti glaudžiai derinama su politika 
klimato srityje ir pritaikyta prie ener-
gijos galutinių vartotojų poreikių. 
Konferencijoje pripažinta, jog reikia 
dėti daugiau pastangų, kad energijos 
politika užtikrintų geresnę prieigą 
prie tiekiamos energijos ir pilietinės 
visuomenės dalyvavimą sprendžiant 
svarbius energijos pasirinkimo klau-
simus.

Po konferencijos Staff an Nilsson 
ir Jacques Delors pasirašytoje ben-
droje deklaracijoje bus raginama 
nedelsiant imtis praktinių veiksmų 
siekiant integruoti ES energetikos 
politiką.

Konferencija, kurioje dalyvavo 
daugiau nei 200 dalyvių, buvo labai 
sėkminga. Ją organizavo EESRK ir 
asociacija Notre Europe – Jacques 
Delors sukurta Europos ekspertų 
grupė. (mb) ●

Iš kairės į dešinę: Europos Parlamento pirmininkas Martin Schulz, EESRK pirmininko pavaduotoja Anna Maria Darmanin ir už energetiką 
atsakingas Europos Komisijos narys Günther Oettinger
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Sausio mėnesio plenarinė sesija buvo 
pirmoji pirmininkaujant Danijai. Jos 
metu Danijos vyriausybės Europos 
reikalų ministras Nicolai Wammen 
pristatė artimiausių šešerių mėnesių 
Danijos vyriausybės prioritetus.

Nors įveikti ekonomikos ir soci-
alinę krizę iš esmės yra svarbiausias 
Danijos programos tikslas, ministras 
pabrėžė, kad taip pat svarbu suma-
žinti ir politines krizės pasekmes. 
Todėl pirmininkaujanti Danija sieks 
išsaugoti vieningą ES, kuri turi būti 
tarsi „27 narių šeima“, o ne „10 arba 
17 narių klubas“. 

Danijos pirmininkavimo priorite-
tai siejami su atsakinga, dinamiška, 
ekologiška ir patikima Europa.

Atsakinga Europa - tai tiek nacio-
naliniu, tiek Bendrijos lygmeniu savo 
fi nansus atsakingai valdanti Europa. 
Šiuo tikslu reikia užtikrinti, kad būtų 
įdiegta ir vykdoma nauja ekonomi-
kos valdysena, pagal kurią numaty-
tas didesnis nacionalinės biudžeto ir 
ekonomikos politikos koordinavimas 
ir priežiūra. Danija nori, kad 2014-
2020 m. biudžete, dėl kurio turi būti 

susitarta iki 2012 m. pabaigos, būtų 
derinama finansinė atsakomybė ir 
augimo skatinimas. 

Siekdama užtikrinti dinamišką 
Europą pirmininkaujanti šalis ketina 
modernizuoti vidaus rinką, kuri dvi-
dešimtaisiais jos sukūrimo metais 
turi tapti patrauklesne kapitalui, 
kurioje vešiesiems pirkimams turi 
būti taikomos lankstesnės taisyklės, 
užtikrinta didesnė vartotojų apsauga 
ir sukurta įmonėms prieinamesnė 
patentų sistema. 

Ministras mano, kad būtina spar-
čiau pereiti prie tvarios ekonomikos, 
kol į kitas šalis „nenutekėjo“ mūsų 
žinios ir nedingo darbo vietos. Ekolo-
giškesnės Europos kūrimas susijęs ne 
tik su augimo, bet ir su energetikos, 
žemės ūkio ar žuvininkystės politika. 
Visos šios politikos sritys yra Danijos 
darbotvarkės prioritetai. 

Galiausiai, atsižvelgiant į Arabų 
šalių pavasario įvykius, po kurių 
tenka priimti pabėgėlius ir nagrinėti 
susijusius prašymus, šiuo metu labai 
svarbu stiprinti Šengeno valstybių 
bendradarbiavimą ir siekti sukurti 

Europos prieglobsčio sistemą. Kal-
bant apie plėtrą, Turkijos, Islandijos 
arba Serbijos ir Juodkalnijos stojimo 
klausimas bus svarstomas atsižvel-
giant į šių šalių pasiektą pažangą. 

Lisabonos sutartimi pakeitus ins-
titucinę sandarą tikimasi, kad pagal 
rotacijos principą pirmininkaujanti 
valstybė atliks „sąžiningo tarpininko“ 
vaidmenį. Danijos vyriausybė tvirtai 
nusprendusi imtis tokio vaidmens. 

Pirmininkas Staff an Nilsson pasi-
džiaugė, kad ši pirmininkaujanti 
valstybė bus tarsi „nauja vitaminų 
injekcija“, paskatinsianti Komiteto 
veiklą. Nicolai Wammen nurodė, 
kad pirmininkaujanti Danija Komi-
tetą laiko ne tik įtakingu, bet ir vienu 
iš svarbiausių partnerių. Trijų grupių 
pirmininkai savo ruožtu pareiškė 
tikintys, kad pirmininkaujančiai 
Danijai pavyks sugrąžinti Europą į 
savo vėžias. 

Pirmininkaujanti Danija ir EESRK 
tikisi tvirtos partnerystės ir glaudžiai 
bendradarbiaus siekdami padėti ES 
įveikti sunkią padėtį. (mvd) ●

Iš kairės į dešinę: EESRK pirmininkas Staff an Nilsson ir Danijos Europos reikalų ministras Nicolai Wammen

Pilietinė visuomenė – ES pirmininkaujančios Danijos partnerė
Ateinantis pusmetis Europos Sąjungai nebus lengvas

Ekonominė krizė skaudžiai palietė 
darbo rinką. Tūkstančių bendrovių 
verslas žlunga, nedarbo lygis tebelieka 
aukštas, atlyginimai mažėja, socialinės 
apsaugos sistemų biudžetai mažinami, 
didėja skurdas ir socialinė atskirtis. 

Tam, kad sėkmingai išbristume 
iš šios krizės, mums reikalinga gerai 
išsilavinusi jaunoji karta, sugebanti 
pati priimti sprendimus. Todėl vals-
tybės narės turėtų ypač didelį dėmesį 
skirti valstybinėms investicijoms į 
švietimą ir profesinį mokymą, teisė 
į kuriuos yra viena iš pagrindinių 
žmogaus teisių ir sykiu viešoji gėrybė. 
Investuodami į švietimą mes prisidė-
tume prie strategijos „Europa 2020“ 
siekio padidinti užimtumo lygį 
(numatoma, kad 2020 m. 75 proc. 

20–64 metų amžiaus asmenų turės 
darbo vietą) ir socialinę įtrauktį (pla-
nuojama ištraukti iš skurdo 20 mln. 
žmonių).

Švietimas turėtų apimti visus gyve-
nimo etapus: ikimokyklinį, aukštąjį 
ir suaugusiųjų mokymą skirtingose 
formaliojo, neformaliojo švietimo ir 

savišvietos įstaigose. Atsižvelgdamas 
į tai, SOC specializuotasis skyrius 
sausio 24  d. surengė konferenciją 
„Ekonomikos krizė, švietimas ir 
darbo rinka“ tam, kad būtų ieškoma 
geresnių būdų integruoti jaunimą į 
darbo rinką, spręsti su mokymusi 
visą gyvenimą susijusius uždavinius 
ir tobulinti labiau pagyvenusių dar-
buotojų įgūdžius.

Konferencijoje dalyvavo nemažai 
sprendimus priimančių asmenų, be 
kita ko, Europos Komisijos narė, 
atsakinga už švietimą, kultūrą, dau-
giakalbystę ir jaunimą, Androulla 
Vassiliou, Danijos vaikų ir švietimo 
reikalų ministras, Graikijos švietimo, 
mokymosi visą gyvenimą ir religijos 
reikalų ministras, Europos Parla-

mento nariai, priklausantys Europos 
liaudies partijos (krikščionių demo-
kratų) frakcijai ir Socialistų ir demo-
kratų pažangiojo aljanso frakcijai. 
Diskusijose taip pat dalyvavo OECD, 
Europos studentų forumo, Europos 
jaunimo forumo, Europos profesinių 
sąjungų švietimo reikalų komiteto ir 
kitų organizacijų atstovai. (mvd) ●

Investicijos į švietimą 
būtinos, kad išvestume 
ES iš krizės

Daniškas Europos modelis 

„Dabar, kai Europa išgyvena nere-
gėto masto ekonominę, socialinę, 
politinę ir institucinę krizę, labai 
svarbu, kad Danija turėtų tvirtą pozi-
ciją“, – pabrėžė Europos ekonomikos 

ir socialinių reikalų komiteto pirmi-
ninkas Staff an Nilsson. EESRK, glau-
džiai bendradarbiaudamas su visos 
Europos pilietine visuomene, visoke-
riopai padės pirmininkaujančiai vals-
tybei remti ir skatinti aplinkosauginę, 
ekonominę ir socialinę pažangą.

EESRK misija – skatinti dialogą ir 
dalyvavimą ir stengtis aktyviam dar-
bui suburti kuo daugiau vietos žmo-
nių. Komiteto nariai atlieka didelį 
darbą aiškindami ES politikos esmę 
savo šalyse, jie įsiklauso į visuomenės 
poreikius ir interesus ir šia informa-
cija dalijasi Briuselyje. Jeigu norime 
įveikti krizę ir kad visą laiką didėtų 
užimtumo ir augimo lygis, atsa-
komybę už tai turi prisiimti ir visa 
visuomenė bei dalyviai. 

Krizei įveikti veiksmų reikia imtis 
tuoj pat, tačiau labai svarbu turėti 

ir ilgalaikę viziją, kad užtikrintume 
gerovę būsimoms europiečių kar-
toms.

Būtent todėl EESRK nepaliauja 
galvojęs apie tęstinumą ir yra užsi-
brėžęs neišleisti jo iš akių visose 
politikos srityse. Tarp EESRK prio-
ritetų jau šiandien randame strategiją 
„2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo strategija“. Už 
šio prioriteto įgyvendinimą atsakin-
gas Strategijos „Europa 2020“ inici-
atyvinis komitetas. 

Norėdamas pademonstruoti, kad 
vartotojų teisių apsaugos srityje yra 
sukaupęs nemenką patirtį, EESRK 
2012  m. kovo  mėn. Kopenhagoje 
surengs savo kasmetinį renginį  – 
Europos vartotojų dieną. „Jeigu 
norime atgaivinti vidaus rinką, pri-
valome atgauti vartotojų pasitikė-

jimą“, – sako EESRK narė, Danijos 
vartotojų tarybos atstovė Benedicte 
Federspiel. 

EESRK planuoja surengti keletą su 
energetikos politika susijusių rengi-
nių. Pavyzdžiui, 2012 m. sausio mėn. 
kartu su pirmininkaujančia Danija 
EESRK surengs didelę konferenciją 
Europos energetinės bendruomenės 
tema. Komitetas taip pat rengia pra-
nešimą ir rekomendacijas 2012 m. 
birželį įvyksiančiai Jungtinių Tautų 
„Rio+20“ tvaraus vystymosi konfe-
rencijai. EESRK tvaraus vystymosi 
observatorija atsakinga už plačių 
viešųjų konsultacijų koordinavimą, 
o 2012  m. vasarį Komitetas kartu 
su Europos Komisija rengia konfe-
renciją, kurios tikslas – paskatinti 
dialogą, keistis patirtimi, ieškoti 
geriausios praktikos pavyzdžių, dis-
kutuoti ir sutarti dėl tolesnių darbų, 

teikti pasiūlymus sprendimus pri-
imančioms institucijoms tokiais 
klausimais kaip ekologiška ekono-
mika, vartojimas, valdymas ir skurdo 
panaikinimas.

Ateinančiais mėnesiais negalima 
pamiršti, kad krizė turi ir sociali-
nių padarinių. „Didžiausia Europos 
problema  – nedarbas, ypač jau-
nimo“, – sako EESRK narė, Danijos 
profesinių sąjungų konfederacijos 
atstovė Marie-Louise Knuppert. Jos 
nuomone, reikėtų naujų pasiūlymų, 
kaip padėti jauniems bedarbiams įsi-
lieti į darbo rinką. Komitetas visada 
su dideliu susidomėjimu išklauso jau-
nųjų europiečių (rytdienos politikų) 
minčių ir įsiklauso į jų patirtį, todėl 
2012 m. balandžio mėn. jau trečią 
kartą Briuselyje surengs jaunimo 
plenarinę sesiją „Tavo Europa, tavo 
balsas“. ●

European Economic and Social Committee

The European Economic
and Social Committee 

during the
Danish Presidency

January – June 2012     
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EESRK dalyvavimas Tarptautinėje 
Berlyno parodoje „Žalioji savaitė“ 

Sakuros pražys ir vėl 

EESRK pirmininkas Staff an Nilsson ir 
Komiteto Žemės ūkio, kaimo plėtros ir 
aplinkos skyrius (NAT) aktyviai daly-
vavo Tarptautinės Berlyno parodos 
„Žalioji savaitė“, kuri vyko 2012 m. sau-
sio 19-21 d., pirmųjų dienų renginiuose.

Tarptautinė „Žalioji savaitė“ yra 
didžiausia pasaulyje maisto, žemės ūkio 
ir sodininkystės paroda-mugė, kurioje 
kiekvienais metais kita tema pristatomi 
komerciniai ir nekomerciniai stendai. 
Svarbiausiame politiniame Tarptau-
tinės „Žaliosios savaitės“ renginyje 
- Pasauliniame maisto ir žemės ūkio 
forume (angl. Global Forum for Food 
and Agriculture, GFFA) - dalyvavo 
viso pasaulio aukšto lygio politikai, 
vystomojo bendradarbiavimo ekspertai, 
mokslo bendruomenė ir pilietinė visuo-
menė, kad aptartų prioritetinius žemės 

Sausio 20 d. Tarptautinės parodos 
„Žalioji savaitė“ būstinėje EESRK NAT 
skyrius surengė viešąjį klausymą tema 
„BŽŪP iki 2020 m.: ar naujas bendras 
rinkos organizavimas suteiks ūkinin-
kams daugiau galių?“ Šio klausymo 
išvados bus pateiktos EESRK nuomo-
nėje „BŽŪP iki 2020 m.“, kurią numa-
tyta priimti 2012 m. kovo mėn. (fda)
 ●

Daugiau informacijos:

Tarptautinė paroda „Žalioji savaitė“ 
http://www.gruenewoche.de/en/ 

Pasaulinis maisto ir žemės ūkio foru-
mas http://www.gff a-berlin.de/en

ES vaidmuo stiprinant taiką 

Nuomonėje REX/326 (pranešėja 
Jane Morrice, Įvairių interesų 
grupė, Jungtinė Karalystė) nagri-
nėjamas ES vaidmuo stiprinant 
taiką ir siūloma keletas geriausios 
praktikos rekomendacijų ir būsi-
mos politikos gairių šioje srityje 
itin akcentuojant tai, kad pilietinė 

visuomenė turėtų atlikti ryškesnį vaidmenį. Įsteigus ES išorės 
veiksmų tarnybą atsirado puiki galimybė padidinti nuoseklumą 
ir sukurti integruotą pasaulio konfl iktų sprendimo sistemą. ES 
yra sėkmingiausias politinės integracijos modelis pasaulyje. 
Laikydamasi holistinio požiūrio, savo taikos stiprinimo misi-
jose ji galėtų siekti drąsesnių tikslų. Praktiniu požiūriu ši nauja 
strategija galėtų būti įgyvendinta vienu metu imantis civilinių, 
karinių, diplomatinių, humanitarinių, vystymosi, prekybos ir 
investicinių priemonių. Laikantis šio naujo koordinuoto požiū-
rio, pilietinės visuomenės organizacijos turėtų atlikti lemiamą 
vaidmenį užtikrinant bet kurios taikos stiprinimo strategijos 
veiksmingumą ir ilgalaikį tvarumą. Be to, siūloma sukurti 
Europos taikos stiprinimo ekspertų iš teismų sistemos, polici-
jos pajėgų, nevyriausybinių organizacijų, tarpininkų pasaulio 
ir kt. duomenų bazę ir sudaryti Europos Parlamento, Europos 
Komisijos, Regionų komiteto ir, savaime aišku, EESRK atstovų 
darbo grupę. (asp) ●

GMO Europos Sąjungoje

EESRK poziciją dėl GMO Europos Sąjungoje, kurią pristatė 
pranešėjas Martin Siecker (Darbuotojų grupė, Nyderlandai) 
vasario mėn. įvykusioje plenarinėje sesijoje, palaikė dauguma 
narių. Dabartinė ES GMO teisinė bazė keičiama, taigi EESRK 
artimiausiu metu dažniau reikš savo nuomonę dėl genų inži-
nerijos politikos ir jai taikomų teisės aktų. Norint pasirengti 
būsimoms diskusijoms ir pasirinkti jų kryptį, šioje nuomonėje 
apžvelgiama susidariusi padėtis, su GMO susiję klausimai, taip 
pat ES vykdomas jų reguliavimas. Būtina atsižvelgti į įvairius 

aspektus: etinius, aplinko-
sauginius, technologinius, 
socialinius bei ekonominius, 
teisinius ir politinius klau-
simus, kuriuos nagrinėjant 
reikia neužmiršti plataus 
visuomeninio konteksto. 
Ši nuomonė turėtų tapti 

pagalbine priemone rengiantis subalansuotoms ir vaisingoms 
politinėms diskusijoms šiais svarbiais klausimais. (ail) ●

Energetikos politika. Prašom įtakingesnės Europos

EESRK nuomonėje savo iniciatyva Komitetas išplėtojo buvusio 
Europos Komisijos pirmininko Jacques Delors idėją sukurti 
Europos energijos bendriją, kad būtų atgautas prarastas pagrei-
tis užbaigiant visos ES energetikos vidaus rinką. 

Nuomonėje pabrėžiama, kad labai svarbu laikytis vienodo 
požiūrio į energetikos gamybą, perdavimą ir vartojimą, ir tei-
giama, kad valstybės narės šioje srityje turėtų elgtis protingai. 
Komitetas pareiškė savo susierzinimą dėl vienašalių sprendimų 
energetikos srityje teigdamas, kad vardan solidarumo ir veiks-
mingumo tokius sprendimus derėtų priimti bendru ES lygmens 
susitarimu. 

EESRK pritarė idėjai žengti pirmą žingsnį Europos ener-
gijos bendrijos link ir sukurti regioninius energetikos blokus, 
kuriuose šalys ir subjektai turėtų koordinuoti pagrindinius 
savo sprendimus dėl energijos rūšių derinio ir tinklo vystymo. 
EESRK teigė, kad tai užtikrintų didelę masto ekonomiją ir 
suteiktų galimybę palaipsniui integruotis į iki šiol buvusias 
atskiras rinkas suderinant kainas. 

Komitetas pritarė J. Delors idėjai sukurti Europos dujų pir-
kimo grupę, kad būtų sustiprinta valstybių narių ir bendro-
vių derybinė pozicija. EESRK tvirtai įsitikinęs, kad Europos 
Komisija turėtų valstybių narių vardu derėtis dėl energetikos 
susitarimų su trečiosiomis šalimis ir jai turėtų būti leista per-

žiūrėti nacionalinius energetikos susitarimus prieš jiems įsiga-
liojant. (mb)  ●

Jaunimo užimtumas, techniniai įgūdžiai ir judumas 

Ekonominės krizės padariniai atskleidė struktūrines darbo 
rinkų problemas. Krizės aplinkybėmis būtent jaunuoliai 
nukenčia labiausiai: darosi vis sunkiau rasti savo vietą darbo 
rinkoje. EESRK nuomonė savo iniciatyva SOC/421 (pranešėja 
Dorthe Andersen, Darbdavių grupė, Danija) įvardija priemo-
nes, skirtas padėti jaunuoliams patekti į darbo rinką bei skatinti 
jų judumą rinkoje. Dokumente dėmesys sutelktas į verslo ir 
švietimo sektorių glaudesnio bendradarbiavimo svarbą: šis ben-
dradarbiavimas būtinas siekiant didinti užimtumo galimybes 
ir padėti vidurinių mokyklų moksleiviams lavinti reikalingus 
gebėjimus (rdr) ●

Profesinis švietimas ir mokymas – kokybiška 
aukštojo mokslo alternatyva 

Anot profesinių kvalifi kacijų paklausos prognozių, Europos 
Sąjungoje iki 2020 m. didės aukštos kvalifi kacijos specialistų 
paklausa. EESRK nuomonėje (pranešėja Vladimira Drbalová, 
Darbdavių grupė, Čekija) teigiama, kad valstybėms narėms lai-
kas imtis savo profesinio švietimo ir mokymo (PŠM) sistemų 
reformos. PŠM turėtų būti patraukli alternatyva akademiniam 
lavinimui, kadangi tik tinkamai subalansavus šiuos du procesus 
įmanoma užtikrinti ekonomikos augimą ir socialinę pažangą. 
Socialiniai partneriai turėtų padėti valdžios institucijoms for-
muoti ir įgyvendinti PŠM politiką, užtikrinti siūlomo mokymo 

ir darbo rinkos paklausos ati-
tiktį. (rdr) ●

GLAUSTAI APIE PLENARINĘ SESIJĄ

EESRK narė Jane Morrice

EESRK narys Martin Siecker

EESRK narė Vladimira Drbalová

ūkio politikos klausimus. Šiemetinės 
parodos moto – „Apsirūpinimas maistu 
per subalansuotą augimą. Ūkininkavi-
mas turint ribotus išteklius“ (angl. Food 
Security through Sustainable Growth 
– Farming with Limited Resources). 
Šiam klausimui bus skiriama ypač 
daug dėmesio kitoje Jungtinių Tautų 
Aplinkos ir plėtros konferencijoje Rio 
de Žaneire („Rio+20“) .

Staff an Nilsson dalyvavo įvairiuose 
aukšto lygio susitikimuose. Sausio 21 
d. jis pasakė kalbą Pasaulinio maisto 
ir žemės ūkio forumo žemės ūkio 
ministrų susitikime ir pabrėžė, kad 
būtina plėtoti dialogą su ūkininkais ir 
jų organizacijomis, taip pat užtikrinti 
jų dalyvavimą priimant sprendimus dėl 
reformų, kuriomis siekiama tvaresnio 
žemės ūkio.

Iš kairės į dešinę: EESRK pirmininkas Staff an Nilsson ir Vokietijos maisto, žemės ūkio ir vartotojų apsaugos ministrė Ilse Aigner

EESRK ir Japonijos ryšių grupė lap-
kričio mėn. lankėsi Japonijoje, kad 
galėtų įvertinti, kaip šalis atsigauna 
po praėjusių metų kovo mėn. įvyku-
sio pražūtingo žemės drebėjimo ir 
cunamio, po kurio žuvo arba dingo 
20  000 žmonių, o 350  000 – liko 
be namų. Nukentėjusiame regione 
dešimtys tūkstančių žmonių gyvena 
laikinuose būstuose, atstatymo darbai 
dar tik prasideda.

Nelaimė privertė daugelį žmonių 
susimąstyti, kuo būtų galima prisi-
dėti. Pavyzdžiui, Kwansei Gakuin 
universiteto studentai negalėjo 
sėdėti sudėję rankų ir laukti. Jie 
susibūrė bendram projektui „Heart 
on Coin“, kuriuo siekiama iš viso 
pasaulio surinkti aukas ir paguodos 
žinutes ir nusiųsti jas nuniokotame 
regione esančioms mokykloms ir 
žvejų kooperatyvams. Aukojusie-
siems studentai taip pat nusiuntė 
pagalbos gavėjų žinutes. Apie tai 
skelbiama interneto svetainėje; joje 
taip pat rasite paguodos kupiną gera-
dario iš Turkijos žinutę: „Niekad 
nepraraskite vilties. Mes su jumis!“ 
arba šią stiprybės suteikiančią 
žinutę iš Tailando: „Nepasiduokit! 
Saulė jums ir vėl nušvis“. Per dešimt 

mėnesių buvo surinkta daugiau kaip 
30 000 eurų. 

Ryšių grupės pirmininkės Eve 
Päärendson (Estija, Darbdavių 
grupė) nuomone, „žaizdoms išgyti 
reikia laiko, tačiau žinoti, kad kažkas 
tavimi rūpinasi ir apie tave galvoja, 
yra ne mažiau svarbu nei gauti fi nan-
sinę pagalbą“. 

Po žemės drebėjimo labdaros 
organizacijos dygo kaip grybai po lie-
taus. Jas galima pamatyti gatvėje, kaip 
ir visuomenines grupes, renkančias 
aukas ir koordinuojančias pagalbos 
programas. Kiekvieną dieną nuken-
tėjusiame regione žmonėms padeda 
apie 2 000 savanorių. 

Jie ne tik parėmė vyriausybės 
pastangas atkurti ir atgaivinti regi-
oną, bet ir padėjo išspręsti kai kurias 
problemas. 

Japonija nėra patyrusi užsienio 
pagalbos gavėja ir valdytoja. Dėl 
specialiųjų žinių stokos ir katastro-
fos masto vyriausybei labai sunku 
skubiai ir patikimai informuoti pani-
kos ištiktus gyventojus ir efektyviai 
paskirstyti iš viso pasaulio plaukian-
čią pagalbą. 2011 m. rugsėjo mėn. 
apie 60 proc. visų aukų dar nebuvo 
pasiekę nukentėjusiųjų. 

Nors savanorių veiklos rezulta-
tai ir puikūs, akivaizdu, kad reikia 
paremti savanorių organizacijas ir 
labiau pripažinti jų svarbą teikiant 
pagalbą aukoms. 

 

Savanoriškos veiklos projekte „Heart on coin Kizuna“ 
dalyvaujantys Osakos studentai Tagajo Fureai 
festivalyje vaikams teikia EESRK dovanas
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TRUMPAI

Kadangi EESRK atstovai Japo-
nijoje lankėsi prieš pat Kalėdas, jie 
nuvežė vaikams smulkių dovanėlių: 
kalendorių, spalvinimo pieštukų, 
liniuočių. „Dėl ištikusios nelai-
mės labai daug vaikų liko be tėvų 
ir beveik neturi galimybių lankyti 
mokyklos ar dalyvauti užklasinėje 
veikloje. Norėjome, kad jie nesi-

jaustų vieniši ir nors trumpam 
atitrūktų nuo slegiančios kasdieny-
bės,“ – teigė E. Päärendson. (ep/
mb) ●

„Vaizdo iššūkis 2012“ – tegu jūsų balsas tampa matomas!

Šiuolaikinio meno atspindžiai Danijos karalių rūmuose

„Mūsų ekonominiai pamatai yra tvirti: reikia tik tikėti ir 
pasitikėti ES“, – per Rusijos TV sakė Joost van Iersel

Už komunikaciją atsakingos EESRK 
pirmininko pavaduotojos Anna 
Maria Darmanin iniciatyva Komi-
tetas 2012-uosius pradėjo pakviesda-
mas jaunimą visoje ES mesti vaizdo 
iššūkį. Kvietimas mesti šį iššūkį 
turėtų padrąsinti jaunuolius ieškoti 

Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetas (EESRK), bendra-
darbiaudamas su Danijos kultūros 
institutu, pagal Danijos pirminin-
kavimo ES Taryboje programą sau-
sio 18 d. pristatė fotografi jų parodą 
„Šiuolaikiniai karalių namai“. 
Fotografijos supažindina su 2004–
2010  m. Frederiko  VIII rūmuose 
Amalienborge, Kopenhagoje, atlik-
tais restauravimo darbais ir rūmams 

Gruodžio 7 d. EESRK „Europa 2020“ 
iniciatyvinio komiteto pirmininkas 
Joost van Iersel dalyvavo „Russia 
Today“ kanalo diskusijų laidoje, 
kurią veda Peter Lavelle. Kiti du dis-
kusijų laidos dalyviai, Ann Pettifor ir 
James Meadway, laikėsi labai euros-
keptiškos pozicijos – prognozavo 
didžiulę politinę krizę ir net euro 
žlugimą. Abu itin kritiškai vertino 
Europos vadovus ir politikus.

Nepaisant gana priešiškos atmos-
feros, J. van Iersel pavyko aiškiai 
išdėstyti, kad euro padėtis, palyginti 
su doleriu arba jena, yra gera ir kad 
ES ekonomika laikosi gana tvirtai 
turint omenyje labai sudėtingas ir 
Europoje, ir visame vakarų pasau-
lyje susiklosčiusias aplinkybes. Eurą 
ištikusios bėdos bus įveiktos. Deja, 
nepakako laiko paaiškinti Komiteto 
pozicijai dėl būsimo ES ekonomi-

kūrybingų būdų vaizdinėmis prie-
monėmis parodyti – nesislepiant po 
kauke ar neįskaitoma veido išraiška, 
– ką jiems reiškia Europa.

Visi vaizdo darbai, kuriuos galima 
siųsti nuo 2012 m. sausio 1 iki vasario 
15 d., bus įdėti į EESRK tinklavietę 
adresu http://www.eesc.europa.eu/
video-challenge. Be to, nuo vasario 
18 d. iki kovo 2 d. vidurdienio šioje 
tinklavietėje galite balsuoti už jums 
labiausiai patikusį vaizdo kūrinį. 
Trys geriausi vaizdo kūriniai pasi-
dalins net 10 000 eurų prizinį fondą 
2012  m. kovo 15  d. įvyksiančioje 
apdovanojimų ceremonijoje.

suteiktomis naujoviškomis meninė-
mis detalėmis. 

Kronprincas Frederikas ir prin-
cesė Mary nusprendė leisti dalį res-
tauravimo darbų atlikti dešimčiai 
šiuolaikinių Danijos menininkų – jie 
atnaujino kai kuriuos rūmų kamba-
rius suteikdami šiai 18-ojo amžiaus 
karalių rezidencijai šiuolaikinių 
bruožų. 

kos modelio, grindžiamo strategija 
„Europa 2020“. 

Tačiau tapo akivaizdu, kad ES 
institucijoms reikia užsitarnauti 
ne mažesnį pasitikėjimą negu ES 
ekonomikos modeliui. Pagrindinė 
mintis buvo aiški: Europa turi arti-
miausių aštuonerių metų planą. Kai 
per debatus buvo pradėta pernelyg 
gilintis į pastarojo meto Tarybos 
susitikimus ir įvykius, J. van Iersel 
pažymėjo, kad reikia pripažinti, jog 
Europos socialinės rinkos ekono-
mikos modelis, susiejantis konku-
rencingumą ir socialinę įtrauktį, yra 
sėkmingas.

Norint sunkiais laikais ir kintan-
čiame pasaulyje išsaugoti ekonominį 
atsparumą, gyvybiškai svarbu atsi-
žvelgti į Europos pilietinės visuo-
menės pasiūlymus dėl ilgalaikės ir 
trumpalaikės strategijų. 

Šios labai gyvos diskusijos suteikė 
puikią galimybę Komiteto nuomonę 
šiais svarbiais klausimais paskelbti 
už ES ribų. (asp) ●

Balsuodami neužmirškite, kad 
2012-ieji yra Europos aktyvaus 
senėjimo ir kartų solidarumo metai. 
EESRK ragina dalyvius į tai atsi-
žvelgti formuojant savo kūrybinę 
komandą. Daugiau apie šiuos Euro-
pos metus galite sužinoti tinklavie-
tėje  http://ec.europa.eu/social/
ey2012main.jsp?langId=en&catId=971.

Ir neužmirškite skatinti kūry-
bingų ir dinamiškų Europos jau-
nuolių – balsuokite už vaizdo kūrinį, 
kuris jums asmeniškai atrodo iškal-
bingiausias. (mvd) ●

Kiekvienas menininkas idėjų 
sėmėsi savaip: vieni siekė paro-
dyti rūmų kultūros ir architektūros 
paveldą, kiti nusprendė palikti savos 
meno sampratos pėdsakų arba savo 
darbuose įamžino kronprinco ir prin-
cesės gyvenimo akimirkas.

Ši paroda – puiki galimybė visuo-
menei pamatyti sėkmingą rokoko 
stiliaus ir šiuolaikinio meno derinį. 

Sausio 26 d. EESRK teko garbė 
pasveikinti į Komiteto rūmus atvy-
kusius kronprincą ir princesę. Kron-
princo ir princesės vizito nuotraukos 
pateikiamos EESRK interneto sve-
tainėje http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.events-and-activi-
ties-culture-royal-modern-house-
hold-photos. 

Paroda atidaryta sausio 18 d., daly-
vaujant Komiteto pirmininkui Staf-
fan Nilsson. Visuomenė kviečiama 
joje apsilankyti iki kovo 23 d. pirma-
dieniais–penktadieniais. (mvd) ●

Iš kairės į dešinę: Danijos kronprincesė, Danijos kronprincas ir 
EESRK pirmininkas Staff an Nilsson

EESRK narys Joost van Iersel

Darbuotojų susivienijimai diktatūros laikotarpiu

„Comisiones Obreras en la Dicta-
dura“ (Darbuotojų susivienijimai 
diktatūros laikotarpiu) yra neseniai 
ispanų kalba išleistos knygos pava-
dinimas. Jos autorius – EESRK narys 
ir buvęs Ispanijos profesinių sąjungų 
konfederacijos Comisiones Obreras 
(CCOO) sekretorius, atsakingas už 
tarptautinius ryšius, Juan Moreno. Ši 
knyga pristatyta sausio 18 d. EESRK 
rūmuose. Renginį vedė II grupės pir-
mininkas Georges Dassis.

Šešiolikoje trumpų skyrių pasako-
jama apie nueitą kelią nuo pirmųjų 
darbuotojų susivienijimų viešpatau-
jant F. Franko karinei diktatūrai iki 
1977 m. balandžio mėn., kai buvo 

legalizuota profesinių sąjungų kon-
federacija.

Šiame leidinyje pateikiama dar-
buotojų susivienijimų socialinio ir 
politinio judėjimo apžvalga, išsamiai 
papasakojama apie jų kampanijas ir 
narių bei lyderių aukas. Pasakoji-
mas baigiasi prasidėjus pereinama-
jam laikotarpiui, kai po diktatoriaus 
mirties CCOO, protestuodama prieš 
tuos, kurie norėjo išsaugoti buvusią 
tvarką, surengė daugybę streikų, 
tvirtai atlaikė kraštutinių dešiniųjų 
smurtą ir pasiekė, kad tokie nusikal-
timai kaip Atocha žudynės atsisuktų 
prieš juos ir pagreitintų perėjimą prie 
demokratijos. (ail) ●

Netrukus EESRK 
14-oji Europos vartotojų diena. Nauji tvaraus vartojimo užtikrinimo būdai

Šiais metais Europos vartotojų diena 
bus surengta 14-ąjį kartą. Renginys 
vyks kovo 15  d. Kopenhagoje, o 
pagrindinis dėmesys jame bus ski-
riamas tvariam vartojimui. 

Užtikrinus tvarų vartojimą būtų 
patenkinti būtiniausi dabartinės 
visuomenės ir ateinančių kartų porei-
kiai ir užtikrinta geresnė jų gyvenimo 
kokybė. Todėl kyla svarbių klausimų, 
susijusių su šiandienine vartotojų 
elgsena, taip pat energijos vartojimo 
efektyvumu ir klimato pokyčiais, 

ir visa tai lemia būtinybę ieškoti 
naujų tvaraus vartojimo užtikrinimo 
būdų. Europos vartotojų dieną šie 
klausimai bus nagrinėjami trijose 
darbo grupėse, pagrindinį dėmesį 
skiriant dabartinei krizei ir jos įtakai 
mūsų poreikiams ir pirkimo įpro-
čiams. (mvd) ●

Išsamesnės informacijos apie šį 
renginį rasite interneto svetainėje  
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-european-
consumer-day-2012. 
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