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ĮŽANGINIS ŽODIS „Arabų pavasariui“ aštuoni mėnesiai – 
laikas sustoti ir susimąstytiMieli skaitytojai,

Dabartinė fi nansų krizė palietė daugelį ES piliečių. 
„Valstybės skola“, „taupymo priemonės“ ir „kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai“ 
greitai tapo nuolatinėmis laikraščių antraštėmis, 
kurios mums primena apie liūdną socialinę rea-
lybę. Politikų ir valstybės institucijų veiksmai turi 
atspindėti jų šalių piliečių išgyvenimus ir spręsti su 
jais susijusius uždavinius. Būtent todėl, pateikdamas 

savo poziciją būsimo ES biudžeto klausimu, EESRK yra įsitikinęs, kad ES turi tapti 
ekonominės atsakomybės pavyzdžiu ir kuo veiksmingiau panaudoti savo biudžetą. 

EESRK rekomenduoja mažinti biurokratiją ES lėšoms gauti, kad šie ekonomikos 
augimą ir visų europiečių gerovę skatinti turintys ištekliai neliktų nepanaudoti. Mūsų 
nuomonėje dėl būsimo ES biudžeto raginame ES teisės aktų leidėjus parengti naują 
biudžeto struktūrą, kuri atitiktų ES piliečių lūkesčius. Nuomonėje pritariama naujai 
išteklių sistemai, kuri būtų visiškai pagrįsta nuosavais ES ištekliais, ir raginama panai-
kinti „teisingos grąžos“ principą. 

Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) gali būti geru dešimtmečius europiečiams tarna-
vusios politikos pavyzdžiu. Dar visiškai neseniai BŽŪP atitekdavo didžioji ES biudžeto 
dalis. Kadangi 2013 m. baigsis dabartinis BŽŪP fi nansavimo laikotarpis, diskusijos dėl 
jos ateities vyksta kartu su ES biudžeto persvarstymu laikotarpiui po 2013 m. 

EESRK yra įsitikinęs, kad BŽŪP turėtų būti pertvarkyta taip, kad užtikrintų pelningą 
žemės ūkį, tuo pačiu metu užtikrindama deramas pajamas visos ES ūkininkams. BŽŪP, 
be kita ko, skatina tausiai naudoti išteklius ir saugoti biologinę įvairovę ir tuo pačiu 
metu didina užimtumo potencialą kaimo vietovėse. 

Kadangi šiuo metu tik 7 proc. ūkininkų yra jaunesni kaip 35 metų ir vienas iš trijų 
yra vyresnis kaip 65 metų, turime skatinti jaunimą imtis ūkininkavimo. EESRK, kaip 
konkrečius žmones atstovaujantis organas, ir aš pats, ilgą laiką buvęs ūkininku, galėtume 
pabandyti įtikinti žmones, kad ūkininkauti tikrai apsimoka. 

Kokia plataus užmojo Europos biudžeto prasmė?

Plataus užmojo ES biudžetas leistų realybe paversti pažangios, tvarios ir integraci-
nės Europos strategiją. Siekdama šio tikslo ES turi įgyvendinti tvirtą ir lanksčią, vietos 
reikmėms pritaikytą sanglaudos politiką. Tačiau kai kurie suinteresuotieji subjektai 
reikalauja sumažinti sanglaudos politikai skirtas lėšas, argumentuodami, jog dabar-
tinė suma – 38,4 proc. ES biudžeto (2000–2006 m. vidurkis) – yra per didelė. Tai yra 
absurdas! Bet kokiu atveju be aukštos kokybės ekonomikos augimo mes niekada 
nesukursime tvarios Europos. Siekiant skatinti ekonomikos augimą, investicijas, eks-
portą, darbo vietų kūrimą, tvarią pramonę ir naujoviškas paslaugas nepaprastai svarbu 
sukurti vidaus rinką. 

Jacques Delors kartą pasakė, kad Europos ekonominį modelį reikia išlaikyti 
laikantis trijų principų: skatinančios konkurencijos, stiprinančio bendradarbiavimo 
ir vienijančio solidarumo.

Nepainiokime nacionalinių biudžetų pusiausvyros atstatymo su ES biudžeto 
pusiausvyros atstatymu. Europos konkurencingumas turi savo kainą – jį užtikrinsime 
tik ilgalaikėmis investicijomis, tvariomis darbo vietomis ir ateities vizija. 

Staff an Nilsson
Pirmininkas 
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Šiais metais EESRK Euromed komi-
tetas turėjo daug darbo. Ne mažiau 
veiklos jo laukia ir ateityje. Sausį 
Tunise prasidėjo masiniai neramu-
mai. Kiek vėliau judėjimas pasklido 
po kitas regiono šalis ir arabų buvo 
pavadintas „arabų revoliucijomis“. 
Kai neramumai pagaliau pasiekė 
Egiptą, Euromed reikalus kuruojan-
tiems EESRK nariams ir pareigū-
nams tapo aišku, kad į šiuos įvykius 
negalima nekreipti dėmesio.

Šiek tiek paanalizavęs padėtį, 
Euromed komitetas pradėjo megzti 
ryšius su regione besiformuojančia 
laisva ir nepriklausoma pilietine 
visuomene ir iš liaudies iškovotų 
laimėjimų kurti demokratijos pama-
tus. Euromed komitetas tai daro jam 
įprastais būdais: mėgina suburti 
besivaidijančias vietines socialinių 
partnerių organizacijas, stengiasi 
bendradarbiauti su kitomis šioje 
srityje veikiančiomis organizaci-
jomis (Europos mokymo fondu ir 
Tarptautine darbo organizacija), 
ragina prie bendrų veiksmų prisi-
dėti ir kitas ES institucijas ir apskritai 
nori savo sukauptas žinias ir patirtį 
perduoti partneriams. Kalbant kon-
krečiai, Euromed komiteto atstovai 
pažintiniais tikslais lankėsi Tunise 

ir Maroke, kur stengėsi užmegzti 
ryšius su kuo platesniais pilietinės 
visuomenės sluoksniais, su Maroko 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
taryba ir susirasti naujų partne-
rių. Šių metų rudenį planuojama 
surengti dalykinius vizitus į Libaną 
ir galbūt Egiptą. Vizitai padėtų 
pasirengti šių metų pabaigoje vyk-
siančiam Euromed ekonomikos ir 
socialinių reikalų tarybų ir panašių 
organizacijų vadovų susitikimui. 
EESRK atstovai kelionėse dirba labai 
intensyviai ir kaupia neįkainojamą 
patirtį: vizitai padeda pažinti tikrąjį 

šio regiono šalių pilietinės visuome-
nės veidą ir kartu supažindinti ją su 
EESRK misija.

Būtų naivu manyti, kad mūšis jau 
laimėtas. Galima dar visko tikėtis, 
todėl labai svarbu, kad ES nenuleistų 
rankų ir prisidėtų prie „revoliucinių“ 
tikslų. Šiandien mes kartu su par-
tneriais galime tik kantriai skiepyti 
demokratijos principus ir tikėtis, kad 
kada nors netolimoje ateityje mūsų 
darbas duos vaisių. Ateityje mūsų 
dar laukia daug netikėtumų. (gh)
 ●
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LEADER – vietos vystymosi 
partnerysčių modelis

ES koncepcija LEADER vis dažniau 
laikoma pavyzdžiu kaip įtraukti 
suinteresuotuosius subjektus į vietos 
vystymąsi. Tačiau šios koncepcijos 
teikiamos galimybės integruoti vie-
tos poreikius į vystymosi strategijas, 
sutelkti suinteresuotuosius subjektus 
ir skatinti vietos naujovių diegimą iki 
šiol nėra iki galo išnaudotos. Tokios 
buvo pagrindinės 2011 m. birželio 20 
d. Briuselyje EESRK surengto klau-

symo „LEADER – vietos vystymosi 
priemonė“ išvados. Dalyviai ragino 
priimti vienodas, aiškias ir supa-
prastintas administracines taisykles, 
labiau įtraukti vietos veiklos grupes 
į kaimo plėtros programavimą, 
suteikti daugiau laisvės pasirenkant 
vietos prioritetus ir įgyvendinant 
vietos sprendimus, užtikrinti dau-
giau skaidrumo taikant vietos veiklos 
grupių priemones bei ugdyti vietos 

lygio veikėjų gebėjimus. Klausymo 
išvados bus panaudotos EESRK 
nuomonėje „LEADER – vietos 
vystymosi priemonė“. Ši nuomonė 
rengiama atsižvelgiant į diskusijas 
dėl BŽŪP ateities ir kaimo plėtros 
ramsčio. (rh) ●
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GLAUSTAI APIE PLENARINĘ SESIJĄ
Europos Komisija raginama apsaugoti 
darbo vietų kokybę

Finansų krizė turėjo daug pase-
kmių Europos darbo rinkai, kur 
užimtumas nukrito iki 69 procentų. 
Reaguodama Europos Komisija 
parengė iniciatyvą, kuria sieks 
padidinti užimtumą ir sugrąžinti 
pasitikėjimą Europos darbo rinka. 
Didelis dėmesys iniciatyvai „Naujų 
įgūdžių ir darbo vietų kūrimo dar-
botvarkė“ skiriamas EESRK nuo-
monėje, kurią parengė pranešėja 
Vladimíra Drbalová (Darbdavių 
grupė, Čekija) ir bendrapranešė-
jis José María Zufi aur Narvaiza 
(Darbuotojų grupė, Ispanija). 

Nuomonėje teigiamai įvertintas Komisijos darbas šioje srityje, 
o valstybės narės raginamos įsitraukti į šią iniciatyvą ir ją papil-
dyti socialiniu ir pilietiniu dialogu. Tačiau nuomonėje EESRK 
teigia, kad iš iniciatyvos neaišku, kad pirmenybė būtų teikiama 
aukštos kokybės darbo vietų kūrimui. Komitetas taip pat pabrė-
žia, kaip svarbu užtikrinti darbuotojų teisių apsaugą, o ne jas 
aukoti siekiant sukurti veiksmingesnę darbo rinką.  ●

EESRK kelia vartotojų fi nansinės apsaugos klausimą 

Kilus ekonominei krizei tapo aišku, kad pastaruoju metu atsirado 
labai daug ir įvairių fi nansinių produktų. Anksčiau ar vėliau su 
šiais produktais susiduria visi vartotojai, pavyzdžiui, įsigydami 
nekilnojamąjį turtą arba investuodami santaupas. Todėl EESRK 
norėtų, kad būtų sukurta nauja sistema vartotojų ir skolininkų 
sąmoningumui didinti, ir juos informuoti apie produktus ir jų 
teises. Tokia sistema turėtų užtikrinti visišką vartotojų ir besi-
skolinančiųjų apsaugą. Liepos mėn. plenarinėje sesijoje buvo 
priimtos dvi naujos nuomonės, kuriomis norima prisidėti prie 
derinimo ES hipotekos rinkoje ir paaiškinti vartotojams, kokios 
yra jų teisės, susijusios su naujais fi nansiniais produktais.

Pranešėjos Reine-Claude Mader (Įvairių interesų grupė, 
Prancūzija) parengta EESRK nuomonė dėl kredito sutarčių dėl 
gyvenamosios vietos nuosavybės prisidės prie to, kad vartotojams 
bus grąžintas pasitikėjimas ir fi nansinis stabilumas sukūrus veiks-

mingą ir konkurencingą bendrą rinką. Kitos, pranešėjo Carlos 
Trias Pintó (Įvairių interesų grupė, Ispanija) parengtos EESRK 
nuomonės dėl fi nansinio švietimo ir atsakingo fi nansinių produktų 
vartojimo tikslas – didinti sąmoningumą šviečiant vartotojus 
fi nansinių produktų klausimais. (ail) ●

Europos apsirūpinimas energija ateityje

Apie Europos energijos šaltinių 
užtikrinimo problemas kalbama 
dviejose nuomonėse, abiejose 
pabrėžiama ilgalaikio plana-
vimo svarba ir veiksmingas vis 
didėjančios Europos energetinės 
dilemos sprendimas. Pranešėjo 
Josef Zbořil (Darbdavių grupė, 
Čekija) ir bendrapranešėjo Enrico 
Gibellieri (Italijos atstovas) 
parengtoje nuomonėje Europos 
Komisija raginama imtis iniciaty-
vos užtikrinti ir pagerinti galimy-
bes apsirūpinti žaliavomis. EESRK 
remia aktyvesnę užsienio politiką 

šioje srityje, tiek stebint tarptautinės prekybos padėtį, tiek ska-
tinant tarptautines derybas per Pasaulio prekybos organizaciją. 

Ulla Sirkeinen (Darbdavių grupė, Suomija) parengtoje 
nuomonėje nagrinėjama, kaip pagerinti energijos vartojimo 
efektyvumą. Nors EESRK visapusiškai remia energijos varto-
jimo efektyvumo tikslą, jis atkreipia dėmesį į keletą klausimų. 
Komitetas nurodo, kad energijos vartojimo efektyvumas ir 
energijos taupymas yra glaudžiai susiję su energijos vartojimo 
įpročių keitimu. Todėl EESRK nuogąstauja, kad Komisija per-
nelyg pasikliauja reguliavimu ir neįvertina paskatų kaip būdo 
keisti energijos vartojimo įpročius svarbos. EESRK pageidautų, 
kad būtų labiau akcentuojami ilgalaikiai tvarūs projektai, o ne 
trumpalaikiai pasiekimai. (ma) ●

Bendradarbiavimas kovojant su diskriminacija

Kai kuriose valstybėse narėse skiriamas nepakankamas dėmesys 
integracijos klausimams ir išryškėjusios problemos kelia nerimą. 
Bendras ksenofobijos ir diskriminacijos lygis kyla, ir valstybės 
narės kartu su Europos Sąjunga ieško būdų tiems klausimams 
spręsti. Siekdamas prisidėti prie diskusijų šia tema Europos eko-

nomikos ir socialinių reikalų komitetas parengė nuomonę, kurios 
pranešėjas yra Pariza Castaños (Darbuotojų grupė, Ispanija). 
Nuomonėje pabrėžiama, kad sprendžiant šią problemą svarbu 
įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas bei pilietinę visuo-
menę, nes jos yra labiausiai tuo suinteresuotos ir labiausiai susi-
jusios su vietos lygmeniu. 

EESRK mano, kad integracija – tai ne teisės aktas, o sudėtin-
gas, ilgas socialinis procesas, turintis daug aspektų ir daug suin-
teresuotųjų subjektų. Todėl skatinant bendrabūvio ir integracijos 
principų taikymą būtina bendradarbiauti visais lygmenimis. Tuo 
remdamasis Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 
siūlo įsteigti konsultacines tarybas, forumus ir platformas, kad 
būtų užtikrintas pilietinės visuomenės dalyvavimas rengiant 
integracijos politiką. (ma) ●

Komitetas siūlo įveikti tarpvalstybines kliūtis

Komitetas priėmė dvi nuomo-
nes, kuriose aptaria būdus, kaip 
išspręsti Europos piliečių ir įmonių 
problemas, susijusias su jų veikla, 
vykdoma skirtingose valstybėse. 
Vienoje iš šių nuomonių, pareng-
toje pranešėjo Vincent Farrugia 
(Darbdavių grupė, Malta), apta-
riama mokesčių sistema. Žmo-
nės dažnai nesulaukia pagalbos 
mokesčių procedūrų srityje, ir 
EESRK mano, kad reikėtų sukurti 
reikiamus mechanizmus, kad pro-
cedūros taptų paprastesnės ir aiš-
kesnės. Nuomonėje siūloma visoje 

ES steigti „vieno langelio“ tarnybas, kuriose žmonės galėtų gauti 
reikiamą informaciją ir dokumentus ir sumokėti savo mokesčius.

Tarpvalstybinių paslaugų racionalizavimas aptariamas Martin 
Siecker (Darbuotojų grupė, Nyderlandai) parengtoje nuomo-
nėje. EESRK teigiamai vertina Europos Komisijos pastangas 
pagerinti bendrąją paslaugų rinką, pirmiausia sukuriant vieną 
informacinį centrą. Tokiame centre būtų lengviau gauti kie-
kvienai valstybei narei būdingą informaciją, o paslaugų teikėjai 
galėtų administracinius formalumus sutvarkyti elektroniniu 
būdu. (ma) ●

EESRK „Design eleven“ konkursas. Nesenstančios dizaino idėjos visiems
traukti į tvaraus dizaino praktiką ir 
inovacijas.

Konkurse dizaino studentai ir dizai-
neriai iš visų 27 ES valstybių narių bei 
kitur gyvenantys ir kuriantys Europos 
dizaineriai turėjo pasiūlyti kartų soli-
darumą gyventojų senėjimo laikmečiu 
atspindinčią dizaino idėją. Dalyviai 
turėjo sukurti novatoriškus ir aktua-
lius nesenstančio dalyvaujamojo (kai 
galutiniai vartotojai dalyvauja dizaino 
procese) dizaino sprendimus. Kon-
kurso dalyviai taip pat galėjo rinktis ir 
bendro dizaino principą: įvairių kartų 
komandinį darbą – jaunų ir vyresnių 
dizainerių bendradarbiavimą. 

Konkursui darbus pateikti reikėjo 
iki 2011 m. gegužės 31 d. Gauta dau-
giau kaip 250 paraiškų iš visos Euro-
pos ir konkursui pateikta daugiau kaip 
100 kūrinių. Birželio mėn. pradžioje 
buvo atrinkti 26 geriausi dizaino dar-
bai, o galutinis sprendimas priimtas 
liepos 18 d. Briuselyje.

Konkurso žiuri sudarė Anna Maria 
Darmanin (žiuri pirmininkė), EESRK 
nariai Anne-Marie Sigmund, Marie 
Zvolská ir Alexander Graf von Schwerin, 
ir keletas žinomų išorės ekspertų, kurie 
specializuojasi konkurso temos srityje.

Konkursą laimėjo KeepCool, Vin-
cent Gerkens (1 vieta); ORTOgether, 
Francesco di Luzio (2 vieta), Darning 
Pear, Mari Korgesaar (3 vieta). 

Apdovanojimų ceremonija ir 
parodos, kurioje bus eksponuojama 
20 geriausių kūrinių ir konkursą lai-
mėję darbai, atidarymas įvyks 2011 m. 

Kultūros renginiai Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitete Lenkijos pirmininkavimo 
Europos Sąjungai laikotarpiu
Lenkijos pirmininkavimo Europos 
Sąjungai laikotarpiu EESRK rengia 
keletą kultūros renginių – šiuolaikinio 
Lenkijos meno parodas, parodas kito-
mis temomis, lenkų literatūros skai-
tymą bei lenkų kino filmų muzikos 
pristatymą.

Kai kurie renginiai įvyko jau šią 
vasarą: 2011 m. liepos 13 d. dalyvau-
jant EESRK pirmininko pavaduoto-
jams Anna Maria Darmanin ir Jacek 
Krawczyk bei Lenkijos ambasados 
atstovui Piotr Wojtczak atidaryta par-
oda „Paweł Kuczyński. Karikatūros“. 
Po šio renginio vyko Lenkijos naciona-
linis vakaras. 

2011 m. liepos 14 d. lenkų poetas, 
rašytojas ir vertėjas Jacek Dehnel daly-
vavo vienoje šių metų EESRK rengiamų 
literatūros popiečių. Lenkijai atstovau-
jantis EESRK narys Andrzej Adamczyk 
pasveikino beveik 100 į skaitymą susi-
rinkusių svečių.

Dizaino apdovanojimu, kurį EESRK 
teikia nuo 2009 m., norima atkreipti 
pasaulio dėmesį į socialinius ir pilie-
tinei visuomenei aktualius klausimus. 
Konkursą laimėjusį kūrinį, kurio bus 
pagamintas ribotas kiekis, EESRK 
panaudos savo komunikacijos stra-
tegijai įgyvendinti 2012-aisiais – 
Europos aktyvaus senėjimo ir kartų 
solidarumo metais.

Europos Komisijos įmonių ir 
pramonės generalinis direktoratas, 
CUMULUS (Tarptautinė univer-
sitetų ir meno, dizaino ir medijos 
kolegijų asociacija) ir EIDD (Dizai-
nas visai Europai – 22 Europos šalių 
dizaino organizacijų federacija) 
suvienijo jėgas, kad padidintų komu-
nikacijos poveikį ir padėtų Europos 
institucijoms bei organizacijoms įsi-

EESRK narė 
Vladimíra Drbalová

EESRK narys 
Vincent Farrugia

EESRK narė 
Ulla Sirkeinen

2011 m. spalio 3–7 d. „Chemijos ir 
kultūros“ savaitės, kuri yra vienas iš 
Tarptautinių chemijos metų renginių, 
metu EESRK pakvies į parodą „Marie 
Skłodowska-Curie“. 

2011 m. spalio 25 d. EESRK, ben-
dradarbiaudamas su Lenkijos ir tarp-
tautiniais partneriais, pradės kampaniją 
„Poems in the Underground“ („Eilėraš-
čiai metro stotyse“). EESRK įtrauks „Pick 
a Poem“ („Pasirink eilėraštį“) iniciatyvą į 
savo ilgalaikę kultūros programą – tai vie-
nas iš būdų interaktyviai ugdyti skaitymo 
kultūrą Europoje.

2011 m. spalio 26 d.  pagal 
„Come’N’Listen“ programą organizuo-
jamame vakare, kuris įvyks Van Maerlant 
2 pastato restorane „La Brasserie“, sve-
čiai galės pasiklausyti lenkų kino fi lmų 
muzikos.

Dar viena paroda bus surengta minint 
Lenkijos poeto, rašytojo, vertėjo ir Nobe-

rugsėjo 21 d. EESRK rūmuose, Rue Bel-
liard 99, Briuselyje. Šie renginiai įtraukti 
į Design September ofi cialią programą 
(www.designseptember.be). Daugiau 

informacijos rasite adresu: www.design-
competition.eesc.europa.eu. (sb) ●

„KeepCool“ – EESRK „Design eleven“ 
konkurso nugalėtojas

lio premijos laureato Czesław Miłosz 
100-ąsias gimimo metines. Gruodžio 
mėnesį EESRK bus eksponuojama foto-
grafi jų paroda „Dailininkai Europai“, 
kuri liepos plenarinės sesijos metu jau 
buvo rodoma ekranuose Charlemagne 
pastate. (sb) ●

Papildoma informacija: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-
activities-culture-polish-presidency

EESRK literatūrinė popietė su lenkų 
rašytoju ir vertėju Jacek Dehnel

eur p
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Plataus užmojo bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos patiria įtampą

Naujasis ūkininkavimo ir 
aplinkos paktas ateičiai kurti
Bendra žemės ūkio politika apima platų inte-
resų ratą. Iš pradžių Europos ekonominėje 
bendrijoje, o dabar Europos Sąjungoje, bendra 
žemės ūkio politika buvo ir yra vienas iš suvie-
nytos Europos ramsčių. Taip turi likti ir ateityje.

Bendra politika yra pakto su visais ES regionais rezultatas, kuriuo siekiama 
užtikrinti Europos piliečių sveikatą ir kurti Europos žemės ūkio ateitį.

Ūkininkai yra pagrindiniai Europos žemės ūkio dalyviai, tačiau žemės ūkis 
yra svarbus visos visuomenės aspektas. Bendros žemės ūkio politikos tikslų yra 
daug, tačiau pagrindinis jos uždavinys yra vienas: Europos Sąjungoje sukurti į 
ateitį orientuotas konkurencingas ir darnias maisto ir ūkininkavimo sistemas. 

Dabartinėje BŽŪP iki šiol daugiausia dėmesio skiriama praeičiai. Todėl 
reformuojant konkurencingumo skatinimo priemones reikia daugiau ryžto 
ir nuoseklumo: turime nuo dotacijomis grindžiamo mentaliteto pereiti prie 
paskatomis grindžiamos mąstysenos.

Tik tokiu atveju jaunimas galės imtis pagrindinio vaidmens inovacijų 
srityje, ieškodamas naujų galimybių ir konkuruodamas su atvirų ir reguliuo-
jamų rinkų jėgomis. Dabartinėje BŽŪP iš esmės nepalikta erdvės jauniems 
verslininkams. Šiuo atveju aš kalbu ne apie konkrečias dotacijas, o apie pačią 
sistemą: privalome ją pertvarkyti, jei norime, kad nauja verslininkų karta 
rizikuotų investuoti į šį nuostabų Europos ekonomikos ir visuomenės sekto-
rių – kaimo vietoves ir maisto gamybą.

Komisija pateikė gerą pasiūlymą dėl biudžeto reformos. 

Dabar atėjo Parlamento – Europos visuomenės interesų ruporo – eilė 
suderinti ir patenkinti įvairialypius visos Europos ekonomikos ekonominius 
ir socialinius reikalavimus. Tai uždavinys, tenkantis visam Parlamentui – 
praėjo laikai, kai sprendimai buvo priimami atskiruose komitetuose. Europos 
pilietinė visuomenė, kuri tenkindama savo sudėtingus ir tarpusavyje susijusius 
interesus kasdien patiria realų krizės poveikį įvairiuose Sąjungos socialiniuose 
sluoksniuose, atidžiai stebi Europos Parlamento ir kitų Europos institucijų 
darbą. Ji stebi ir daro savo išvadas.

Mario Campli 
Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos skyriaus pirmininkas

BŽŪP vėl persvarstoma ir 2014 
m. taps ES teisės aktu. Naujausiais 
Europos Komisijos pasiūlymais 
siekiama performuoti politiką, kad 

ji galėtų atremti prognozuojamus 
ekonominius, aplinkosauginius ir 
teritorinius iššūkius. 

Turint omenyje tai, kad, Jungtinių 
Tautų maisto ir žemės ūkio organi-
zacijos duomenimis, iki 2050 m. 
pasaulio gyventojų skaičius pasieks 
9 milijardus, BŽŪP turės spręsti 
svarbius visuotinius ir regioninius 
klausimus.

Šis skaičius reiškia papildomai 
140 000 žmonių kasdien. Dacian 
Cioloş, už žemės ūkį ir kaimo plė-
trą atsakingas Komisijos narys, tei-
gia, kad iki 2030 m. maisto poreikis 
išaugs 50 procentų. Prie lemiamų 
veiksnių reikėtų priskirti klimato 
kaitą, kintančius mitybos įpročius, 
gamtos išteklių išsaugojimą ir jų 
tausų naudojimą, Dohos derybų 
raundo rezultatus ir apsirūpinimo 
maistu saugumą.

Todėl Komisija bando perfor-
muoti BŽŪP, kurioje į šiuos astro-
nominius skaičius ir neapibrėžtas 
išdavas žiūrima kaip į Europos žemės 
ūkiui atsiveriančias galimybes. Tuo 
pačiu nori spręsti klausimus, kurie 
menkina BŽŪP Europoje. Tai mil-
žiniški uždaviniai ir, norėdama juos 
išspręsti, Komisija pageidauja, kad 
BŽŪP būtų tvaresnė, veiksmingesnė, 
darnesnė, tikslingesnė ir atsakin-
gesnė. Iš tikrųjų visos šios sritys turi 
būti nuodugniai peržiūrėtos. Tačiau 
ką tai iš tikrųjų reiškia ir kur daro-
mas politinis spaudimas? 

BŽŪP sudaro du ramsčiai. Pir-
masis ramstis − tiesioginė fi nansinė 
parama ūkininkams, tenkinantiems 
tam tikras ES teisės aktais nustaty-

Ūkininkų fi nansavimas
Jo nuomone, dabartinė mokėjimo 
tvarka dar nėra teisinga. „Vokietijoje 
tik 1,6  proc. visų ūkininkų kasmet 
gauna daugiau kaip 100  000  EUR 
tiesioginių išmokų, t. y. visi kartu jie 
gauna 30 proc. visų išmokų. Tuo pat 
metu apie 50 proc. Vokietijos ūkininkų 
kasmet gauna mažiau kaip 5 000 EUR, 
taigi Vokietijos ūkininkų dauguma, 
kartu sudėjus, tegauna 5 proc. visų 
išmokų. Ar tai teisinga?“

EESRK pritaria šioms priemonėms 
ir savo nuomonėje yra pareiškęs, kad 
aktyviai ūkininkaujant turi būti „kuria-
mos viešosios gėrybės ir visuomenei 
naudingos paslaugos“. Šioms paslau-
goms būtų galima priskirti ir aplinkos 
apsaugą, apsirūpinimą maistu ir varto-
tojų apsaugą. Taigi išmokos turėtų būti 
mokamos vadovaujantis šiais bendrais 
nekomerciniais kriterijais. Komisija 
būtent tai ir ketina daryti.

„Finansuoti reikėtų tvaria ūkinin-
kavimo veikla užsiimančius ūkinin-
kus, gaminančius kokybiškus maisto 
produktus ir teikiančius nauda visuo-
menei, pavyzdžiui, griežtai saugančius 
biologinę įvairovę“, – teigia L. Ribbe. 

Iki 1992 m. tiesioginėmis išmoko-
mis buvo remiama tik kaina. Vėliau jos 
buvo mažinamos. Ši tvarka galiojo iki 
2003 m., kai BŽŪP buvo reformuota, 
o tiesioginės išmokos buvo atsietos 
nuo maisto gamybos. Daugiau kaip 
90 proc. Europos žemės ūkio išmokų 
yra atsietos nuo gamybos. Šiandien vėl 
pradėta kalbėti apie tiesioginių išmokų 
sistemą ir jos pagrįstumą. 

Jeigu Komisijai pavyktų iki galo įgy-
vendinti savo projektus, galbūt vieną 
dieną sulauktume tvaraus Europos 
žemės ūkio modelio. EESRK nuošir-
džiai to tikisi. ●

Milijardai eurų Europos mokestinių 
pajamų skiriama ūkininkų pajamoms 
remti. Tai vadinama tiesioginėmis 
išmokomis. Ši tvarka prieštaringai 
vertinama jau ne vieną dešimtmetį. 
Komisijos teigimu, ES prisideda prie 
vidutiniškai 40 proc. ūkininkų pajamų.

Europos Audito Rūmai nustatė, 
kad bendrosios žemės ūkio politikos 
(BŽŪP) lėšomis kartais nepagrįstai 
naudojasi ir kiti, pavyzdžiui: gele-
žinkelio bendrovės, žirgynai, golfo 
ir laisvalaikio klubai, miesto tarybos. 
Neteisėtas viešųjų lėšų naudojimas 
sunkiai besiverčiančių ūkininkų sąs-
kaita labai nusmukdė pasitikėjimą 
BŽŪP.

Komisija siūlo tiesiogines išmo-
kas nuo šiol susieti su tvariu ir eko-
logišku ūkininkavimu. „Norint, kad 
sistema būtų pasitikima, tiesiogines 
išmokas reikėtų teisingai paskirstyti 
valstybėms narėms, regionams, įvai-
rioms žemės ūkio veiklos sritims ir 
ūkininkų kategorijoms. Tai nereiškia, 
kad visiems Europoje reikia mokėti 

vienodo dydžio išmokas“, – paaiškino 
už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas 
Komisijos narys Dacian Cioloş ir pri-
dūrė, kad orientuotis reikėtų į aktyvius 
ūkininkus. 

Komisija savo komunikate jau 
kalba apie aktyvų ūkininkavimą, tačiau 
EESRK atkreipia dėmesį, kad ši sąvoka 
dar nėra tiksliai apibrėžta. 

Nepaisant visko, tiesioginės išmo-
kos ir toliau išliks vienu iš atraminių 
BŽŪP polių. Nustačius naujus šių 
išmokų mokėjimo kriterijus, ES ūki-
ninkai paramą gaus tik tuo atveju, 
jeigu, pavyzdžiui, savo veikla pratur-
tins biologinę įvairovę ir mažins išme-
tamo CO

2
 kiekį. 

„Už ką tiesiogines išmokas mokė-
sime ateityje?“ – klausia pranešėjas 
Lutz Ribbe, rengiantis EESRK nuo-
monę dėl 2013 m. BŽŪP reformos. 
„Tiesioginės išmokos turi būti moka-
mos galvojant apie ekologiją, o tai 
reiškia, kad turime skatinti ekologišką 
ūkininkavimą“, – sako EESRK narys. 

tas sąlygas. Antrasis ramstis ben-
drai fi nansuojamas valstybių narių 
ir skirtas kaimo plėtrai, pavyzdžiui, 
biologinės įvairovės didinimui ir 
žemės ūkio paskirties žemės apsau-
gai, fi nansuoti. Šie pinigai tiesiogiai 
ūkininkams nepatenka. 

Tačiau kai kurios valstybės narės 
daro didelį spaudimą Briuseliui, kad 
būtų sumažintas antrojo ramsčio 
biudžetas ir pinigai patektų į kitas, 
pavyzdžiui, mokslinių tyrimų, biu-
džeto eilutes. BŽŪP išlaidos ES biu-
džete jau yra ženkliai sumažėjusios. 
1985 m. jos sudarė beveik 75 proc., 
o dabar planuojama iki 2013 m. 
jas sumažinti iki 39,3 proc. Tačiau 
Dacian Cioloş turės atlaikyti šį spau-
dimą, ką jis ir daro, propaguodamas 

antrąjį ramstį − dar ekologiškesnį ir 
darnesnį. 

BŽŪP didžia dalimi buvo for-
muojama orientuojantis į laisvą 
rinką. Europos ekonomikos ir soci-
alinių reikalų komitetas (EESRK) 
ne kartą kvestionavo tokio požiūrio 
teisingumą. EESRK pasisako už tokį 
Europos žemės ūkio modelį, kuris 
yra grindžiamas daugiafunkciškumo 
ir ilgalaikio tvarumo principais. 

Pagrindinis uždavinys, kurį iškėlė 
EESRK savo nuomonėje BŽŪP 
ateitis, − „vertinti ūkininkų, kaip 
kasdienio maisto ir tvarios žaliosios 
energijos gamintojų, vaidmenį“. O 
tam būtinas gerai finansuojamas 
antrasis ramstis. ●
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Gelbėkim laukus

Dėl intensyvaus arba pramoninio 
žemės ūkio paskirties žemės nau-
dojimo daugelyje Europos regionų 
mažėja biologinė įvairovė. Dėl pra-
moninio ūkininkavimo daugėja 
maistinių ir cheminių paviršinių 
nuotekų, kurios patenka į aplinką 
ir kenkia gamtai.

Žemės ūkio intensyvinimas 
Europoje sukelia daug neigiamų 
padarinių. Aišku, kad ūkininkai 
siekia maksimalaus derlingumo, 
todėl didelius žemės plotus užsėja 
vienos rūšies pasėliais. Dėl šios 
monokultūrinės praktikos žemė 
tampa pažeidžiamesnė ligų sukėlė-
jams, todėl ūkininkai dirvožemiui 
praturtinti naudoja dirbtines trą-
šas. Tačiau standartinių herbicidų 
ir pesticidų naudojimas gadina dir-
vožemį. Be to, paviršinės nuotekos 
teršia požeminį vandenį, o tai nei-
giamai veikia augaliją ir gyvūniją.

Dėl žemės ūkio intensyvinimo 
Europoje aštuntajame dešimtme-
tyje dirbamos žemės biologinė 
įvairovė smarkiai sumažėjo. Šiuos 
rezultatus patvirtina paukščių 
populiacijų tyrimai, atliekami dir-
bamoje žemėje: matyti, kad per pas-
taruosius 40 metų tam tikros rūšys 
laipsniškai ir nuolat mažėjo. Toks 
fenomenas yra tikrai reikšmingas, 
nes dirbama žemė sudaro beveik 
pusę ES žemės ploto, joje auga 
įvairūs augalai ir gyvena įvairios 
gyvūnų rūšys. 

Vis dėlto pastaruoju metu ES 
ėmėsi BŽŪP ekologizavimo inici-
atyvos ir iškėlė biologinę įvairovę 
į pirmą planą. „Jeigu ūkininkas 
uždirba daugiau arba gauna papil-
domų pajamų už biologinės įvairovės 
palaikymą arba jeigu tam tikro lygio 
biologinės įvairovės išsaugojimas yra 
išankstinė sąlyga BŽŪP fi nansavimui 
gauti, jis, tikėtina, padės tausoti bio-
loginę įvairovę“, – sakė „Friends of 
the Earth Europe“ organizacijos akty-
vistė Stanka Becheva.

S. Becheva teigimu, siekiant 
apsaugoti biologinę įvairovę 10 proc. 
ūkio teritorijos turi būti atidėta kaip 
biologinės įvairovės zona ir, siekiant 
išvengti monokultūros ūkių įsiga-
lėjimo, viena kultūra neturėtų būti 
užsėta daugiau kaip 50 proc. visų 
ūkio laukų. Sėjomaina ir pašarams 
tinkamų pasėlių auginimas taip pat 
sumažintų Europos priklausomybę 
nuo importo. S. Becheva pažymi, kad 
Komisija pamažu eina link to, kad 
biologinės įvairovės apsauga taptų 
išankstine sąlyga ūkininkams gauti 
tiesiogines išmokas. 

Nors Žemės ūkio taryba ir Euro-
pos Parlamentas šiai krypčiai prita-
ria, visi laukia, ką pasakys Komisija, 
kuri kiek vėliau šiais metais pateiks 
savo pasiūlymus dėl BŽŪP. Tiki-
masi, kad šiuose pasiūlymuose tikrai 
bus kalbama apie biologinės įvairo-
vės apsaugą ir naujas aplinkosaugos 
priemones. ●

Nykstanti profesija

Manča regione. Jis baiminasi, jog dėl 
gyventojų migracijos iš kaimo į miestą 
gali būti palikti dirvonuoti didžiuliai 
dirbamos žemės plotai. Neturėdama 
pakankamai ūkininkų, Europa būtų 
priversta arba suintensyvinti stambų 
pramoninį ūkininkavimą, arba dau-
giau importuoti.

Susirūpinę ir politikos kūrėjai 
Briuselyje. Už žemės ūkį atsakin-
gas Komisijos narys Dacian Cioloş 
jauniesiems ūkininkams suteikia 
pirmaeilę svarbą. Jis norėtų, kad šie 
ūkininkai priklausytų Bendros žemės 
ūkio politikos (BŽŪP) pirmajam 
ramsčiui, taigi jiems būtų garantuo-
tas tiesioginis fi nansavimas. Ši idėja 
plačiai remiama. Tačiau ankstesnės 
iniciatyvos, pavyzdžiui, BŽŪP 2008 m. 
kaimo plėtros fondas, skirtas didinti 
investicinę paramą jauniesiems ūki-
ninkams, ne visada buvo rezultatyvios. 
Jauniesiems ūkininkams turėjo būti 
išmokėta 70 000 eurų, tačiau daugelis 
šių pinigų taip ir negavo. 

„Mūsų nuomonė apie Kaimo plė-
tros fondą yra prieštaringa, – sako 
Joris Baecke, Europos jaunųjų ūki-
ninkų tarybos pirmininkas. – Viena 
vertus, visuomet teikia vilčių matant, 
kad jauniesiems ūkininkams skiriama 
didesnė parama, tačiau pagal fi nansa-
vimo taisykles pusę fi nansavimo turi 
skirti valstybės narės. Daugelyje vals-
tybių narių dėl dabartinės fi nansų kri-
zės toks fi nansavimas paprasčiausiai 
neteikiamas.“

Joris Baecke yra savo šeimos lauko 
kultūrų ūkio pietvakarių Nyderlan-
duose bendrasavininkis, kur jis dirba 
kaip laikinasis darbuotojas nuo 1994 
m. Jam 33 metai. Jis tikisi, kad bent 
80 proc. jaunųjų ūkininkų tiesioginio 
fi nansavimo bus teikiama pagal BŽŪP 
pirmąjį ramstį. Jo organizacija taip pat 
nori, kad jaunieji ūkininkai pirmuo-
sius penkerius ūkininkavimo metus 
gautų garantuotas pajamas. 

Tiek Pedro Narro, tiek Joris Baecke 
mano, jog, be fi nansinės ir institucijų 
paramos, Erasmus programa taip pat 
galėtų paskatinti daugiau žmonių 
rinktis šią profesiją. Profesijos moky-
masis akademinėje aplinkoje turint 
praktinės patirties leistų studentams 
susipažinti su naujais metodais ir 
naujausiomis technologijomis. „Jau-
nas ūkininkas turi geriausią galimybę 
panaudoti naujas technologijas ir 
inovacijas, kad galėtų atremti naujus 
su maistu susijusius iššūkius“, – sako 
Pedro Narro. 

Finansavimo prieinamumas, 
galimybė padidinti kapitalą ir gauti 
švietimo bei institucijų paramą yra 
dažniausiai jauniems ūkininkams 
iškylančios kliūtys. Šias kliūtis būtina 
įveikti, norint užtikrinti šiai profesijai, 
kur vienas iš trijų jos atstovų yra vyres-
nis kaip 65 metų amžiaus, ateitį.  ●

Kaimo turizmas – gaivaus oro gūsis

Europos ūkininkams vis sunkiau pri-
sitaikyti ir išlikti pasaulyje, kuriame 
nuolat stiprėja konkurencija. O kur 
dar pigiau gaminantys užsienio kon-
kurentai ir mažėjančios Europos ir 
nacionalinės subsidijos – ateities pers-
pektyvos tikrai nedžiugina. Būtent 
todėl daugelis ūkininkų priversti 
imtis kitos veiklos, o kaimo turizmas 
populiarėja daugelyje ES šalių.

Gresiantis ūkininkų trūkumas ES gali 
neigiamai atsiliepti Europos žemės 
ūkiui. Tik 6 proc. ES ūkininkų yra 
jaunesni kaip 35 metų amžiaus, o 
beveik pusė yra 55 metų amžiaus ir 
vyresni. Beveik 5 milijonai ūkininkų 
į pensiją išeis per artimiausius dešimt 
metų. Norint, kad jauni žmonės rink-
tųsi ūkininkavimą, būtinos fi nansinės 
paskatos ir didesnė institucijų parama.

„Niekas nepakeis mūsų ūkininkų. 
Jei kas nors mano, kad juos pakeis 
tokios šalys kaip Brazilija, Argentina 
ar Kinija, tai jie yra neteisūs. Rei-
kėtų rimtai pagalvoti apie masiško 
ūkininkų skaičiaus mažėjimo pada-
rinius“,− perspėja Pedro Narro, Euro-
pos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto (EESRK) narys ir nuomo-
nės savo iniciatyva Jaunųjų ūkininkų 
ateitis pranešėjas. 

Pedro Narro šeimai jau šimtus 
metų priklauso vynuogynas garsė-
jančiame vynais Ispanijos Kastilija-La 

Pedro Narro šeima prie savo vynuogyno Kastilija-La Manča regione

Nakvynė su pusryčiais „Common Barn Farm“ ūkyje Jungtinėje Karalystėje

Kaip teigia Komisija, šiandien 
daugiau kaip trečdaliui ES ūkininkų 
(36,4 proc.) reikia naujos veiklos savo 
pajamoms papildyti. Turizmas šiuo 
atveju ir gali tapti ta veikla, ypač ten, 
kur graži gamta, pavyzdžiui, kalnų 
regionuose, kur auginami galvijai. 
Dabar ūkininkai labiau įsiklauso į 
turistų poreikius ir stengiasi pasiūlyti 
jiems ne tik apgyvendinimą ir mai-

tinimą – pagalvojama ir apie svečių 
laisvalaikį bei pramogas. Tai puikiai 
dera su šeimos atostogomis, kai tėvai 
ir vaikai gali iš arti pamatyti kaimą, 
gyvulius, pabūti gamtoje, pakvėpuoti 
grynu oru.

Komisija savo komunikate „BŽŪP 
artėjant 2020 m.“ pažymi, kad žemės 
ūkiui tenka svarbus vaidmuo pritrau-
kiant ekonominę veiklą ir ją skati-
nant, o turizmas kai kuriose Europos 
vietovėse yra svarbi kaimo ekonomi-
kos dalis. 

Kaimo turizmas ūkininkams – 
niša veikti. Vietos prekybos centrų 
lentynose ne visada galima įsigyti 
vietos ūkiuose pagamintų regionui 
būdingų produktų. O galimybė tokių 
gaminių nusipirkti atostogoms kaime 
suteikia papildomo patrauklumo.

Kaip rodo naujausi statistiniai 
duomenys, Anglijoje 50 proc. ūkių 
jau diversifi kavo savo veiklą ir ver-
čiasi ne vien žemės ūkiu. Ši papil-
doma veikla, kuri apima ir kaimo 
turizmą, atneša 15 proc. visų ūkio 
pajamų. 

Ūkininkai veiklą įvairina dėl 
skirtingų priežasčių, viena jų – sun-
kios pastarojo meto sąlygos. „Jeigu 

prieš šešerius metus, kai žemės ūkio 
padėtis buvo labai bloga, nebūtume 
diversifi kavę savo veiklos, šiandien 
čia nesikalbėtume“, – teigia Rona 
Cooper, kuriai priklauso „Common 
Barn Farm“ ūkis Češyro Pyko rajone. 

Anot ūkininkės, papildomos paja-
mos sustiprino jos verslą. Kaimo 
turizmas Jungtinę Karalystę pasiekė 
palyginti vėlai ir pastaraisiais metais 
situacija šioje šalyje nesikeitė. Tiesą 
pasakius, ūkių, kurie ėmėsi papil-
domos veiklos (čia nekalbame apie 
pastatų nuomą), bendra procentinė 
dalis per pastaruosius penkerius 
metus beveik nekito.

R. Cooper susiduria su įstatymų 
kliūtimis: biurokratiniai reikalavimai 

leidžia ūkininkams veiklą diversifi -
kuoti tik iki tam tikros ribos. Apie šią 
problemą kalbama visoje Europoje. 
„Vienintelis dalykas, kuris kelia 
mums sunkumų, yra įstatymų gausa. 
Mes ūkininkaujame Pyko nacionali-
niame parke – daug biurokratijos, be 
kurios galėtume ir apsieiti“, – kalbėjo 
ūkininkė. 

Nors turizmas atneša papildomų 
pajamų, R. Cooper pasiryžusi likti 
ūkininke. Jos teigimu, „ūkininkai 
turi ūkininkauti ir toliau“. ●
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Žemės ūkis ir fi nansų krizė ES ūkininkai vos atsilaiko 
prieš pigų importą

Europos Sąjungos ūkininkams sun-
kiai sekasi išsaugoti savo konkuren-
cines pozicijas pasaulinėje rinkoje, 
kur kainas dažnai diktuoja pirkėjai 
ir ES nepriklausančios valstybės, 
kurioms nereikia laikytis aukštų 
europinių standartų. Labai konku-
rencingų eksportuotojų – Argen-
tinos, Brazilijos, JAV ir Kinijos 
– žemės ūkio produktų importas 
kelia politinę įtampą ir Europos 
ūkininkų protestus. 

Savo nuomonėje dėl 2013 m. 
BŽŪP reformos EESRK teigia, kad 
į Europą įvežamiems produktams 
būtina taikyti tokius pat reikalavi-
mus, kaip ir Europoje pagamintiems 
produktams. ES ūkininkai turi laiky-
tis higienos, gyvūnų gerovės ir eko-
logiškumo standartų, kurie nebūtinai 
taikomi trečiųjų šalių gamintojams. 
Todėl importuotos prekės kainuoja 
pigiau už europietiškas. Pavyzdžiui, 
Lotynų Amerikos šalyse pagaminti 
toną grūdų kainuoja mažiau kaip 80 
eurų, o pagaminti toną grūdų ES kai-
nuoja 120 eurų.

Brazilija ir Argentina daug eks-
portuoja į ES ir nuo 2007 m. šios 
šalys kartu su JAV yra didžiausių 
ES importuotojų trejetuke. 2010 m. 
ES įsivežė žemės ūkio produktų už 
78 milijardus eurų. Vien vaisių ir 
daržovių pernai buvo importuota už 
daugiau kaip 20 milijardų eurų.

Komisija pasiryžusi vykdyti dvi-
šalės prekybos liberalizavimą, kurį 
numato Pasaulio prekybos organiza-
cija. Tačiau ES ūkininkai nepritaria 
dvišaliams susitarimams, pavyzdžiui, 
ES ir Pietų Amerikos šalių bendrosios 
rinkos (Mercosur) susitarimui. ES 
yra didžiausia Mercosur šalių žemės 
ūkio eksporto rinka. 2009 m. šių šalių 
produkcija sudarė beveik 20 proc. 
bendro ES žemės ūkio produkcijos 
importo. ES ūkininkų organizacijos 
Copa-Cogeca duomenimis, beveik 86 
proc. į ES importuojamos jautienos ir Čekijos Respublikos ūkininkai kerpa avis

Europos žemės ūkį toliau krečia 
fi nansų krizė. Jos poveikį patiria visa 
maisto grandinė – nuo gamybos iki 
perdirbimo, paskirstymo ir perve-
žimo. Tačiau, nepaisant nuostolių, 
žemės ūkio sektorius išlieka stebėti-
nai atsparus. 

„Diskusijos EESRK parodė, kad 
finansų krizė Europoje skaudžiai 
kirto žemės ūkio sektoriui, tačiau 
jos padariniai nėra tokie dideli, kaip 
kituose ekonomikos sektoriuose. 
Mūsų ūkininkai buvo priversti labai 
sumažinti daugelio pagrindinių 
žemės ūkio produktų gamintojų kai-
nas. Šiuo metu situacija pagerėjo“, – 
teigia EESRK narys Adalbert Kienle, 
einantis ir Vokietijos ūkininkų fede-

joje. 157 gyventojams vidutiniškai 
teko mažiausiai vienas su gėrimais 
susijusias paslaugas teikiantis resto-
ranas, kavinė ar baras, t. y. tiek pat 
kiek ir Italijoje bei daugiau nei kitose 
ES valstybėse narėse. 

Europos gyventojai vis daugiau 
lankosi restoranuose, tačiau 2008–
2009 m. ši tendencija staiga nutrūko, 
kai namų ūkio išlaidos viešojo maiti-
nimo paslaugoms sumažėjo 5,4 proc., 
palyginti su visų maistui ir gėri-
mams tenkančių išlaidų sumažėjimu 
2,4 proc. Sumažėjus perkamajai galiai 
žmonės labiau linkę valgyti namuose 
nei restorane. Šis tiesioginis fi nansų 
krizės poveikis atsiliepė darbo vie-
toms. Todėl darbo vietos garantija 
maisto grandinėje kai kuriose vals-
tybėse narėse yra silpnesnė nei kitose. 

Savaime aišku, tai tik vienas 
pavyzdžių. Ūkiuose dirbantys žmo-
nės taip pat jaučia tiesioginį makro-
ekonominių pokyčių, kurių jie negali 
kontroliuoti, poveikį. Pavyzdžiui, dėl 
kuro ir maisto kainų didėja gamybos 
sąnaudos. 2009 m. ūkių pajamos 
sumažėjo 40 proc. Komisijos duo-
menimis, kaimo vietovėse dirbančių 
žmonių pajamos sumažėjo per pusę. 

„Bendros žemės ūkio politikos 
raida 2014–2020 m. labai priklausys 
nuo ateityje ES prieinamų lėšų“, − 
pabrėžė Adalbert Kienle. Jis pridūrė, 
kad dėl bet kokio išmokų sumaži-
nimo ūkininkai gali prarasti darbo 
vietas ir pragyvenimo šaltinį. „Jei šios 
išmokos bus sumažintos ir joms gauti 
bus taikomi dar biurokratiškesni rei-
kalavimai, neigiamas poveikis darbo 
vietoms žemės ūkio sektoriuje bus 
neišvengiamas.“ ●

racijos generalinio sekretoriaus pava-
duotojo pareigas. 

Eurostato duomenimis, 2008 m. 
visoje maisto grandinėje dirbo šiek 
tiek daugiau nei 48 milijonai žmo-
nių. Dabartiniu metu viena iš šešių 
daro vietų ES priklauso nuo žemės 
ūkio gamybos. Šios darbo vietos 
pasiskirstę įvairiuose sektoriuose 
visoje Europoje. Pavyzdžiui, 2008 
m. Jungtinės Karalystės maisto ir 
gėrimų mažmeninės prekybos sekto-
rius ir maitinimo paslaugų sektorius 
turėjo didžiausią darbuotojų šioje 
srityje skaičių visoje ES. Palyginimui 
– didžiausias darbuotojų maisto ir 
gėrimų didmeninės prekybos sek-
toriuje skaičius užfi ksuotas Ispani-

70 proc. įvežamos paukštienos paga-
minama Lotynų Amerikoje. 

ES ūkininkai nepatenkinti susita-
rimu, nes, jų nuomone, tokios šalys 
kaip Brazilija smarkiai viršija nusta-
tytas tarifi nes kvotas. Mercosur šiuo 
metu siekia dar labiau liberalizuoti 
rinką ir prašo papildomų netarifi nių 
kvotų. Situaciją komplikuoja ir tai, 
kad Mercosur šalys nesilaiko tokių 
pačių atsekamumo standartų kaip ES. 

„Jeigu Europos ūkininkai laikytųsi 
tokių pat reikalavimų kaip Brazilijos 
galvijų augintojai, ES jie atsidurtų 
teisme“, – informaciniam leidiniui 
EESRK info sakė Copa-Cogeca gene-
ralinis sekretorius Pekka Pesonen, 
pridurdamas, kad ES ūkininkai negali 
taikstytis su dvigubais standartais. 

Tokie susitarimai sukėlė masinius 
protestus. 2009 m. žiniasklaida pla-
čiai nušvietė neramumus Ispanijoje, 
kur vietos ūkininkai išvertė ne vieną 
sunkvežimį su marokietiškais pomi-
dorais. Ūkininkai kaltino Maroką 
užtvindžius ES rinką pigiais pomi-
dorais. O juk Ispanijoje pomidorai 
sudaro 23 proc. šios šalies sodinin-
kystės produkcijos. 

Pernai ES ir Maroko prekybos 
liberalizavimo susitarimu buvo 
gerokai padidintos importo kvotos 
pomidorams, cukinijoms, agur-
kams, svogūnams, klementinams ir 
braškėms. Liberalizavimo susitarimai 
gali tapti nebepakeliama našta ir taip 
sunkiai gyvuojančiam ES žemės ūkio 
sektoriui. Vien 2009 m. šio sektoriaus 
apyvarta sumažėjo 7,7 proc. 

Aukšti maisto standartai dažnai 
trukdo konkuruoti pasaulinėje rin-
koje. Prekybos liberalizavimo susi-
tarimai tiesiogiai veikia ne tik ES 
ūkininkus bet, kas yra ne mažiau 
svarbu, ir vartotojus, kurie perka ir 
valgo pigesnius, tačiau galbūt pras-
tesnės kokybės produktus. ●

Naujos valstybės narės reikalauja lygybės

2004 m. ir 2007 m. į Sąjungą įsto-
jusios valstybės narės gavo daug 
mažesnes tiesiogines išmokas už 
hektarą žemės ūkio paskirties žemės 
nei EU-15 valstybės. Po to sekusi kri-
tikos banga paskatino Komisiją per-
žiūrėti būdus, kaip numatyta mokėti 
tiesiogines išmokas pagal BŽŪP po 
2013 m.

BŽŪP reforma 2003 m. tiesioginės 
išmokos buvo atsietos – mokėjimai 
nebebuvo siejami su tuo, kas pagami-
nama. Vietoj to išmokos buvo moka-

mos remiantis tuo, ką ūkis gaudavo 
iš BŽŪP istoriniu referenciniu laiko-
tarpiu (istorinis modelis), arba vals-
tybės narės galėjo išmokas padalyti 
po lygiai visiems regiono ūkininkams 
(regioninis modelis).

Naujoms valstybėms narėms 
teko sunkus pasirinkimas. Jos galėjo 
rinktis vieną iš šių dviejų modelių. 
Tačiau šie modeliai nebuvo per-
žiūrėti, nes nebuvo istorinių para-
mos lygmens duomenų, kadangi jie 
anksčiau naujose valstybėse narėse 

neegzistavo. Istorinis modelis kėlė 
dar daugiau problemų, nes kie-
kviena valstybė narė taikė skirtingus 
atskaitos laikotarpius, o tai reiškė ir 
skirtingas tiesioginių išmokų sumas. 
„Dotacijos žemės ūkiui EU-12 buvo 
nustatytos pagal šioms šalims nepa-
lankius referencinius laikotarpius“, 
– teigė EESRK narys iš Čekijos, 
rajono žemės ūkio rūmų valdybos 
pirmininkas Ludvík Jírovec (Čekijos 
Respublika). Jos negaus 100 proc. tie-
sioginių išmokų iki 2013 m., kai šios 
bus suvienodintos su EU-15.

Be to, esama akivaizdžių neati-
tikimų. Pasak Ludvík Jírovec, nors 
naujos valstybės narės sudaro 29 
proc. žemės ūkio paskirties žemės 
ES, jos gauna tik 10 proc. tiesiogi-
nių išmokų. Be to, EU-12 paprastai 
gauna mažesnę išmoką už hektarą nei 
EU-15. Todėl naujų valstybių narių 
ūkininkai įgijo „antros klasės“ ūki-
ninkų statusą.

Aptariamas vienas galimų spren-
dimų – vienodo dydžio išmoka 
visoms valstybėms narėms. Tačiau 
toks sprendimas susilaukė daug kri-
tikos, nes visoje ES skiriasi ūkininkų 
ekonominės, socialinės ir aplinkos 
sąlygos.

Pirmininkaujanti Lenkija šiam 
klausimui teikia ypatingą svarbą. 

Vienas iš jos prioritetų – „padėti 
pagrindus susitarimui dėl naujos 
tiesioginių išmokų sistemos, parem-
tos objektyviais, o ne istoriniais kri-
terijais“. Taigi, Lenkijos darbotvarkė 
labai aiški – pakeisti dabartinę padėtį. 

Ludvík Jírovec tvirtina, kad BŽŪP 
ateitis, bent jau Čekijos Respublikoje, 
yra nemažinti dotacijų dideliems 
ūkiams ir nesistengti padaryti BŽŪP 
„žalesne“, nes tai prieštarauja jos tiks-

lui – užtikrinti gyventojų aprūpinimą 
maistu.

Dar neaišku, kokiu keliu BŽŪP 
reforma pasuks, tačiau svarstymas 
prasidės dar šiais metais. ●
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Žemės ūkis ir klimato kaita Ne į tas kišenes

BŽŪP ateities pranešėjas, aiškina, jog 
tiesioginės išmokos grindžiamos vidu-
tine ūkininkams išmokėtų išmokų 
2000−2002 m. verte. Šis laikotarpis 
dar vadinamas „istoriniu referenciniu 
laikotarpiu“. „Ūkininkai, vykdantys 
veiklą toje pačioje vietovėje, gauna 
labai skirtingo dydžio paramą vien 
todėl, kad 2000−2002 m. laikotarpiu 
jų pasirinkimas buvo skirtingas. Kyla 
ne tik teisingumo klausimas, bet taip 
pat mažėja BŽŪP veiksmingumas“, − 
teigia Franco Chiriaco. 

Jo nuomonei pritaria ir už žemės 
ūkį atsakingas Komisijos narys Dacian 
Cioloş, kuris planuoja atsisakyti 
išmokų paskirstymo, remiantis isto-
rinių laikotarpių kriterijumi. Vietoj 
to Komisija siūlo įdiegti tiesioginių 
išmokų sistemą, kuri skatintų akty-
vius ūkininkus ūkininkauti gamtos 
išteklius tausojančiais metodais. Ši sis-
tema taip pat turėtų atsižvelgti į ypač 
didelę ūkininkų visoje Europoje eko-
nominių ir gamtinių sąlygų įvairovę. 

Dacian Cioloş taip pat deda 
pastangas, kad būtų nustatyta BŽŪP 
išmokų viršutinė riba. Daugiau kaip 
1 000 individualių ūkių kasmet gauna 
daugiau kaip 1 milijoną eurų. „BŽŪP 
subsidijuojamos stambios bendro-
vės dėl masto ekonomijos turi aiškų 
konkurencinį pranašumą“,− aiškina 
Franco Chiriaco. Toks fi nansavimo 
atotrūkis užkrauna papildomą naštą 
smulkesniems ūkiams, kuriems ir taip 
sunku išlikti konkurencingiems globa-
lioje rinkoje. 

Komisija ir EESRK tikisi, jog įdie-
gus tiesioginių išmokų sistemą, pagal 
kurią išmokos būtų paskirstytos tiks-
lingiau, BŽŪP taptų tvaresnė ir kur 
kas teisingesnė. ●

Nepaprasta įvairove pasižyminčiam 
Europos žemės ūkiui tenka iki 10 
proc. viso ES išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio. Du 
trečdaliai šių teršalų išskiriama 
gyvulininkystės ir pienininkystės 
sektoriuose. Kad žemės ūkio poveikis 
klimatui sumažėtų, nepakanka steng-
tis, kad bendra žemės ūkio politika 
(BŽŪP) taptų ekologiškesnė – reikia 
radikaliai keisti maisto vartojimo 
modelius. 

„Jeigu nesiimsime keisti vartojimo, 
niekada negalėsime iš esmės išspręsti 
klimato kaitos problemos“, – mano 
„Greenpeace“ Europos politikos 
patarėjas genų inžinerijos ir tvarios 
žemdirbystės klausimais Marco Con-
tiero. Jo teigimu, ES suvartoja dvigu-
bai daugiau gyvulinės kilmės baltymų 
nei likęs pasaulis, įskaitant JAV, o kai 

„Sėjomaina skatina įvairovę, palaiko 
sveiką dirvožemį ir didina derlin-
gumą“, – teigė M. Contiero. Tačiau 
tokią praktiką sunku perimti dideliu 
mastu veiklą vykdantiems ūkinin-
kams, kurie paprastai augina vienos 
rūšies pasėlius.

Azoto oksidas yra šiltnamio dujos, 
kurios yra 310 kartų žalingesnės už 
CO

2
. Europos Komisijos Nuolatinis 

žemės ūkio mokslinių tyrimų komi-
tetas nustatė, kad žemės ūkio išme-
tamo N

2
O kiekis iki 2030 m. visame 

pasaulyje gali išaugti 35–60 proc. 
Sėjomaina mažina išmetamą N

2
O 

kiekį. Vis dėlto žemės ūkis yra tas 
ekonomikos sektorius, kuris klimato 
pokyčius labiausiai jaučia: būtent dėl 
klimato pokyčių tenka keisti maisto 
gamybos būdus. Kai kurių regionų 
ūkininkams tenka savo veiklą pri-
taikyti prie temperatūrų svyravimų.

Vidutinis ūkio dydis ES yra 10–12 
hektarų – maždaug šimtą kartų 
mažesnis nei JAV. Europos Komi-
sijos komunikate dėl BŽŪP refor-
mos, stengiantis pakreipti politiką 
ekologiškumo link, kalbama apie 
ekologiškumo skatinimo priemo-
nes, pavyzdžiui, sėjomainą, ekolo-
ginį žemės atidėjimą ir žaliąją dangą, 
pavyzdžiui, ankštinius augalus.

Pasėlių žalioji danga žiemą stabdo 
dirvožemio eroziją ir papildomą CO

2
 

išskyrimą. Šioms priemonėms pritaria 
„Greenpeace“, kuri mano, kad Komi-
sijos BŽŪP reforma galėtų tapti agro-
nominės revoliucijos katalizatorium. 
Komisijos pasiūlymas skatinti ekolo-
giškumą dar bus aptariamas detaliau.

„Atėjo laikas rimtai įvertinti kli-
mato kaitos poveikį žemės ūkiui ir tai, 
kaip žemės ūkio veikla prisideda prie 
klimato kaitos“, – sakė M. Contiero, 
paraginęs imtis priemonių šioms 
problemoms spręsti. ●

kurios ES valstybės narės, pavyzdžiui, 
Nyderlandai, ir toliau siekia inten-
syvinti gyvulininkystę. Pagrindinis 
gyvulinės kilmės baltymų šaltinis 
yra mėsa. Kaip teigiama Nyderlandų 
aplinkos vertinimo agentūros PBL 
2011 m. ataskaitoje, per metus Euro-
pos vartotojas vidutiniškai suvartoja 
52 kilogramus mėsos. 

„Greenpeace“ tvirtina, kad inten-
syvinant gyvulininkystę išskiriama 
pavojingai dideli amoniako kiekiai ir 
sutrikdoma maistinių medžiagų apy-
kaita, nes tenka įsivežti daug pašarų, 
užaugintų už ES ribų. Daugiau kaip 
du trečdaliai žemės ūkio paskirties 
žemės Europoje naudojama galvijų 
auginimui. ES politikos priemonėmis 
turėtų skatinti mišrų ūkininkavimą, 
kai karvės ganosi ir tręšia laukus, 
kuriuose paskui auginami kukurūzai. 

Ūkininkai milijonieriai nepritaria Bendros 
žemės ūkio politikos išmokų apribojimui

Praėjusiame Žemės ūkio tarybos 
posėdyje šių metų kovo mėn. vėl 
kilo nesutarimų, kai valstybių narių 
mažuma atsisakė pritarti išmokų tur-
tingiems ūkininkams apribojimui. 
Nesutarimams pradžią davė 2007 
m. Komisijos pasiūlymas apriboti 
išmokas pavieniams ūkiams iki dau-
giausiai 300 000 eurų. Tai itin nesuža-
vėjo valstybių narių, kuriose vyrauja 
stambūs žemvaldžiai, ir pasiūlymas 
įstrigo.

Tačiau Komisija nenuleido rankų 
ir išmokų mažinimo idėją įtraukė į 
Komunikatą dėl BŽŪP 2010 m. lap-
kričio mėn. Po to spaudoje pasirodė 
reportažai apie „ūkininkus milijo-
nierius“, valdančius didelius žemės 
plotus ir už tai gaunančius dideles ES 
dotacijas ir sunaudojančius daugiau 
nei 1 mln. eurų Sąjungos BŽŪP biu-
džeto. Į pirmuosius laikraščių pus-
lapius pateko skandalingos istorijos 
apie akordeonų klubus Švedijoje ir 

buvusio Bulgarijos ministro dukterį, 
gavusius didžiules išmokas iš BŽŪP 
biudžeto. 

Vienas interneto svetainės farm-
subsidy.org įkūrėjų Jack Thurston 
mano, kad neaiškios BŽŪP prie-
monės sudaro galimybes supainioti 
BŽŪP tikslus. „Jei dotacijų ūkinin-
kams paskirtis yra papildyti mažas 
pajamas gaunančių ūkininkų įplau-
kas, tai jos turėtų būti teikiamos 
neturtingiems, o ne pasiturintiems 
ūkininkams. Galima paprasčiausiai 
patikrinti pajamas, remiantis tuo, 
kad turtingiems žmonėms nereikia 
paramos pajamoms.“

Kai žemės ūkio ministrai šį klau-
simą nagrinėjo kovo mėn. Tarybos 
posėdyje, kilo ginčas. Jungtinė Kara-
lystė prieštaravo priemonei, tvirtin-
dama, kad daugelis stambių ūkių 
iš tiesų yra kooperatyvai, į kuriuos 
susijungia nedideli ūkiai, kad galėtų 
pasinaudoti masto ekonomijos pri-
valumais. 

Kita priemonei nepritarianti 
valstybė – Čekijos Respublika. Tai 
gali atrodyti keistokai, nes paprastai 
išmokų apribojimui priešinasi „seno-

sios“ valstybės narės: Vokietija, Jung-
tinė Karalystė ir Italija. Dideli ūkiai 
yra Čekijos Respublikos komunis-
tinio palikimo dalis, daugelis ūkių 
buvo priverstinai kolektyvizuoti. Jei 
bus pradėti taikyti apribojimai, kaip 
planuoja Komisija, priklausomai nuo 
apribojimo dydžio, Čekijos Respu-
blika gali netekti nuo 26 iki 59 proc. 
tiesioginių išmokų. 

„Apribojimai tik be reikalo sil-
pnintų konkurencingumą ir galbūt 
net išprovokuotų dirbtiną žemės 
ūkio įmonių skilimą, o tai padidintų 
administracinę naštą. Todėl daugelis 
ES valstybių narių, tarp jų ir Čekija, 

visiškai nesutinka su Komisijos 
pasiūlymu ir nemato svarbių prie-
žasčių, kodėl reikėtų taikyti šią prie-
monę“, – teigė Čekijos žemės ūkio 
ministro pavaduotojas Juraj Chmiel.

„Šiuo metu BŽŪP tikslai yra neaiš-
kūs, – pridūrė Jack Th urston. – Politi-
kos priemonės yra prastai parengtos, 
o išmokos paskirstomas kaip visada: 
kuo didesnis ūkis, geresnė žemė, 
intensyvesnis ūkininkavimas, tuo 
didesnės dotacijos.“ ●

ES ūkininkams 2009 m. buvo išmo-
kėta apie 30 milijardų eurų. Tačiau 
stambių ir smulkių ūkių fi nansavimo 
atotrūkis bei valstybės pinigai, išmo-
kėti žmonėms, neturintiems nieko 
bendro su žemės ūkiu, menkina Ben-
dros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
patikimumą. Besitęsianti saga griauna 
visuomenės pasitikėjimą BŽŪP ir sil-
pnina Europos žemės ūkio gamybą.

Ūkininkams fi nansavimas teikia-
mas pagal bendros išmokos schemą, 
pradėtą taikyti 2003 m. Pagal „atsietą“ 
bendros išmokos schemą parama 
nepriklauso nuo ūkininko gamybos. 
Norint gauti fi nansavimą, ūkininko 
žemė turi atitikti griežtus aplinko-
sauginius standartus ir ūkininkavimo 
reikalavimus. Apie 75 proc. ES žemės 
ūkiui skirto fi nansavimo išmokama 
tiesioginių išmokų forma. 

Vis dėlto šių metų birželį paskelb-
tas Europos Audito Rūmų tyrimas 
atskleidė, jog bendros išmokos schema 
paskatino ūkininkauti nesuinteresuo-
tus žmones iš šios sistemos pasipel-
nyti. Žmonės galėjo įsigyti didelius 
dirbamos žemės plotus, tačiau nieko 
juose nedaryti. Pavyzdžiui, Vokietijoje 
tūlas pilietis už 900 hektarų dirbamos 
žemės tariamai gaudavo daugiau kaip 
300 000 eurų per metus. Žemė nebuvo 
naudojama nei žemdirbystei, nei 
gyvulininkystei. Audito Rūmai taip 
pat nustatė, jog naudos gavėjų pagal 
bendros išmokos schemą skaičius yra 
nedidelis, tačiau jų gaunama parama 
yra didžiulė. Faktiškai 20 proc. visų 
naudos gavėjų išmokama 80 proc. 
tiesioginių išmokų. 

Europos ekonomikos ir sociali-
nių reikalų komiteto (EESRK) narys 
Franco Chiriaco, nuomonės dėl 
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TRUMPAIEESRK ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno 
(AKR) valstybių atstovų susitikimas, skirtas 
tvaraus ir įtraukaus vystymosi propagavimui

Į 26-ąjį AKR ir ES ekonomikos ir soci-
alinių interesų grupių susitikimą, įvy-
kusį 2011 m. liepos 5–7 d. Briuselyje, 
susirinko daugiau kaip 220 dalyvių, kad 
aptartų tvaraus ir įtraukaus vystymosi 
klausimus. Susitikime dalyvavo ne tik 
pilietinės visuomenės, nevyriausybinių 
organizacijų, AKR valstybių diplomati-
nių misijų atstovai, bet ir ES institucijos 
bei kitos suinteresuotosios šalys.

EESRK vaidmuo ir veikla AKR 
ir ES santykių srityje apima daugelį 
aspektų. Komitetas rengia bendras 
AKR konferencijas, regioninius 
seminarus ir ad hoc klausymus. Be 
to, jis aktyviai dalyvauja AKR ir ES 
jungtinės parlamentinės asamblėjos 
veikloje ir bendradarbiauja su Afrikos 
šalių ekonomikos ir socialinių reikalų 
tarybomis.

Įžanginiame posėdyje EESRK pir-
mininkas Staffan Nilsson pabrėžė, 
kad „šiuo metu svarbiausias dėmesys 
turi būti skiriamas ne aklam, betiks-
liam vystymuisi, o vystymuisi, kuriuo 
užkertamas kelias aplinkos būklės 
blogėjimui“. Tuo pat metu vysty-
masis turi būti įtraukus, apimantis 
kiekvieną šalį, kiekvieną grupę ir kie-
kvieną visuomenės narį. Tai tiesiogiai 
susiję su klausimu, kokios atnaujin-
tos ES vystymosi politikos mes turė-
tume siekti. Dalyviai pabrėžė, kad ši 
atnaujinta politika turėtų pagrindinį 
dėmesį skirti skurdo išnaikinimui, 
žemės ūkio investicijoms, sociali-
niam dialogui ir pilietinės visuome-
nės dalyvavimui.

Aprūpinimas maistu yra, be jokios 
abejonės, viena iš karščiausiai dabar 

aptariamų temų, ir būtina imtis 
veiksmų visais lygmenimis, visų 
pirma siekiant skatinti žemės ūkio 
vystymąsi besivystančiose šalyse. 
Taigi smulkiems ūkininkams, mote-
rims ūkininkėms ir jauniems ūki-
ninkams be galo svarbu, kad būtų 
priimti tokie teisės aktai ir sukurti 
tokie instituciniai mechanizmai, 
kurie reglamentuotų teisę naudotis 
žeme ir sudarytų sąlygas gauti pasko-
las tinkamomis sąlygomis. 

Dalyviai pasisakė už tai, kad dery-
bos dėl ekonominės partnerystės 
susitarimų būtų tęsiamos tokiu ritmu, 
kuris atitiktų AKR šalių pajėgumus, 
siekiant nuolatinės pažangos regio-
ninės integracijos kelyje. Galiausiai 
buvo pasiekta bendro visų dalyvių 
sutarimo, kad apibrėžiant ir įgyven-
dinant Kotonu susitarimą daugiau 
dėmesio turėtų būti skiriama pilieti-
nei visuomenei ir kad ji turėtų atlikti 
vieną iš lemiamų vaidmenų gerinant 
AKR šalių demokratinę valdyseną.

AKR ir ES tolesnio darbo komi-
teto pirmininkė Brenda King savo 
baigiamojoje kalboje pabrėžė, kad 
„mes turime dėti didesnes pastangas 
suteikdami daugiau teisių Afrikos 
moterims ir jaunimui, skatindami 
šiuos visuomenės narius, kurie daž-
nai nustumiami į šalį, imtis vadovau-
jančio vaidmens ir kurdami sąlygas 
jų ekonominiam savarankiškumui ir 
stabiliai darbo aplinkai“. (lk) ●

Geresnės Rytų ir Vakarų jungtys
„Skiriama nepakankamai ES tran-
seuropinių transporto tinklų (TEN-
T) lėšų transporto infrastruktūrai 
vystyti naujose ES šalyse“, – teigė 
EESRK pirmininko pavaduotojas 
Jacek Krawczyk liepos mėnesį Var-
šuvoje įvykusioje konferencijoje dėl 
būsimos ES transporto politikos.

Ši konferencija surengta pačiu laiku 
– prieš pat Europos Komisijai paskel-
biant pasiūlymą dėl būsimo Europos 
transporto tinklų vystymo. „Pasiū-
lyme turėtų būti deramai atsižvelgta 
į ES šalių ekonominius skirtumus“, – 
savo pranešime pasakė Lenkijos inf-
rastruktūros ministro pavaduotojas 
Maciej Jankowski. Jis taip pat pabrėžė, 
kad „Lenkijos transporto struktūros 
vystymo patirtis rodo, jog sanglaudos 
politika yra geriausia priemonė suma-
žinti šalių ir regionų atotrūkį“.

Pirmininko pavaduotojas Jacek 
Krawczyk pridūrė, kad didžioji dalis 
TEN-T vystymui skirtų lėšų tenka 
„senosioms“ ES valstybėms narėms, 
ir ragino Europos Komisiją siūlyti 
būdus, kaip sumažinti neatitikimą 
naujuose jos teisėkūros pasiūlymuose. 
Nurodydamas neseniai priimtą 
EESRK nuomonę dėl TEN-T ateities, 
Jacek Krawczyk teigė, kad „vystant 
transporto infrastruktūrą reikia atsi-
žvelgti į kaimynystės politiką, nes visų 
svarbiausia yra tinklų sąveikumas su 
ES kaimyninių šalių tinklais“.

Europos Komisijos TEN-T sky-
riaus direktorius Jean-Eric Paquet 
išdėstė Komisijos prioritetus šioje 

srityje. Vienas jų – įvairiarūšis veži-
mas ir eismo kontrolės sistemos. 
Jean-Eric Paquet teigė, kad „pasie-
nio transporto infrastruktūra turėtų 
būti toliau vystoma ir kad Europos 
Komisija užtikrintų būtiną nacio-
nalinių infrastruktūros investicijų 
sinchronizaciją“. Jo nuomone, nau-
jais transporto politikos pasiūlymais 
bus siekiama užtikrinti geresnę ES 
rytinių ir vakarinių regionų inte-
graciją“.

Kalbėdamas apie TEN-T fi nan-
savimą, Jacek Krawczyk pabrėžė 
pagrindines EESRK nuomonės 
nuostatas: privačiojo sektoriaus 
suinteresuotųjų subjektų įtraukimas, 
atsargus ir atrankus viešojo ir pri-
vačiojo sektorių partnerysčių ir ES 

fondų lėšų panaudojimas, įskaitant 
ne tik struktūrinius ir sanglaudos 
fondus, bet taip pat ir aktyvų Euro-
pos investicijų banko fi nansavimą. 
Jacek Krawczyk pridūrė: „Dabarti-
nėmis sąlygomis iš tiesų negalime 
tikėtis, kad bus padidintas nacio-
nalinis ir Europos biudžetas, todėl 
turime ieškoti naujų finansavimo 
šaltinių ir geriau bei veiksmingiau 
naudoti turimas lėšas“.

Šią Varšuvos kultūros ir mokslo 
rūmuose įvykusią konferenciją 
EESRK surengė kartu su Lenkijos 
infrastruktūros ministerija. ●

Kroatija baigia derybas dėl stojimo į ES... tačiau ES−Kroatijos 
jungtinis konsultacinis komitetas (JKK) dirba toliau 

9-asis ES–Kroatijos susitikimas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komi-
tete birželio 21 d. buvo šventinis: Kroatija atrodė pasirengusi baigti derybas su 
Europos Komisija ir minėjo šalies nepriklausomybės 20-metį. Tačiau visi, kurie 
yra susipažinę su stojimo derybomis, žino, kad dažnai nuo to momento iš tikrųjų 
prasideda būsimos valstybės narės darbas. Turėdamas tai omenyje, ES−Kroatijos 
JKK nagrinėjo du Kroatijai aktualius klausimus: socialinį dialogą, kuris vis dar 
susiduria su sunkumais Kroatijoje, ir pensijų reformas, nors pastarasis klausimas 
vis dar kelia galvos skausmą daugumai ES valstybių narių. Šių diskusijų ir būsimų 
JKK posėdžių tikslas − padėti Kroatijai jos kelyje į narystę, tai reiškia, nagrinėti 
klausimus, kurių net ir atkakliomis derybomis nepavyksta iki galo išspręsti, tačiau 
kuriuos išspręsti gali padėti organizuota pilietinė visuomenė.  ●

CESlink − geriausios komunikacijos praktikos pavyzdys

CESlink tinklas buvo sukurtas 2000 m., rengiant naująją Sutartį, kuri turėjo 
sustiprinti struktūruotą dialogą su visa pilietine visuomene ir padidinti nau-
dojimąsi demokratiniais procesais siekiant užtikrinti demokratiją ES.

Praėjus 11 metų, 2011 m. birželio 21 d., EESRK metinio posėdžio metu, 
CESlink korespondentai diskutavo apie tolesnį tinklo vystymą atsižvelgiant į 
būsimus iššūkius. Posėdžio tikslas − įvertinti realias galimybes, nuspręsti, kaip 
geriausiai panaudoti ribotus išteklius ir pasinaudoti technologinėmis naujo-
vėmis bendradarbiavimui skatinti. Šie klausimai buvo svarstomi rytiniame 
posėdyje, kurio metu EESRK pirmininko pavaduotoja Anna-Maria Darmanin 
pasidalijo EESRK ir savo pačios patirtimi naudojantis socialine medija, kurią 
CESlink korespondentai galėtų naudoti tinklo ir nacionalinių tarybų tikslais. 
Ji kalbėjo apie koncepciją „Pasakyk, padaryk, siųsk žinutes kitiems“, kuria 
siekiama intensyvinti dialogą su pilietine visuomene ir daryti poveikį ES insti-
tucijoms, ir pasidalijo savo, kaip aktyvios tinklaraštininkės, Tweeter, Facebook 
ir LinkedIn naudotojos, informuojant apie savo ir Komiteto darbą, patirtimi. 

Anna Maria Darmanin taip pat kalbėjo apie naujausias EESRK sukurtas 
internetines priemones, pavyzdžiui, vaizdo tinklaraščius, ir pateikė rekomen-
dacijų, kaip naudotis socialine medija, įskaitant labai aktualių temų ir vaizdų 
panaudojimą, socialinės medijos kampanijų rengimą ir įgyvendintų rezultatų 
įvertinimą bei asmeninės nuomonės, atspindinčios institucijos poziciją, raiškos 
būdus. (djdl) http://www.eesc.europa.eu/ceslink/ ●

EESRK  ryšių grupė – produktyvus pilietinės visuomenės forumas

EESRK skyrė ypač daug dėmesio naujausiems socialiniams ir politiniams poky-
čiams kaimyninėse Viduržemio jūros šalyse. Magrebo šalyse vykstančiuose 
pokyčiuose pagrindinį vaidmenį atlieka pilietinė visuomenė, todėl artimiausiais 
mėnesiais jos įtaka bus lemiama. 

2011 m. birželio 27 d. Ryšių grupės posėdyje EESRK pasikeitė nuomonėmis 
su Tuniso žmogaus teisių gynimo lygos pirmininko pavaduotoju Ahmed Galai 
ir Maroko Vasario 20-osios jaunimo judėjimo nariu Abdelaziz Idamine, kurie 
savo akimis matė „Arabų šalių pavasario“ įvykius. (ail) ●

EESRK pirmininko pavaduotojas Jacek Krawczyk sako kalbą Varšuvoje

/ 
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Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitete vyko diskusija 
tema „Socialinis verslumas“

2011 m. lapkričio mėn. Europos Komi-
sija priims komunikatą „Socialinio 
verslo iniciatyva“. Socialinė įmonių 
veikla yra svarbi, tačiau nepakankamai 
išvystyta. Norint skatinti šios veiklos 
plėtrą reikia plataus užmojo komplek-
siškos politinės programos.

Todėl EESRK neseniai gavo pra-
šymą pateikti rekomendacijų ir 
pasiūlyti priemonių, kaip skatinti soci-
alinio verslumo ir socialinių įmonių 
vystymą. 2011 m. liepos 28 d. įvyko 
viešas klausymas, kuriame daugiausia 
dėmesio buvo skirta poreikiui geriau 
apibrėžti socialinę įmonę, pagerinti 
galimybes naudotis finansavimu ir 
siekti, kad šis sektorius būtų labiau 
pastebimas. Klausymo rezultatai 
tapo tyrimo grupės narių diskusijos 
pagrindu ir į juos bus atsižvelgta ren-
giant EESRK tiriamąją nuomonę, kuri 
turėtų būti priimta spalio mėn.

Europa susiduria su įvairiais iššū-
kiais, kuriems atremti reikia spren-

dimų, atitinkančių tiek individų, tiek 
ir visos visuomenės ekonominę ir soci-
alinę gerovę. Šiems iššūkiams įveikti 
reikia daugelio įvairių verslo modelių. 
Socialinių įmonių skatinimas grindžia-
mas tiek jų augimo potencialu, tiek pri-
dėtine socialine verte.

Dėl savo specifi nio veiklos pobū-
džio, pasižyminčio ekonomine veikla, 
grindžiama demokratijos principais 
ir jos narių solidarumu, socialinė 
įmonė padeda siekti svarbių ES tikslų, 
pavyzdžiui, užimtumo, socialinės 
sanglaudos, regionų ir kaimo plėtros, 
aplinkos apsaugos ar vartotojų apsau-
gos srityse.

Europos Komisijos skaičiavimais, 
veiklą vykdo du milijonai socialinių 
įmonių (t. y. 10 proc. visų Europos 
įmonių), kuriose už atlyginimą dirba 
daugiau kaip 11 milijonų darbuotojų 
(t. y. 6 proc. visų dirbančių ES gyven-
tojų). (pk) ●

EESRK nariai aplankė inovacijų ir 
mokslinių tyrimų įstaigas Miunchene

Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto (EESRK) delegacija, 
sudaryta iš Bendrosios rinkos, gamybos 
ir vartojimo skyriaus (INT) ir Pramo-
nės permainų konsultacinės komisijos 
(CCMI) narių, birželio 9–10 d. lankėsi 
Miunchene ir surengė keletą susiti-
kimų su Europos patentų biuru.

INT skyrius pateikė savo poziciją 
dėl Inovacijų sąjungos (nuomonė 
INT/545) ir būsimų Europos patentų 
biuro veiklos pasikeitimų, susijusių 
su neseniai 25 valstybių narių priimtu 
sprendimu kurti Europos Sąjungos 
patentą.

Europos patentų biuro nuomone, 
naujasis Europos Sąjungos patentas 
taps „Bendruoju patentu“, o dabartinį 
Europos patentą ir toliau išduos Euro-
pos patentų biuras.

Viena reikšmingiausių viešnagės 
akimirkų buvo apsilankymas Vokieti-
jos mokslo ir technologijų muziejuje, 
kuriame nariai galėjo susipažinti su 
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Vokietijos pramonės ir technikos ino-
vacijų istorija.

Vizito programą vainikavo apsi-
lankymas Makso Planko kvantinės 
optikos institute. Institutas glaudžiai 
bendradarbiauja su Miuncheno tech-
nikos universitetu ir didžiuojasi šešiais 
Nobelio premijos laureatais bei ryšiais 
su didžiaisiais Vokietijos išradėjais, 
kaip antai Rudolf Diesel, Heinz Maier 
Leibnitz, Claude Dornier ir Willy Mes-
serschmitt. Institutui buvo pristatyta 
Gerd Wolf ir Erik Svensson parengta 
skyriaus nuomonė dėl Žaliosios knygos 
„Iššūkius paversti galimybėmis. Ben-
dros strateginės ES mokslinių tyrimų 
ir inovacijų finansavimo programos 
kūrimas“.

Šie susitikimai atnešė labai daug 
naudos Komitetui ir visų pirma INT 
skyriui. Šiltą renginio atmosferą 
aptemdė tik netikėta mūsų kolegos 
ir delegacijos nario Zenono Rokaus 
Rudziko mirtis. Jo atminimas buvo 
pagerbtas tylos minute. (bc) ●

Nauji EESRK 
leidiniai

AICESIS susitikime Romoje aptartas 
Ekonomikos ir socialinių reikalų 
tarybų vaidmuo įgyvendinant 
pasaulinę valdyseną

12-asis Tarptautinių ekonomikos 
ir socialinių reikalų tarybų ir pana-
šių institucijų asociacijos (AICE-
SIS) susitikimas vyko liepos 21−23 
d. Romoje, Italijos nacionalinėje 
ekonomikos ir darbo taryboje. 
Susitikime Europos ekonomikos ir 

1.  Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto veikla Lenkijos 
pirmininkavimo Europos Sąjungai 
laikotarpiu

2.  Atsinaujinančioji energija Europai

3.  Europos piliečių iniciatyvos vadovas

4.  Maistas visiems – EESRK pirmi-
ninko išvados konferencijai pasi-
baigus ●

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

TRUMPAI
socialinių reikalų komitetui atsto-
vavo pirmininkas Staff an Nilsson ir 
Išorės santykių skyriaus pirmininkas 
Sandy Boyle. 

Susitikimą savo dalyvavimu 
pagerbė Italijos Respublikos Pre-
zidentas Giorgio Napolitano, daug 
kitų aukštų Italijos (Gianni Letta, 
Ministro Pirmininko kabineto vals-
tybės sekretorius, ir Enzo Scotti, 
Užsienio reikalų ministerijos vals-
tybės sekretorius) ir tarptautinių 

organizacijų (Jungtinių Tautų 
ekonominės ir socialinės tarybos 
(ECOSOC) ir Afrikos sąjungos) 
pareigūnų. Susitikime įžanginę kalbą 
pasakė Antonio Marzano, Naciona-
linės ekonomikos ir darbo tarybos 
pirmininkas ir kadenciją baigiantis 
AICESIS pirmininkas. Prieš pra-
dedant tris dienas truksiantį darbą 
buvo surengta ceremonija Italijos 
suvienijimo 150-osioms metinėms 
paminėti, kurios metu buvo įteikti 
AICESIS 2010 tūkstantmečio apdo-
vanojimai Benino, Gabono, Brazili-
jos ir Indijos NVO atstovams.

CNEL pirmininkavimą AICESIS 
perėmė Alžyro ekonomikos ir soci-
alinių reikalų taryba, kuri pirminin-
kaus 2011–2013 m. Ji organizuos 
būsimą asociacijos darbą ir netrukus 
paskelbs pagrindinę savo dvejų metų 
pirmininkavimo darbo temą. (vo) 
 ●

EESRK 2011 m. pilietinės visuomenės 
premija. Apdovanojimas už 
išskirtines pilietinės visuomenės 
iniciatyvas

Šių metų pilietinės visuomenės 
apdovanojimo tema – „Dialogas ir 
dalyvavimas siekiant ES vertybių – 
integracijos, įvairovės, solidarumo 
ir tolerancijos“. Šia premija bus 
apdovanoti pilietinės visuomenės 
projektai ir iniciatyvos, remiančios 
Europos integracijos procesą ir 
novatoriškais būdais padedančios 

kurti savo bendruomenių gerovę. 
Dialogas ir dalyvavimas turi būti 
pagrindiniai šių projektų įgyvendi-
nimo kanalai.

30  000 eurų dydžio premija 
bus įteikta 2011 m. gruodžio 7 d. 
Konkurse gali dalyvauti Europos 
Sąjungoje įsisteigusios Europos, 
nacionalinio ir vietos lygmens pilie-
tinės visuomenės organizacijos. 
Galutinė paraiškų pateikimo diena 
– 2011 m. spalio 7 d. Daugiau infor-
macijos rasite www.eesc.europa.eu/
civilsocietyprize. ●
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EESRK info 22 kalbomis: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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