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ĮŽANGINIS ŽODIS

Valstybės skolos krizė ir fi skalinė 
sąjunga – dvi to paties medalio pusės?

Mieli skaitytojai,
Birželio 20–22 d. Rio de Žaneire vykusi JT kon-
ferencija tvaraus vystymosi klausimais „Rio+20“, 
pratęsusi 1992  m. Žemės aukščiausiojo lygio 
susitikimą, tapo puikia proga padiskutuoti tikrai 
tvarios ateities visiems sukūrimo tema, tačiau 

rezultatai buvo akivaizdžiai ne tokie džiuginantys, kokių tikėjosi EESRK.

Visus praėjusius metus Komitetas rengė kompleksišką ir išsamią darbo-
tvarkę, kurioje visiems trims tvarumo ramsčiams – socialiniam, ekonominiam 
ir aplinkosauginiam – būtų skirtas vienodas dėmesys. Pirmiausia raginome 
parengti tvarumo klausimams skirtą veiksmų planą numatant konkrečius 
tikslus, rodiklius, veiksmus ir mechanizmus. Todėl galime tik apgailestauti, 
kad į Europos ir pasaulio pilietinės visuomenės lūkesčius nebuvo atsižvelgta, 
ir dabar belieka tikėtis, kad įgyvendinimo etape atsiras galimybių pagerinti 
padėtį ir pasiekti daugiau nei numatyta Rio priimtoje galutinėje deklaracijoje.

Į Rio de Žaneirą susirinkę valstybių ir vyriausybių vadovai praleido nepa-
kartojamą progą žengti ryžtingą žingsnį link didesnio teisingumo sociali-
nėje ir aplinkos apsaugos srityje. Tačiau labiausiai apgailestauju, kad nėra 
jokio konkretaus veiksmų plano ateičiai ir jokių privalomų susitarimų dėl 
tvaraus vystymosi metodų. Deja, pernelyg mažai buvo akcentuotas tvaraus 
vystymosi socialinis matmuo, o tokiems tikslams kaip skurdo panaikinimas, 
apsirūpinimas maistu, švariu vandeniu ir tvaria energija nebuvo skirta tiek 
dėmesio, kiek tikėjomės. JT Aplinkos programa taip pat nebuvo pertvarkyta 
į specializuotąją agentūrą.

Laukė ir dar vienas nusivylimas – nebuvo sukurta ombudsmeno ateities 
kartoms pareigybė. Būtų buvę simboliškai svarbu pripažinti, kad tarptautinė 
institucija, galinti užtikrinti ateities kartų teises nepaisant trumpalaikių eko-
nominių interesų, yra būtina.

Vis dėlto galima pasidžiaugti kai kuriomis konferencijos išvadomis. Mums 
buvo malonu, kad galutinėje deklaracijoje buvo skirtas didelis dėmesys sąvokai 
„ekologiška ekonomika“, kaip svarbiam tvaraus vystymosi veiksniui. Palankiai 
įvertinome ir tai, kad įtraukta tvaraus vystymosi tikslų koncepcija, kurią turime 
išvystyti ir kuo skubiau įgyvendinti, kad po šio aukščiausio lygio susitikimo 
pasaulyje prasidėtų svarbūs procesai, o mūsų visuomenė taptų tvaresnė ir 
įtraukesnė. Ne mažiau svarbu, kad buvo pripažintas pilietinės visuomenės 
vaidmuo skatinant tvarų vystymąsi ir siekiant rezultatų šioje srityje.

Kaip jau esu sakęs, kelias iš Rio yra toks pat svarbus kaip ir kelias į Rio. Nuo 
šiol vienas didžiausių pilietinės visuomenės prioritetų yra tęsti su „Rio+20“ 
konferencija susijusį darbą; šis prioritetas išliks ir vienu svarbiausiu mano 
veiklos prioritetų iki mano kaip EESRK pirmininko kadencijos pabaigos.
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TRUMPAI

Europinės bitės! 

Nuo senų laikų bitės atlieka esminį 
vaidmenį, palaikydamos tvarką gam-
tinėje aplinkoje − jos apdulkina auga-
lus ir yra gyvybiškai svarbios žemės 
ūkiui. Pastaraisiais metais bičių skai-
čius pavojingai mažėja. Šio reiškinio 
priežastis kol kas nežinoma, tačiau 
galimas dalykas, kad tai lemia tarša, 
monokultūrų auginimas ir besaikis 
pesticidų vartojimas.  

Mūsų komitetas neabejingas šiai problemai ir jos poveikiui biologinei 
įvairovei, maisto kokybei ir maisto saugumui. Todėl 2012 m. gegužės 7 d., 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas kartu su Regionų 
komitetu įrengė du avilius ant Jaque Delors pastato stogo Briuselyje. Šia 
akcija užbaigiamas prieš metus pradėtas komitetų projektas, kurį įgyven-
dinti padėjo Apis Bruoc Sella draugija. Šios draugijos tikslas − propaguoti 
avilių įrengimą ant miesto pastatų stogų. Šiuo projektu siekiama parodyti, 
kad ir miestai turi padėti išsaugoti biologinę įvairovę ir kad kiekvienas iš 
mūsų nors ir mažais darbais gali padėti apsaugoti pavojuje atsidūrusias 
ekosistemas.

Gegužės 31 d. kai kuriems mūsų komitetų ofi cialaus bičių mieste pro-
jekto atidarymo dalyviams nusišypsojo laimė ir jie galėjo paragauti pirmojo 
medaus (ir tai tik šiek tiek daugiau nei 20 dienų „darbo“ vaisius). Tikimasi, 
kad iš šių dviejų avilių per metus bus prikopinėta apie 40 kg. medaus. (rdr)
 ●

2012 m. atvirų durų dienos
EESRK atveria duris lankytojams

Per 2012  m. gegužės 12  d. 20-ąjį 
kartą surengtą ES institucijų atvirų 
durų dieną EESRK apsilankė dau-
giau kaip 3000 žmonių. Šiais metais 
renginio tema – tvarus vystymasis ir 
ekologiška aplinka; taip siekiama pla-
čiau supažindinti su svarbiausiais JT 
„Rio+20 konferencijos“ tvaraus vys-
tymosi tema klausimais. Svarbiausi 
dalykai, kaip antai: ekologinės darbo 

vietos, atsinaujinantieji energijos ištekliai, tvarūs miestai ir vandens var-
tojimas, pristatyti kūrybiškai ir interaktyviai. Lankytojai turėjo galimybę 
pasikalbėti su Komiteto nariais ir darbuotojais, susipažinti su EESRK darbu 
ir drauge su savo šeimų nariais pasidžiaugti smagiomis renginio akimir-
komis. Visą dieną renginyje aktyviai dalyvavo Staff an Nilsson, pirmininko 
pavaduotoja Anna Maria Darmanin ir generalinis sekretorius Martin Wes-
tlake; jie sveikino lankytojus, pristatė aplinkos apsaugos klausimus. Šiais 
metais puikus (ir savanoriškas) Komiteto narių ir darbuotojų darbas padėjo 
užtikrinti iniciatyvos sėkmę ir kurti dinamišką bei gyvą mūsų institucijos 
įvaizdį visuomenėje. (rdr) ●
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Kitas numeris išeis 2012 m. rugsėjo mėn.

Nuo 2008  m. ekonomikos krizė, 
kuri prasidėjo JAV, yra plačiausiai 
žiniasklaidos gvildenama tema ir 
tapo pagrindiniu pasaulio lyderių 
politinės darbotvarkės klausimu. 
Krizei išplitus po Europą vis daž-
niau mėgstama gretinti JAV Fede-
ralinį rezervą ir Europos Centrinį 
Banką. „Th e Economist“ birželio 
16 d. numeryje lyginami Kalifor-
nijos ir Graikijos viešieji fi nansai. 
Iš šio straipsnio, kurio autorius Los 
Andželo korespondentas, matyti, 

kad už mūsų sienų ES laikoma 
labiau integruota negu Europoje, 
nes kam gi būtų lyginama JAV 
federalinė valstija su ES valstybe 
nare? Europos ekonomikos ir soci-
alinių reikalų komitetas įsitikinęs, 
kad daugiau Europos  reiškia dau-
giau ir geresnių kovos su pasauline 
krize ir jos prevencijos priemonių.

Komitetas ypač akylai seka dis-
kusijas apie tai, kokia turėtų būti ES 
ekonominė integracija, nes pavojus 
kyla ne kam kitam, o pačiam Euro-
pos socialiniam modeliui. Todėl 
visiškai suprantama, kodėl Komi-
teto ECO skyrius, kuris yra atsa-
kingas už ekonomikos ir fi nansų 
reikalus, domisi tokiais klausimais 
kaip euroobligacijų įvedimas, Euro-
pos reitingų agentūros įsteigimas, 
fi nansinis ES piliečių švietimas arba 
fi nansų rinkų reguliavimas.

2012  m. birželio 7  d. EESRK 
vyko aukšto lygio konferencija, 
skirta dabartinei valstybės skolos 
krizei aptarti. Joje dalyvavo Liuk-
semburgo ministras pirmininkas, 
Eurogrupės pirmininkas Jean-
Claude Juncker, Italijos Europos 
reikalų ministras Enzo Moavero 
Milanesi, Europos Komisijos, 

Kipras už geresnę Europą *

Suprasdamas, kad įveikusi dabartinę 
ekonomikos krizę Europa privalo 
būti dar stipresnė, pirmininkau-
jantis Kipras sieks sukurti geresnę 
Europą sutelkdamas dėmesį į tvarų 
augimą, socialinę sanglaudą ir naujų 
darbo vietų kūrimą. Pastarojo meto 
socialinė ir ekonominė raida paska-
tino mus išsikelti tikslą  – sukurti 
tokią solidarumo principu paremtą 
Sąjungą, kuri būtų artimesnė savo 
piliečiams ir svarbesnė pasaulio 
mastu.

Būtina siekti sukurti veiksmin-
gesnę ir tvaresnę Europą. Todėl 
svarbiausias darbotvarkės punk-
tas yra derybos dėl 2014–2020 m. 
daugiametės fi nansinės programos, 
suteikiančios galimybę susitarti dėl 
biudžeto ir politikos gairių, kurios 
padėtų užtikrinti augimą ir padi-
dinti konkurencingumą. Pirminin-
kaujantis Kipras dės pastangas, kad 
būtų užbaigtos derybos dėl DFP ir 
būtų pasiekta kuo didesnė pažanga 
derybose dėl bendros įvairių sričių 
politikos, įskaitant Bendrą žemės 
ūkio ir žuvininkystės politiką ir 
Sanglaudos politiką. Kadangi pir-
mininkaujančiam Kiprui labai svarbi 
sanglaudos politika, mes papra-
šėme EESRK parengti nuomonę dėl 
Viduržemio jūros makroregioninės 
strategijos sukūrimo ir jos nau-
dos salose esančioms valstybėms 
narėms. Ekologiškumo didinimas, 
energijos vartojimo efektyvumas, 
aplinkosauginis tvarumas ir klimato 
kaitos padarinių šalinimas bus kitos 
pagrindinės pirmininkausiančio 
Kipro darbo temos.

Norint įveikti dabartinę ekono-
mikos krizę ir padidinti ES konku-
rencingumą, Europai gyvybiškai 
svarbi našesnė ir į augimą orien-
tuota ekonomika. Todėl išskirtinis 
dėmesys bus skiriamas fi skalinės ir 
makroekonominės politikos prie-
žiūros stiprinimui ir fi skalinio sta-
bilumo užtikrinimui. Kartu būtinas 
spartesnis augimas, tad pirminin-
kaujantis Kipras, siekdamas kon-
kurencingesnės Europos, pastangas 
sutelks į vidaus rinkos stiprinimą ir 
užimtumo, mokslinių tyrimų ir ino-
vacijų skatinimą pagrindinį dėmesį 
skirdamas MVĮ. 

Siekiant sukurti piliečiams arti-
mesnę Europą, kuri pasižymėtų 
solidarumu ir socialine sanglauda, 
išskirtinis dėmesys, turint omenyje 
didėjantį nedarbo ES lygį, bus ski-
riamas jaunimo užimtumui. Bendros 
Europos prieglobsčio sistemos sukū-
rimas iki 2012 m. pabaigos taip pat 
yra prioritetas. Todėl mes paprašėme 
EESRK parengti tiriamąją nuomonę 
dėl sistemos (Eurodac), leidžiančios 
palyginti prieglobsčio prašytojų ir 
tam tikrų kategorijų neteisėtų imi-
grantų pirštų antspaudus, sukūrimo. 
Pirmininkaujantis Kipras taip pat 
paprašė EESRK parengti nuomonę 
dėl dalyvaujamųjų procesų stipri-
nimo ir vietos valdžios institucijų, 
pilietinės visuomenės ir socialinių 
partnerių indėlio įgyvendinant stra-
tegiją „Europa 2020“ didinimo. 

Pirmininkaujantis Kipras taip 
pat sieks Europą priartinti prie jos 
kaimynų: toliau įgyvendins plėtros 
darbotvarkę ir daugiau dėmesio 
skirs Europos kaimynystės politi-
kos pietų aspektui, stengsis toliau 
didinti Sąjungos įtaką tarptautinėje 
arenoje, sieks ES vystymosi tikslų ir 
stiprins jos išorės prekybos politiką.

Sąjunga turi priartėti prie savo 
piliečių. Mūsų vizija yra siekti, 
kad Europa būtų „fi loxenos topos“ 
– palanki vieta įmonėms, idėjoms, 
paslaugoms, inovacijoms ir kultūrai. 
„Filoxenos topos“ yra neatskiriama 
dalis mūsų noro sukurti geresnę 
Europą – Sąjungą, kuri suteiktų viltį 
savo piliečiams ir ypač jaunajai kar-
tai. ●

*Andreas Mavroyiannis, Prezidento ministras pavaduotojas, atsakingas už Europos reikalus, Kipro pirmininkavimas ES Tarybai

EESRK Kiprui atstovaujančių 
narių lūkesčiai dėl Kipro pirmininkavimo 
Europos Sąjungai*

Viduržemio regionui reikia naujos vizijos

Michalis Antoniou
Darbdavių grupė
Kipro darbdavių ir pramonininkų federacijos (OEB) generalinio direktoriaus padėjėjas
Kipras pradeda pirmininkauti pačiu neramiausiu metu per visą Europos pokario laikotarpį. Nepaisant to, toks sudė-
tingas laikotarpis atveria duris galimybėms ir permainoms. Tokiu metu EESRK, glaudžiai bendradarbiaudamas su 
kitomis ES institucijomis, turėtų skatinti ir viešinti politiką, kuri būtina atgaivinti augimą, sumažinti nedarbo lygį 
ir sugrąžinti visiems europiečiams klestėjimo perspektyvą.

Dimitris Kittenis
Darbuotojų grupė
Kipro darbuotojų konfederacijos (SEK) buvęs generalinis sekretorius
Kipras, įsikūręs Europos, Vidurio Rytų ir Afrikos kryžkelėje, pirmininkavimą ES perima tuo metu, kai Sąjunga pati 
yra atsidūrusi kryžkelėje. Pirmininkausiantis Kipras yra raginamas padėti spręsti nelygybės ir solidarumo problemas, 
imtis skubių sprendimų šalinant krizės padarinius, kad sumažėtų nedarbas, pagerėtų gyvenimo kokybė ir toliau 
vyktų Europos integracija.

Kostakis Konstantinidis
Įvairių interesų grupė
Kipro ūkininkų sąjungos (EKA) pirmininkas
Visą pirmininkavimo laikotarpį mūsų tikslai ir užmojai bus susiję su siekiu didinti valstybių narių tarpusavio 
bendradarbiavimą bei solidarumą ir padidinti pastangas siekti taikos ne tik Viduržemio jūros regione ir Vidurio 
Rytuose, bet ir Europoje bei visame pasaulyje. Norėtume, kad ir paprastų žmonių gyvenimo lygis pakiltų, padidėtų 
augimas ne tik Europoje, bet ir ES nepriklausančiose šalyse.

Michalis Lytras
Įvairių interesų grupė
Pirmininkaujantis Kipras padės siekti socialinės ir ekonominės sanglaudos tikslo Europos Sąjungoje ir stengsis skatinti 
ekonomikos augimą bei įveikti ekonomikos krizę, baigti rengti ir patvirtinti 2014–2020 m. Bendrą žemės ūkio poli-
tiką, kovoti su bedarbyste ir siekti, kad Europoje ir visame pasaulyje įsivyrautų taika. Tikiu, kad šis pirmininkavimo 
laikotarpis bus sėkmingas ir vaisingas.

Andreas Pavlikkas
Darbuotojų grupė
Kipro darbo federacijos Mokslinių tyrimų ir studijų departamento vadovas
Norėčiau, kad Kipro Respublikos pirmininkavimas būtų sėkmingas visais lygmenimis – ir politiniu, ir organizaciniu. 
Mūsų šalis kiek galėdama turi prisidėti prie sprendimų priėmimo didelių ir mažų šalių solidarumo klausimais, kad 
būtų sustiprinta ir išplėsta Bendrijos darbotvarkė ir sutvirtėtų ES santykiai su Viduržemio jūros regiono ir Vidurio 
Rytų šalimis. Be to, pirmininkavimas suteiks progą pristatyti šalį, jos stipriąsias puses ir vertybes Europoje ir pasau-
lyje, kad pritrauktų investicijas ir turistus. ●

* Atsistatydinus vienam iš EESRK Kiprui atstovaujančių narių, inicijuota naujo nario paskyrimo procedūra. Kai šis naujienlaiškis buvo atiduotas spausdinti, procedūra dar nebuvo baigta. 
Visą EESRK narių sąrašą galima rasti mūsų interneto svetainėje eesc.europa.eu.

Nuomonės pranešėju paskirtas 
EESRK narys iš Graikijos, EURO-
MED tęstinio darbo komiteto pir-
mininkas Dimitris Dimitriadis. 

„EESRK info“: Kodėl ES 
reikalinga nauja Viduržemio 
jūros makroregiono 
strategija?

Dimitris Dimitriadis: Visos iki 
šiol ES dėtos pastangos spren-
džiant Viduržemio jūros regiono 
klausimus buvo nesėkmingos. 
1995 m. pradėtą Barselonos pro-
cesą, kuriuo buvo siekiama api-
brėžti ES ir Viduržemio jūros 
regiono partnerių santykius, jau 
galima pamiršti. 

Tuo tarpu dėl revoliucijų Šiaurės 
Afrikos šalyse geopolitinės sąlygos 
šiame regione visiškai pasikeitė. 

Dimitris Dimitriadis, EESRK narys

POKALBIS SU KOLEGOMIS

Lenkijos atstovas, EESRK Darbuo-
tojų grupės narys ir Komiteto narių 
atstovas „EESRK info“ naujien-
raščio valdyboje Tomasz Jasiński 
keliuose interviu kalbins savo kole-
gas Komiteto narius stengdamasis 
sužinoti, kuo jie gyvena. Pirmas 
jo interviu surengtas su EESRK 
darbuotojų grupės nariu iš Nyder-
landų Martin Siecker, atstovaujan-
čiu Nyderlandų profesinių sąjungų 
federacijai.

Tomasz Jasiński: Kokia jūsų 
profesija?

Martin Siecker: Esu žurnalis-
tas. Pradėjau dirbti aštuntajame 
dešimtmetyje kairiosios pakraipos 
dienraščio reporteriu. Po dešimties 
metų prisijungiau prie darbuotojų 
judėjimo – tapau šio judėjimo narių 
naujienraščio redaktoriumi. 

T. J.: Kas jus paskatino siekti 
karjeros profesinių sąjungų 
judėjime? 

M. S.: Kuo daugiau reportažų 
rengiau apie darbo santykius, tuo 
labiau ėmiau domėtis tais klau-
simais. Sykį sužinojau, kad jauni 
laikraščio reporteriai negauna 
algos, kurią turi teisę gauti. Kartu 
su kolegomis sukūrėme iniciaty-
vinį komitetą jiems ginti. Derėjo-
mės su redaktoriumi ir galiausiai 
laimėjome. Štai tada nusprendžiau 
dirbti darbuotojų teises ginančioje 
organizacijoje. 

T. J.: Kiek laiko esate 
profesinės sąjungos narys? 

M. S.: Į profesinę sąjungą įstojau tik 
pradėjęs dirbti, tai yra 1967 m. Prieš 
tapdamas žurnalistu dirbau įvairius 
laikinus darbus. Toks buvo mano 
pasirinkimas. Tuo metu nenorėjau 
nuolatinio darbo ar laikytis nusta-
tytų darbo valandų. Man patiko 
laisvė. Kai būdavo šilta, užuot dir-
bęs galėdavau eiti maudytis.  

T. J.: Kokių turite pomėgių? 

M. S.: Man labai patinka muzika. 
Daug jos klausausi. Šiek tiek moku 
mušti būgnus, bet ne tiek, kad galė-
čiau groti grupėje. Net jei mokėčiau 
geriau, neturėčiau pakankamai 
laiko būti būgnininku muzikos 
grupėje. Dar mėgstu skaityti, turbūt 
nieko nėra geriau už gerą detektyvą. 

T. J.: Maniau, kad 
Nyderlanduose visi pamišę dėl 
futbolo...

M. S.: Esu aistringas futbolo sirga-
lius. Sergu už Amsterdamo „Ajax“. 
Anksčiau gyvenau prie Amsterdamo 
olimpinio stadiono  – tada „Ajax“ 
išgyveno geriausius savo laikus. Ste-
bėjau visas aštuntojo dešimtmečio 
pradžioje vykusias Europos žaidynes 
„namuose“. Tuomet jose dalyvavo 
„Ajax“ ir triskart iš eilės tapo Europos 
čempionų lygos nugalėtoja.  

T. J.: Kada tapote EESRK nariu?

M. S.: Prieš dešimt metų. 2010  m. 
buvau paskirtas EESRK nariu trečią 
kartą.

T. J.: Kokie, jūsų nuomone, yra 
didžiausi iššūkiai, kuriuos ES 
turi įveikti?

M. S.: Didėjantis euroskepticizmas. 
Tai reali grėsmė. Jei jo nepašalin-
sime, kyla pavojus, kad iš vieningos 
Europos teliks vienas kvadratinis 
kilometras betono, stiklo ir plieno 
konstrukcijų netoli Briuselio centro, 
kurios taps paminklu idealams, anks-
čiau laikytiems didžiais ir viliojančiais, 
bet galiausiai atsidūrusiems istorijos 
sąvartyne kaip didžiausia ir brangiau-
sia politinė nesėkmė. ●

Netrukus EESRK 
Kurkime stipresnę Europą! 

Pilietinė visuomenė –  visateisė 
strategijos „Europa 2020“ partnerė

2012 m. rugsėjo 25 d. renginys bus 
skirtas svertams augimui skatinti 
ir Europos augimo paktui rengti. 
Keturiuose tuo pačiu metu vyksian-
čiuose praktiniuose seminaruose bus 
diskutuojama, kaip sukurti nuose-
klią ES augimo strategiją, atgaivinti 
bendrąją rinką ir ekonomiką, kurti 
darbo vietas ir vystyti inovacijas 

pažangaus ir tvaraus augimo sąly-
gomis. 

Visų EESRK grupių pirmininkai 
išdėstys savo nuomonę, kaip padėti 
Europai grįžti į tvaraus augimo kelią. 
Aukšto lygio grupė diskutuos, kaip 
kuo geriau išnaudoti strategijos 
„Europa 2020“ siūlomas galimybes. 

Konferencijoje dalyvaus naciona-
liniai ir ES suinteresuotieji subjektai, 
ES lygmens sprendimus priimantys 
pareigūnai, Europos Parlamento 
nariai, valstybių narių parlamenta-
rai, vyriausybių ir valdžios institu-
cijų atstovai, ES ir valstybių narių 

pilietinės visuomenės atstovai, vie-
tos ir regionų valdžios institucijos, 
ekspertų grupės ir viešosios nuomo-
nėsformuotojai.

Konferencijoje EESRK ir naci-
onalinės ekonomikos ir socialinių 
reikalų tarybos siūlys idėjas, daly-
sis patirtimi ir geriausios praktikos 
pavyzdžiais, kad visomis pirmiau 
minėtomis priemonėmis galėtų 
pasinaudoti siekiant tvarios ir kon-
kurencingos Europos. (kf) ●

Ar norėtumėte sužinoti dau-
giau? Susipažinkite su renginio 
programa http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.fr.home.

Išsamesnės informacijos ieškokite 
europe2020-eesc@eesc.europa.eu.

KIPRO PIRMININKAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI

Todėl viską turime pradėti iš 
naujo. Turime sukurti naują viziją 
ir laikytis visiškai kitokio požiūrio. 
Netrukus įvyks pirmasis mano susi-
tikimas su vienu iš Kipro ministrų, 
kurio metu aptarsime, kaip EESRK 
galėtų geriausiai patarti Kiprui.  

„EESRK info“: Daugybę 
problemų, su kuriomis 
susiduria Viduržemio jūros 
regiono ES valstybės narės 
galėtų būti sprendžiamos 
įgyvendinant ES sanglaudos 
politiką... 

D. D.: Sanglaudos politikos nepa-
kanka. Mums reikia platesnės 
vizijos ir ilgalaikės 15–20  metų 
perspektyvos, kuri apimtų visą 
regioną, o ne tik ES valstybes nares 
šiame regione. Pirmiausia turime 
apibrėžti aiškius, ilgalaikius strate-

ginius regiono tikslus, o tada – užti-
krinti, kad sanglaudos politika juos 
remtų. 

„EESRK info“: Ką tik grįžote 
iš konferencijos dėl Baltijos 
jūros regiono strategijos. Ar 
nemanote, kad galėtumėte 
pasisemti įkvėpimo iš 
kai kurių šios strategijos 
sprendimų? 

D. D.: Baltijos jūros strategija be 
abejonės yra pavyzdys panašioms 
strategijoms. Ji parodė, kokios 
sėkmės gali susilaukti integruotas 
požiūris į keletui šalių ir valdžios 
institucijų rūpimus klausimus. 
Savaime suprantama, kad neįma-
noma tiesiog visiems pritaikyti 
Baltijos jūros regiono strategijos 
sprendimų, tačiau keletas iš jų gali 
būti naudingas įkvėpimo šaltinis. 

Kalbant apie geopolitines sąlygas, 
iš Baltijos jūros regiono strategijos 
galima pasimokyti vieno naudingo 
dalyko: nors strategija taikoma tik 
ES valstybėms narėms, jos sėkmei 
itin svarbūs ES ir Rusijos santykiai. 

Galiausiai, jei norime, kad ES 
Viduržemio jūros regiono strate-
gija būtų sėkminga, ji turi apimti 
visas Viduržemio jūros pakrantės 
šalis: ES valstybes nares, salas, Šiau-
rės Afrikos šalis, Turkiją, Izraelio ir 
Palestinos teritorijas. (mb)  ●

Pirmininkausiančio Kipro inter-
neto svetainė jau sukurta ir veikia.

Norėdami gauti naujausios 
informacijos apie Kipro pirminin-
kavimą, spauskite nuorodą www.
cy2012.eu.

Tarybai pirmininkaujantis Kipras 
paprašė EESRK parengti nuomo-
nės projektą dėl Viduržemio jūros 
makroregiono strategijos. Kuo ji 
naudinga salų valstybėms narėms?

Andreas Mavroyiannis, Respublikos Prezidento 
ministras pavaduotojas, atsakingas už Europos 
reikalus, Kipro pirmininkavimas ES Tarybai

NAUJI EESRK LEIDINIAI

 ■ Vartotojų apsauga

 ■ Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komi-
tetas Kipro pirmininkavimo ES Tarybai laiko-
tarpiu

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

Europos Centrinio Banko ir Euro-
pos Parlamento aukšto rango atsto-
vai. Konferenciją pradėjo EESRK 
pirmininkas Staff an Nilsson, kuris 
paragino kurti fi skalinio stabilumo 
sąjungą ir įvesti euroobligacijas. Jis 
pabrėžė, kad būtina imtis konkre-
čių iniciatyvų, kad valstybės narės 
pasidalytų fiskalinę atsakomybę, 
nes tuomet šalims, kurios vykdo 
fiskalinę konsolidaciją, galėtų 
mažėti valstybės skolos palūkanų 
normos. 

Diskusiją vedė ECO skyriaus 
pirmininkas Michael Smyth, kurio 
nuomone, mus ištikusi paklausos 
krizė panaši į 4-ojo dešimtmečio 
krizę, o  griežtas taupymas  – tai 
kelias į recesiją, terpė populizmui 
ir radikalioms pažiūroms. Dviejų 
EESRK nuomonių dėl euroobli-
gacijų ir panašių bendros skolos 
priemonių pranešėjų Carmelo 
Cedrone ir Gerard Dantin bei 
EESRK nuolatinės tyrimo gru-
pės dėl ekonominės politikos 
koordinavimo pirmininko Pedro 
Augusto Almeida Freire manymu, 
integracija yra vienintelė galima 
išeitis iš susidariusios padėties. 
C.  Cedrone parengtoje nuomo-
nėje, kuri jau priimta, pateikiamas 
konkretus pasiūlymas įvesti dviejų 
tipų obligacijas: stabilumo obliga-
cijas, kurios reikštų bendrą skolą ir 
bendrus įsipareigojimus, ir inves-
ticines obligacijas, kuriomis būtų 
pritraukiamas kapitalas iš tokių 
besiformuojančios rinkos ekono-
mikos šalių kaip Brazilija, Rusija, 
Indija ir abi Kinijos. G.  Dantin 
šiuo metu rengia nuomonę dėl 
skolos pasidalijimo tarp valstybių 
narių. Dėl jos bus balsuojama per 
liepos mėn. plenarinę sesiją. Komi-
sijos atstovas pabrėžė, kad svarbu 
sukurti finansų sektoriaus ES 
lygmens apsaugą ir toliau didinti 
fi skalinę integraciją. Europos Par-
lamento narė Sylvie Goulard pažy-
mėjo, kad Europos Vadovų Taryba 
neturėtų būti vienintelė politinė 
arena, kurioje ieškoma išeities iš 
krizės. Jos manymu, tam reikia pla-
tesnio požiūrio. Jean-Claude Junc-
ker baigė konferenciją optimistine 
gaida ir pasiūlė dalyviams įsivaiz-
duoti, kaip sunku būtų buvę dau-
gumai valstybių narių išgyventi šią 
pasaulinę fi nansų krizę vienoms. 

Apskritai EESRK šia konferen-
cija, kuri sulaukė nemažo žinias-
klaidos dėmesio, siekė prisidėti 

Krizei įveikti trūksta politinės valios

Gerb. C. Cedrone, neseniai parengtoje savo 
nuomonėje teigėte, kad dabartinė Europos 
krizė yra labiau politinė negu ekonominė

Europa nebegali sau leisti vykdyti bendrą pinigų politiką 
ir 17-os rūšių ekonomikos ir fi nansų politiką. ES turėtų 
stengtis kurti fi skalinę sąjungą ir žengdama šia kryptimi 
pirmiausia turėtų įvesti dviejų rūšių viena kitą papildan-
čias, bet skirtingas ES obligacijas: neapyvartines sąjungos 
obligacijas, skirtas skolai stabilizuoti, ir euroobligacijas, 
kurios padėtų ekonomikai atsigauti ir augti.

Ar tai įmanoma?

Šios obligacijos grąžintų investuotojų pasitikėjimą, būtų naudojamos vietoj 
taupymo priemonių ir kartu atkurtų gerovę. Be to, pagal mūsų planą nereikia 
keisti Sutarčių ar steigti naujų institucijų. Būtų naudojamasi esamomis ES 
priemonėmis, pavyzdžiui, Europos investicijų fondu (EIF). Vienintelis dalykas, 
kurio trūksta, – tai politinė valia. (rdr) ●

Martin Siecker negali gyventi be muzikos ir detektyvinių romanų
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GLAUSTAI APIE PLENARINĘ SESIJĄ
Augimą skatinanti skaitmeninė rinka 

Pirmininkaujančios Danijos prašymu EESRK gegužės mėn. 
priėmė nuomonę dėl augimo skatinimo kuriant bendrąją skai-
tmeninę rinką. „Ant kortos“ pastatyta daug, nes, kaip rodo ES 
tyrimai, sukūrus bendrąją skaitmeninę rinką, Europos BVP iki 
2020 m. išaugtų 4 procentais.

Nuomonėje raginama visoje Europos teritorijoje, įskaitant 
atokiausias vietoves, kuo greičiau sukurti visuotinei prieigai 
prie interneto būtiną infrastruktūrą. 

„Kadangi iki 2015 m. 95 proc. 
visų darbuotojų privalės mokėti 
naudotis internetu, didžiausia 
reikšmė tenka mokymui“, – tei-
gia nuomonės pranešėja Laure 
Batut (Darbdavių grupė, Pran-
cūzija). Jos manymu, visuotinė 

prieiga prie technologinės ir programinės įrangos ir galimybė 
mokytis ja naudotis yra būtina sąlyga norint atremti šį iššūkį.  

Norint suaktyvinti e. prekybą, EESRK ragina suderinti pre-
kybą ir netiesioginius mokesčius reglamentuojančius teisės 
aktus, tačiau įspėja, kad tai gali būti dingstis didinti mokesčių 
tarifus.  (mb) ●

Europa atsilieka siekdama energetikos tikslų 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) 
savo nuomonėje dėl Energetikos veiksmų plano iki 2050 m., 
priimtoje per gegužės mėn. plenarinę sesiją, perspėjo, kad ES ir 
kai kuriose jos valstybėse narėse pažanga pereinant prie mažo 

anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos 
pavojingai atsilieka nuo 
užsibrėžtų tikslų.

Komiteto nuomone, 
ES nepripažįsta savo atsi-
likimo masto nuo pačios 
užsibrėžtų tikslų. Nuomo-

nės pranešėjas Pierre Jean Coulon (Darbuotojų grupė, Pran-
cūzija) teigia: „Labai taršių gamybos procesų mažėjimas ES, jų 
gausėjimas kitose pasaulio šalyse, ir galiausiai importavimas 
į ES, tiesiog paslepia problemos mastą.“

Nuomonėje kritiškai vertinama energijos vartojimo efek-
tyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos srityje daroma 
pažanga. Joje teigiama, kad atsinaujinančių išteklių energijos 
vystymui kliudo nepastovi vyriausybės parama ir, kai kuriais 
atvejais, vietos pasipriešinimas.

Siekiant padidinti informacijos srautą ES, Komitetas dar 
kartą ragina įsteigti Europos pilietinės visuomenės forumą 
suburiant visus suinteresuotuosius subjektus, kad jie aptartų 
perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio energijos iki 2050 m.

„Visuomenės pritarimas energetikos sprendimams yra iššū-
kis šiandienos Europos demokratijai“, – teigia nuomonės ben-
drapranešėjis Richard Adams (Įvairių interesų grupė, Jungtinė 
Karalystė), – ir pridūria, kad „Veiksmų planas iki 2050 m. turi 
ne tik paskatinti kuo platesnio masto europiečių diskusijas, 
bet ir propaguoti dalyvavimą visais lygmenimis – asmeniniu, 
regionų, nacionaliniu ir ES“. (mb) ●

Europos socialinis verslas ir Socialinio verslumo 
fondai

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) 
savo dviejose nuomonėse − dėl Europos socialinio verslumo 
fondų (pranešėja Ariane Rodert, Įvairių interesų grupė) ir dėl 
Socialinio verslo iniciatyvos (pranešėjas Giuseppe Guerini, Įvai-
rių interesų grupė) − paragino Europos Komisiją ir valstybes 
nares sudaryti socialinėms įmonėms geresnes sąlygas dalyvauti 
viešuosiuose pirkimuose ir apsirūpinti fi nansavimu, sukurti 
nacionalinius pagrindus socialinių įmonių augimui ir deramai 
įgyvendinti Europos socialinio verslumo fondą. 

Socialinės ekonomikos sekto-
riuje ES jau dirba daugiau kaip 
11 milijonų žmonių, o tai sudaro 
6 proc. visos darbo jėgos. Apyti-
kriai viena iš keturių Europoje 
įsteigtų įmonių yra socialinė 
įmonė. Dabartinėmis krizės sąly-
gomis, kai nuolat didėja darbo 
neturinčių arba ekonominiais 
ištekliais negalinčių pasinaudoti 

žmonių skaičius, EESRK, remdamasis strategija „Europa 2020“, 
nori sustiprinti augimą, padidinti užimtumo lygį bei konkuren-
cingumą ir kartu sukurti įtraukesnę visuomenę. 

EESRK nuomone, ateityje be Europos socialinio verslumo 
fondo turėtų būti sukurtos papildomos fi nansinės priemonės 
socialinėms įmonėms plėtoti. Europos socialinio verslumo fon-
das vienas nepajėgs pagerinti galimybių apsirūpinti reikiamu 
kapitalu. (ail) ●

Prieš penkerius metus Europos 
Vadovų Taryba pavedė grupei 
žinomų Europoje asmenų parengti 
pranešimą apie ES iššūkius per arti-
miausius 20 metų. Ši „išmintingų 
žmonių“ grupė, kuriai paeiliui pir-
mininkavo Felipe Gonzalez, Mario 
Monti ir Lech Walesa, 2010  m. 
gegužės mėn. padarė išvadą, kad 
Europą reikia kurti iš naujo. Prane-
šime buvo nurodyti šie prioritetai: 
ekonomikos augimas, konkuren-
cingumas, demokratinis legitimu-
mas ir lyderiavimas sprendžiant 
klimato kaitos problemą. Būtent 
šių klausimų sprendimas ir yra 
pagrindinis kasdienis organizuotos 
pilietinės visuomenės Europos eko-
nomikos ir socialinių reikalų komi-
tete (EESRK) darbas, atsispindintis 
viešuosiuose klausymuose, konfe-
rencijose, tyrimo grupėse ir nuo-
monėse. Visiškai neatsitiktinai šių 
išmintingų žmonių pateikti atsa-
kymai sutampa su vienu pagrin-
dinių daugumos EESRK politinių 
pozicijų principu − „Mums reikia 
daugiau, o ne mažiau Europos“.

Mums, dirbantiems EESRK, 
„daugiau Europos“ turi būti prin-
cipas, kuriuo reikia vadovautis 
rengiant daugiametę finansinę 
programą (DFP) 2014−2020  m., 
nuo kurios priklausys ES biudže-
tas artimiausius šešerius metus. 
Kai buvo patvirtinta ankstesnė 
DFP, daugumos Europos šalių 
ekonomika augo ir fi nansinis sta-
bilumas buvo savaime suprantamas 
dalykas. Turint omenyje dabartinį 
nestabilumą ir per Europą besiri-
tančią griežto taupymo bangą, kyla 
pavojus, kad bus patvirtintas mini-
malistinis biudžetas. Todėl Euro-
pos Komisija (EK) siūlo išlaikyti 
bendrą ES biudžetą, kurio dydis 
sudaro 1 proc. ES BVP, tuo tarpu 
kurios valstybės narės reikalauja jį 
dar labiau apkarpyti. Gegužės mėn. 

plenarinėje sesijoje EESRK savo 
ruožtu priėmė nuomonę, kurioje 
buvo raginama biudžetą padidinti 
iki 1,11  proc. Prisiminkime biu-
džeto apibrėžtį: „biudžetas –  tai 
išlaidų, pajamų ir išteklių per nusta-
tytą laikotarpį sąmata, atspindinti 
fi nansinių sąlygų ir tikslų ateityje 
suvokimą“. Turint omenyje dabar-
tinę ES padėtį, reikia persvarstyti ir 
išlaidas, ir pajamas, kadangi dabar-
tiniai tikslai yra aukštesni. Jei ES iš 
tikrųjų nori didelės pažangos inte-
gracijos srityje ir prisiimti didesnę 
atsakomybę, ji turi perimti augimo 
vadžias, kad būtų išsaugotas Euro-
pos socialinis modelis. O tai įma-
noma padaryti tik tuomet, jei 
biudžetas – priemonė, kuria nau-
dojasi ES šiam tikslui pasiekti − bus 
pakankamai plataus užmojo.

Atsižvelgdama į  tai, Europos 
Komisija pasiūlymu dėl DFP pato-
bulina ir supaprastina biudžeto 
struktūrą. Kitas teigiamas dalykas 
yra EK išsakyta kritika dėl kai kurių 
valstybių narių požiūrio į derybas, 
grindžiamas sąžininga grąža ir 
horizontaliuoju teisingumu. Kal-
bant apie įplaukas, EESRK prita-
ria naujos nuosavų išteklių, prie 
kurių priskiriamas pakeistas PVM 
ir finansinių sandorių mokestis, 
sistemos įdiegimui. Išlaidų požiū-
riu, institucijos ir valstybės narės 
turėtų nepamiršti pridėtinės euro-
pinės vertės principo – idėjos, pagal 
kurią ES lygmeniu išleistas euras 
yra veiksmingesnis nei nacionaliniu 
lygmeniu išleistas euras. EK pasiū-
lymu taip pat patobulinta BŽŪP 
ir sanglaudos politikos, kurioms 
tenka pagrindinės biudžeto išlaidos, 
struktūra. BŽŪP atveju pirmenybė 
teikiama efektyvumui ir našumui, 
sanglaudos politikoje – skatinama 
įgyvendinti makroprojektus, kad 
būtų sumažintas lėšų išsklaidymo 
poveikis. Vis dėlto EESRK perspėja, 

kad, jei lėšų išmokėjimui bus tai-
komos makroekonominės sąlygos, 
dabartinė sanglaudos politika gali 
būti nepalanki mažiausiai išsivys-
čiusiems ES regionams. 

Be koncepcijos „reikia dau-
giau, o ne mažiau Europos“ dažnai 
EESRK minima ir kita koncep-
cija − „Europos nebuvimo kaina“. 
Jei ES biudžeto dydis, efektyvumas 
ir skaidrumas bus neproporcingi 
klausimų svarbai, gali tekti XXI a. 
iššūkius atremti susilpnėjusiai ES, 
o tai prieštarautų išmintingų žmo-
nių patarimams. (asp) ●

1989 m. Jungtinių Tautų Vystymo 
programos valdančioji  taryba 
paskelbė Pasaulio gyventojų dieną 
ir ji minima kasmet liepos 11  d. 
siekiant supažindinti su pasaulio 
gyventojų raida ir tvarumo klausi-
mais. Kadangi gyventojų ir tvarumo 
klausimai yra neatsiejami, „EESRK 
info“ atstovas susitiko su EESRK 
Tvaraus vystymosi observatorijos 
pirmininku Hans-Joachim Wilms 

Liepos 11-oji − Pasaulio gyventojų diena

pasikalbėti apie Pasaulio gyventojų 
dieną. 

„EESRK info“: Ar vis dar 
aktualu minėti Pasaulio 
gyventojų dieną?

Hans-Joachim Wilms: Taip, tai 
svarbu, kadangi mums reikia 
pasvarstyti, kaip norime spręsti 
gyventojų klausimą, visų pirma, 

kaip užtikrinti apsirūpinimą maistu. 
Aišku, ir EESRK ūkininkai yra pasi-
daliję į  dvi stovyklas. Tradiciniai 
ūkininkai teigia, kad gali pagaminti 
daugiau, bet tam reikia padidinti 
žemės ūkio paskirties žemės plotą. 
Aš priklausau antrajai grupei, kuri 
mano, kad planeta galėtų išmaitinti 
visus, jei būtų teisinga paskirstymo 
sistema.  

„EESRK info“: Ką tai reiškia?

H. J. W.: Jungtinių Tautų Maisto 
ir žemės ūkio organizacijos (FAO) 
pateikta statistika rodo, jog pasaulyje 
gali būti pagaminama tiek maisto, 
kad užtektų visiems, tačiau maistas 
gaminamas ne ten, kur jo reikia, ne 
tos kokybės ir ne tokiais kiekiais. 
Klausimas, kaip pakeisti šią padėtį? 
Padariniai yra pražūtingi, pavyz-
džiui, miškų naikinimas Brazilijoje 
ir Argentinoje. Tai, kad europiečiai 
negali pasigaminti pakankamai 
maisto, rodo, jog būtina keisti mūsų 
pačių ir besivystančių šalių gamin-
tojų elgseną. Kitas klausimas, kurį 
reikėtų akcentuoti – kaip smarkiai 
pakito mitybos įpročiai per pastarąjį 

amžių (pavyzdžiui, daugiau suvar-
tojama mėsos).   

„EESRK info“: Kas turėtų 
keistis?

H. J. W.: Turėtų įvykti daugybė 
dalykų, kad būtų sukurtas išsamus 
paveikslas. Būtų gerai, jei pakaktų 
tik propaguoti dirbamos žemės 
plotų didinimą. Turime užtikrinti, 
kad šalys būtų kuo labiau nepri-
klausomos. Pavyzdžiui, nėra jokios 
prasmės vežti per visą pasaulį 
gyvūnų pašarus. Taip pat netei-
singa Vokietijos gamtos drausti-
nius atiduoti biomasės žaliavos 
gamybai. Tai tik du pavyzdžiai. 

„EESRK info“: EESRK ne kartą 
aiškiai pasakė, kad būtina 
keisti gamybos ir vartojimo 
modelius. Ar, jūsų nuomone, 
vien šių dalykų pakaktų 
tvariai ateičiai užtikrinti?

H. J. W.: Prieš dešimt metų į tva-
rumą niekas rimtai nežiūrėjo. 
Šiandien visi suvokia, kad nega-
lima toliau taip elgtis, kaip elgia-

Tiltai virš neramaus vandens
Pokalbis su Danijos Europos reikalų ministru Nicolai Wammen 

„EESRK info“: Kokius siekius 
buvo užsibrėžusi Danija 
pirmininkavimo laikotarpiui?

Nicolai Wammen: Nuo pat pradžių 
buvo aišku, kad Danija perima pir-
mininkavimą Tarybai gilios ekono-
mikos krizės metu. Aiškus Danijos 
pirmininkavimo siekis buvo padėti 

Europai grįžti į vėžes, išbristi iš krizės 
– ne skambiomis spaudos antraštėmis 
visoje Europoje, o kantriu darbu sie-
kiant rezultatų, kurių reikia Europai. 
Per pastaruosius šešis mėnesius mes 
sunkiai dirbome šia linkme, „tiesėme 
tiltus virš neramių vandenų“ ir žings-
nis po žingsnio judėjome į  priekį 
derybų procese. 

Pirmininkaudama Danija padėjo 
formuoti ekonomikos politiką, kuria 
krizės problemos sprendžiamos 
dviem būdais: kad būtų užtikrintas 
ūkio atsigavimas, reikėjo ir tebereikia 
atkurti pasitikėjimą konsoliduojant 
viešuosius finansus, taip pat turė-
jome skatinti augimą ir naujų darbo 
vietų kūrimą, kuris neįmanomas be 
reformų ir naujų iniciatyvų. 

Dabar, apžvelgdamas pirmininka-
vimo laikotarpį, manau, jog teisinga 
būtų sakyti, kad mums tikrai pavyko 
padėti Europai žengti svarbų žingsnį 
šiame kelyje. 

„EESRK info“: Ką įvardytumėte 
kaip savo didžiausius 
laimėjimus? 

N. W.: Nuo pat pradžių pirminin-
kaujanti Danija ėmėsi sunkaus, rimto 
darbo, kurį reikia atlikti, kad Europa 
galėtų eiti pirmyn. Per pastaruosius 
šešis mėnesius siekėme realių rezul-
tatų visose srityse. Svarbiausias laimė-
jimas yra ne kokia nors viena skambi 
antraštė, o tai, kad mes įrodėme, jog, 
nepaisydama krizės, ES veikia ir pasie-
kia rezultatų. Aš didžiuojuosi tuo, kad 
pirmininkavusi Danija, bendradar-
biaudama su kitomis ES institucijomis, 
įnešė svarbų indėlį į Europos vadavi-
mosi iš krizės procesą. 

Be to, norėčiau tiesiog atkreipti 
dėmesį į  tris nuopelnus, nesusiju-
sius su ta ekonomikos darbotvarke, 
apie kurią ką tik kalbėjau. Pirmiausia 
–  susitarimas dėl Energijos varto-
jimo efektyvumo direktyvos. Tai ne 
tik gera žinia kalbant apie klimatą ir 

mūsų priklausomybę nuo energijos 
– šis susitarimas padės sukurti 400 000 
darbo vietų Europoje. Išskirčiau ir ES 
tarptinklinio ryšio reglamentą. Jis leis 
užtikrinti mažesnes judriojo ryšio kai-
nas užsienyje, kai naudojamės išma-
niaisiais telefonais. Galiausiai valstybės 
kandidatės statuso suteikimas Serbijai: 
žengėme svarbų žingsnį, kad užtikrin-
tume demokratiją Europoje. 

„EESRK info“: Savo 
pirmininkavimo laikotarpiu 
Danija pasižymėjo ypatingu 
taupumu. Posėdžiuose 
buvo patiekiamas tik 
vandentiekio vanduo, dėl 
to pelnėte „vandentiekiui 
pirmininkaujančios šalies“ 
(angl. Tap water presidency) 
pravardę.

N. W.: Atvirai kalbant, iš tikrųjų labai 
didžiuojuosi tokia pravarde. Kodėl? Ji 
išties pelnyta: Danijoje iš čiaupų teka 
nuostabus vanduo, be to, teikiame 

didžiulę reikšmę ekologiškai pagrįs-
tam išlaidų efektyvumui. Mums rūpi 
mūsų ištekliai ir išmetamas CO2 kie-
kis. Būtent šiuo pagrindiniu principu 
vadovavomės planuodami visą savo 
pirmininkavimo darbą. 

Todėl visos susitikimų vietos ir 
viešbučių kambariai buvo pažymėti 
ekologiniu ženklu. Valgiaraščiuose 
vyravo sezoniniai ingredientai, iš kurių 
50 proc. buvo vietos tiekėjų produk-
cija. Be to, buvo diegiamos programos, 
leidusios sumažinti maisto atliekų 
kiekį, o maisto atliekos buvo gabe-
namos tiesiai į vietos biologinių dujų 
įmonę ir paverstos energija, kuri buvo 
panaudota Danijos namų ūkiuose. 

Žinau, kad ne vienas mano kolega 
žavėjosi Danijos ekologine mąstysena, 
todėl laikau špygą, kad ir kitos pirmi-
ninkausiančios valstybės narės pasektų 
mūsų pavyzdžiu. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, 
Danijos Europos reikalų ministras

Benedicte Federspiel, EESRK narė, 
Įvairių interesų grupė

Marie-Louise Knuppert, EESRK narė, 
Darbuotojų grupė

Nils Juhl Andreasen, EESRK narys, 
Darbdavių grupė
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Danijos pirmininkavimo laikotarpis EESRK 
narių iš Danijos akimis
Pasirinkimo nėra: privalome keisti savo įpročius
Pokalbis su EESRK nare, Danijos vartotojų tarybos vyriausiąja patarėja 

Benedicte Federspiel 

Pirmininkaujančiai valstybei teko 
„gesinti gaisrus“ 
Pokalbis su EESRK Darbdavių grupės nariu, Danijos 

žemės ūkio ir maisto tarybos vadovu Nils Juhl Andreasen

„EESRK info“: 2012 m. kovo 
15 d. minėdamas Europos 
vartotojų dieną Europos 
ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetas kartu su 
Danijos vartotojų taryba 
surengė konferenciją 
„Tvarus vartojimas krizės 
sąlygomis“. Ar manote, kad 

„EESRK info“: Danijos 
pirmininkavimo išvakarėse 
Jūs primygtinai reikalavote, 
kad daugiausia dėmesio 
būtų skiriama Europos 
įmonių konkurencingumo 
didinimui, ypač maisto 
produktų sektoriuje. Kaip 
vertinate pirmininkavusios 
valstybės laimėjimus šioje 
srityje?

Nils Juhl Andreasen: Vertinti 
sunku, kadangi daug pastangų teko 
skirti siekiant įveikti ES finansų 
krizę ir galiausiai išsaugoti eurą. 
Veikiau buvo vykdoma nuostolių 
kontrolė nei suteiktas teigiamas 
postūmis Europos įmonių kon-
kurencingumui. Nepaisant to, 
manau, kad ilgu laikotarpiu tai 
suteiks konkurencinį pranašumą 
Europos įmonių sektoriui, įskai-
tant žemės ūkio ir maisto sektorių. 

„EESRK info“: 
Pirmininkaujanti Danija 
vedė derybas dėl bendros 
žemės ūkio politikos 
reformos, kurias dabar 
perims pirmininkausiantis 
Kipras. Kaip manote, ar šios 

ES Tarybai pirmininkaujanti 
Danija išgirdo mūsų raginimą 
persvarstyti vartojimo 
įpročius?

Benedicte Federspiel: Pradžia buvo 
padaryta jau anksčiau, kadangi 
Danijos vyriausybė dažnai kartojo 
žodžius „ekologiškas“ ir „tvarus“ ir 
kėlė su tuo susijusius tikslus tiek savo 
įprastoje veikloje, tiek pirmininkau-
dama ES Tarybai. Ministrai ir kiti 
konferencijoje kalbėję iškilūs asme-
nys pabrėžė, kad negalime nekeisti 
dabartinių vartojimo įpročių. 

„EESRK info“: Ar krizė 
neužgožia siekio plėtoti 
tvarų vartojimą?

B. F.: Negalime sau leisti kurios nors 
srities politikoje negalvoti apie tva-
rumą. Pastangos įveikti krizę kartu 
suteikia ir galimybę ieškoti naujų 
prieinamų ir tvarių sprendimų. 

derybos krypsta teisinga 
linkme?

N. J. A.: Kaip suprantu, derybos 
nekrypsta niekur, tad neįmanoma 
pasakyti, ar jos krypsta teisinga lin-
kme. Daug laiko sugaišta siekiant 
išsiaiškinti Europos Komisijos 
pateiktą pasiūlymą ir jo pasekmes. 
Tik neseniai valstybės narės ir 
NVO pateikė aiškias nuomones ir 
pozicijas.

Kol kas aplinkybės sparčiai kei-
čiasi dėl Europos Sąjungoje vis gilė-
jančios finansų krizės, kintančių 
maisto tiekimo ir paklausos pasau-
lio rinkoje tendencijų ir didesnio 
dėmesio tvariai gamybai bei var-
tojimui. Visa tai gali turėti didelės 
įtakos politiniams sprendimams 
dėl žemės ūkio ir maisto sektoriaus 
Europos Sąjungoje svarbos ir Euro-
pos žemės ūkio gamybos modelio.

„EESRK info“: Ar apie 
Danijos pirmininkavimą 
pačioje Danijoje buvo 
plačiai kalbama, ar 
šis laikotarpis liko 
nepastebėtas?

N. J. A.: Danijoje ir Briuselyje buvo 
surengta daug įvairaus pobūdžio 
renginių ir Danijos vyriausybė šiuo 
požiūriu atliko puikų darbą. Deja, 
daugiausia dėmesio buvo skiriama 
tam tikriems vidaus klausimams ir 
fi nansų krizei Europos Sąjungoje, 
todėl ES reikalai ir pirmininkau-
jančios Danijos pastangos liko 
nuošalyje. (pln/mb)  ●

Pavyzdžiu gali būti neseniai priimta 
direktyva dėl efektyvaus energijos 
vartojimo. Danijos pramonininkų 
konfederacija ką tik patvirtino, kad 
įmanoma pasiekti ir ekonominius, 
ir aplinkosaugos tikslus, nustatytus 
laikotarpiui iki 2020 m. 

„EESRK info“: Ką galėtume 
padaryti, kad vartotojai 
nedvejodami pasirinktų 
tvarų vartojimą?

B. F.: Visi turime prisiimti tam 
tikrą atsakomybę ir tvarus vartoji-
mas turėtų tapti nauja mada. Šio-
mis aplinkybėmis pirmininkaujanti 
šalis paprašė EESRK parengti nuo-
monę, kaip paskatinti tvarią gamybą 
ir vartojimą. Tačiau lengvų kelių 
nėra, o prieinamų ir tvarių gaminių 
bei paslaugų užtikrinimas artimiau-
siais metais bus nuolatinis uždavi-
nys. (pln/mb)     ●

Energijos vartojimo efektyvumas. Danijos patirtis.
Pokalbis su EESRK Darbuotojų grupės nare, Danijos profesinių sąjungų 

konfederacijos sekretore Marie-Louise Knuppert

„EESRK info“: Praėjusių metų 
gruodžio mėnesį sakėte, kad 
pirmininkaujanti valstybė 
turėtų daugiausia dėmesio 
skirti ekologinių darbo 
vietų kūrimui ir jaunimo 
įtraukimui į darbo rinką? Ar 
pirmininkaujanti valstybė dėjo 
pakankamai pastangų, kad tai 
įgyvendintų?

Marie-Louise Knuppert: Ji padarė 
viską, ką galėjo, kad augimas ir darbo 

vietų kūrimas būtų vienas pagrindi-
nių darbotvarkės prioritetų, o eko-
nomikos krizės sąlygomis tai nebuvo 
lengva. Džiaugiuosi, kad pirmininkau-
jančiai valstybei pavyko pasiekti, kad 
būtų susitarta dėl energijos vartojimo 
efektyvumo direktyvos.

Jei mums nebūtų pavykę, būtume 
praleidę auksinę progą padėti ES 
šalims imtis veiksmingų energijos 

taupymo priemonių ir paskatinti 
sukurti tūkstančius darbo vietų, kai 
jų taip reikia. 

Pirmininkaudama Danija daug 
dėmesio skyrė jaunimo užimtumui. 
Dabar atėjo laikas veikti. Tai reiškia, 
kad ES turi laikytis tokios politikos, 
kuria padėtų sukurti daugiau darbo 
vietų jaunimui. To būtų galima siekti 
intensyviau naudojantis Europos soci-
aliniu fondu. Todėl Danijos profesinių 
sąjungų konfederacija ir Danijos darb-
daviai pasiūlė pasinaudoti jo ištekliais 
ir padėti valstybėse narėse įgyvendinti 
darbo patirties programas. 

Į tai būtų galima atsižvelgti ir dery-
bose dėl viešųjų pirkimų direktyvų. 
Šiose direktyvose būtų galima nusta-
tyti visiškai teisėtą reikalavimą, kad 
norintieji sudaryti viešąsias sutartis 
taip pat turi sukurti tam tikrą skaičių 
darbo vietų stažuotojams. Tai tik du 
praktiniai pavyzdžiai.

„EESRK info“: Neseniai 
dalyvavote Kopenhagoje 
vykusiame susitikime, 
kuriame aptarta, kokiais 
būdais piliečius įtraukti 
į Europos projektą. Ar danus 

taip sunku įtraukti į europinius 
debatus?

M.-L. K.: Visuomenės pasitikėjimo ES 
naryste ir pritarimo jai galima tikėtis 
tik tada, jei bus matyti, kad ES politikai 
sprendžia paprastų piliečių problemas. 
Žmonės turi suprasti, kokį indelį ES 
įneša į jų kasdienį gyvenimą. Esama 
konkrečių pasiūlymų, kaip tai pada-
ryti, galimi ne tik paminėti pavyzdžiai.

„EESRK info“: Ar, jūsų 
žiniomis, Danijoje vykdyta 
kokia nors komunikacinė 
veikla, iš kurios ES turėtų 
pasimokyti?

M.-L. K.: ES privalo savo komunika-
cinėje veikloje būti kuo konkretesnė, 
tačiau valstybių narių politikams tai 
pagrindinė ir svarbiausia užduotis. 
Pagal Švedijos sumanymą Bornholmo 
saloje įkurta „Piliečių platforma“ 
(Folkemødet) yra tik vienas tiesio-
ginio politikų ir visuomenės dialogo 
pavyzdys. Įgyvendinant ES komuni-
kacijos politiką reikėtų remtis atvirojo 
koordinavimo mechanizmais, keistis 
patirtimi – šios priemonės šiuo metu 
taikomos daugelyje kitų sričių. (pln/
mb) ●

Globalizacija ir veiklos perkėlimas: 
ar ES pramonė turi ateitį?
Pepe daug metų dirbo vienoje 
saulės baterijų gamyklų vienoje 
iš ES valstybių narių. Jis turėjo 
puikų darbą, buvo pasirašęs 
nuolatinio darbo sutartį ir jam 
buvo užtikrintos geros darbo 
sąlygos. Įmonė dirbo pelningai 
ir nuolat plėtė savo veiklą. Ir iš 
tikrųjų vietos valdžios instituci-
jos šiai gamyklai sudarė išskirti-
nes sąlygas, ji gaudavo valstybės 
dotacijas, skirtas atsinaujinan-
čiosios energijos sektoriui. Vis-
kas buvo puiku iki krizės. Ir tada 
geri laikai baigėsi. 

Nacionalinė vyriausybė dėl 
apkarpyto biudžeto turėjo suma-
žinti subsidijas, dėl to smarkiai 
krito saulės baterijų paklausa. 
Tuomet įmonė nusprendė 
gamyklą uždaryti ir gamybą 
perkelti į  Meksiką. Galiausiai 
visi darbuotojai neteko darbo 
ir papildė bedarbių armiją, kuri 
jau ir taip sudarė 40 proc. vals-
tybės darbo jėgos. 

Pepe gyvenimas sparčiai 
blogėjo ir pasiekė kritinę ribą. 
Galiausiai jam teko pasirašyti 
trumpalaikę sutartį ir mokyti 
naujosios saulės baterijų gamy-
klos Meksikoje darbuotojus, 
kurie turėjo jį pakeisti. Po tuščių 
pažadų jis pats tapo bedarbiu. 

Tūkstančiai  darbuotojų 
Europoje, kaip ir Pepe, patyrė 
pramonės permainų ir globali-
zacijos, kurie tampa iššūkiu vis 
labiau integruotai vidaus rinkai, 
padarinius. Kad būtų galima 
išvengti šios situacijos, ES ir 
EESRK 2002  m. sudarė Pra-
monės permainų konsultacinę 
komisiją (CCMI). CCMI įgalio-
jimai apima permainų progno-
zavimą, išankstinius vertinimus 

ir analizę, kad būtų užtikrintas 
pozityvus, bendras požiūris į pra-
monės permainų valdymą eko-
nominiu, socialiniu, teritoriniu ir 
aplinkosaugos požiūriu. Jos nariai, 
priklausantys įvairiems sekto-
riams, kuriuos palietė ekonomikos 
modernizavimas, suteikia CCMI 
moralinę teisę tiesiogiai kalbėti su 

kitais ES politikos formuotojais. 
Jų tikslas labai aiškus – siekti, kad 
ES pramonės įmonės išliktų kon-
kurencingos, tačiau kartu būtų 
užtikrinta, kad permainos būtų 
naudingos socialiniu požiūriu. 
CCMI pirmininkas Jorge Pegado 
Liz savo tris pagrindines funkci-
jas apibrėžia taip: „propaguoti ES 
steigėjų principus savo nuomo-
nėse; įveikti tokius iššūkius kaip 
globalizacija, socialinė tinklaveika 
ir nauji darbo metodai; ir numatyti 
bei rengtis pramonės permainoms 
ir restruktūrizavimui […]. Mokytis 
iš praeities klaidų, aktyviai stebėti 
dabartį ir numatyti ateitį“.

Nuo pirmųjų ekonomikos, 
finansų ir nežinia dar kokios 
krizės dienų CCMI suteikė žodį 
visiems svarbiausiems pramo-
nės dalyviams  − darbuotojams 
ir darbdaviams. 2011 m. gegužės 
mėn. CCMI priėmė tris nuomo-
nes dėl dabartinių globalizacijos 

padarinių poveikio ES pramonės 
politikai. CCMI pozicija yra aiški 
ir nedviprasmiška. Globalizacija 
sudarė sąlygas bendrovėms veiklą 
perkelti į  užsienį ir (arba) per-
tvarkyti savo struktūrą. Tačiau 
vadovybė ir darbuotojai, susidūrę 
su grėsme, kad pigi darbo jėga ir 
prastos darbo sąlygos už Europos 
ribų gali nurėžti ir sunaikinti jų 
šalyje darbo vietas apdirbamojoje 
pramonėje, turi pagaliau suprasti, 
kad būtina bendradarbiauti norint 
atremti veiklos perkėlimo iššūkį. 
Tėra vienas kelias – per švietimą ir 
mokymą, inovacijas ir tvarų vysty-
mąsi Europa išsaugos savo pagrin-
dinės ekonominės galios statusą. 

Kadangi technologijos ir moks-
liniai tyrimai kasdien tampa vis 
svarbesni, CCMI dėmesį sutelkia 
į  IRT ir paslaugas  – sektorius, 
kurie Europoje šlubuoja. „Tai nau-
jas kovos laukas, kuriame turime 
pralenkti Kiniją ir Indiją“, – teigia 
Joost P. van Iersel, EESRK narys 
ir nuomonės „Globalizacijos erai 
pritaikyta pramonės politika“ pra-
nešėjas. 

Birželio 12 d. CCMI savo dešim-
tąsias metines paminėjo sureng-
dama konferenciją tema „Siekiant 
nuolatinių tvarių pramonės per-
mainų“. Joje dalyvavo Europos 
pramonės asociacijų, profesinių 
sąjungų ir politikos formuotojų 
atstovai. Konferencijos tikslas  − 
išanalizuoti Europos pramonės 
būklę, jos iššūkius praeityje ir atei-
ties prognozes. 

Pepe istorija kartojasi visoje 
Europoje. CCMI ryžtingai nusi-
teikusi padėtį pakeisti. (ail) ●

Kodėl ES reikia kitokio biudžeto 
ir koks jis turėtų būti

mės dabar. Suprantama, dabar visi 
susirūpinę krize, ir būtini skubūs 
sprendimai. Tačiau tvarumas ir 
trumpalaikiškumas prieštarauja 
vienas kitam. Laimė, tvarumas 
tampa „įprastu dalyku“ ir ši ten-
dencija išliks.

„EESRK info“: Ką reikėtų 
daryti, kad tvarumo 
darbotvarkė būtų 
įgyvendinama sparčiau? 

H. J. W.: Mums reikia aiškiai 
suprasti, kokiu keliu reikia eiti, 
nusistatyti terminus ir susitarti dėl 
veiklos sričių ir jos poveikio ste-
bėsenos. Manau, svarbiausia, kad 
mūsų politiniai lyderiai vykdytų 
savo įsipareigojimus, parodytų 
savo pasiryžimą keisti strategiją ir 
susitartų dėl konkrečių terminų bei 
veiklos planų. (kf) ●

prie debatų apie tai, koks turėtų 
būti ekonomikos valdymas ES. 
Tokio pobūdžio diskusijose gali 
būti apsiribojama ilgalaike politika, 
tačiau šį kartą diskusijų dalyviai 
puikiai suvokė, kad sprendimai, 
kurie turi būti priimti per artimiau-
sius mėnesius, bus labai svarbūs ES 
ateičiai. Jie tiesiogiai paveiks pilie-
čius, nes turės tiesioginės įtakos, 
pavyzdžiui, užimtumui, didėjančiai 
socialinei nelygybei ir MVĮ gali-
mybėms skolintis. Todėl EESRK ir 
toliau bus unikali diskusijų vieta, 
kur priimant EESRK nuomones ir 
plėtojant dialogą su kitais europi-
nio lygmens subjektais pateikiami 

konkretūs pasiūlymai. Liepos 7 d. 
konferencija yra dalis viso darbo, 
kuriuo, be kita ko, siekiama paro-
dyti, kad galbūt Europos Sąjungai 
artimesnė yra vienybė, kaip į ES 
žiūrima už jos sienų, negu sąstingis 
ar paralyžius. (asp) ●

DANIJOS PIRMININKAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI

Aktyvi pilietybė
Geresnė Europos visuomenė

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto (EESRK) svarbiausias vaidmuo − 
skatinti aktyvią pilietybę. Šioje knygoje 
24 EESRK nariai kalba apie savo, kaip verslo 
atstovų, profesinių sąjungų narių, kampa-
nijų dalyvių ir savanorių, asmeninį indėlį 
atskleidžiant plačių ir labai įdomių interesų 
ir prioritetų spektrą. Tačiau jiems visiems 
yra bendras solidarumo su kitais visuo-
menės nariais jausmas ir rūpinimasis jų 
gerove. (cl)  ●

TRUMPAI

Pierre Jean Coulon, EESRK narys, 
Darbuotojų grupė

4  p .  t ę s i n y s
Energijos vartojimo efektyvumas. Danijos patirtis.
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Valstybės skolos krizė ir fi skalinė sąjunga – 

dvi to paties medalio pusės?
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ĮŽANGINIS ŽODIS

Valstybės skolos krizė ir fi skalinė 
sąjunga – dvi to paties medalio pusės?

Mieli skaitytojai,
Birželio 20–22 d. Rio de Žaneire vykusi JT kon-
ferencija tvaraus vystymosi klausimais „Rio+20“, 
pratęsusi 1992  m. Žemės aukščiausiojo lygio 
susitikimą, tapo puikia proga padiskutuoti tikrai 
tvarios ateities visiems sukūrimo tema, tačiau 

rezultatai buvo akivaizdžiai ne tokie džiuginantys, kokių tikėjosi EESRK.

Visus praėjusius metus Komitetas rengė kompleksišką ir išsamią darbo-
tvarkę, kurioje visiems trims tvarumo ramsčiams – socialiniam, ekonominiam 
ir aplinkosauginiam – būtų skirtas vienodas dėmesys. Pirmiausia raginome 
parengti tvarumo klausimams skirtą veiksmų planą numatant konkrečius 
tikslus, rodiklius, veiksmus ir mechanizmus. Todėl galime tik apgailestauti, 
kad į Europos ir pasaulio pilietinės visuomenės lūkesčius nebuvo atsižvelgta, 
ir dabar belieka tikėtis, kad įgyvendinimo etape atsiras galimybių pagerinti 
padėtį ir pasiekti daugiau nei numatyta Rio priimtoje galutinėje deklaracijoje.

Į Rio de Žaneirą susirinkę valstybių ir vyriausybių vadovai praleido nepa-
kartojamą progą žengti ryžtingą žingsnį link didesnio teisingumo sociali-
nėje ir aplinkos apsaugos srityje. Tačiau labiausiai apgailestauju, kad nėra 
jokio konkretaus veiksmų plano ateičiai ir jokių privalomų susitarimų dėl 
tvaraus vystymosi metodų. Deja, pernelyg mažai buvo akcentuotas tvaraus 
vystymosi socialinis matmuo, o tokiems tikslams kaip skurdo panaikinimas, 
apsirūpinimas maistu, švariu vandeniu ir tvaria energija nebuvo skirta tiek 
dėmesio, kiek tikėjomės. JT Aplinkos programa taip pat nebuvo pertvarkyta 
į specializuotąją agentūrą.

Laukė ir dar vienas nusivylimas – nebuvo sukurta ombudsmeno ateities 
kartoms pareigybė. Būtų buvę simboliškai svarbu pripažinti, kad tarptautinė 
institucija, galinti užtikrinti ateities kartų teises nepaisant trumpalaikių eko-
nominių interesų, yra būtina.

Vis dėlto galima pasidžiaugti kai kuriomis konferencijos išvadomis. Mums 
buvo malonu, kad galutinėje deklaracijoje buvo skirtas didelis dėmesys sąvokai 
„ekologiška ekonomika“, kaip svarbiam tvaraus vystymosi veiksniui. Palankiai 
įvertinome ir tai, kad įtraukta tvaraus vystymosi tikslų koncepcija, kurią turime 
išvystyti ir kuo skubiau įgyvendinti, kad po šio aukščiausio lygio susitikimo 
pasaulyje prasidėtų svarbūs procesai, o mūsų visuomenė taptų tvaresnė ir 
įtraukesnė. Ne mažiau svarbu, kad buvo pripažintas pilietinės visuomenės 
vaidmuo skatinant tvarų vystymąsi ir siekiant rezultatų šioje srityje.

Kaip jau esu sakęs, kelias iš Rio yra toks pat svarbus kaip ir kelias į Rio. Nuo 
šiol vienas didžiausių pilietinės visuomenės prioritetų yra tęsti su „Rio+20“ 
konferencija susijusį darbą; šis prioritetas išliks ir vienu svarbiausiu mano 
veiklos prioritetų iki mano kaip EESRK pirmininko kadencijos pabaigos.

Staff an Nilsson
Pirmininkas
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Europinės bitės! 

Nuo senų laikų bitės atlieka esminį 
vaidmenį, palaikydamos tvarką gam-
tinėje aplinkoje − jos apdulkina auga-
lus ir yra gyvybiškai svarbios žemės 
ūkiui. Pastaraisiais metais bičių skai-
čius pavojingai mažėja. Šio reiškinio 
priežastis kol kas nežinoma, tačiau 
galimas dalykas, kad tai lemia tarša, 
monokultūrų auginimas ir besaikis 
pesticidų vartojimas.  

Mūsų komitetas neabejingas šiai problemai ir jos poveikiui biologinei 
įvairovei, maisto kokybei ir maisto saugumui. Todėl 2012 m. gegužės 7 d., 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas kartu su Regionų 
komitetu įrengė du avilius ant Jaque Delors pastato stogo Briuselyje. Šia 
akcija užbaigiamas prieš metus pradėtas komitetų projektas, kurį įgyven-
dinti padėjo Apis Bruoc Sella draugija. Šios draugijos tikslas − propaguoti 
avilių įrengimą ant miesto pastatų stogų. Šiuo projektu siekiama parodyti, 
kad ir miestai turi padėti išsaugoti biologinę įvairovę ir kad kiekvienas iš 
mūsų nors ir mažais darbais gali padėti apsaugoti pavojuje atsidūrusias 
ekosistemas.

Gegužės 31 d. kai kuriems mūsų komitetų ofi cialaus bičių mieste pro-
jekto atidarymo dalyviams nusišypsojo laimė ir jie galėjo paragauti pirmojo 
medaus (ir tai tik šiek tiek daugiau nei 20 dienų „darbo“ vaisius). Tikimasi, 
kad iš šių dviejų avilių per metus bus prikopinėta apie 40 kg. medaus. (rdr)
 ●

2012 m. atvirų durų dienos
EESRK atveria duris lankytojams

Per 2012  m. gegužės 12  d. 20-ąjį 
kartą surengtą ES institucijų atvirų 
durų dieną EESRK apsilankė dau-
giau kaip 3000 žmonių. Šiais metais 
renginio tema – tvarus vystymasis ir 
ekologiška aplinka; taip siekiama pla-
čiau supažindinti su svarbiausiais JT 
„Rio+20 konferencijos“ tvaraus vys-
tymosi tema klausimais. Svarbiausi 
dalykai, kaip antai: ekologinės darbo 

vietos, atsinaujinantieji energijos ištekliai, tvarūs miestai ir vandens var-
tojimas, pristatyti kūrybiškai ir interaktyviai. Lankytojai turėjo galimybę 
pasikalbėti su Komiteto nariais ir darbuotojais, susipažinti su EESRK darbu 
ir drauge su savo šeimų nariais pasidžiaugti smagiomis renginio akimir-
komis. Visą dieną renginyje aktyviai dalyvavo Staff an Nilsson, pirmininko 
pavaduotoja Anna Maria Darmanin ir generalinis sekretorius Martin Wes-
tlake; jie sveikino lankytojus, pristatė aplinkos apsaugos klausimus. Šiais 
metais puikus (ir savanoriškas) Komiteto narių ir darbuotojų darbas padėjo 
užtikrinti iniciatyvos sėkmę ir kurti dinamišką bei gyvą mūsų institucijos 
įvaizdį visuomenėje. (rdr) ●
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Kitas numeris išeis 2012 m. rugsėjo mėn.

Nuo 2008  m. ekonomikos krizė, 
kuri prasidėjo JAV, yra plačiausiai 
žiniasklaidos gvildenama tema ir 
tapo pagrindiniu pasaulio lyderių 
politinės darbotvarkės klausimu. 
Krizei išplitus po Europą vis daž-
niau mėgstama gretinti JAV Fede-
ralinį rezervą ir Europos Centrinį 
Banką. „Th e Economist“ birželio 
16 d. numeryje lyginami Kalifor-
nijos ir Graikijos viešieji fi nansai. 
Iš šio straipsnio, kurio autorius Los 
Andželo korespondentas, matyti, 

kad už mūsų sienų ES laikoma 
labiau integruota negu Europoje, 
nes kam gi būtų lyginama JAV 
federalinė valstija su ES valstybe 
nare? Europos ekonomikos ir soci-
alinių reikalų komitetas įsitikinęs, 
kad daugiau Europos  reiškia dau-
giau ir geresnių kovos su pasauline 
krize ir jos prevencijos priemonių.

Komitetas ypač akylai seka dis-
kusijas apie tai, kokia turėtų būti ES 
ekonominė integracija, nes pavojus 
kyla ne kam kitam, o pačiam Euro-
pos socialiniam modeliui. Todėl 
visiškai suprantama, kodėl Komi-
teto ECO skyrius, kuris yra atsa-
kingas už ekonomikos ir fi nansų 
reikalus, domisi tokiais klausimais 
kaip euroobligacijų įvedimas, Euro-
pos reitingų agentūros įsteigimas, 
fi nansinis ES piliečių švietimas arba 
fi nansų rinkų reguliavimas.

2012  m. birželio 7  d. EESRK 
vyko aukšto lygio konferencija, 
skirta dabartinei valstybės skolos 
krizei aptarti. Joje dalyvavo Liuk-
semburgo ministras pirmininkas, 
Eurogrupės pirmininkas Jean-
Claude Juncker, Italijos Europos 
reikalų ministras Enzo Moavero 
Milanesi, Europos Komisijos, 

Kipras už geresnę Europą *

Suprasdamas, kad įveikusi dabartinę 
ekonomikos krizę Europa privalo 
būti dar stipresnė, pirmininkau-
jantis Kipras sieks sukurti geresnę 
Europą sutelkdamas dėmesį į tvarų 
augimą, socialinę sanglaudą ir naujų 
darbo vietų kūrimą. Pastarojo meto 
socialinė ir ekonominė raida paska-
tino mus išsikelti tikslą  – sukurti 
tokią solidarumo principu paremtą 
Sąjungą, kuri būtų artimesnė savo 
piliečiams ir svarbesnė pasaulio 
mastu.

Būtina siekti sukurti veiksmin-
gesnę ir tvaresnę Europą. Todėl 
svarbiausias darbotvarkės punk-
tas yra derybos dėl 2014–2020 m. 
daugiametės fi nansinės programos, 
suteikiančios galimybę susitarti dėl 
biudžeto ir politikos gairių, kurios 
padėtų užtikrinti augimą ir padi-
dinti konkurencingumą. Pirminin-
kaujantis Kipras dės pastangas, kad 
būtų užbaigtos derybos dėl DFP ir 
būtų pasiekta kuo didesnė pažanga 
derybose dėl bendros įvairių sričių 
politikos, įskaitant Bendrą žemės 
ūkio ir žuvininkystės politiką ir 
Sanglaudos politiką. Kadangi pir-
mininkaujančiam Kiprui labai svarbi 
sanglaudos politika, mes papra-
šėme EESRK parengti nuomonę dėl 
Viduržemio jūros makroregioninės 
strategijos sukūrimo ir jos nau-
dos salose esančioms valstybėms 
narėms. Ekologiškumo didinimas, 
energijos vartojimo efektyvumas, 
aplinkosauginis tvarumas ir klimato 
kaitos padarinių šalinimas bus kitos 
pagrindinės pirmininkausiančio 
Kipro darbo temos.

Norint įveikti dabartinę ekono-
mikos krizę ir padidinti ES konku-
rencingumą, Europai gyvybiškai 
svarbi našesnė ir į augimą orien-
tuota ekonomika. Todėl išskirtinis 
dėmesys bus skiriamas fi skalinės ir 
makroekonominės politikos prie-
žiūros stiprinimui ir fi skalinio sta-
bilumo užtikrinimui. Kartu būtinas 
spartesnis augimas, tad pirminin-
kaujantis Kipras, siekdamas kon-
kurencingesnės Europos, pastangas 
sutelks į vidaus rinkos stiprinimą ir 
užimtumo, mokslinių tyrimų ir ino-
vacijų skatinimą pagrindinį dėmesį 
skirdamas MVĮ. 

Siekiant sukurti piliečiams arti-
mesnę Europą, kuri pasižymėtų 
solidarumu ir socialine sanglauda, 
išskirtinis dėmesys, turint omenyje 
didėjantį nedarbo ES lygį, bus ski-
riamas jaunimo užimtumui. Bendros 
Europos prieglobsčio sistemos sukū-
rimas iki 2012 m. pabaigos taip pat 
yra prioritetas. Todėl mes paprašėme 
EESRK parengti tiriamąją nuomonę 
dėl sistemos (Eurodac), leidžiančios 
palyginti prieglobsčio prašytojų ir 
tam tikrų kategorijų neteisėtų imi-
grantų pirštų antspaudus, sukūrimo. 
Pirmininkaujantis Kipras taip pat 
paprašė EESRK parengti nuomonę 
dėl dalyvaujamųjų procesų stipri-
nimo ir vietos valdžios institucijų, 
pilietinės visuomenės ir socialinių 
partnerių indėlio įgyvendinant stra-
tegiją „Europa 2020“ didinimo. 

Pirmininkaujantis Kipras taip 
pat sieks Europą priartinti prie jos 
kaimynų: toliau įgyvendins plėtros 
darbotvarkę ir daugiau dėmesio 
skirs Europos kaimynystės politi-
kos pietų aspektui, stengsis toliau 
didinti Sąjungos įtaką tarptautinėje 
arenoje, sieks ES vystymosi tikslų ir 
stiprins jos išorės prekybos politiką.

Sąjunga turi priartėti prie savo 
piliečių. Mūsų vizija yra siekti, 
kad Europa būtų „fi loxenos topos“ 
– palanki vieta įmonėms, idėjoms, 
paslaugoms, inovacijoms ir kultūrai. 
„Filoxenos topos“ yra neatskiriama 
dalis mūsų noro sukurti geresnę 
Europą – Sąjungą, kuri suteiktų viltį 
savo piliečiams ir ypač jaunajai kar-
tai. ●

*Andreas Mavroyiannis, Prezidento ministras pavaduotojas, atsakingas už Europos reikalus, Kipro pirmininkavimas ES Tarybai

EESRK Kiprui atstovaujančių 
narių lūkesčiai dėl Kipro pirmininkavimo 
Europos Sąjungai*

Viduržemio regionui reikia naujos vizijos

Michalis Antoniou
Darbdavių grupė
Kipro darbdavių ir pramonininkų federacijos (OEB) generalinio direktoriaus padėjėjas
Kipras pradeda pirmininkauti pačiu neramiausiu metu per visą Europos pokario laikotarpį. Nepaisant to, toks sudė-
tingas laikotarpis atveria duris galimybėms ir permainoms. Tokiu metu EESRK, glaudžiai bendradarbiaudamas su 
kitomis ES institucijomis, turėtų skatinti ir viešinti politiką, kuri būtina atgaivinti augimą, sumažinti nedarbo lygį 
ir sugrąžinti visiems europiečiams klestėjimo perspektyvą.

Dimitris Kittenis
Darbuotojų grupė
Kipro darbuotojų konfederacijos (SEK) buvęs generalinis sekretorius
Kipras, įsikūręs Europos, Vidurio Rytų ir Afrikos kryžkelėje, pirmininkavimą ES perima tuo metu, kai Sąjunga pati 
yra atsidūrusi kryžkelėje. Pirmininkausiantis Kipras yra raginamas padėti spręsti nelygybės ir solidarumo problemas, 
imtis skubių sprendimų šalinant krizės padarinius, kad sumažėtų nedarbas, pagerėtų gyvenimo kokybė ir toliau 
vyktų Europos integracija.

Kostakis Konstantinidis
Įvairių interesų grupė
Kipro ūkininkų sąjungos (EKA) pirmininkas
Visą pirmininkavimo laikotarpį mūsų tikslai ir užmojai bus susiję su siekiu didinti valstybių narių tarpusavio 
bendradarbiavimą bei solidarumą ir padidinti pastangas siekti taikos ne tik Viduržemio jūros regione ir Vidurio 
Rytuose, bet ir Europoje bei visame pasaulyje. Norėtume, kad ir paprastų žmonių gyvenimo lygis pakiltų, padidėtų 
augimas ne tik Europoje, bet ir ES nepriklausančiose šalyse.

Michalis Lytras
Įvairių interesų grupė
Pirmininkaujantis Kipras padės siekti socialinės ir ekonominės sanglaudos tikslo Europos Sąjungoje ir stengsis skatinti 
ekonomikos augimą bei įveikti ekonomikos krizę, baigti rengti ir patvirtinti 2014–2020 m. Bendrą žemės ūkio poli-
tiką, kovoti su bedarbyste ir siekti, kad Europoje ir visame pasaulyje įsivyrautų taika. Tikiu, kad šis pirmininkavimo 
laikotarpis bus sėkmingas ir vaisingas.

Andreas Pavlikkas
Darbuotojų grupė
Kipro darbo federacijos Mokslinių tyrimų ir studijų departamento vadovas
Norėčiau, kad Kipro Respublikos pirmininkavimas būtų sėkmingas visais lygmenimis – ir politiniu, ir organizaciniu. 
Mūsų šalis kiek galėdama turi prisidėti prie sprendimų priėmimo didelių ir mažų šalių solidarumo klausimais, kad 
būtų sustiprinta ir išplėsta Bendrijos darbotvarkė ir sutvirtėtų ES santykiai su Viduržemio jūros regiono ir Vidurio 
Rytų šalimis. Be to, pirmininkavimas suteiks progą pristatyti šalį, jos stipriąsias puses ir vertybes Europoje ir pasau-
lyje, kad pritrauktų investicijas ir turistus. ●

* Atsistatydinus vienam iš EESRK Kiprui atstovaujančių narių, inicijuota naujo nario paskyrimo procedūra. Kai šis naujienlaiškis buvo atiduotas spausdinti, procedūra dar nebuvo baigta. 
Visą EESRK narių sąrašą galima rasti mūsų interneto svetainėje eesc.europa.eu.

Nuomonės pranešėju paskirtas 
EESRK narys iš Graikijos, EURO-
MED tęstinio darbo komiteto pir-
mininkas Dimitris Dimitriadis. 

„EESRK info“: Kodėl ES 
reikalinga nauja Viduržemio 
jūros makroregiono 
strategija?

Dimitris Dimitriadis: Visos iki 
šiol ES dėtos pastangos spren-
džiant Viduržemio jūros regiono 
klausimus buvo nesėkmingos. 
1995 m. pradėtą Barselonos pro-
cesą, kuriuo buvo siekiama api-
brėžti ES ir Viduržemio jūros 
regiono partnerių santykius, jau 
galima pamiršti. 

Tuo tarpu dėl revoliucijų Šiaurės 
Afrikos šalyse geopolitinės sąlygos 
šiame regione visiškai pasikeitė. 

Dimitris Dimitriadis, EESRK narys

POKALBIS SU KOLEGOMIS

Lenkijos atstovas, EESRK Darbuo-
tojų grupės narys ir Komiteto narių 
atstovas „EESRK info“ naujien-
raščio valdyboje Tomasz Jasiński 
keliuose interviu kalbins savo kole-
gas Komiteto narius stengdamasis 
sužinoti, kuo jie gyvena. Pirmas 
jo interviu surengtas su EESRK 
darbuotojų grupės nariu iš Nyder-
landų Martin Siecker, atstovaujan-
čiu Nyderlandų profesinių sąjungų 
federacijai.

Tomasz Jasiński: Kokia jūsų 
profesija?

Martin Siecker: Esu žurnalis-
tas. Pradėjau dirbti aštuntajame 
dešimtmetyje kairiosios pakraipos 
dienraščio reporteriu. Po dešimties 
metų prisijungiau prie darbuotojų 
judėjimo – tapau šio judėjimo narių 
naujienraščio redaktoriumi. 

T. J.: Kas jus paskatino siekti 
karjeros profesinių sąjungų 
judėjime? 

M. S.: Kuo daugiau reportažų 
rengiau apie darbo santykius, tuo 
labiau ėmiau domėtis tais klau-
simais. Sykį sužinojau, kad jauni 
laikraščio reporteriai negauna 
algos, kurią turi teisę gauti. Kartu 
su kolegomis sukūrėme iniciaty-
vinį komitetą jiems ginti. Derėjo-
mės su redaktoriumi ir galiausiai 
laimėjome. Štai tada nusprendžiau 
dirbti darbuotojų teises ginančioje 
organizacijoje. 

T. J.: Kiek laiko esate 
profesinės sąjungos narys? 

M. S.: Į profesinę sąjungą įstojau tik 
pradėjęs dirbti, tai yra 1967 m. Prieš 
tapdamas žurnalistu dirbau įvairius 
laikinus darbus. Toks buvo mano 
pasirinkimas. Tuo metu nenorėjau 
nuolatinio darbo ar laikytis nusta-
tytų darbo valandų. Man patiko 
laisvė. Kai būdavo šilta, užuot dir-
bęs galėdavau eiti maudytis.  

T. J.: Kokių turite pomėgių? 

M. S.: Man labai patinka muzika. 
Daug jos klausausi. Šiek tiek moku 
mušti būgnus, bet ne tiek, kad galė-
čiau groti grupėje. Net jei mokėčiau 
geriau, neturėčiau pakankamai 
laiko būti būgnininku muzikos 
grupėje. Dar mėgstu skaityti, turbūt 
nieko nėra geriau už gerą detektyvą. 

T. J.: Maniau, kad 
Nyderlanduose visi pamišę dėl 
futbolo...

M. S.: Esu aistringas futbolo sirga-
lius. Sergu už Amsterdamo „Ajax“. 
Anksčiau gyvenau prie Amsterdamo 
olimpinio stadiono  – tada „Ajax“ 
išgyveno geriausius savo laikus. Ste-
bėjau visas aštuntojo dešimtmečio 
pradžioje vykusias Europos žaidynes 
„namuose“. Tuomet jose dalyvavo 
„Ajax“ ir triskart iš eilės tapo Europos 
čempionų lygos nugalėtoja.  

T. J.: Kada tapote EESRK nariu?

M. S.: Prieš dešimt metų. 2010  m. 
buvau paskirtas EESRK nariu trečią 
kartą.

T. J.: Kokie, jūsų nuomone, yra 
didžiausi iššūkiai, kuriuos ES 
turi įveikti?

M. S.: Didėjantis euroskepticizmas. 
Tai reali grėsmė. Jei jo nepašalin-
sime, kyla pavojus, kad iš vieningos 
Europos teliks vienas kvadratinis 
kilometras betono, stiklo ir plieno 
konstrukcijų netoli Briuselio centro, 
kurios taps paminklu idealams, anks-
čiau laikytiems didžiais ir viliojančiais, 
bet galiausiai atsidūrusiems istorijos 
sąvartyne kaip didžiausia ir brangiau-
sia politinė nesėkmė. ●

Netrukus EESRK 
Kurkime stipresnę Europą! 

Pilietinė visuomenė –  visateisė 
strategijos „Europa 2020“ partnerė

2012 m. rugsėjo 25 d. renginys bus 
skirtas svertams augimui skatinti 
ir Europos augimo paktui rengti. 
Keturiuose tuo pačiu metu vyksian-
čiuose praktiniuose seminaruose bus 
diskutuojama, kaip sukurti nuose-
klią ES augimo strategiją, atgaivinti 
bendrąją rinką ir ekonomiką, kurti 
darbo vietas ir vystyti inovacijas 

pažangaus ir tvaraus augimo sąly-
gomis. 

Visų EESRK grupių pirmininkai 
išdėstys savo nuomonę, kaip padėti 
Europai grįžti į tvaraus augimo kelią. 
Aukšto lygio grupė diskutuos, kaip 
kuo geriau išnaudoti strategijos 
„Europa 2020“ siūlomas galimybes. 

Konferencijoje dalyvaus naciona-
liniai ir ES suinteresuotieji subjektai, 
ES lygmens sprendimus priimantys 
pareigūnai, Europos Parlamento 
nariai, valstybių narių parlamenta-
rai, vyriausybių ir valdžios institu-
cijų atstovai, ES ir valstybių narių 

pilietinės visuomenės atstovai, vie-
tos ir regionų valdžios institucijos, 
ekspertų grupės ir viešosios nuomo-
nėsformuotojai.

Konferencijoje EESRK ir naci-
onalinės ekonomikos ir socialinių 
reikalų tarybos siūlys idėjas, daly-
sis patirtimi ir geriausios praktikos 
pavyzdžiais, kad visomis pirmiau 
minėtomis priemonėmis galėtų 
pasinaudoti siekiant tvarios ir kon-
kurencingos Europos. (kf) ●

Ar norėtumėte sužinoti dau-
giau? Susipažinkite su renginio 
programa http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.fr.home.

Išsamesnės informacijos ieškokite 
europe2020-eesc@eesc.europa.eu.

KIPRO PIRMININKAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI

Todėl viską turime pradėti iš 
naujo. Turime sukurti naują viziją 
ir laikytis visiškai kitokio požiūrio. 
Netrukus įvyks pirmasis mano susi-
tikimas su vienu iš Kipro ministrų, 
kurio metu aptarsime, kaip EESRK 
galėtų geriausiai patarti Kiprui.  

„EESRK info“: Daugybę 
problemų, su kuriomis 
susiduria Viduržemio jūros 
regiono ES valstybės narės 
galėtų būti sprendžiamos 
įgyvendinant ES sanglaudos 
politiką... 

D. D.: Sanglaudos politikos nepa-
kanka. Mums reikia platesnės 
vizijos ir ilgalaikės 15–20  metų 
perspektyvos, kuri apimtų visą 
regioną, o ne tik ES valstybes nares 
šiame regione. Pirmiausia turime 
apibrėžti aiškius, ilgalaikius strate-

ginius regiono tikslus, o tada – užti-
krinti, kad sanglaudos politika juos 
remtų. 

„EESRK info“: Ką tik grįžote 
iš konferencijos dėl Baltijos 
jūros regiono strategijos. Ar 
nemanote, kad galėtumėte 
pasisemti įkvėpimo iš 
kai kurių šios strategijos 
sprendimų? 

D. D.: Baltijos jūros strategija be 
abejonės yra pavyzdys panašioms 
strategijoms. Ji parodė, kokios 
sėkmės gali susilaukti integruotas 
požiūris į keletui šalių ir valdžios 
institucijų rūpimus klausimus. 
Savaime suprantama, kad neįma-
noma tiesiog visiems pritaikyti 
Baltijos jūros regiono strategijos 
sprendimų, tačiau keletas iš jų gali 
būti naudingas įkvėpimo šaltinis. 

Kalbant apie geopolitines sąlygas, 
iš Baltijos jūros regiono strategijos 
galima pasimokyti vieno naudingo 
dalyko: nors strategija taikoma tik 
ES valstybėms narėms, jos sėkmei 
itin svarbūs ES ir Rusijos santykiai. 

Galiausiai, jei norime, kad ES 
Viduržemio jūros regiono strate-
gija būtų sėkminga, ji turi apimti 
visas Viduržemio jūros pakrantės 
šalis: ES valstybes nares, salas, Šiau-
rės Afrikos šalis, Turkiją, Izraelio ir 
Palestinos teritorijas. (mb)  ●

Pirmininkausiančio Kipro inter-
neto svetainė jau sukurta ir veikia.

Norėdami gauti naujausios 
informacijos apie Kipro pirminin-
kavimą, spauskite nuorodą www.
cy2012.eu.

Tarybai pirmininkaujantis Kipras 
paprašė EESRK parengti nuomo-
nės projektą dėl Viduržemio jūros 
makroregiono strategijos. Kuo ji 
naudinga salų valstybėms narėms?

Andreas Mavroyiannis, Respublikos Prezidento 
ministras pavaduotojas, atsakingas už Europos 
reikalus, Kipro pirmininkavimas ES Tarybai

NAUJI EESRK LEIDINIAI

 ■ Vartotojų apsauga

 ■ Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komi-
tetas Kipro pirmininkavimo ES Tarybai laiko-
tarpiu

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

Europos Centrinio Banko ir Euro-
pos Parlamento aukšto rango atsto-
vai. Konferenciją pradėjo EESRK 
pirmininkas Staff an Nilsson, kuris 
paragino kurti fi skalinio stabilumo 
sąjungą ir įvesti euroobligacijas. Jis 
pabrėžė, kad būtina imtis konkre-
čių iniciatyvų, kad valstybės narės 
pasidalytų fiskalinę atsakomybę, 
nes tuomet šalims, kurios vykdo 
fiskalinę konsolidaciją, galėtų 
mažėti valstybės skolos palūkanų 
normos. 

Diskusiją vedė ECO skyriaus 
pirmininkas Michael Smyth, kurio 
nuomone, mus ištikusi paklausos 
krizė panaši į 4-ojo dešimtmečio 
krizę, o  griežtas taupymas  – tai 
kelias į recesiją, terpė populizmui 
ir radikalioms pažiūroms. Dviejų 
EESRK nuomonių dėl euroobli-
gacijų ir panašių bendros skolos 
priemonių pranešėjų Carmelo 
Cedrone ir Gerard Dantin bei 
EESRK nuolatinės tyrimo gru-
pės dėl ekonominės politikos 
koordinavimo pirmininko Pedro 
Augusto Almeida Freire manymu, 
integracija yra vienintelė galima 
išeitis iš susidariusios padėties. 
C.  Cedrone parengtoje nuomo-
nėje, kuri jau priimta, pateikiamas 
konkretus pasiūlymas įvesti dviejų 
tipų obligacijas: stabilumo obliga-
cijas, kurios reikštų bendrą skolą ir 
bendrus įsipareigojimus, ir inves-
ticines obligacijas, kuriomis būtų 
pritraukiamas kapitalas iš tokių 
besiformuojančios rinkos ekono-
mikos šalių kaip Brazilija, Rusija, 
Indija ir abi Kinijos. G.  Dantin 
šiuo metu rengia nuomonę dėl 
skolos pasidalijimo tarp valstybių 
narių. Dėl jos bus balsuojama per 
liepos mėn. plenarinę sesiją. Komi-
sijos atstovas pabrėžė, kad svarbu 
sukurti finansų sektoriaus ES 
lygmens apsaugą ir toliau didinti 
fi skalinę integraciją. Europos Par-
lamento narė Sylvie Goulard pažy-
mėjo, kad Europos Vadovų Taryba 
neturėtų būti vienintelė politinė 
arena, kurioje ieškoma išeities iš 
krizės. Jos manymu, tam reikia pla-
tesnio požiūrio. Jean-Claude Junc-
ker baigė konferenciją optimistine 
gaida ir pasiūlė dalyviams įsivaiz-
duoti, kaip sunku būtų buvę dau-
gumai valstybių narių išgyventi šią 
pasaulinę fi nansų krizę vienoms. 

Apskritai EESRK šia konferen-
cija, kuri sulaukė nemažo žinias-
klaidos dėmesio, siekė prisidėti 

Krizei įveikti trūksta politinės valios

Gerb. C. Cedrone, neseniai parengtoje savo 
nuomonėje teigėte, kad dabartinė Europos 
krizė yra labiau politinė negu ekonominė

Europa nebegali sau leisti vykdyti bendrą pinigų politiką 
ir 17-os rūšių ekonomikos ir fi nansų politiką. ES turėtų 
stengtis kurti fi skalinę sąjungą ir žengdama šia kryptimi 
pirmiausia turėtų įvesti dviejų rūšių viena kitą papildan-
čias, bet skirtingas ES obligacijas: neapyvartines sąjungos 
obligacijas, skirtas skolai stabilizuoti, ir euroobligacijas, 
kurios padėtų ekonomikai atsigauti ir augti.

Ar tai įmanoma?

Šios obligacijos grąžintų investuotojų pasitikėjimą, būtų naudojamos vietoj 
taupymo priemonių ir kartu atkurtų gerovę. Be to, pagal mūsų planą nereikia 
keisti Sutarčių ar steigti naujų institucijų. Būtų naudojamasi esamomis ES 
priemonėmis, pavyzdžiui, Europos investicijų fondu (EIF). Vienintelis dalykas, 
kurio trūksta, – tai politinė valia. (rdr) ●

Martin Siecker negali gyventi be muzikos ir detektyvinių romanų
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GLAUSTAI APIE PLENARINĘ SESIJĄ
Augimą skatinanti skaitmeninė rinka 

Pirmininkaujančios Danijos prašymu EESRK gegužės mėn. 
priėmė nuomonę dėl augimo skatinimo kuriant bendrąją skai-
tmeninę rinką. „Ant kortos“ pastatyta daug, nes, kaip rodo ES 
tyrimai, sukūrus bendrąją skaitmeninę rinką, Europos BVP iki 
2020 m. išaugtų 4 procentais.

Nuomonėje raginama visoje Europos teritorijoje, įskaitant 
atokiausias vietoves, kuo greičiau sukurti visuotinei prieigai 
prie interneto būtiną infrastruktūrą. 

„Kadangi iki 2015 m. 95 proc. 
visų darbuotojų privalės mokėti 
naudotis internetu, didžiausia 
reikšmė tenka mokymui“, – tei-
gia nuomonės pranešėja Laure 
Batut (Darbdavių grupė, Pran-
cūzija). Jos manymu, visuotinė 

prieiga prie technologinės ir programinės įrangos ir galimybė 
mokytis ja naudotis yra būtina sąlyga norint atremti šį iššūkį.  

Norint suaktyvinti e. prekybą, EESRK ragina suderinti pre-
kybą ir netiesioginius mokesčius reglamentuojančius teisės 
aktus, tačiau įspėja, kad tai gali būti dingstis didinti mokesčių 
tarifus.  (mb) ●

Europa atsilieka siekdama energetikos tikslų 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) 
savo nuomonėje dėl Energetikos veiksmų plano iki 2050 m., 
priimtoje per gegužės mėn. plenarinę sesiją, perspėjo, kad ES ir 
kai kuriose jos valstybėse narėse pažanga pereinant prie mažo 

anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos 
pavojingai atsilieka nuo 
užsibrėžtų tikslų.

Komiteto nuomone, 
ES nepripažįsta savo atsi-
likimo masto nuo pačios 
užsibrėžtų tikslų. Nuomo-

nės pranešėjas Pierre Jean Coulon (Darbuotojų grupė, Pran-
cūzija) teigia: „Labai taršių gamybos procesų mažėjimas ES, jų 
gausėjimas kitose pasaulio šalyse, ir galiausiai importavimas 
į ES, tiesiog paslepia problemos mastą.“

Nuomonėje kritiškai vertinama energijos vartojimo efek-
tyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos srityje daroma 
pažanga. Joje teigiama, kad atsinaujinančių išteklių energijos 
vystymui kliudo nepastovi vyriausybės parama ir, kai kuriais 
atvejais, vietos pasipriešinimas.

Siekiant padidinti informacijos srautą ES, Komitetas dar 
kartą ragina įsteigti Europos pilietinės visuomenės forumą 
suburiant visus suinteresuotuosius subjektus, kad jie aptartų 
perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio energijos iki 2050 m.

„Visuomenės pritarimas energetikos sprendimams yra iššū-
kis šiandienos Europos demokratijai“, – teigia nuomonės ben-
drapranešėjis Richard Adams (Įvairių interesų grupė, Jungtinė 
Karalystė), – ir pridūria, kad „Veiksmų planas iki 2050 m. turi 
ne tik paskatinti kuo platesnio masto europiečių diskusijas, 
bet ir propaguoti dalyvavimą visais lygmenimis – asmeniniu, 
regionų, nacionaliniu ir ES“. (mb) ●

Europos socialinis verslas ir Socialinio verslumo 
fondai

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) 
savo dviejose nuomonėse − dėl Europos socialinio verslumo 
fondų (pranešėja Ariane Rodert, Įvairių interesų grupė) ir dėl 
Socialinio verslo iniciatyvos (pranešėjas Giuseppe Guerini, Įvai-
rių interesų grupė) − paragino Europos Komisiją ir valstybes 
nares sudaryti socialinėms įmonėms geresnes sąlygas dalyvauti 
viešuosiuose pirkimuose ir apsirūpinti fi nansavimu, sukurti 
nacionalinius pagrindus socialinių įmonių augimui ir deramai 
įgyvendinti Europos socialinio verslumo fondą. 

Socialinės ekonomikos sekto-
riuje ES jau dirba daugiau kaip 
11 milijonų žmonių, o tai sudaro 
6 proc. visos darbo jėgos. Apyti-
kriai viena iš keturių Europoje 
įsteigtų įmonių yra socialinė 
įmonė. Dabartinėmis krizės sąly-
gomis, kai nuolat didėja darbo 
neturinčių arba ekonominiais 
ištekliais negalinčių pasinaudoti 

žmonių skaičius, EESRK, remdamasis strategija „Europa 2020“, 
nori sustiprinti augimą, padidinti užimtumo lygį bei konkuren-
cingumą ir kartu sukurti įtraukesnę visuomenę. 

EESRK nuomone, ateityje be Europos socialinio verslumo 
fondo turėtų būti sukurtos papildomos fi nansinės priemonės 
socialinėms įmonėms plėtoti. Europos socialinio verslumo fon-
das vienas nepajėgs pagerinti galimybių apsirūpinti reikiamu 
kapitalu. (ail) ●

Prieš penkerius metus Europos 
Vadovų Taryba pavedė grupei 
žinomų Europoje asmenų parengti 
pranešimą apie ES iššūkius per arti-
miausius 20 metų. Ši „išmintingų 
žmonių“ grupė, kuriai paeiliui pir-
mininkavo Felipe Gonzalez, Mario 
Monti ir Lech Walesa, 2010  m. 
gegužės mėn. padarė išvadą, kad 
Europą reikia kurti iš naujo. Prane-
šime buvo nurodyti šie prioritetai: 
ekonomikos augimas, konkuren-
cingumas, demokratinis legitimu-
mas ir lyderiavimas sprendžiant 
klimato kaitos problemą. Būtent 
šių klausimų sprendimas ir yra 
pagrindinis kasdienis organizuotos 
pilietinės visuomenės Europos eko-
nomikos ir socialinių reikalų komi-
tete (EESRK) darbas, atsispindintis 
viešuosiuose klausymuose, konfe-
rencijose, tyrimo grupėse ir nuo-
monėse. Visiškai neatsitiktinai šių 
išmintingų žmonių pateikti atsa-
kymai sutampa su vienu pagrin-
dinių daugumos EESRK politinių 
pozicijų principu − „Mums reikia 
daugiau, o ne mažiau Europos“.

Mums, dirbantiems EESRK, 
„daugiau Europos“ turi būti prin-
cipas, kuriuo reikia vadovautis 
rengiant daugiametę finansinę 
programą (DFP) 2014−2020  m., 
nuo kurios priklausys ES biudže-
tas artimiausius šešerius metus. 
Kai buvo patvirtinta ankstesnė 
DFP, daugumos Europos šalių 
ekonomika augo ir fi nansinis sta-
bilumas buvo savaime suprantamas 
dalykas. Turint omenyje dabartinį 
nestabilumą ir per Europą besiri-
tančią griežto taupymo bangą, kyla 
pavojus, kad bus patvirtintas mini-
malistinis biudžetas. Todėl Euro-
pos Komisija (EK) siūlo išlaikyti 
bendrą ES biudžetą, kurio dydis 
sudaro 1 proc. ES BVP, tuo tarpu 
kurios valstybės narės reikalauja jį 
dar labiau apkarpyti. Gegužės mėn. 

plenarinėje sesijoje EESRK savo 
ruožtu priėmė nuomonę, kurioje 
buvo raginama biudžetą padidinti 
iki 1,11  proc. Prisiminkime biu-
džeto apibrėžtį: „biudžetas –  tai 
išlaidų, pajamų ir išteklių per nusta-
tytą laikotarpį sąmata, atspindinti 
fi nansinių sąlygų ir tikslų ateityje 
suvokimą“. Turint omenyje dabar-
tinę ES padėtį, reikia persvarstyti ir 
išlaidas, ir pajamas, kadangi dabar-
tiniai tikslai yra aukštesni. Jei ES iš 
tikrųjų nori didelės pažangos inte-
gracijos srityje ir prisiimti didesnę 
atsakomybę, ji turi perimti augimo 
vadžias, kad būtų išsaugotas Euro-
pos socialinis modelis. O tai įma-
noma padaryti tik tuomet, jei 
biudžetas – priemonė, kuria nau-
dojasi ES šiam tikslui pasiekti − bus 
pakankamai plataus užmojo.

Atsižvelgdama į  tai, Europos 
Komisija pasiūlymu dėl DFP pato-
bulina ir supaprastina biudžeto 
struktūrą. Kitas teigiamas dalykas 
yra EK išsakyta kritika dėl kai kurių 
valstybių narių požiūrio į derybas, 
grindžiamas sąžininga grąža ir 
horizontaliuoju teisingumu. Kal-
bant apie įplaukas, EESRK prita-
ria naujos nuosavų išteklių, prie 
kurių priskiriamas pakeistas PVM 
ir finansinių sandorių mokestis, 
sistemos įdiegimui. Išlaidų požiū-
riu, institucijos ir valstybės narės 
turėtų nepamiršti pridėtinės euro-
pinės vertės principo – idėjos, pagal 
kurią ES lygmeniu išleistas euras 
yra veiksmingesnis nei nacionaliniu 
lygmeniu išleistas euras. EK pasiū-
lymu taip pat patobulinta BŽŪP 
ir sanglaudos politikos, kurioms 
tenka pagrindinės biudžeto išlaidos, 
struktūra. BŽŪP atveju pirmenybė 
teikiama efektyvumui ir našumui, 
sanglaudos politikoje – skatinama 
įgyvendinti makroprojektus, kad 
būtų sumažintas lėšų išsklaidymo 
poveikis. Vis dėlto EESRK perspėja, 

kad, jei lėšų išmokėjimui bus tai-
komos makroekonominės sąlygos, 
dabartinė sanglaudos politika gali 
būti nepalanki mažiausiai išsivys-
čiusiems ES regionams. 

Be koncepcijos „reikia dau-
giau, o ne mažiau Europos“ dažnai 
EESRK minima ir kita koncep-
cija − „Europos nebuvimo kaina“. 
Jei ES biudžeto dydis, efektyvumas 
ir skaidrumas bus neproporcingi 
klausimų svarbai, gali tekti XXI a. 
iššūkius atremti susilpnėjusiai ES, 
o tai prieštarautų išmintingų žmo-
nių patarimams. (asp) ●

1989 m. Jungtinių Tautų Vystymo 
programos valdančioji  taryba 
paskelbė Pasaulio gyventojų dieną 
ir ji minima kasmet liepos 11  d. 
siekiant supažindinti su pasaulio 
gyventojų raida ir tvarumo klausi-
mais. Kadangi gyventojų ir tvarumo 
klausimai yra neatsiejami, „EESRK 
info“ atstovas susitiko su EESRK 
Tvaraus vystymosi observatorijos 
pirmininku Hans-Joachim Wilms 

Liepos 11-oji − Pasaulio gyventojų diena

pasikalbėti apie Pasaulio gyventojų 
dieną. 

„EESRK info“: Ar vis dar 
aktualu minėti Pasaulio 
gyventojų dieną?

Hans-Joachim Wilms: Taip, tai 
svarbu, kadangi mums reikia 
pasvarstyti, kaip norime spręsti 
gyventojų klausimą, visų pirma, 

kaip užtikrinti apsirūpinimą maistu. 
Aišku, ir EESRK ūkininkai yra pasi-
daliję į  dvi stovyklas. Tradiciniai 
ūkininkai teigia, kad gali pagaminti 
daugiau, bet tam reikia padidinti 
žemės ūkio paskirties žemės plotą. 
Aš priklausau antrajai grupei, kuri 
mano, kad planeta galėtų išmaitinti 
visus, jei būtų teisinga paskirstymo 
sistema.  

„EESRK info“: Ką tai reiškia?

H. J. W.: Jungtinių Tautų Maisto 
ir žemės ūkio organizacijos (FAO) 
pateikta statistika rodo, jog pasaulyje 
gali būti pagaminama tiek maisto, 
kad užtektų visiems, tačiau maistas 
gaminamas ne ten, kur jo reikia, ne 
tos kokybės ir ne tokiais kiekiais. 
Klausimas, kaip pakeisti šią padėtį? 
Padariniai yra pražūtingi, pavyz-
džiui, miškų naikinimas Brazilijoje 
ir Argentinoje. Tai, kad europiečiai 
negali pasigaminti pakankamai 
maisto, rodo, jog būtina keisti mūsų 
pačių ir besivystančių šalių gamin-
tojų elgseną. Kitas klausimas, kurį 
reikėtų akcentuoti – kaip smarkiai 
pakito mitybos įpročiai per pastarąjį 

amžių (pavyzdžiui, daugiau suvar-
tojama mėsos).   

„EESRK info“: Kas turėtų 
keistis?

H. J. W.: Turėtų įvykti daugybė 
dalykų, kad būtų sukurtas išsamus 
paveikslas. Būtų gerai, jei pakaktų 
tik propaguoti dirbamos žemės 
plotų didinimą. Turime užtikrinti, 
kad šalys būtų kuo labiau nepri-
klausomos. Pavyzdžiui, nėra jokios 
prasmės vežti per visą pasaulį 
gyvūnų pašarus. Taip pat netei-
singa Vokietijos gamtos drausti-
nius atiduoti biomasės žaliavos 
gamybai. Tai tik du pavyzdžiai. 

„EESRK info“: EESRK ne kartą 
aiškiai pasakė, kad būtina 
keisti gamybos ir vartojimo 
modelius. Ar, jūsų nuomone, 
vien šių dalykų pakaktų 
tvariai ateičiai užtikrinti?

H. J. W.: Prieš dešimt metų į tva-
rumą niekas rimtai nežiūrėjo. 
Šiandien visi suvokia, kad nega-
lima toliau taip elgtis, kaip elgia-

Tiltai virš neramaus vandens
Pokalbis su Danijos Europos reikalų ministru Nicolai Wammen 

„EESRK info“: Kokius siekius 
buvo užsibrėžusi Danija 
pirmininkavimo laikotarpiui?

Nicolai Wammen: Nuo pat pradžių 
buvo aišku, kad Danija perima pir-
mininkavimą Tarybai gilios ekono-
mikos krizės metu. Aiškus Danijos 
pirmininkavimo siekis buvo padėti 

Europai grįžti į vėžes, išbristi iš krizės 
– ne skambiomis spaudos antraštėmis 
visoje Europoje, o kantriu darbu sie-
kiant rezultatų, kurių reikia Europai. 
Per pastaruosius šešis mėnesius mes 
sunkiai dirbome šia linkme, „tiesėme 
tiltus virš neramių vandenų“ ir žings-
nis po žingsnio judėjome į  priekį 
derybų procese. 

Pirmininkaudama Danija padėjo 
formuoti ekonomikos politiką, kuria 
krizės problemos sprendžiamos 
dviem būdais: kad būtų užtikrintas 
ūkio atsigavimas, reikėjo ir tebereikia 
atkurti pasitikėjimą konsoliduojant 
viešuosius finansus, taip pat turė-
jome skatinti augimą ir naujų darbo 
vietų kūrimą, kuris neįmanomas be 
reformų ir naujų iniciatyvų. 

Dabar, apžvelgdamas pirmininka-
vimo laikotarpį, manau, jog teisinga 
būtų sakyti, kad mums tikrai pavyko 
padėti Europai žengti svarbų žingsnį 
šiame kelyje. 

„EESRK info“: Ką įvardytumėte 
kaip savo didžiausius 
laimėjimus? 

N. W.: Nuo pat pradžių pirminin-
kaujanti Danija ėmėsi sunkaus, rimto 
darbo, kurį reikia atlikti, kad Europa 
galėtų eiti pirmyn. Per pastaruosius 
šešis mėnesius siekėme realių rezul-
tatų visose srityse. Svarbiausias laimė-
jimas yra ne kokia nors viena skambi 
antraštė, o tai, kad mes įrodėme, jog, 
nepaisydama krizės, ES veikia ir pasie-
kia rezultatų. Aš didžiuojuosi tuo, kad 
pirmininkavusi Danija, bendradar-
biaudama su kitomis ES institucijomis, 
įnešė svarbų indėlį į Europos vadavi-
mosi iš krizės procesą. 

Be to, norėčiau tiesiog atkreipti 
dėmesį į  tris nuopelnus, nesusiju-
sius su ta ekonomikos darbotvarke, 
apie kurią ką tik kalbėjau. Pirmiausia 
–  susitarimas dėl Energijos varto-
jimo efektyvumo direktyvos. Tai ne 
tik gera žinia kalbant apie klimatą ir 

mūsų priklausomybę nuo energijos 
– šis susitarimas padės sukurti 400 000 
darbo vietų Europoje. Išskirčiau ir ES 
tarptinklinio ryšio reglamentą. Jis leis 
užtikrinti mažesnes judriojo ryšio kai-
nas užsienyje, kai naudojamės išma-
niaisiais telefonais. Galiausiai valstybės 
kandidatės statuso suteikimas Serbijai: 
žengėme svarbų žingsnį, kad užtikrin-
tume demokratiją Europoje. 

„EESRK info“: Savo 
pirmininkavimo laikotarpiu 
Danija pasižymėjo ypatingu 
taupumu. Posėdžiuose 
buvo patiekiamas tik 
vandentiekio vanduo, dėl 
to pelnėte „vandentiekiui 
pirmininkaujančios šalies“ 
(angl. Tap water presidency) 
pravardę.

N. W.: Atvirai kalbant, iš tikrųjų labai 
didžiuojuosi tokia pravarde. Kodėl? Ji 
išties pelnyta: Danijoje iš čiaupų teka 
nuostabus vanduo, be to, teikiame 

didžiulę reikšmę ekologiškai pagrįs-
tam išlaidų efektyvumui. Mums rūpi 
mūsų ištekliai ir išmetamas CO2 kie-
kis. Būtent šiuo pagrindiniu principu 
vadovavomės planuodami visą savo 
pirmininkavimo darbą. 

Todėl visos susitikimų vietos ir 
viešbučių kambariai buvo pažymėti 
ekologiniu ženklu. Valgiaraščiuose 
vyravo sezoniniai ingredientai, iš kurių 
50 proc. buvo vietos tiekėjų produk-
cija. Be to, buvo diegiamos programos, 
leidusios sumažinti maisto atliekų 
kiekį, o maisto atliekos buvo gabe-
namos tiesiai į vietos biologinių dujų 
įmonę ir paverstos energija, kuri buvo 
panaudota Danijos namų ūkiuose. 

Žinau, kad ne vienas mano kolega 
žavėjosi Danijos ekologine mąstysena, 
todėl laikau špygą, kad ir kitos pirmi-
ninkausiančios valstybės narės pasektų 
mūsų pavyzdžiu. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, 
Danijos Europos reikalų ministras

Benedicte Federspiel, EESRK narė, 
Įvairių interesų grupė

Marie-Louise Knuppert, EESRK narė, 
Darbuotojų grupė

Nils Juhl Andreasen, EESRK narys, 
Darbdavių grupė
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Danijos pirmininkavimo laikotarpis EESRK 
narių iš Danijos akimis
Pasirinkimo nėra: privalome keisti savo įpročius
Pokalbis su EESRK nare, Danijos vartotojų tarybos vyriausiąja patarėja 

Benedicte Federspiel 

Pirmininkaujančiai valstybei teko 
„gesinti gaisrus“ 
Pokalbis su EESRK Darbdavių grupės nariu, Danijos 

žemės ūkio ir maisto tarybos vadovu Nils Juhl Andreasen

„EESRK info“: 2012 m. kovo 
15 d. minėdamas Europos 
vartotojų dieną Europos 
ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetas kartu su 
Danijos vartotojų taryba 
surengė konferenciją 
„Tvarus vartojimas krizės 
sąlygomis“. Ar manote, kad 

„EESRK info“: Danijos 
pirmininkavimo išvakarėse 
Jūs primygtinai reikalavote, 
kad daugiausia dėmesio 
būtų skiriama Europos 
įmonių konkurencingumo 
didinimui, ypač maisto 
produktų sektoriuje. Kaip 
vertinate pirmininkavusios 
valstybės laimėjimus šioje 
srityje?

Nils Juhl Andreasen: Vertinti 
sunku, kadangi daug pastangų teko 
skirti siekiant įveikti ES finansų 
krizę ir galiausiai išsaugoti eurą. 
Veikiau buvo vykdoma nuostolių 
kontrolė nei suteiktas teigiamas 
postūmis Europos įmonių kon-
kurencingumui. Nepaisant to, 
manau, kad ilgu laikotarpiu tai 
suteiks konkurencinį pranašumą 
Europos įmonių sektoriui, įskai-
tant žemės ūkio ir maisto sektorių. 

„EESRK info“: 
Pirmininkaujanti Danija 
vedė derybas dėl bendros 
žemės ūkio politikos 
reformos, kurias dabar 
perims pirmininkausiantis 
Kipras. Kaip manote, ar šios 

ES Tarybai pirmininkaujanti 
Danija išgirdo mūsų raginimą 
persvarstyti vartojimo 
įpročius?

Benedicte Federspiel: Pradžia buvo 
padaryta jau anksčiau, kadangi 
Danijos vyriausybė dažnai kartojo 
žodžius „ekologiškas“ ir „tvarus“ ir 
kėlė su tuo susijusius tikslus tiek savo 
įprastoje veikloje, tiek pirmininkau-
dama ES Tarybai. Ministrai ir kiti 
konferencijoje kalbėję iškilūs asme-
nys pabrėžė, kad negalime nekeisti 
dabartinių vartojimo įpročių. 

„EESRK info“: Ar krizė 
neužgožia siekio plėtoti 
tvarų vartojimą?

B. F.: Negalime sau leisti kurios nors 
srities politikoje negalvoti apie tva-
rumą. Pastangos įveikti krizę kartu 
suteikia ir galimybę ieškoti naujų 
prieinamų ir tvarių sprendimų. 

derybos krypsta teisinga 
linkme?

N. J. A.: Kaip suprantu, derybos 
nekrypsta niekur, tad neįmanoma 
pasakyti, ar jos krypsta teisinga lin-
kme. Daug laiko sugaišta siekiant 
išsiaiškinti Europos Komisijos 
pateiktą pasiūlymą ir jo pasekmes. 
Tik neseniai valstybės narės ir 
NVO pateikė aiškias nuomones ir 
pozicijas.

Kol kas aplinkybės sparčiai kei-
čiasi dėl Europos Sąjungoje vis gilė-
jančios finansų krizės, kintančių 
maisto tiekimo ir paklausos pasau-
lio rinkoje tendencijų ir didesnio 
dėmesio tvariai gamybai bei var-
tojimui. Visa tai gali turėti didelės 
įtakos politiniams sprendimams 
dėl žemės ūkio ir maisto sektoriaus 
Europos Sąjungoje svarbos ir Euro-
pos žemės ūkio gamybos modelio.

„EESRK info“: Ar apie 
Danijos pirmininkavimą 
pačioje Danijoje buvo 
plačiai kalbama, ar 
šis laikotarpis liko 
nepastebėtas?

N. J. A.: Danijoje ir Briuselyje buvo 
surengta daug įvairaus pobūdžio 
renginių ir Danijos vyriausybė šiuo 
požiūriu atliko puikų darbą. Deja, 
daugiausia dėmesio buvo skiriama 
tam tikriems vidaus klausimams ir 
fi nansų krizei Europos Sąjungoje, 
todėl ES reikalai ir pirmininkau-
jančios Danijos pastangos liko 
nuošalyje. (pln/mb)  ●

Pavyzdžiu gali būti neseniai priimta 
direktyva dėl efektyvaus energijos 
vartojimo. Danijos pramonininkų 
konfederacija ką tik patvirtino, kad 
įmanoma pasiekti ir ekonominius, 
ir aplinkosaugos tikslus, nustatytus 
laikotarpiui iki 2020 m. 

„EESRK info“: Ką galėtume 
padaryti, kad vartotojai 
nedvejodami pasirinktų 
tvarų vartojimą?

B. F.: Visi turime prisiimti tam 
tikrą atsakomybę ir tvarus vartoji-
mas turėtų tapti nauja mada. Šio-
mis aplinkybėmis pirmininkaujanti 
šalis paprašė EESRK parengti nuo-
monę, kaip paskatinti tvarią gamybą 
ir vartojimą. Tačiau lengvų kelių 
nėra, o prieinamų ir tvarių gaminių 
bei paslaugų užtikrinimas artimiau-
siais metais bus nuolatinis uždavi-
nys. (pln/mb)     ●

Energijos vartojimo efektyvumas. Danijos patirtis.
Pokalbis su EESRK Darbuotojų grupės nare, Danijos profesinių sąjungų 

konfederacijos sekretore Marie-Louise Knuppert

„EESRK info“: Praėjusių metų 
gruodžio mėnesį sakėte, kad 
pirmininkaujanti valstybė 
turėtų daugiausia dėmesio 
skirti ekologinių darbo 
vietų kūrimui ir jaunimo 
įtraukimui į darbo rinką? Ar 
pirmininkaujanti valstybė dėjo 
pakankamai pastangų, kad tai 
įgyvendintų?

Marie-Louise Knuppert: Ji padarė 
viską, ką galėjo, kad augimas ir darbo 

vietų kūrimas būtų vienas pagrindi-
nių darbotvarkės prioritetų, o eko-
nomikos krizės sąlygomis tai nebuvo 
lengva. Džiaugiuosi, kad pirmininkau-
jančiai valstybei pavyko pasiekti, kad 
būtų susitarta dėl energijos vartojimo 
efektyvumo direktyvos.

Jei mums nebūtų pavykę, būtume 
praleidę auksinę progą padėti ES 
šalims imtis veiksmingų energijos 

taupymo priemonių ir paskatinti 
sukurti tūkstančius darbo vietų, kai 
jų taip reikia. 

Pirmininkaudama Danija daug 
dėmesio skyrė jaunimo užimtumui. 
Dabar atėjo laikas veikti. Tai reiškia, 
kad ES turi laikytis tokios politikos, 
kuria padėtų sukurti daugiau darbo 
vietų jaunimui. To būtų galima siekti 
intensyviau naudojantis Europos soci-
aliniu fondu. Todėl Danijos profesinių 
sąjungų konfederacija ir Danijos darb-
daviai pasiūlė pasinaudoti jo ištekliais 
ir padėti valstybėse narėse įgyvendinti 
darbo patirties programas. 

Į tai būtų galima atsižvelgti ir dery-
bose dėl viešųjų pirkimų direktyvų. 
Šiose direktyvose būtų galima nusta-
tyti visiškai teisėtą reikalavimą, kad 
norintieji sudaryti viešąsias sutartis 
taip pat turi sukurti tam tikrą skaičių 
darbo vietų stažuotojams. Tai tik du 
praktiniai pavyzdžiai.

„EESRK info“: Neseniai 
dalyvavote Kopenhagoje 
vykusiame susitikime, 
kuriame aptarta, kokiais 
būdais piliečius įtraukti 
į Europos projektą. Ar danus 

taip sunku įtraukti į europinius 
debatus?

M.-L. K.: Visuomenės pasitikėjimo ES 
naryste ir pritarimo jai galima tikėtis 
tik tada, jei bus matyti, kad ES politikai 
sprendžia paprastų piliečių problemas. 
Žmonės turi suprasti, kokį indelį ES 
įneša į jų kasdienį gyvenimą. Esama 
konkrečių pasiūlymų, kaip tai pada-
ryti, galimi ne tik paminėti pavyzdžiai.

„EESRK info“: Ar, jūsų 
žiniomis, Danijoje vykdyta 
kokia nors komunikacinė 
veikla, iš kurios ES turėtų 
pasimokyti?

M.-L. K.: ES privalo savo komunika-
cinėje veikloje būti kuo konkretesnė, 
tačiau valstybių narių politikams tai 
pagrindinė ir svarbiausia užduotis. 
Pagal Švedijos sumanymą Bornholmo 
saloje įkurta „Piliečių platforma“ 
(Folkemødet) yra tik vienas tiesio-
ginio politikų ir visuomenės dialogo 
pavyzdys. Įgyvendinant ES komuni-
kacijos politiką reikėtų remtis atvirojo 
koordinavimo mechanizmais, keistis 
patirtimi – šios priemonės šiuo metu 
taikomos daugelyje kitų sričių. (pln/
mb) ●

Globalizacija ir veiklos perkėlimas: 
ar ES pramonė turi ateitį?
Pepe daug metų dirbo vienoje 
saulės baterijų gamyklų vienoje 
iš ES valstybių narių. Jis turėjo 
puikų darbą, buvo pasirašęs 
nuolatinio darbo sutartį ir jam 
buvo užtikrintos geros darbo 
sąlygos. Įmonė dirbo pelningai 
ir nuolat plėtė savo veiklą. Ir iš 
tikrųjų vietos valdžios instituci-
jos šiai gamyklai sudarė išskirti-
nes sąlygas, ji gaudavo valstybės 
dotacijas, skirtas atsinaujinan-
čiosios energijos sektoriui. Vis-
kas buvo puiku iki krizės. Ir tada 
geri laikai baigėsi. 

Nacionalinė vyriausybė dėl 
apkarpyto biudžeto turėjo suma-
žinti subsidijas, dėl to smarkiai 
krito saulės baterijų paklausa. 
Tuomet įmonė nusprendė 
gamyklą uždaryti ir gamybą 
perkelti į  Meksiką. Galiausiai 
visi darbuotojai neteko darbo 
ir papildė bedarbių armiją, kuri 
jau ir taip sudarė 40 proc. vals-
tybės darbo jėgos. 

Pepe gyvenimas sparčiai 
blogėjo ir pasiekė kritinę ribą. 
Galiausiai jam teko pasirašyti 
trumpalaikę sutartį ir mokyti 
naujosios saulės baterijų gamy-
klos Meksikoje darbuotojus, 
kurie turėjo jį pakeisti. Po tuščių 
pažadų jis pats tapo bedarbiu. 

Tūkstančiai  darbuotojų 
Europoje, kaip ir Pepe, patyrė 
pramonės permainų ir globali-
zacijos, kurie tampa iššūkiu vis 
labiau integruotai vidaus rinkai, 
padarinius. Kad būtų galima 
išvengti šios situacijos, ES ir 
EESRK 2002  m. sudarė Pra-
monės permainų konsultacinę 
komisiją (CCMI). CCMI įgalio-
jimai apima permainų progno-
zavimą, išankstinius vertinimus 

ir analizę, kad būtų užtikrintas 
pozityvus, bendras požiūris į pra-
monės permainų valdymą eko-
nominiu, socialiniu, teritoriniu ir 
aplinkosaugos požiūriu. Jos nariai, 
priklausantys įvairiems sekto-
riams, kuriuos palietė ekonomikos 
modernizavimas, suteikia CCMI 
moralinę teisę tiesiogiai kalbėti su 

kitais ES politikos formuotojais. 
Jų tikslas labai aiškus – siekti, kad 
ES pramonės įmonės išliktų kon-
kurencingos, tačiau kartu būtų 
užtikrinta, kad permainos būtų 
naudingos socialiniu požiūriu. 
CCMI pirmininkas Jorge Pegado 
Liz savo tris pagrindines funkci-
jas apibrėžia taip: „propaguoti ES 
steigėjų principus savo nuomo-
nėse; įveikti tokius iššūkius kaip 
globalizacija, socialinė tinklaveika 
ir nauji darbo metodai; ir numatyti 
bei rengtis pramonės permainoms 
ir restruktūrizavimui […]. Mokytis 
iš praeities klaidų, aktyviai stebėti 
dabartį ir numatyti ateitį“.

Nuo pirmųjų ekonomikos, 
finansų ir nežinia dar kokios 
krizės dienų CCMI suteikė žodį 
visiems svarbiausiems pramo-
nės dalyviams  − darbuotojams 
ir darbdaviams. 2011 m. gegužės 
mėn. CCMI priėmė tris nuomo-
nes dėl dabartinių globalizacijos 

padarinių poveikio ES pramonės 
politikai. CCMI pozicija yra aiški 
ir nedviprasmiška. Globalizacija 
sudarė sąlygas bendrovėms veiklą 
perkelti į  užsienį ir (arba) per-
tvarkyti savo struktūrą. Tačiau 
vadovybė ir darbuotojai, susidūrę 
su grėsme, kad pigi darbo jėga ir 
prastos darbo sąlygos už Europos 
ribų gali nurėžti ir sunaikinti jų 
šalyje darbo vietas apdirbamojoje 
pramonėje, turi pagaliau suprasti, 
kad būtina bendradarbiauti norint 
atremti veiklos perkėlimo iššūkį. 
Tėra vienas kelias – per švietimą ir 
mokymą, inovacijas ir tvarų vysty-
mąsi Europa išsaugos savo pagrin-
dinės ekonominės galios statusą. 

Kadangi technologijos ir moks-
liniai tyrimai kasdien tampa vis 
svarbesni, CCMI dėmesį sutelkia 
į  IRT ir paslaugas  – sektorius, 
kurie Europoje šlubuoja. „Tai nau-
jas kovos laukas, kuriame turime 
pralenkti Kiniją ir Indiją“, – teigia 
Joost P. van Iersel, EESRK narys 
ir nuomonės „Globalizacijos erai 
pritaikyta pramonės politika“ pra-
nešėjas. 

Birželio 12 d. CCMI savo dešim-
tąsias metines paminėjo sureng-
dama konferenciją tema „Siekiant 
nuolatinių tvarių pramonės per-
mainų“. Joje dalyvavo Europos 
pramonės asociacijų, profesinių 
sąjungų ir politikos formuotojų 
atstovai. Konferencijos tikslas  − 
išanalizuoti Europos pramonės 
būklę, jos iššūkius praeityje ir atei-
ties prognozes. 

Pepe istorija kartojasi visoje 
Europoje. CCMI ryžtingai nusi-
teikusi padėtį pakeisti. (ail) ●

Kodėl ES reikia kitokio biudžeto 
ir koks jis turėtų būti

mės dabar. Suprantama, dabar visi 
susirūpinę krize, ir būtini skubūs 
sprendimai. Tačiau tvarumas ir 
trumpalaikiškumas prieštarauja 
vienas kitam. Laimė, tvarumas 
tampa „įprastu dalyku“ ir ši ten-
dencija išliks.

„EESRK info“: Ką reikėtų 
daryti, kad tvarumo 
darbotvarkė būtų 
įgyvendinama sparčiau? 

H. J. W.: Mums reikia aiškiai 
suprasti, kokiu keliu reikia eiti, 
nusistatyti terminus ir susitarti dėl 
veiklos sričių ir jos poveikio ste-
bėsenos. Manau, svarbiausia, kad 
mūsų politiniai lyderiai vykdytų 
savo įsipareigojimus, parodytų 
savo pasiryžimą keisti strategiją ir 
susitartų dėl konkrečių terminų bei 
veiklos planų. (kf) ●

prie debatų apie tai, koks turėtų 
būti ekonomikos valdymas ES. 
Tokio pobūdžio diskusijose gali 
būti apsiribojama ilgalaike politika, 
tačiau šį kartą diskusijų dalyviai 
puikiai suvokė, kad sprendimai, 
kurie turi būti priimti per artimiau-
sius mėnesius, bus labai svarbūs ES 
ateičiai. Jie tiesiogiai paveiks pilie-
čius, nes turės tiesioginės įtakos, 
pavyzdžiui, užimtumui, didėjančiai 
socialinei nelygybei ir MVĮ gali-
mybėms skolintis. Todėl EESRK ir 
toliau bus unikali diskusijų vieta, 
kur priimant EESRK nuomones ir 
plėtojant dialogą su kitais europi-
nio lygmens subjektais pateikiami 

konkretūs pasiūlymai. Liepos 7 d. 
konferencija yra dalis viso darbo, 
kuriuo, be kita ko, siekiama paro-
dyti, kad galbūt Europos Sąjungai 
artimesnė yra vienybė, kaip į ES 
žiūrima už jos sienų, negu sąstingis 
ar paralyžius. (asp) ●

DANIJOS PIRMININKAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI

Aktyvi pilietybė
Geresnė Europos visuomenė

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto (EESRK) svarbiausias vaidmuo − 
skatinti aktyvią pilietybę. Šioje knygoje 
24 EESRK nariai kalba apie savo, kaip verslo 
atstovų, profesinių sąjungų narių, kampa-
nijų dalyvių ir savanorių, asmeninį indėlį 
atskleidžiant plačių ir labai įdomių interesų 
ir prioritetų spektrą. Tačiau jiems visiems 
yra bendras solidarumo su kitais visuo-
menės nariais jausmas ir rūpinimasis jų 
gerove. (cl)  ●

TRUMPAI

Pierre Jean Coulon, EESRK narys, 
Darbuotojų grupė

4  p .  t ę s i n y s
Energijos vartojimo efektyvumas. Danijos patirtis.

>>>  p .  5

1  p .  t ę s i n y s
Valstybės skolos krizė ir fi skalinė sąjunga – 

dvi to paties medalio pusės?

Daugiau informacijos rasite: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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GLAUSTAI APIE PLENARINĘ SESIJĄ
Augimą skatinanti skaitmeninė rinka 

Pirmininkaujančios Danijos prašymu EESRK gegužės mėn. 
priėmė nuomonę dėl augimo skatinimo kuriant bendrąją skai-
tmeninę rinką. „Ant kortos“ pastatyta daug, nes, kaip rodo ES 
tyrimai, sukūrus bendrąją skaitmeninę rinką, Europos BVP iki 
2020 m. išaugtų 4 procentais.

Nuomonėje raginama visoje Europos teritorijoje, įskaitant 
atokiausias vietoves, kuo greičiau sukurti visuotinei prieigai 
prie interneto būtiną infrastruktūrą. 

„Kadangi iki 2015 m. 95 proc. 
visų darbuotojų privalės mokėti 
naudotis internetu, didžiausia 
reikšmė tenka mokymui“, – tei-
gia nuomonės pranešėja Laure 
Batut (Darbdavių grupė, Pran-
cūzija). Jos manymu, visuotinė 

prieiga prie technologinės ir programinės įrangos ir galimybė 
mokytis ja naudotis yra būtina sąlyga norint atremti šį iššūkį.  

Norint suaktyvinti e. prekybą, EESRK ragina suderinti pre-
kybą ir netiesioginius mokesčius reglamentuojančius teisės 
aktus, tačiau įspėja, kad tai gali būti dingstis didinti mokesčių 
tarifus.  (mb) ●

Europa atsilieka siekdama energetikos tikslų 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) 
savo nuomonėje dėl Energetikos veiksmų plano iki 2050 m., 
priimtoje per gegužės mėn. plenarinę sesiją, perspėjo, kad ES ir 
kai kuriose jos valstybėse narėse pažanga pereinant prie mažo 

anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos 
pavojingai atsilieka nuo 
užsibrėžtų tikslų.

Komiteto nuomone, 
ES nepripažįsta savo atsi-
likimo masto nuo pačios 
užsibrėžtų tikslų. Nuomo-

nės pranešėjas Pierre Jean Coulon (Darbuotojų grupė, Pran-
cūzija) teigia: „Labai taršių gamybos procesų mažėjimas ES, jų 
gausėjimas kitose pasaulio šalyse, ir galiausiai importavimas 
į ES, tiesiog paslepia problemos mastą.“

Nuomonėje kritiškai vertinama energijos vartojimo efek-
tyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos srityje daroma 
pažanga. Joje teigiama, kad atsinaujinančių išteklių energijos 
vystymui kliudo nepastovi vyriausybės parama ir, kai kuriais 
atvejais, vietos pasipriešinimas.

Siekiant padidinti informacijos srautą ES, Komitetas dar 
kartą ragina įsteigti Europos pilietinės visuomenės forumą 
suburiant visus suinteresuotuosius subjektus, kad jie aptartų 
perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio energijos iki 2050 m.

„Visuomenės pritarimas energetikos sprendimams yra iššū-
kis šiandienos Europos demokratijai“, – teigia nuomonės ben-
drapranešėjis Richard Adams (Įvairių interesų grupė, Jungtinė 
Karalystė), – ir pridūria, kad „Veiksmų planas iki 2050 m. turi 
ne tik paskatinti kuo platesnio masto europiečių diskusijas, 
bet ir propaguoti dalyvavimą visais lygmenimis – asmeniniu, 
regionų, nacionaliniu ir ES“. (mb) ●

Europos socialinis verslas ir Socialinio verslumo 
fondai

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) 
savo dviejose nuomonėse − dėl Europos socialinio verslumo 
fondų (pranešėja Ariane Rodert, Įvairių interesų grupė) ir dėl 
Socialinio verslo iniciatyvos (pranešėjas Giuseppe Guerini, Įvai-
rių interesų grupė) − paragino Europos Komisiją ir valstybes 
nares sudaryti socialinėms įmonėms geresnes sąlygas dalyvauti 
viešuosiuose pirkimuose ir apsirūpinti fi nansavimu, sukurti 
nacionalinius pagrindus socialinių įmonių augimui ir deramai 
įgyvendinti Europos socialinio verslumo fondą. 

Socialinės ekonomikos sekto-
riuje ES jau dirba daugiau kaip 
11 milijonų žmonių, o tai sudaro 
6 proc. visos darbo jėgos. Apyti-
kriai viena iš keturių Europoje 
įsteigtų įmonių yra socialinė 
įmonė. Dabartinėmis krizės sąly-
gomis, kai nuolat didėja darbo 
neturinčių arba ekonominiais 
ištekliais negalinčių pasinaudoti 

žmonių skaičius, EESRK, remdamasis strategija „Europa 2020“, 
nori sustiprinti augimą, padidinti užimtumo lygį bei konkuren-
cingumą ir kartu sukurti įtraukesnę visuomenę. 

EESRK nuomone, ateityje be Europos socialinio verslumo 
fondo turėtų būti sukurtos papildomos fi nansinės priemonės 
socialinėms įmonėms plėtoti. Europos socialinio verslumo fon-
das vienas nepajėgs pagerinti galimybių apsirūpinti reikiamu 
kapitalu. (ail) ●

Prieš penkerius metus Europos 
Vadovų Taryba pavedė grupei 
žinomų Europoje asmenų parengti 
pranešimą apie ES iššūkius per arti-
miausius 20 metų. Ši „išmintingų 
žmonių“ grupė, kuriai paeiliui pir-
mininkavo Felipe Gonzalez, Mario 
Monti ir Lech Walesa, 2010  m. 
gegužės mėn. padarė išvadą, kad 
Europą reikia kurti iš naujo. Prane-
šime buvo nurodyti šie prioritetai: 
ekonomikos augimas, konkuren-
cingumas, demokratinis legitimu-
mas ir lyderiavimas sprendžiant 
klimato kaitos problemą. Būtent 
šių klausimų sprendimas ir yra 
pagrindinis kasdienis organizuotos 
pilietinės visuomenės Europos eko-
nomikos ir socialinių reikalų komi-
tete (EESRK) darbas, atsispindintis 
viešuosiuose klausymuose, konfe-
rencijose, tyrimo grupėse ir nuo-
monėse. Visiškai neatsitiktinai šių 
išmintingų žmonių pateikti atsa-
kymai sutampa su vienu pagrin-
dinių daugumos EESRK politinių 
pozicijų principu − „Mums reikia 
daugiau, o ne mažiau Europos“.

Mums, dirbantiems EESRK, 
„daugiau Europos“ turi būti prin-
cipas, kuriuo reikia vadovautis 
rengiant daugiametę finansinę 
programą (DFP) 2014−2020  m., 
nuo kurios priklausys ES biudže-
tas artimiausius šešerius metus. 
Kai buvo patvirtinta ankstesnė 
DFP, daugumos Europos šalių 
ekonomika augo ir fi nansinis sta-
bilumas buvo savaime suprantamas 
dalykas. Turint omenyje dabartinį 
nestabilumą ir per Europą besiri-
tančią griežto taupymo bangą, kyla 
pavojus, kad bus patvirtintas mini-
malistinis biudžetas. Todėl Euro-
pos Komisija (EK) siūlo išlaikyti 
bendrą ES biudžetą, kurio dydis 
sudaro 1 proc. ES BVP, tuo tarpu 
kurios valstybės narės reikalauja jį 
dar labiau apkarpyti. Gegužės mėn. 

plenarinėje sesijoje EESRK savo 
ruožtu priėmė nuomonę, kurioje 
buvo raginama biudžetą padidinti 
iki 1,11  proc. Prisiminkime biu-
džeto apibrėžtį: „biudžetas –  tai 
išlaidų, pajamų ir išteklių per nusta-
tytą laikotarpį sąmata, atspindinti 
fi nansinių sąlygų ir tikslų ateityje 
suvokimą“. Turint omenyje dabar-
tinę ES padėtį, reikia persvarstyti ir 
išlaidas, ir pajamas, kadangi dabar-
tiniai tikslai yra aukštesni. Jei ES iš 
tikrųjų nori didelės pažangos inte-
gracijos srityje ir prisiimti didesnę 
atsakomybę, ji turi perimti augimo 
vadžias, kad būtų išsaugotas Euro-
pos socialinis modelis. O tai įma-
noma padaryti tik tuomet, jei 
biudžetas – priemonė, kuria nau-
dojasi ES šiam tikslui pasiekti − bus 
pakankamai plataus užmojo.

Atsižvelgdama į  tai, Europos 
Komisija pasiūlymu dėl DFP pato-
bulina ir supaprastina biudžeto 
struktūrą. Kitas teigiamas dalykas 
yra EK išsakyta kritika dėl kai kurių 
valstybių narių požiūrio į derybas, 
grindžiamas sąžininga grąža ir 
horizontaliuoju teisingumu. Kal-
bant apie įplaukas, EESRK prita-
ria naujos nuosavų išteklių, prie 
kurių priskiriamas pakeistas PVM 
ir finansinių sandorių mokestis, 
sistemos įdiegimui. Išlaidų požiū-
riu, institucijos ir valstybės narės 
turėtų nepamiršti pridėtinės euro-
pinės vertės principo – idėjos, pagal 
kurią ES lygmeniu išleistas euras 
yra veiksmingesnis nei nacionaliniu 
lygmeniu išleistas euras. EK pasiū-
lymu taip pat patobulinta BŽŪP 
ir sanglaudos politikos, kurioms 
tenka pagrindinės biudžeto išlaidos, 
struktūra. BŽŪP atveju pirmenybė 
teikiama efektyvumui ir našumui, 
sanglaudos politikoje – skatinama 
įgyvendinti makroprojektus, kad 
būtų sumažintas lėšų išsklaidymo 
poveikis. Vis dėlto EESRK perspėja, 

kad, jei lėšų išmokėjimui bus tai-
komos makroekonominės sąlygos, 
dabartinė sanglaudos politika gali 
būti nepalanki mažiausiai išsivys-
čiusiems ES regionams. 

Be koncepcijos „reikia dau-
giau, o ne mažiau Europos“ dažnai 
EESRK minima ir kita koncep-
cija − „Europos nebuvimo kaina“. 
Jei ES biudžeto dydis, efektyvumas 
ir skaidrumas bus neproporcingi 
klausimų svarbai, gali tekti XXI a. 
iššūkius atremti susilpnėjusiai ES, 
o tai prieštarautų išmintingų žmo-
nių patarimams. (asp) ●

1989 m. Jungtinių Tautų Vystymo 
programos valdančioji  taryba 
paskelbė Pasaulio gyventojų dieną 
ir ji minima kasmet liepos 11  d. 
siekiant supažindinti su pasaulio 
gyventojų raida ir tvarumo klausi-
mais. Kadangi gyventojų ir tvarumo 
klausimai yra neatsiejami, „EESRK 
info“ atstovas susitiko su EESRK 
Tvaraus vystymosi observatorijos 
pirmininku Hans-Joachim Wilms 

Liepos 11-oji − Pasaulio gyventojų diena

pasikalbėti apie Pasaulio gyventojų 
dieną. 

„EESRK info“: Ar vis dar 
aktualu minėti Pasaulio 
gyventojų dieną?

Hans-Joachim Wilms: Taip, tai 
svarbu, kadangi mums reikia 
pasvarstyti, kaip norime spręsti 
gyventojų klausimą, visų pirma, 

kaip užtikrinti apsirūpinimą maistu. 
Aišku, ir EESRK ūkininkai yra pasi-
daliję į  dvi stovyklas. Tradiciniai 
ūkininkai teigia, kad gali pagaminti 
daugiau, bet tam reikia padidinti 
žemės ūkio paskirties žemės plotą. 
Aš priklausau antrajai grupei, kuri 
mano, kad planeta galėtų išmaitinti 
visus, jei būtų teisinga paskirstymo 
sistema.  

„EESRK info“: Ką tai reiškia?

H. J. W.: Jungtinių Tautų Maisto 
ir žemės ūkio organizacijos (FAO) 
pateikta statistika rodo, jog pasaulyje 
gali būti pagaminama tiek maisto, 
kad užtektų visiems, tačiau maistas 
gaminamas ne ten, kur jo reikia, ne 
tos kokybės ir ne tokiais kiekiais. 
Klausimas, kaip pakeisti šią padėtį? 
Padariniai yra pražūtingi, pavyz-
džiui, miškų naikinimas Brazilijoje 
ir Argentinoje. Tai, kad europiečiai 
negali pasigaminti pakankamai 
maisto, rodo, jog būtina keisti mūsų 
pačių ir besivystančių šalių gamin-
tojų elgseną. Kitas klausimas, kurį 
reikėtų akcentuoti – kaip smarkiai 
pakito mitybos įpročiai per pastarąjį 

amžių (pavyzdžiui, daugiau suvar-
tojama mėsos).   

„EESRK info“: Kas turėtų 
keistis?

H. J. W.: Turėtų įvykti daugybė 
dalykų, kad būtų sukurtas išsamus 
paveikslas. Būtų gerai, jei pakaktų 
tik propaguoti dirbamos žemės 
plotų didinimą. Turime užtikrinti, 
kad šalys būtų kuo labiau nepri-
klausomos. Pavyzdžiui, nėra jokios 
prasmės vežti per visą pasaulį 
gyvūnų pašarus. Taip pat netei-
singa Vokietijos gamtos drausti-
nius atiduoti biomasės žaliavos 
gamybai. Tai tik du pavyzdžiai. 

„EESRK info“: EESRK ne kartą 
aiškiai pasakė, kad būtina 
keisti gamybos ir vartojimo 
modelius. Ar, jūsų nuomone, 
vien šių dalykų pakaktų 
tvariai ateičiai užtikrinti?

H. J. W.: Prieš dešimt metų į tva-
rumą niekas rimtai nežiūrėjo. 
Šiandien visi suvokia, kad nega-
lima toliau taip elgtis, kaip elgia-

Tiltai virš neramaus vandens
Pokalbis su Danijos Europos reikalų ministru Nicolai Wammen 

„EESRK info“: Kokius siekius 
buvo užsibrėžusi Danija 
pirmininkavimo laikotarpiui?

Nicolai Wammen: Nuo pat pradžių 
buvo aišku, kad Danija perima pir-
mininkavimą Tarybai gilios ekono-
mikos krizės metu. Aiškus Danijos 
pirmininkavimo siekis buvo padėti 

Europai grįžti į vėžes, išbristi iš krizės 
– ne skambiomis spaudos antraštėmis 
visoje Europoje, o kantriu darbu sie-
kiant rezultatų, kurių reikia Europai. 
Per pastaruosius šešis mėnesius mes 
sunkiai dirbome šia linkme, „tiesėme 
tiltus virš neramių vandenų“ ir žings-
nis po žingsnio judėjome į  priekį 
derybų procese. 

Pirmininkaudama Danija padėjo 
formuoti ekonomikos politiką, kuria 
krizės problemos sprendžiamos 
dviem būdais: kad būtų užtikrintas 
ūkio atsigavimas, reikėjo ir tebereikia 
atkurti pasitikėjimą konsoliduojant 
viešuosius finansus, taip pat turė-
jome skatinti augimą ir naujų darbo 
vietų kūrimą, kuris neįmanomas be 
reformų ir naujų iniciatyvų. 

Dabar, apžvelgdamas pirmininka-
vimo laikotarpį, manau, jog teisinga 
būtų sakyti, kad mums tikrai pavyko 
padėti Europai žengti svarbų žingsnį 
šiame kelyje. 

„EESRK info“: Ką įvardytumėte 
kaip savo didžiausius 
laimėjimus? 

N. W.: Nuo pat pradžių pirminin-
kaujanti Danija ėmėsi sunkaus, rimto 
darbo, kurį reikia atlikti, kad Europa 
galėtų eiti pirmyn. Per pastaruosius 
šešis mėnesius siekėme realių rezul-
tatų visose srityse. Svarbiausias laimė-
jimas yra ne kokia nors viena skambi 
antraštė, o tai, kad mes įrodėme, jog, 
nepaisydama krizės, ES veikia ir pasie-
kia rezultatų. Aš didžiuojuosi tuo, kad 
pirmininkavusi Danija, bendradar-
biaudama su kitomis ES institucijomis, 
įnešė svarbų indėlį į Europos vadavi-
mosi iš krizės procesą. 

Be to, norėčiau tiesiog atkreipti 
dėmesį į  tris nuopelnus, nesusiju-
sius su ta ekonomikos darbotvarke, 
apie kurią ką tik kalbėjau. Pirmiausia 
–  susitarimas dėl Energijos varto-
jimo efektyvumo direktyvos. Tai ne 
tik gera žinia kalbant apie klimatą ir 

mūsų priklausomybę nuo energijos 
– šis susitarimas padės sukurti 400 000 
darbo vietų Europoje. Išskirčiau ir ES 
tarptinklinio ryšio reglamentą. Jis leis 
užtikrinti mažesnes judriojo ryšio kai-
nas užsienyje, kai naudojamės išma-
niaisiais telefonais. Galiausiai valstybės 
kandidatės statuso suteikimas Serbijai: 
žengėme svarbų žingsnį, kad užtikrin-
tume demokratiją Europoje. 

„EESRK info“: Savo 
pirmininkavimo laikotarpiu 
Danija pasižymėjo ypatingu 
taupumu. Posėdžiuose 
buvo patiekiamas tik 
vandentiekio vanduo, dėl 
to pelnėte „vandentiekiui 
pirmininkaujančios šalies“ 
(angl. Tap water presidency) 
pravardę.

N. W.: Atvirai kalbant, iš tikrųjų labai 
didžiuojuosi tokia pravarde. Kodėl? Ji 
išties pelnyta: Danijoje iš čiaupų teka 
nuostabus vanduo, be to, teikiame 

didžiulę reikšmę ekologiškai pagrįs-
tam išlaidų efektyvumui. Mums rūpi 
mūsų ištekliai ir išmetamas CO2 kie-
kis. Būtent šiuo pagrindiniu principu 
vadovavomės planuodami visą savo 
pirmininkavimo darbą. 

Todėl visos susitikimų vietos ir 
viešbučių kambariai buvo pažymėti 
ekologiniu ženklu. Valgiaraščiuose 
vyravo sezoniniai ingredientai, iš kurių 
50 proc. buvo vietos tiekėjų produk-
cija. Be to, buvo diegiamos programos, 
leidusios sumažinti maisto atliekų 
kiekį, o maisto atliekos buvo gabe-
namos tiesiai į vietos biologinių dujų 
įmonę ir paverstos energija, kuri buvo 
panaudota Danijos namų ūkiuose. 

Žinau, kad ne vienas mano kolega 
žavėjosi Danijos ekologine mąstysena, 
todėl laikau špygą, kad ir kitos pirmi-
ninkausiančios valstybės narės pasektų 
mūsų pavyzdžiu. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, 
Danijos Europos reikalų ministras

Benedicte Federspiel, EESRK narė, 
Įvairių interesų grupė

Marie-Louise Knuppert, EESRK narė, 
Darbuotojų grupė

Nils Juhl Andreasen, EESRK narys, 
Darbdavių grupė
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Danijos pirmininkavimo laikotarpis EESRK 
narių iš Danijos akimis
Pasirinkimo nėra: privalome keisti savo įpročius
Pokalbis su EESRK nare, Danijos vartotojų tarybos vyriausiąja patarėja 

Benedicte Federspiel 

Pirmininkaujančiai valstybei teko 
„gesinti gaisrus“ 
Pokalbis su EESRK Darbdavių grupės nariu, Danijos 

žemės ūkio ir maisto tarybos vadovu Nils Juhl Andreasen

„EESRK info“: 2012 m. kovo 
15 d. minėdamas Europos 
vartotojų dieną Europos 
ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetas kartu su 
Danijos vartotojų taryba 
surengė konferenciją 
„Tvarus vartojimas krizės 
sąlygomis“. Ar manote, kad 

„EESRK info“: Danijos 
pirmininkavimo išvakarėse 
Jūs primygtinai reikalavote, 
kad daugiausia dėmesio 
būtų skiriama Europos 
įmonių konkurencingumo 
didinimui, ypač maisto 
produktų sektoriuje. Kaip 
vertinate pirmininkavusios 
valstybės laimėjimus šioje 
srityje?

Nils Juhl Andreasen: Vertinti 
sunku, kadangi daug pastangų teko 
skirti siekiant įveikti ES finansų 
krizę ir galiausiai išsaugoti eurą. 
Veikiau buvo vykdoma nuostolių 
kontrolė nei suteiktas teigiamas 
postūmis Europos įmonių kon-
kurencingumui. Nepaisant to, 
manau, kad ilgu laikotarpiu tai 
suteiks konkurencinį pranašumą 
Europos įmonių sektoriui, įskai-
tant žemės ūkio ir maisto sektorių. 

„EESRK info“: 
Pirmininkaujanti Danija 
vedė derybas dėl bendros 
žemės ūkio politikos 
reformos, kurias dabar 
perims pirmininkausiantis 
Kipras. Kaip manote, ar šios 

ES Tarybai pirmininkaujanti 
Danija išgirdo mūsų raginimą 
persvarstyti vartojimo 
įpročius?

Benedicte Federspiel: Pradžia buvo 
padaryta jau anksčiau, kadangi 
Danijos vyriausybė dažnai kartojo 
žodžius „ekologiškas“ ir „tvarus“ ir 
kėlė su tuo susijusius tikslus tiek savo 
įprastoje veikloje, tiek pirmininkau-
dama ES Tarybai. Ministrai ir kiti 
konferencijoje kalbėję iškilūs asme-
nys pabrėžė, kad negalime nekeisti 
dabartinių vartojimo įpročių. 

„EESRK info“: Ar krizė 
neužgožia siekio plėtoti 
tvarų vartojimą?

B. F.: Negalime sau leisti kurios nors 
srities politikoje negalvoti apie tva-
rumą. Pastangos įveikti krizę kartu 
suteikia ir galimybę ieškoti naujų 
prieinamų ir tvarių sprendimų. 

derybos krypsta teisinga 
linkme?

N. J. A.: Kaip suprantu, derybos 
nekrypsta niekur, tad neįmanoma 
pasakyti, ar jos krypsta teisinga lin-
kme. Daug laiko sugaišta siekiant 
išsiaiškinti Europos Komisijos 
pateiktą pasiūlymą ir jo pasekmes. 
Tik neseniai valstybės narės ir 
NVO pateikė aiškias nuomones ir 
pozicijas.

Kol kas aplinkybės sparčiai kei-
čiasi dėl Europos Sąjungoje vis gilė-
jančios finansų krizės, kintančių 
maisto tiekimo ir paklausos pasau-
lio rinkoje tendencijų ir didesnio 
dėmesio tvariai gamybai bei var-
tojimui. Visa tai gali turėti didelės 
įtakos politiniams sprendimams 
dėl žemės ūkio ir maisto sektoriaus 
Europos Sąjungoje svarbos ir Euro-
pos žemės ūkio gamybos modelio.

„EESRK info“: Ar apie 
Danijos pirmininkavimą 
pačioje Danijoje buvo 
plačiai kalbama, ar 
šis laikotarpis liko 
nepastebėtas?

N. J. A.: Danijoje ir Briuselyje buvo 
surengta daug įvairaus pobūdžio 
renginių ir Danijos vyriausybė šiuo 
požiūriu atliko puikų darbą. Deja, 
daugiausia dėmesio buvo skiriama 
tam tikriems vidaus klausimams ir 
fi nansų krizei Europos Sąjungoje, 
todėl ES reikalai ir pirmininkau-
jančios Danijos pastangos liko 
nuošalyje. (pln/mb)  ●

Pavyzdžiu gali būti neseniai priimta 
direktyva dėl efektyvaus energijos 
vartojimo. Danijos pramonininkų 
konfederacija ką tik patvirtino, kad 
įmanoma pasiekti ir ekonominius, 
ir aplinkosaugos tikslus, nustatytus 
laikotarpiui iki 2020 m. 

„EESRK info“: Ką galėtume 
padaryti, kad vartotojai 
nedvejodami pasirinktų 
tvarų vartojimą?

B. F.: Visi turime prisiimti tam 
tikrą atsakomybę ir tvarus vartoji-
mas turėtų tapti nauja mada. Šio-
mis aplinkybėmis pirmininkaujanti 
šalis paprašė EESRK parengti nuo-
monę, kaip paskatinti tvarią gamybą 
ir vartojimą. Tačiau lengvų kelių 
nėra, o prieinamų ir tvarių gaminių 
bei paslaugų užtikrinimas artimiau-
siais metais bus nuolatinis uždavi-
nys. (pln/mb)     ●

Energijos vartojimo efektyvumas. Danijos patirtis.
Pokalbis su EESRK Darbuotojų grupės nare, Danijos profesinių sąjungų 

konfederacijos sekretore Marie-Louise Knuppert

„EESRK info“: Praėjusių metų 
gruodžio mėnesį sakėte, kad 
pirmininkaujanti valstybė 
turėtų daugiausia dėmesio 
skirti ekologinių darbo 
vietų kūrimui ir jaunimo 
įtraukimui į darbo rinką? Ar 
pirmininkaujanti valstybė dėjo 
pakankamai pastangų, kad tai 
įgyvendintų?

Marie-Louise Knuppert: Ji padarė 
viską, ką galėjo, kad augimas ir darbo 

vietų kūrimas būtų vienas pagrindi-
nių darbotvarkės prioritetų, o eko-
nomikos krizės sąlygomis tai nebuvo 
lengva. Džiaugiuosi, kad pirmininkau-
jančiai valstybei pavyko pasiekti, kad 
būtų susitarta dėl energijos vartojimo 
efektyvumo direktyvos.

Jei mums nebūtų pavykę, būtume 
praleidę auksinę progą padėti ES 
šalims imtis veiksmingų energijos 

taupymo priemonių ir paskatinti 
sukurti tūkstančius darbo vietų, kai 
jų taip reikia. 

Pirmininkaudama Danija daug 
dėmesio skyrė jaunimo užimtumui. 
Dabar atėjo laikas veikti. Tai reiškia, 
kad ES turi laikytis tokios politikos, 
kuria padėtų sukurti daugiau darbo 
vietų jaunimui. To būtų galima siekti 
intensyviau naudojantis Europos soci-
aliniu fondu. Todėl Danijos profesinių 
sąjungų konfederacija ir Danijos darb-
daviai pasiūlė pasinaudoti jo ištekliais 
ir padėti valstybėse narėse įgyvendinti 
darbo patirties programas. 

Į tai būtų galima atsižvelgti ir dery-
bose dėl viešųjų pirkimų direktyvų. 
Šiose direktyvose būtų galima nusta-
tyti visiškai teisėtą reikalavimą, kad 
norintieji sudaryti viešąsias sutartis 
taip pat turi sukurti tam tikrą skaičių 
darbo vietų stažuotojams. Tai tik du 
praktiniai pavyzdžiai.

„EESRK info“: Neseniai 
dalyvavote Kopenhagoje 
vykusiame susitikime, 
kuriame aptarta, kokiais 
būdais piliečius įtraukti 
į Europos projektą. Ar danus 

taip sunku įtraukti į europinius 
debatus?

M.-L. K.: Visuomenės pasitikėjimo ES 
naryste ir pritarimo jai galima tikėtis 
tik tada, jei bus matyti, kad ES politikai 
sprendžia paprastų piliečių problemas. 
Žmonės turi suprasti, kokį indelį ES 
įneša į jų kasdienį gyvenimą. Esama 
konkrečių pasiūlymų, kaip tai pada-
ryti, galimi ne tik paminėti pavyzdžiai.

„EESRK info“: Ar, jūsų 
žiniomis, Danijoje vykdyta 
kokia nors komunikacinė 
veikla, iš kurios ES turėtų 
pasimokyti?

M.-L. K.: ES privalo savo komunika-
cinėje veikloje būti kuo konkretesnė, 
tačiau valstybių narių politikams tai 
pagrindinė ir svarbiausia užduotis. 
Pagal Švedijos sumanymą Bornholmo 
saloje įkurta „Piliečių platforma“ 
(Folkemødet) yra tik vienas tiesio-
ginio politikų ir visuomenės dialogo 
pavyzdys. Įgyvendinant ES komuni-
kacijos politiką reikėtų remtis atvirojo 
koordinavimo mechanizmais, keistis 
patirtimi – šios priemonės šiuo metu 
taikomos daugelyje kitų sričių. (pln/
mb) ●

Globalizacija ir veiklos perkėlimas: 
ar ES pramonė turi ateitį?
Pepe daug metų dirbo vienoje 
saulės baterijų gamyklų vienoje 
iš ES valstybių narių. Jis turėjo 
puikų darbą, buvo pasirašęs 
nuolatinio darbo sutartį ir jam 
buvo užtikrintos geros darbo 
sąlygos. Įmonė dirbo pelningai 
ir nuolat plėtė savo veiklą. Ir iš 
tikrųjų vietos valdžios instituci-
jos šiai gamyklai sudarė išskirti-
nes sąlygas, ji gaudavo valstybės 
dotacijas, skirtas atsinaujinan-
čiosios energijos sektoriui. Vis-
kas buvo puiku iki krizės. Ir tada 
geri laikai baigėsi. 

Nacionalinė vyriausybė dėl 
apkarpyto biudžeto turėjo suma-
žinti subsidijas, dėl to smarkiai 
krito saulės baterijų paklausa. 
Tuomet įmonė nusprendė 
gamyklą uždaryti ir gamybą 
perkelti į  Meksiką. Galiausiai 
visi darbuotojai neteko darbo 
ir papildė bedarbių armiją, kuri 
jau ir taip sudarė 40 proc. vals-
tybės darbo jėgos. 

Pepe gyvenimas sparčiai 
blogėjo ir pasiekė kritinę ribą. 
Galiausiai jam teko pasirašyti 
trumpalaikę sutartį ir mokyti 
naujosios saulės baterijų gamy-
klos Meksikoje darbuotojus, 
kurie turėjo jį pakeisti. Po tuščių 
pažadų jis pats tapo bedarbiu. 

Tūkstančiai  darbuotojų 
Europoje, kaip ir Pepe, patyrė 
pramonės permainų ir globali-
zacijos, kurie tampa iššūkiu vis 
labiau integruotai vidaus rinkai, 
padarinius. Kad būtų galima 
išvengti šios situacijos, ES ir 
EESRK 2002  m. sudarė Pra-
monės permainų konsultacinę 
komisiją (CCMI). CCMI įgalio-
jimai apima permainų progno-
zavimą, išankstinius vertinimus 

ir analizę, kad būtų užtikrintas 
pozityvus, bendras požiūris į pra-
monės permainų valdymą eko-
nominiu, socialiniu, teritoriniu ir 
aplinkosaugos požiūriu. Jos nariai, 
priklausantys įvairiems sekto-
riams, kuriuos palietė ekonomikos 
modernizavimas, suteikia CCMI 
moralinę teisę tiesiogiai kalbėti su 

kitais ES politikos formuotojais. 
Jų tikslas labai aiškus – siekti, kad 
ES pramonės įmonės išliktų kon-
kurencingos, tačiau kartu būtų 
užtikrinta, kad permainos būtų 
naudingos socialiniu požiūriu. 
CCMI pirmininkas Jorge Pegado 
Liz savo tris pagrindines funkci-
jas apibrėžia taip: „propaguoti ES 
steigėjų principus savo nuomo-
nėse; įveikti tokius iššūkius kaip 
globalizacija, socialinė tinklaveika 
ir nauji darbo metodai; ir numatyti 
bei rengtis pramonės permainoms 
ir restruktūrizavimui […]. Mokytis 
iš praeities klaidų, aktyviai stebėti 
dabartį ir numatyti ateitį“.

Nuo pirmųjų ekonomikos, 
finansų ir nežinia dar kokios 
krizės dienų CCMI suteikė žodį 
visiems svarbiausiems pramo-
nės dalyviams  − darbuotojams 
ir darbdaviams. 2011 m. gegužės 
mėn. CCMI priėmė tris nuomo-
nes dėl dabartinių globalizacijos 

padarinių poveikio ES pramonės 
politikai. CCMI pozicija yra aiški 
ir nedviprasmiška. Globalizacija 
sudarė sąlygas bendrovėms veiklą 
perkelti į  užsienį ir (arba) per-
tvarkyti savo struktūrą. Tačiau 
vadovybė ir darbuotojai, susidūrę 
su grėsme, kad pigi darbo jėga ir 
prastos darbo sąlygos už Europos 
ribų gali nurėžti ir sunaikinti jų 
šalyje darbo vietas apdirbamojoje 
pramonėje, turi pagaliau suprasti, 
kad būtina bendradarbiauti norint 
atremti veiklos perkėlimo iššūkį. 
Tėra vienas kelias – per švietimą ir 
mokymą, inovacijas ir tvarų vysty-
mąsi Europa išsaugos savo pagrin-
dinės ekonominės galios statusą. 

Kadangi technologijos ir moks-
liniai tyrimai kasdien tampa vis 
svarbesni, CCMI dėmesį sutelkia 
į  IRT ir paslaugas  – sektorius, 
kurie Europoje šlubuoja. „Tai nau-
jas kovos laukas, kuriame turime 
pralenkti Kiniją ir Indiją“, – teigia 
Joost P. van Iersel, EESRK narys 
ir nuomonės „Globalizacijos erai 
pritaikyta pramonės politika“ pra-
nešėjas. 

Birželio 12 d. CCMI savo dešim-
tąsias metines paminėjo sureng-
dama konferenciją tema „Siekiant 
nuolatinių tvarių pramonės per-
mainų“. Joje dalyvavo Europos 
pramonės asociacijų, profesinių 
sąjungų ir politikos formuotojų 
atstovai. Konferencijos tikslas  − 
išanalizuoti Europos pramonės 
būklę, jos iššūkius praeityje ir atei-
ties prognozes. 

Pepe istorija kartojasi visoje 
Europoje. CCMI ryžtingai nusi-
teikusi padėtį pakeisti. (ail) ●

Kodėl ES reikia kitokio biudžeto 
ir koks jis turėtų būti

mės dabar. Suprantama, dabar visi 
susirūpinę krize, ir būtini skubūs 
sprendimai. Tačiau tvarumas ir 
trumpalaikiškumas prieštarauja 
vienas kitam. Laimė, tvarumas 
tampa „įprastu dalyku“ ir ši ten-
dencija išliks.

„EESRK info“: Ką reikėtų 
daryti, kad tvarumo 
darbotvarkė būtų 
įgyvendinama sparčiau? 

H. J. W.: Mums reikia aiškiai 
suprasti, kokiu keliu reikia eiti, 
nusistatyti terminus ir susitarti dėl 
veiklos sričių ir jos poveikio ste-
bėsenos. Manau, svarbiausia, kad 
mūsų politiniai lyderiai vykdytų 
savo įsipareigojimus, parodytų 
savo pasiryžimą keisti strategiją ir 
susitartų dėl konkrečių terminų bei 
veiklos planų. (kf) ●

prie debatų apie tai, koks turėtų 
būti ekonomikos valdymas ES. 
Tokio pobūdžio diskusijose gali 
būti apsiribojama ilgalaike politika, 
tačiau šį kartą diskusijų dalyviai 
puikiai suvokė, kad sprendimai, 
kurie turi būti priimti per artimiau-
sius mėnesius, bus labai svarbūs ES 
ateičiai. Jie tiesiogiai paveiks pilie-
čius, nes turės tiesioginės įtakos, 
pavyzdžiui, užimtumui, didėjančiai 
socialinei nelygybei ir MVĮ gali-
mybėms skolintis. Todėl EESRK ir 
toliau bus unikali diskusijų vieta, 
kur priimant EESRK nuomones ir 
plėtojant dialogą su kitais europi-
nio lygmens subjektais pateikiami 

konkretūs pasiūlymai. Liepos 7 d. 
konferencija yra dalis viso darbo, 
kuriuo, be kita ko, siekiama paro-
dyti, kad galbūt Europos Sąjungai 
artimesnė yra vienybė, kaip į ES 
žiūrima už jos sienų, negu sąstingis 
ar paralyžius. (asp) ●

DANIJOS PIRMININKAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI

Aktyvi pilietybė
Geresnė Europos visuomenė

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto (EESRK) svarbiausias vaidmuo − 
skatinti aktyvią pilietybę. Šioje knygoje 
24 EESRK nariai kalba apie savo, kaip verslo 
atstovų, profesinių sąjungų narių, kampa-
nijų dalyvių ir savanorių, asmeninį indėlį 
atskleidžiant plačių ir labai įdomių interesų 
ir prioritetų spektrą. Tačiau jiems visiems 
yra bendras solidarumo su kitais visuo-
menės nariais jausmas ir rūpinimasis jų 
gerove. (cl)  ●

TRUMPAI

Pierre Jean Coulon, EESRK narys, 
Darbuotojų grupė

4  p .  t ę s i n y s
Energijos vartojimo efektyvumas. Danijos patirtis.
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ĮŽANGINIS ŽODIS

Valstybės skolos krizė ir fi skalinė 
sąjunga – dvi to paties medalio pusės?

Mieli skaitytojai,
Birželio 20–22 d. Rio de Žaneire vykusi JT kon-
ferencija tvaraus vystymosi klausimais „Rio+20“, 
pratęsusi 1992  m. Žemės aukščiausiojo lygio 
susitikimą, tapo puikia proga padiskutuoti tikrai 
tvarios ateities visiems sukūrimo tema, tačiau 

rezultatai buvo akivaizdžiai ne tokie džiuginantys, kokių tikėjosi EESRK.

Visus praėjusius metus Komitetas rengė kompleksišką ir išsamią darbo-
tvarkę, kurioje visiems trims tvarumo ramsčiams – socialiniam, ekonominiam 
ir aplinkosauginiam – būtų skirtas vienodas dėmesys. Pirmiausia raginome 
parengti tvarumo klausimams skirtą veiksmų planą numatant konkrečius 
tikslus, rodiklius, veiksmus ir mechanizmus. Todėl galime tik apgailestauti, 
kad į Europos ir pasaulio pilietinės visuomenės lūkesčius nebuvo atsižvelgta, 
ir dabar belieka tikėtis, kad įgyvendinimo etape atsiras galimybių pagerinti 
padėtį ir pasiekti daugiau nei numatyta Rio priimtoje galutinėje deklaracijoje.

Į Rio de Žaneirą susirinkę valstybių ir vyriausybių vadovai praleido nepa-
kartojamą progą žengti ryžtingą žingsnį link didesnio teisingumo sociali-
nėje ir aplinkos apsaugos srityje. Tačiau labiausiai apgailestauju, kad nėra 
jokio konkretaus veiksmų plano ateičiai ir jokių privalomų susitarimų dėl 
tvaraus vystymosi metodų. Deja, pernelyg mažai buvo akcentuotas tvaraus 
vystymosi socialinis matmuo, o tokiems tikslams kaip skurdo panaikinimas, 
apsirūpinimas maistu, švariu vandeniu ir tvaria energija nebuvo skirta tiek 
dėmesio, kiek tikėjomės. JT Aplinkos programa taip pat nebuvo pertvarkyta 
į specializuotąją agentūrą.

Laukė ir dar vienas nusivylimas – nebuvo sukurta ombudsmeno ateities 
kartoms pareigybė. Būtų buvę simboliškai svarbu pripažinti, kad tarptautinė 
institucija, galinti užtikrinti ateities kartų teises nepaisant trumpalaikių eko-
nominių interesų, yra būtina.

Vis dėlto galima pasidžiaugti kai kuriomis konferencijos išvadomis. Mums 
buvo malonu, kad galutinėje deklaracijoje buvo skirtas didelis dėmesys sąvokai 
„ekologiška ekonomika“, kaip svarbiam tvaraus vystymosi veiksniui. Palankiai 
įvertinome ir tai, kad įtraukta tvaraus vystymosi tikslų koncepcija, kurią turime 
išvystyti ir kuo skubiau įgyvendinti, kad po šio aukščiausio lygio susitikimo 
pasaulyje prasidėtų svarbūs procesai, o mūsų visuomenė taptų tvaresnė ir 
įtraukesnė. Ne mažiau svarbu, kad buvo pripažintas pilietinės visuomenės 
vaidmuo skatinant tvarų vystymąsi ir siekiant rezultatų šioje srityje.

Kaip jau esu sakęs, kelias iš Rio yra toks pat svarbus kaip ir kelias į Rio. Nuo 
šiol vienas didžiausių pilietinės visuomenės prioritetų yra tęsti su „Rio+20“ 
konferencija susijusį darbą; šis prioritetas išliks ir vienu svarbiausiu mano 
veiklos prioritetų iki mano kaip EESRK pirmininko kadencijos pabaigos.

Staff an Nilsson
Pirmininkas
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Europinės bitės! 

Nuo senų laikų bitės atlieka esminį 
vaidmenį, palaikydamos tvarką gam-
tinėje aplinkoje − jos apdulkina auga-
lus ir yra gyvybiškai svarbios žemės 
ūkiui. Pastaraisiais metais bičių skai-
čius pavojingai mažėja. Šio reiškinio 
priežastis kol kas nežinoma, tačiau 
galimas dalykas, kad tai lemia tarša, 
monokultūrų auginimas ir besaikis 
pesticidų vartojimas.  

Mūsų komitetas neabejingas šiai problemai ir jos poveikiui biologinei 
įvairovei, maisto kokybei ir maisto saugumui. Todėl 2012 m. gegužės 7 d., 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas kartu su Regionų 
komitetu įrengė du avilius ant Jaque Delors pastato stogo Briuselyje. Šia 
akcija užbaigiamas prieš metus pradėtas komitetų projektas, kurį įgyven-
dinti padėjo Apis Bruoc Sella draugija. Šios draugijos tikslas − propaguoti 
avilių įrengimą ant miesto pastatų stogų. Šiuo projektu siekiama parodyti, 
kad ir miestai turi padėti išsaugoti biologinę įvairovę ir kad kiekvienas iš 
mūsų nors ir mažais darbais gali padėti apsaugoti pavojuje atsidūrusias 
ekosistemas.

Gegužės 31 d. kai kuriems mūsų komitetų ofi cialaus bičių mieste pro-
jekto atidarymo dalyviams nusišypsojo laimė ir jie galėjo paragauti pirmojo 
medaus (ir tai tik šiek tiek daugiau nei 20 dienų „darbo“ vaisius). Tikimasi, 
kad iš šių dviejų avilių per metus bus prikopinėta apie 40 kg. medaus. (rdr)
 ●

2012 m. atvirų durų dienos
EESRK atveria duris lankytojams

Per 2012  m. gegužės 12  d. 20-ąjį 
kartą surengtą ES institucijų atvirų 
durų dieną EESRK apsilankė dau-
giau kaip 3000 žmonių. Šiais metais 
renginio tema – tvarus vystymasis ir 
ekologiška aplinka; taip siekiama pla-
čiau supažindinti su svarbiausiais JT 
„Rio+20 konferencijos“ tvaraus vys-
tymosi tema klausimais. Svarbiausi 
dalykai, kaip antai: ekologinės darbo 

vietos, atsinaujinantieji energijos ištekliai, tvarūs miestai ir vandens var-
tojimas, pristatyti kūrybiškai ir interaktyviai. Lankytojai turėjo galimybę 
pasikalbėti su Komiteto nariais ir darbuotojais, susipažinti su EESRK darbu 
ir drauge su savo šeimų nariais pasidžiaugti smagiomis renginio akimir-
komis. Visą dieną renginyje aktyviai dalyvavo Staff an Nilsson, pirmininko 
pavaduotoja Anna Maria Darmanin ir generalinis sekretorius Martin Wes-
tlake; jie sveikino lankytojus, pristatė aplinkos apsaugos klausimus. Šiais 
metais puikus (ir savanoriškas) Komiteto narių ir darbuotojų darbas padėjo 
užtikrinti iniciatyvos sėkmę ir kurti dinamišką bei gyvą mūsų institucijos 
įvaizdį visuomenėje. (rdr) ●
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Kitas numeris išeis 2012 m. rugsėjo mėn.

Nuo 2008  m. ekonomikos krizė, 
kuri prasidėjo JAV, yra plačiausiai 
žiniasklaidos gvildenama tema ir 
tapo pagrindiniu pasaulio lyderių 
politinės darbotvarkės klausimu. 
Krizei išplitus po Europą vis daž-
niau mėgstama gretinti JAV Fede-
ralinį rezervą ir Europos Centrinį 
Banką. „Th e Economist“ birželio 
16 d. numeryje lyginami Kalifor-
nijos ir Graikijos viešieji fi nansai. 
Iš šio straipsnio, kurio autorius Los 
Andželo korespondentas, matyti, 

kad už mūsų sienų ES laikoma 
labiau integruota negu Europoje, 
nes kam gi būtų lyginama JAV 
federalinė valstija su ES valstybe 
nare? Europos ekonomikos ir soci-
alinių reikalų komitetas įsitikinęs, 
kad daugiau Europos  reiškia dau-
giau ir geresnių kovos su pasauline 
krize ir jos prevencijos priemonių.

Komitetas ypač akylai seka dis-
kusijas apie tai, kokia turėtų būti ES 
ekonominė integracija, nes pavojus 
kyla ne kam kitam, o pačiam Euro-
pos socialiniam modeliui. Todėl 
visiškai suprantama, kodėl Komi-
teto ECO skyrius, kuris yra atsa-
kingas už ekonomikos ir fi nansų 
reikalus, domisi tokiais klausimais 
kaip euroobligacijų įvedimas, Euro-
pos reitingų agentūros įsteigimas, 
fi nansinis ES piliečių švietimas arba 
fi nansų rinkų reguliavimas.

2012  m. birželio 7  d. EESRK 
vyko aukšto lygio konferencija, 
skirta dabartinei valstybės skolos 
krizei aptarti. Joje dalyvavo Liuk-
semburgo ministras pirmininkas, 
Eurogrupės pirmininkas Jean-
Claude Juncker, Italijos Europos 
reikalų ministras Enzo Moavero 
Milanesi, Europos Komisijos, 

Kipras už geresnę Europą *

Suprasdamas, kad įveikusi dabartinę 
ekonomikos krizę Europa privalo 
būti dar stipresnė, pirmininkau-
jantis Kipras sieks sukurti geresnę 
Europą sutelkdamas dėmesį į tvarų 
augimą, socialinę sanglaudą ir naujų 
darbo vietų kūrimą. Pastarojo meto 
socialinė ir ekonominė raida paska-
tino mus išsikelti tikslą  – sukurti 
tokią solidarumo principu paremtą 
Sąjungą, kuri būtų artimesnė savo 
piliečiams ir svarbesnė pasaulio 
mastu.

Būtina siekti sukurti veiksmin-
gesnę ir tvaresnę Europą. Todėl 
svarbiausias darbotvarkės punk-
tas yra derybos dėl 2014–2020 m. 
daugiametės fi nansinės programos, 
suteikiančios galimybę susitarti dėl 
biudžeto ir politikos gairių, kurios 
padėtų užtikrinti augimą ir padi-
dinti konkurencingumą. Pirminin-
kaujantis Kipras dės pastangas, kad 
būtų užbaigtos derybos dėl DFP ir 
būtų pasiekta kuo didesnė pažanga 
derybose dėl bendros įvairių sričių 
politikos, įskaitant Bendrą žemės 
ūkio ir žuvininkystės politiką ir 
Sanglaudos politiką. Kadangi pir-
mininkaujančiam Kiprui labai svarbi 
sanglaudos politika, mes papra-
šėme EESRK parengti nuomonę dėl 
Viduržemio jūros makroregioninės 
strategijos sukūrimo ir jos nau-
dos salose esančioms valstybėms 
narėms. Ekologiškumo didinimas, 
energijos vartojimo efektyvumas, 
aplinkosauginis tvarumas ir klimato 
kaitos padarinių šalinimas bus kitos 
pagrindinės pirmininkausiančio 
Kipro darbo temos.

Norint įveikti dabartinę ekono-
mikos krizę ir padidinti ES konku-
rencingumą, Europai gyvybiškai 
svarbi našesnė ir į augimą orien-
tuota ekonomika. Todėl išskirtinis 
dėmesys bus skiriamas fi skalinės ir 
makroekonominės politikos prie-
žiūros stiprinimui ir fi skalinio sta-
bilumo užtikrinimui. Kartu būtinas 
spartesnis augimas, tad pirminin-
kaujantis Kipras, siekdamas kon-
kurencingesnės Europos, pastangas 
sutelks į vidaus rinkos stiprinimą ir 
užimtumo, mokslinių tyrimų ir ino-
vacijų skatinimą pagrindinį dėmesį 
skirdamas MVĮ. 

Siekiant sukurti piliečiams arti-
mesnę Europą, kuri pasižymėtų 
solidarumu ir socialine sanglauda, 
išskirtinis dėmesys, turint omenyje 
didėjantį nedarbo ES lygį, bus ski-
riamas jaunimo užimtumui. Bendros 
Europos prieglobsčio sistemos sukū-
rimas iki 2012 m. pabaigos taip pat 
yra prioritetas. Todėl mes paprašėme 
EESRK parengti tiriamąją nuomonę 
dėl sistemos (Eurodac), leidžiančios 
palyginti prieglobsčio prašytojų ir 
tam tikrų kategorijų neteisėtų imi-
grantų pirštų antspaudus, sukūrimo. 
Pirmininkaujantis Kipras taip pat 
paprašė EESRK parengti nuomonę 
dėl dalyvaujamųjų procesų stipri-
nimo ir vietos valdžios institucijų, 
pilietinės visuomenės ir socialinių 
partnerių indėlio įgyvendinant stra-
tegiją „Europa 2020“ didinimo. 

Pirmininkaujantis Kipras taip 
pat sieks Europą priartinti prie jos 
kaimynų: toliau įgyvendins plėtros 
darbotvarkę ir daugiau dėmesio 
skirs Europos kaimynystės politi-
kos pietų aspektui, stengsis toliau 
didinti Sąjungos įtaką tarptautinėje 
arenoje, sieks ES vystymosi tikslų ir 
stiprins jos išorės prekybos politiką.

Sąjunga turi priartėti prie savo 
piliečių. Mūsų vizija yra siekti, 
kad Europa būtų „fi loxenos topos“ 
– palanki vieta įmonėms, idėjoms, 
paslaugoms, inovacijoms ir kultūrai. 
„Filoxenos topos“ yra neatskiriama 
dalis mūsų noro sukurti geresnę 
Europą – Sąjungą, kuri suteiktų viltį 
savo piliečiams ir ypač jaunajai kar-
tai. ●

*Andreas Mavroyiannis, Prezidento ministras pavaduotojas, atsakingas už Europos reikalus, Kipro pirmininkavimas ES Tarybai

EESRK Kiprui atstovaujančių 
narių lūkesčiai dėl Kipro pirmininkavimo 
Europos Sąjungai*

Viduržemio regionui reikia naujos vizijos

Michalis Antoniou
Darbdavių grupė
Kipro darbdavių ir pramonininkų federacijos (OEB) generalinio direktoriaus padėjėjas
Kipras pradeda pirmininkauti pačiu neramiausiu metu per visą Europos pokario laikotarpį. Nepaisant to, toks sudė-
tingas laikotarpis atveria duris galimybėms ir permainoms. Tokiu metu EESRK, glaudžiai bendradarbiaudamas su 
kitomis ES institucijomis, turėtų skatinti ir viešinti politiką, kuri būtina atgaivinti augimą, sumažinti nedarbo lygį 
ir sugrąžinti visiems europiečiams klestėjimo perspektyvą.

Dimitris Kittenis
Darbuotojų grupė
Kipro darbuotojų konfederacijos (SEK) buvęs generalinis sekretorius
Kipras, įsikūręs Europos, Vidurio Rytų ir Afrikos kryžkelėje, pirmininkavimą ES perima tuo metu, kai Sąjunga pati 
yra atsidūrusi kryžkelėje. Pirmininkausiantis Kipras yra raginamas padėti spręsti nelygybės ir solidarumo problemas, 
imtis skubių sprendimų šalinant krizės padarinius, kad sumažėtų nedarbas, pagerėtų gyvenimo kokybė ir toliau 
vyktų Europos integracija.

Kostakis Konstantinidis
Įvairių interesų grupė
Kipro ūkininkų sąjungos (EKA) pirmininkas
Visą pirmininkavimo laikotarpį mūsų tikslai ir užmojai bus susiję su siekiu didinti valstybių narių tarpusavio 
bendradarbiavimą bei solidarumą ir padidinti pastangas siekti taikos ne tik Viduržemio jūros regione ir Vidurio 
Rytuose, bet ir Europoje bei visame pasaulyje. Norėtume, kad ir paprastų žmonių gyvenimo lygis pakiltų, padidėtų 
augimas ne tik Europoje, bet ir ES nepriklausančiose šalyse.

Michalis Lytras
Įvairių interesų grupė
Pirmininkaujantis Kipras padės siekti socialinės ir ekonominės sanglaudos tikslo Europos Sąjungoje ir stengsis skatinti 
ekonomikos augimą bei įveikti ekonomikos krizę, baigti rengti ir patvirtinti 2014–2020 m. Bendrą žemės ūkio poli-
tiką, kovoti su bedarbyste ir siekti, kad Europoje ir visame pasaulyje įsivyrautų taika. Tikiu, kad šis pirmininkavimo 
laikotarpis bus sėkmingas ir vaisingas.

Andreas Pavlikkas
Darbuotojų grupė
Kipro darbo federacijos Mokslinių tyrimų ir studijų departamento vadovas
Norėčiau, kad Kipro Respublikos pirmininkavimas būtų sėkmingas visais lygmenimis – ir politiniu, ir organizaciniu. 
Mūsų šalis kiek galėdama turi prisidėti prie sprendimų priėmimo didelių ir mažų šalių solidarumo klausimais, kad 
būtų sustiprinta ir išplėsta Bendrijos darbotvarkė ir sutvirtėtų ES santykiai su Viduržemio jūros regiono ir Vidurio 
Rytų šalimis. Be to, pirmininkavimas suteiks progą pristatyti šalį, jos stipriąsias puses ir vertybes Europoje ir pasau-
lyje, kad pritrauktų investicijas ir turistus. ●

* Atsistatydinus vienam iš EESRK Kiprui atstovaujančių narių, inicijuota naujo nario paskyrimo procedūra. Kai šis naujienlaiškis buvo atiduotas spausdinti, procedūra dar nebuvo baigta. 
Visą EESRK narių sąrašą galima rasti mūsų interneto svetainėje eesc.europa.eu.

Nuomonės pranešėju paskirtas 
EESRK narys iš Graikijos, EURO-
MED tęstinio darbo komiteto pir-
mininkas Dimitris Dimitriadis. 

„EESRK info“: Kodėl ES 
reikalinga nauja Viduržemio 
jūros makroregiono 
strategija?

Dimitris Dimitriadis: Visos iki 
šiol ES dėtos pastangos spren-
džiant Viduržemio jūros regiono 
klausimus buvo nesėkmingos. 
1995 m. pradėtą Barselonos pro-
cesą, kuriuo buvo siekiama api-
brėžti ES ir Viduržemio jūros 
regiono partnerių santykius, jau 
galima pamiršti. 

Tuo tarpu dėl revoliucijų Šiaurės 
Afrikos šalyse geopolitinės sąlygos 
šiame regione visiškai pasikeitė. 

Dimitris Dimitriadis, EESRK narys

POKALBIS SU KOLEGOMIS

Lenkijos atstovas, EESRK Darbuo-
tojų grupės narys ir Komiteto narių 
atstovas „EESRK info“ naujien-
raščio valdyboje Tomasz Jasiński 
keliuose interviu kalbins savo kole-
gas Komiteto narius stengdamasis 
sužinoti, kuo jie gyvena. Pirmas 
jo interviu surengtas su EESRK 
darbuotojų grupės nariu iš Nyder-
landų Martin Siecker, atstovaujan-
čiu Nyderlandų profesinių sąjungų 
federacijai.

Tomasz Jasiński: Kokia jūsų 
profesija?

Martin Siecker: Esu žurnalis-
tas. Pradėjau dirbti aštuntajame 
dešimtmetyje kairiosios pakraipos 
dienraščio reporteriu. Po dešimties 
metų prisijungiau prie darbuotojų 
judėjimo – tapau šio judėjimo narių 
naujienraščio redaktoriumi. 

T. J.: Kas jus paskatino siekti 
karjeros profesinių sąjungų 
judėjime? 

M. S.: Kuo daugiau reportažų 
rengiau apie darbo santykius, tuo 
labiau ėmiau domėtis tais klau-
simais. Sykį sužinojau, kad jauni 
laikraščio reporteriai negauna 
algos, kurią turi teisę gauti. Kartu 
su kolegomis sukūrėme iniciaty-
vinį komitetą jiems ginti. Derėjo-
mės su redaktoriumi ir galiausiai 
laimėjome. Štai tada nusprendžiau 
dirbti darbuotojų teises ginančioje 
organizacijoje. 

T. J.: Kiek laiko esate 
profesinės sąjungos narys? 

M. S.: Į profesinę sąjungą įstojau tik 
pradėjęs dirbti, tai yra 1967 m. Prieš 
tapdamas žurnalistu dirbau įvairius 
laikinus darbus. Toks buvo mano 
pasirinkimas. Tuo metu nenorėjau 
nuolatinio darbo ar laikytis nusta-
tytų darbo valandų. Man patiko 
laisvė. Kai būdavo šilta, užuot dir-
bęs galėdavau eiti maudytis.  

T. J.: Kokių turite pomėgių? 

M. S.: Man labai patinka muzika. 
Daug jos klausausi. Šiek tiek moku 
mušti būgnus, bet ne tiek, kad galė-
čiau groti grupėje. Net jei mokėčiau 
geriau, neturėčiau pakankamai 
laiko būti būgnininku muzikos 
grupėje. Dar mėgstu skaityti, turbūt 
nieko nėra geriau už gerą detektyvą. 

T. J.: Maniau, kad 
Nyderlanduose visi pamišę dėl 
futbolo...

M. S.: Esu aistringas futbolo sirga-
lius. Sergu už Amsterdamo „Ajax“. 
Anksčiau gyvenau prie Amsterdamo 
olimpinio stadiono  – tada „Ajax“ 
išgyveno geriausius savo laikus. Ste-
bėjau visas aštuntojo dešimtmečio 
pradžioje vykusias Europos žaidynes 
„namuose“. Tuomet jose dalyvavo 
„Ajax“ ir triskart iš eilės tapo Europos 
čempionų lygos nugalėtoja.  

T. J.: Kada tapote EESRK nariu?

M. S.: Prieš dešimt metų. 2010  m. 
buvau paskirtas EESRK nariu trečią 
kartą.

T. J.: Kokie, jūsų nuomone, yra 
didžiausi iššūkiai, kuriuos ES 
turi įveikti?

M. S.: Didėjantis euroskepticizmas. 
Tai reali grėsmė. Jei jo nepašalin-
sime, kyla pavojus, kad iš vieningos 
Europos teliks vienas kvadratinis 
kilometras betono, stiklo ir plieno 
konstrukcijų netoli Briuselio centro, 
kurios taps paminklu idealams, anks-
čiau laikytiems didžiais ir viliojančiais, 
bet galiausiai atsidūrusiems istorijos 
sąvartyne kaip didžiausia ir brangiau-
sia politinė nesėkmė. ●

Netrukus EESRK 
Kurkime stipresnę Europą! 

Pilietinė visuomenė –  visateisė 
strategijos „Europa 2020“ partnerė

2012 m. rugsėjo 25 d. renginys bus 
skirtas svertams augimui skatinti 
ir Europos augimo paktui rengti. 
Keturiuose tuo pačiu metu vyksian-
čiuose praktiniuose seminaruose bus 
diskutuojama, kaip sukurti nuose-
klią ES augimo strategiją, atgaivinti 
bendrąją rinką ir ekonomiką, kurti 
darbo vietas ir vystyti inovacijas 

pažangaus ir tvaraus augimo sąly-
gomis. 

Visų EESRK grupių pirmininkai 
išdėstys savo nuomonę, kaip padėti 
Europai grįžti į tvaraus augimo kelią. 
Aukšto lygio grupė diskutuos, kaip 
kuo geriau išnaudoti strategijos 
„Europa 2020“ siūlomas galimybes. 

Konferencijoje dalyvaus naciona-
liniai ir ES suinteresuotieji subjektai, 
ES lygmens sprendimus priimantys 
pareigūnai, Europos Parlamento 
nariai, valstybių narių parlamenta-
rai, vyriausybių ir valdžios institu-
cijų atstovai, ES ir valstybių narių 

pilietinės visuomenės atstovai, vie-
tos ir regionų valdžios institucijos, 
ekspertų grupės ir viešosios nuomo-
nėsformuotojai.

Konferencijoje EESRK ir naci-
onalinės ekonomikos ir socialinių 
reikalų tarybos siūlys idėjas, daly-
sis patirtimi ir geriausios praktikos 
pavyzdžiais, kad visomis pirmiau 
minėtomis priemonėmis galėtų 
pasinaudoti siekiant tvarios ir kon-
kurencingos Europos. (kf) ●

Ar norėtumėte sužinoti dau-
giau? Susipažinkite su renginio 
programa http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.fr.home.

Išsamesnės informacijos ieškokite 
europe2020-eesc@eesc.europa.eu.

KIPRO PIRMININKAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI

Todėl viską turime pradėti iš 
naujo. Turime sukurti naują viziją 
ir laikytis visiškai kitokio požiūrio. 
Netrukus įvyks pirmasis mano susi-
tikimas su vienu iš Kipro ministrų, 
kurio metu aptarsime, kaip EESRK 
galėtų geriausiai patarti Kiprui.  

„EESRK info“: Daugybę 
problemų, su kuriomis 
susiduria Viduržemio jūros 
regiono ES valstybės narės 
galėtų būti sprendžiamos 
įgyvendinant ES sanglaudos 
politiką... 

D. D.: Sanglaudos politikos nepa-
kanka. Mums reikia platesnės 
vizijos ir ilgalaikės 15–20  metų 
perspektyvos, kuri apimtų visą 
regioną, o ne tik ES valstybes nares 
šiame regione. Pirmiausia turime 
apibrėžti aiškius, ilgalaikius strate-

ginius regiono tikslus, o tada – užti-
krinti, kad sanglaudos politika juos 
remtų. 

„EESRK info“: Ką tik grįžote 
iš konferencijos dėl Baltijos 
jūros regiono strategijos. Ar 
nemanote, kad galėtumėte 
pasisemti įkvėpimo iš 
kai kurių šios strategijos 
sprendimų? 

D. D.: Baltijos jūros strategija be 
abejonės yra pavyzdys panašioms 
strategijoms. Ji parodė, kokios 
sėkmės gali susilaukti integruotas 
požiūris į keletui šalių ir valdžios 
institucijų rūpimus klausimus. 
Savaime suprantama, kad neįma-
noma tiesiog visiems pritaikyti 
Baltijos jūros regiono strategijos 
sprendimų, tačiau keletas iš jų gali 
būti naudingas įkvėpimo šaltinis. 

Kalbant apie geopolitines sąlygas, 
iš Baltijos jūros regiono strategijos 
galima pasimokyti vieno naudingo 
dalyko: nors strategija taikoma tik 
ES valstybėms narėms, jos sėkmei 
itin svarbūs ES ir Rusijos santykiai. 

Galiausiai, jei norime, kad ES 
Viduržemio jūros regiono strate-
gija būtų sėkminga, ji turi apimti 
visas Viduržemio jūros pakrantės 
šalis: ES valstybes nares, salas, Šiau-
rės Afrikos šalis, Turkiją, Izraelio ir 
Palestinos teritorijas. (mb)  ●

Pirmininkausiančio Kipro inter-
neto svetainė jau sukurta ir veikia.

Norėdami gauti naujausios 
informacijos apie Kipro pirminin-
kavimą, spauskite nuorodą www.
cy2012.eu.

Tarybai pirmininkaujantis Kipras 
paprašė EESRK parengti nuomo-
nės projektą dėl Viduržemio jūros 
makroregiono strategijos. Kuo ji 
naudinga salų valstybėms narėms?

Andreas Mavroyiannis, Respublikos Prezidento 
ministras pavaduotojas, atsakingas už Europos 
reikalus, Kipro pirmininkavimas ES Tarybai

NAUJI EESRK LEIDINIAI

 ■ Vartotojų apsauga

 ■ Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komi-
tetas Kipro pirmininkavimo ES Tarybai laiko-
tarpiu

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

Europos Centrinio Banko ir Euro-
pos Parlamento aukšto rango atsto-
vai. Konferenciją pradėjo EESRK 
pirmininkas Staff an Nilsson, kuris 
paragino kurti fi skalinio stabilumo 
sąjungą ir įvesti euroobligacijas. Jis 
pabrėžė, kad būtina imtis konkre-
čių iniciatyvų, kad valstybės narės 
pasidalytų fiskalinę atsakomybę, 
nes tuomet šalims, kurios vykdo 
fiskalinę konsolidaciją, galėtų 
mažėti valstybės skolos palūkanų 
normos. 

Diskusiją vedė ECO skyriaus 
pirmininkas Michael Smyth, kurio 
nuomone, mus ištikusi paklausos 
krizė panaši į 4-ojo dešimtmečio 
krizę, o  griežtas taupymas  – tai 
kelias į recesiją, terpė populizmui 
ir radikalioms pažiūroms. Dviejų 
EESRK nuomonių dėl euroobli-
gacijų ir panašių bendros skolos 
priemonių pranešėjų Carmelo 
Cedrone ir Gerard Dantin bei 
EESRK nuolatinės tyrimo gru-
pės dėl ekonominės politikos 
koordinavimo pirmininko Pedro 
Augusto Almeida Freire manymu, 
integracija yra vienintelė galima 
išeitis iš susidariusios padėties. 
C.  Cedrone parengtoje nuomo-
nėje, kuri jau priimta, pateikiamas 
konkretus pasiūlymas įvesti dviejų 
tipų obligacijas: stabilumo obliga-
cijas, kurios reikštų bendrą skolą ir 
bendrus įsipareigojimus, ir inves-
ticines obligacijas, kuriomis būtų 
pritraukiamas kapitalas iš tokių 
besiformuojančios rinkos ekono-
mikos šalių kaip Brazilija, Rusija, 
Indija ir abi Kinijos. G.  Dantin 
šiuo metu rengia nuomonę dėl 
skolos pasidalijimo tarp valstybių 
narių. Dėl jos bus balsuojama per 
liepos mėn. plenarinę sesiją. Komi-
sijos atstovas pabrėžė, kad svarbu 
sukurti finansų sektoriaus ES 
lygmens apsaugą ir toliau didinti 
fi skalinę integraciją. Europos Par-
lamento narė Sylvie Goulard pažy-
mėjo, kad Europos Vadovų Taryba 
neturėtų būti vienintelė politinė 
arena, kurioje ieškoma išeities iš 
krizės. Jos manymu, tam reikia pla-
tesnio požiūrio. Jean-Claude Junc-
ker baigė konferenciją optimistine 
gaida ir pasiūlė dalyviams įsivaiz-
duoti, kaip sunku būtų buvę dau-
gumai valstybių narių išgyventi šią 
pasaulinę fi nansų krizę vienoms. 

Apskritai EESRK šia konferen-
cija, kuri sulaukė nemažo žinias-
klaidos dėmesio, siekė prisidėti 

Krizei įveikti trūksta politinės valios

Gerb. C. Cedrone, neseniai parengtoje savo 
nuomonėje teigėte, kad dabartinė Europos 
krizė yra labiau politinė negu ekonominė

Europa nebegali sau leisti vykdyti bendrą pinigų politiką 
ir 17-os rūšių ekonomikos ir fi nansų politiką. ES turėtų 
stengtis kurti fi skalinę sąjungą ir žengdama šia kryptimi 
pirmiausia turėtų įvesti dviejų rūšių viena kitą papildan-
čias, bet skirtingas ES obligacijas: neapyvartines sąjungos 
obligacijas, skirtas skolai stabilizuoti, ir euroobligacijas, 
kurios padėtų ekonomikai atsigauti ir augti.

Ar tai įmanoma?

Šios obligacijos grąžintų investuotojų pasitikėjimą, būtų naudojamos vietoj 
taupymo priemonių ir kartu atkurtų gerovę. Be to, pagal mūsų planą nereikia 
keisti Sutarčių ar steigti naujų institucijų. Būtų naudojamasi esamomis ES 
priemonėmis, pavyzdžiui, Europos investicijų fondu (EIF). Vienintelis dalykas, 
kurio trūksta, – tai politinė valia. (rdr) ●

Martin Siecker negali gyventi be muzikos ir detektyvinių romanų
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