
www.eesc.europa.eu
3 1

EESRK info — 2011 M. LIEPOS MĖN. — 6 specialusis leidimas

Interviu su Europos Parlamento pirmininku Jerzy Buzek

EESRK info: Ką norite pranešti Europos pilietinės visuomenės 
atstovams? Ar ir toliau bus stiprinamas Europos Parlamento narių ir 
pilietinės visuomenės atstovų bendradarbiavimas?

Jerzy Buzek: Norėčiau atkreipti dėmesį į organizuotos pilietinės visuomenės 
reikšmę demokratijai. Aš apie tai kalbėjau per sausio mėn. įvykusios agoros įžanginį 

posėdį ir daugeliu kitų progų prieštaraudamas Šiaurės Afrikos ir Baltarusijos 
režimams. Kartu pabrėžiau, kad reikia didinti paramą pilietinės visuomenės 
organizacijoms. Šis pasiūlymas atkartotas daugelyje Europos Parlamento 
rezoliucijų. Europos Sąjungoje suprantame, kad be pilietinės visuomenės 
demokratija neįmanoma. 

Jūs, EESRK nariai, esate pilietinės visuomenės atstovai ir ginate svarbius 
socialinius interesus. Jūs padedate vesti tikrą ES ir jos piliečių dialogą ir sklei-
džiate informaciją apie ES savo šalyse. Be šių dalykų nekiltų noras siekti dides-
nės integracijos. Europos Parlamentui reikia Jūsų. Šis bendradarbiavimas turi 
tęstis ES piliečių labui. Mūsų bendra patirtis bus naudinga šalims, kurios šiuo 
metu renkasi demokratinių reformų kelią arba kurios jį pasirinks vėliau. Tai 
didelis laimėjimas. 

EESRK info: Ko tikitės iš Lenkijos pirmininkavimo ES?

Jerzy Buzek: Dažnai kartoju, kad ES tikisi, jog Lenkija į Europą atneš naujų 
vėjų ir dėl savo verslumo, atvirumo bei entuziazmo bus įkvėpimo šaltinis. Tai 
išskirtiniai Lenkijos bruožai. Norime, kad Europos ekonomika būtų pati kon-
kurencingiausia pasaulyje. Taigi aš pritariu Lenkijos pirmininkavimo tikslams: 
veiksmingam, solidarumo principu grindžiamam biudžetui, stipresnei vidaus 
rinkai ir geresniam žmogiškojo kapitalo potencialo išnaudojimui. 

Palankiai vertinu Lenkijos įsipareigojimus kaimynystės politikos srityje, 
įskaitant Rytų partnerystę ir Pietų partnerystę, dėl kurios mūsų vertybės ir 
vizija skleidžiamos už ES ribų. 

Kaip Europos Parlamento Pirmininkas tikiuosi, kad Parlamentas ir Lenkijos 
vyriausybė glaudžiai bendradarbiaus, nes įsigaliojus Lisabonos sutarčiai mes 
kartu su Europos Sąjungos Vadovų Taryba priimame sprendimus dėl daugu-
mos teisės aktų. Taip pat tikiuosi, kad Lenkija sugebės veiksmingai suderinti 
valstybių narių interesus. Ši užduotis itin sudėtinga krizės laikotarpiu. Iššūkių 
netrūksta, tačiau Lenkija ne kartą įrodė, kad ji yra veiksmingai ir solidariai 
dirbanti ES narė, turinti didžiulį potencialą. (mb) 
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Pasiekti biudžeto pusiausvyrą

„Lenkija sieks konkurencingos, saugios ir atviros Europos“  

Gerbiamieji skaitytojai,
Ispanijos jaunimo nedarbo lygis šiuo metu siekia 
daugiau kaip 44 proc. (Eurostato duomenimis). Savaime 
suprantama, šie skaičiai kelia liūdesį, neramina ir kitų 
ES šalių statistika. Daugiau nei pusėje ES valstybių narių 
jaunimo nedarbo lygis viršija 20 proc. Visose ES šalyse, 
pateikusiose duomenis, jaunimo nedarbo lygis nuolat yra 
didesnis negu bendras nedarbo lygis. 

Jaunimo nedarbas – nedovanotinas potencialo švaistymas; jis ne tik mažina 
ekonomikos augimą, bet ir vėliau turės rimtų pasekmių socialinei sanglaudai. Be 
to, nedarbas yra nepaprastai daug kainuojanti visuomenės problema. Pasak Šefi ldo 
universiteto gyventojų geografi jos profesoriaus Danny Dorling, vargu ar jaunimui 
yra kas nors blogiau negu nedarbas, nes jis palieka ilgai išliekantį randą ir gali daryti 
jiems ilgalaikį poveikį: didesnė būsimo nedarbo rizika, mažesnės visą gyvenimą 
gaunamos pajamos ir daugelis kitų dalykų.

EESRK neseniai surengė keletą renginių, visų pirma Ispanijoje ir Maltoje (apie 
juos skaitykite šiame leidinyje), kuriuose atkakliai ėmėsi nagrinėti šią problemą. Nors 
priėjome prie išvados, kad nėra vieno stebuklingo sprendimo šiai kebliai padėčiai 
ištaisyti, manome, jog veiksmų reikia imtis kelete sričių tuo pačiu metu.

Pirma, turime atgaivinti darbo vietas kuriantį ekonomikos augimą. Augant 
ekonomikai, pagerės jaunimo įsidarbinimo perspektyvos. Antra, privalome spręsti 
mokyklos metimo problemą ir pašalinti švietimo sistemų ir darbo rinkos poreikių 
neatitikimą. Šiuo požiūriu taip pat labai svarbi savišvieta. Trečia, reikia persvarstyti 
darbo rinkų reguliavimo pagrindą užtikrinant darbo rinkos lankstumo ir užimtumo 
garantijų pusiausvyrą. Turime suteikti jaunimui aiškią perspektyvą, kad jų laikinosios 
ir (arba) darbo ne visą darbo dieną sutartys po kurio laiko ir pagal aiškiai apibrėžtas 
sąlygas būtų pakeistos neterminuotomis darbo visą darbo dieną sutartimis. Jaunimui 
reikia suteikti aiškias didesnio stabilumo perspektyvas. 

Galiausiai reikia atkreipti dėmesį į įdarbinimo tarnybas. Vos tik iškilus pavojui, 
kad jaunimas gali prarasti darbą, svarbus ankstyvas įsikišimas. Taip pat svarbus 
pažeidžiamų grupių, kurios turi sunkumų patekti į įprastinę darbo rinką, ypač 
neturinčio kvalifi kacijos arba labai žemos kvalifi kacijos jaunimo, subsidijuojamas 
darbas. Geras tokių priemonių pavyzdys – iniciatyvoje „Judus jaunimas“ numatyta 
„Jaunimo garantijų sistema“. Ją taikant valstybės narės raginamos užtikrinti, kad per 
šešis mėnesius nuo mokyklos baigimo visiems jaunuoliams būtų pasiūlytas darbas, 
profesinis mokymas ar galimybė sukaupti darbo patirties.

Anna Maria Darmanin
Pirmininko pavaduotoja

Gerbiamieji skaitytojai,
Aš, kaip EESRK pirmininko pavaduotojas, europietis 
ir lenkas, nekantriai laukiu, kada Lenkija pirmą kartą 
istorijoje perims pirmininkavimą ES Tarybai. 

Pritariu Lenkijos sprendimui ryžtingai siekti 
augimo. ES neturi galvoti vien apie skolų grąžinimą. 

Šis klausimas, be abejo, labai svarbus, tačiau jeigu susitelksime vien į jį, didelio 
augimo tikėtis negalime. Tiksliai nustatėme, kur slypi krizės šaknys. Atėjo laikas 
žvelgti pirmyn ir parengti geras strategijas, kurios padėtų išlaikyti augimą, taigi 
ir ateityje užtikrinti Europos konkurencingumą.

Nuoširdžiai tikiuosi, kad savo pirmininkavimo laikotarpiu Lenkija sieks 
pažangos kai kuriose labai svarbiose srityse, pavyzdžiui, bendrosios rinkos, kurią 
sukūrus būtų galima padidinti ekonomikos augimą. Daug kas priklauso ir nuo 
ES biudžeto. Jeigu turėsime pakankamai lėšų, bus didesnis Europos ekonominis 
potencialas. Tikiuosi, kad Lenkija savo pirmininkavimo laikotarpiu apie tai labai 
aiškiai kalbės būsimose su biudžetu susijusiose derybose dėl būsimos fi nansinės 
perspektyvos. 

Dar prieš prasidedant deryboms, EESRK jau yra aiškiai pasakęs, kad reikia 
nustoti tikėtis „deramos grąžos“. Toks požiūris nesuderinamas su Europos 
integracijos pagrindą sudarančiomis solidarumo ir bendros naudos idėjomis. 
EESRK pritaria tam, kad ES nuosavi ištekliai turi patekti tiesiai į ES biudžetą 
ir kad tokia tvarka pakeičia valstybių narių įnašus. Tai, kaip ES biudžetas yra 
fi nansuojamas, akivaizdžiai liudija, jog Europos integracijos srityje daroma 
pažanga.

Pastaruosius dvejus metus Komitetas nepaliaujamai reikalavo pilietinei 
visuomenei skirti didesnį vaidmenį įgyvendinant ES įkvėptą teisę ir skatinant 
ekonominę integraciją šalyse, dalyvaujančiose Rytų partnerystės iniciatyvoje. 
Todėl man labai džiugu matyti, kad Rytų partnerystė, kuri pastaruoju metu 
buvo tarsi nepastebima, užima reikšmingą vietą Lenkijos pirmininkavimo 
darbotvarkėje. Pastarojo meto įvykiai, sudrebinę Viduržemio jūros pakrantę, 
įrodė, kaip svarbu, kad kaimyninėse šalyse padėtis būtų stabili, ir tai svarbu ne 
tik dėl prekybos ar energetinio saugumo.

Visų šių įvykių fone galima būtų pasinaudoti Lenkijos patirtimi. 1989 m. 
Lenkija taikiai nuvertė komunistinį režimą ir sėkmingai persitvarkė. Toks 
pavyzdys galėtų padėti skleisti demokratiją arabų pasaulyje. Kaip ir tuometinėje 
Lenkijoje, taip šiandien arabų pasaulyje Istoriją (iš didžiosios raidės) kuria 
pilietinė visuomenė. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi tuo, kad organizuota pilietinė 
visuomenė, kuriai ES lygmeniu atstovauja EESRK, yra pasirengusi ir nori padėti 
Lenkijai jos pirmininkavimo laikotarpiu siekti drąsių ir labai reikalingų tikslų.

Jacek Krawczyk
Pirmininko pavaduotojas

2011 m. liepos 20 d.
Lenkijos sostinėje 
Varšuvoje drauge su Lenkijos 
infrastruktūros ministerija 
rengiama konferencija, 
skirta EESRK nuomonei „ES 
transporto politikos darnus 
vystymas ir TEN-T tinklų 
planavimas“

2011 m. rugsėjo 13 d.
EESRK Briuselyje vyks EESRK 
„Europa 2020“ koordinacinio 
komiteto susitikimas su 
valstybių narių ekonomikos 
ir socialinių reikalų tarybų 
atstovais 

2011 m. rugsėjo 21–22 d.
EESRK Briuselyje vyks 
EESRK „Design Eleven“ 
apdovanojimų ceremonija ir 
parodos atidarymas
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ES biudžeto peržiūra atliekama 
didelio finansinio nestabilumo 
visame žemyne laikotarpiu. EESRK 
savo rekomendacijas pateikė Henri 
Malosse (Darbdavių grupė, Prancū-
zija) ir Gérard Dantin (Darbuotojų 
grupė, Prancūzija) parengtoje nuo-
monėje. Atrodo, kad dėl ekonomi-
kos ir fi nansų krizės ir dėl didėjančio 
defi cito daugelyje valstybių narių ES 
neturi biudžeto paramos savo poli-
tinei strategijai arba naujiems Lisa-
bonos sutarties įsipareigojimams 

Savo pirmininkavimo laikotarpiu Lenkija yra užsibrėžusi stiprinti ekonomikos augimą 
ir susigrąžinti piliečių pasitikėjimą. Europa pasimokė iš krizės ir reformavo savo eko-
nomiką. Nuo šiol ji turi ryžtingai siekti augimo ir užtikrinti, kad jos ekonomika būtų 
konkurencinga. Šiuo tikslu Lenkija visų pirma mėgins plėsti ir gilinti Europos ben-
drąją rinką, propaguoti investavimo politiką ir stiprinti intelektinį kapitalą. Visos šios 
priemonės yra numatytos pirmajame Lenkijos pirmininkavimo prioritete „Europos 
integracija – augimo šaltinis“. Kad šioje srityje tikrai galėtume pasiekti šiuos daug darbo 
pareikalausiančius tikslus, tarp kurių yra ir užimtumo politika, labai atidžiai įvertinsime 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto mums pateiktas rekomendacijas. 

Kitas klausimas, kurį numatome spręsti, yra Europos saugumas. Jis apima ir ener-
getinį saugumą (Lenkija šį klausimą Europos Sąjungoje kelia jau ne vienerius metus), 
ir apsirūpinimo maistu saugumą, ir kartu Europos saugumo ir gynybos politikos sti-
prinimą. Sieksime, kad ES turėtų bendrą poziciją pasaulio arenoje, ir nepagailėsime 
jėgų šiam tikslui įgyvendinti. 

Trečiasis ir plačiausias iš pagrindinių Lenkijos pirmininkavimo prioritetų yra siekti didesnio Europos atvirumo. Norime 
ES sudėtyje matyti Kroatiją ir paremti kitas narystės siekiančias šalis. Planuojame stiprinti Rytų partnerystę, kuri sudarė 
galimybes į ES orbitą patekti Ukrainai, Baltarusijai, Moldovai, Azerbaidžanui, Armėnijai ir Gruzijai. Rytų partnerystėje 
sieksime, kad būtų sudaromi asociacijos susitarimai ir kad būtų kuriamos laisvos prekybos zonos. Šiuo tikslu EESRK 
mums rengia nuomonę dėl Rytų partnerystės ryšio su Europos Sąjungos politikos Rytų matmeniu.

Pirmininkaujanti valstybė turi ne tik kurti planus ateičiai, bet ir tinkamai reaguoti į dabarties aktualijas. Todėl atidžiai 
stebime, kas vyksta ES kaimyninėse šalyse Viduržemio jūros regione, ir paremsime visus veiksmus, kuriais bus siekiama 
užmegzti naujus ES ir arabų pasaulio santykius. Be to, norėtume parengti bendrą strategiją, kuri padėtų šio regiono šalis 
išvesti į demokratijos kelią ir sukurti jose šiuolaikiškas valstybės institucijas.

Apibendrinant reikia pasakyti, kad Lenkija savo pirmininkavimo laikotarpiu stengsis sustiprinti Europos ekonomiką, 
kad Europa galėtų be baimės žvelgti į ateitį ir sugrąžinti ES visuomenei viltį. Akivaizdu, kad šių tikslų galime tikėtis pasiekti 
tik tokiu atveju, jeigu prie mūsų prisidės pilietinė visuomenė, kuriai Europos lygmeniu atstovauja Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetas.  ●

Mikołaj Dowgielewicz, Europos reikalų ir ekonomikos politikos valstybės sekretorius, Lenkijos užsienio reikalų ministerija 

įgyvendinti. Todėl reikia pažangaus 
biudžeto, kuris leistų ES pasiekti 
savo tikslus nedidinant mokesčių 
naštos visuomenei ir įmonėms visoje 
Europoje.  

EESRK yra įsitikinęs, kad „tei-
singo fi nansavimo“ principo reikėtų 
atsisakyti, nes jis nesuderinamas 
su Europos integracijos pagrindą 
sudarančiomis solidarumo ir 
bendros naudos idėjomis. Subsi-
diarumo principas teigia, kad klau-

simus turėtų spręsti mažiausia arba 
mažiausiai centralizuota valdžios 
institucija. EESRK pritaria Europos 
Komisijos pasiūlymui pasinaudoti 
nuosavais ištekliais, kurie galėtų būti 
iš naujo sukurti arba kurie galėtų 
pakeisti nacionalinius mokesčius. 
Nacionaliniai ir Europos biudžetas 
turėtų papildyti vienas kitą siekiant 
kiek įmanoma padidinti ES galimy-
bes įgyvendinti politinius tikslus. 

Norint, kad biudžetas būtų 
veiksmingas, daugiausia pastangų 
reikėtų dėti visuomenės pritarimui 
užsitikrinti. Europos masto veiksmų 
nebuvimo kainos pabrėžimas būtų 
svarus argumentas siekiant visuo-
menės paramos. Todėl Komite-
tas, kaip ir Europos Parlamentas, 
norėtų, kad būtų atlikti ir paskelbti 
Europos masto veiksmų nebuvimo 
kainos tyrimai, pabrėžiant dubliavi-
mąsi nacionaliniuose biudžetuose. 
Komitetas yra pasirengęs dalyvauti 
tokiuose tyrimuose ir suteikti Euro-
pos piliečiams skirtos reklaminės 
medžiagos. (ma) 
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EESRK G 20 susitikime. Pasauliniai kainų 
nepastovumo problemos sprendimai

G 20 žemės ūkio ministrai birželio 
22–23 d. susitiko Paryžiuje aptarti 
pasaulio žemės ūkio rinkų tenden-
cijų ir su jomis susijusių prekybos 
derybų. Šiuo metu G 20 pirminin-
kaujanti Prancūzija apsirūpinimą 
maistu priskyrė prie pagrindinių 
savo politinių prioritetų ir paprašė 
EESRK išdėstyti savo poziciją iki 
susitikimo birželio mėnesį. Apsi-
rūpinimo maistu klausimai užima 
vienodai svarbią vietą ES vykdomoje 
žemės ūkio, prekybos ir vystymosi 
politikoje. 

Siekdamas sukurti tvirtą EESRK 
pozicijos pagrindą, Komitetas gegužės 
23 d. surengė konferenciją „Maistas 
visiems. Siekti visuotinio susitarimo“. 

Jungtinių Tautų, Maisto ir 
žemės ūkio organizacijos, 
G 20, Europos Sąjungos ir 
kt. atstovai susitiko Briuse-
lyje apsvarstyti sumanymų, 
kaip pasauliniu lygiu kovoti 
su maisto krize. Ši konfe-
rencija subūrė pagrindi-
nius vadovus ir ekspertus, 
kad jie iki G 20 žemės ūkio 
ministrų susitikimo birže-
lio 22–23 d. apsvarstytų ES 
rekomendacijas. 

„Negalime leisti, kad pasaulio 
rinkas ištiktų dar viena žemės ūkio 
krizė. Nekontroliuojama speku-
liacija niokoja besivystančių šalių 
rinkas, verčia kęsti badą ir skurdina 
ūkininkus. Privalome ją sustabdyti. 
Tai – Europos Sąjungos įsipareigo-
jimas“, – teigė Europos ekonomi-
kos ir socialinių reikalų komiteto ir 
konferencijos pirmininkas Staff an 
Nilsson.

EESRK pateikus savo pasiūlymą 
pirmininkaujančiai Prancūzijai, bir-
želio 22–23 d. Paryžiuje apsvarsty-
tos ir patvirtintos konkrečios idėjos 
apėmė šešis ramsčius: tvaraus žemės 
ūkio skatinimą, itin svarbų pilietinės 

visuomenės vaidmenį, teisės į maistą 
pripažinimą, politikos nuoseklumo 
būtinybę, žemės ūkio rinkų veikimo 
gerinimą ir pažeidžiamiausių grupių 
apsaugą. 

Be to, EESRK primygtinai ragino 
geriau koordinuoti tarptautinių 
organizacijų veiklą, stiprinti jų ben-
dradarbiavimą ir, svarbiausia, siekti 
priemonių, kurių jos imasi, nuose-
klumo. EESRK taip pat pabrėžė, kad 
reikia sudaryti palankesnes sąlygas 
ūkininkams, įskaitant smulkius ūki-
ninkus, gauti tarptautinį ir Europos 
fi nansavimą ir užtikrinti, kad mote-
rys turėtų vienodas ir neribotas gali-
mybes naudotis gamybos ištekliais. 
(ail)

Konferencijos „Maistas visiems. 
Siekti visuotinio susitarimo“ išvadas 
galima rasti tinklalapyje

http://www.eesc.europa.eu/food-
for-everyone/  
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ES tikisi, kad Lenkija į 
Europą atneš naujų vėjų

ES ir Rusijos praktinis seminaras

2011 m. birželio 28 d. Briuselyje vyko bendras EESRK ir 
Rusijos piliečių rūmų atstovų praktinis seminaras. Abi 
šalys susitiko ketvirtą kartą, bet šį kartą pagrindinis dėme-
sys buvo skiriamas ekologiškesnės ekonomikos skatinimo 
perspektyvoms. Seminare buvo atsižvelgta į tai, kad kitais 
metais Rio de Žaneire vyks Jungtinių Tautų konferencija 

dėl tvaraus vystymosi. Tai suteikia puikią progą parodyti 
ES ir Rusijos pilietinės visuomenės požiūrių panašumą.

Rengdamiesi JT konferencijai, šio praktinio semi-
naro dalyviai pasirašė ryžtingą raštą prašydami labiau 
atsižvelgti į aplinkosaugos klausimus kuriant nacionalinę 
politiką. Jie taip pat pabrėžė, kad kuriant tvarią aplin-
kos politiką labai svarbu įtraukti ir organizuotą pilietinę 
visuomenę. Seminaro dalyviai aptarė ir kitus prioriteti-
nius klausimus: migraciją, pilietinei visuomenei tenkantį 
vaidmenį siekiant ES ir Rusijos partnerystės moderni-
zavimo.

Išsamesnės informacijos ir seminaro išvadas rasite 
adresu: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eastern-
neighbours-and-russia (ti)  
 
 
 ●

Europos ekonominės erdvės 
konsultacinis komitetas lankosi Estijoje

Europos ekonominės erdvės kon-
sultacinio komiteto (EEE KK) biu-
rui pasiūlius 19-asis posėdis buvo 
surengtas Tartu mieste (Estija). Į 
posėdžio, kuris įvyko gegužės 12–13 
d., darbotvarkę buvo įtrauktas apsi-
lankymas Estijos Agrenska fondo 
reabilitacijos centre, skirtame neįga-
liems vaikams ir šeimoms, ir Tartu 
mokslo parke.

Posėdyje buvo svarstomas Euro-
pos ekonominės erdvės susitarimas. 
Dalyvavo ELPA sekretoriato direk-
torius Lars Erik Nordgaard ir ELPA 
priežiūros institucijos pirmininkas 
Per Sanderud. Į darbotvarkę buvo 

įtrauktas ir Islandijos stojimo į Euro-
pos Sąjungą klausimas.

Be to, EEE KK nariai aptarė dvi 
rezoliucijas dėl Bendrosios rinkos 
akto ir darbo dokumentą Europos 
ekonominio valdymo klausimu. 
Tartu universiteto profesorius Raul 
Eamets pateikė išsamią ekonominės 
padėties, fiskalinės drausmės apž-
valgą ir siūlomų pagalbos priemonių 
euro zonai analizę. 

Naujoje rezoliucijoje ir pranešime 
dėl inovacijų energetikos srityje buvo 
pabrėžta būtinybė plačiau informuoti 
apie energijos vartojimo efektyvumo 
technologijas ir dažniau šias techno-
logijas taikyti. Be to, buvo raginama 
daugiau investuoti, pirmiausia priva-
čiojo sektoriaus investicijų, į moks-
linius tyrimus ir technologijų plėtrą, 
nes Europa šioje srityje atsilieka. Su 
nerimu buvo atkreiptas dėmesys į tai, 
kad nėra nė vienos šioje srityje dir-
bančios Europos bendrovės. 

Po posėdžių dalyviai nuvyko į 
Tamistu mieste įsikūrusį Estijos 
Agrenska fondo reabilitacijos centrą, 
skirtą neįgaliems vaikams ir šeimoms. 
EEE KK bendrapirmininkis Meelis 
Joost paaiškino Estijos ir Švedijos 
nuolatinio bendradarbiavimo, užsi-
mezgusio 2003 m., tikslus ir veiklą. 
Svarbiausia, kad šis apsilankymas 
suteikė galimybę pažvelgti į investi-
cijas pagal Norvegijos ir EEE fi nansinį 
mechanizmą: jo lėšomis buvo įrengta 
virtuvė, kurioje neįgalūs jaunuoliai 
mokomi gaminti, aptarnauti lanky-
tojus, planuoti meniu ir kt. 

Antrasis apsilankymas buvo į 
Tartu mokslo parką, kuriame grupė 
turėjo galimybę sužinoti, kiek ir kokio 
profi lio seniau įsteigtų ir tik veiklą 
pradedančių bendrovių naudojasi 
šio parko paslaugomis. Tartu mokslo 
parkas sukūrė laboratorijas padėti 
veiklą pradedančioms ir jau veikian-
čioms bendrovėms kurti produktus.
 ●

Europos branduolinės energetikos forumo plenarinis posėdis

2011 m. gegužės 19–20 d. Prahoje vykusiame paskutiniame Europos branduolinės ener-
getikos forumo plenariniame posėdyje Richard Adams buvo paskirtas naujuoju Forumo 
darbo grupės dėl skaidrumo pirmininku. Jis pakeitė ankstesnį TEN pirmininką János 
Tóth, kurio Forumui labai trūksta. Europos branduolinės energetikos forumas yra vie-
nintelė vieta, kurioje galima rengti plačias diskusijas be jokių tabu skaidrumo tema, taip 
pat ir branduolinės energijos galimybių ir rizikos tema. Todėl EESRK reguliariai rengia 
konferencijas su įvairiais Europos pilietinės visuomenės suinteresuotaisiais subjektais: 
2009 m. vyko konferencija „Europos pilietinės visuomenės nuomonė apie branduolinę 
energetiką“, o 2010 m. – „Branduolinė energija. Galimybės ir pavojai. Europos pilietinės 
visuomenės ir suinteresuotųjų subjektų požiūris“. 

Mažai anglies dioksido išskiriančios energetikos ateitis yra labiausiai visas valstybes 
nares dominantis klausimas, ir Komitetas 2011 m. lapkričio mėn. ketina pakviesti suin-
teresuotuosius subjektus dar aktyviau svarstyti branduolinės saugos klausimą, o 2012 
m. – būsimų įvairių, mažai anglies dioksido išskiriančių energijos rūšių temą. (ak) ●

Finansinis švietimas ir atsakingas fi nansinių produktų 
naudojimas (eco/297)

Šiuo metu, kai fi nansų sistema tampa vis sudėtingesnė ir paslaptingesnė, fi nansi-
nis švietimas yra pagrindinė išeitis norint užtikrinti, kad fi nansiniai produktai būtų 
naudojami atsakingai.

Įgyvendinant Europos Komisijos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos pasiūlytas strategines iniciatyvas, kuriomis siekiama pašalinti fi nansų 
sistemos trūkumus, fi nansų sektorius privalo prisiimti tvirtus įsipareigojimus. Tin-
kamai taikant naujas taisykles taip pat turėtų būti sudarytos galimybės naudotis 
skaidriais fi nansiniais produktais.

Finansinis švietimas turi būti visa apimančia politika ir vykti visą žmogaus gyve-
nimą, jį reikia įtraukti į švietimo sistemos mokymo programas ir plėtoti įgyvendinant 
darbuotojų gebėjimų stiprinimo ir perkvalifi kavimo planus. Švietimas taip pat turėtų 
suteikti postūmį fi nansinei įtraukčiau ir paskatinti sąmoningai taupyti. (ctp) ●

Vengrijai ir Slovėnijai atstovaujantys nariai susitiko su savo šalių žiniasklaida
Birželio 15 ir 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto rūmuose įvyko Vengrijai ir Slovėnijai atstovaujančių 
narių ir šių šalių žurnalistų susitikimai. Vengrijos žurnalistus 
pakvietė EESRK narys iš Vengrijos Kinga Joó (Įvairių interesų 
grupė). Žurnalistams buvo suteikta galimybė dalyvauti plena-
riniuose posėdžiuose ir iš pirmų lūpų sužinoti apie Komiteto 
vaidmenį ir darbo metodus. 

Pietus su žurnalistais surengė Komiteto pirmininko pava-
duotoja Anna Maria Darmanin, kuri, pasinaudojusi šia proga, 
pristatė Komiteto darbą ir asmeniškai susitiko su žurnalistais; 
pirmininko pavaduotojos rengiami neofi cialūs susitikimai 
padeda nariams ir žiniasklaidai užmegzti tiesioginius ryšius 
ir pasikeisti nuomonėmis neofi cialioje aplinkoje. (ail) ●

Zenonui Rokui Rudzikui atminti

Mus visus giliai sukrėtė žinia apie staigią ir pirmalaikę 
mūsų brangaus kolegos ir draugo 71 m. amžiaus Z. R. 
Rudziko mirtį. Tai buvo neeilinė asmenybė, palikusi 
neišdildomą pėdsaką mūsų širdyse ir atmintyje. Mokslo 
bendruomenei tai didžiulė netektis. Ramus būdas ir kuklu-
mas slėpė ypatingą jo intelektą. Nuo 2006 m. Z. Rudzikas 
buvo aktyvus Lietuvos atstovas EESRK. Labai aukštai ver-
tinamas jo indėlis į Komiteto, o ypač NAT, REX ir TEN 
skyrių veiklą.

Be savo darbo ir veiklos Komitete, Z. Rudzikas taip pat 
buvo aktyvus akademiniuose sluoksniuose, anksčiau ėjo Lietuvos mokslų 
akademijos prezidento pareigas. Tai iškilus mokslininkas, žymus branduolinės 
spektroskopijos specialistas ir garsiausias teorinės fi zikos ekspertas Lietuvoje, 
už mokslinius tyrimus ir atradimus gavęs ne vieną apdovanojimą. Kolegos šio 
iškilaus fi ziko teoretiko ir visų mylimo bičiulio vardu – „167960 Rudzikas“ 
netgi yra pavadinę pagrindinio asteroidų žiedo asteroidą.

Z. R. Rudzikas buvo ne tik talentingas ir didžiai gerbiamas mokslininkas, 
bet ir kukli, visuomeniška asmenybė bei atsidavęs Europos pilietis. Tai byloja 
ir faktas, kad jis – vienas iš Lietuvos nacionalinės ekonomikos ir socialinių 
reikalų tarybos steigėjų.

Visiems pažinojusiems Z. R. Rudziką ir kartu su juo dirbusiems ne tik 
EESRK, bet ir už jo ribų, neabejotinai stigs neišsemiamo jo entuziazmo, ypa-
tingų proto galių ir žmogiškųjų savybių.

Luca Jahier
Įvairių interesų grupės pirmininkas
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SPAUSDINTA 100 PROC. PERDIRBTAME POPIERIUJE

Sunkiausios derybos dėl ES biudžeto dar ateityje 
tingas Tarybos pozicijas ir parengti 
tokį reglamento projektą, kurį Euro-
pos Parlamentas patvirtintų. Aš taip 
pat tikiuosi Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komiteto indė-
lio į diskusijas dėl kitos finansinės 
perspektyvos, norėdamas sužinoti 
pilietinei visuomenei, įskaitant soci-
alinius partnerius, rūpimus dalykus 
ir abejones.

Ribotų finansinių išteklių lai-
kotarpiu valstybės narės nuolat 
ragina Europos Sąjungą dėti dau-
giau pastangų energijos, aplinkos, 
migracijos arba diplomatijos srityse. 
Tuo pačiu metu jos teigia norinčios 
mažesnio ES biudžeto (tačiau lėšų 
būtų galima sutaupyti ne adminis-
tracinių išlaidų, kurios sudaro tik 
5,8 proc. biudžeto, sąskaita, o kitose 
srityse). Vienas didžiausių Lenkijos 
pirmininkavimo iššūkių – išspręsti 
šią biudžeto dilemą. 

Aš jau keletą kartų kalbėjau su Len-
kijos ministru pirmininku ir jo dar-
buotojais ir žinau, kad jie yra pajėgūs 
imtis šio uždavinio. 
 
 ●

Lenkijos pirmininkavimas ES tikrai 
nebus lengvas šešių mėnesių žaidi-
mas. Reikia nepamiršti, kad Donaldo 
Tusko vyriausybė perima pirmi-
ninkavimą tuo metu, kai daugeliui 
valstybių narių sunkiai sekasi įveikti 
nuolatinio išlaidų ir pajamų neati-
tikimo pasekmes ir kai ES kelia sau 
klausimą dėl sienų kontrolės ir savo 
vaidmens Viduržemio jūros regione. 
Be to, prasideda ir „biudžeto sezonas“.

Lenkijos pirmininkavimo gebė-
jimai biudžeto klausimais bus pati-

krinti visiškai netrukus, nes Taryba 
turėtų greitai paskelbti savo poziciją 
dėl 2012 m. ES biudžeto. Balandžio 
pabaigoje Komisija paragino jį padi-
dinti 4,9 proc. iš esmės dėl to, kad ES 
fi nansuojami projektai visoje Euro-
poje baigiami įgyvendinti ir kitais 
metais turėsime mokėti kompen-
sacijas valstybėms narėms, kurios 
užbaigė savo projektus (pavyzdžiui, 
infrastruktūros, užimtumo ir aplin-
kos srityse). Tačiau dauguma valsty-
bių narių jau pasisakė prieš tokį ES 
biudžeto didinimą. Pirmininkavimo 
laikotarpiu Lenkija turės surasti būdą 
suderinti susikertančius valstybių 
narių prioritetus: dauguma siekia kuo 
mažesnio ES biudžeto padidinimo, 
tačiau su sąlyga, kad jų regionams, 
įmonėms, mokslininkams, NVO ir 
kt. bus ir toliau skiriama ES fi nansa-
vimo dalis.

Beveik tuo pačiu metu, pirminin-
kaujant Lenkijai, prasidės derybos 
dėl būsimos finansinės programos. 
Nereikia turėti iliuzijų: tai bus sun-
kiausios derybos dėl biudžeto per 
visą ES istoriją ir būtent Lenkijos 
vyriausybei teks uždavinys dėti visas 
įmanomas pastangas, suderinti skir-
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Savanoriškos veiklos vertė

ES ir Kinijos apskritasis stalas

EESRK už atvirą dialogą su Indija

Savanoriai, keiskime pasaulį! – tai 
antrosios ES konferencijos, sureng-
tos 2011 m. gegužės 23–24 d. pagal 
Europos savanoriškos veiklos metų 
programa ir turėjusios milžinišką 
pasisekimą, pavadinimas. 

Konferencijos tikslas buvo 
sutelkti visos Europos savanorius 
ir sudaryti jiems galimybę kurti tin-
klus ir keistis turima savanoriško 
darbo patirtimi. Europos ekonomi-

2011 m. gegužės 9–12 d. ES ir Kinijos 
apskritojo stalo nariai susitiko Xi’an 
mieste aptarti integracinio regioni-
nio vystymosi ir ekologiškos ekono-

EESRK delegacija, vadovau-
jama ES ir Indijos tolesnio 
darbo komiteto pirmininko 
Xavier Verboven, 2011 m. 
kovo 20–25  d. lankėsi 
Indijoje. Vizito tikslas  – 
su įvairiais Indijos suin-
teresuotaisiais subjektais 
pasikalbėti apie galimybę 
atnaujinti ES ir Indijos 
apskritojo stalo veiklą ir 
išklausyti Indijos pilieti-
nės visuomenės nuomonę 
apie šiuo metu vykstančias 
derybas dėl ES ir Indijos 
laisvosios prekybos susita-
rimo sudarymo. Delegacija 
susitiko su Europos Sąjun-
gos delegacija Indijoje, 
Prekybos rūmų, pramonės, 

kos ir socialinių reikalų komitetas ir 
Europos Komisija EESRK patalpose 
kartu surengė seminarą, kuriame 
daugiausia dėmesio buvo skiriama 
aktyviam įmonių pilietiškumui ir 
darbuotojų savanoriškai veiklai. 

Dar 2006 m. EESRK tapo pir-
mąja institucija, pateikusia Europos 
savanoriškos veiklos metų idėją. Ši 
konferencija yra svarbus Europos 
savanoriškos veiklos metų (2011) 
įvykis pripažįstant savanorių gebė-
jimus ir jų indėlį. EESRK skiria 
daug dėmesio savanoriškai veiklai, 
kurią jis laiko neįkainojama nauda 
visuomenei. Sveikindamas konfe-
rencijos dalyvius, EESRK pirmi-
ninkas Staffan Nilsson palankiai 
įvertino tai, kad tiek daug žmonių 
pasirengę apsvarstyti įmonių vai-
dmenį skatinant savanorišką vei-
klą. Jis taip pat kalbėjo kitą dieną 

mikos aspektų įgyvendinant tvarų 
vystymąsi. Šios diskusijos buvo 
paremtos abiejų pusių parengtomis 
ataskaitomis. „Galbūt mes nesusi-

pavyzdį galima paminėti tvarų vysty-
mąsi ir ypač su juo susijusį socialinį 
matmenį. 

Kita didelė problema neabejotinai 
yra diskusijų raundas dėl ES ir Indi-
jos laisvosios prekybos susitarimo, 
nuo kurio neatsiejamos ekonomi-
nės ir socialinės pasekmės Indijos 
visuomenei. Atėjo laikas daugiau 
sužinoti apie ekonomiką, kurioje 
92 proc. sudaro neofi cialus sekto-

vykusioje baigiamojoje plenarinėje 
sesijoje. 

„[…] EESRK turi gerą progą 
remti savanorišką veiklą ir disku-
tuoti apie jos vertę: daugelis mūsų 
Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitete atstovauja sava-
noriškoms organizacijoms, dauge-
lis mūsų atlieka savanorišką veiklą 
Komitete, tad tam tikru savo gyve-
nimo laikotarpiu visi mes esame 
įtraukti į savanorišką veiklą. Sava-
noriška veikla – turbūt geriausias 
aktyvaus pilietiškumo pavyzdys. 
Kartu su geromis emocijomis, 
kurias ši veikla teikia savanoriams, 
dar svarbesnė yra jos nauda visuo-
menei“, – teigė pirmininkas Staff an 
Nilsson. (cc/mv) 
 
 
 ●

tarsime visais klausimais, bet 
galime pabandyti suprasti 
vieni kitus ir mokytis vieni 
iš kitų“, – pasakė EESRK pir-
mininkas Staff an Nilsson savo 
įžanginiame žodyje. EESRK 
delegacijai vadovavęs Staff an 
Nilsson paragino Kinijos par-
tnerius dalyvauti atvirame ir 
nuoširdžiame dialoge ir keis-
tis nuomonėmis sudėtingais 
ekonomikos ir socialiniais 
klausimais, kad būtų skati-
namas abipusis supratimas ir 
stiprinamas bendradarbiavi-
mas. Kinijos ekonomikos ir 
socialinių reikalų tarybos pir-
mininkas Wang Gang supa-
žindino su Kinijos reformų 
procesu ir varomąja moder-
nizacijos jėga, kuri milijonus 

kinų išvadavo iš skurdo. Bendrąją 
9-ojo ES ir Kinijos apskritojo stalo 
deklaraciją galite perskaityti mūsų 
interneto svetainėje. (cc) ●

rius (beje, labai menkai analizuotas 
prieš derybas parengtuose poveikio 
tyrimuose). Be to, reikalingas tinka-
mas instrumentas šiam susitarimui 
prižiūrėti. 

Siekiant šių tikslų, labai daug gali 
nuveikti profesinės sąjungos (tiek 
Europos, tiek Indijos), taip pat darb-
davių organizacijos ir kiti pilietinės 
visuomenės subjektai. (xv/as) 
 ●

Naujienos apie mūsų narius

EESRK narė Jillian van Turnhout 
– Airijos senate

Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Nors EESRK apgailestauja, kad 
Airijai atstovavusi narė Jillian van Turnhout neseniai pasitraukė iš 
Komiteto, bet sveikina ją tapus savo šalies senatore. Komitetas nuo-
širdžiai sveikina ją ir linki geriausios kloties einant naujas pareigas 
Seanad Éireann. 

Jillian van Turnhout kandidate iškėlė Taoiseach (Ministras Pirmi-
ninkas) už jos darbą Vaiko teisių aljanse. „Toks mano darbo Vaiko 
teisių aljanse įvertinimas yra didelis profesinis laimėjimas. Tikiu, kad 
šis mano paskyrimas gali pakeisti ir pakeis esamą padėtį“, – sakė ji.

Jillian van Turnhout anksčiau buvo EESRK pirmininko pavaduo-
toja ir pastaruosius 12 metų aktyviai dirbo Komiteto III grupėje (Įvai-
rūs interesai). Jos pareigas biure dabar perėmė Padraig Walshe. (ail)
 
 
 ●

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pirmininkausiančios Lenkijos prašymu rengia keturias tiriamąsias nuomones

EESRK narių iš Lenkijos akimis

Demografi niams iššūkiams įveikti reikia plataus ilgalaikio sprendimo 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas savo nuomonėje dėl visuomenės senėjimo 
būsimo poveikio darbo rinkai, kurią parengė Wolfgang Greif (Darbuotojų grupė, Austrija), 
skeptiškai vertina lengvai įgyvendinamus sprendimus, pavyzdžiui, įstatymų nustatyto senatvės 
pensijos amžiaus ilginimą ir perėjimą prie investicinių pensijų kaupimo modelių. Komiteto 
nuomone, veikiau reikėtų parengti tikslinę augimo politiką ir daugiausia dėmesio skirti užim-
tumo galimybių didinimui. 

Dauguma šalių turi pakankamai darbo jėgos ir manoma, kad taikant integracijos strategijas 
bus galima suvaldyti su visuomenės senėjimu susijusį būsimą fi nansinį spaudimą. (ma) 

Žemės ūkio sektoriaus stiprinimas Rytų partnerystės šalyse 

Antrojoje tiriamojoje nuomonėje, kurios pranešėju buvo Seppo Kallio (Suomija, Įvairių inte-
resų grupė), pabrėžiama Rytų partnerystės ir ES politikos rytinio metmens sąveika. Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas norėtų, kad ES derybose su Rytų partnerystės 
šalimis daugiau dėmesio būtų skiriama žemės ūkiui, maisto produktų gamybai ir žemės ūkio 

politikai, nes šie klausimai yra labai svarbūs ekonominiam, socialiniam ir regioniniam vys-
tymuisi užtikrinti. 

Partnerystės šalims sunku atitikti ES standartus ir patenkinti sanitarinius bei fi tosanitarinius 
reikalavimus. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas siūlo, kad sanitariniai ir 
fi tosanitariniai reikalavimai taptų dar vienu Rytų partnerystės bendradarbiavimo klausimu. 

Kokia ateitis laukia verslo investicijų į klimato apsaugą po krizės?

Lenkijos vyriausybė savo prašyme parengti trečiąją tiriamąją nuomonę paragino Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą apsvarstyti sudėtingą klausimą dėl „ekonomikos 
krizės poveikio Europos įmonių galimybėms papildomai investuoti į klimato apsaugą“.

Dokumente „Galimybių sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį dau-
giau nei 20 proc. analizė ir anglies dioksido nutekėjimo rizikos vertinimas“ Europos Komisija 
svarsto įvairias galimybes pasiekti 30 proc. tikslą. Tačiau dokumente vengiama kalbėti apie 
krizės poveikį įmonių „žaliosioms“ investicijoms. Tyrimo grupė, kurios pranešėju buvo Josef 
Zboril (Darbdavių grupė, Čekija), ėmėsi energingai svarstyti šį klausimą ir tikimasi, kad nuo-
monė bus priimta 2011 m. spalio mėn.

Europos Sąjunga TEN-T plėtojimui neseniai į ES įstojusiose valstybėse narėse 
skiria nepakankamai dėmesio

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Jacek Krawczyk 
(Darbdavių grupė, Lenkija) Europos Sąjungai pirmininkausiančios Lenkijos prašymu parengė 
nuomonę dėl tvaraus ES transporto politikos ir transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) vys-
tymo. Nuomonės autorius apgailestauja, kad Europos Sąjunga naujosiose valstybėse narėse 
neskiria pakankamai dėmesio efektyviam transeuropinių tinklų vystymui. „Kol ES regioniniai 
ir nacionaliniai tinklai nebus sujungti į šiuolaikišką infrastruktūrą, nereikia turėti iliuzijų, kad 
turėsime bendrą Europos transporto rinką ar realiai veikiančią vidaus rinką“, – teigia nuomonės 
pranešėjas. Nederėtų pamiršti ir kaimynystės politikos, t. y. jungčių su ES šiaure, rytais ir pietumis, 
o pirmenybę reikėtų teikti ne atskiriems infrastruktūriniams projektams, o tinklams. ● 

Bendraukime 
su jaunimu

EESRK kelia jaunimo nedarbo klausimą

Birželio mėn. Komitetas Maltoje 
surengė komunikacijos vietos 
lygiu renginį. Buvo surengtas ne 
tik komunikacijos grupės posėdis 
ir už komunikaciją atsakingų kon-
taktinių asmenų susitikimas, bet ir 
EESRK narių susitikimas su Mal-
tos pilietinės visuomenės atstovais, 
kuriame aptartas jaunimo įtrau-
kimo į Europos projektą klausimas. 
Europos namuose Valetoje vykusią 
diskusiją vedė Maltoje gerai žino-
mas diktorius Andrew Azzopardi. 
Posėdžių salė buvo sausakimša, dis-
kusiją taip pat buvo galima stebėti 
socialiniuose tinkluose „Facebook“ 
ir „Twitter“. EESRK nariai, EESRK 
pirmininko pavaduotojai Anna 
Maria Darmanin ir Jacek Krawc-
zyk, Komunikacijos grupės nariai ir 
už komunikaciją atsakingi kontakti-
niai asmenys turėjo progą su jaunais 
ES piliečiais pasikeisti požiūriais ir 
nuomonėmis.

Kai kuriose valstybėse narėse 
užimtumo lygis, taip pat ir jaunimo, 
yra aukštas. Tačiau padėtis įvairiose 

Kaip kovoti su jaunimo nedarbu, 
kuris Europos Sąjungoje siekia 
20 proc., o kai kuriose valstybėse 
narėse yra dar didesnis? Birželio 6 
d. Madride EESRK ir Ispanijos eko-
nomikos ir socialinių reikalų taryba 
surengė konferenciją, skirtą opiai 
jaunimo nedarbo problemai. Ispa-
nijoje net 40 proc. jaunų žmonių 
niekur nedirba. Ši tendencija kelia 
bene didžiausią nerimą šios šalies 
jaunajai kartai. 

šalyse labai skirtinga; 
I spani jo je  jaunimo 
nedarbo lygis siekia net 
45 proc. 

Susitikimo Maltoje 
metu taip pat buvo 
iškeltas opus klausimas 
– jaunimas praranda 
domėjimąsi Europos 
projektu. Jaunimui sudo-
minti nebepakanka pasa-
kojimo apie Europą, kaip 

apie projektą taikai išsaugoti. Todėl 
ES reikia naujos istorijos. Europos 
Komisijos komunikacijos genera-
linio direktoriaus Claus Sørensen 
siūlymu, tai galėtų būti pasakojimas 
apie tvarią Europą, švarią ir klestin-
čią socialinę Europą, kurioje jauni-
mas gali laisvai gyventi, kvėpuoti 
švariu oru, gerti švarų vandenį, val-
gyti geros kokybės maistą prieinama 
kaina, keliauti, dirbti ir mokytis.  

ES didžiulės sėkmės sulaukė 
„Erasmus“ programa, kuria nuo 
1987 m. jau pasinaudojo 2,3 mln. 
studentų. EESRK nuo pat pradžių 
visada rėmė tokius projektus. Nuo-
monėje dėl strategijos „ES  2020“ 
pavyzdinės iniciatyvos „Judus jau-
nimas“ ir 2009 m. priimtoje nuo-
monėje dėl ES jaunimo strategijos 
EESRK pabrėžė būtinybę ne tik 
rengti strategiją jaunimui, bet ir 
kartu su jaunimu. (pln) 
 
 
 
 ●

EESRK Darbo rinkos observa-
torija tiesiogiai prisidėjo prie šios 
vieną dieną trukusios konferenci-
jos, kuriai pirmininkavo observa-
torijos pirmininkas Krzysztof Pater 
(Įvairių interesų grupė, Lenkija). 
Konferencija sulaukė daugiau kaip 
130 dalyvių. Ispanijos žiniasklaida 
taip pat nušvietė šį renginį. 

Konferenciją pradėjo K. Pater, 
jos dalyvius pasveikino Ispanijos 
darbo ir imigracijos ministras Vale-
riano Gómez Sánchez ir Ispanijos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
tarybos pirmininkas Marcos Peña 
Pinto.

Konferencijoje taip pat daly-
vavo Ispanijos verslininkų asocia-

Bendras Europos dangus II – tik graži svajonė?
Į Europos ekono-
mikos ir socialinių 
reikalų komiteto 
(EESRK) surengtą 
klausymą dėl Bendro 
Europos dangaus II 
įgyvendinimo būklės 
susirinkus pagrindi-

niams aviacijos suinteresuotiesiems subjektams, buvo galima 
justi, kad šio reikalo daugiau atidėlioti nebegalima. Teisėkūros 
paketas, kurį ES teisės aktų leidėjai priėmė jau prieš dvejus 
metus ir kuriuo turėjo būti ištaisytos kai kurios Europos avia-
cijos neveiksmingos priemonės, iki šiol neįgyvendintas. 

„Vėlavimai ir spūstys virš Europos – vis dar liūdna realybė, 
daranti neigiamą poveikį oro erdvės naudotojams, reguliuoto-
jams ir oro uostams. Išmetamas CO

2
, tenkantis vienam skry-

džiui, sumažėtų 12 proc., o efektyvumas, sauga ir pajėgumai 
gerokai padidėtų, jeigu visi suinteresuotieji subjektai įsipar-
eigotų laikytis Europos oro eismo valdymo plataus užmojo 
tikslų dėl tvarios ateities“, – teigė EESRK pirmininko pava-
duotojas ir nuomonės Bendras Europos dangus II pranešėjas 
Jacek Krawczyk. 

Klausymo dalyviai buvo įsitikinę, kad jeigu skubiai ir visa-
pusiškai būtų įgyvendintas antrasis Bendro Europos dangaus 
paketas, padidėtų mobilumas, taptų patogiau keliauti ir padi-
dėtų Europos konkurencingumas. Jeigu šių reformų nebus, 
Europa nesugebės dalyvauti pasaulinėse lenktynėse už tvarų 

transportą ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų eko-
nomiką.

Dalyviai ragino Europos Komisiją imtis vadovauti šiam 
procesui. „Raginu Europos Komisiją pasinaudoti savo vado-
vaujančiu vaidmeniu ir pašalinti įvairias kliūtis bei politines 
problemas, trukdančias įgyvendinti Bendrą Europos dangų“, 
– sakė EESRK transporto ir energetikos skyriaus pirmininkas 
Stephane Buff etaut. 

Lenkijos infrastruktūros ministerijos skyriaus direktorius 
Krzysztof Kapis pabrėžė, kad besirengianti pirmininkauti 
Europos Sąjungai Lenkija ryžtingai sieks užtikrinti, kad Ben-
dro Europos dangaus II paketo įgyvendinimas neatsiliktų nuo 
grafi ko. Lenkija laikoma viena sparčiausiai per ateinančius 
20 metų augsiančių aviacijos rinkų: „Norime būti pasirengę 
tokiam eismo padidėjimui“, – sakė jis.

Klausyme dalyvavo keletas JAV Federalinės aviacijos agen-
tūros (FAA) atstovų, kurie pabrėžė saugios aplinkos investuo-
tojams svarbą abiejose vandenyno pusėse.

Į EESRK surengtą klausymą susirinko oro transporto srities 
reguliuotojai, oro erdvės naudotojai, transporto darbuotojai, 
oro uostų veiklos vykdytojai ir oro navigacijos paslaugų teikėjai 
bei Europos Komisijos, Europos Parlamento ir pirmininkau-
siančios Lenkijos atstovai. EESRK 2011 m. liepos mėn. ketina 
priimti nuomonę dėl Bendro Europos dangaus II. (mb) 
 ●

GLAUSTAI APIE PLENARINĘ SESIJĄ
Pilietinė visuomenė gali sutvirtinti 
Rytų partnerystę

Gintaro Morkio (Darbdavių grupė, Lietuva) parengtoje nuo-
monėje Rytų partnerystė pripažįstama puikia galimybe plėsti 
ES ir šalių partnerių tinklus. Nuomonė buvo priimta dalyvau-
jant Vengrijos ES reikalų ministrui Enikő Győri, atvykusiam į 
EESRK aptarti Vengrijos pirmininkavimo rezultatų. Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) pabrėžė, 
kad jo parama Rytų partnerystei yra strateginė būtinybė ir 
politinė investicija. Norėdamas prisidėti prie proceso sėkmės, 
EESRK ragino sustiprinti vyriausybės ir pilietinės visuomenės 
dialogą. 

Naujausi įvykiai Viduržemio jūros regione įrodė, kad, norint 
siekti konstitucinės reformos ir daryti pažangą stiprinant ins-
titucijas, pilietinės visuomenės indėlis yra neįkainojamas. Itin 
svarbu stiprinti dialogą nacionaliniu lygiu. EESRK siūlo sukurti 
pilietinei visuomenei skirtą konsultacijų mechanizmą visose 
Rytų partnerystės šalyse. Dialogą ves organizacijos, atspin-

dinčios konkrečias sąly-
gas kiekvienoje šalyje. 
EESRK yra pasirengęs 
dalytis patirtimi su 
Rytų partnerystės šalių 
pilietine visuomene ir 
džiaugiasi tokia pers-
pektyva. (ma) 
 ●

Romų integracijos strategija

Tą pačią dieną, kai EESRK nariai sanglaudos politikos klau-
simais diskutavo su už regioninę politiką atsakingu Europos 
Komisijos nariu Johannes Hahn, Komitetas priėmė dvi nuo-

mones romų integracijos 
klausimais. EESRK svarstė 
ES pozicijas dėl socialinės 
romų integracijos Ákos 
Topolánszky (Įvairių interesų 
grupė, Vengrija) ir Anne-
Marie Sigmund (Įvairių 
interesų grupė, Austrija) nuo-
monėse. EESRK manymu, 
šį sunkų klausimą reikėtų 
spręsti pozicijas derinant su 

integruota, koordinuota ir nuoseklia Europos masto strategija 
ir programa, įgyvendintina nacionaliniu ir vietos lygmeniu. 
Svarbu pažymėti, kad būsimas priemones reikėtų rengti kartu 
su romais ir jiems atstovaujančiomis organizacijomis. 

EESRK, nors ir pritaria Komisijos planams, mano, kad ilgai 
laukta strategija nepateisino lūkesčių; joje turėtų būti siekiama 
platesnio užmojo tikslų, ji turėtų būti konkretesnė ir labiau 
struktūruota. Kiekvieną politiką reikėtų stiprinti į visus disku-
sijų etapus pakviečiant dalyvauti kuo daugiau atstovų iš vietos 
pilietinės visuomenės, mokslo bendruomenės, socialinių par-
tnerių ir, svarbiausia, romų tautos atstovų ir narių. (ma) ●

Kovos su skurdu plano stiprinimas

Komisija paskelbė komunikatą „Europos kovos su skurdu ir 
socialine atskirtimi planas“, kuris yra strategijoje „ES 2020“ 
numatytos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi dalis. EESRK 
išnagrinėjo šį komunikatą nuomonėje, kurios pranešėja M. 
O’Neill (Įvairių interesų grupė, Didžioji Britanija), ir nustatė 
veiksmus, padėsiančius greičiau pasiekti skurdo mažinimo 
tikslą (iki 2020 m. bent 20 mln. žmonių padėti išbristi iš skurdo). 

Pagrindiniai EESRK rekomendacijų principai – atsakomybė 
ir darnumas. Skurdas yra laikomas žmogaus teisių pažeidimu, 
todėl valdžia, socialiniai partneriai ir pilietinė visuomenė turi 
prisiimti bendrą atsakomybę už jo panaikinimą. Griežto tau-
pymo priemonės neturėtų kliudyti kovoti su skurdu. Be to, 
reikėtų sustiprinti pilietinės visuomenės dalyvavimą įgyvendi-
nant šį planą. EESRK ragina strategijoje „Europa 2020“ sukurti 
ekonominių, fi nansinių, užimtumo ir socialinių priemonių 
pusiausvyrą ir pabrėžia būtinybę padidinti ir supaprastinti ES 
fi nansavimą, visų pirma socialinių fondų lėšomis. (ma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

„Modernus menas Austrijoje“ (In Between. Austria Contemporary) 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete

Paroda „Modernus menas 
Austrijoje“ buvo atidaryta 
Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitete 
bendradarbiaujant su Aus-
trijos federaline švietimo, 
meno ir kultūros ministerija. 
Parodoje „Modernus menas 
Austrijoje“ pristatyta keletas 
modernaus meno Austrijoje 

tendencijų, leidusių lankytojams susipažinti su Austrijos meno pasauliu. Buvo 
eksponuojami septyniolikos perspektyvių jaunų Austrijos menininkų darbai, 
kuriuos apžiūrėjo daugelis apsilankiusiųjų EESRK.

Tarp parodos lankytojų buvo ir keletas pareigūnų, nekantravusių ją pama-
tyti ir ja pasidžiaugti. Parodos atidaryme dalyvavo Austrijos Respublikos 
federalinė švietimo, meno ir kultūros ministrė Claudia Schmied ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas Staff an Nilsson. Tarp 
kitų svečių galima paminėti už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą 
atsakingą Europos Komisijos narį Androulla Vassiliou ir už regioninę politiką 
atsakingą Europos Komisijos narį Johannes Hahn. (ma) 

Daugiau informacijos apie parodą rasite www.bmukk.gv.at ●

TRUMPAI

cijos CEOE vicepirmininkas Javier 
Ferrer Dufol, Ispanijos profesinių 
sąjungų CCOO užimtumo sekre-
torė Paloma Lopez, kitos Ispanijos 
profesinės sąjungos UGT sekreto-
rius Antonio Ferrer.

Konferencijos dalyviai sutiko, 
kad reikia didesnių pastangų švie-
timo ir kvalifikacijos suteikimo 
srityse, taip pat daugiau pastangų 
turėtų dėti valstybinės ir privačios 
įdarbinimo tarnybos. Jų nuomone, 
taip pat turi būti duotas impulsas 
ekonomikos augimui ir nedelsiant 
persvarstytas darbo rinkų regulia-
vimo pagrindas. (ail) 
 
 
 ●

Come’N’Listen (Ateik paklausyti) – Ferencas Listas

Birželio 15 d. Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetas surengė 
muzikinį renginį Come’N’ Listen 
Ferenco Listo 200-osioms gimimo 
metinėms paminėti. Renginį, kuris vyko 
Vengrijos pirmininkavimo laikotarpiu, 
pradėjo Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto pirmininkas Staff an Nilsson.

F. Listo kūriniai pakvietė klausytojus laiko mašina leistis į tikrą muzikinę euro-
pinę kelionę. Klausytojai sužinojo apie Ferenco Listo gyvenimą, jo muziką, moteris, 
dvasinį gyvenimą. Šiuos keturis kompozitoriaus gyvenimo aspektus pristatė Euro-
pos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai ir darbuotojai – Vengrijai 
atstovaujantis narys Ákos Topolansky ir Komiteto medicinos tarnybos darbuotoja 
Caroline Henault.

Rinktines dainas ir kūrinius fortepijonui, kurie puikiai atskleidė F. Listo kūrybą, 
atliko Ukrainos pianistas Dmytro Sukhovienko ir vengrų kilmės mecosopranas 
Hanna Bardos-Feltoronyi.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pasiryžęs tęsti muzikinius 
renginius, kurie yra svarbi jo kultūros programos dalis. Muzika, formavusi europinę 
tapatybę, yra esminė Europos kultūros paveldo dalis. Come’N’Listen programai 
atrinkti kompozitoriai, palikę pėdsaką kultūroje, yra neatsiejami nuo europinio 
konteksto. Jie buvo europiečiai, kurių gyvenimas ir darbas įsikūnijo Europos tradi-
cijose ir kurie paliko muzikinį paveldą ateinančioms kartoms. (sb) ●

ukk.g

EESRK rūpi ne tik politika, 
bet ir realūs žmonių poreikiai

Interviu su EESRK Darbuotojų 
grupės nariu ir Visos Lenkijos 
profesinių sąjungų aljanso 
tarptautiniu patarėju 
Tomasz Jasiński

EESRK info: Kokia Jūsų 
pirmoji ES patirtis? 

T. J.: Pirmą kartą Visos Lenki-
jos profesinių sąjungų aljanso 
(OPZZ) vardu reikalų su ja 
turėjau dirbdamas Lenkijos ir 
ES jungtiniame konsultaciniame 
komitete 2001–2004 m. laikotar-
piu. Tai suteikė naudingos patir-
ties, todėl tapęs EESRK nariu 
apsipratau be jokių problemų.

EESRK info: Kaip keliais žodžiais piliečiams 
paaiškintumėte EESRK vaidmenį?

T. J.: EESRK – tai organizuotos pilietinės visuomenės balsas. 
Tai nėra politinis balsas, Komitetas išreiškia realius piliečių 
poreikius, į kuriuos reikia atsižvelgti ES lygiu priimant politi-
nius sprendimus.

EESRK info: Kokią įtaką EESRK narystė daro Jūsų 
kasdieniam darbui Lenkijoje ir kokią naudą EESRK 
teikia nacionaliniu lygiu?

T. J.: Dėl savo veiklos EESRK turiu labai daug keliauti ir turiu 
gausybę papildomų pareigų ir akivaizdu, kad tai daro poveikį 
mano darbui OPZZ ir mano asmeniniam gyvenimui. Svarbiau-
sias mano darbo Briuselyje aspektas – prieiga prie informacijos 
pirminiu ES veiklos etapu. Tai padeda šalies viduje pasirengti 
galimiems pokyčiams ir daug anksčiau suformuoti savo poziciją.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

EESRK narių darbas – tai ilgos ir 
nereguliarios valandos

Interviu su EESRK Darbdavių 
grupės nariu, Verslo centro 
klubo intervencinių veiksmų 
biuro direktoriumi Krzysztof 
Ostrowski

EESRK info: Kokia buvo Jūsų 
pirmoji ES patirtis? 

K.  O.: Pirmą kartą atvykau kaip 
turistas. Buvau studentas. Man labai 
didelį įspūdį padarė tai, kad lengva 
keliauti iš vienos valstybės narės į 
kitą. Manau, kad ši patirtis padėjo 
ir pirmą kartą dirbant su ES, kai pri-
klausiau derybų grupei, kuri derėjosi 
dėl sutarties su Europos Sąjunga.

EESRK info: Kaip keliais žodžiais piliečiams 
paaiškintumėte EESRK vaidmenį?

K. O.: EESRK veikia kaip „tiltas“ tarp ES institucijų ir valstybių 
narių pilietinės visuomenės organizacijų. Jis visiems suteikia 
galimybę Europos lygmeniu išsakyti savo nuomonę rūpimais 
ekonomikos ir socialiniais klausimais, pasiūlyti naujų idėjų ir 
pateikti pasiūlymų, kaip gerinti ES teisės aktus.

EESRK info: Kokią įtaką EESRK narystė daro Jūsų 
kasdieniam darbui Lenkijoje ir kokią naudą EESRK 
teikia nacionaliniu lygmeniu?

K. O.: Didžiausią poveikį narystė padarė mano darbo valan-
doms, jos tapo nereguliarios. Mano darbo diena dažnai prasi-
deda 4 val. ryto, nes reikia skubėti į oro uostą, o grįžtu į Lenkiją 
labai vėlai arba pasilieku nakvoti Briuselyje. Skubius reikalus, 
susijusius su mano darbu Lenkijoje, privalau tvarkyti lėktuve 
skrisdamas į Briuselį arba iš jo. Jeigu norite būti EESRK narys, 
jums turi patikti keliauti, turite būti pasiruošęs labai dažnai 
skristi ir lankytis įvairiose šalyse.

Didžiausia narystės nauda nacionaliniu lygmeniu – tai gali-
mybė mūsų organizacijai priklausančioms bendrovėms pasida-
lyti rūpimais klausimais dėl ES teisės aktų ir gauti informacijos 
pačiomis svarbiausiomis temomis, kurios svarstomos EESRK. 
Mūsų komiteto nuomonės dėl konkrečių rinkos sektorių, pavyz-
džiui, biomasės arba IT, padeda bendrovėms įtraukti šią infor-
maciją į rengiamus verslo planus. (mb/nk) 
 
 
 ●

Mūsų pareiga – atidžiai 
įsiklausyti į savo šalies 
pilietinę visuomenę

Interviu su EESRK Įvairių 
interesų grupių nare ir 
Lenkijos nacionalinės 
nevyriausybinių 
organizacijų federacijos 
pirmininko pavaduotoja 
Marzena Mendza-Drozd

EESRK info: Kaip tapote 
EESRK nare?

M. M. D.: EESRK nare tapau 
2004 m. rekomendavus 
Lenkijos pelno nesiekiančių 

organizacijų forumui. Kartu su kitomis organizacijomis šis foru-
mas paskatino Briuselyje atstovauti Lenkijos nevyriausybinėms 
organizacijoms. Tai buvo veikla, kurioje tiesiogiai dalyvavau, 
todėl EESRK man nebuvo naujiena, nors, žinoma, tiksliai neži-
nojau, kaip jis veikia iš tikrųjų.

EESRK info: Kaip keliais žodžiais piliečiams 
paaiškintumėte EESRK vaidmenį?

M. M. D.: Norėdama būti visiškai nuoširdi, sakyčiau, kad tai 
gerų ketinimų turinti organizacija, kuri praktiškai neišnaudoja 
viso savo potencialo atstovauti organizuotai pilietinei visuome-
nei. Taip yra dėl daugelio priežasčių. Po septynerių metų darbo 
EESRK manau, kad galėtume ir turėtume atidžiau įsiklausyti į 
valstybių narių organizacijas ir tvirčiau reikšti savo nuomonę. 

EESRK info: Kokią įtaką EESRK narystė daro Jūsų 
kasdieniam darbui Lenkijoje ir kokią naudą EESRK 
teikia nacionaliniu lygiu?

M. M. D.: Narystė Komitete daro poveikį tiek mano darbui Len-
kijoje, tiek mano asmeniniam gyvenimui. Laimei, daugelį dalykų 
šiais laikais galima daryti internetu, bet dažnai susimąstau, kaip 
mūsų pirmtakai EESRK su viskuo susitvarkė prieš, tarkim, 30 
metų. Šiuo metu eidama Lenkijos nevyriausybinių organiza-
cijų federacijos tarybos narės pareigas ir turėdama galimybę 
naudotis naujausia informacija galiu padėti nevyriausybinėms 
organizacijoms pasirengti būsimiems pokyčiams.  
 
 
 
 
 ●

profesinių sąjungų ir neoficialaus 
sektoriaus, kaip antai gatvės parda-
vėjai, atstovais, su Europos įstaigų 
atstovais ir ekspertais. 

Apibendrinant vizito rezulta-
tus reikia pasakyti, kad visuotinai 
sutarta, kad reikia išsamiai išanali-
zuoti ir aptarti kai kurias problemas, 
kurios trukdo plėtoti ES ir Indijos 
tarpusavio santykius, nes abiejų 
šalių pozicija visiškai skirtinga. Kaip 

Jillian van Turnhout

EESRK delegacija ES ir Kinijos apskritojo stalo susitikime

EESRK delegacija Indijoje

Vengrijos ES reikalų 
ministras Enikő Győri

Komisijos narys Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Daugiau informacijos rasite: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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Savanoriškos veiklos vertė

ES ir Kinijos apskritasis stalas

EESRK už atvirą dialogą su Indija

Savanoriai, keiskime pasaulį! – tai 
antrosios ES konferencijos, sureng-
tos 2011 m. gegužės 23–24 d. pagal 
Europos savanoriškos veiklos metų 
programa ir turėjusios milžinišką 
pasisekimą, pavadinimas. 

Konferencijos tikslas buvo 
sutelkti visos Europos savanorius 
ir sudaryti jiems galimybę kurti tin-
klus ir keistis turima savanoriško 
darbo patirtimi. Europos ekonomi-

2011 m. gegužės 9–12 d. ES ir Kinijos 
apskritojo stalo nariai susitiko Xi’an 
mieste aptarti integracinio regioni-
nio vystymosi ir ekologiškos ekono-

EESRK delegacija, vadovau-
jama ES ir Indijos tolesnio 
darbo komiteto pirmininko 
Xavier Verboven, 2011 m. 
kovo 20–25  d. lankėsi 
Indijoje. Vizito tikslas  – 
su įvairiais Indijos suin-
teresuotaisiais subjektais 
pasikalbėti apie galimybę 
atnaujinti ES ir Indijos 
apskritojo stalo veiklą ir 
išklausyti Indijos pilieti-
nės visuomenės nuomonę 
apie šiuo metu vykstančias 
derybas dėl ES ir Indijos 
laisvosios prekybos susita-
rimo sudarymo. Delegacija 
susitiko su Europos Sąjun-
gos delegacija Indijoje, 
Prekybos rūmų, pramonės, 

kos ir socialinių reikalų komitetas ir 
Europos Komisija EESRK patalpose 
kartu surengė seminarą, kuriame 
daugiausia dėmesio buvo skiriama 
aktyviam įmonių pilietiškumui ir 
darbuotojų savanoriškai veiklai. 

Dar 2006 m. EESRK tapo pir-
mąja institucija, pateikusia Europos 
savanoriškos veiklos metų idėją. Ši 
konferencija yra svarbus Europos 
savanoriškos veiklos metų (2011) 
įvykis pripažįstant savanorių gebė-
jimus ir jų indėlį. EESRK skiria 
daug dėmesio savanoriškai veiklai, 
kurią jis laiko neįkainojama nauda 
visuomenei. Sveikindamas konfe-
rencijos dalyvius, EESRK pirmi-
ninkas Staffan Nilsson palankiai 
įvertino tai, kad tiek daug žmonių 
pasirengę apsvarstyti įmonių vai-
dmenį skatinant savanorišką vei-
klą. Jis taip pat kalbėjo kitą dieną 

mikos aspektų įgyvendinant tvarų 
vystymąsi. Šios diskusijos buvo 
paremtos abiejų pusių parengtomis 
ataskaitomis. „Galbūt mes nesusi-

pavyzdį galima paminėti tvarų vysty-
mąsi ir ypač su juo susijusį socialinį 
matmenį. 

Kita didelė problema neabejotinai 
yra diskusijų raundas dėl ES ir Indi-
jos laisvosios prekybos susitarimo, 
nuo kurio neatsiejamos ekonomi-
nės ir socialinės pasekmės Indijos 
visuomenei. Atėjo laikas daugiau 
sužinoti apie ekonomiką, kurioje 
92 proc. sudaro neofi cialus sekto-

vykusioje baigiamojoje plenarinėje 
sesijoje. 

„[…] EESRK turi gerą progą 
remti savanorišką veiklą ir disku-
tuoti apie jos vertę: daugelis mūsų 
Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitete atstovauja sava-
noriškoms organizacijoms, dauge-
lis mūsų atlieka savanorišką veiklą 
Komitete, tad tam tikru savo gyve-
nimo laikotarpiu visi mes esame 
įtraukti į savanorišką veiklą. Sava-
noriška veikla – turbūt geriausias 
aktyvaus pilietiškumo pavyzdys. 
Kartu su geromis emocijomis, 
kurias ši veikla teikia savanoriams, 
dar svarbesnė yra jos nauda visuo-
menei“, – teigė pirmininkas Staff an 
Nilsson. (cc/mv) 
 
 
 ●

tarsime visais klausimais, bet 
galime pabandyti suprasti 
vieni kitus ir mokytis vieni 
iš kitų“, – pasakė EESRK pir-
mininkas Staff an Nilsson savo 
įžanginiame žodyje. EESRK 
delegacijai vadovavęs Staff an 
Nilsson paragino Kinijos par-
tnerius dalyvauti atvirame ir 
nuoširdžiame dialoge ir keis-
tis nuomonėmis sudėtingais 
ekonomikos ir socialiniais 
klausimais, kad būtų skati-
namas abipusis supratimas ir 
stiprinamas bendradarbiavi-
mas. Kinijos ekonomikos ir 
socialinių reikalų tarybos pir-
mininkas Wang Gang supa-
žindino su Kinijos reformų 
procesu ir varomąja moder-
nizacijos jėga, kuri milijonus 

kinų išvadavo iš skurdo. Bendrąją 
9-ojo ES ir Kinijos apskritojo stalo 
deklaraciją galite perskaityti mūsų 
interneto svetainėje. (cc) ●

rius (beje, labai menkai analizuotas 
prieš derybas parengtuose poveikio 
tyrimuose). Be to, reikalingas tinka-
mas instrumentas šiam susitarimui 
prižiūrėti. 

Siekiant šių tikslų, labai daug gali 
nuveikti profesinės sąjungos (tiek 
Europos, tiek Indijos), taip pat darb-
davių organizacijos ir kiti pilietinės 
visuomenės subjektai. (xv/as) 
 ●

Naujienos apie mūsų narius

EESRK narė Jillian van Turnhout 
– Airijos senate

Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Nors EESRK apgailestauja, kad 
Airijai atstovavusi narė Jillian van Turnhout neseniai pasitraukė iš 
Komiteto, bet sveikina ją tapus savo šalies senatore. Komitetas nuo-
širdžiai sveikina ją ir linki geriausios kloties einant naujas pareigas 
Seanad Éireann. 

Jillian van Turnhout kandidate iškėlė Taoiseach (Ministras Pirmi-
ninkas) už jos darbą Vaiko teisių aljanse. „Toks mano darbo Vaiko 
teisių aljanse įvertinimas yra didelis profesinis laimėjimas. Tikiu, kad 
šis mano paskyrimas gali pakeisti ir pakeis esamą padėtį“, – sakė ji.

Jillian van Turnhout anksčiau buvo EESRK pirmininko pavaduo-
toja ir pastaruosius 12 metų aktyviai dirbo Komiteto III grupėje (Įvai-
rūs interesai). Jos pareigas biure dabar perėmė Padraig Walshe. (ail)
 
 
 ●

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pirmininkausiančios Lenkijos prašymu rengia keturias tiriamąsias nuomones

EESRK narių iš Lenkijos akimis

Demografi niams iššūkiams įveikti reikia plataus ilgalaikio sprendimo 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas savo nuomonėje dėl visuomenės senėjimo 
būsimo poveikio darbo rinkai, kurią parengė Wolfgang Greif (Darbuotojų grupė, Austrija), 
skeptiškai vertina lengvai įgyvendinamus sprendimus, pavyzdžiui, įstatymų nustatyto senatvės 
pensijos amžiaus ilginimą ir perėjimą prie investicinių pensijų kaupimo modelių. Komiteto 
nuomone, veikiau reikėtų parengti tikslinę augimo politiką ir daugiausia dėmesio skirti užim-
tumo galimybių didinimui. 

Dauguma šalių turi pakankamai darbo jėgos ir manoma, kad taikant integracijos strategijas 
bus galima suvaldyti su visuomenės senėjimu susijusį būsimą fi nansinį spaudimą. (ma) 

Žemės ūkio sektoriaus stiprinimas Rytų partnerystės šalyse 

Antrojoje tiriamojoje nuomonėje, kurios pranešėju buvo Seppo Kallio (Suomija, Įvairių inte-
resų grupė), pabrėžiama Rytų partnerystės ir ES politikos rytinio metmens sąveika. Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas norėtų, kad ES derybose su Rytų partnerystės 
šalimis daugiau dėmesio būtų skiriama žemės ūkiui, maisto produktų gamybai ir žemės ūkio 

politikai, nes šie klausimai yra labai svarbūs ekonominiam, socialiniam ir regioniniam vys-
tymuisi užtikrinti. 

Partnerystės šalims sunku atitikti ES standartus ir patenkinti sanitarinius bei fi tosanitarinius 
reikalavimus. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas siūlo, kad sanitariniai ir 
fi tosanitariniai reikalavimai taptų dar vienu Rytų partnerystės bendradarbiavimo klausimu. 

Kokia ateitis laukia verslo investicijų į klimato apsaugą po krizės?

Lenkijos vyriausybė savo prašyme parengti trečiąją tiriamąją nuomonę paragino Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą apsvarstyti sudėtingą klausimą dėl „ekonomikos 
krizės poveikio Europos įmonių galimybėms papildomai investuoti į klimato apsaugą“.

Dokumente „Galimybių sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį dau-
giau nei 20 proc. analizė ir anglies dioksido nutekėjimo rizikos vertinimas“ Europos Komisija 
svarsto įvairias galimybes pasiekti 30 proc. tikslą. Tačiau dokumente vengiama kalbėti apie 
krizės poveikį įmonių „žaliosioms“ investicijoms. Tyrimo grupė, kurios pranešėju buvo Josef 
Zboril (Darbdavių grupė, Čekija), ėmėsi energingai svarstyti šį klausimą ir tikimasi, kad nuo-
monė bus priimta 2011 m. spalio mėn.

Europos Sąjunga TEN-T plėtojimui neseniai į ES įstojusiose valstybėse narėse 
skiria nepakankamai dėmesio

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Jacek Krawczyk 
(Darbdavių grupė, Lenkija) Europos Sąjungai pirmininkausiančios Lenkijos prašymu parengė 
nuomonę dėl tvaraus ES transporto politikos ir transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) vys-
tymo. Nuomonės autorius apgailestauja, kad Europos Sąjunga naujosiose valstybėse narėse 
neskiria pakankamai dėmesio efektyviam transeuropinių tinklų vystymui. „Kol ES regioniniai 
ir nacionaliniai tinklai nebus sujungti į šiuolaikišką infrastruktūrą, nereikia turėti iliuzijų, kad 
turėsime bendrą Europos transporto rinką ar realiai veikiančią vidaus rinką“, – teigia nuomonės 
pranešėjas. Nederėtų pamiršti ir kaimynystės politikos, t. y. jungčių su ES šiaure, rytais ir pietumis, 
o pirmenybę reikėtų teikti ne atskiriems infrastruktūriniams projektams, o tinklams. ● 

Bendraukime 
su jaunimu

EESRK kelia jaunimo nedarbo klausimą

Birželio mėn. Komitetas Maltoje 
surengė komunikacijos vietos 
lygiu renginį. Buvo surengtas ne 
tik komunikacijos grupės posėdis 
ir už komunikaciją atsakingų kon-
taktinių asmenų susitikimas, bet ir 
EESRK narių susitikimas su Mal-
tos pilietinės visuomenės atstovais, 
kuriame aptartas jaunimo įtrau-
kimo į Europos projektą klausimas. 
Europos namuose Valetoje vykusią 
diskusiją vedė Maltoje gerai žino-
mas diktorius Andrew Azzopardi. 
Posėdžių salė buvo sausakimša, dis-
kusiją taip pat buvo galima stebėti 
socialiniuose tinkluose „Facebook“ 
ir „Twitter“. EESRK nariai, EESRK 
pirmininko pavaduotojai Anna 
Maria Darmanin ir Jacek Krawc-
zyk, Komunikacijos grupės nariai ir 
už komunikaciją atsakingi kontakti-
niai asmenys turėjo progą su jaunais 
ES piliečiais pasikeisti požiūriais ir 
nuomonėmis.

Kai kuriose valstybėse narėse 
užimtumo lygis, taip pat ir jaunimo, 
yra aukštas. Tačiau padėtis įvairiose 

Kaip kovoti su jaunimo nedarbu, 
kuris Europos Sąjungoje siekia 
20 proc., o kai kuriose valstybėse 
narėse yra dar didesnis? Birželio 6 
d. Madride EESRK ir Ispanijos eko-
nomikos ir socialinių reikalų taryba 
surengė konferenciją, skirtą opiai 
jaunimo nedarbo problemai. Ispa-
nijoje net 40 proc. jaunų žmonių 
niekur nedirba. Ši tendencija kelia 
bene didžiausią nerimą šios šalies 
jaunajai kartai. 

šalyse labai skirtinga; 
I spani jo je  jaunimo 
nedarbo lygis siekia net 
45 proc. 

Susitikimo Maltoje 
metu taip pat buvo 
iškeltas opus klausimas 
– jaunimas praranda 
domėjimąsi Europos 
projektu. Jaunimui sudo-
minti nebepakanka pasa-
kojimo apie Europą, kaip 

apie projektą taikai išsaugoti. Todėl 
ES reikia naujos istorijos. Europos 
Komisijos komunikacijos genera-
linio direktoriaus Claus Sørensen 
siūlymu, tai galėtų būti pasakojimas 
apie tvarią Europą, švarią ir klestin-
čią socialinę Europą, kurioje jauni-
mas gali laisvai gyventi, kvėpuoti 
švariu oru, gerti švarų vandenį, val-
gyti geros kokybės maistą prieinama 
kaina, keliauti, dirbti ir mokytis.  

ES didžiulės sėkmės sulaukė 
„Erasmus“ programa, kuria nuo 
1987 m. jau pasinaudojo 2,3 mln. 
studentų. EESRK nuo pat pradžių 
visada rėmė tokius projektus. Nuo-
monėje dėl strategijos „ES  2020“ 
pavyzdinės iniciatyvos „Judus jau-
nimas“ ir 2009 m. priimtoje nuo-
monėje dėl ES jaunimo strategijos 
EESRK pabrėžė būtinybę ne tik 
rengti strategiją jaunimui, bet ir 
kartu su jaunimu. (pln) 
 
 
 
 ●

EESRK Darbo rinkos observa-
torija tiesiogiai prisidėjo prie šios 
vieną dieną trukusios konferenci-
jos, kuriai pirmininkavo observa-
torijos pirmininkas Krzysztof Pater 
(Įvairių interesų grupė, Lenkija). 
Konferencija sulaukė daugiau kaip 
130 dalyvių. Ispanijos žiniasklaida 
taip pat nušvietė šį renginį. 

Konferenciją pradėjo K. Pater, 
jos dalyvius pasveikino Ispanijos 
darbo ir imigracijos ministras Vale-
riano Gómez Sánchez ir Ispanijos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
tarybos pirmininkas Marcos Peña 
Pinto.

Konferencijoje taip pat daly-
vavo Ispanijos verslininkų asocia-

Bendras Europos dangus II – tik graži svajonė?
Į Europos ekono-
mikos ir socialinių 
reikalų komiteto 
(EESRK) surengtą 
klausymą dėl Bendro 
Europos dangaus II 
įgyvendinimo būklės 
susirinkus pagrindi-

niams aviacijos suinteresuotiesiems subjektams, buvo galima 
justi, kad šio reikalo daugiau atidėlioti nebegalima. Teisėkūros 
paketas, kurį ES teisės aktų leidėjai priėmė jau prieš dvejus 
metus ir kuriuo turėjo būti ištaisytos kai kurios Europos avia-
cijos neveiksmingos priemonės, iki šiol neįgyvendintas. 

„Vėlavimai ir spūstys virš Europos – vis dar liūdna realybė, 
daranti neigiamą poveikį oro erdvės naudotojams, reguliuoto-
jams ir oro uostams. Išmetamas CO

2
, tenkantis vienam skry-

džiui, sumažėtų 12 proc., o efektyvumas, sauga ir pajėgumai 
gerokai padidėtų, jeigu visi suinteresuotieji subjektai įsipar-
eigotų laikytis Europos oro eismo valdymo plataus užmojo 
tikslų dėl tvarios ateities“, – teigė EESRK pirmininko pava-
duotojas ir nuomonės Bendras Europos dangus II pranešėjas 
Jacek Krawczyk. 

Klausymo dalyviai buvo įsitikinę, kad jeigu skubiai ir visa-
pusiškai būtų įgyvendintas antrasis Bendro Europos dangaus 
paketas, padidėtų mobilumas, taptų patogiau keliauti ir padi-
dėtų Europos konkurencingumas. Jeigu šių reformų nebus, 
Europa nesugebės dalyvauti pasaulinėse lenktynėse už tvarų 

transportą ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų eko-
nomiką.

Dalyviai ragino Europos Komisiją imtis vadovauti šiam 
procesui. „Raginu Europos Komisiją pasinaudoti savo vado-
vaujančiu vaidmeniu ir pašalinti įvairias kliūtis bei politines 
problemas, trukdančias įgyvendinti Bendrą Europos dangų“, 
– sakė EESRK transporto ir energetikos skyriaus pirmininkas 
Stephane Buff etaut. 

Lenkijos infrastruktūros ministerijos skyriaus direktorius 
Krzysztof Kapis pabrėžė, kad besirengianti pirmininkauti 
Europos Sąjungai Lenkija ryžtingai sieks užtikrinti, kad Ben-
dro Europos dangaus II paketo įgyvendinimas neatsiliktų nuo 
grafi ko. Lenkija laikoma viena sparčiausiai per ateinančius 
20 metų augsiančių aviacijos rinkų: „Norime būti pasirengę 
tokiam eismo padidėjimui“, – sakė jis.

Klausyme dalyvavo keletas JAV Federalinės aviacijos agen-
tūros (FAA) atstovų, kurie pabrėžė saugios aplinkos investuo-
tojams svarbą abiejose vandenyno pusėse.

Į EESRK surengtą klausymą susirinko oro transporto srities 
reguliuotojai, oro erdvės naudotojai, transporto darbuotojai, 
oro uostų veiklos vykdytojai ir oro navigacijos paslaugų teikėjai 
bei Europos Komisijos, Europos Parlamento ir pirmininkau-
siančios Lenkijos atstovai. EESRK 2011 m. liepos mėn. ketina 
priimti nuomonę dėl Bendro Europos dangaus II. (mb) 
 ●

GLAUSTAI APIE PLENARINĘ SESIJĄ
Pilietinė visuomenė gali sutvirtinti 
Rytų partnerystę

Gintaro Morkio (Darbdavių grupė, Lietuva) parengtoje nuo-
monėje Rytų partnerystė pripažįstama puikia galimybe plėsti 
ES ir šalių partnerių tinklus. Nuomonė buvo priimta dalyvau-
jant Vengrijos ES reikalų ministrui Enikő Győri, atvykusiam į 
EESRK aptarti Vengrijos pirmininkavimo rezultatų. Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) pabrėžė, 
kad jo parama Rytų partnerystei yra strateginė būtinybė ir 
politinė investicija. Norėdamas prisidėti prie proceso sėkmės, 
EESRK ragino sustiprinti vyriausybės ir pilietinės visuomenės 
dialogą. 

Naujausi įvykiai Viduržemio jūros regione įrodė, kad, norint 
siekti konstitucinės reformos ir daryti pažangą stiprinant ins-
titucijas, pilietinės visuomenės indėlis yra neįkainojamas. Itin 
svarbu stiprinti dialogą nacionaliniu lygiu. EESRK siūlo sukurti 
pilietinei visuomenei skirtą konsultacijų mechanizmą visose 
Rytų partnerystės šalyse. Dialogą ves organizacijos, atspin-

dinčios konkrečias sąly-
gas kiekvienoje šalyje. 
EESRK yra pasirengęs 
dalytis patirtimi su 
Rytų partnerystės šalių 
pilietine visuomene ir 
džiaugiasi tokia pers-
pektyva. (ma) 
 ●

Romų integracijos strategija

Tą pačią dieną, kai EESRK nariai sanglaudos politikos klau-
simais diskutavo su už regioninę politiką atsakingu Europos 
Komisijos nariu Johannes Hahn, Komitetas priėmė dvi nuo-

mones romų integracijos 
klausimais. EESRK svarstė 
ES pozicijas dėl socialinės 
romų integracijos Ákos 
Topolánszky (Įvairių interesų 
grupė, Vengrija) ir Anne-
Marie Sigmund (Įvairių 
interesų grupė, Austrija) nuo-
monėse. EESRK manymu, 
šį sunkų klausimą reikėtų 
spręsti pozicijas derinant su 

integruota, koordinuota ir nuoseklia Europos masto strategija 
ir programa, įgyvendintina nacionaliniu ir vietos lygmeniu. 
Svarbu pažymėti, kad būsimas priemones reikėtų rengti kartu 
su romais ir jiems atstovaujančiomis organizacijomis. 

EESRK, nors ir pritaria Komisijos planams, mano, kad ilgai 
laukta strategija nepateisino lūkesčių; joje turėtų būti siekiama 
platesnio užmojo tikslų, ji turėtų būti konkretesnė ir labiau 
struktūruota. Kiekvieną politiką reikėtų stiprinti į visus disku-
sijų etapus pakviečiant dalyvauti kuo daugiau atstovų iš vietos 
pilietinės visuomenės, mokslo bendruomenės, socialinių par-
tnerių ir, svarbiausia, romų tautos atstovų ir narių. (ma) ●

Kovos su skurdu plano stiprinimas

Komisija paskelbė komunikatą „Europos kovos su skurdu ir 
socialine atskirtimi planas“, kuris yra strategijoje „ES 2020“ 
numatytos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi dalis. EESRK 
išnagrinėjo šį komunikatą nuomonėje, kurios pranešėja M. 
O’Neill (Įvairių interesų grupė, Didžioji Britanija), ir nustatė 
veiksmus, padėsiančius greičiau pasiekti skurdo mažinimo 
tikslą (iki 2020 m. bent 20 mln. žmonių padėti išbristi iš skurdo). 

Pagrindiniai EESRK rekomendacijų principai – atsakomybė 
ir darnumas. Skurdas yra laikomas žmogaus teisių pažeidimu, 
todėl valdžia, socialiniai partneriai ir pilietinė visuomenė turi 
prisiimti bendrą atsakomybę už jo panaikinimą. Griežto tau-
pymo priemonės neturėtų kliudyti kovoti su skurdu. Be to, 
reikėtų sustiprinti pilietinės visuomenės dalyvavimą įgyvendi-
nant šį planą. EESRK ragina strategijoje „Europa 2020“ sukurti 
ekonominių, fi nansinių, užimtumo ir socialinių priemonių 
pusiausvyrą ir pabrėžia būtinybę padidinti ir supaprastinti ES 
fi nansavimą, visų pirma socialinių fondų lėšomis. (ma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

„Modernus menas Austrijoje“ (In Between. Austria Contemporary) 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete

Paroda „Modernus menas 
Austrijoje“ buvo atidaryta 
Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitete 
bendradarbiaujant su Aus-
trijos federaline švietimo, 
meno ir kultūros ministerija. 
Parodoje „Modernus menas 
Austrijoje“ pristatyta keletas 
modernaus meno Austrijoje 

tendencijų, leidusių lankytojams susipažinti su Austrijos meno pasauliu. Buvo 
eksponuojami septyniolikos perspektyvių jaunų Austrijos menininkų darbai, 
kuriuos apžiūrėjo daugelis apsilankiusiųjų EESRK.

Tarp parodos lankytojų buvo ir keletas pareigūnų, nekantravusių ją pama-
tyti ir ja pasidžiaugti. Parodos atidaryme dalyvavo Austrijos Respublikos 
federalinė švietimo, meno ir kultūros ministrė Claudia Schmied ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas Staff an Nilsson. Tarp 
kitų svečių galima paminėti už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą 
atsakingą Europos Komisijos narį Androulla Vassiliou ir už regioninę politiką 
atsakingą Europos Komisijos narį Johannes Hahn. (ma) 

Daugiau informacijos apie parodą rasite www.bmukk.gv.at ●

TRUMPAI

cijos CEOE vicepirmininkas Javier 
Ferrer Dufol, Ispanijos profesinių 
sąjungų CCOO užimtumo sekre-
torė Paloma Lopez, kitos Ispanijos 
profesinės sąjungos UGT sekreto-
rius Antonio Ferrer.

Konferencijos dalyviai sutiko, 
kad reikia didesnių pastangų švie-
timo ir kvalifikacijos suteikimo 
srityse, taip pat daugiau pastangų 
turėtų dėti valstybinės ir privačios 
įdarbinimo tarnybos. Jų nuomone, 
taip pat turi būti duotas impulsas 
ekonomikos augimui ir nedelsiant 
persvarstytas darbo rinkų regulia-
vimo pagrindas. (ail) 
 
 
 ●

Come’N’Listen (Ateik paklausyti) – Ferencas Listas

Birželio 15 d. Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetas surengė 
muzikinį renginį Come’N’ Listen 
Ferenco Listo 200-osioms gimimo 
metinėms paminėti. Renginį, kuris vyko 
Vengrijos pirmininkavimo laikotarpiu, 
pradėjo Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto pirmininkas Staff an Nilsson.

F. Listo kūriniai pakvietė klausytojus laiko mašina leistis į tikrą muzikinę euro-
pinę kelionę. Klausytojai sužinojo apie Ferenco Listo gyvenimą, jo muziką, moteris, 
dvasinį gyvenimą. Šiuos keturis kompozitoriaus gyvenimo aspektus pristatė Euro-
pos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai ir darbuotojai – Vengrijai 
atstovaujantis narys Ákos Topolansky ir Komiteto medicinos tarnybos darbuotoja 
Caroline Henault.

Rinktines dainas ir kūrinius fortepijonui, kurie puikiai atskleidė F. Listo kūrybą, 
atliko Ukrainos pianistas Dmytro Sukhovienko ir vengrų kilmės mecosopranas 
Hanna Bardos-Feltoronyi.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pasiryžęs tęsti muzikinius 
renginius, kurie yra svarbi jo kultūros programos dalis. Muzika, formavusi europinę 
tapatybę, yra esminė Europos kultūros paveldo dalis. Come’N’Listen programai 
atrinkti kompozitoriai, palikę pėdsaką kultūroje, yra neatsiejami nuo europinio 
konteksto. Jie buvo europiečiai, kurių gyvenimas ir darbas įsikūnijo Europos tradi-
cijose ir kurie paliko muzikinį paveldą ateinančioms kartoms. (sb) ●

ukk.g

EESRK rūpi ne tik politika, 
bet ir realūs žmonių poreikiai

Interviu su EESRK Darbuotojų 
grupės nariu ir Visos Lenkijos 
profesinių sąjungų aljanso 
tarptautiniu patarėju 
Tomasz Jasiński

EESRK info: Kokia Jūsų 
pirmoji ES patirtis? 

T. J.: Pirmą kartą Visos Lenki-
jos profesinių sąjungų aljanso 
(OPZZ) vardu reikalų su ja 
turėjau dirbdamas Lenkijos ir 
ES jungtiniame konsultaciniame 
komitete 2001–2004 m. laikotar-
piu. Tai suteikė naudingos patir-
ties, todėl tapęs EESRK nariu 
apsipratau be jokių problemų.

EESRK info: Kaip keliais žodžiais piliečiams 
paaiškintumėte EESRK vaidmenį?

T. J.: EESRK – tai organizuotos pilietinės visuomenės balsas. 
Tai nėra politinis balsas, Komitetas išreiškia realius piliečių 
poreikius, į kuriuos reikia atsižvelgti ES lygiu priimant politi-
nius sprendimus.

EESRK info: Kokią įtaką EESRK narystė daro Jūsų 
kasdieniam darbui Lenkijoje ir kokią naudą EESRK 
teikia nacionaliniu lygiu?

T. J.: Dėl savo veiklos EESRK turiu labai daug keliauti ir turiu 
gausybę papildomų pareigų ir akivaizdu, kad tai daro poveikį 
mano darbui OPZZ ir mano asmeniniam gyvenimui. Svarbiau-
sias mano darbo Briuselyje aspektas – prieiga prie informacijos 
pirminiu ES veiklos etapu. Tai padeda šalies viduje pasirengti 
galimiems pokyčiams ir daug anksčiau suformuoti savo poziciją.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

EESRK narių darbas – tai ilgos ir 
nereguliarios valandos

Interviu su EESRK Darbdavių 
grupės nariu, Verslo centro 
klubo intervencinių veiksmų 
biuro direktoriumi Krzysztof 
Ostrowski

EESRK info: Kokia buvo Jūsų 
pirmoji ES patirtis? 

K.  O.: Pirmą kartą atvykau kaip 
turistas. Buvau studentas. Man labai 
didelį įspūdį padarė tai, kad lengva 
keliauti iš vienos valstybės narės į 
kitą. Manau, kad ši patirtis padėjo 
ir pirmą kartą dirbant su ES, kai pri-
klausiau derybų grupei, kuri derėjosi 
dėl sutarties su Europos Sąjunga.

EESRK info: Kaip keliais žodžiais piliečiams 
paaiškintumėte EESRK vaidmenį?

K. O.: EESRK veikia kaip „tiltas“ tarp ES institucijų ir valstybių 
narių pilietinės visuomenės organizacijų. Jis visiems suteikia 
galimybę Europos lygmeniu išsakyti savo nuomonę rūpimais 
ekonomikos ir socialiniais klausimais, pasiūlyti naujų idėjų ir 
pateikti pasiūlymų, kaip gerinti ES teisės aktus.

EESRK info: Kokią įtaką EESRK narystė daro Jūsų 
kasdieniam darbui Lenkijoje ir kokią naudą EESRK 
teikia nacionaliniu lygmeniu?

K. O.: Didžiausią poveikį narystė padarė mano darbo valan-
doms, jos tapo nereguliarios. Mano darbo diena dažnai prasi-
deda 4 val. ryto, nes reikia skubėti į oro uostą, o grįžtu į Lenkiją 
labai vėlai arba pasilieku nakvoti Briuselyje. Skubius reikalus, 
susijusius su mano darbu Lenkijoje, privalau tvarkyti lėktuve 
skrisdamas į Briuselį arba iš jo. Jeigu norite būti EESRK narys, 
jums turi patikti keliauti, turite būti pasiruošęs labai dažnai 
skristi ir lankytis įvairiose šalyse.

Didžiausia narystės nauda nacionaliniu lygmeniu – tai gali-
mybė mūsų organizacijai priklausančioms bendrovėms pasida-
lyti rūpimais klausimais dėl ES teisės aktų ir gauti informacijos 
pačiomis svarbiausiomis temomis, kurios svarstomos EESRK. 
Mūsų komiteto nuomonės dėl konkrečių rinkos sektorių, pavyz-
džiui, biomasės arba IT, padeda bendrovėms įtraukti šią infor-
maciją į rengiamus verslo planus. (mb/nk) 
 
 
 ●

Mūsų pareiga – atidžiai 
įsiklausyti į savo šalies 
pilietinę visuomenę

Interviu su EESRK Įvairių 
interesų grupių nare ir 
Lenkijos nacionalinės 
nevyriausybinių 
organizacijų federacijos 
pirmininko pavaduotoja 
Marzena Mendza-Drozd

EESRK info: Kaip tapote 
EESRK nare?

M. M. D.: EESRK nare tapau 
2004 m. rekomendavus 
Lenkijos pelno nesiekiančių 

organizacijų forumui. Kartu su kitomis organizacijomis šis foru-
mas paskatino Briuselyje atstovauti Lenkijos nevyriausybinėms 
organizacijoms. Tai buvo veikla, kurioje tiesiogiai dalyvavau, 
todėl EESRK man nebuvo naujiena, nors, žinoma, tiksliai neži-
nojau, kaip jis veikia iš tikrųjų.

EESRK info: Kaip keliais žodžiais piliečiams 
paaiškintumėte EESRK vaidmenį?

M. M. D.: Norėdama būti visiškai nuoširdi, sakyčiau, kad tai 
gerų ketinimų turinti organizacija, kuri praktiškai neišnaudoja 
viso savo potencialo atstovauti organizuotai pilietinei visuome-
nei. Taip yra dėl daugelio priežasčių. Po septynerių metų darbo 
EESRK manau, kad galėtume ir turėtume atidžiau įsiklausyti į 
valstybių narių organizacijas ir tvirčiau reikšti savo nuomonę. 

EESRK info: Kokią įtaką EESRK narystė daro Jūsų 
kasdieniam darbui Lenkijoje ir kokią naudą EESRK 
teikia nacionaliniu lygiu?

M. M. D.: Narystė Komitete daro poveikį tiek mano darbui Len-
kijoje, tiek mano asmeniniam gyvenimui. Laimei, daugelį dalykų 
šiais laikais galima daryti internetu, bet dažnai susimąstau, kaip 
mūsų pirmtakai EESRK su viskuo susitvarkė prieš, tarkim, 30 
metų. Šiuo metu eidama Lenkijos nevyriausybinių organiza-
cijų federacijos tarybos narės pareigas ir turėdama galimybę 
naudotis naujausia informacija galiu padėti nevyriausybinėms 
organizacijoms pasirengti būsimiems pokyčiams.  
 
 
 
 
 ●

profesinių sąjungų ir neoficialaus 
sektoriaus, kaip antai gatvės parda-
vėjai, atstovais, su Europos įstaigų 
atstovais ir ekspertais. 

Apibendrinant vizito rezulta-
tus reikia pasakyti, kad visuotinai 
sutarta, kad reikia išsamiai išanali-
zuoti ir aptarti kai kurias problemas, 
kurios trukdo plėtoti ES ir Indijos 
tarpusavio santykius, nes abiejų 
šalių pozicija visiškai skirtinga. Kaip 

Jillian van Turnhout

EESRK delegacija ES ir Kinijos apskritojo stalo susitikime

EESRK delegacija Indijoje

Vengrijos ES reikalų 
ministras Enikő Győri

Komisijos narys Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Daugiau informacijos rasite: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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Interviu su Europos Parlamento pirmininku Jerzy Buzek

EESRK info: Ką norite pranešti Europos pilietinės visuomenės 
atstovams? Ar ir toliau bus stiprinamas Europos Parlamento narių ir 
pilietinės visuomenės atstovų bendradarbiavimas?

Jerzy Buzek: Norėčiau atkreipti dėmesį į organizuotos pilietinės visuomenės 
reikšmę demokratijai. Aš apie tai kalbėjau per sausio mėn. įvykusios agoros įžanginį 

posėdį ir daugeliu kitų progų prieštaraudamas Šiaurės Afrikos ir Baltarusijos 
režimams. Kartu pabrėžiau, kad reikia didinti paramą pilietinės visuomenės 
organizacijoms. Šis pasiūlymas atkartotas daugelyje Europos Parlamento 
rezoliucijų. Europos Sąjungoje suprantame, kad be pilietinės visuomenės 
demokratija neįmanoma. 

Jūs, EESRK nariai, esate pilietinės visuomenės atstovai ir ginate svarbius 
socialinius interesus. Jūs padedate vesti tikrą ES ir jos piliečių dialogą ir sklei-
džiate informaciją apie ES savo šalyse. Be šių dalykų nekiltų noras siekti dides-
nės integracijos. Europos Parlamentui reikia Jūsų. Šis bendradarbiavimas turi 
tęstis ES piliečių labui. Mūsų bendra patirtis bus naudinga šalims, kurios šiuo 
metu renkasi demokratinių reformų kelią arba kurios jį pasirinks vėliau. Tai 
didelis laimėjimas. 

EESRK info: Ko tikitės iš Lenkijos pirmininkavimo ES?

Jerzy Buzek: Dažnai kartoju, kad ES tikisi, jog Lenkija į Europą atneš naujų 
vėjų ir dėl savo verslumo, atvirumo bei entuziazmo bus įkvėpimo šaltinis. Tai 
išskirtiniai Lenkijos bruožai. Norime, kad Europos ekonomika būtų pati kon-
kurencingiausia pasaulyje. Taigi aš pritariu Lenkijos pirmininkavimo tikslams: 
veiksmingam, solidarumo principu grindžiamam biudžetui, stipresnei vidaus 
rinkai ir geresniam žmogiškojo kapitalo potencialo išnaudojimui. 

Palankiai vertinu Lenkijos įsipareigojimus kaimynystės politikos srityje, 
įskaitant Rytų partnerystę ir Pietų partnerystę, dėl kurios mūsų vertybės ir 
vizija skleidžiamos už ES ribų. 

Kaip Europos Parlamento Pirmininkas tikiuosi, kad Parlamentas ir Lenkijos 
vyriausybė glaudžiai bendradarbiaus, nes įsigaliojus Lisabonos sutarčiai mes 
kartu su Europos Sąjungos Vadovų Taryba priimame sprendimus dėl daugu-
mos teisės aktų. Taip pat tikiuosi, kad Lenkija sugebės veiksmingai suderinti 
valstybių narių interesus. Ši užduotis itin sudėtinga krizės laikotarpiu. Iššūkių 
netrūksta, tačiau Lenkija ne kartą įrodė, kad ji yra veiksmingai ir solidariai 
dirbanti ES narė, turinti didžiulį potencialą. (mb) 
 
 ●

ĮŽANGINIS ŽODIS

ĮŽANGINIS ŽODIS

Pasiekti biudžeto pusiausvyrą

„Lenkija sieks konkurencingos, saugios ir atviros Europos“  

Gerbiamieji skaitytojai,
Ispanijos jaunimo nedarbo lygis šiuo metu siekia 
daugiau kaip 44 proc. (Eurostato duomenimis). Savaime 
suprantama, šie skaičiai kelia liūdesį, neramina ir kitų 
ES šalių statistika. Daugiau nei pusėje ES valstybių narių 
jaunimo nedarbo lygis viršija 20 proc. Visose ES šalyse, 
pateikusiose duomenis, jaunimo nedarbo lygis nuolat yra 
didesnis negu bendras nedarbo lygis. 

Jaunimo nedarbas – nedovanotinas potencialo švaistymas; jis ne tik mažina 
ekonomikos augimą, bet ir vėliau turės rimtų pasekmių socialinei sanglaudai. Be 
to, nedarbas yra nepaprastai daug kainuojanti visuomenės problema. Pasak Šefi ldo 
universiteto gyventojų geografi jos profesoriaus Danny Dorling, vargu ar jaunimui 
yra kas nors blogiau negu nedarbas, nes jis palieka ilgai išliekantį randą ir gali daryti 
jiems ilgalaikį poveikį: didesnė būsimo nedarbo rizika, mažesnės visą gyvenimą 
gaunamos pajamos ir daugelis kitų dalykų.

EESRK neseniai surengė keletą renginių, visų pirma Ispanijoje ir Maltoje (apie 
juos skaitykite šiame leidinyje), kuriuose atkakliai ėmėsi nagrinėti šią problemą. Nors 
priėjome prie išvados, kad nėra vieno stebuklingo sprendimo šiai kebliai padėčiai 
ištaisyti, manome, jog veiksmų reikia imtis kelete sričių tuo pačiu metu.

Pirma, turime atgaivinti darbo vietas kuriantį ekonomikos augimą. Augant 
ekonomikai, pagerės jaunimo įsidarbinimo perspektyvos. Antra, privalome spręsti 
mokyklos metimo problemą ir pašalinti švietimo sistemų ir darbo rinkos poreikių 
neatitikimą. Šiuo požiūriu taip pat labai svarbi savišvieta. Trečia, reikia persvarstyti 
darbo rinkų reguliavimo pagrindą užtikrinant darbo rinkos lankstumo ir užimtumo 
garantijų pusiausvyrą. Turime suteikti jaunimui aiškią perspektyvą, kad jų laikinosios 
ir (arba) darbo ne visą darbo dieną sutartys po kurio laiko ir pagal aiškiai apibrėžtas 
sąlygas būtų pakeistos neterminuotomis darbo visą darbo dieną sutartimis. Jaunimui 
reikia suteikti aiškias didesnio stabilumo perspektyvas. 

Galiausiai reikia atkreipti dėmesį į įdarbinimo tarnybas. Vos tik iškilus pavojui, 
kad jaunimas gali prarasti darbą, svarbus ankstyvas įsikišimas. Taip pat svarbus 
pažeidžiamų grupių, kurios turi sunkumų patekti į įprastinę darbo rinką, ypač 
neturinčio kvalifi kacijos arba labai žemos kvalifi kacijos jaunimo, subsidijuojamas 
darbas. Geras tokių priemonių pavyzdys – iniciatyvoje „Judus jaunimas“ numatyta 
„Jaunimo garantijų sistema“. Ją taikant valstybės narės raginamos užtikrinti, kad per 
šešis mėnesius nuo mokyklos baigimo visiems jaunuoliams būtų pasiūlytas darbas, 
profesinis mokymas ar galimybė sukaupti darbo patirties.

Anna Maria Darmanin
Pirmininko pavaduotoja

Gerbiamieji skaitytojai,
Aš, kaip EESRK pirmininko pavaduotojas, europietis 
ir lenkas, nekantriai laukiu, kada Lenkija pirmą kartą 
istorijoje perims pirmininkavimą ES Tarybai. 

Pritariu Lenkijos sprendimui ryžtingai siekti 
augimo. ES neturi galvoti vien apie skolų grąžinimą. 

Šis klausimas, be abejo, labai svarbus, tačiau jeigu susitelksime vien į jį, didelio 
augimo tikėtis negalime. Tiksliai nustatėme, kur slypi krizės šaknys. Atėjo laikas 
žvelgti pirmyn ir parengti geras strategijas, kurios padėtų išlaikyti augimą, taigi 
ir ateityje užtikrinti Europos konkurencingumą.

Nuoširdžiai tikiuosi, kad savo pirmininkavimo laikotarpiu Lenkija sieks 
pažangos kai kuriose labai svarbiose srityse, pavyzdžiui, bendrosios rinkos, kurią 
sukūrus būtų galima padidinti ekonomikos augimą. Daug kas priklauso ir nuo 
ES biudžeto. Jeigu turėsime pakankamai lėšų, bus didesnis Europos ekonominis 
potencialas. Tikiuosi, kad Lenkija savo pirmininkavimo laikotarpiu apie tai labai 
aiškiai kalbės būsimose su biudžetu susijusiose derybose dėl būsimos fi nansinės 
perspektyvos. 

Dar prieš prasidedant deryboms, EESRK jau yra aiškiai pasakęs, kad reikia 
nustoti tikėtis „deramos grąžos“. Toks požiūris nesuderinamas su Europos 
integracijos pagrindą sudarančiomis solidarumo ir bendros naudos idėjomis. 
EESRK pritaria tam, kad ES nuosavi ištekliai turi patekti tiesiai į ES biudžetą 
ir kad tokia tvarka pakeičia valstybių narių įnašus. Tai, kaip ES biudžetas yra 
fi nansuojamas, akivaizdžiai liudija, jog Europos integracijos srityje daroma 
pažanga.

Pastaruosius dvejus metus Komitetas nepaliaujamai reikalavo pilietinei 
visuomenei skirti didesnį vaidmenį įgyvendinant ES įkvėptą teisę ir skatinant 
ekonominę integraciją šalyse, dalyvaujančiose Rytų partnerystės iniciatyvoje. 
Todėl man labai džiugu matyti, kad Rytų partnerystė, kuri pastaruoju metu 
buvo tarsi nepastebima, užima reikšmingą vietą Lenkijos pirmininkavimo 
darbotvarkėje. Pastarojo meto įvykiai, sudrebinę Viduržemio jūros pakrantę, 
įrodė, kaip svarbu, kad kaimyninėse šalyse padėtis būtų stabili, ir tai svarbu ne 
tik dėl prekybos ar energetinio saugumo.

Visų šių įvykių fone galima būtų pasinaudoti Lenkijos patirtimi. 1989 m. 
Lenkija taikiai nuvertė komunistinį režimą ir sėkmingai persitvarkė. Toks 
pavyzdys galėtų padėti skleisti demokratiją arabų pasaulyje. Kaip ir tuometinėje 
Lenkijoje, taip šiandien arabų pasaulyje Istoriją (iš didžiosios raidės) kuria 
pilietinė visuomenė. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi tuo, kad organizuota pilietinė 
visuomenė, kuriai ES lygmeniu atstovauja EESRK, yra pasirengusi ir nori padėti 
Lenkijai jos pirmininkavimo laikotarpiu siekti drąsių ir labai reikalingų tikslų.

Jacek Krawczyk
Pirmininko pavaduotojas

2011 m. liepos 20 d.
Lenkijos sostinėje 
Varšuvoje drauge su Lenkijos 
infrastruktūros ministerija 
rengiama konferencija, 
skirta EESRK nuomonei „ES 
transporto politikos darnus 
vystymas ir TEN-T tinklų 
planavimas“

2011 m. rugsėjo 13 d.
EESRK Briuselyje vyks EESRK 
„Europa 2020“ koordinacinio 
komiteto susitikimas su 
valstybių narių ekonomikos 
ir socialinių reikalų tarybų 
atstovais 

2011 m. rugsėjo 21–22 d.
EESRK Briuselyje vyks 
EESRK „Design Eleven“ 
apdovanojimų ceremonija ir 
parodos atidarymas
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ES biudžeto peržiūra atliekama 
didelio finansinio nestabilumo 
visame žemyne laikotarpiu. EESRK 
savo rekomendacijas pateikė Henri 
Malosse (Darbdavių grupė, Prancū-
zija) ir Gérard Dantin (Darbuotojų 
grupė, Prancūzija) parengtoje nuo-
monėje. Atrodo, kad dėl ekonomi-
kos ir fi nansų krizės ir dėl didėjančio 
defi cito daugelyje valstybių narių ES 
neturi biudžeto paramos savo poli-
tinei strategijai arba naujiems Lisa-
bonos sutarties įsipareigojimams 

Savo pirmininkavimo laikotarpiu Lenkija yra užsibrėžusi stiprinti ekonomikos augimą 
ir susigrąžinti piliečių pasitikėjimą. Europa pasimokė iš krizės ir reformavo savo eko-
nomiką. Nuo šiol ji turi ryžtingai siekti augimo ir užtikrinti, kad jos ekonomika būtų 
konkurencinga. Šiuo tikslu Lenkija visų pirma mėgins plėsti ir gilinti Europos ben-
drąją rinką, propaguoti investavimo politiką ir stiprinti intelektinį kapitalą. Visos šios 
priemonės yra numatytos pirmajame Lenkijos pirmininkavimo prioritete „Europos 
integracija – augimo šaltinis“. Kad šioje srityje tikrai galėtume pasiekti šiuos daug darbo 
pareikalausiančius tikslus, tarp kurių yra ir užimtumo politika, labai atidžiai įvertinsime 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto mums pateiktas rekomendacijas. 

Kitas klausimas, kurį numatome spręsti, yra Europos saugumas. Jis apima ir ener-
getinį saugumą (Lenkija šį klausimą Europos Sąjungoje kelia jau ne vienerius metus), 
ir apsirūpinimo maistu saugumą, ir kartu Europos saugumo ir gynybos politikos sti-
prinimą. Sieksime, kad ES turėtų bendrą poziciją pasaulio arenoje, ir nepagailėsime 
jėgų šiam tikslui įgyvendinti. 

Trečiasis ir plačiausias iš pagrindinių Lenkijos pirmininkavimo prioritetų yra siekti didesnio Europos atvirumo. Norime 
ES sudėtyje matyti Kroatiją ir paremti kitas narystės siekiančias šalis. Planuojame stiprinti Rytų partnerystę, kuri sudarė 
galimybes į ES orbitą patekti Ukrainai, Baltarusijai, Moldovai, Azerbaidžanui, Armėnijai ir Gruzijai. Rytų partnerystėje 
sieksime, kad būtų sudaromi asociacijos susitarimai ir kad būtų kuriamos laisvos prekybos zonos. Šiuo tikslu EESRK 
mums rengia nuomonę dėl Rytų partnerystės ryšio su Europos Sąjungos politikos Rytų matmeniu.

Pirmininkaujanti valstybė turi ne tik kurti planus ateičiai, bet ir tinkamai reaguoti į dabarties aktualijas. Todėl atidžiai 
stebime, kas vyksta ES kaimyninėse šalyse Viduržemio jūros regione, ir paremsime visus veiksmus, kuriais bus siekiama 
užmegzti naujus ES ir arabų pasaulio santykius. Be to, norėtume parengti bendrą strategiją, kuri padėtų šio regiono šalis 
išvesti į demokratijos kelią ir sukurti jose šiuolaikiškas valstybės institucijas.

Apibendrinant reikia pasakyti, kad Lenkija savo pirmininkavimo laikotarpiu stengsis sustiprinti Europos ekonomiką, 
kad Europa galėtų be baimės žvelgti į ateitį ir sugrąžinti ES visuomenei viltį. Akivaizdu, kad šių tikslų galime tikėtis pasiekti 
tik tokiu atveju, jeigu prie mūsų prisidės pilietinė visuomenė, kuriai Europos lygmeniu atstovauja Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetas.  ●

Mikołaj Dowgielewicz, Europos reikalų ir ekonomikos politikos valstybės sekretorius, Lenkijos užsienio reikalų ministerija 

įgyvendinti. Todėl reikia pažangaus 
biudžeto, kuris leistų ES pasiekti 
savo tikslus nedidinant mokesčių 
naštos visuomenei ir įmonėms visoje 
Europoje.  

EESRK yra įsitikinęs, kad „tei-
singo fi nansavimo“ principo reikėtų 
atsisakyti, nes jis nesuderinamas 
su Europos integracijos pagrindą 
sudarančiomis solidarumo ir 
bendros naudos idėjomis. Subsi-
diarumo principas teigia, kad klau-

simus turėtų spręsti mažiausia arba 
mažiausiai centralizuota valdžios 
institucija. EESRK pritaria Europos 
Komisijos pasiūlymui pasinaudoti 
nuosavais ištekliais, kurie galėtų būti 
iš naujo sukurti arba kurie galėtų 
pakeisti nacionalinius mokesčius. 
Nacionaliniai ir Europos biudžetas 
turėtų papildyti vienas kitą siekiant 
kiek įmanoma padidinti ES galimy-
bes įgyvendinti politinius tikslus. 

Norint, kad biudžetas būtų 
veiksmingas, daugiausia pastangų 
reikėtų dėti visuomenės pritarimui 
užsitikrinti. Europos masto veiksmų 
nebuvimo kainos pabrėžimas būtų 
svarus argumentas siekiant visuo-
menės paramos. Todėl Komite-
tas, kaip ir Europos Parlamentas, 
norėtų, kad būtų atlikti ir paskelbti 
Europos masto veiksmų nebuvimo 
kainos tyrimai, pabrėžiant dubliavi-
mąsi nacionaliniuose biudžetuose. 
Komitetas yra pasirengęs dalyvauti 
tokiuose tyrimuose ir suteikti Euro-
pos piliečiams skirtos reklaminės 
medžiagos. (ma) 
 
 
 ●

TRUMPAI

PIN MEMORIAM

EESRK G 20 susitikime. Pasauliniai kainų 
nepastovumo problemos sprendimai

G 20 žemės ūkio ministrai birželio 
22–23 d. susitiko Paryžiuje aptarti 
pasaulio žemės ūkio rinkų tenden-
cijų ir su jomis susijusių prekybos 
derybų. Šiuo metu G 20 pirminin-
kaujanti Prancūzija apsirūpinimą 
maistu priskyrė prie pagrindinių 
savo politinių prioritetų ir paprašė 
EESRK išdėstyti savo poziciją iki 
susitikimo birželio mėnesį. Apsi-
rūpinimo maistu klausimai užima 
vienodai svarbią vietą ES vykdomoje 
žemės ūkio, prekybos ir vystymosi 
politikoje. 

Siekdamas sukurti tvirtą EESRK 
pozicijos pagrindą, Komitetas gegužės 
23 d. surengė konferenciją „Maistas 
visiems. Siekti visuotinio susitarimo“. 

Jungtinių Tautų, Maisto ir 
žemės ūkio organizacijos, 
G 20, Europos Sąjungos ir 
kt. atstovai susitiko Briuse-
lyje apsvarstyti sumanymų, 
kaip pasauliniu lygiu kovoti 
su maisto krize. Ši konfe-
rencija subūrė pagrindi-
nius vadovus ir ekspertus, 
kad jie iki G 20 žemės ūkio 
ministrų susitikimo birže-
lio 22–23 d. apsvarstytų ES 
rekomendacijas. 

„Negalime leisti, kad pasaulio 
rinkas ištiktų dar viena žemės ūkio 
krizė. Nekontroliuojama speku-
liacija niokoja besivystančių šalių 
rinkas, verčia kęsti badą ir skurdina 
ūkininkus. Privalome ją sustabdyti. 
Tai – Europos Sąjungos įsipareigo-
jimas“, – teigė Europos ekonomi-
kos ir socialinių reikalų komiteto ir 
konferencijos pirmininkas Staff an 
Nilsson.

EESRK pateikus savo pasiūlymą 
pirmininkaujančiai Prancūzijai, bir-
želio 22–23 d. Paryžiuje apsvarsty-
tos ir patvirtintos konkrečios idėjos 
apėmė šešis ramsčius: tvaraus žemės 
ūkio skatinimą, itin svarbų pilietinės 

visuomenės vaidmenį, teisės į maistą 
pripažinimą, politikos nuoseklumo 
būtinybę, žemės ūkio rinkų veikimo 
gerinimą ir pažeidžiamiausių grupių 
apsaugą. 

Be to, EESRK primygtinai ragino 
geriau koordinuoti tarptautinių 
organizacijų veiklą, stiprinti jų ben-
dradarbiavimą ir, svarbiausia, siekti 
priemonių, kurių jos imasi, nuose-
klumo. EESRK taip pat pabrėžė, kad 
reikia sudaryti palankesnes sąlygas 
ūkininkams, įskaitant smulkius ūki-
ninkus, gauti tarptautinį ir Europos 
fi nansavimą ir užtikrinti, kad mote-
rys turėtų vienodas ir neribotas gali-
mybes naudotis gamybos ištekliais. 
(ail)

Konferencijos „Maistas visiems. 
Siekti visuotinio susitarimo“ išvadas 
galima rasti tinklalapyje

http://www.eesc.europa.eu/food-
for-everyone/  
 
 
 ●

ES tikisi, kad Lenkija į 
Europą atneš naujų vėjų

ES ir Rusijos praktinis seminaras

2011 m. birželio 28 d. Briuselyje vyko bendras EESRK ir 
Rusijos piliečių rūmų atstovų praktinis seminaras. Abi 
šalys susitiko ketvirtą kartą, bet šį kartą pagrindinis dėme-
sys buvo skiriamas ekologiškesnės ekonomikos skatinimo 
perspektyvoms. Seminare buvo atsižvelgta į tai, kad kitais 
metais Rio de Žaneire vyks Jungtinių Tautų konferencija 

dėl tvaraus vystymosi. Tai suteikia puikią progą parodyti 
ES ir Rusijos pilietinės visuomenės požiūrių panašumą.

Rengdamiesi JT konferencijai, šio praktinio semi-
naro dalyviai pasirašė ryžtingą raštą prašydami labiau 
atsižvelgti į aplinkosaugos klausimus kuriant nacionalinę 
politiką. Jie taip pat pabrėžė, kad kuriant tvarią aplin-
kos politiką labai svarbu įtraukti ir organizuotą pilietinę 
visuomenę. Seminaro dalyviai aptarė ir kitus prioriteti-
nius klausimus: migraciją, pilietinei visuomenei tenkantį 
vaidmenį siekiant ES ir Rusijos partnerystės moderni-
zavimo.

Išsamesnės informacijos ir seminaro išvadas rasite 
adresu: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eastern-
neighbours-and-russia (ti)  
 
 
 ●

Europos ekonominės erdvės 
konsultacinis komitetas lankosi Estijoje

Europos ekonominės erdvės kon-
sultacinio komiteto (EEE KK) biu-
rui pasiūlius 19-asis posėdis buvo 
surengtas Tartu mieste (Estija). Į 
posėdžio, kuris įvyko gegužės 12–13 
d., darbotvarkę buvo įtrauktas apsi-
lankymas Estijos Agrenska fondo 
reabilitacijos centre, skirtame neįga-
liems vaikams ir šeimoms, ir Tartu 
mokslo parke.

Posėdyje buvo svarstomas Euro-
pos ekonominės erdvės susitarimas. 
Dalyvavo ELPA sekretoriato direk-
torius Lars Erik Nordgaard ir ELPA 
priežiūros institucijos pirmininkas 
Per Sanderud. Į darbotvarkę buvo 

įtrauktas ir Islandijos stojimo į Euro-
pos Sąjungą klausimas.

Be to, EEE KK nariai aptarė dvi 
rezoliucijas dėl Bendrosios rinkos 
akto ir darbo dokumentą Europos 
ekonominio valdymo klausimu. 
Tartu universiteto profesorius Raul 
Eamets pateikė išsamią ekonominės 
padėties, fiskalinės drausmės apž-
valgą ir siūlomų pagalbos priemonių 
euro zonai analizę. 

Naujoje rezoliucijoje ir pranešime 
dėl inovacijų energetikos srityje buvo 
pabrėžta būtinybė plačiau informuoti 
apie energijos vartojimo efektyvumo 
technologijas ir dažniau šias techno-
logijas taikyti. Be to, buvo raginama 
daugiau investuoti, pirmiausia priva-
čiojo sektoriaus investicijų, į moks-
linius tyrimus ir technologijų plėtrą, 
nes Europa šioje srityje atsilieka. Su 
nerimu buvo atkreiptas dėmesys į tai, 
kad nėra nė vienos šioje srityje dir-
bančios Europos bendrovės. 

Po posėdžių dalyviai nuvyko į 
Tamistu mieste įsikūrusį Estijos 
Agrenska fondo reabilitacijos centrą, 
skirtą neįgaliems vaikams ir šeimoms. 
EEE KK bendrapirmininkis Meelis 
Joost paaiškino Estijos ir Švedijos 
nuolatinio bendradarbiavimo, užsi-
mezgusio 2003 m., tikslus ir veiklą. 
Svarbiausia, kad šis apsilankymas 
suteikė galimybę pažvelgti į investi-
cijas pagal Norvegijos ir EEE fi nansinį 
mechanizmą: jo lėšomis buvo įrengta 
virtuvė, kurioje neįgalūs jaunuoliai 
mokomi gaminti, aptarnauti lanky-
tojus, planuoti meniu ir kt. 

Antrasis apsilankymas buvo į 
Tartu mokslo parką, kuriame grupė 
turėjo galimybę sužinoti, kiek ir kokio 
profi lio seniau įsteigtų ir tik veiklą 
pradedančių bendrovių naudojasi 
šio parko paslaugomis. Tartu mokslo 
parkas sukūrė laboratorijas padėti 
veiklą pradedančioms ir jau veikian-
čioms bendrovėms kurti produktus.
 ●

Europos branduolinės energetikos forumo plenarinis posėdis

2011 m. gegužės 19–20 d. Prahoje vykusiame paskutiniame Europos branduolinės ener-
getikos forumo plenariniame posėdyje Richard Adams buvo paskirtas naujuoju Forumo 
darbo grupės dėl skaidrumo pirmininku. Jis pakeitė ankstesnį TEN pirmininką János 
Tóth, kurio Forumui labai trūksta. Europos branduolinės energetikos forumas yra vie-
nintelė vieta, kurioje galima rengti plačias diskusijas be jokių tabu skaidrumo tema, taip 
pat ir branduolinės energijos galimybių ir rizikos tema. Todėl EESRK reguliariai rengia 
konferencijas su įvairiais Europos pilietinės visuomenės suinteresuotaisiais subjektais: 
2009 m. vyko konferencija „Europos pilietinės visuomenės nuomonė apie branduolinę 
energetiką“, o 2010 m. – „Branduolinė energija. Galimybės ir pavojai. Europos pilietinės 
visuomenės ir suinteresuotųjų subjektų požiūris“. 

Mažai anglies dioksido išskiriančios energetikos ateitis yra labiausiai visas valstybes 
nares dominantis klausimas, ir Komitetas 2011 m. lapkričio mėn. ketina pakviesti suin-
teresuotuosius subjektus dar aktyviau svarstyti branduolinės saugos klausimą, o 2012 
m. – būsimų įvairių, mažai anglies dioksido išskiriančių energijos rūšių temą. (ak) ●

Finansinis švietimas ir atsakingas fi nansinių produktų 
naudojimas (eco/297)

Šiuo metu, kai fi nansų sistema tampa vis sudėtingesnė ir paslaptingesnė, fi nansi-
nis švietimas yra pagrindinė išeitis norint užtikrinti, kad fi nansiniai produktai būtų 
naudojami atsakingai.

Įgyvendinant Europos Komisijos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos pasiūlytas strategines iniciatyvas, kuriomis siekiama pašalinti fi nansų 
sistemos trūkumus, fi nansų sektorius privalo prisiimti tvirtus įsipareigojimus. Tin-
kamai taikant naujas taisykles taip pat turėtų būti sudarytos galimybės naudotis 
skaidriais fi nansiniais produktais.

Finansinis švietimas turi būti visa apimančia politika ir vykti visą žmogaus gyve-
nimą, jį reikia įtraukti į švietimo sistemos mokymo programas ir plėtoti įgyvendinant 
darbuotojų gebėjimų stiprinimo ir perkvalifi kavimo planus. Švietimas taip pat turėtų 
suteikti postūmį fi nansinei įtraukčiau ir paskatinti sąmoningai taupyti. (ctp) ●

Vengrijai ir Slovėnijai atstovaujantys nariai susitiko su savo šalių žiniasklaida
Birželio 15 ir 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto rūmuose įvyko Vengrijai ir Slovėnijai atstovaujančių 
narių ir šių šalių žurnalistų susitikimai. Vengrijos žurnalistus 
pakvietė EESRK narys iš Vengrijos Kinga Joó (Įvairių interesų 
grupė). Žurnalistams buvo suteikta galimybė dalyvauti plena-
riniuose posėdžiuose ir iš pirmų lūpų sužinoti apie Komiteto 
vaidmenį ir darbo metodus. 

Pietus su žurnalistais surengė Komiteto pirmininko pava-
duotoja Anna Maria Darmanin, kuri, pasinaudojusi šia proga, 
pristatė Komiteto darbą ir asmeniškai susitiko su žurnalistais; 
pirmininko pavaduotojos rengiami neofi cialūs susitikimai 
padeda nariams ir žiniasklaidai užmegzti tiesioginius ryšius 
ir pasikeisti nuomonėmis neofi cialioje aplinkoje. (ail) ●

Zenonui Rokui Rudzikui atminti

Mus visus giliai sukrėtė žinia apie staigią ir pirmalaikę 
mūsų brangaus kolegos ir draugo 71 m. amžiaus Z. R. 
Rudziko mirtį. Tai buvo neeilinė asmenybė, palikusi 
neišdildomą pėdsaką mūsų širdyse ir atmintyje. Mokslo 
bendruomenei tai didžiulė netektis. Ramus būdas ir kuklu-
mas slėpė ypatingą jo intelektą. Nuo 2006 m. Z. Rudzikas 
buvo aktyvus Lietuvos atstovas EESRK. Labai aukštai ver-
tinamas jo indėlis į Komiteto, o ypač NAT, REX ir TEN 
skyrių veiklą.

Be savo darbo ir veiklos Komitete, Z. Rudzikas taip pat 
buvo aktyvus akademiniuose sluoksniuose, anksčiau ėjo Lietuvos mokslų 
akademijos prezidento pareigas. Tai iškilus mokslininkas, žymus branduolinės 
spektroskopijos specialistas ir garsiausias teorinės fi zikos ekspertas Lietuvoje, 
už mokslinius tyrimus ir atradimus gavęs ne vieną apdovanojimą. Kolegos šio 
iškilaus fi ziko teoretiko ir visų mylimo bičiulio vardu – „167960 Rudzikas“ 
netgi yra pavadinę pagrindinio asteroidų žiedo asteroidą.

Z. R. Rudzikas buvo ne tik talentingas ir didžiai gerbiamas mokslininkas, 
bet ir kukli, visuomeniška asmenybė bei atsidavęs Europos pilietis. Tai byloja 
ir faktas, kad jis – vienas iš Lietuvos nacionalinės ekonomikos ir socialinių 
reikalų tarybos steigėjų.

Visiems pažinojusiems Z. R. Rudziką ir kartu su juo dirbusiems ne tik 
EESRK, bet ir už jo ribų, neabejotinai stigs neišsemiamo jo entuziazmo, ypa-
tingų proto galių ir žmogiškųjų savybių.

Luca Jahier
Įvairių interesų grupės pirmininkas
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SPAUSDINTA 100 PROC. PERDIRBTAME POPIERIUJE

Sunkiausios derybos dėl ES biudžeto dar ateityje 
tingas Tarybos pozicijas ir parengti 
tokį reglamento projektą, kurį Euro-
pos Parlamentas patvirtintų. Aš taip 
pat tikiuosi Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komiteto indė-
lio į diskusijas dėl kitos finansinės 
perspektyvos, norėdamas sužinoti 
pilietinei visuomenei, įskaitant soci-
alinius partnerius, rūpimus dalykus 
ir abejones.

Ribotų finansinių išteklių lai-
kotarpiu valstybės narės nuolat 
ragina Europos Sąjungą dėti dau-
giau pastangų energijos, aplinkos, 
migracijos arba diplomatijos srityse. 
Tuo pačiu metu jos teigia norinčios 
mažesnio ES biudžeto (tačiau lėšų 
būtų galima sutaupyti ne adminis-
tracinių išlaidų, kurios sudaro tik 
5,8 proc. biudžeto, sąskaita, o kitose 
srityse). Vienas didžiausių Lenkijos 
pirmininkavimo iššūkių – išspręsti 
šią biudžeto dilemą. 

Aš jau keletą kartų kalbėjau su Len-
kijos ministru pirmininku ir jo dar-
buotojais ir žinau, kad jie yra pajėgūs 
imtis šio uždavinio. 
 
 ●

Lenkijos pirmininkavimas ES tikrai 
nebus lengvas šešių mėnesių žaidi-
mas. Reikia nepamiršti, kad Donaldo 
Tusko vyriausybė perima pirmi-
ninkavimą tuo metu, kai daugeliui 
valstybių narių sunkiai sekasi įveikti 
nuolatinio išlaidų ir pajamų neati-
tikimo pasekmes ir kai ES kelia sau 
klausimą dėl sienų kontrolės ir savo 
vaidmens Viduržemio jūros regione. 
Be to, prasideda ir „biudžeto sezonas“.

Lenkijos pirmininkavimo gebė-
jimai biudžeto klausimais bus pati-

krinti visiškai netrukus, nes Taryba 
turėtų greitai paskelbti savo poziciją 
dėl 2012 m. ES biudžeto. Balandžio 
pabaigoje Komisija paragino jį padi-
dinti 4,9 proc. iš esmės dėl to, kad ES 
fi nansuojami projektai visoje Euro-
poje baigiami įgyvendinti ir kitais 
metais turėsime mokėti kompen-
sacijas valstybėms narėms, kurios 
užbaigė savo projektus (pavyzdžiui, 
infrastruktūros, užimtumo ir aplin-
kos srityse). Tačiau dauguma valsty-
bių narių jau pasisakė prieš tokį ES 
biudžeto didinimą. Pirmininkavimo 
laikotarpiu Lenkija turės surasti būdą 
suderinti susikertančius valstybių 
narių prioritetus: dauguma siekia kuo 
mažesnio ES biudžeto padidinimo, 
tačiau su sąlyga, kad jų regionams, 
įmonėms, mokslininkams, NVO ir 
kt. bus ir toliau skiriama ES fi nansa-
vimo dalis.

Beveik tuo pačiu metu, pirminin-
kaujant Lenkijai, prasidės derybos 
dėl būsimos finansinės programos. 
Nereikia turėti iliuzijų: tai bus sun-
kiausios derybos dėl biudžeto per 
visą ES istoriją ir būtent Lenkijos 
vyriausybei teks uždavinys dėti visas 
įmanomas pastangas, suderinti skir-
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Interviu su Europos Parlamento pirmininku Jerzy Buzek

EESRK info: Ką norite pranešti Europos pilietinės visuomenės 
atstovams? Ar ir toliau bus stiprinamas Europos Parlamento narių ir 
pilietinės visuomenės atstovų bendradarbiavimas?

Jerzy Buzek: Norėčiau atkreipti dėmesį į organizuotos pilietinės visuomenės 
reikšmę demokratijai. Aš apie tai kalbėjau per sausio mėn. įvykusios agoros įžanginį 

posėdį ir daugeliu kitų progų prieštaraudamas Šiaurės Afrikos ir Baltarusijos 
režimams. Kartu pabrėžiau, kad reikia didinti paramą pilietinės visuomenės 
organizacijoms. Šis pasiūlymas atkartotas daugelyje Europos Parlamento 
rezoliucijų. Europos Sąjungoje suprantame, kad be pilietinės visuomenės 
demokratija neįmanoma. 

Jūs, EESRK nariai, esate pilietinės visuomenės atstovai ir ginate svarbius 
socialinius interesus. Jūs padedate vesti tikrą ES ir jos piliečių dialogą ir sklei-
džiate informaciją apie ES savo šalyse. Be šių dalykų nekiltų noras siekti dides-
nės integracijos. Europos Parlamentui reikia Jūsų. Šis bendradarbiavimas turi 
tęstis ES piliečių labui. Mūsų bendra patirtis bus naudinga šalims, kurios šiuo 
metu renkasi demokratinių reformų kelią arba kurios jį pasirinks vėliau. Tai 
didelis laimėjimas. 

EESRK info: Ko tikitės iš Lenkijos pirmininkavimo ES?

Jerzy Buzek: Dažnai kartoju, kad ES tikisi, jog Lenkija į Europą atneš naujų 
vėjų ir dėl savo verslumo, atvirumo bei entuziazmo bus įkvėpimo šaltinis. Tai 
išskirtiniai Lenkijos bruožai. Norime, kad Europos ekonomika būtų pati kon-
kurencingiausia pasaulyje. Taigi aš pritariu Lenkijos pirmininkavimo tikslams: 
veiksmingam, solidarumo principu grindžiamam biudžetui, stipresnei vidaus 
rinkai ir geresniam žmogiškojo kapitalo potencialo išnaudojimui. 

Palankiai vertinu Lenkijos įsipareigojimus kaimynystės politikos srityje, 
įskaitant Rytų partnerystę ir Pietų partnerystę, dėl kurios mūsų vertybės ir 
vizija skleidžiamos už ES ribų. 

Kaip Europos Parlamento Pirmininkas tikiuosi, kad Parlamentas ir Lenkijos 
vyriausybė glaudžiai bendradarbiaus, nes įsigaliojus Lisabonos sutarčiai mes 
kartu su Europos Sąjungos Vadovų Taryba priimame sprendimus dėl daugu-
mos teisės aktų. Taip pat tikiuosi, kad Lenkija sugebės veiksmingai suderinti 
valstybių narių interesus. Ši užduotis itin sudėtinga krizės laikotarpiu. Iššūkių 
netrūksta, tačiau Lenkija ne kartą įrodė, kad ji yra veiksmingai ir solidariai 
dirbanti ES narė, turinti didžiulį potencialą. (mb) 
 
 ●

ĮŽANGINIS ŽODIS

ĮŽANGINIS ŽODIS

Pasiekti biudžeto pusiausvyrą

„Lenkija sieks konkurencingos, saugios ir atviros Europos“  

Gerbiamieji skaitytojai,
Ispanijos jaunimo nedarbo lygis šiuo metu siekia 
daugiau kaip 44 proc. (Eurostato duomenimis). Savaime 
suprantama, šie skaičiai kelia liūdesį, neramina ir kitų 
ES šalių statistika. Daugiau nei pusėje ES valstybių narių 
jaunimo nedarbo lygis viršija 20 proc. Visose ES šalyse, 
pateikusiose duomenis, jaunimo nedarbo lygis nuolat yra 
didesnis negu bendras nedarbo lygis. 

Jaunimo nedarbas – nedovanotinas potencialo švaistymas; jis ne tik mažina 
ekonomikos augimą, bet ir vėliau turės rimtų pasekmių socialinei sanglaudai. Be 
to, nedarbas yra nepaprastai daug kainuojanti visuomenės problema. Pasak Šefi ldo 
universiteto gyventojų geografi jos profesoriaus Danny Dorling, vargu ar jaunimui 
yra kas nors blogiau negu nedarbas, nes jis palieka ilgai išliekantį randą ir gali daryti 
jiems ilgalaikį poveikį: didesnė būsimo nedarbo rizika, mažesnės visą gyvenimą 
gaunamos pajamos ir daugelis kitų dalykų.

EESRK neseniai surengė keletą renginių, visų pirma Ispanijoje ir Maltoje (apie 
juos skaitykite šiame leidinyje), kuriuose atkakliai ėmėsi nagrinėti šią problemą. Nors 
priėjome prie išvados, kad nėra vieno stebuklingo sprendimo šiai kebliai padėčiai 
ištaisyti, manome, jog veiksmų reikia imtis kelete sričių tuo pačiu metu.

Pirma, turime atgaivinti darbo vietas kuriantį ekonomikos augimą. Augant 
ekonomikai, pagerės jaunimo įsidarbinimo perspektyvos. Antra, privalome spręsti 
mokyklos metimo problemą ir pašalinti švietimo sistemų ir darbo rinkos poreikių 
neatitikimą. Šiuo požiūriu taip pat labai svarbi savišvieta. Trečia, reikia persvarstyti 
darbo rinkų reguliavimo pagrindą užtikrinant darbo rinkos lankstumo ir užimtumo 
garantijų pusiausvyrą. Turime suteikti jaunimui aiškią perspektyvą, kad jų laikinosios 
ir (arba) darbo ne visą darbo dieną sutartys po kurio laiko ir pagal aiškiai apibrėžtas 
sąlygas būtų pakeistos neterminuotomis darbo visą darbo dieną sutartimis. Jaunimui 
reikia suteikti aiškias didesnio stabilumo perspektyvas. 

Galiausiai reikia atkreipti dėmesį į įdarbinimo tarnybas. Vos tik iškilus pavojui, 
kad jaunimas gali prarasti darbą, svarbus ankstyvas įsikišimas. Taip pat svarbus 
pažeidžiamų grupių, kurios turi sunkumų patekti į įprastinę darbo rinką, ypač 
neturinčio kvalifi kacijos arba labai žemos kvalifi kacijos jaunimo, subsidijuojamas 
darbas. Geras tokių priemonių pavyzdys – iniciatyvoje „Judus jaunimas“ numatyta 
„Jaunimo garantijų sistema“. Ją taikant valstybės narės raginamos užtikrinti, kad per 
šešis mėnesius nuo mokyklos baigimo visiems jaunuoliams būtų pasiūlytas darbas, 
profesinis mokymas ar galimybė sukaupti darbo patirties.

Anna Maria Darmanin
Pirmininko pavaduotoja

Gerbiamieji skaitytojai,
Aš, kaip EESRK pirmininko pavaduotojas, europietis 
ir lenkas, nekantriai laukiu, kada Lenkija pirmą kartą 
istorijoje perims pirmininkavimą ES Tarybai. 

Pritariu Lenkijos sprendimui ryžtingai siekti 
augimo. ES neturi galvoti vien apie skolų grąžinimą. 

Šis klausimas, be abejo, labai svarbus, tačiau jeigu susitelksime vien į jį, didelio 
augimo tikėtis negalime. Tiksliai nustatėme, kur slypi krizės šaknys. Atėjo laikas 
žvelgti pirmyn ir parengti geras strategijas, kurios padėtų išlaikyti augimą, taigi 
ir ateityje užtikrinti Europos konkurencingumą.

Nuoširdžiai tikiuosi, kad savo pirmininkavimo laikotarpiu Lenkija sieks 
pažangos kai kuriose labai svarbiose srityse, pavyzdžiui, bendrosios rinkos, kurią 
sukūrus būtų galima padidinti ekonomikos augimą. Daug kas priklauso ir nuo 
ES biudžeto. Jeigu turėsime pakankamai lėšų, bus didesnis Europos ekonominis 
potencialas. Tikiuosi, kad Lenkija savo pirmininkavimo laikotarpiu apie tai labai 
aiškiai kalbės būsimose su biudžetu susijusiose derybose dėl būsimos fi nansinės 
perspektyvos. 

Dar prieš prasidedant deryboms, EESRK jau yra aiškiai pasakęs, kad reikia 
nustoti tikėtis „deramos grąžos“. Toks požiūris nesuderinamas su Europos 
integracijos pagrindą sudarančiomis solidarumo ir bendros naudos idėjomis. 
EESRK pritaria tam, kad ES nuosavi ištekliai turi patekti tiesiai į ES biudžetą 
ir kad tokia tvarka pakeičia valstybių narių įnašus. Tai, kaip ES biudžetas yra 
fi nansuojamas, akivaizdžiai liudija, jog Europos integracijos srityje daroma 
pažanga.

Pastaruosius dvejus metus Komitetas nepaliaujamai reikalavo pilietinei 
visuomenei skirti didesnį vaidmenį įgyvendinant ES įkvėptą teisę ir skatinant 
ekonominę integraciją šalyse, dalyvaujančiose Rytų partnerystės iniciatyvoje. 
Todėl man labai džiugu matyti, kad Rytų partnerystė, kuri pastaruoju metu 
buvo tarsi nepastebima, užima reikšmingą vietą Lenkijos pirmininkavimo 
darbotvarkėje. Pastarojo meto įvykiai, sudrebinę Viduržemio jūros pakrantę, 
įrodė, kaip svarbu, kad kaimyninėse šalyse padėtis būtų stabili, ir tai svarbu ne 
tik dėl prekybos ar energetinio saugumo.

Visų šių įvykių fone galima būtų pasinaudoti Lenkijos patirtimi. 1989 m. 
Lenkija taikiai nuvertė komunistinį režimą ir sėkmingai persitvarkė. Toks 
pavyzdys galėtų padėti skleisti demokratiją arabų pasaulyje. Kaip ir tuometinėje 
Lenkijoje, taip šiandien arabų pasaulyje Istoriją (iš didžiosios raidės) kuria 
pilietinė visuomenė. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi tuo, kad organizuota pilietinė 
visuomenė, kuriai ES lygmeniu atstovauja EESRK, yra pasirengusi ir nori padėti 
Lenkijai jos pirmininkavimo laikotarpiu siekti drąsių ir labai reikalingų tikslų.

Jacek Krawczyk
Pirmininko pavaduotojas

2011 m. liepos 20 d.
Lenkijos sostinėje 
Varšuvoje drauge su Lenkijos 
infrastruktūros ministerija 
rengiama konferencija, 
skirta EESRK nuomonei „ES 
transporto politikos darnus 
vystymas ir TEN-T tinklų 
planavimas“

2011 m. rugsėjo 13 d.
EESRK Briuselyje vyks EESRK 
„Europa 2020“ koordinacinio 
komiteto susitikimas su 
valstybių narių ekonomikos 
ir socialinių reikalų tarybų 
atstovais 

2011 m. rugsėjo 21–22 d.
EESRK Briuselyje vyks 
EESRK „Design Eleven“ 
apdovanojimų ceremonija ir 
parodos atidarymas

ŠIAME LEIDINIO NUMERYJE
Europos savanoriškos 
veiklos metai. Savanoriškos 
veiklos vertė

ES pirmininkaujanti Lenkija: 
Lenkija dirbs konkurencingos, 
saugios ir atviros Europos labui

ES pirmininkaujanti Lenkija 
paprašė EESRK parengti 
keturias tiriamąsias nuomones

EESRK kelia jaunimo 
nedarbo klausimą

ES ir Rusijos praktinis 
seminaras: suteikti daugiau 
galių pilietinei visuomenei 
siekiant skatinti tvarumą
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ES biudžeto peržiūra atliekama 
didelio finansinio nestabilumo 
visame žemyne laikotarpiu. EESRK 
savo rekomendacijas pateikė Henri 
Malosse (Darbdavių grupė, Prancū-
zija) ir Gérard Dantin (Darbuotojų 
grupė, Prancūzija) parengtoje nuo-
monėje. Atrodo, kad dėl ekonomi-
kos ir fi nansų krizės ir dėl didėjančio 
defi cito daugelyje valstybių narių ES 
neturi biudžeto paramos savo poli-
tinei strategijai arba naujiems Lisa-
bonos sutarties įsipareigojimams 

Savo pirmininkavimo laikotarpiu Lenkija yra užsibrėžusi stiprinti ekonomikos augimą 
ir susigrąžinti piliečių pasitikėjimą. Europa pasimokė iš krizės ir reformavo savo eko-
nomiką. Nuo šiol ji turi ryžtingai siekti augimo ir užtikrinti, kad jos ekonomika būtų 
konkurencinga. Šiuo tikslu Lenkija visų pirma mėgins plėsti ir gilinti Europos ben-
drąją rinką, propaguoti investavimo politiką ir stiprinti intelektinį kapitalą. Visos šios 
priemonės yra numatytos pirmajame Lenkijos pirmininkavimo prioritete „Europos 
integracija – augimo šaltinis“. Kad šioje srityje tikrai galėtume pasiekti šiuos daug darbo 
pareikalausiančius tikslus, tarp kurių yra ir užimtumo politika, labai atidžiai įvertinsime 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto mums pateiktas rekomendacijas. 

Kitas klausimas, kurį numatome spręsti, yra Europos saugumas. Jis apima ir ener-
getinį saugumą (Lenkija šį klausimą Europos Sąjungoje kelia jau ne vienerius metus), 
ir apsirūpinimo maistu saugumą, ir kartu Europos saugumo ir gynybos politikos sti-
prinimą. Sieksime, kad ES turėtų bendrą poziciją pasaulio arenoje, ir nepagailėsime 
jėgų šiam tikslui įgyvendinti. 

Trečiasis ir plačiausias iš pagrindinių Lenkijos pirmininkavimo prioritetų yra siekti didesnio Europos atvirumo. Norime 
ES sudėtyje matyti Kroatiją ir paremti kitas narystės siekiančias šalis. Planuojame stiprinti Rytų partnerystę, kuri sudarė 
galimybes į ES orbitą patekti Ukrainai, Baltarusijai, Moldovai, Azerbaidžanui, Armėnijai ir Gruzijai. Rytų partnerystėje 
sieksime, kad būtų sudaromi asociacijos susitarimai ir kad būtų kuriamos laisvos prekybos zonos. Šiuo tikslu EESRK 
mums rengia nuomonę dėl Rytų partnerystės ryšio su Europos Sąjungos politikos Rytų matmeniu.

Pirmininkaujanti valstybė turi ne tik kurti planus ateičiai, bet ir tinkamai reaguoti į dabarties aktualijas. Todėl atidžiai 
stebime, kas vyksta ES kaimyninėse šalyse Viduržemio jūros regione, ir paremsime visus veiksmus, kuriais bus siekiama 
užmegzti naujus ES ir arabų pasaulio santykius. Be to, norėtume parengti bendrą strategiją, kuri padėtų šio regiono šalis 
išvesti į demokratijos kelią ir sukurti jose šiuolaikiškas valstybės institucijas.

Apibendrinant reikia pasakyti, kad Lenkija savo pirmininkavimo laikotarpiu stengsis sustiprinti Europos ekonomiką, 
kad Europa galėtų be baimės žvelgti į ateitį ir sugrąžinti ES visuomenei viltį. Akivaizdu, kad šių tikslų galime tikėtis pasiekti 
tik tokiu atveju, jeigu prie mūsų prisidės pilietinė visuomenė, kuriai Europos lygmeniu atstovauja Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetas.  ●

Mikołaj Dowgielewicz, Europos reikalų ir ekonomikos politikos valstybės sekretorius, Lenkijos užsienio reikalų ministerija 

įgyvendinti. Todėl reikia pažangaus 
biudžeto, kuris leistų ES pasiekti 
savo tikslus nedidinant mokesčių 
naštos visuomenei ir įmonėms visoje 
Europoje.  

EESRK yra įsitikinęs, kad „tei-
singo fi nansavimo“ principo reikėtų 
atsisakyti, nes jis nesuderinamas 
su Europos integracijos pagrindą 
sudarančiomis solidarumo ir 
bendros naudos idėjomis. Subsi-
diarumo principas teigia, kad klau-

simus turėtų spręsti mažiausia arba 
mažiausiai centralizuota valdžios 
institucija. EESRK pritaria Europos 
Komisijos pasiūlymui pasinaudoti 
nuosavais ištekliais, kurie galėtų būti 
iš naujo sukurti arba kurie galėtų 
pakeisti nacionalinius mokesčius. 
Nacionaliniai ir Europos biudžetas 
turėtų papildyti vienas kitą siekiant 
kiek įmanoma padidinti ES galimy-
bes įgyvendinti politinius tikslus. 

Norint, kad biudžetas būtų 
veiksmingas, daugiausia pastangų 
reikėtų dėti visuomenės pritarimui 
užsitikrinti. Europos masto veiksmų 
nebuvimo kainos pabrėžimas būtų 
svarus argumentas siekiant visuo-
menės paramos. Todėl Komite-
tas, kaip ir Europos Parlamentas, 
norėtų, kad būtų atlikti ir paskelbti 
Europos masto veiksmų nebuvimo 
kainos tyrimai, pabrėžiant dubliavi-
mąsi nacionaliniuose biudžetuose. 
Komitetas yra pasirengęs dalyvauti 
tokiuose tyrimuose ir suteikti Euro-
pos piliečiams skirtos reklaminės 
medžiagos. (ma) 
 
 
 ●

TRUMPAI

PIN MEMORIAM

EESRK G 20 susitikime. Pasauliniai kainų 
nepastovumo problemos sprendimai

G 20 žemės ūkio ministrai birželio 
22–23 d. susitiko Paryžiuje aptarti 
pasaulio žemės ūkio rinkų tenden-
cijų ir su jomis susijusių prekybos 
derybų. Šiuo metu G 20 pirminin-
kaujanti Prancūzija apsirūpinimą 
maistu priskyrė prie pagrindinių 
savo politinių prioritetų ir paprašė 
EESRK išdėstyti savo poziciją iki 
susitikimo birželio mėnesį. Apsi-
rūpinimo maistu klausimai užima 
vienodai svarbią vietą ES vykdomoje 
žemės ūkio, prekybos ir vystymosi 
politikoje. 

Siekdamas sukurti tvirtą EESRK 
pozicijos pagrindą, Komitetas gegužės 
23 d. surengė konferenciją „Maistas 
visiems. Siekti visuotinio susitarimo“. 

Jungtinių Tautų, Maisto ir 
žemės ūkio organizacijos, 
G 20, Europos Sąjungos ir 
kt. atstovai susitiko Briuse-
lyje apsvarstyti sumanymų, 
kaip pasauliniu lygiu kovoti 
su maisto krize. Ši konfe-
rencija subūrė pagrindi-
nius vadovus ir ekspertus, 
kad jie iki G 20 žemės ūkio 
ministrų susitikimo birže-
lio 22–23 d. apsvarstytų ES 
rekomendacijas. 

„Negalime leisti, kad pasaulio 
rinkas ištiktų dar viena žemės ūkio 
krizė. Nekontroliuojama speku-
liacija niokoja besivystančių šalių 
rinkas, verčia kęsti badą ir skurdina 
ūkininkus. Privalome ją sustabdyti. 
Tai – Europos Sąjungos įsipareigo-
jimas“, – teigė Europos ekonomi-
kos ir socialinių reikalų komiteto ir 
konferencijos pirmininkas Staff an 
Nilsson.

EESRK pateikus savo pasiūlymą 
pirmininkaujančiai Prancūzijai, bir-
želio 22–23 d. Paryžiuje apsvarsty-
tos ir patvirtintos konkrečios idėjos 
apėmė šešis ramsčius: tvaraus žemės 
ūkio skatinimą, itin svarbų pilietinės 

visuomenės vaidmenį, teisės į maistą 
pripažinimą, politikos nuoseklumo 
būtinybę, žemės ūkio rinkų veikimo 
gerinimą ir pažeidžiamiausių grupių 
apsaugą. 

Be to, EESRK primygtinai ragino 
geriau koordinuoti tarptautinių 
organizacijų veiklą, stiprinti jų ben-
dradarbiavimą ir, svarbiausia, siekti 
priemonių, kurių jos imasi, nuose-
klumo. EESRK taip pat pabrėžė, kad 
reikia sudaryti palankesnes sąlygas 
ūkininkams, įskaitant smulkius ūki-
ninkus, gauti tarptautinį ir Europos 
fi nansavimą ir užtikrinti, kad mote-
rys turėtų vienodas ir neribotas gali-
mybes naudotis gamybos ištekliais. 
(ail)

Konferencijos „Maistas visiems. 
Siekti visuotinio susitarimo“ išvadas 
galima rasti tinklalapyje

http://www.eesc.europa.eu/food-
for-everyone/  
 
 
 ●

ES tikisi, kad Lenkija į 
Europą atneš naujų vėjų

ES ir Rusijos praktinis seminaras

2011 m. birželio 28 d. Briuselyje vyko bendras EESRK ir 
Rusijos piliečių rūmų atstovų praktinis seminaras. Abi 
šalys susitiko ketvirtą kartą, bet šį kartą pagrindinis dėme-
sys buvo skiriamas ekologiškesnės ekonomikos skatinimo 
perspektyvoms. Seminare buvo atsižvelgta į tai, kad kitais 
metais Rio de Žaneire vyks Jungtinių Tautų konferencija 

dėl tvaraus vystymosi. Tai suteikia puikią progą parodyti 
ES ir Rusijos pilietinės visuomenės požiūrių panašumą.

Rengdamiesi JT konferencijai, šio praktinio semi-
naro dalyviai pasirašė ryžtingą raštą prašydami labiau 
atsižvelgti į aplinkosaugos klausimus kuriant nacionalinę 
politiką. Jie taip pat pabrėžė, kad kuriant tvarią aplin-
kos politiką labai svarbu įtraukti ir organizuotą pilietinę 
visuomenę. Seminaro dalyviai aptarė ir kitus prioriteti-
nius klausimus: migraciją, pilietinei visuomenei tenkantį 
vaidmenį siekiant ES ir Rusijos partnerystės moderni-
zavimo.

Išsamesnės informacijos ir seminaro išvadas rasite 
adresu: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eastern-
neighbours-and-russia (ti)  
 
 
 ●

Europos ekonominės erdvės 
konsultacinis komitetas lankosi Estijoje

Europos ekonominės erdvės kon-
sultacinio komiteto (EEE KK) biu-
rui pasiūlius 19-asis posėdis buvo 
surengtas Tartu mieste (Estija). Į 
posėdžio, kuris įvyko gegužės 12–13 
d., darbotvarkę buvo įtrauktas apsi-
lankymas Estijos Agrenska fondo 
reabilitacijos centre, skirtame neįga-
liems vaikams ir šeimoms, ir Tartu 
mokslo parke.

Posėdyje buvo svarstomas Euro-
pos ekonominės erdvės susitarimas. 
Dalyvavo ELPA sekretoriato direk-
torius Lars Erik Nordgaard ir ELPA 
priežiūros institucijos pirmininkas 
Per Sanderud. Į darbotvarkę buvo 

įtrauktas ir Islandijos stojimo į Euro-
pos Sąjungą klausimas.

Be to, EEE KK nariai aptarė dvi 
rezoliucijas dėl Bendrosios rinkos 
akto ir darbo dokumentą Europos 
ekonominio valdymo klausimu. 
Tartu universiteto profesorius Raul 
Eamets pateikė išsamią ekonominės 
padėties, fiskalinės drausmės apž-
valgą ir siūlomų pagalbos priemonių 
euro zonai analizę. 

Naujoje rezoliucijoje ir pranešime 
dėl inovacijų energetikos srityje buvo 
pabrėžta būtinybė plačiau informuoti 
apie energijos vartojimo efektyvumo 
technologijas ir dažniau šias techno-
logijas taikyti. Be to, buvo raginama 
daugiau investuoti, pirmiausia priva-
čiojo sektoriaus investicijų, į moks-
linius tyrimus ir technologijų plėtrą, 
nes Europa šioje srityje atsilieka. Su 
nerimu buvo atkreiptas dėmesys į tai, 
kad nėra nė vienos šioje srityje dir-
bančios Europos bendrovės. 

Po posėdžių dalyviai nuvyko į 
Tamistu mieste įsikūrusį Estijos 
Agrenska fondo reabilitacijos centrą, 
skirtą neįgaliems vaikams ir šeimoms. 
EEE KK bendrapirmininkis Meelis 
Joost paaiškino Estijos ir Švedijos 
nuolatinio bendradarbiavimo, užsi-
mezgusio 2003 m., tikslus ir veiklą. 
Svarbiausia, kad šis apsilankymas 
suteikė galimybę pažvelgti į investi-
cijas pagal Norvegijos ir EEE fi nansinį 
mechanizmą: jo lėšomis buvo įrengta 
virtuvė, kurioje neįgalūs jaunuoliai 
mokomi gaminti, aptarnauti lanky-
tojus, planuoti meniu ir kt. 

Antrasis apsilankymas buvo į 
Tartu mokslo parką, kuriame grupė 
turėjo galimybę sužinoti, kiek ir kokio 
profi lio seniau įsteigtų ir tik veiklą 
pradedančių bendrovių naudojasi 
šio parko paslaugomis. Tartu mokslo 
parkas sukūrė laboratorijas padėti 
veiklą pradedančioms ir jau veikian-
čioms bendrovėms kurti produktus.
 ●

Europos branduolinės energetikos forumo plenarinis posėdis

2011 m. gegužės 19–20 d. Prahoje vykusiame paskutiniame Europos branduolinės ener-
getikos forumo plenariniame posėdyje Richard Adams buvo paskirtas naujuoju Forumo 
darbo grupės dėl skaidrumo pirmininku. Jis pakeitė ankstesnį TEN pirmininką János 
Tóth, kurio Forumui labai trūksta. Europos branduolinės energetikos forumas yra vie-
nintelė vieta, kurioje galima rengti plačias diskusijas be jokių tabu skaidrumo tema, taip 
pat ir branduolinės energijos galimybių ir rizikos tema. Todėl EESRK reguliariai rengia 
konferencijas su įvairiais Europos pilietinės visuomenės suinteresuotaisiais subjektais: 
2009 m. vyko konferencija „Europos pilietinės visuomenės nuomonė apie branduolinę 
energetiką“, o 2010 m. – „Branduolinė energija. Galimybės ir pavojai. Europos pilietinės 
visuomenės ir suinteresuotųjų subjektų požiūris“. 

Mažai anglies dioksido išskiriančios energetikos ateitis yra labiausiai visas valstybes 
nares dominantis klausimas, ir Komitetas 2011 m. lapkričio mėn. ketina pakviesti suin-
teresuotuosius subjektus dar aktyviau svarstyti branduolinės saugos klausimą, o 2012 
m. – būsimų įvairių, mažai anglies dioksido išskiriančių energijos rūšių temą. (ak) ●

Finansinis švietimas ir atsakingas fi nansinių produktų 
naudojimas (eco/297)

Šiuo metu, kai fi nansų sistema tampa vis sudėtingesnė ir paslaptingesnė, fi nansi-
nis švietimas yra pagrindinė išeitis norint užtikrinti, kad fi nansiniai produktai būtų 
naudojami atsakingai.

Įgyvendinant Europos Komisijos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos pasiūlytas strategines iniciatyvas, kuriomis siekiama pašalinti fi nansų 
sistemos trūkumus, fi nansų sektorius privalo prisiimti tvirtus įsipareigojimus. Tin-
kamai taikant naujas taisykles taip pat turėtų būti sudarytos galimybės naudotis 
skaidriais fi nansiniais produktais.

Finansinis švietimas turi būti visa apimančia politika ir vykti visą žmogaus gyve-
nimą, jį reikia įtraukti į švietimo sistemos mokymo programas ir plėtoti įgyvendinant 
darbuotojų gebėjimų stiprinimo ir perkvalifi kavimo planus. Švietimas taip pat turėtų 
suteikti postūmį fi nansinei įtraukčiau ir paskatinti sąmoningai taupyti. (ctp) ●

Vengrijai ir Slovėnijai atstovaujantys nariai susitiko su savo šalių žiniasklaida
Birželio 15 ir 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto rūmuose įvyko Vengrijai ir Slovėnijai atstovaujančių 
narių ir šių šalių žurnalistų susitikimai. Vengrijos žurnalistus 
pakvietė EESRK narys iš Vengrijos Kinga Joó (Įvairių interesų 
grupė). Žurnalistams buvo suteikta galimybė dalyvauti plena-
riniuose posėdžiuose ir iš pirmų lūpų sužinoti apie Komiteto 
vaidmenį ir darbo metodus. 

Pietus su žurnalistais surengė Komiteto pirmininko pava-
duotoja Anna Maria Darmanin, kuri, pasinaudojusi šia proga, 
pristatė Komiteto darbą ir asmeniškai susitiko su žurnalistais; 
pirmininko pavaduotojos rengiami neofi cialūs susitikimai 
padeda nariams ir žiniasklaidai užmegzti tiesioginius ryšius 
ir pasikeisti nuomonėmis neofi cialioje aplinkoje. (ail) ●

Zenonui Rokui Rudzikui atminti

Mus visus giliai sukrėtė žinia apie staigią ir pirmalaikę 
mūsų brangaus kolegos ir draugo 71 m. amžiaus Z. R. 
Rudziko mirtį. Tai buvo neeilinė asmenybė, palikusi 
neišdildomą pėdsaką mūsų širdyse ir atmintyje. Mokslo 
bendruomenei tai didžiulė netektis. Ramus būdas ir kuklu-
mas slėpė ypatingą jo intelektą. Nuo 2006 m. Z. Rudzikas 
buvo aktyvus Lietuvos atstovas EESRK. Labai aukštai ver-
tinamas jo indėlis į Komiteto, o ypač NAT, REX ir TEN 
skyrių veiklą.

Be savo darbo ir veiklos Komitete, Z. Rudzikas taip pat 
buvo aktyvus akademiniuose sluoksniuose, anksčiau ėjo Lietuvos mokslų 
akademijos prezidento pareigas. Tai iškilus mokslininkas, žymus branduolinės 
spektroskopijos specialistas ir garsiausias teorinės fi zikos ekspertas Lietuvoje, 
už mokslinius tyrimus ir atradimus gavęs ne vieną apdovanojimą. Kolegos šio 
iškilaus fi ziko teoretiko ir visų mylimo bičiulio vardu – „167960 Rudzikas“ 
netgi yra pavadinę pagrindinio asteroidų žiedo asteroidą.

Z. R. Rudzikas buvo ne tik talentingas ir didžiai gerbiamas mokslininkas, 
bet ir kukli, visuomeniška asmenybė bei atsidavęs Europos pilietis. Tai byloja 
ir faktas, kad jis – vienas iš Lietuvos nacionalinės ekonomikos ir socialinių 
reikalų tarybos steigėjų.

Visiems pažinojusiems Z. R. Rudziką ir kartu su juo dirbusiems ne tik 
EESRK, bet ir už jo ribų, neabejotinai stigs neišsemiamo jo entuziazmo, ypa-
tingų proto galių ir žmogiškųjų savybių.

Luca Jahier
Įvairių interesų grupės pirmininkas
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SPAUSDINTA 100 PROC. PERDIRBTAME POPIERIUJE

Sunkiausios derybos dėl ES biudžeto dar ateityje 
tingas Tarybos pozicijas ir parengti 
tokį reglamento projektą, kurį Euro-
pos Parlamentas patvirtintų. Aš taip 
pat tikiuosi Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komiteto indė-
lio į diskusijas dėl kitos finansinės 
perspektyvos, norėdamas sužinoti 
pilietinei visuomenei, įskaitant soci-
alinius partnerius, rūpimus dalykus 
ir abejones.

Ribotų finansinių išteklių lai-
kotarpiu valstybės narės nuolat 
ragina Europos Sąjungą dėti dau-
giau pastangų energijos, aplinkos, 
migracijos arba diplomatijos srityse. 
Tuo pačiu metu jos teigia norinčios 
mažesnio ES biudžeto (tačiau lėšų 
būtų galima sutaupyti ne adminis-
tracinių išlaidų, kurios sudaro tik 
5,8 proc. biudžeto, sąskaita, o kitose 
srityse). Vienas didžiausių Lenkijos 
pirmininkavimo iššūkių – išspręsti 
šią biudžeto dilemą. 

Aš jau keletą kartų kalbėjau su Len-
kijos ministru pirmininku ir jo dar-
buotojais ir žinau, kad jie yra pajėgūs 
imtis šio uždavinio. 
 
 ●

Lenkijos pirmininkavimas ES tikrai 
nebus lengvas šešių mėnesių žaidi-
mas. Reikia nepamiršti, kad Donaldo 
Tusko vyriausybė perima pirmi-
ninkavimą tuo metu, kai daugeliui 
valstybių narių sunkiai sekasi įveikti 
nuolatinio išlaidų ir pajamų neati-
tikimo pasekmes ir kai ES kelia sau 
klausimą dėl sienų kontrolės ir savo 
vaidmens Viduržemio jūros regione. 
Be to, prasideda ir „biudžeto sezonas“.

Lenkijos pirmininkavimo gebė-
jimai biudžeto klausimais bus pati-

krinti visiškai netrukus, nes Taryba 
turėtų greitai paskelbti savo poziciją 
dėl 2012 m. ES biudžeto. Balandžio 
pabaigoje Komisija paragino jį padi-
dinti 4,9 proc. iš esmės dėl to, kad ES 
fi nansuojami projektai visoje Euro-
poje baigiami įgyvendinti ir kitais 
metais turėsime mokėti kompen-
sacijas valstybėms narėms, kurios 
užbaigė savo projektus (pavyzdžiui, 
infrastruktūros, užimtumo ir aplin-
kos srityse). Tačiau dauguma valsty-
bių narių jau pasisakė prieš tokį ES 
biudžeto didinimą. Pirmininkavimo 
laikotarpiu Lenkija turės surasti būdą 
suderinti susikertančius valstybių 
narių prioritetus: dauguma siekia kuo 
mažesnio ES biudžeto padidinimo, 
tačiau su sąlyga, kad jų regionams, 
įmonėms, mokslininkams, NVO ir 
kt. bus ir toliau skiriama ES fi nansa-
vimo dalis.

Beveik tuo pačiu metu, pirminin-
kaujant Lenkijai, prasidės derybos 
dėl būsimos finansinės programos. 
Nereikia turėti iliuzijų: tai bus sun-
kiausios derybos dėl biudžeto per 
visą ES istoriją ir būtent Lenkijos 
vyriausybei teks uždavinys dėti visas 
įmanomas pastangas, suderinti skir-
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Savanoriškos veiklos vertė

ES ir Kinijos apskritasis stalas

EESRK už atvirą dialogą su Indija

Savanoriai, keiskime pasaulį! – tai 
antrosios ES konferencijos, sureng-
tos 2011 m. gegužės 23–24 d. pagal 
Europos savanoriškos veiklos metų 
programa ir turėjusios milžinišką 
pasisekimą, pavadinimas. 

Konferencijos tikslas buvo 
sutelkti visos Europos savanorius 
ir sudaryti jiems galimybę kurti tin-
klus ir keistis turima savanoriško 
darbo patirtimi. Europos ekonomi-

2011 m. gegužės 9–12 d. ES ir Kinijos 
apskritojo stalo nariai susitiko Xi’an 
mieste aptarti integracinio regioni-
nio vystymosi ir ekologiškos ekono-

EESRK delegacija, vadovau-
jama ES ir Indijos tolesnio 
darbo komiteto pirmininko 
Xavier Verboven, 2011 m. 
kovo 20–25  d. lankėsi 
Indijoje. Vizito tikslas  – 
su įvairiais Indijos suin-
teresuotaisiais subjektais 
pasikalbėti apie galimybę 
atnaujinti ES ir Indijos 
apskritojo stalo veiklą ir 
išklausyti Indijos pilieti-
nės visuomenės nuomonę 
apie šiuo metu vykstančias 
derybas dėl ES ir Indijos 
laisvosios prekybos susita-
rimo sudarymo. Delegacija 
susitiko su Europos Sąjun-
gos delegacija Indijoje, 
Prekybos rūmų, pramonės, 

kos ir socialinių reikalų komitetas ir 
Europos Komisija EESRK patalpose 
kartu surengė seminarą, kuriame 
daugiausia dėmesio buvo skiriama 
aktyviam įmonių pilietiškumui ir 
darbuotojų savanoriškai veiklai. 

Dar 2006 m. EESRK tapo pir-
mąja institucija, pateikusia Europos 
savanoriškos veiklos metų idėją. Ši 
konferencija yra svarbus Europos 
savanoriškos veiklos metų (2011) 
įvykis pripažįstant savanorių gebė-
jimus ir jų indėlį. EESRK skiria 
daug dėmesio savanoriškai veiklai, 
kurią jis laiko neįkainojama nauda 
visuomenei. Sveikindamas konfe-
rencijos dalyvius, EESRK pirmi-
ninkas Staffan Nilsson palankiai 
įvertino tai, kad tiek daug žmonių 
pasirengę apsvarstyti įmonių vai-
dmenį skatinant savanorišką vei-
klą. Jis taip pat kalbėjo kitą dieną 

mikos aspektų įgyvendinant tvarų 
vystymąsi. Šios diskusijos buvo 
paremtos abiejų pusių parengtomis 
ataskaitomis. „Galbūt mes nesusi-

pavyzdį galima paminėti tvarų vysty-
mąsi ir ypač su juo susijusį socialinį 
matmenį. 

Kita didelė problema neabejotinai 
yra diskusijų raundas dėl ES ir Indi-
jos laisvosios prekybos susitarimo, 
nuo kurio neatsiejamos ekonomi-
nės ir socialinės pasekmės Indijos 
visuomenei. Atėjo laikas daugiau 
sužinoti apie ekonomiką, kurioje 
92 proc. sudaro neofi cialus sekto-

vykusioje baigiamojoje plenarinėje 
sesijoje. 

„[…] EESRK turi gerą progą 
remti savanorišką veiklą ir disku-
tuoti apie jos vertę: daugelis mūsų 
Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitete atstovauja sava-
noriškoms organizacijoms, dauge-
lis mūsų atlieka savanorišką veiklą 
Komitete, tad tam tikru savo gyve-
nimo laikotarpiu visi mes esame 
įtraukti į savanorišką veiklą. Sava-
noriška veikla – turbūt geriausias 
aktyvaus pilietiškumo pavyzdys. 
Kartu su geromis emocijomis, 
kurias ši veikla teikia savanoriams, 
dar svarbesnė yra jos nauda visuo-
menei“, – teigė pirmininkas Staff an 
Nilsson. (cc/mv) 
 
 
 ●

tarsime visais klausimais, bet 
galime pabandyti suprasti 
vieni kitus ir mokytis vieni 
iš kitų“, – pasakė EESRK pir-
mininkas Staff an Nilsson savo 
įžanginiame žodyje. EESRK 
delegacijai vadovavęs Staff an 
Nilsson paragino Kinijos par-
tnerius dalyvauti atvirame ir 
nuoširdžiame dialoge ir keis-
tis nuomonėmis sudėtingais 
ekonomikos ir socialiniais 
klausimais, kad būtų skati-
namas abipusis supratimas ir 
stiprinamas bendradarbiavi-
mas. Kinijos ekonomikos ir 
socialinių reikalų tarybos pir-
mininkas Wang Gang supa-
žindino su Kinijos reformų 
procesu ir varomąja moder-
nizacijos jėga, kuri milijonus 

kinų išvadavo iš skurdo. Bendrąją 
9-ojo ES ir Kinijos apskritojo stalo 
deklaraciją galite perskaityti mūsų 
interneto svetainėje. (cc) ●

rius (beje, labai menkai analizuotas 
prieš derybas parengtuose poveikio 
tyrimuose). Be to, reikalingas tinka-
mas instrumentas šiam susitarimui 
prižiūrėti. 

Siekiant šių tikslų, labai daug gali 
nuveikti profesinės sąjungos (tiek 
Europos, tiek Indijos), taip pat darb-
davių organizacijos ir kiti pilietinės 
visuomenės subjektai. (xv/as) 
 ●

Naujienos apie mūsų narius

EESRK narė Jillian van Turnhout 
– Airijos senate

Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Nors EESRK apgailestauja, kad 
Airijai atstovavusi narė Jillian van Turnhout neseniai pasitraukė iš 
Komiteto, bet sveikina ją tapus savo šalies senatore. Komitetas nuo-
širdžiai sveikina ją ir linki geriausios kloties einant naujas pareigas 
Seanad Éireann. 

Jillian van Turnhout kandidate iškėlė Taoiseach (Ministras Pirmi-
ninkas) už jos darbą Vaiko teisių aljanse. „Toks mano darbo Vaiko 
teisių aljanse įvertinimas yra didelis profesinis laimėjimas. Tikiu, kad 
šis mano paskyrimas gali pakeisti ir pakeis esamą padėtį“, – sakė ji.

Jillian van Turnhout anksčiau buvo EESRK pirmininko pavaduo-
toja ir pastaruosius 12 metų aktyviai dirbo Komiteto III grupėje (Įvai-
rūs interesai). Jos pareigas biure dabar perėmė Padraig Walshe. (ail)
 
 
 ●

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pirmininkausiančios Lenkijos prašymu rengia keturias tiriamąsias nuomones

EESRK narių iš Lenkijos akimis

Demografi niams iššūkiams įveikti reikia plataus ilgalaikio sprendimo 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas savo nuomonėje dėl visuomenės senėjimo 
būsimo poveikio darbo rinkai, kurią parengė Wolfgang Greif (Darbuotojų grupė, Austrija), 
skeptiškai vertina lengvai įgyvendinamus sprendimus, pavyzdžiui, įstatymų nustatyto senatvės 
pensijos amžiaus ilginimą ir perėjimą prie investicinių pensijų kaupimo modelių. Komiteto 
nuomone, veikiau reikėtų parengti tikslinę augimo politiką ir daugiausia dėmesio skirti užim-
tumo galimybių didinimui. 

Dauguma šalių turi pakankamai darbo jėgos ir manoma, kad taikant integracijos strategijas 
bus galima suvaldyti su visuomenės senėjimu susijusį būsimą fi nansinį spaudimą. (ma) 

Žemės ūkio sektoriaus stiprinimas Rytų partnerystės šalyse 

Antrojoje tiriamojoje nuomonėje, kurios pranešėju buvo Seppo Kallio (Suomija, Įvairių inte-
resų grupė), pabrėžiama Rytų partnerystės ir ES politikos rytinio metmens sąveika. Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas norėtų, kad ES derybose su Rytų partnerystės 
šalimis daugiau dėmesio būtų skiriama žemės ūkiui, maisto produktų gamybai ir žemės ūkio 

politikai, nes šie klausimai yra labai svarbūs ekonominiam, socialiniam ir regioniniam vys-
tymuisi užtikrinti. 

Partnerystės šalims sunku atitikti ES standartus ir patenkinti sanitarinius bei fi tosanitarinius 
reikalavimus. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas siūlo, kad sanitariniai ir 
fi tosanitariniai reikalavimai taptų dar vienu Rytų partnerystės bendradarbiavimo klausimu. 

Kokia ateitis laukia verslo investicijų į klimato apsaugą po krizės?

Lenkijos vyriausybė savo prašyme parengti trečiąją tiriamąją nuomonę paragino Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą apsvarstyti sudėtingą klausimą dėl „ekonomikos 
krizės poveikio Europos įmonių galimybėms papildomai investuoti į klimato apsaugą“.

Dokumente „Galimybių sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį dau-
giau nei 20 proc. analizė ir anglies dioksido nutekėjimo rizikos vertinimas“ Europos Komisija 
svarsto įvairias galimybes pasiekti 30 proc. tikslą. Tačiau dokumente vengiama kalbėti apie 
krizės poveikį įmonių „žaliosioms“ investicijoms. Tyrimo grupė, kurios pranešėju buvo Josef 
Zboril (Darbdavių grupė, Čekija), ėmėsi energingai svarstyti šį klausimą ir tikimasi, kad nuo-
monė bus priimta 2011 m. spalio mėn.

Europos Sąjunga TEN-T plėtojimui neseniai į ES įstojusiose valstybėse narėse 
skiria nepakankamai dėmesio

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Jacek Krawczyk 
(Darbdavių grupė, Lenkija) Europos Sąjungai pirmininkausiančios Lenkijos prašymu parengė 
nuomonę dėl tvaraus ES transporto politikos ir transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) vys-
tymo. Nuomonės autorius apgailestauja, kad Europos Sąjunga naujosiose valstybėse narėse 
neskiria pakankamai dėmesio efektyviam transeuropinių tinklų vystymui. „Kol ES regioniniai 
ir nacionaliniai tinklai nebus sujungti į šiuolaikišką infrastruktūrą, nereikia turėti iliuzijų, kad 
turėsime bendrą Europos transporto rinką ar realiai veikiančią vidaus rinką“, – teigia nuomonės 
pranešėjas. Nederėtų pamiršti ir kaimynystės politikos, t. y. jungčių su ES šiaure, rytais ir pietumis, 
o pirmenybę reikėtų teikti ne atskiriems infrastruktūriniams projektams, o tinklams. ● 

Bendraukime 
su jaunimu

EESRK kelia jaunimo nedarbo klausimą

Birželio mėn. Komitetas Maltoje 
surengė komunikacijos vietos 
lygiu renginį. Buvo surengtas ne 
tik komunikacijos grupės posėdis 
ir už komunikaciją atsakingų kon-
taktinių asmenų susitikimas, bet ir 
EESRK narių susitikimas su Mal-
tos pilietinės visuomenės atstovais, 
kuriame aptartas jaunimo įtrau-
kimo į Europos projektą klausimas. 
Europos namuose Valetoje vykusią 
diskusiją vedė Maltoje gerai žino-
mas diktorius Andrew Azzopardi. 
Posėdžių salė buvo sausakimša, dis-
kusiją taip pat buvo galima stebėti 
socialiniuose tinkluose „Facebook“ 
ir „Twitter“. EESRK nariai, EESRK 
pirmininko pavaduotojai Anna 
Maria Darmanin ir Jacek Krawc-
zyk, Komunikacijos grupės nariai ir 
už komunikaciją atsakingi kontakti-
niai asmenys turėjo progą su jaunais 
ES piliečiais pasikeisti požiūriais ir 
nuomonėmis.

Kai kuriose valstybėse narėse 
užimtumo lygis, taip pat ir jaunimo, 
yra aukštas. Tačiau padėtis įvairiose 

Kaip kovoti su jaunimo nedarbu, 
kuris Europos Sąjungoje siekia 
20 proc., o kai kuriose valstybėse 
narėse yra dar didesnis? Birželio 6 
d. Madride EESRK ir Ispanijos eko-
nomikos ir socialinių reikalų taryba 
surengė konferenciją, skirtą opiai 
jaunimo nedarbo problemai. Ispa-
nijoje net 40 proc. jaunų žmonių 
niekur nedirba. Ši tendencija kelia 
bene didžiausią nerimą šios šalies 
jaunajai kartai. 

šalyse labai skirtinga; 
I spani jo je  jaunimo 
nedarbo lygis siekia net 
45 proc. 

Susitikimo Maltoje 
metu taip pat buvo 
iškeltas opus klausimas 
– jaunimas praranda 
domėjimąsi Europos 
projektu. Jaunimui sudo-
minti nebepakanka pasa-
kojimo apie Europą, kaip 

apie projektą taikai išsaugoti. Todėl 
ES reikia naujos istorijos. Europos 
Komisijos komunikacijos genera-
linio direktoriaus Claus Sørensen 
siūlymu, tai galėtų būti pasakojimas 
apie tvarią Europą, švarią ir klestin-
čią socialinę Europą, kurioje jauni-
mas gali laisvai gyventi, kvėpuoti 
švariu oru, gerti švarų vandenį, val-
gyti geros kokybės maistą prieinama 
kaina, keliauti, dirbti ir mokytis.  

ES didžiulės sėkmės sulaukė 
„Erasmus“ programa, kuria nuo 
1987 m. jau pasinaudojo 2,3 mln. 
studentų. EESRK nuo pat pradžių 
visada rėmė tokius projektus. Nuo-
monėje dėl strategijos „ES  2020“ 
pavyzdinės iniciatyvos „Judus jau-
nimas“ ir 2009 m. priimtoje nuo-
monėje dėl ES jaunimo strategijos 
EESRK pabrėžė būtinybę ne tik 
rengti strategiją jaunimui, bet ir 
kartu su jaunimu. (pln) 
 
 
 
 ●

EESRK Darbo rinkos observa-
torija tiesiogiai prisidėjo prie šios 
vieną dieną trukusios konferenci-
jos, kuriai pirmininkavo observa-
torijos pirmininkas Krzysztof Pater 
(Įvairių interesų grupė, Lenkija). 
Konferencija sulaukė daugiau kaip 
130 dalyvių. Ispanijos žiniasklaida 
taip pat nušvietė šį renginį. 

Konferenciją pradėjo K. Pater, 
jos dalyvius pasveikino Ispanijos 
darbo ir imigracijos ministras Vale-
riano Gómez Sánchez ir Ispanijos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
tarybos pirmininkas Marcos Peña 
Pinto.

Konferencijoje taip pat daly-
vavo Ispanijos verslininkų asocia-

Bendras Europos dangus II – tik graži svajonė?
Į Europos ekono-
mikos ir socialinių 
reikalų komiteto 
(EESRK) surengtą 
klausymą dėl Bendro 
Europos dangaus II 
įgyvendinimo būklės 
susirinkus pagrindi-

niams aviacijos suinteresuotiesiems subjektams, buvo galima 
justi, kad šio reikalo daugiau atidėlioti nebegalima. Teisėkūros 
paketas, kurį ES teisės aktų leidėjai priėmė jau prieš dvejus 
metus ir kuriuo turėjo būti ištaisytos kai kurios Europos avia-
cijos neveiksmingos priemonės, iki šiol neįgyvendintas. 

„Vėlavimai ir spūstys virš Europos – vis dar liūdna realybė, 
daranti neigiamą poveikį oro erdvės naudotojams, reguliuoto-
jams ir oro uostams. Išmetamas CO

2
, tenkantis vienam skry-

džiui, sumažėtų 12 proc., o efektyvumas, sauga ir pajėgumai 
gerokai padidėtų, jeigu visi suinteresuotieji subjektai įsipar-
eigotų laikytis Europos oro eismo valdymo plataus užmojo 
tikslų dėl tvarios ateities“, – teigė EESRK pirmininko pava-
duotojas ir nuomonės Bendras Europos dangus II pranešėjas 
Jacek Krawczyk. 

Klausymo dalyviai buvo įsitikinę, kad jeigu skubiai ir visa-
pusiškai būtų įgyvendintas antrasis Bendro Europos dangaus 
paketas, padidėtų mobilumas, taptų patogiau keliauti ir padi-
dėtų Europos konkurencingumas. Jeigu šių reformų nebus, 
Europa nesugebės dalyvauti pasaulinėse lenktynėse už tvarų 

transportą ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų eko-
nomiką.

Dalyviai ragino Europos Komisiją imtis vadovauti šiam 
procesui. „Raginu Europos Komisiją pasinaudoti savo vado-
vaujančiu vaidmeniu ir pašalinti įvairias kliūtis bei politines 
problemas, trukdančias įgyvendinti Bendrą Europos dangų“, 
– sakė EESRK transporto ir energetikos skyriaus pirmininkas 
Stephane Buff etaut. 

Lenkijos infrastruktūros ministerijos skyriaus direktorius 
Krzysztof Kapis pabrėžė, kad besirengianti pirmininkauti 
Europos Sąjungai Lenkija ryžtingai sieks užtikrinti, kad Ben-
dro Europos dangaus II paketo įgyvendinimas neatsiliktų nuo 
grafi ko. Lenkija laikoma viena sparčiausiai per ateinančius 
20 metų augsiančių aviacijos rinkų: „Norime būti pasirengę 
tokiam eismo padidėjimui“, – sakė jis.

Klausyme dalyvavo keletas JAV Federalinės aviacijos agen-
tūros (FAA) atstovų, kurie pabrėžė saugios aplinkos investuo-
tojams svarbą abiejose vandenyno pusėse.

Į EESRK surengtą klausymą susirinko oro transporto srities 
reguliuotojai, oro erdvės naudotojai, transporto darbuotojai, 
oro uostų veiklos vykdytojai ir oro navigacijos paslaugų teikėjai 
bei Europos Komisijos, Europos Parlamento ir pirmininkau-
siančios Lenkijos atstovai. EESRK 2011 m. liepos mėn. ketina 
priimti nuomonę dėl Bendro Europos dangaus II. (mb) 
 ●

GLAUSTAI APIE PLENARINĘ SESIJĄ
Pilietinė visuomenė gali sutvirtinti 
Rytų partnerystę

Gintaro Morkio (Darbdavių grupė, Lietuva) parengtoje nuo-
monėje Rytų partnerystė pripažįstama puikia galimybe plėsti 
ES ir šalių partnerių tinklus. Nuomonė buvo priimta dalyvau-
jant Vengrijos ES reikalų ministrui Enikő Győri, atvykusiam į 
EESRK aptarti Vengrijos pirmininkavimo rezultatų. Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) pabrėžė, 
kad jo parama Rytų partnerystei yra strateginė būtinybė ir 
politinė investicija. Norėdamas prisidėti prie proceso sėkmės, 
EESRK ragino sustiprinti vyriausybės ir pilietinės visuomenės 
dialogą. 

Naujausi įvykiai Viduržemio jūros regione įrodė, kad, norint 
siekti konstitucinės reformos ir daryti pažangą stiprinant ins-
titucijas, pilietinės visuomenės indėlis yra neįkainojamas. Itin 
svarbu stiprinti dialogą nacionaliniu lygiu. EESRK siūlo sukurti 
pilietinei visuomenei skirtą konsultacijų mechanizmą visose 
Rytų partnerystės šalyse. Dialogą ves organizacijos, atspin-

dinčios konkrečias sąly-
gas kiekvienoje šalyje. 
EESRK yra pasirengęs 
dalytis patirtimi su 
Rytų partnerystės šalių 
pilietine visuomene ir 
džiaugiasi tokia pers-
pektyva. (ma) 
 ●

Romų integracijos strategija

Tą pačią dieną, kai EESRK nariai sanglaudos politikos klau-
simais diskutavo su už regioninę politiką atsakingu Europos 
Komisijos nariu Johannes Hahn, Komitetas priėmė dvi nuo-

mones romų integracijos 
klausimais. EESRK svarstė 
ES pozicijas dėl socialinės 
romų integracijos Ákos 
Topolánszky (Įvairių interesų 
grupė, Vengrija) ir Anne-
Marie Sigmund (Įvairių 
interesų grupė, Austrija) nuo-
monėse. EESRK manymu, 
šį sunkų klausimą reikėtų 
spręsti pozicijas derinant su 

integruota, koordinuota ir nuoseklia Europos masto strategija 
ir programa, įgyvendintina nacionaliniu ir vietos lygmeniu. 
Svarbu pažymėti, kad būsimas priemones reikėtų rengti kartu 
su romais ir jiems atstovaujančiomis organizacijomis. 

EESRK, nors ir pritaria Komisijos planams, mano, kad ilgai 
laukta strategija nepateisino lūkesčių; joje turėtų būti siekiama 
platesnio užmojo tikslų, ji turėtų būti konkretesnė ir labiau 
struktūruota. Kiekvieną politiką reikėtų stiprinti į visus disku-
sijų etapus pakviečiant dalyvauti kuo daugiau atstovų iš vietos 
pilietinės visuomenės, mokslo bendruomenės, socialinių par-
tnerių ir, svarbiausia, romų tautos atstovų ir narių. (ma) ●

Kovos su skurdu plano stiprinimas

Komisija paskelbė komunikatą „Europos kovos su skurdu ir 
socialine atskirtimi planas“, kuris yra strategijoje „ES 2020“ 
numatytos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi dalis. EESRK 
išnagrinėjo šį komunikatą nuomonėje, kurios pranešėja M. 
O’Neill (Įvairių interesų grupė, Didžioji Britanija), ir nustatė 
veiksmus, padėsiančius greičiau pasiekti skurdo mažinimo 
tikslą (iki 2020 m. bent 20 mln. žmonių padėti išbristi iš skurdo). 

Pagrindiniai EESRK rekomendacijų principai – atsakomybė 
ir darnumas. Skurdas yra laikomas žmogaus teisių pažeidimu, 
todėl valdžia, socialiniai partneriai ir pilietinė visuomenė turi 
prisiimti bendrą atsakomybę už jo panaikinimą. Griežto tau-
pymo priemonės neturėtų kliudyti kovoti su skurdu. Be to, 
reikėtų sustiprinti pilietinės visuomenės dalyvavimą įgyvendi-
nant šį planą. EESRK ragina strategijoje „Europa 2020“ sukurti 
ekonominių, fi nansinių, užimtumo ir socialinių priemonių 
pusiausvyrą ir pabrėžia būtinybę padidinti ir supaprastinti ES 
fi nansavimą, visų pirma socialinių fondų lėšomis. (ma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

„Modernus menas Austrijoje“ (In Between. Austria Contemporary) 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete

Paroda „Modernus menas 
Austrijoje“ buvo atidaryta 
Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitete 
bendradarbiaujant su Aus-
trijos federaline švietimo, 
meno ir kultūros ministerija. 
Parodoje „Modernus menas 
Austrijoje“ pristatyta keletas 
modernaus meno Austrijoje 

tendencijų, leidusių lankytojams susipažinti su Austrijos meno pasauliu. Buvo 
eksponuojami septyniolikos perspektyvių jaunų Austrijos menininkų darbai, 
kuriuos apžiūrėjo daugelis apsilankiusiųjų EESRK.

Tarp parodos lankytojų buvo ir keletas pareigūnų, nekantravusių ją pama-
tyti ir ja pasidžiaugti. Parodos atidaryme dalyvavo Austrijos Respublikos 
federalinė švietimo, meno ir kultūros ministrė Claudia Schmied ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas Staff an Nilsson. Tarp 
kitų svečių galima paminėti už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą 
atsakingą Europos Komisijos narį Androulla Vassiliou ir už regioninę politiką 
atsakingą Europos Komisijos narį Johannes Hahn. (ma) 

Daugiau informacijos apie parodą rasite www.bmukk.gv.at ●

TRUMPAI

cijos CEOE vicepirmininkas Javier 
Ferrer Dufol, Ispanijos profesinių 
sąjungų CCOO užimtumo sekre-
torė Paloma Lopez, kitos Ispanijos 
profesinės sąjungos UGT sekreto-
rius Antonio Ferrer.

Konferencijos dalyviai sutiko, 
kad reikia didesnių pastangų švie-
timo ir kvalifikacijos suteikimo 
srityse, taip pat daugiau pastangų 
turėtų dėti valstybinės ir privačios 
įdarbinimo tarnybos. Jų nuomone, 
taip pat turi būti duotas impulsas 
ekonomikos augimui ir nedelsiant 
persvarstytas darbo rinkų regulia-
vimo pagrindas. (ail) 
 
 
 ●

Come’N’Listen (Ateik paklausyti) – Ferencas Listas

Birželio 15 d. Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetas surengė 
muzikinį renginį Come’N’ Listen 
Ferenco Listo 200-osioms gimimo 
metinėms paminėti. Renginį, kuris vyko 
Vengrijos pirmininkavimo laikotarpiu, 
pradėjo Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto pirmininkas Staff an Nilsson.

F. Listo kūriniai pakvietė klausytojus laiko mašina leistis į tikrą muzikinę euro-
pinę kelionę. Klausytojai sužinojo apie Ferenco Listo gyvenimą, jo muziką, moteris, 
dvasinį gyvenimą. Šiuos keturis kompozitoriaus gyvenimo aspektus pristatė Euro-
pos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai ir darbuotojai – Vengrijai 
atstovaujantis narys Ákos Topolansky ir Komiteto medicinos tarnybos darbuotoja 
Caroline Henault.

Rinktines dainas ir kūrinius fortepijonui, kurie puikiai atskleidė F. Listo kūrybą, 
atliko Ukrainos pianistas Dmytro Sukhovienko ir vengrų kilmės mecosopranas 
Hanna Bardos-Feltoronyi.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pasiryžęs tęsti muzikinius 
renginius, kurie yra svarbi jo kultūros programos dalis. Muzika, formavusi europinę 
tapatybę, yra esminė Europos kultūros paveldo dalis. Come’N’Listen programai 
atrinkti kompozitoriai, palikę pėdsaką kultūroje, yra neatsiejami nuo europinio 
konteksto. Jie buvo europiečiai, kurių gyvenimas ir darbas įsikūnijo Europos tradi-
cijose ir kurie paliko muzikinį paveldą ateinančioms kartoms. (sb) ●

ukk.g

EESRK rūpi ne tik politika, 
bet ir realūs žmonių poreikiai

Interviu su EESRK Darbuotojų 
grupės nariu ir Visos Lenkijos 
profesinių sąjungų aljanso 
tarptautiniu patarėju 
Tomasz Jasiński

EESRK info: Kokia Jūsų 
pirmoji ES patirtis? 

T. J.: Pirmą kartą Visos Lenki-
jos profesinių sąjungų aljanso 
(OPZZ) vardu reikalų su ja 
turėjau dirbdamas Lenkijos ir 
ES jungtiniame konsultaciniame 
komitete 2001–2004 m. laikotar-
piu. Tai suteikė naudingos patir-
ties, todėl tapęs EESRK nariu 
apsipratau be jokių problemų.

EESRK info: Kaip keliais žodžiais piliečiams 
paaiškintumėte EESRK vaidmenį?

T. J.: EESRK – tai organizuotos pilietinės visuomenės balsas. 
Tai nėra politinis balsas, Komitetas išreiškia realius piliečių 
poreikius, į kuriuos reikia atsižvelgti ES lygiu priimant politi-
nius sprendimus.

EESRK info: Kokią įtaką EESRK narystė daro Jūsų 
kasdieniam darbui Lenkijoje ir kokią naudą EESRK 
teikia nacionaliniu lygiu?

T. J.: Dėl savo veiklos EESRK turiu labai daug keliauti ir turiu 
gausybę papildomų pareigų ir akivaizdu, kad tai daro poveikį 
mano darbui OPZZ ir mano asmeniniam gyvenimui. Svarbiau-
sias mano darbo Briuselyje aspektas – prieiga prie informacijos 
pirminiu ES veiklos etapu. Tai padeda šalies viduje pasirengti 
galimiems pokyčiams ir daug anksčiau suformuoti savo poziciją.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

EESRK narių darbas – tai ilgos ir 
nereguliarios valandos

Interviu su EESRK Darbdavių 
grupės nariu, Verslo centro 
klubo intervencinių veiksmų 
biuro direktoriumi Krzysztof 
Ostrowski

EESRK info: Kokia buvo Jūsų 
pirmoji ES patirtis? 

K.  O.: Pirmą kartą atvykau kaip 
turistas. Buvau studentas. Man labai 
didelį įspūdį padarė tai, kad lengva 
keliauti iš vienos valstybės narės į 
kitą. Manau, kad ši patirtis padėjo 
ir pirmą kartą dirbant su ES, kai pri-
klausiau derybų grupei, kuri derėjosi 
dėl sutarties su Europos Sąjunga.

EESRK info: Kaip keliais žodžiais piliečiams 
paaiškintumėte EESRK vaidmenį?

K. O.: EESRK veikia kaip „tiltas“ tarp ES institucijų ir valstybių 
narių pilietinės visuomenės organizacijų. Jis visiems suteikia 
galimybę Europos lygmeniu išsakyti savo nuomonę rūpimais 
ekonomikos ir socialiniais klausimais, pasiūlyti naujų idėjų ir 
pateikti pasiūlymų, kaip gerinti ES teisės aktus.

EESRK info: Kokią įtaką EESRK narystė daro Jūsų 
kasdieniam darbui Lenkijoje ir kokią naudą EESRK 
teikia nacionaliniu lygmeniu?

K. O.: Didžiausią poveikį narystė padarė mano darbo valan-
doms, jos tapo nereguliarios. Mano darbo diena dažnai prasi-
deda 4 val. ryto, nes reikia skubėti į oro uostą, o grįžtu į Lenkiją 
labai vėlai arba pasilieku nakvoti Briuselyje. Skubius reikalus, 
susijusius su mano darbu Lenkijoje, privalau tvarkyti lėktuve 
skrisdamas į Briuselį arba iš jo. Jeigu norite būti EESRK narys, 
jums turi patikti keliauti, turite būti pasiruošęs labai dažnai 
skristi ir lankytis įvairiose šalyse.

Didžiausia narystės nauda nacionaliniu lygmeniu – tai gali-
mybė mūsų organizacijai priklausančioms bendrovėms pasida-
lyti rūpimais klausimais dėl ES teisės aktų ir gauti informacijos 
pačiomis svarbiausiomis temomis, kurios svarstomos EESRK. 
Mūsų komiteto nuomonės dėl konkrečių rinkos sektorių, pavyz-
džiui, biomasės arba IT, padeda bendrovėms įtraukti šią infor-
maciją į rengiamus verslo planus. (mb/nk) 
 
 
 ●

Mūsų pareiga – atidžiai 
įsiklausyti į savo šalies 
pilietinę visuomenę

Interviu su EESRK Įvairių 
interesų grupių nare ir 
Lenkijos nacionalinės 
nevyriausybinių 
organizacijų federacijos 
pirmininko pavaduotoja 
Marzena Mendza-Drozd

EESRK info: Kaip tapote 
EESRK nare?

M. M. D.: EESRK nare tapau 
2004 m. rekomendavus 
Lenkijos pelno nesiekiančių 

organizacijų forumui. Kartu su kitomis organizacijomis šis foru-
mas paskatino Briuselyje atstovauti Lenkijos nevyriausybinėms 
organizacijoms. Tai buvo veikla, kurioje tiesiogiai dalyvavau, 
todėl EESRK man nebuvo naujiena, nors, žinoma, tiksliai neži-
nojau, kaip jis veikia iš tikrųjų.

EESRK info: Kaip keliais žodžiais piliečiams 
paaiškintumėte EESRK vaidmenį?

M. M. D.: Norėdama būti visiškai nuoširdi, sakyčiau, kad tai 
gerų ketinimų turinti organizacija, kuri praktiškai neišnaudoja 
viso savo potencialo atstovauti organizuotai pilietinei visuome-
nei. Taip yra dėl daugelio priežasčių. Po septynerių metų darbo 
EESRK manau, kad galėtume ir turėtume atidžiau įsiklausyti į 
valstybių narių organizacijas ir tvirčiau reikšti savo nuomonę. 

EESRK info: Kokią įtaką EESRK narystė daro Jūsų 
kasdieniam darbui Lenkijoje ir kokią naudą EESRK 
teikia nacionaliniu lygiu?

M. M. D.: Narystė Komitete daro poveikį tiek mano darbui Len-
kijoje, tiek mano asmeniniam gyvenimui. Laimei, daugelį dalykų 
šiais laikais galima daryti internetu, bet dažnai susimąstau, kaip 
mūsų pirmtakai EESRK su viskuo susitvarkė prieš, tarkim, 30 
metų. Šiuo metu eidama Lenkijos nevyriausybinių organiza-
cijų federacijos tarybos narės pareigas ir turėdama galimybę 
naudotis naujausia informacija galiu padėti nevyriausybinėms 
organizacijoms pasirengti būsimiems pokyčiams.  
 
 
 
 
 ●

profesinių sąjungų ir neoficialaus 
sektoriaus, kaip antai gatvės parda-
vėjai, atstovais, su Europos įstaigų 
atstovais ir ekspertais. 

Apibendrinant vizito rezulta-
tus reikia pasakyti, kad visuotinai 
sutarta, kad reikia išsamiai išanali-
zuoti ir aptarti kai kurias problemas, 
kurios trukdo plėtoti ES ir Indijos 
tarpusavio santykius, nes abiejų 
šalių pozicija visiškai skirtinga. Kaip 

Jillian van Turnhout

EESRK delegacija ES ir Kinijos apskritojo stalo susitikime

EESRK delegacija Indijoje

Vengrijos ES reikalų 
ministras Enikő Győri

Komisijos narys Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

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


