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VEDAMASIS STRAIPSNIS

Sanglaudos politika privalo būti 
grindžiama partnerystės principu

Mieli skaitytojai, 

Sausio mėn., už Europos biudžetą atsakingas 
Europos Komisijos narys Janusz Lewandowski 
paprašė ES institucijų, rengiant savo 2013 m. 
biudžetus, sumažinti savo išlaidas. Europos 
Parlamentas pasiūlė įšaldyti biudžetą, ragin-
damas institucijas laikytis „teisinių įsipareigo-
jimų ir naujų fi nansinių iššūkių, pavyzdžiui, 

dėl Kroatijos narystės ES“. Komitetas, parengtu 2013 m. biudžeto projektu, 
kurį neseniai patvirtino EESRK biuras, priima mestą iššūkį.

Dabartinis 2012 m. biudžetas, kurį pradėjome rengti 2010 m. spalio 
mėn., kai buvau išrinktas pirmininko pavaduotoju, per 2011 m. padidėjo 
vos 0,19 proc., o tai, atsižvelgiant į infl iaciją, sudaro 3,5 proc. mažesnį fi nansa-
vimą realiąja išraiška. 2013 m. biudžeto projektas yra įšaldytas. Kitaip sakant, 
be papildomų sąnaudų, skirtų Kroatijai atstovaujančių narių prisijungimui 
prie Komiteto po to, kai jų šalis 2013 m. liepos 1 d. įstos į ES, EESRK biudžeto 
padidėjimas realiąja išraiška bus nulinis. Tuo metu, kai įsigalioja ES šalių 
patvirtintos „diržų veržimosi“ priemonės, Komitetas, būdamas organizuotai 
pilietinei visuomenei atstovaujančia institucija, neatsilieka ir laikosi tokios 
pačios politikos, kuri vykdoma nacionaliniu lygiu.

Mūsų atsakingas ir tvirtas biudžeto projektas buvo parengtas pranešėjui, 
kuriam buvo pavesta padidinti išlaidų veiksmingumą peržiūrėjus turimus 
išteklius ir pasiūlius sinergiją, perskirsčius darbuotojus ir geriau nustačius 
biudžeto prioritetus, per pakankamą ir realų laikotarpį atlikus labai kruopščią 
kiekvienos svarbios išlaidų srities analizę. Remiantis Komiteto įvairių vidaus 
padalinių ataskaitomis, atsižvelgiant į jų politinę nuomonę ir Komiteto ben-
drus politinius prioritetus, galutinis biudžeto projektas yra parengtas. Proce-
sas vyko visiškai skaidriai ir bendradarbiaujant su Komiteto administracija.

Vienas iš naujų, lėšas taupančių sprendimų buvo vertimo ir kitų pagalbi-
nių tarnybų, pavyzdžiui, IT ar logistikos, sujungimas su Regionų komiteto 
tarnybomis. Nė viena Europos institucija to nedaro.

EESRK, turėdamas menkesnes lėšas nei 2010 m., įrodo, kad gali pasiekti 
daugiau. Jis ir toliau per metus parengia nuo 150 iki 200 nuomonių pačiais 
įvairiausiais klausimais – nuo užimtumo ir energetikos iki mokesčių politikos 
ir transporto. Tai daro gavęs kitų ES institucijų prašymus ir savo inicia-
tyva. Tačiau EESRK visas savo jėgas sutelkia ir naujiems iššūkiams, kuriuos 
lemia naujos užduotys, numatytos Lisabonos sutartyje, ypač dalyvaujamosios 
demokratijos srityje.

EESRK ir toliau eis tuo pačiu keliu. Jis ir toliau prisidės savo kokybišku 
politiniu indėliu, laikydamasis paprastesnės procedūros ir griežtai peržiūrėtų 
savo išteklių. Europos mokesčių mokėtojai turi teisę to reikalauti iš visų ES 
institucijų.

Jacek Krawczyk
Pirmininko pavaduotojas
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ĮSIDĖMĖTINOS 

Nuo 1986  m. sanglaudos politika 
buvo viena svarbiausių ES investi-
cijų sričių, ši politika – puikus fi nan-
sinio solidarumo pavyzdys ir galingas 
integraciją skatinantis veiksnys. Per 
26  sanglaudos politikos gyvavimo 
metus buvo stengiamasi šią politiką 
tobulinti ir didinti jos veiksmin-
gumą – nuolat vyko diskusijos, įgy-

vendinta keletas reformų. Sanglaudos 
politika daro didelį poveikį piliečių 
kasdieniam gyvenimui, nes mažina 
atotrūkį tarp vargingesnių ir labiau 
pasiturinčių regionų. Pavyzdžiui, 
panaudojant keturių sanglaudos 
fondų lėšas sukurta apie 1,4  mln. 
naujų darbo vietų, finansuota 
47 000 km greitkelių, įdiegta nuotekų 
tvarkymo įrenginių, aptarnaujančių 
23 mln. gyventojų.

Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetas nuo pat įsteigimo 
dienos visuomet aktyviai dalyvavo 
diskusijose sanglaudos tema ir ragino, 
rengiant ir įgyvendinant šią politiką, 
tvirtesnį sprendžiamąjį balsą suteikti 
pilietinei visuomenei. Praėjusių metų 
spalio mėn. Europos Komisija priėmė 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamų teisės aktų, reglamentuo-
jančių 2014–2020 m. laikotarpio san-
glaudos politiką, kuriuo šią politiką 
derino su strategija „Europa 2020“, 

skirta pritraukti investicijas, skati-
nančias augimą, darbo vietų kūrimą 
ir konkurencingumą.

EESRK pirmininkas Staffan 
Nilsson plenarinėje sesijoje, kurioje 
dalyvavo ir už regioninę politiką 
atsakingas Komisijos narys Johannes 
Hahn, pradėjo diskusijas dėl sanglau-

dos politikos. Pirmininkas atkreipė 
dėmesį į  tai, kad visose Bendrijos 
politikos srityse turi būti vadovauja-
masi piliečių interesais ir kad norint 
to pasiekti ilgalaikėje sanglaudos 
politikos perspektyvoje ypač svarbu 
laikytis šioje politikoje numatyto 
partnerystės principo. Ekonominės 
ir pinigų sąjungos, ekonominės ir 
socialinės sanglaudos skyriaus pir-
mininkas Michael Smyth pritarė šiai 
minčiai pabrėždamas, kad EESRK yra 
tvirtai įsitikinęs, jog į šios politikos 
srities projektų rengimo, vykdymo 
ir rezultatų vertinimo procesus ypač 
reikėtų stengtis realiai įtraukti visus 
partnerius ir suinteresuotuosius 
subjektus.

Per vieną plenarinę sesiją priim-
tos penkios nuomonės dėl sanglaudos 
politikos, kuriose iš esmės pritarta 
Komisijos spalio mėn. iniciatyvai. 
Tačiau Komisijai pateikta keletas 
pasiūlymų, tarp jų – gerokai supa-

prastinti administracines procedū-
ras, tiksliau taikyti bendrus rodiklius. 
EESRK rekomendavo Europos regi-
oninės plėtros fondui laikytis dides-
nio lankstumo, kad būtų paprasčiau 
taikyti teritorinės sanglaudos prin-
cipus. Aptardamas klausimus dėl 
Sanglaudos fondo, EESRK dar kartą 
patvirtino, kad dėmesį reikia sutelkti 

į  svarbiausias temines sritis, taip 
mažiau švaistant laiką ir padidinant 
augimą ir darbo vietų kūrimą skati-
nančių veiksnių poveikį.

Nuomonės dėl sanglaudos poli-
tikos teisės aktų rinkinio pranešėjo 
Ioannis Vardakastanis žodžiai patvir-
tina, kad diskusijos vyko pačiu laiku. 
Jis pažymėjo, kad „šiandien Euro-
pos Sąjungos Taryboje socialiniai 
principai aršiai kritikuojami. Vakar 
Bendrųjų reikalų taryba nusprendė 
iš pasiūlymo dėl bendrųjų nuostatų 
išbraukti visas nuostatas dėl ex-ante 
sąlygų, susijusių su lytimi, nediskri-
minavimu ir neįgalumu. Tai reiškia, 
kad šiuos klausimus reikia geriau 
įtvirtinti kitose reglamento nuosta-
tose, pavyzdžiui, prieigos galimybę 
žmonėms su negalia numatyti ben-
drosiose nuostatose“. (asp) ●
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Manoma, kad 2050 metais pasau-
lyje gyvens 9 milijardai gyventojų ir 
kad jie pagamins 9 milijardus tonų 
anglies dioksido. Jau šiandien mūsų 
vartojimo lygis yra toks, kad Žemės 
ištekliai mažėja pernelyg sparčiai. 
Netrukus visų akys nukryps į  JT 
konferenciją „Rio+20“, kurioje bus 
ieškoma sprendimų. O  ką mūsų 
piliečiai ir pilietinė visuomenė daro, 
kad išteklius naudotume tausiai? Ar 
turime ilgalaikę tvaraus vystymosi 
viziją? Šie ir kiti klausimai buvo 
svarstyti konferencijoje „Galvok 
žaliai! Tvaraus vystymosi ir žaliosios 
ekonomikos teikiamos galimybės“, 

kurią gegužės 2 d. Briuselyje surengė 
EESRK Įvairių interesų grupė.

Konferencijoje dalyvavo apie 
140 dalyvių. Į renginį buvo pakvies-
tas EESRK pirmininkas Staff an Nils-
son, EESRK Įvairių interesų grupės 
pirmininkas Luca Jahier, Europos 
Komisijos Aplinkos generalinio 
direktorato direktoriaus pavaduo-
tojas Alan Seatter ir Jungtinių Tautų 
aplinkos programos UNEP ryšių 
tarnybos Europos Sąjungai atstovas 
Chris van den Bilcke.

Nors apie aplinkosaugą ir var-
tojimą kalbama tikrai nemažai, 
2012 metais vis dar manoma, kad 
ir toliau galėsime vartoti tiek, kiek 
šiandien, ir kad išteklių niekada 
nepritrūksime. „Akivaizdu, kad 
taip gyventi ir gaminti kaip ligi šiol 
nebegalime. Tenka tik apgailes-
tauti, kad Europa savo industrinį 
ekonomikos modelį eksportavo 
kitoms pasaulio šalims. Dabar 
siekti tvaraus augimo ir sumažinti 
žalą aplinkai galime tik suderintais 
veiksmais ir pasitelkę tvirtą visų 
valdžios lygmenų politinę valią“, – 
sako EESRK Įvairių interesų grupės 
pirmininkas Luca Jahier.

Konferencijos išvadose skelbiama, 
kad įgyvendinant naują tvaraus vys-
tymosi strategiją, kurioje aiškiai per-
sipynę socialinis, aplinkosauginis ir 
ekonominis aspektai, reikia kitaip 
pažvelgti į klausimo aktualumą, jo 
užmojį, politinį nuoseklumą ir atskai-
tomybę. Perėjimas prie žaliosios eko-
nomikos  – neatsiejama, tačiau tik 
pradinė, šio proceso dalis. Įgyvendi-
nant taip visiems reikalingą „žalio-
sios ekonomikos veiksmų planą“ 
reikia imtis tvarumo užtikrinimo ir 
aplinkosauginio ženklinimo, keistis 
informacija apie gerą praktiką, kurti 
tausesnio vartojimo modelius, rengti 
švietimo programas ir pan. „Rio+20“ 
tikslų galėsime pasiekti tik turėdami 
visaapimančią politinę strategiją.

Daugelio konferencijos dalyvių 
nuomone, ekonomikos augimą rei-
kia atskirti nuo išteklių naudojimo, 
o energetiką būtina modernizuoti. 
Sutarta ir dėl to, kad reikalinga tvari 
keleivinio ir krovininio transporto 
politika. Konferencijoje pristatyti ir 
geros praktikos pavyzdžiai: papasa-
kota apie Bylefeldo (Vokietija) miesto 
transportą, nuotekų tvarkymą kaimo 
vietovėse (Sokolai, Lenkija) ir ekolo-
ginį Europos socialinį būstą. (ail) ●

EESRK gilinsis į visus vyresnių žmonių 
aktyvumo aspektus

Galvok žaliai! Tvaraus vystymosi 
ir žaliosios ekonomikos teikiamos 
galimybės

Rengdamasis 2012 m., kurie paskelbti 
Europos vyresnių žmonių aktyvumo 
ir kartų solidarumo metais, EESRK 
įkūrė specialią koordinavimo grupę, 
kurios uždavinys – viešinti nuomo-
nes apie vyresnių piliečių svarbą ir 
vaidmenį visuomenėje ir parengti 
nuomonę šiuo klausimu. Komitetas 
pasirūpino, kad šioje grupėje garsiai 
skambėtų dviejų savo veiklumu gar-
sių vyresnių žmonių balsai: vokietės 
Renate Heinisch, atstovaujančios 
Vokietijos vyresnio amžiaus piliečių 
organizacijų federalinei asociacijai 
(Įvairių interesų grupė), ir belgo 
Xavier Verboven, atstovaujančio 
Bendrajai Belgijos darbo federacijai 
(darbuotojų grupė).

Išsivysčiusių pasaulio šalių visuo-
menių demografinis senėjimas 
dažnai vertinamas kaip našta eko-
nomikai ir spręstina problema – šią 
pažiūrą R.  Heinisch atmeta kaip 
nesusipratimą. Anot jos, reikia per-
mąstyti, ką reiškia „būti seniems“, ir 
keisti šį stereotipą. Vyresnių žmo-
nių, kurie atneša naudos visuome-
nei arba dalyvauja savanoriškoje 
veikloje, nestinga. Jeigu apie jų veiklą 
ir vaidmenį būtų kalbama skambiau, 
visuomenė galėtų susidaryti daug 
tikresnį vaizdą – ir požiūris taptų 
sąžiningesnis ir teigiamesnis, – sako 
ji.

Eurostato duomenimis, vyresnio 
amžiaus (55–64 metų) darbuotojų 
užimtumo lygis daugumoje valstybių 
narių yra mažesnis nei kitų amžiaus 
grupių žmonių. „Prasidėjus bendro-
vių restruktūrizavimui, žvilgsniai pir-
miausia krypsta į vyresnio amžiaus 
darbuotojus“, – sako X. Verbonen ir 
priduria esąs susirūpinęs dėl visuo-

menės nemokėjimo pasinaudoti 
vyresnio amžiaus žmonių potenci-
alu. Išlaikyti darbe vyresnius žmo-
nes yra labai svarbu, o tiems, kurie 
jį praranda, būtina specialiai padėti 
sugrįžti į darbo rinką, dažniausiai 
pasiūlant mokymus bei pagerinant 
jų darbo sąlygas.

„Aktyvaus užimtumo politika yra 
bene vienintelė išeitis norint užti-
krinti pensijų sistemų stabilumą ir 
fi nansavimą ilgėjant gyvenimo tru-
kmei“, – sako X. Verboven. „Prie-
šingai nei kartais teigiama, išėjimo 
į senatvės pensiją amžiaus ilginimu 
savaime negalima išspręsti darbo 
jėgos trūkumo problemos.“

Tačiau vyresnių žmonių akty-
vumo klausimas – tai ne tik užim-
tumo klausimas. „Klausiame, kaip 
gyventi kuo ilgiau produktyviai ir 
oriai, kad jaustume pasitenkinimą“, 
– pritaria R. Heinisch. Todėl įvairiose 
konferencijose, kurias koordinavimo 
grupė planuoja rengti antrąjį šių 
metų pusmetį, bus gilinamasi į įvai-
rius senėjimo aspektus. Grupės veikla 
bus apibendrinta metų pabaigos kon-
ferencijoje, kurioje bus suformuluo-
tos politinės rekomendacijos.

Ši diskusija svarbi mums visiems, 
nes, R.  Heinisch žodžiais, „jei ir 
galime dėl ko nors būti tikri, tai 
nebent dėl to, kad kada nors visi 
būsime pagyvenę piliečiai“. (asp/
mb) ●

Grupės tinklavietė – www.eesc.
europa.eu/ey2012

Kooperatyvų 
bendradarbiavimas 
siekiant teisingos 
ir konkurencingos 
maisto tiekimo grandinės

Įgyvendinant augimo ir užimtumo 
strategiją „Europa  2020“, svarbus 
vaidmuo tenka kooperatyvams. Tarp 
EESRK narių yra ir kooperatyvų 
atstovų, todėl Komitetas nori, kad 
maisto tiekimo grandinėje kooperaty-
vai būtų pakankamai apsaugoti ir kon-
kurencingi. Balandžio 24 d. EESRK 
kartu su Europos ūkininkų asociacija 
COPA-COGECA ir Europos vartotojų 
kooperatyvų bendrija „Euro Coop“ 
surengė konferenciją „Kooperatyvų 
bendradarbiavimas siekiant teisingos 
ir konkurencingos maisto tiekimo 
grandinės“. Konferencijoje svarstyta, 
ką reikėtų daryti, kad žemės ūkio ir 
vartotojų kooperatyvai galėtų kartu 
darniai dirbti ir kad jų darbas būtų 
naudingas ne tik kooperatyvų nariams, 
bet ir padėtų kovoti su maisto tiekimo 
grandinėje pasitaikančia nesąžininga 
veikla ir piktnaudžiavimu. Pranešimus 
konferencijoje skaitė aukšto rango 
Europos Komisijos (Vidaus rinkos ir 
paslaugų generalinio direktorato, DG 
MARKT), Europos Parlamento, pir-
mininkaujančios Danijos, EESRK ir 
žemės ūkio bei vartotojų kooperatyvų 
atstovai. Į „EESRK info“ klausimus 
atsakyti sutiko konferencijoje dalyva-
vęs EESRK narys, Ispanijos vartotojų 
kooperatyvų sąjungos „UNCCUE“ 
direktorius Carlos Trias Pintó.

Gal galėtumėte mūsų 
skaitytojams paaiškinti, kas 
yra vartotojų kooperatyvas 
ir apibūdinti jo vaidmenį 
maisto tiekimo grandinėje?

Vartotojų kooperatyvas – tai ben-
drovė, kurios savininkai yra varto-
tojai. Tai reiškia, kad kooperatyvas 
gali daryti įtaką pasiūlai, kad ji labiau 
atitiktų paklausą, ir imtis veiksmų, 
kurie atitiktų vartotojų lūkesčius. 
Kitaip tariant, į kooperatyvą susibū-
rusi vartotojų grupė gali turėti didelės 
įtakos žemės ūkio maisto produktų 
vertės grandinei, nes ji gali tiesiogiai 
susisiekti su aprūpinimo grandine ir 
derėtis su jos dalyviais.

Kodėl ES rinkoje būtinai 
reikia diegti naujus maisto 
tiekimo modelius? Kaip 
apibūdintumėte dabartinę 
padėtį ir kaip ją būtų galima 
pagerinti?

Dabartinė žemės ūkio maisto 
produktų vertės grandinės veikla 
netenkina daugelio jos narių, o  tai 
kelia pavojų ūkininkavimui apskritai 
ir trukdo atsakingai vartoti. Norint 
ištaisyti padėtį reikia, kad grandinėje 
dalyvaujantys subjektai užmegztų tie-
sioginius ir skaidrius tarpusavio ryšius, 
reikia atsisakyti bereikalingų tarpi-
ninkų ir priversti kai kuriuos veiklos 
vykdytojus pakeisti savo veiklos stilių. 
Siūlome pasirinkti tokį rinkos modelį, 
kuris atitiktų šiuos kooperatinius prin-
cipus ir vertybes ir kuriame vartotojai 
būtų neatsiejami nuo tvarios gamybos.

Nors tokia rinka dar tik randasi, 
jau turime keletą iniciatyvų, iš kurių 
būtų galima išskirti, pavyzdžiui, šias:

 ■ „Kooperatyvų darbo metodai 
skirti maisto tiekimo grandinei 
subalansuoti“ („Sodiaal Union“, 
Prancūzija);

 ■ „Vietos ir organiniai maisto 
produktai ir maisto produktų 
parduotuvių vertės grandinės 
optimizavimas kooperatyvų orga-
nizacijoje „S Group“ (kooperatyvų 
organizacija „SOK Corporation“, 
Suomija);

 ■ „Kaip Nyderlandų vaisių ir daržo-
vių kooperatyvai bendradarbiauja 
su mažmenininkais. Koopera-
tyvo „The Greenery“ pavyzdys“ 
(„DPA“, Nyderlandai);

 ■ „Territory.coop  – etinis ryšys 
su vietos bendruomenėmis“ 
(„Coop“, Italija);

 ■ „Bendradarbiavimo skonis“ 
(„UNCCUE“, Ispanija). (ail) ●

e

Mums reikalinga visų valdžios lygmenų 
politinė valia tvariai ekonomikai pasiekti

Kada nors visi tapsime vyresnio amžiaus 
piliečiais

Carlos Trias Pintó, EESRK narys, Ispanijos vartotojų kooperatyvų sąjungos 
„UNCCUE“ direktorius

Visuomenė nesugeba pasinaudoti visu 
vyresnio amžiaus žmonių potencialu
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BŽŪP po 2013 metų

Balandžio mėn. plenari-
nėje sesijoje EESRK pri-
ėmė nuomonę dėl BŽŪP 
reformos po 2013  metų 
(pranešėja Dilyana Sla-
vova, Įvairių interesų 
grupė, Bulgarija; bendra-
pranešėjis, Franco Chi-
riaco, Darbuotojų grupė, 

Italija). Savo nuomonėje EESRK pasisako už tai, kad ūkinin-
kams valstybėse narėse būtų skiriamas kuo panašesnis paramos 
dydis. Be to, fi nansiniai ištekliai valstybėms narėms turi būti 
skirstomi kuo proporcingiau ir sąžiningiau.

Nuomonėje teigiama, kad Europos žemės ūkis negali funk-
cionuoti pasaulinės rinkos kainomis ir sąlygomis, neturėdamas 
pakankamai lėšų. Pastaraisiais metais kainos ypač smarkiai 
svyravo, o tai reiškia, kad reikia veiksmingesnių rinkos val-
dymo priemonių. Pasak EESRK, pasiūlą reikėtų labiau derinti 
su paklausa ir maisto tiekimo grandinėje geriau subalansuoti 
rinkos galią.

Pagaliau EESRK norėtų lankstesnio tiesioginių išmokų (I 
ramstis) ir kaimo plėtros (II ramstis) derinimo. (ail) ●

Viešieji pirkimai krizės laikotarpiu – puiki proga 
sustiprinti bendrąją rinką

Europoje valdžios institucijos prekėms, darbams ir paslaugoms 
kasmet išleidžia apie 18 proc. BVP. Perkama iš tiesų nemažai, 
todėl viešieji pirkimai gali būti galingas svertas bendrajai rinkai 

stiprinti. Šiais biudžeto suvaržymo 
ir ekonomikos krizės laikais val-
džios institucijos, siekdamos užti-
krinti augimą ir kurti darbo vietas, 
turi prižiūrėti, kad šios lėšos būtų 
kuo optimaliau naudojamos. Būtent 
todėl EESRK nusprendė paremti 
viešųjų pirkimų teisės aktų reformą 
ir pritarti viešųjų pirkimų sistemos 
modernizavimui. Balandžio mėn. 
plenarinėje sesijoje svarstytoje nuo-
monėje dėl viešųjų pirkimų ir kon-
cesijos sutarčių skyrimo (pranešėjas 

Miguel Ángel Cabra de Luna, Įvairių interesų grupė) EESRK 
siūlo sudarant viešųjų pirkimų sutartis atsižvelgti ir į socialinius 
ir aplinkosauginius kriterijus, taip pat skirti ypatingą dėmesį 
socialinėms įmonėms ir skatinti mažųjų ir vidutinių įmonių 
dalyvavimą. (ail) ●

Kooperatyvai – kelias link bendrų ekonominių 
ir socialinių tikslų

Tarptautinių kooperatyvų metų  – tokius JT paskelbė 
2012 metus – proga EESRK nori propaguoti ir ginti koopera-
tyvus – svarią Europos pramonės dalį. Iš tiesų krizės metu koo-
peratyvai yra atsparesni ir stabilesni negu kitų formų įmonės. 
Be to, jie įgyvendina naujas verslumo iniciatyvas. Kaip teigiama 
EESRK nuomonėje dėl kooperatyvų ir restruktūrizavimo (pra-
nešėja Marie Zvolská, Darbdavių grupė, Čekija), dėl kurios buvo 
balsuojama balandžio 25 d., į kooperatyvus reikėtų atsižvelgti 
visų sričių ES politikoje, kuria siekiama pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo, ir jiems reikėtų sudaryti geresnes sąlygas 
pasinaudoti EIB / EIF fi nansavimo mechanizmais. (ail) ●

Ieškomas: naujas ekonomikos modelis

Norint, kad Europa pereitų prie tvaria gamyba ir tvariu varto-
jimu paremtos ekologiškos ekonomikos, reikia ne tik savano-
riškų, bet ir privalomumų reguliavimo priemonių – taip teigia 
EESRK savo naujausioje, pirmininkaujančios Danijos prašymu 
parengtoje nuomonėje. Joje tvirtinama, kad šiam perėjimui 
paremti būtina ekologiškesnė fi skalinė politika ir rinkos pas-
katos.

„Iki šiol taikytos savanoriškos priemonės gamybos ir varto-
jimo tvarumui didinti išsisėmė. Verslas ir vartotojai šias prie-
mones taiko ribotai ir netolygiai“, – sako nuomonės pranešėja 
An Le Nouail Marlière (Prancūzija, Darbuotojų grupė). Pasak 
jos, ES turi sugriežtinti reguliavimą, kad netvarūs produktai 
pamažu nebebūtų gaminami, kad nebebūtų teikiamos subsidi-
jos, kuriomis ne visiškai atsižvelgiama į neigiamus padarinius 
aplinkai, ir kad būtų pradėta vykdyti žaliųjų viešųjų pirkimų 
politika.

Komiteto nuomonėje reikalaujama iš esmės pertvarkyti 
ekonomikos modelį. Dabartinis 
BVP rodikliais paremtas mode-
lis, orientuotas tik į dar didesnį 
augimą ir paklausą, nenuves prie 
tikrai tvarios ekonomikos. Šiam 
perėjimui reikia papildomų 
rodiklių, kuriais vertinamas ne 
tik gamybos našumas, bet ir 
ekologinis pėdsakas, žmonių 
gerovė, socialinė lygybė ir kles-
tėjimas. (mb) ●

GLAUSTAI APIE PLENARINĘ SESIJĄ

„Šlubuojanti“ ekonomika išbando 
Europos mados pramonę

Iš 25  didžiausių mados įmonių 
pasaulyje, 17  yra europietiškos. 
70 proc. arba maždaug tokio masto 
gamyba vyksta Europoje ir nepaisant 
krizės, pramonė auga, nors ir šiek tiek 
lėčiau. Ar Europa tokiu metu gali 
išlaikyti konkurencinį pranašumą, 
kai pasaulinė konkurencija tampa 
vis nuožmesnė? „Šiam svarbiam 
sektoriui pastaraisiais metais buvo 
skiriama nepakankamai dėmesio“, – 
pasakė EESRK Darbdavių grupės 
pirmininkas Henri Malosse seminare 
su pramonės atstovais, kurį surengė 
jo grupė ir Europos Komisija, kad 
apsvarstytų būdus mados pramonei 
paremti.

Būtina nutiesti tiltus tarp skaitme-
ninio ir mados sektorių, o komuni-
kacija tarp įvairių mados pramonės 
subjektų  – turėtų būti aktyvesnė. 
Nepaisant to, galimybės gauti fi nan-
sines lėšas ir pasinaudoti interna-
cionalizacija turėtų būti kur kas 
geresnės. Svarstant mados pramonės 
ateitį, svarbu nepamiršti jaunimo, 

ypač bedarbių, problemų. Jaunimas 
yra pagrindinis mados pramonės 
sėkmingos ateities veiksnys, todėl 
reikėtų didesnės paramos švietimo 
ir mokymo įstaigoms, nepamirštant 
įgūdžių ir gebėjimų srities.

Inovacijos ir kūrybiškumas  – 
šios pramonės variklis – turėtų būti 
vystomi ir tinkamai saugomi. Kad 
būtų apsaugoti intelektiniai ir spe-
cialūs įgūdžiai, Europa savo žvilgsnį 
turi nukreipti į  jaunimą, kad būtų 
išvengta protų nutekėjimo. Vos 
keletas kūrybiškų pramonės įmonių 
padeda mados naujokams, tačiau 
Dr. Wendy Malem, Londono mados 
įmonių centro direktorė, supažindino 
dalyvius su savo organizacijos veikla, 
paaiškino, kaip ji padeda jauniems 
dizaineriams atskleisti savo gabumus, 
kaip remia neseniai įsisteigusias ben-
droves ir padeda užmegzti dizainerių, 
gamintojų ir mažmeninių pardavėjų 
tarpusavio bendradarbiavimą. Be to, 
reikėtų pripažinti, kad pramonėje 
vyksta nuolatinė inovacijų paieška, 

pavyzdžiui pluošto srityje, kuriant 
„sumaniosios tekstilės gaminius“.

Pranešėjai atkreipė dėmesį į tai, 
kad Europos Sąjungai reikalinga 
pramonės ateities vizija, kad būtų 
išlaikytas konkurencinis pranašumas. 
Tačiau šiam tikslui pasiekti reikalin-
gos investicijos į naujas technologi-
jas. Šioje srityje ES turi padėti mados 
sektoriui sukurti tinklus ir padėti 
dizaineriams užmegzti ryšius su 
įmonėmis. Tiltas tarp skaitmeninio 
ir mados sektorių taip pat turėtų būti 
kur kas tvirtesnis, nes tokia sąsaja ir 
lems pramonės ateitį.

Europos prabangos prekių gamin-
tojų verslo modelis yra pristatomas 
kaip modelis, paremtas nuolatinėmis 
inovacijomis, kokybe, kvalifi kuotos 
darbo jėgos reikalaujančiu darbu ir 
tarptautiniu eksportu. Be to, atsi-
randa naujoviški verslo modeliai, 
finansuojami privataus sektoriaus 
investicijomis į  tvarų vystymąsi. 
Turėtų būti toliau propaguojami ir 
nauji verslo modeliai.

Kadangi MVĮ yra Europos mados 
pramonės arterija, reikėtų paremti 
šio sektoriaus siekius. Daugumai 
MVĮ šiandien nereikalingi speci-
alūs dizainai – joms būtina rinko-
dara, kad galėtų lengviau parduoti 
savo gaminius. Tačiau, kalbant apie 
fi nansinius išteklius ir internaciona-
lizaciją, privaloma pritraukti inves-
tuotojus ir sudaryti MVĮ geresnes 
sąlygas gauti kreditus, fi nansavimą 
ir apskritai paremti mados pramonę 
(tame tarpe mados dizainerius, 
kuriems reikalingos lėšos kurti pre-
kės ženklus, gaminti savo gaminius 
Europoje, pirkti kokybiškas žaliavas 
ir pritraukti pirkėjus). (mp) ●

TRUMPAI

EESRK siekia, kad jo veikla būtų kuo ekologiškesnė. Nuo 2008 metų Komitetas 
aktyviai diegia aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) reikalavimus 
atitinkančią aplinkos valdymo sistemą. Pavyzdžiui, nuo 2008 metų Komitetui 
pavyko elektros energijos suvartojimą sumažinti 16 proc., o dujų – 28 proc. Šios 
pastangos neliko nepastebėtos. 2009 m. Komitetui suteiktas aukščiausias – trijų 
žvaigždučių Briuselio ekodinaminės įmonės ženklas.

Projekte aktyviai dalyvauja visi EESRK darbuotojai. Visuose departamen-
tuose sudarytos darbo grupės, analizuojančios, kaip būtų galima suvartoti 
mažiau popieriaus. Aplinkosaugos kriterijai vis dažniau įtraukiami ir į viešųjų 
pirkimų sąlygas.

Visą šį darbą vainikavo neseniai Komitetui suteikti EMAS ir ISO14001 ser-
tifi katai. (nk) ●

EESRK aukštai įvertintas už pastangas aplinkosaugos srityje

Nauji EESRK leidiniai

 ■  „Europos integracijos forumas“

 ■  „EESRK ir Viduržemio jūros regionas“

 ■  „EESRK ir Lotynų Amerika“

 ■  „Europos piliečių iniciatyvos vadovas“

 ■  „Žiniasklaidos laisvė ES ir kaimyninėse šalyse“

 ■  „ES transportas – kryžkelėje“

 ■  „Imigracija ir integracija“

 ■  „EESRK ir Vakarų Balkanai“

 ■  „Europos vartotojų diena“

 ■  „EESRK ir tarptautinė prekyba“

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

Praėjusį rudenį Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komiteto pirmi-
ninko pavaduotoja Anna Maria Dar-
manin, kartu su Europos Parlamento 
pirmininko pirmuoju pavaduotoju 
Gianni Pittella pradėjo įgyvendinti 
iniciatyvą „5 jaunesnės Europos idė-
jos“. Projekto tikslas – įvertinti ES 
šalių jaunimo lūkesčius ir poreikius. 
Šiuo tikslu abu politikai keliavo po 
Europos universitetus ir bendravo 
su jų studentais. Kadangi iniciatyva 
jau įsibėgėjo, „EESRK info“ teiravosi 
abiejų pirmininkų pavaduotojų apie 
jų įgytą patirtį.

„EESRK info“: Kodėl 
nusprendėte imtis šios 
iniciatyvos?

Anna Maria Darmanin: Šiuo metu 
jauniems žmonėms kyla visiškai 
nauji iššūkiai. Jaunimo nedarbas 
nuolat auga ir šiuo metu visoje ES 
sudaro daugiau nei 20 proc., o kai 
kuriose šalyse siekia daugiau nei 
40 proc. arba net 50 proc. ribą. Tai 
nepriimtinas ir sunkiai įsivaizduo-
jamas žmonių gabumų švaistymas. 
Nekyla abejonių, kad priemonių 
reikia imtis nedelsiant. Jaunimui 
reikalinga parama ir šiuo metu 
įgyvendinama nemažai tam skirtų 
programų. Rengdami savo iniciatyvą 
„5 jaunesnės Europos idėjos“ neno-
rėjome dar vieno jaunimui skirto 
projekto – norėjome kurti projektą 
kartu su jaunimu.

Gianni Pittella: Daugelis jaunų 
žmonių kasdien naudojasi ES tei-
kiama nauda. Dauguma jų jau 
pasinaudojo įvairių ES iniciatyvų tei-
kiamomis galimybėmis, pavyzdžiui, 
iniciatyva, skirta judumui skatinti, 
švietimui ar profesiniam ir asmeni-

niam tobulėjimui remti. Nepaisant 
to, jie dažnai nesuvokia Europos 
poveikio jų gyvenimui ir nejaučia 
atsakomybės už šią Europą. Manau, 
kad ši iniciatyva, atverdama tiesiogi-
nės komunikacijos kanalą, prisidėjo 
mažinant atotrūkį tarp mūsų ir jų.

Apsilankėte daugelyje 
Europos universitetų. Kas 
padarė didžiausią įspūdį?

Anna Maria Darmanin: Mano įspū-
džiai paneigė plačiai paplitusį įsiti-
kinimą, kad jaunimas yra politiškai 
pasyvus. Jie yra politiškai aktyvūs ir 
imasi vis aktyvesnės politinės veiklos, 
nors ir dar neįsitvirtinusiose struktū-
rose. Jie rašo straipsnius, diskutuoja 
ir ginčijasi svarbiomis politinėmis 
temomis, pavyzdžiui, užimtumo, 
klimato kaitos arba žiniomis pagrįs-
tos ekonomikos, tačiau nesikreipia 
į savo šalių politikus arba Europos 
Parlamento narius. Į politinį gyve-
nimą jie įsilieja socialinėse medijose 
arba savo sukurtuose tinkluose.

Gianni Pittella: Susidariau įspūdį, 
kad jaunimas labai nori būti dėme-
sio centre. Vienas studentų taip 
pareiškė: „Nebenoriu daugiau gir-
dėti, kad esu ateitis. Aš esu dabar-
tis“. Kitas svarbus dalykas yra stiprus 
euroentuziazmas. Jaunimas nori 
daugiau Europos, daugiau demo-
kratijos ir didesnių galimybių daly-
vauti – ir visa tai turi būti DABAR. 
Negalime jų apvilti.

Anna Maria Darmanin: Dabarti-
nis uždavinys yra išklausyti jaunimo 
nuomonę ir į gerai parengtą politiką 
įtraukti jų didelį ir įvairiapusišką 
indėlį.

Ar jauni žmonės Europoje 
labai skiriasi vieni nuo kitų?

Gianni Pittella: Mūsų sutiktas jau-
nimas skyrėsi savo nuomonėmis ir 

svajonėmis, tačiau visi be išimties 
tikėjosi ES paramos gaunant darbą. 
Nesaugumo jausmas ir baimė dėl 
ateities būdinga mums visiems.

Anna Maria Darmanin: Visi jie 
bijo tapti bedarbiais, tačiau visų dia-
gnozė yra skirtinga, o tuo pačiu skir-
tingi ir būdai ją įveikti. Pavyzdžiui, 
Lenkijos ir Italijos studentai nurodė, 
kad didžiausia kliūtis įsidarbinti yra 
išsilavinimo ir reikalingų įgūdžių 
neatitikimas. O Ispanijos jaunimas 
aiškiai pabrėžė, kad ES turėtų vyk-
dyti aktyvesnę užimtumo politiką.

Ar jaunimui rūpi Europos 
integracija?

Gianni Pittella: Visų šalių jaunimas 
pabrėžė savo glaudžius ryšius su 
nacionaline kultūra ir identitetu. Jie 
įsitikinę, kad Europos turtingumas 
slypi jos įvairovėje. Todėl studentai 
ragino užtikrinti geresnius užsienio 
kalbų mokymo metodus ir skatinti 
daugiakultūrį mokymąsi. Jų nuo-
mone, tai būtina sąlyga, norint, kad 
jaunimas visapusiškai dalyvautų ES 
integracijoje.

Anna Maria Darmanin: Stu-
dentus domina ir jiems rūpi ES 
integracija. Jungtinėje Karalystėje 
studentai apgailestavo dėl, jų nuo-
mone, didėjančio atotrūkio tarp ES 
ir valstybių narių piliečių. Austri-
jos studentai labai tvirtai įsitikinę, 
Europos Komisijos pirmininkas ir 
Tarybos pirmininkas turėtų būti 
renkami tiesioginių rinkimų būdu. 
Jų nuomone, tai labai prisidėtų prie 
ES demokratizavimo ir aktyvesnio 
žmonių dalyvavimo.

Kokių veiksmų ketinate imtis 
toliau?

Anna Maria Darmanin: Įvertinusi 
jaunimo atsakymus planuoju pateikti 
pasiūlymą parengti Komiteto nuo-
monę savo iniciatyva. Tikiuosi, kad 
tai padės ES institucijoms suderinti 
savo politiką, kad būtų veiksmingai 
atsižvelgta į svarbiausius jaunimui 
rūpimus klausimus.

Gianni Pittella: Su įdomiausiomis 
idėjomis supažindinsiu Europos Par-
lamentą ir su savo kolegomis sieksiu, 
kad jos būtų įkūnytos teisės aktuose. 
Be to, ši ypatinga patirtis taps ben-
dros knygos, kurią rašysiu kartu 
su Anna Maria, pagrindine dalimi. 
Šią knygą planuojame išleisti metų 
pabaigoje. Be to, ateityje tikiuosi įgy-
vendinti daugiau ne mažiau įdomių 
bendrų projektų. (mb/rdr) ●

Dabar svarbiausia perkelti jaunimo 
nuomonę į tinkamai parengtą politiką

Nesaugumo jausmas ir baimė dėl ateities 
būdinga beveik visiems

European Economic and Social Committee

Netrukus EESRK

2012  m. birželio 12  d. Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto Pramonės permainų kon-
sultacinė komisija (CCMI) EESRK 
rūmuose Briuselyje švęs savo 10-ies 
metų sukaktį.

Ši komisija buvo sudaryta 2002 m. 
liepos 23  d., nustojus gyvuoti ES 

pirmtakei Europos anglies ir plieno 
bendrijai. Ji perėmė ir išsaugojo 
Europos anglies ir plieno bendrijos 
gyvavimo metu sukauptą patirtį ir 
ją praturtino. Komisija tęsė struk-
tūruotą dialogą dėl anglies ir plieno, 
o pamažu jį išplėtė ir į visas kitas 
sritis, kuriose vyksta pramonės per-
mainos išsiplėtusioje ES.

Konferencijoje bus svarstoma 
esama padėtis ir būsimos tenden-
cijos Komitetui rūpimose srityse. 
Konferencijos tikslas – ne tik siekti 
nenutrūkstamų ir tvarių pramonės 
permainų, bet ir patobulinti Komi-
teto darbo metodus, kuriuos jis taiko 
prognozuodamas Europos pramo-
nės permainas, ir atremti socialinius, 
ekonominius ir ekologinius iššūkius.

Maloniai kviečiame aktyviai daly-
vauti. Daugiau informacijos rasite 
mūsų interneto svetainėje www.eesc.
europa.eu (mp). ●

Pramonės permainų konsultacinei 
komisijai – 10 metų

Energetikos ateitis ir pilietinė visuomenė 
ES – mažai anglies dioksido į aplinką 
išmetančio aljanso kūrimas

EESRK ne kartą sakė, kad norint 
pereiti prie mažai anglies dioksido 
į aplinką išmetančios ir tausiai ište-
klius naudojančios ekonomikos 
būtina iš esmės keisti darbo meto-
dus ir gyvenseną. Propaguodamas 

šią mintį, EESRK 2012 m. birželio 
20 d. rengia konferenciją, kurioje 
bus svarstoma, kaip, pereinant prie 
ateities energijos rūšių derinio (šis 
procesas inicijuotas pagal Energeti-
kos veiksmų planą iki 2050 m.), būtų 
galima užtikrinti realų visuomenės 
dalyvavimą diskusijose dėl mažai 
anglies dioksidą į aplinką išmetan-
čios energetikos ateities.

Visos konferencijos metu disku-
sijų atspirties taškas bus geroji patir-
tis vedant dialogą su piliečiais arba 
tarp piliečių dėl energetikos ateities. 
Svarbiausios diskusijų temos – ener-
getikos ateitis, permainų Europos 
visuomenėje valdymas, žiniasklai-
dos vaidmuo, piliečių švietimas ir 
sąmoningumas.

Daugiau informacijos galite 
kreiptis ir užsiregistruoti galėsite 
adresu: energyfuture2012@eesc.
europa.eu (mp) ●

Energy futures 
and civil society in the EU 

building a low carbon alliance

20/06/2012   9.30 a.m. – 5.p.m.
Room JDE 62, 6th floor 

EESC, Rue Belliard 99, 1040 Brussels

European Economic and Social Committee
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