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„Brexit“ ir ateitis

Norėčiau pasidalyti su jumis keletu minčių, kilusių kovo 13 d. Romoje 
EESRK surengtoje didelėje konferencijoje, skirtoje šešiasdešimtosioms 
sutarčių pasirašymo metinėms paminėti.

Procedūra pradėta, ir reikia gerbti Jungtinės Karalystės sprendimą. Žinoma, 
tai nelabai paguodžia, tačiau visgi manykime, kad Europos integracijos 
procesas nebūtų pajudėjęs į priekį, jei Jungtinė Karalystė būtų nuspren-
dusi pasilikti ES prieš referendumą D. Cameron suderėtomis sąlygomis. 
Faktas yra tai, kad nuo Jungtinės Karalystės įstojimo į ES 1973 m. šios 
šalies vyriausybė apskritai tik stabdė bet kokią socialinę politiką ir visas 
integraciją skatinančias priemones.

Tačiau esu įsitikinęs, kad vienintelis būdas užsitikrinti tvirtą piliečių paramą 
projektui – tai, pirma, siekti integracijos pažangos ir patrauklių jos rezul-
tatų ir, antra, siekti, kad žmonių gerovė, regioninė ir socialinė sanglauda, 
suderinimas, vykdomas „visada iš „apačios į viršų“ ir niekada „iš viršaus į 
apačią“, būtų iš tiesų laikomi svarbiausiais tikslais.

Plenarinėje sesijoje aptarsime „Brexit“ klausimą dalyvaujant Michel Barnier 
ir galėsime išreikšti savo nuomonę apie derybas ir jų rezultatus.

Kalbant apie Europos Sąjungos ateitį, džiaugiuosi, kad Komisija šiuo klau-
simu pradėjo diskusijas su piliečiais, ir man ypač malonu, kad gavau Komi-
sijos pirmininko J.-C. Juncker raštą, kuriame pranešama, kad Komitetui bus 
pateiktas prašymas parengti nuomonę. Esame pasiryžę užtikrinti, kad šiuo 
svarbiu klausimu būtų išgirsta mūsų šalių pilietinės visuomenės nuomonė, 
ir pasitelksime visas įmanomas priemones šiam tikslui pasiekti.

Georges Dassis
EESRK pirmininkas
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Nemokumo teisės aktuose įmonės turėtų 
būti laikomos socialiniu turtu

Kovo 30 d. EESRK priėmė nuomonę 
dėl Komisijos pasiūlymo dėl direktyvos 
dėl įmonių nemokumo, kuria siekiama 
visoje Europoje suderinti prevencinio 
restruktūrizavimo procedūras. Nors 
EESRK visiškai pritaria Komisijos siūlymui 
įmonių nemokumo atvejais pereiti nuo 
likvidavimo prie ankstyvo restruktūriza-
vimo, jis rekomenduoja keletą priemo-
nių, kurios padėtų sušvelninti socialinį 

nemokumo poveikį. Konkrečiai kalbant, 
EESRK siūlo į direktyvą įtraukti „sociali-
nio įspėjimo“ mechanizmą, pagal kurį 
suinteresuotiesiems subjektams būtų 
nedelsiant pranešama apie iškilusius 
sunkumus, įsteigti specialius fondus 
siekiant užtikrinti darbo užmokesčio 
mokėjimą ir leisti verslininkams pasi-
naudoti antrąja galimybe su sąlyga, kad 
jie atskleidžia visą finansinę informaciją.

Įmonės yra Europos socialinis turtas 
ir turėtų būti vertinamos kaip tokios. 
Pranešėjas Antonello  Pezzini 
(Darbdavių gr., IT) pažymėjo: „Sten-
giamės pradėti procesą, kuris padėtų 
suprasti įmonės esmę: tai pagrindinė 
visuomenės gėrybė, kurios klestė-
jimu yra suinteresuoti ir darbdaviai, 
ir darbuotojai.“ Reikia sukurti tikrą 
„antrosios galimybės“ kultūrą ir remti 
struktūras, kurių paskirtis  – padėti 
restruktūrizuojamų įmonių verslinin-
kams. EESRK mano, kad jis galėtų nau-
dingai prisidėti prie Komisijos darbo 
šioje srityje.

Kalbėdama apie socialinio įspė-
jimo mechanizmą, bendrapranešėjė 
Franca Salis-Madinier (Darbuotojų 
gr., FR) nurodė: „Svarbu, kad darbuoto-
jai ir jų atstovai būtų visapusiškai ir kuo 
anksčiau informuojami, nes problemas 
lengviau spręsti iš anksto numatant 
pokyčius.“ (dm)� l

REDAKCIJOS SKILTIS
Mieli skaitytojai,

Veiksmingos, su PPO taisyklėmis suderintos ir šiuolaikiškos 
prekybos apsaugos priemonės – labai svarbus veiksnys 
užtikrinant Europos pramonės konkurencingumą
EESRK ragina Komisijos narę 
C. Malmström užtikrinti, 
kad pramonė ir darbo 
vietos būtų apsaugotos nuo 
nesąžiningo importo

Sąžiningumas yra būtina atviros 
prekybos sąlyga. Veiksmingos, su 
PPO taisyklėmis suderintos ir šiuolai-
kiškos prekybos apsaugos priemonės 
(PAP) – labai svarbus veiksnys užtikri-
nant Europos pramonės konkurencin-
gumą. Kovo mėn. plenarinėje sesijoje 
priimtoje EESRK nuomonėje „Prekybos 
apsaugos priemonės. Metodika“ prita-
riama Komisijos pasiūlymui dėl naujos 
antidempingo metodikos, tačiau pra-
šoma ją patobulinti.

Pranešėjai Christian Bäumler (Darbuo-
tojų gr., DE) ir Andrés Barcelò Delgado 
(Darbdavių gr., ES) ragino Komisijos narę 
Cecilia Malmström paspartinti PAP 
reformą: „Turime išsaugoti vienodas vei-
klos sąlygas Europos pramonei ir užtikrinti 
tvarų darbo vietų kūrimą ir ekonomikos 

augimą. Prašome ne protekcionizmo, 
o sąžiningos prekybos.“

Nuomonėje pritariama pasiūlymui 
dempingo skirtumą skaičiuoti pagal 
lyginamuosius standartus, kuriais atsi-
žvelgiama į labai iškraipytas gamybos 
ir pardavimo sąnaudas. „Palankiai 
vertiname Europos Komisijos keti-
nimą taikyti specialią metodiką, skirtą 
apskaičiuoti importo iš šalių, kuriose 
valstybė labai kišasi į  ekonomiką, 
dempingo skirtumus, tačiau taip pat 
norime, kad būtų atsižvelgta į  TDO 

standartų ir daugiašalių aplinkos susi-
tarimų nesilaikymą“, – sakė C. Bäumler.

Be to, EESRK mano, kad šalims, kurioms 
iškelta daug antidempingo bylų, reikėtų 
nustatyti reikalavimą rengti privalomas 
šalių ataskaitas, kad prievolė įrodyti 
turėtų būti aiškiai apibrėžta, o ne perke-
liama ES pramonei, ir kad skundų patei-
kimo procedūros turi būti prieinamesnės 
įmonėms ir MVĮ. (sma)� l
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Komisijos narė Corina Crețu raginama pripažinti ES 
saloms kylančius specifinius iššūkius

Europos salose gyvena 21 mln. žmonių, t. y. apie 
4 proc. ES gyventojų. Dėl savo izoliuotumo ir nuto-
limo nuo žemyninės dalies šios teritorijos dažnai susi-
duria su rimtomis struktūrinėmis kliūtimis. Diskusijoje 
su už regioninę politiką atsakinga Komisijos nare 
Corina Crețu EESRK paragino nustatyti integruotą 
politikos sistemą, skirtą salų socialiniams, ekonomi-
niams ir aplinkos apsaugos uždaviniams spręsti.

„ES salos ir salų valstybės narės yra labai ypatin-
goje padėtyje, ir ES privalo tai pripažinti. Tai ne 

vien pinigų, bet ir politikos lankstumo klausimas. 
Akivaizdu, kad taikant vienodą požiūrį visiems tin-
kamų rezultatų pasiekti nepavyksta, – kalbėjo EESRK 
pranešėjas Stefano Mallia (Darbdavių gr., MT). – 
Raginame Komisiją rengiant naują politiką atsižvelgti 
į salų izoliuotumą ir užtikrinti didesnį lankstumą.“

Komisijos narė C. Crețu pabrėžė savo įsiparei-
gojimą užtikrinti, kad sanglaudos politika „toliau 
išliktų pagrindinė ES investicinė priemonė visuose 
regionuose. Salos iš tiesų susiduria su didelėmis 

kliūtimis, tačiau jos taip pat turi potencialo ener-
gijos gamybos ir modernių technologijų išban-
dymo, atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir kitose 
srityse. Mūsų pareiga – remti jų siekius numatant 
saloms taikomas lankstesnes nuostatas.“

Nuomonėje Salos ES EESRK pabrėžia, kad reikia 
dėti daugiau pastangų siekiant pripažinti ypatingą 
saloms kylančių iššūkių pobūdį, ir ragina ES nusta-
tyti integruotą teisinę sistemą šiems iššūkiams 
atremti. (mq)� l

Kosmosas yra ne tik sudėtinga 
mokslo sritis, bet ir teikia daug 
naudos visiems europiečiams

Kosmosas teikia didžiulių galimybių Europos 
visuomenei. Iš palydovų gaunami duomenys gali 
būti naudojami teikti paslaugoms, kurios gali iš 
esmės pagerinti Europos piliečių kasdienį gyvenimą. 
EESRK neseniai priimtoje nuomonėje teigiama, kad 
Europos Komisijos naujoji kosmoso strategija labai 
padeda nustatyti civilinio kosmoso erdvės naudo-
jimo Europoje gaires, tačiau reikia žengti dar toliau 
norint visapusiškai pasinaudoti šio sektoriaus teikia-
mais privalumais Europos visuomenei.

Pasėlių stebėsena ir gaivalinių nelaimių prevencija, 
geografinės vietos nustatymas ir migrantų srautų 
valdymas – tai tik keletas iš esamų ir galimų paly-
dovų į Žemę atsiųstų duomenų panaudojimo Euro-
poje būdų. Kad būtų galima kuo geriau pasinaudoti 
šiais duomenimis, Komisija turi kurti didžiųjų duo-
menų centrus, kurie juos apdorotų ir padarytų 
prieinamus įmonėms, MVĮ ir kitiems subjektams.

„Kosmosas nebepriklauso tokioms didelėms ben-
drovėms kaip „Airbus“. Jis atveria daug galimybių 
MVĮ kurti naujas medžiagas ir technologijas. MVĮ 
itin veiksmingai kuria taikomąsias programas ir 
paslaugas“, – teigia nuomonės pranešėjas Min-
daugas Maciulevičius (Įvairių interesų gr., LT). 
Pavyzdžių jau galima rasti įvairiose valstybėse 
narėse.

EESRK taip pat pabrėžia, jog būtina užtikrinti 
tinkamą biudžetą, kad būtų galima konkuruoti 
su pagrindiniais kosmoso srityje veikiančiais 
subjektais. Kol kas taip nėra. Nors Europos kos-
moso veiklos biudžetas yra antras pagal dydį 
pasaulyje vertinant absoliučiais skaičiais, jis yra 
tik šeštas pagal BVP procentinę dalį. Kinija ir Rusija 
taip pat skiria didžiulį biudžetą su kosmosu susiju-
siai veiklai, tačiau šie skaičiai atskleisti tik iš dalies. 
EESRK taip pat įspėja, kad ES kosmoso strategija 

bus sėkminga tik tuo atveju, jei privatusis sekto-
rius taip pat investuos į kosmoso sritį.

Be to, Komitetas taip pat daug dėmesio skiria 
švietimui. Su kosmosu susijusiai veiklai reikalin-
gos aukštos kvalifikacijos darbo vietos. Europa 

turi mokyti ir (arba) perkvalifikuoti Europos dar-
buotojus ir jaunimą, kad patenkintų kosmoso 
srities įgūdžių, visų pirma susijusių su duomenų 
naudojimu, paklausą rinkoje. Kartu reikia didinti 
informuotumą apie kosmoso sektoriaus teikiamas 
galimybes plačiajai visuomenei. (dm)� l
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Bendroji skaitmeninė 
rinka: vartotojų 
apsauga turi būti 
svarbiausias 
prioritetas

Kovo  21  d. Maltoje EESRK minint 2017  m. 
Europos vartotojų dieną buvo surengta aktyvi ir 
informatyvi diskusija, kuri parodė, kokia svarbi 
Komisijos bendrosios skaitmeninės rinkos tin-
kamumo patikra. Kai vartotojai, prekiautojai ir 
tiekėjai veikia virtualioje aplinkoje, nepaisoma 
daugelio nustatytų standartų. Tačiau e. prekyba 
nėra vienintelė sritis, kelianti galvos skausmą 
vartotojų organizacijoms, – geriau reglamentuoti 
reikia ir savaeigius automobilius, geografinį bloka-
vimą, duomenų apsaugą ir pan. Diskusijos parodė, 
kad vartotojų apsaugą ir prieigą prie skaitmeninės 
erdvės dar galima gerokai patobulinti.

EESRK pirmininko pavaduotojas Gonçalo Lobo 
Xavier pabrėžė, kad EESRK suteikia pilietinei 
visuomenei galimybę atkreipti dėmesį į susirū-
pinimą keliančius klausimus, ir pasakė: „Bendroji 
skaitmeninė rinka gali atlikti svarbų vaidmenį dali-
jimosi ekonomikoje su sąlyga, kad bus apsaugotos 
vartotojų teisės. Reikia tinkamai reglamentuoti, ir 
esu nusiteikęs optimistiškai, kad mums tai pavyks.“ 
EESRK tyrimo grupės dėl skaitmeninės darbotvar-
kės pirmininkas Antoni Longo (Įvairių interesų 
gr., IT) nurodė, kad skaitmeninė visuomenė turi 
jungti žmones, o ne juos skirti, ir pabrėžė, kad 
būtina didinti skaitmeninį raštingumą.

Į renginį tema „Skaitmeninė bendroji rinka: kokia 
jos nauda vartotojams?“ susirinko IT specialistai, 
politikos formuotojai, verslininkų ir vartotojų 
organizacijų atstovai ir EESRK nariai.

EESRK Bendrosios rinkos skyriaus pirmininkas 
Martin Siecker (Darbuotojų gr., NL) priėjo prie 
tokios išvados: „Pasineriant į skaitmeninį pasaulį, 
piliečiams svarbu jaustis saugiems. Bendromis 
pastangomis turime suteikti Europai būtiną regla-
mentavimą, kuriuo siekiama apsaugoti silpniausią 
grandinės grandį – vartotojus.“ (sma)� l

Didieji duomenys: kaip sumažinti riziką ir kuo geriau pasinaudoti 
visiems šių duomenų teikiamais privalumais
EESRK paskelbtame tyrime 
nagrinėjamas didžiųjų duomenų 
etikos klausimas, susijęs su ES politika

EESRK neseniai paskelbė tyrimą Su didžiaisiais 
duomenimis susijusi etika, kurį atliko Italijos 
bendrovė Evodevo, kurios specializacija – didieji 
duomenys, semantinė analizė ir žvalgyba iš vie-
šųjų šaltinių. Tyrime daugiausia dėmesio skiriama 
etiniams ir socialiniams didžiųjų duomenų 
aspektams ir nagrinėjamos penkios priemo-
nės, kuriomis siekiama išvengti neproporcingo 
asmenų, kurie naudojasi skaitmeninėmis paslaugo-
mis, ir duomenų rinkėjų santykio, kuris įsibėgėjant 
skaitmeninei revoliucijai vis auga.

Šiame tyrime siūlomos tokios priemonės:

1) Europos interneto svetainė, kurioje piliečiai 
galėtų gauti informacijos apie savo asmens 
duomenis, pateiktus mainais už gautas 
paslaugas;

2) Europos sertifikavimo sistema (panaši į ISO), 
kuri padėtų skaitmeninių paslaugų naudoto-
jams identifikuoti bendroves, taikančias etišką 
asmens duomenų apsaugos praktiką;

3) duomenų valdymo pareiškimas, iš kurio būtų 
matyti, kaip bendrovės atitinka Europos duo-
menų apsaugos standartus;

4) Europos e. sveikatos duomenų bazė;

5) skaitmeninis švietimas apie didžiuosius 
duomenis.

TEN skyriaus pirmininkas Pierre-Jean Coulon 
(Darbuotojų gr., FR) pareiškė: „Skaitmeninės 
paslaugos taip išpopuliarėjo, kad dauguma mūsų 
be jų nebeįsivaizduoja savo gyvenimo. Todėl 
būtina sudaryti Europos piliečiams galimybę kuo 
geriau jomis pasinaudoti, kartu išlaikant teises ir 
apsaugą, kurios jiems užtikrinamos įprastesnėse 
srityse. EESRK ketina imtis aktyvaus vaidmens, kad 
sukurtų sąlygas šiam tikslui pasiekti.“ (dm)� l
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Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto pirmininko 
pareiškimas 60-ųjų Romos 
sutarčių pasirašymo metinių proga

Šiandien sukanka lygiai šešiasdešimt metų, 
kai buvo pasirašytos Romos sutartys. Tai buvo ne 
pirmos ir ne paskutinės Europos šalių tarpusavyje 
sudarytos sutartys, tačiau jos davė pradžią sąmo-
ningam, kilniam ir ryžtingam procesui, kurį pradėjo 
drąsūs vyrai ir moterys po siaubingo karo, kurio 
metu buvo įvykdyta baisiausių nusikaltimų.

Šis procesas buvo visiškai priešingas tam, kas dar 
neseniai niokojo Europą ir visą pasaulį. Visam tam, 
kas sukėlė griovimą, smurtą, neapykantą, rasizmą, 
savanaudišką nacionalizmą, diktatūrą, bejausmiš-
kumą ir žmogaus teisių nepaisymą, buvo priešpasta-
tyta tai, ką dar reikėjo pasiekti: taiką, demokratiją, 
teisingumą, laisvę, sąžiningumą, bendradarbia-
vimą, dialogą, solidarumą ir pagarbą kitiems.

Tai, kas buvo sukurta tą dieną, buvo ekonominė ben-
drija, tačiau preambulė nepaliko abejonių dėl šios ini-
ciatyvos reikšmės: pasirašiusios šalys patvirtino, kad 
esminis jų pastangų tikslas buvo nuolat „gerinti savo 
piliečių gyvenimo ir darbo sąlygas“. Jos teigė esan-
čios pasiryžusios „išsaugoti ir stiprinti taiką ir laisvę“ ir 
nepabūgo raginti kitų „Europos tautų, kurios laikosi to 
paties idealo, paremti jų pastangas“, nurodydamos, 

kad jos nekantriai siekia sumažinti „įvairių regionų 
skirtumus ir mažiau išsivysčiusių regionų atsilikimą“. 
Akivaizdu, kad didžiausias ekonominės bendrijos tiks-
las buvo tautos, individai, piliečiai ir jų gyvenimas.

Vis dar yra nemažai žinančių, kokia Europa buvo 
1957 m., nes tai patyrė. Žinome ir tai, kokia ji buvo 
vėliau, deja, daugeliui mūsų keletą labai sudėtingų 
metų – nes šešios pasirašiusios šalys tebuvo tik šešios. 
Bendrija formavosi ir, nepaisant visos jai tekusios kri-
tikos, buvo tikra atgaiva tiems, kuriems ji buvo nau-
dinga. Ji buvo pavyzdys ir vilties šaltinis tiems, kurie 
troško prisijungti, nors labiausiai siekė išsivaduoti iš 
sunkumų ir diktatūros. Pamenu laikus, kai niekam iš 
Bendrijos nekilo rimtų abejonių dėl jos esmės – ji veikiau 
buvo kritikuojama dėl lėtos pažangos, – o beveik visos 
jai nepriklausiusios šalys įstojimą laikė siektinu idealu.

Šių senų dokumentų ir pranešimų skaitymas stab-
telėjant pamąstyti apie mūsų praeitį nėra teorinis 
mokslinis tyrimas ar nostalgijos forma. Tai akimirkos 
trapumas: mūsų pareiga savo vaikams palikti gerai 
sutvarkytą pasaulį, pageidautina visais požiūriais 
tvarų pasaulį, net jei nieko negalima gauti amžiams ir 
visada turime investuoti, kad galėtume judėti į priekį.

Būtent Europos ekonominės bendrijos steigimo 
sutartimi įkurtas Europos ekonomikos ir socia-
linių reikalų komitetas, kuris apibrėžiamas taip: 
„Komitetą sudaro įvairių organizuotos pilietinės 
visuomenės ekonominės ir socialinės veiklos sričių 
atstovai, būtent gamintojai, ūkininkai, vežėjai, 
darbuotojai, prekybininkai, amatininkai, laisvųjų 
profesijų, vartotojų ir plačiosios visuomenės atsto-
vai.“ Tai buvo išmintingas sprendimas dėl dviejų 
priežasčių: pirmiausia dėl to, kad suteikė galimybę 
institucijoms sužinoti pilietinės visuomenės orga-
nizacijų nuomonę, net jei šis terminas 1957 m. dar 
nebuvo vartojamas, ir, antra, jis ne tik leido šioms 
organizacijoms pareikšti savo nuomonę, bet ir, 
svarbiausia, subūrė jas aplink stalą Briuselyje ir 
pavedė joms užduotį susipažinti, gerbti vienai 

kitą, bendrauti, kartu rengti nuomonių projektus 
ir dalyvauti procese.

Sutartyje yra keletas dalykų – bendrųjų principų, – 
kurie yra teisingi ir nuovokūs politiniu požiūriu ir 
kurie, žvelgiant į praeitį, išliko tokie patys.

Mes turime sutelkti dėmesį į juos, nes tai yra svar-
biausia. Mūsų pareiga pasakyti, kas yra Europos 
Sąjunga, kodėl ji yra ir kokia jos paskirtis.

Turime užtikrinti, kad ta pačia dvasia, kuria buvo įsteigta 
ši Bendrija, ES būtų vieninga, demokratiška, grindžiama 
solidarumu, taika, klestėjimu ir ryšiu su piliečiais.

2017 m. kovo 25 d., Briuselis� l

„Glifosato uždraudimas“ – Europą 
supriešinantis klausimas

EESRK ragina šalininkus ir priešininkus 
diskutuoti dėl Europos piliečių 
iniciatyva siūlomo draudimo

Balandžio 5 d. NAT skyrius diskusijai pakvietė 
Europos piliečių iniciatyvos dėl glifosato uždrau-
dimo, kuri jau surinko 640 000 pritarimo parašų, 
šalininkus ir priešininkus.

Europos piliečių iniciatyvoje pateikti trys prašy-
mai: uždrausti glifosatą, pertvarkyti pesti-
cidų patvirtinimo procedūrą ir nustatyti ES 
lygmens privalomus pesticidų naudojimo 
mažinimo tikslus.

Diskusijos dalyviai išdėstė priešingas nuomones. 
Remdamasi Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros 
(IARC) ir PSO tyrimais, kuriuose teigiama, kad 
glifosatas greičiausiai turi kancerogeninį poveikį, 

Franziska Achterberg (Greenpeace) paragino 
uždrausti šį produktą ES.

Graeme Taylor (ECPA) nuomone, glifosatas yra 
gyvybiškai svarbus žemės ūkiui, kadangi iki 2050 m. 
teks įveikti iššūkį – maistu aprūpinti devynis mili-
jardus žmonių, nors kiekvienais metais dėl kenkėjų 
ir ligų prarandama 40 proc. viso pasėlių derliaus.

„Tiesiog nėra jokios alternatyvos glifosatui,“ – 
teigė Oana Neagu (Copa Cogeca). Draudimas 
turėtų neigiamą poveikį kultūriniams augalams, 
nes dėl jo tektų sunaudoti 20–30 litrų daugiau 
degalų vienam hektarui ir savaitinis darbo laikas 
būtų 50–80 valandų ilgesnis.

Oliver Moore (ARC 2020) nurodė, kad pagrindinė 
problema – tai neselektyvus (naikina visus augalus) 
ir antimikrobinis (naikina bakterijas, dumblius ir 
grybelius) glifosato pobūdis, todėl ragino pirme-
nybę teikti agroekologijai.

Michael Flueh (Komisija) tvirtino, kad ES teisės 
aktai yra vieni griežčiausių pasaulyje, ir pabrėžė, 
kad EFSA ir ECHA dalyvavo sprendimų priėmimo 
procesuose ir kad abi organizacijos padarė išvadą, 
jog genotoksinis ar kancerogeninis glifosato 
poveikis yra mažai tikėtinas.

EESRK siekia būti platforma diskusijoms dėl visų svar-
bių siūlomų Europos piliečių iniciatyvų. (sma)� l

DARBO RINKOJE VIS DAR MAŽAI AUTIZMU SERGANČIŲ ŽMONIŲ

Balandžio 3 d. EESRK Užimtumo, socialinių reikalų ir pilie-
tybės (SOC) skyriuje vykusioje diskusijoje paaiškėjo, kad tik 
10–24 proc. autizmu sergančių suaugusiųjų turi darbą.

Komitetas surengė šią diskusiją, skirtą autizmu sergančių 
asmenų įdarbinimui, minėdamas Pasaulinę autizmo supra-
timo dieną (balandžio 2 d.) ir remdamas asociacijos „Autism 
Europe“ pradėtą kampaniją, kuria siekiama, kad visuomenė 
taptų prieinamesnė šį sutrikimą turintiems asmenims.

Kalbėjusieji diskusijoje teigė, kad autizmu sergantys asme-
nys, ieškodami darbo ar siekdami jį išlaikyti, susiduria su 
išankstiniu nusistatymu ir kliūtimis, tačiau sulaukę tinkamos paramos ir supratimo jie gali būti 
naudingi visuomenei.

„Daugelis autizmu sergančių žmonių yra ekonomiškai neaktyvūs“, – nurodė Europos neįgaliųjų 
forumo (ENF) pirmininko pavaduotoja ir buvusi asociacijos „Autism Europe“ pirmininkė Donata 
Pagetti Vivanti ir pridūrė, kad darbą turi mažiau nei 10 proc. autizmu sergančių asmenų. Aso-
ciacijos „Autism Europe“ duomenimis, šis skaičius yra 10–24 proc.

D. Pagetti Vivanti nuomone, visą gyvenimą trunkančio mokymosi programos ir geresnis darbo 
jėgos pasiūlos ir paklausos derinimas yra labai svarbūs šių asmenų integracijai į darbo rinką.

Dirk Rombaut pateikė Antverpene įsikūrusios bendrovės „Passwerk“ gerosios patirties pavyzdį. 
Šioje bendrovėje sėkmingai dirba programinės įrangos inžinieriai, turintys autizmo spektro sutri-
kimų. Atlikus šių asmenų įvertinimą ir suteikus specialių mokymą, jiems skiriamas asmeninis ins-
truktorius, padedantis prisitaikyti prie darbo.

D. Rombaut teigė, kad autizmo spektro sutrikimų turinčių darbuotojų rengimas ir mokymas yra 
neįtikėtinai didelę grąžą turinti investicija.

„Tiesiog nėra prasmės autizmu sergančius žmones palikti nuošalėje“, – sakė jis.

Kad plačiau supažindintų visuomenę su autizmu, EESRK ir asociacija „Autism Europe“ surengė 
fotografijų parodą, kurioje eksponuojami trijų fotografų darbai. Taip prisidedama prie kampanijos 
„Kartu įveikime kliūtis autizmui. Sukurkime prieinamą visuomenę“. (ll)� l

EESRK klausymas. Pasenusios ES taisyklės trukdo 
kovoti su prekių padirbinėjimu ir piratavimu

Nuo prekių klastojimo nukenčia darbo vietos 
ir ekonomikos augimas Europoje, o vyriausybės 
negauna milijardų eurų mokestinių pajamų. Visgi 
visame pasaulyje padirbtų prekių importas per pas-
tarąjį dešimtmetį dėl elektroninės prekybos išaugo 
dvigubai. Atėjo metas Komisijai ir valstybėms 
narėms atnaujinti Europos teisinę sistemą ir ją pri-
taikyti XXI amžiui, atliekant būtinus patikrinimus 
ir užtikrinant rinkos priežiūrą. Vartotojus būtina 
informuoti geriau – juk jų teisė į informaciją įtvir-
tinta SESV 169 straipsnyje. Kovojant su piratavimu 
turi bendradarbiauti viešasis ir privatus sektorius.

Tai buvo svarbiausios mintys, išsakytos balan-
džio 6 d. EESRK surengtame klausyme Prekių 
padirbinėjimas ir piratavimas, sutelkusiame 
garsius ekspertus iš pramonės, verslo ir darbuo-
tojų asociacijų, susijusių platformų ir Komisijos.

„Komisijai nepavyko parengti tvirtos teisinės 
sistemos“, – teigė EESRK nuomonės savo inici-
atyva šia tema pranešėjas Antonello Pezzini. 
Pateikdamas pavyzdžių iš savo patirties ir iš 
nesibaigiančios kovos su padirbinėjimu Italijos 
tekstilės ir pažangiųjų technologijų pramonės 
sektoriuose jis pažymėjo, kad Europa negali 
toliau naudoti iki 2000 m. šioje srityje priimtų 
priemonių.

Renginyje taip pat dalyvavo kai kurių labiausiai 
nukenčiančių pramonės sektorių, įskaitant odos, 
farmacijos, žaislų, statybų ir prabangos prekių 
sektorius, atstovai, kurie kalbėjo apie jiems išky-
lančius uždavinius kovojant su padirbinėjimu ir 
apie taikomas priemones šiai problemai spręsti. 
(sma)� l
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Pilietinės visuomenės 
organizacijų pagalba 
pabėgėliams ir migrantams 
Europos Sąjungoje.
Sėkminga patirtis ir daug žadanti 
praktika, atskleista per 2016  m. 
konkursą dėl EESRK pilietinės 
visuomenės premijos

284 iniciatyvos, kurios buvo prista-
tytos siekiant gauti 2016 m. pilietinės 
visuomenės premiją, suteikia įkvepian-
čios patirties ir gerosios praktikos pavyz-
džių, jomis pabrėžiamas pilietinės 
visuomenės vaidmuo teikiant humani-
tarinę pagalbą ir skatinant socialinį soli-
darumą ir prisidedama prie migrantų, 
prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių 
socialinės ir ekonominės integracijos ES.

Šiame leidinyje pateikiama bendra pilie-
tinės visuomenės premijos apžvalga ir 
pristatomi penki laimėję projektai, taip 
pat atrinktos iniciatyvos, kurias pateikė 
kiti kandidatai. Iniciatyvos buvo suskirs-
tyti į aštuonias grupes pagal temas ir 

veiklos sritis. Šioje brošiūroje pateikiama 
atnaujinta šioje srityje veikiančių pilieti-
nės visuomenės organizacijų apžvalga.

Brošiūrą galima gauti internetu arba 
popierine forma EN, FR ir DE kalbomis 
Pilietinės visuomenės organizacijų 
pagalba pabėgėliams ir migrantams 
Europos Sąjungoje | Europos ekonomi-
kos ir socialinių reikalų komitetas (fgr)�l

ES 60-ųjų metinių minėjimas Paryžiuje

Kovo 24  d. EESRK narys Thierry 
Libaert (Įvairių interesų gr., FR) Euro-
pos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto vardu kalbėjo Paryžiuje 

vykusiame aukšto lygio renginyje, 
skirtame ES 60-mečiui paminėti. Pran-
cūzijai atstovaujantys EESRK nariai 
Christophe Lefevre (Darbuotojų gr.), 
Laure Batut (Darbuotojų gr.) ir Emma-
nuelle Butaud (Darbdavių gr.) taip pat 
dalyvavo renginyje, kurį surengė Pary-
žiaus merė ir parėmė Europos Komisijos 
atstovybė, Europos Parlamento informa-
cijos biuras Paryžiuje, Prancūzijos Euro-
pos judėjimo skyrius ir pats EESRK. Visų 
pranešėjų buvo paprašyta pabrėžti du 
pokyčius, paskatinusius ES laimėjimus, 
ir išskirti dvi pagrindines problemas, su 
kuriomis susiduria ES. (dm)� l

Aktyvios Europos pilietybės pasas jau internetu

Aktyvios Europos pilietybės 
pasas, spausdinamas 23 oficialiosio-
mis ES kalbomis, iki šiol buvo vienas iš 
sėkmingiausių EESRK leidinių. Mums 
malonu pranešti, kad sukurta šio leidinio 
elektroninė versija, turinti dinamišką 
sąsają. Joje pateikiama papildomų faktų, 
naujų funkcijų, taip pat greitosios nuoro-
dos, viktorinos ir informaciniai grafikai, 
iliustruojantys informaciją ir glaustai 
informuojantys apie piliečių teises.

Šis pasas pavienius asmenis, pilietinės 
visuomenės organizacijas ir jų idėjas 
susieja su ES institucijomis ir visame 
žemyne priimamais sprendimais. Jis 
skirtas padėti ir patarti piliečiams, 
kad jų balsas būtų išgirstas, ska-
tinant juos užduoti keletą pagrindinių 
klausimų apie laiką (Kada turėtumėte 

imtis veiksmų?), bendradarbiavimą (Su 
kuo turėtumėte suvienyti jėgas?) ir prie-
mones (Kokiomis esamomis dalyvavimo 
priemonėmis turėtumėte naudotis?), 
susijusias su aktyviu pilietiškumu 
ir dalyvaujamąja demokratija 
Europos Sąjungoje.

Šią elektroninę versiją galima rasti EN, 
FR ir DE kalbomis. (fgr)� l

NAUJI LEIDINIAIBalkanų šalių darbdavių apskritojo 
stalo diskusija. Dabarties iššūkiai 
ir ateities perspektyvos
parengė EESRK Darbdavių 
grupė

2017  m. kovo  22  d. Liublianoje 
(Slovėnija) surengtose Balkanų šalių 
darbdavių apskritojo stalo diskusi-
jose buvo aptartos tokios pagrindi-
nės temos: socialinio dialogo svarba, 
darbdavių organizacijų vaidmuo, 
Balkanų šalių ekonominė padėtis, 
stojimo proceso pažanga ir dabarties 
politiniai iššūkiai. Į renginį susirinko 
Slovėnijos, Kroatijos, Serbijos, Bos-
nijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos ir 

buvusiosios Jugoslavijos Respublikos 
Makedonijos darbdavių organizacijų 
atstovai.

Susitikime dalyvavę darbdavių organi-
zacijų atstovai pasidalijo naujienomis 
apie dabartinę politinę ir ekonominę 
padėtį savo šalyse. Darbdaviai iš į ES 
siekiančių įstoti šalių papasakojo apie 
jų šalims kylančius iššūkius, tokius kaip 
konkurencingumo atotrūkis ir lėta 
derybų dėl narystės pažanga. Dalyviai 
pripažino, kad regionų bendradarbia-
vimo stiprinimas padėtų šalims pasi-
rengti narystei ES.

Baigiamojoje konferencijos kal-
boje Darbdavių grupės pirmininkas 
Jacek Krawczyk pabrėžė, kad grupė 
yra pasirengusi bendradarbiauti su 
Balkanų šalių darbdavių ir verslo 
organizacijomis.

Konferenciją organizavo Darbdavių 
grupė kartu su Slovėnijos darbdavių 
asociacija (ZDS). (lj)� l

Darbuotojų grupė surengs Maltos pirmininkavimo 
programos ir ES prekybos politikos aptarimą
parengė EESRK Darbuotojų 
grupė

EESRK Darbuotojų grupė gegu-
žės 11–12 d. Maltoje surengs neeilinį 
posėdį Maltos pirmininkavimo proga.

Pirmą dieną bus aptariama priiman-
čiosios šalies ekonominė ir socialinė 
padėtis ir Maltos pirmininkavimo pri-
oritetai ir programa. Prieš pradedant 
svarbias diskusijas grupėse Darbuo-
tojų grupės pirmininkė Gabriele 
Bischoff pasakys sveikinimo kalbą. 
Ministras Pirmininkas Joseph Muscat 
aptars pirmininkaujančiai Maltai 
kylančius iššūkius ir jos veiklos rezul-
tatus. Su šeimos reikalų ir socialinio 

solidarumo ministru Michael Far-
rugia, finansų ministru Edward 
Scicluna, švietimo ir darbo ministru 
Evarist Bartolo ir turizmo ministru 
Edward Zammit Lewis aptarsime 
socialinės ir ekonominės sanglaudos 
reikalus, darbo rinkos padėtį ir darbo 
santykius Maltoje ir ES.

Diskusijose daugiausia dėmesio bus 
skiriama būtinybei kuo greičiau atnau-
jinti Europos projektą taikant tokias 
politikos priemones, kurios užtikrintų 
didesnę gyvenimo ir darbo sąlygų kon-
vergenciją tarp ES šalių ir jų viduje.

Darbuotojai ir piliečiai atgaus pasi-
tikėjimą ES tik tuomet, kai ji ras ir 

įgyvendins konkrečius jų problemų 
sprendimus – sukurs kokybiškų darbo 
vietų, užtikrins visišką užimtumą, lygias 
ekonomines ir socialines galimybes, 
socialinę apsaugą, asmeninį saugumą 
ir gerovę.

Antrą dieną diskutuosime apie tai, 
kaip padaryti ES prekybos politiką 
teisingesne ir skaidresne, kad ji teiktų 
naudos darbuotojams ir piliečiams 
nesukeldama pavojaus socialiniams 
standartams arba profesinių sąjungų 
laisvei. Tikimasi, kad darbo teisės pro-
fesorius Reingard Zimmer ir Valonijos 
vyriausybės atstovas Thierry Delaval 
svariai prisidės prie diskusijos apie IEPS. 
(mg)� l

Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.:  
nauja teisių ir pažangos Europos Sąjungoje riba, 
2017 m. gegužės 22–23 d., Briuselis
parengė EESRK Įvairių 
interesų grupė

Pradėti „bendrą kelionę siekiant 
išlaisvinti žmoniją iš skurdo gniaužtų“ 
ir „sukurti naują visuotinę darbotvarkę, 
kuri užtikrintų žmogaus teises visiems“ 
yra labai plataus užmojo tikslai. Tačiau 
dar sunkiau pasiekti, kad pareiškimai 
taptų konkrečiais veiksmais, vadinasi, 
svarbiausias dalykas – veiksmingas 
Darbotvarkės iki 2030 m. valdymas. 
Nėra abejonių, kad darbotvarkė taps 
realybe tik piliečiams aktyviai remiant 
būtinas permainas ir pilietinei visuo-
menei tiesiogiai dalyvaujant šiame 
procese.

Atsižvelgiant į tai, Įvairių interesų gru-
pės organizuojama konferencija vyks 
keturiomis kryptimis:

�l pirmiausia, siekiama dar kartą 
patvirtinti, kad Darnaus vystymosi 
darbotvarkę iki 2030  m. sudaro 
trys lygiavertės dimensijos (ekono-
minė, socialinė ir aplinkosauginė), 
kurios yra iš esmės susijusios, viena 
kitą papildančios ir nedalomos. 
Darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgy-
vendinimo pažanga priklausys nuo 
to, kokiu mastu šį tarpusavio ryšį 
atspindės politiniai, strateginiai ir 
techniniai sprendimai. Todėl reikia 
įvertinti augimą remiantis „ne tik 
BVP“ ir nuo rodiklių pereiti prie 
politikos formavimo.

�l Antra, renginyje bus pristatomos 
Darbotvarkės iki 2030  m. sutei-
kiamos galimybės plėtoti itin rei-
kalingą teigiamą naratyvą apie 
demokratiją ir darnų Europos 
augimą. Darbotvarkė iki 2030 m., 

be abejonės, yra tinkamiausias 
pagrindas, suteikiantis kryptį 
Europos ir nacionalinėms strate-
gijoms, nagrinėjančioms esamus 
ir būsimus visuomenės pokyčius. 
Teisių kalba (universalioji ir Ben-
drijos) suteikia bendrą orientacinį 
pagrindą tokiam požiūriui taikyti.

�l Trečiasis tikslas  – gerinti komu-
nikaciją apie DVT įgyvendinimo 
naudą tiek pavieniams asmenims, 
tiek ir bendruomenei. Šiuo tikslu 
bus pristatyta keletas visuomenės 
iniciatyvų atvejų tyrimų.

�l Galiausiai ketvirtasis tikslas – išna-
grinėti veiksmingiausią pilietinės 
visuomenės vaidmenį DVT val-
dymo ir įgyvendinimo nacionaliniu 
ir Europos lygmeniu srityje siekiant 
bendromis jėgomis įgyvendinti 
Darbotvarkę iki 2030 m. (cl)� l
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Mūsų jaunimas tiki Europa – 
neturime jų nuvilti!

Mieli skaitytojai,

Norėčiau šį specialų mūsų nau-
jienlaiškio numerį pradėti apmas-
tymais apie patirtį, kurios galime 
pasisemti iš kovo mėn. pabaigoje 
jau 8-ąjį kartą įvykusio „Tavo 
Europa, tavo balsas“ renginio, ir 
pasidalinti su jums kai kuriomis 
mintimis, lūkesčiais ir abejonėmis, 
kuriuos renginyje dalyvavę jaunieji 
europiečiai paprašė mūsų perduoti 
ES vadovams.

Pasibaigus šiam dvi dienas tru-
kusiam renginiui, galiu tvirtai 
pareikšti, kad į Europos ateitį žvel-
giu labai optimistiškai. Renginyje 
dalyvavę jauni žmonės – tai įro-
dymas, kad mūsų jaunimas eina 
teisingu keliu. Tai protingi ir kitų 

Europos piliečių rūpesčiams ir aplinkai, kurioje jie gyvena, neabejingi žmonės, 
norintys kartu kurti teisingą, taikią ir klestinčią ateitį. Dar vienas, bet ne mažiau svar-
bus aspektas – jaunimas tiki Europa. Tiki vienybės, sanglaudos ir solidarumo galia.

Esu įsitikinęs, kad Europos jaunimas yra mūsų dabartis ir ateitis ir tai mums patvir-
tino jaunoji 17 metų eseistė iš Kipro įtikinančiai kalbėdama įžanginėje sesijoje, 
todėl raginu jaunimą pasinaudoti visomis priemonėmis ir būdais, kad jo balsas 
būtų išgirstas.

Kviečiu nacionalines vyriausybes ir ES institucijas didinti investicijas į tokias pro-
gramas kaip Erasmus (galiu su pasididžiavimu pasakyti, kad esu tikras Erasmus 
„produktas“) ir raginu kuo daugiau jaunuolių dalyvauti kitų valstybių narių studijų 
ar profesinio mokymo programose. Tai svarbus aspektas ne tik siekiant didesnio 
savitarpio supratimo, bet ir skatinant jaunuolius geriau išmokti užsienio kalbų. Visi 
žinome – užsienio kalbos atveria duris ir padeda užmegzti ryšius.

Nenustebau, kad dviem ar trim didžiausio susidomėjimo sulaukusiais pasiūlymais 
buvo pabrėžta būtinybė kurti bendrą Europos naratyvą plėtojant pramogines ir 
kartu šviečiamąsias audiovizualinio turinio ir socialinės žiniasklaidos galimybes 
arba parengiant istorijos vadovėlius.

Jaunieji dalyviai paragino vadovus skatinti domėjimąsi politika visų pirma daugiau 
dėmesio skiriant „patraukliam turiniui“ apie Europos Sąjungą. Norėčiau pridurti, 
kad visi Europos suinteresuotieji subjektai – tiek politiniai vadovai ir parlamentų 
nariai , tiek mūsų nariai, kaip organizuotos pilietinės visuomenės atstovai – turi 
kalbėti apie Europos istoriją, prisiimti atsakomybę už projektą ir parodyti, kad 
per 60 metų pasiekta didelė ekonominė ir socialinė pažanga, Europos visuomenė 
suprato aplinkos svarbą ir tapo pasauline lydere šioje srityje. Taip pat reikia pri-
siminti, kad į ES buvo sėkmingai integruotos 13 šalių, kurios dar neseniai buvo 
atskirtos nuo Europos: tai vienas iš svarbiausių 20-ojo amžiaus istorijos pasiekimų.

Mūsų jauniesiems europiečiams iš rytų, vakarų, pietų ir šiaurės svarbu turėti ben-
drą supratimą apie Europos istoriją. Todėl svarbu, kad mokyklose būtų mokoma 
vadovaujantis Europos perspektyva ir remiantis faktais, nekaltinant ir neteisinant 
kalbėti apie tai, kaip 20-ojo amžiaus karai sužlugdė milijonų žmonių viltis ir gyveni-
mus, taip pat giliau pažvelgti į priežastis, kad galėtume atsakyti į klausimus: kodėl 
pagieža ir neapykanta lyg užkrečiama liga plinta visame žemyne? Kodėl baugi-
nantys ir autoritariniai vadovai galėjo tapti tokie galingi? Kodėl toks reiškinys 
galėjo susiformuoti praeito šimtmečio pabaigoje Balkanuose? Tačiau svarbiausia 
pasimokyti iš šios praeities, visų pirma, nepaisant problemų, su kuriomis 
susiduriame Europoje, niekada neturime sudaryti galimybių įsigalėti 
tautas supriešinančiam nacionalizmui. Tai mūsų pareiga Europos jau-
nimui. Ir visų mūsų pareiga Europai.

Gonçalo Lobo Xavier
EESRK pirmininko pavaduotojas

Tavo Europa, tavo balsas! 2017 m. EESRK 
klausia Europos jaunimo: EU@60 – o kas toliau?

„Jūs mūsų dabartis ir ateitis ir 
Europai Jūs reikalingi,“  – tokiais 
žodžiais EESRK pirmininko pava-
duotojas Gonçalo Lobo Xavier 
pasveikino 99  jaunuolius ir jau-
nuoles, atvykusius į  Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto (EESRK) kasmetinį ren-
ginį „Tavo Europa, tavo balsas!“. 
Pirmininko pavaduotojas para-
gino juos pasinaudoti šia nepa-
kartojama galimybe pabendrauti 
su jaunimu iš kitų Europos šalių, 
panaudoti užsienio kalbų įgū-
džius, daugiau sužinoti vieniems 
apie kitus ir susirasti naujų draugų, 
kurie galbūt pakeis jų gyvenimą ir 
supratimą apie šį nuostabų pro-
jektą, vadinamą Europos Sąjunga.

Kovo 30–31 d. EESRK surengė savo kas-
metinį renginį jaunimui „Tavo Europa, 
tavo balsas!“. Kadangi renginys vyko 
pasibaigus 60-ųjų Europos projekto ir 
paties Europos ekonomikos ir sociali-
nių reikalų komiteto metinių paminė-
jimui, EESRK paklausė jaunųjų dalyvių: 
„EU@60 – o kas toliau?“. Iš daugiau 
kaip 680 paraiškų pernai gruodžio mėn. 
buvo atrinktos 33 mokyklos – kiekviena 
jų į Briuselį atsiuntė po tris moksleivius 
lydimus mokytojo dalyvauti diskusijose 
ir pažvelgti į Europos ateitį, o iš tikrųjų tai 
apie savo ateitį, paauglio akimis.

Pirmininkas Georges Dassis savo 
įžanginėje kalboje pasakė, kad finansų 
krizė  – „kurios ištakos net ne Euro-
poje, o  JAV“  – šiek tiek pakenkė ES 
projekto įvaizdžiui. „Europa prarado 
savo spindesį. Viena iš priežasčių ta, 
kad kartais žmonės mano, jog ši Europa 
priklauso didelėms pramonės įmonėms 

ir bankams, tačiau iš tikrųjų ir pirmiau-
sia ji priklauso Europos piliečiams.“ Pri-
simindamas savo jaunystę, kai jam teko 
pradėti dirbti 12 metų – kaip ir dau-
geliui tos kartos žmonių – jis priminė 
jaunuoliams ir būtinybę prisiimti atsa-
komybę: „Nuo aštuntojo dešimtmečio 
mūsų gerovė nuolat kyla. Tačiau tai, ką 
šiandien laikome savaime suprantamais 
dalykais, iš dangaus nebyra. Vyresnės 
kartos – jūsų tėvai ir seneliai – sukūrė 
Europos gerovę, dažnai nemažai paau-
kodami dėl jos. Dabar atėjo laikas jums 
užtikrinti, kad Europa išliktų gerovės ir 
taikos vieta; be to, turite reaguoti į popu-
lizmo apraiškas ir kovoti su populistais, 
norinčiais sugriauti mūsų Europą“.

Europos Komisijos pirmininko pava-
duotojas Jyrki  Katainen, sveikin-
damas jaunimą, paminėjo šią savaitę 
paskelbtą galutinį sprendimą dėl 
„Brexit“: „Liūdna, kai vienas iš bendruo-
menės narių ją palieka, tačiau turime 
tai laikyti ir galimybe sukurti naują 
27 šalių ES, o ateityje prie mūsų galbūt 
prisijungs kitos šalys.“ Kalbėdamas apie 
„Tavo Europa, tavo balsas!“ diskusijas, 
jis paragino jaunimą kalbėti apie tokią 
Europą, kokios jie nori, ir nepamiršti, 
kad „ES ir buvo sukurta tam, kad būtų 
galima spręsti daugybę tokių pasauli-
nių problemų kaip saugumas, klimato 

kaita ar migracija, kurių viena valstybė 
narė nepajėgi išspręsti – reikalingos visų 
27 valstybių narių bendros pastangos.“

Per šį pusantros dienos trukusį renginį 
jaunieji dalyviai dirbo kartu darbo gru-
pėse ir plenarinėse sesijose, kad pasida-
lytų savo mintimis apie Europos ateitį ir 
parengtų pasiūlymus, kaip pasiekti savo 
tikslus. Pabaigoje jie balsavo ir išrinko 
tris pasiūlymus. Dabar jie bus išsiųsti 
Komisijai, kuri, kaip pabrėžė Jyrki Katai-
nen, nekantriai laukia jų nuomonės 
dėl penkių Europos ateities scenarijų, 
pateiktų Europos Komisijos pirmininko 
J.-C. Junckerio baltojoje knygoje.

33 mokytojai taip pat aktyviai prisidėjo 
prie renginio „Tavo Europa, tavo bal-
sas!“ sėkmės parengdami moksleivius 
ir juos lydėdami kelionėje į Briuselį. Kol 
moksleiviai dalyvavo renginyje, moky-
tojai buvo pakviesti į  susipažinimo 
sesiją ir turėjo galimybę apsilankyti 
Europos Parlamento lankytojų centre 
(Parlamentariume), pasidalinti gerąja 
patirtimi ir sužinoti daugiau apie EESRK 
vaidmenį. „Klausykite savo mokytojų, – 
kalbėjo G. Lobo Xavier, – jie deda 
daug pastangų norėdami jus palaikyti 
ir dalydamiesi su jumis vertybėmis.“

Tai buvo aštuntas iš eilės Europos eko-
nomikos ir socialinių reikalų komiteto 
surengtas renginys „Tavo Europa, tavo 
balsas!“, o vis didėjantis paraiškų skai-
čius bei jaunimo entuziazmas dalyvauti 
patvirtino, kad tokie renginiai yra reika-
lingi, kad jaunimas turėtų forumą savo 
nuomonei pareikšti. (sma)� l
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Narių dalyvavimas
Norėtume išreikšti ypatingą padėką 

visiems nariams, apsilankiusiems moky-
klose ir aktyviai dalyvavusiems Briuselyje 
vykusiose diskusijose: Martina Širhalová, 
Martin Siecker, Andreas Pavlikkas, Gunta 
Anca, Lidija Pavić-Rogošić, Marie Zvolská, 
Roman Haken, Cristian Pirvulescu, Séa-
mus Boland, Dimitar Manolov, Alfred 

Gajdosik, Irini Ivoni Pari, Emilio Fatovic, 
Primož Šporar, Renate Heinisch, Kinga 
Jóo, Reine-Claude Mader, Arno Metzler, 
Raunemaa Pirkko, Charles Vella, Meelis 
Joost, Pater Krzysztof, Gintaras Morkis, 
Miguel Cabra de Luna, Brenda King, Yves 
Somville, Mário Soares, Josiane Willems, 
Sibian Ionuţ, Ariane Rodert.� l

Kokie turėtų būti kiti ES 
prioritetai?

Tavo „Tavo Europa, tavo balsas!“ dalyvavę moksleiviai pateikė dešimt pasiūlymų 
ir dėl jų balsavo. Pateikiame kitus septynis pasiūlymus ir gautų balsų skaičius:
�l Sukurti ES organizaciją, kurios tikslas būtų padėti pabėgėliams integruo-

tis į ES šalis. Integracija pasitelkiant švietimą (36 balsai)
�l Ideali mokyklų sistema, suteikianti užimtumo galimybes jaunimui (35 balsai)
�l Bendri aplinkosaugos standartai Europos Sąjungoje (30 balsų)
�l Sutelkti dėmesį į terorizmo priežastis (didinti žiniasklaidos vaidmenį) 

(26 balsai)
�l Skatinti verslumą vietos lygmeniu įgyvendinant paramos programas 

(20 balsų)
�l Lyčių lygybė (18 balsų)
�l Sukurti nacionalines ir nuo nacionalinių vyriausybių nepriklausomas 

struktūras, kurios padėtų žmonėms tiesiogiai bendrauti su ES institu-
cijomis (15 balsų)
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Europos jaunimas ragina ES spręsti maisto 
švaistymo ir skurdo problemas

Geresnė maisto švaistymo kontrolė 
ir veiksmingesnis maisto atliekų tvar-
kymas, Europos istorijos mokymo pro-
grama, skirta kovoti su nacionalizmu, 
žinių apie Europą gerinimas organi-
zuojant Europos dieną ES mokyklose. 
Tai  – svarbiausios rekomendacijos, 
kurias politikams pateikė renginyje 
„Tavo Europa, tavo balsas!“ dalyvavę 
moksleiviai. Renginio tikslas – spręsti 
problemas, su kuriomis susiduria ES.

Į Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto organizuotą jaunimo 
renginį susirinko 100 gabių moksleivių 
iš 33 vidurinių mokyklų 28 ES valsty-
bėse narėse ir 5 šalyse kandidatėse. Jie 
keitėsi savo naujomis idėjomis apie tai, 
kokią kryptį ES turėtų pasirinkti arti-
miausioje ateityje.

„Daug žmonių mano, kad jaunoji karta 
kol kas auga ir atsiskleis tik ateityje“, – 
kalbėjo Andri Pandoura, 17-metė 
2016 m. Europos jaunimo rašinių kon-
kurso laureatė. – „Tačiau taip nėra. Mes 
esame dabartis – dabartis, kuriai rūpi ir 
kuri turi potencialo jeigu ne pakeisti 
pasaulį, tai bent jau pamėginti tai pada-
ryti. Būtent todėl mums reikia daugiau 
investicijų į jaunimo mokymą, progra-
mas ir konferencijas ir, visų svarbiausia, 
daugiau pasitikėjimo jaunąja karta“.

Susirinkusieji aptarė dabarties aktuali-
jas, įskaitant jaunimo nedarbo, migrantų 
integracijos, socialinės ir lyčių nelygy-
bės, aplinkosaugos, ekonomikos atgaivi-
nimo, terorizmo ir saugumo klausimus. 
Buvo parengta dešimt konkrečių pasiū-
lymų politikos formuotojams.

Po intensyvių ir audringų diskusijų dėl 
skirtingų pasiūlymų moksleiviai sutarė 
dėl trijų prioritetų, kurie padėtų gerinti 
Europos Sąjungos ateitį:

1. mažinti maisto švaistymą ir tuo 
padėti skurstantiems bei skatinti 
darnumą;

2. kovoti su nacionalizmu naudojant 
interaktyvų ugdymą ir suderintą 
istorijos kursą;

3. didinti politinį susidomėjimą Europa 
naudojantis socialine žiniasklaida ir 
šviečiant, kuriant patrauklų turinį 
ir organizuojant Europos dieną 
mokyklose.

EESRK nariams ir politikams padarė 
įspūdį jaunimo gebėjimas originaliai 

mąstyti ir svarstyti svarbiausias proble-
mas, su kuriomis šiuo metu susiduria 
Europos šalių visuomenė.

„Jūs esate mūsų dabartis ir ateitis. 
Europai jūsų reikia“, – savo įžanginėje 
kalboje pareiškė EESRK pirmininko 
pavaduotojas Gonçalo Lobo Xavier. 
„Jūs turėsite progą būti išgirsti nepriklau-
somai nuo jūsų įsitikinimų, rasės ar odos 
spalvos, ir tai yra neįkainojama. Susitikti 
su žmonėmis, suvažiavusiais iš visur, ir 
pareikšti savo poziciją dėl Europos atei-
ties – didelė garbė“.

Mūsų jaunimo prioritetai

Balsuodami už pasiūlymą mažinti 
maisto švaistymą ir padėti skurs-
tantiems, moksleiviai pademonstravo 
didelį susirūpinimą dėl aplinkosaugos 
problemų ir skurdo. Vienas pasiūlymą 
paremti raginęs mokinys sakė, kad 
„skubiai reikia pradėti geriau kontro-
liuoti žemės ūkio procesus, kad būtų 
nustatyti skirtumai tarp saugaus ir 
nesaugaus maisto. ES nepadarė pakan-
kamai, kad sumažintų iššvaistomo 
maisto kiekį ir paskatintų aukoti maistą 
alkstančių prieglaudoms“.

Buvo pastebėta, kad švietimas yra 
viena svarbiausių priemonių, pade-
dančių atremti dabartinius iššūkius ir 
grėsmes. „Mūsų problema, kad žmonės 
nebetiki Europos Sąjunga“, – kalbėjo 
kitas dalyvis, pasiūlęs organizuoti 
Europos dieną mokyklose, siekiant 
didinti bendras žinias apie ES bei ska-
tinti diskusijas.

Susitikime taip pat atkreiptas dėme-
sys į migracijos, nedarbo ar terorizmo 
paskatintų nacionalistinių jausmų stiprė-
jimą daugelyje valstybių narių. Jaunieji 
delegatai pasiūlė kovoti su šiuo reiški-
niu skiriant ES lėšų suderintai Euro-
pos istorijos mokymo programai 

parengti, kad vaikai būtų mokomi 
bendros istorijos ir bendrų vertybių.

Viena jaunuolių grupė pasiūlė steigti 
nacionalines organizacijas, kurios 
padėtų pabėgėliams integruotis 
ir kurios gautų ES finansinę ir praktinę 
paramą: „Mums reikia švietimo progra-
mos, kad galėtume pabėgėlius supažin-
dinti su savo kultūra, tačiau turėtume 
daugiau sužinoti ir apie jų kultūrą. Jeigu 
jie supras, kas mes esame, o mes neži-
nosime, kas jie, mes visada jų bijosime ir 
daugiakultūriškumas bus neįmanomas.“

Dalyviai taip pat atkreipė dėmesį į tai, 
kad būtina mokymu ir stažavimosi 
galimybėmis skatinti jaunimo vers-
lumą, ir pabrėžė, kad „tik remdamos 
verslumą mūsų šalys gali išspręsti nedarbo 
problemą ir pakelti gyvenimo lygį“.

Jaunimo balsai turės poveikį

EESRK pasirūpins, kad šiuos jaunimo 
pasiūlymus, kaip užtikrinti geresnę 
ateitį ES, išgirstų įstatymų leidėjai: jis 
juos panaudos Komiteto nuomonėse, 
o  tris daugiausiai palaikymo susi-
laukusias rekomendacijas perduos 
Europos Komisijai. Be to, renginyje 
„Tavo Europa, tavo balsas!“ dalyvavu-
sių moksleivių delegacija laimėjusius 
pasiūlymus pristatys 2017 m. birželio 
26–27 d. vyksiančiose EERSK Pilieti-
nės visuomenės dienose.

Baigiamojoje kalboje EESRK narė 
Evangelia Kekeleki (Įvairių inte-
resų grupė, EL) pasakė: „Kaip nuos-
tabu kalbėti su jumis, jaunąja karta, ir 
klausytis jūsų idėjų. Šiandien esu visiš-
kai įsitikinusi, kad būsite labai geri mano 
kartos įpėdiniai. Jūs galite sukurti kitą 
Europą, vertybių ir solidarumo Europą, 
Europą, kuri dirba savo žmonėms, o ne 
vien tik dėl pinigų. Jūs patys kursite 
Europą, kokios esate verti.“ (mq)� l

http://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/andri-pandoura/
http://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/andri-pandoura/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-days-2017
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-days-2017


Aplinka„
Atliekų perdirbimas yra pasaulinė problema, ir mes visi 

turime dalyvauti ją sprendžiant. Žmonės, kurie nerūšiuoja 
atliekų perdirbimui, turėtų būti baudžiami baudomis arba 
didesniais mokesčiais.“„

Svarbu informuoti apie aplinkos problemas. Turime 
šviesti ES piliečius.“

Švietimas„
Mokykla yra visuomenės pagrindas, tačiau ji kuria robotus, 

o ne žmogų. Mokymosi procese svarbesnis pažymys nei pats 
mokymasis.“„

Turėtume suteikti galimybę jauniems žmonėms kalbėti 
apie tai, ko jie tikisi iš savo švietimo sistemos.“„

Reikėtų skatinti patirtinį mokymąsi ir suteikti galimybę 
mokiniams ir mokytojams dalyvauti rengiant mokymo ir 
mokymosi turinį.“
Jaunimo dalyvavimas„

ES turėtų sprendimų priėmimo procesą priartinti prie 
piliečių, visų pirma pasinaudodama socialine žiniasklaida, 
televizija ir sukurdama institucinį forumą visų valstybių narių 
jaunimui, kad jis galėtų būti išklausytas.“„

Politikai turėtų dažniau konsultuotis su piliečiais.“

Migracija ir pabėgėliai„
Pabėgėlių integracija turėtų vykti dviem kryptimis. Jie turi 

suprasti priimančiosios šalies kultūrą, bet ir priimančiosios šalies 
gyventojai taip pat turėtų stengtis geriau suprasti jų kultūrą.“

3

Specialus 

„Tavo Europa, 

tavo balsas!“ „Tavo Europa, tavo balsas!“  
dalyvavusių moksleivių mintys

Nacionalizmas„
Nacionalizmas ardo Europą vienijantį pagrindą.“„
Skirtumo tarp „mūsų“ ir „jų“ skatinimas – nacionalizmo 

priežastis.“„
Kalbėti daugiau nei viena kalba padeda sugriauti stereotipų 

sienas ir kovoti su nacionalizmu.“„
Nacionalizmo šaknys yra švietimo sistemoje, todėl kuo 

daugiau bus studentų mainų programų, tuo bus didesnė 
perspektyvų jaunimui įvairovė ir jis galės analizuoti mokykloje 
gaunamas žinias. Be kita ko, politiką dėstantys mokytojai galėtų 
patys kurti programas.“
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Specialus 

„Tavo Europa, 

tavo balsas!“

Terorizmas ir saugumas„
Šiuo metu kovojame su terorizmu stengdamiesi jį numalšinti 

fiziniais ir kariniais veiksmais, tačiau nebandome išsiaiškinti 
jo pagrindinių priežasčių. Akivaizdu, kad terorizmas – tai 
marginalizuotų žmonių užsiėmimas, manančių, kad tik teroro 
aktais gali į save atkreipti dėmesį, nes apie juos kalbės per 
televiziją ir žiniasklaidoje.“„

Jei mažiau dėmesio bus skiriama įvykdytiems teroro aktams 
žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, jų vykdytojai praras 
tikslą.“„

Žmonės apie terorizmą masto stereotipiškai, galvodami, kad 
tai yra ekstremistinio islamo keliama grėsmė, tačiau yra ir kitos 
grupės, pavyzdžiui, kraštutiniai dešinieji, kurie taip pat vykdo 
teroro aktus.“
Europos integracija„

Manau, kad taika yra svarbi, nes ji yra ES ir jos atstovaujamų 
vertybių pagrindas.“„

Euras mus visus vienija ir bendra valiuta viską 
palengvina.“„

ES nereikia kariuomenės. Plėtoti karinę kultūrą – tai 
siaubinga. Yra aukštesnių vertybių, į kurias ES turėtų sutelkti 
dėmesį.“„

Manau, kad Europa yra viena šalis ir mes esame skirtingais 
akcentais kalbantys broliai ir seserys.“

Demografinės problemos„
Daugumoje Europos šalių mažėja gimstamumas ir po 

10–15 metų tai gali tapti rimta problema. Trūksta dirbančio 
jaunimo ir jų įnešamų lėšų į ekonomiką, todėl gali būti sudėtinga 
siekti vystymosi.“
Lyčių lygybė„

Gyvename 21-ajame amžiuje! Turėtų būti normalu siekti 
karjeros ir įgyvendinti savo svajones nepriklausomai nuo lyties“.„

Mūsų visuomenės problema yra tai, kad mes mokome 
mergaites rūpintis savimi, tačiau nemokome tinkamo elgesio 
vyrų. Pirmasis žingsnis siekiant lyčių lygybės – auklėjimas mūsų 
šeimose ir mokyklose.“
TAVO EUROPA, TAVO BALSAS„

Įdomiausias „Tavo Europa, tavo balsas!“ aspektas – tai, 
kad organizatoriai visada nori išgirsti mūsų nuomonę ir mūsų 
pasiūlymus įvairiomis ir Europai šiandieną aktualiomis temomis 
ir tai, kad užduoda mums klausimus. Mums leidžia kalbėti ir 
dalyvauti.“„

Tavo Europa, tavo balsas!“ – nuostabi idėja ir turėtų būti 
įtvirtinta instituciškai.“


