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Norėčiau visiems Jums nuoširdžiai palinkėti laimingų ir turiningų Naujųjų metų. 
Linkiu Jums sėkmės ir laimės ne tik asmeniniame gyvenime, bet ir profesinėje 
veikloje.

Darbas užima labai svarbią vietą mūsų gyvenime. Praktiškai neįmanoma jo visiškai 
atsieti nuo mūsų asmeninio gyvenimo.

Visiems mums svarbus pasitenkinimas gerai atliktu darbu ir pripažinimas, kurio 
vertas gerai atliktas darbas.

Didžioji dalis mūsų piliečių yra darbuotojai. Tačiau neturėtume pamiršti, kad tarp 
mūsų yra ne tik samdomieji darbuotojai: yra per jaunų dirbti žmonių, taip pat pen-
sininkų, yra neturinčių darbo dėl ligos, rimtos negalios, yra tapusių bedarbiais ar 
nedirbančių dėl kokios kitos priežasties.

Be to, didžiosios daugumos Komitete atstovaujamų pilietinės visuomenės organi-
zacijų veikla yra tiesiogiai susijusi su darbu. Taip yra tiesiog dėl to, kad darbas yra 
nepaprastai svarbus mūsų gyvenime.

Kad mano linkėjimai kuo geriau išsipildytų, be asmeninių pastangų darbe, t. y. kom-
petencijos, ryžto, energijos ir valios, mano nuomone, ypač svarbu gyventi ramiai, 
siekti lojalumo, dialogo ir, jei įmanoma, solidarumo. Mes vieni kitiems reikalingi.

Kad ir kas atsitiktų, laikykimės šių dviejų svarbiausių dalykų, kurie turi mus vienyti, 
ypač Europai ir jos institucijoms tokiu sunkiu metu: visų pirma, Europos Sąjunga 
yra visų jos gyventojų turtas, todėl ją reikia saugoti ir toliau kurti; antra, pilietinė 
visuomenė Sąjungoje turi būti organizuota ir netgi skatinama burtis į organizacijas, 
nes jai turi būti atstovaujama ir ji turi būti išklausyta.

Georges Dassis
EESRK pirmininkas
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Gruodžio  mėn. Ministrų Taryba 
nusprendė iki 2020  m. puse trilijono 
eurų investicijų papildyti Europos stra-
teginių investicijų fondą (ESIF 2.0). 
Gruodžio  mėn. plenarinėje sesijoje 
EESRK paragino kuo greičiau įgyven-
dinti šį planą, siekti geografiniu požiūriu 
proporcingo ESIF taikymo ES ir užtikrinti 
privataus kapitalo dalyvavimą.

Pradinis ESIF planas parodė savo tvir-
tumą. Iki šiol patvirtintų operacijų vertė 
yra daugiau nei 154 mlrd. EUR, 62 proc. 
finansavimo sudarė privačių investuotojų 
lėšos, skirta parama 380 000 MVĮ ir dau-
giau nei 50 000 labai mažų įmonių. EESRK 
palankiai įvertino Komisijos pasiūlymą ir 
Tarybos sprendimą pratęsti ESIF veiklos 
laikotarpį ir padidinti jo finansavimą. MVĮ 
ir toliau turėtų būti remiamos, tačiau, kaip 
pabrėžiama nuomonėje, MVĮ turėtų būti 
informuojamos, kad joms skirta ES parama. 
EESRK taip pat rekomendavo siekti 

didesnio privataus kapitalo dalyvavimo ir 
pabrėžė geografiniu ir sektoriniu požiūriu 
proporcingo ESIF taikymo svarbą. Be to, 
EESRK atkreipė dėmesį į poreikį stiprinti 
ESIF socialinę dimensiją ir rekomendavo 
plėtoti Europos investavimo konsultacijų 
centrą bei stiprinti nacionalinių skatina-
mojo finansavimo bankų vaidmenį.

EESRK nuomonės dėl ESIF pranešėjas 
Alberto Mazzola (Darbdavių gr., IT) tei-
gia: „Siūlome siekti dar didesnio privataus 
kapitalo – obligacijų rinkos, draudimo ir 
pensijų fondų – dalyvavimo, kartu užti-
krinti tinkamą šių fondų panaudojimą. 
Europoje instituciniai investuotojai valdo 
13 500 mlrd. EUR turtą, iš kurio mažiau 
nei 1 proc. investuojama į infrastruktūrą.“ 
J.-C. Juncker planas, kuris gauna didesnį 
finansavimą nei kitos iniciatyvos, gali 
paskatinti investicijas į  didelio masto 

Europos projektus, kurių kiekvieno vertė 
viršija 10  mlrd.  EUR, didžiąja dalimi 
remiant privačiam kapitalui. „Siekiant įgy-
vendinti šiuos projektus, reikia sustiprinti 
aktyvų Komisijos vaidmenį. ESIF taip pat 
turėtų remti veiksnius, įskaitant dvejopo 
naudojimo technologijas, susijusias su 
bendrąja saugumo ir gynybos pramone, 
ir reikėtų atitinkamai pakeisti sektorių, 
kuriems neteikiamas EIB finansavimas, 
sąrašą“, – teigia EESRK pranešėjas. (mm)
� l

Europos visuomenė turėtų pereiti nuo 
švaistymo prie tvaresnio ir intensyvesnio 
darbo vietų kūrimo
EESRK nuomonės dėl dalijimosi ekonomikos, funkcionalumo 
ekonomikos ir nudge praktikos

Gruodžio mėn. plenarinėje sesijoje 
EESRK pabrėžė dalijimosi ekonomikos 
ir funkcionalumo ekonomikos kaip 
naujų verslo modelių svarbą tvaresnei 
Europai. Tačiau jis taip pat paragino 
Komisiją užtikrinti, kad dėl dalijimosi 
ekonomikos nepadaugėtų mažų garan-
tijų darbo vietų ir mokesčių vengimo 
galimybių. Nudge praktika – tai vienas 
iš būdų šiam tikslui pasiekti. EESRK taip 
pat pasiūlė sukurti naują būdą reguliuoti 
ir vertinti naują ekonomiką taikant kito-
kius standartus.

Diskusijose dėl savo nuomonės dėl dali-
jimosi ekonomikos EESRK išreiškė susi-
rūpinimą dėl grėsmės atsirasti daugiau 
mažų garantijų darbo vietų ir didesnių 
galimybių vengti mokesčių decentralizuo-
toje skaitmeninėje ekonomikoje. EESRK 
ragina siekti, kad vertės kūrimas grandi-
nėje iš realiosios ekonomikos subjektų 

nepersikeltų į  privačias skaitmenines 
platformas, kaip yra dalijimosi automobi-
liu atveju. Nuomonėje dėmesys skiriamas 
tokiems sprendimams kaip nepriklausoma 
Europos skaitmeninių platformų reitingų 
agentūra, grindžiama skaidrumu, nedis-
kriminavimu ir pasitikėjimu.

EESRK savo nuomonėje dėl funkcio-
nalumo ekonomikos ragina Europos 
visuomenę pradėti ekonomikos perė-
jimą nuo perteklinio išteklių naudojimo 
ir švaistymo prie tvaresnio jų naudojimo, 
labiau orientuoto ne į kiekybę, o į kokybę 
ir intensyvesnį darbo vietų kūrimą. Komi-
tetas rekomenduoja paspartinti su funk-
cionalumo ekonomika susijusių naujų 
gamybos ir vartojimo būdų mokslinius 
tyrimus ir plėtrą, pavyzdžiui, gaminių 
ekologinio projektavimo, žiedinės ekono-
mikos ir ekonomikos bendrosios gerovės 
kūrimo srityse.

Komitetas taip pat priėmė nuomonę dėl 
nudge praktikos taikymo. Nudging pro-
cesas susijęs su žmonių elgsenos keitimu 
panaudojant „švelnias paskatas“ arba 
patarimus, jis pritaikomas beveik visose 
politikos srityse, pavyzdžiui, energijos 
naudojimo, sveikatos priežiūros paslaugų 
ir atliekų tvarkymo. EESRK skatins taikyti 
šią veiksmingą ir lengvai įgyvendinamą 
priemonę rengiant Europos ir naciona-
linio lygmens politiką. Kai paskatos yra 
suplanuotos kruopščiai, atsižvelgiant ir 
į techninius, ir į etinius klausimus, jos gali 
pastūmėti žmones keisti savo elgseną. 
(mm)� l

REDAKCIJOS 
SKILTIS
Mieli 
skaitytojai,

Specialiame priede
2016 m. gruodžio mėn. įvykus 2016-
ųjų EESRK pilietinės visuomenės pre-
mijos įteikimo ceremonijai, EESRK 
info specialiame priede pristatys 
šios premijos laureatus ir paskelbs 
interviu su jais. Šiame priede taip 
pat bus galima perskaityti EESRK 
pirmininko Georges Dassis mintis 
apie migraciją – didelę mūsų laikų 
problemą ir susipažinti su pirmininko 
pavaduotojo Gonçalo Lobo Xavier 
požiūriu į EESRK pilietinės visuome-
nės premijos svarbą.

ISSN 1830-5113

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas –
tiltas tarp Europos ir organizuotos pilietinės visuomenės
2017 m. sausio mėn. | LT

EESRK info

http://www.eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eco-opinions.40425
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.39583
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.38089
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.39046


EESRK teigimu, 2017 m. Komisija turi siekti didesnio 
solidarumo
Plenarinėje sesijoje vykusioje diskusijoje su Europos 
Komisijos pirmuoju pirmininko pavaduotoju Frans 
Timmermans EESRK nariai išreiškė raginimą susi-
grąžinti solidarumą ir atsakomybę, kaip nurodyta 
EESRK indėlyje į 2017 m. Europos Komisijos darbo 
programą.

EESRK mano, kad 2017 m. turėtų būti skirti ES eko-
nominei ir socialinei sanglaudai, jos vaidmeniui 
pasaulyje ir Europos piliečių tapatumo su ES jausmui 
stiprinti. EESRK pirmininkas Georges Dassis teigė: 
„Turime kovoti su nelygybe ir skurdu; tai vienintelis 
būdas įtikinti europiečius susitelkti Europos projek-
tui.“ Siekiant ES tikslų svarbu užmegzti sistemingą 
dialogą su pilietinės visuomenės organizacijomis ir 
stiprinti socialinį dialogą.

Pirmininko pavaduotojas F.  Timmermans 
pripažino, kad „didžiausias mums iškilęs 

iššūkis – socialinių ir ekonominių sąlygų gerini-
mas, ir 2017 m. nedelsdami turime imtis veiksmų 
ir sutelkti dėmesį į socialinių teisių ramstį, bendrąją 
skaitmeninę rinką ir energetikos sąjungą“.

EESRK savo dokumente, kuris parengtas kaip 
indėlis į 2017 m. Europos Komisijos darbo pro-
gramą, ragina Komisiją užtikrinti, kad įgyvendi-
nant Europos semestrą būtų pasiekti strategijos 
„Europa 2020“ tikslai. Jame taip pat teigiama, kad 
bendrosios rinkos sukūrimas turėtų būti svarbiau-
sias klausimas.

ES, kaip taikos ir stabilumo propaguotojos 
pasaulyje, vaidmenį būtina sustiprinti pasinau-
dojant bendra prieglobsčio sistema, tvirta bendra 
užsienio ir vystymosi politika, tarptautiniu policijos 
bendradarbiavimu ir veiksminga išorės sienų kon-
trole. (cad/jk)� l

EESRK teigimu, reikalingas naujas požiūris 
į aviacijos saugą
Sauga yra tvaraus aviacijos sektoriaus kertinis 
akmuo, ekonomikos augimui ES svarbiausia sritis. 
Tačiau aviacijos sauga 21-ajame amžiuje reiškia 
būti pasirengusiems naujiems pavojams, kylan-
tiems, pavyzdžiui, dėl bepiločių orlaivių ir naujų 
formų elektroninių nusikaltimų, ir reguliariai prie 
jų prisitaikyti. Siekdamas prisitaikyti prie kintan-
čios technologijų aplinkos, EESRK priėmė nuo-
monę, kuria remia naują požiūrį į saugą, paremtą 
rizikos vertinimu ir veiksmingumu, numatant 
reguliarų taisyklių įvertinimą kas penkerius metus.

„Naujos aviacijos saugos taisykles turės užtikrinti 
saugų, patikimą ir aplinką tausojantį oro trans-
portą visiems keleiviams ir visuomenei, – teigė 
nuomonės pranešėjas Raymond Hencks.  – 
Turime atsižvelgti į  esminį Europos aviacijos 
saugos aspektą ir imtis aktyvesnių veiksmų ES 
lygmeniu. Valstybės narės turėtų laikytis bendro 
požiūrio, kad būtų išvengta saugos standartų 
sudėtingumo ir dubliavimosi.“

Be šio naujo požiūrio, reikėtų sustiprinti Europos 
aviacijos saugos agentūros (EASA) pajėgumus ir 
užtikrinti skaidrų ir įtraukų perėjimą prie naujos rizi-
kos vertinimu ir veiksmingumu grindžiamos siste-
mos. EESRK nuomone, EASA įgaliojimai turėtų būti 

išplėsti numatant didesnę atsakomybę saugumo 
srityje, ypač imantis veiksmų ekstremaliųjų situacijų 
atveju. Jos finansavimas neturėtų priklausyti nuo 
mokesčių už Bendro Europos dangaus paslaugas. 
Be to, reikėtų atsižvelgti į kitus aspektus, pavyzdžiui, 
antžeminių paslaugų teikėjams taikomus sertifika-
vimo reikalavimus ir licencijų keleivių salono įgulai 
išdavimo sistemą.

EESRK ragina parengti išsamias ir nuoseklias tai-
sykles dėl bepiločių orlaivių, kad būtų užtikrinta 
sauga. Turi būti įdiegtas nuoseklus licencijų turėti 
ir naudoti bepiločius orlaivius išdavimo metodas, 
įskaitant jų registravimo tvarką. (cad/jk)� l
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EESRK ragina peržiūrėti ES kibernetinio 
saugumo strategiją
Internetas ir skaitmeninės technologijos atlieka itin 
svarbų vaidmenį ekonominiame ir socialiniame 
gyvenime. Skaitmeninė ekonomika jau sukuria 
daugiau nei penktadalį ES BVP augimo. Mūsų 
visuomenė priklauso nuo interneto ir skaitmeninių 
technologijų, todėl svarbu šiuos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus tinkamai apsaugoti.

Kibernetiniai incidentai daro didelę žalą ES ekono-
mikai ir mažina žmonių pasitikėjimą skaitmenine 
visuomene. Remiantis 2016 m. Pasaulinės infor-
macijos saugumo padėties tyrimu, apie 80 proc. 
ES įmonių jau yra patyrusios bent vieną kibernetinį 
incidentą, o 2015 m. pasaulyje saugumo incidentų 
visose pramonės šakose padidėjo 38 proc.

EESRK nuomone, tai įrodo, kad 2013 m. ES kiberne-
tinio saugumo strategijos ir priemonių, kurių buvo 
imtasi pagal šią strategiją, nepakanka atsparumui 
kibernetinėms atakoms ir tinkamam reagavimui 
į incidentus užtikrinti. Todėl EESRK priėmė nuomonę 
Europos kibernetinio atsparumo sistemos stiprinimas, 
kurioje palankiai įvertina Europos Komisijos komuni-
katą šia tema, tačiau kartu ragina atnaujinti kiberne-
tinio saugumo strategiją ir siūlo nemažai priemonių, 
pavyzdžiui, skirti pakankamą finansavimą už kiber-
netinio saugumo mokslinius tyrimus ir inovacijas 

atsakingoms institucijoms. Be to, EESRK tikisi, kad 
sutartinė viešojo ir privataus sektorių partnerystė 
kibernetinio saugumo srityje bus panaudota specia-
lių kibernetinio saugumo bendrovių vystymui remti.

Nors EESRK palankiai vertina Komisijos ketinimą 
įvertinti Europos Sąjungos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūros įgaliojimus, jis taip pat ragina 
įsteigti už kibernetinį saugumą atsakingą ES tar-
nybą bei sukurti nacionalinį kibernetinio saugumo 
modelį ir reitingų sistemą kiekvienos valstybės narės 
kibernetinio saugumo atsparumo lygiui įvertinti. 
Komiteto nuomone, be kita ko, labai svarbu šviesti 
viešojo administravimo darbuotojus atitinkamais 
klausimais, didinti piliečių informuotumą apie riziką 
ir stiprinti visų susijusių subjektų bendradarbiavimą. 
(jk)� l

ES Tarybai pirmininkaujanti Malta 
dėmesį sutelks į esminius dalykus
2017 m. sausio mėn. pirmą kartą rotacijos tvarka ES 
Tarybai pirmininkaujančiai Maltai darbą tenka pra-
dėti labai svarbiu Europai metu. Visų pirma, 2017 m. 
kovo mėn. minimos 60-osios Romos sutarčių pasi-
rašymo metinės ir šia proga turėtų būti baigtas 
svarstymų dėl ES ateities procesas, kurį valstybių 
narių arba jų vyriausybių vadovai pradėjo 2016 m. 
rugsėjo mėn. Bratislavoje. Be to, Malta taip pat 
supranta, kad gali būti pradėtas taikyti 50 straipsnis, 
todėl rengiasi galimai derybų dėl Brexit pradžiai. Po 
ES Tarybai pirmininkavusių Nyderlandų ir Slovakijos 
dabartinė trijų valstybių narių grupė pirmininkaus 
iki 2017 m. liepos mėn. Savo pirmininkavimui Malta 
pasirinko šiuos prioritetus:

�l migracija: bendros Europos prieglobsčio sis-
temos stiprinimas ir reforma;

�l bendroji rinka: kliūčių, pavyzdžiui, tarptin-
klinio ryšio mokesčių, panaikinimas ir kapitalo 
rinkų sąjungos sukūrimas;

�l saugumas: kova su terorizmu, Sąjungos 
išorės sienų valdymas, geresnis Eurojusto 
administravimas;

�l socialinė įtrauktis: moterų dalyvavimo darbo 
rinkoje gerinimas, kova su smurtu dėl lyties;

�l Europos kaimynystės politika: padėties 
Libijoje stabilizavimas, Taikos procesas Arti-
muosiuose Rytuose, Sirijos konfliktas ir įsipa-
reigojimai rytinėse kaimyninėse šalyse;

�l jūrų politika: tarptautinis vandenynų val-
dymas, Viduržemio jūros vakarų baseino 
iniciatyva.

Atsižvelgdama į šių prioritetų svarbą, ES Tarybai 
pirmininkaujanti Malta paprašė EESRK parengti 
tiriamąsias nuomones šiais klausimais:

�l laivyba ir jūrų turizmas,
�l darbo rinkoje esančių asmenų įgūdžių 

tobulinimas,
�l aukštos kokybės švietimas visiems,
�l ES priklausančios salos: nuo struktūrinių skir-

tumų prie įtraukių teritorijų.

Be Maltoje rengiamų klausymų ir posėdžių, 2017 m. 
kovo 21 d. Komitetas šioje saloje organizuos savo 
kasmetinį Europos vartotojų dienos renginį. Šių 
metų renginio tema bus Skaitmeninė bendroji rinka: 
kokia jos nauda vartotojams? (jb)� l

Svarbiausi EESRK renginiai 
Maltos pirmininkavimo 
laikotarpiu

�l Sausio 25 d. EESRK plenarinė sesija. Pir-
mininkaujančios Maltos prioritetų prista-
tymas (Briuselis)

�l Vasario 7 d. Viešasis klausymas „Kokia salų 
Europos Sąjungoje ateitis?“ (Malta)

�l Vasario 22 d. Joe P. Smith parodos Textu-
res of memory atidarymas (Briuselis)

�l Kovo 21 d. Konferencija „Europos varto-
tojų diena“ (Malta)

�l Balandžio mėn. Konferencija „Skaitme-
ninė Europa ir pramonės pokyčiai“ (Malta)

�l Gegužės  31  d. Kris Micallef parodos 
Regnum atidarymas (Briuselis)

�l Birželio 22–23 d. Metinis ES nacionalinių 
ESRT ir EESRK pirmininkų ir generalinių 
sekretorių susitikimas (Malta)

�l Liepos 5 d. EESRK plenarinė sesija. Maltos 
pirmininkavimo ES Tarybai rezultatų pri-
statymas (Briuselis)

Brošiūra „EESRK prioritetai Maltos pirmininkavimo 
laikotarpiu“. Galima atsisiųsti adresu http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.41204
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Solidarumas su migrantais 
Europos Sąjungoje

Migrantai visada aktyviai prisidėjo prie 
ekonominio, socialinio ir kultūrinio 
Europos visuomenės vystymosi ir jos 
įvairovės. Mūsų dienomis, senėjant 
visuomenei, mums reikia migrantų kom-
petencijos, energijos ir ryžto. Kai kurie 
Jungtinių Tautų atlikti tyrimai rodo, kad 
migrantų nauda visuomenei yra didesnė 
nei susijusios išlaidos.

Migracija ir pabėgėlių priėmimas yra 
vienas didžiausių šiuo metu Europai 
kylančių iššūkių.

Būtent tai paskatino pasirinkti šią temą 
skiriant 2016 m. EESRK pilietinės visuo-

menės premiją, kuria apdovanojamos pilietinės visuomenės organizacijos ir asme-
nys, prisiėmę iššūkį teikti pagalbą pabėgėliams ir migrantams gerinant jų gyvenimo 
sąlygas ir padedant jiems integruotis į visuomenę.

Nuo pat pabėgėlių krizės pradžios EESRK surengė tiriamąsias misijas vienuolikoje ES 
šalių ir Turkijoje. Tai sudarė EESRK nariams galimybę įvertinti realią padėtį vietoje ir 
pateikti rekomendacijų 2016 m. kovo mėn. paskelbtoje ataskaitoje. ES ir valstybės 
narės visų pirma turi sukurti teisingą bendrą prieglobsčio sistemą, užtikrinti pabė-
gėliams saugius ir teisėtus migracijos maršrutus Europai pasiekti, o vėliau – ilgalaikę 
integracijos politiką.

Pilietinės visuomenės organizacijos atlieka neįkainojamą darbą dažnai užpildyda-
mos viešųjų institucijų veiklos spragas. Pietų Italijoje, Skandinavijoje, Prancūzijoje ir 
Balkanuose jos gina migrantų ir jų šeimų žmogaus teises ir orumą. Kai kuriose šalyse 
socialiniai partneriai vienija savo pastangas, kad padėtų migrantams integruotis 
į darbo rinką.

Labai didžiuojuosi galėdamas supažindinti pasaulį su tokiais jaudinančiais Europos 
organizacijų ir privačių asmenų solidarumo pavyzdžiais, rodančiais didžiulę empatiją, 
susitelkimą ir organizuotus veiksmus. Apgailestauju tik dėl to, kad negaliu šios premi-
jos suteikti didesniam skaičiui organizacijų, juolab kad pats asmeniškai būčiau norėjęs 
tarp apdovanotųjų matyti bent vieną Italijos organizaciją. Bet kuriuo atveju norėčiau 
išreikšti pagarbą toms organizacijoms ir tiems piliečiams, kurie visoje Europoje, kartais 
labai nepalankiomis aplinkybėmis arba per pačią ekonomikos krizę, padeda nors šiek 
tiek palengvinti daugybės žmonių kančias.

Georges Dassis
EESRK pirmininkas

Geriausia pilietinės visuomenės pusė
Pasibaigus 2016  m. EESRK pilietinės 
visuomenės premijos konkursui su 
skaitytojais norėčiau pasidalyti keletu 
minčių apie šį labai pozityvų savo kaden-
cijos momentą. Gautos 284 paraiškos – 
tai didžiausias paraiškų skaičius nuo 
premijos įsteigimo prieš dešimt metų. 
Vertinimo komitetui ir atrankos komisijai 
buvo tikras iššūkis išrinkti nugalėtojus iš 
tokios gausybės vertingų projektų ir pui-
kaus žmogiškojo solidarumo pavyzdžių.

Rekordinis paraiškų skaičius ir negalėji-
mas apsispręsti, kurias pasirinkti, yra įro-
dymas, jei tokių dar reikia, kad pilietinės 
visuomenės vaidmuo yra labai svarbus 
sprendžiant migracijos problemą, kal-
bant tiek apie pabėgėlių ir migrantų 
gelbėjimą ir priėmimą bei jų pagrindi-
nių poreikių tenkinimą, tiek apie darbą 
siekiant jų socialinės integracijos. Penkių 
premijos laureatų darbai, be abejonės, 
apima visą šios veiklos spektrą.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui apdovanojimas už puikiausius 
pilietinės visuomenės solidarumo pavyz-
džius šioje srityje iš tikrųjų buvo pats 
tinkamiausias būdas užbaigti metus, 
kurie prasidėjo gausybe tiriamųjų misijų 
Europoje, kurių metu buvo nagrinė-
jamas pilietinės visuomenės vaidmuo 

valdant didžiulį migrantų ir pabėgėlių 
srautą. Įvykdytos misijos parodė, kaip 
pilietinė visuomenė remia valdžios ins-
titucijas, o kartais, kai šios neveikia, jas 
net pakeičia. Taigi bendradarbiavimas 
yra itin svarbus.

Todėl pagerbiant mūsų penkis lau-
reatus norėčiau padėkoti visoms 

organizacijoms ir asmenims, kurie daly-
vavo šiame konkurse. Jų kolektyvinis ir 
individualus darbas yra neįkainojamas. 
Tai atsvara rasizmo, baimės ir kseno-
fobijos pavyzdžiams, kuriuos neretai 
pateikia žiniasklaida. Iš tiesų įsibėgėjus 
atrankos procesui tapo aišku, kad kau-
pėme geriausios praktikos ir praktinių 
sprendimų pavyzdžius, kuriais vertėtų 
pasidalyti ir juos skleisti. Todėl EESRK 
Komunikacijos departamentas sutiko 
bendradarbiauti su Užimtumo, sociali-
nių reikalų ir pilietybės skyriumi (SOC) ir 
jo pirmininku Pavel Trantina, kurie pri-
sidėjo prie mūsų darbo konkurso metu 
savo žiniomis apie migraciją ir integra-
ciją, kad visa ši informacija būtų surinkta 
ir sudėta į  knygą. Kartu su praėjusių 
metų mūsų narių misijų ataskaitomis 
knygos išleidimas turėtų padėti Europos 
vyriausybėms ir pilietinės visuomenės 
atstovams atremti iššūkius, su kuriais 
susiduria Europa.

Dar kartą sveikinu visus, kurie dalyvavo ir 
prisidėjo prie teigiamų pokyčių. Jūs visi 
laimėjote!� l

Gonçalo Lobo Xavier 
Už komunikaciją atsakingas EESRK 

pirmininko pavaduotojas

EESRK pilietinės visuomenės premija skirta už 
išskirtinį solidarumą su migrantais
Vengrijos nevyriausybinė organizacija „Artemisszio Foundation“ apdovanota už įvairios ir 
daugiakultūrės visuomenės skatinimą Vengrijoje

EESRK 2016 m. pilietinės visuomenės 
apdovanojimo vaizdo įrašas
Apdovanojimo ceremoniją žiūrėkite adresu europa.eu/!TD66Kt.

Penkių laimėjusių projektų pristatymą žiūrėkite adresu europa.eu/!dF33py.

2016 m. gruodžio 15 d. Europos eko-
nomikos ir socialinių reikalų komite-
tas (EESRK) savo 2016  m. pilietinės 
visuomenės premiją už išskirtinį soli-
darumą su pabėgėliais ir migrantais 
skyrė penkioms organizacijoms ir 
asmenims iš visos Europos. Pirmoji 
vieta (14 000 eurų) atiteko Artemiss-
zio Foundation, o Italijos, Prancūzijos 
ir Vokietijos organizacija SOS Mediter-
rannee, kepėjas iš Graikijos Dionysis 
Arvanitakis, Ispanijos nevyriausybinė 

organizacija SOS Racismo ir Graikijos 
nevyriausybinė organizacija Iliak-
tida (Saulės spindulys) pasidalijo po 
9 000 eurų.

Savo padėkos kalboje Artemisszio 
projekto Statome tiltus koordinatorė 
Adrienn Zsuzsanna Megyery-Pálfay 
pareiškė: „Mes esame labai dėkingi 
už šią premiją ir didžiuojamės ja. 
Įteikdama šią premiją Europa įvertino 
pilietinės visuomenės darbą. Pilietinės 

visuomenės veiksmai buvo labai svar-
būs gelbėjant gyvybes tokio masto 
migracijos krizės sąlygomis. Ši premija 
yra aiškus ir teigiamas signalas migran-
tams ir pabėgėliams. Ši premija mums 
yra rimtas ES pažadas padėti žmonėms, 
kurie ieško taikos ir prieglobsčio.“

Šiais apdovanojimais EESRK tikisi 
padėti pasirinktoms organizacijoms, 
kurios dažnai neturi galimybių pasi-
naudoti vyriausybiniu finansavimu 
ir negali jo tikėtis, gauti išteklių savo 
projektams tęsti ir jų apimčiai didinti. 
Komitetas taip pat tikisi pamatyti, kaip 
šie projektai  – geriausios praktikos 

pavyzdžiai kitiems – perimami kitose 
Europos šalyse ar net už jos ribų.� l
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EESRK išleido brošiūrą, supa-
žindinančią su penkiais laimė-
jusiais projektais. Brošiūroje 
pateikiama bendro pobūdžio 
informacija apie pilietinės visuo-
menės premiją ir didelį EESRK 
darbą Europos migracijos ir 
prieglobsčio politikos srityje. Ją 
galima atsisiųsti adresu http://
www.eesc.europa.eu/resources/
docs/qe-04-16-734-en-n.pdf.�l

EESRK pilietinės 
visuomenės premija. 
Bendra informacija

Kasmetinę Pilietinės visuomenės premiją EESRK įsteigė prieš dešimt metų, t. y. 
2006 m., siekdamas atkreipti dėmesį į visoje Europoje piliečių ir organizacijų 
dedamas pastangas gerinti bendruomenių gyvenimo sąlygas. Apdovanojimo 
tikslas – įvertinti ir paskatinti jau užbaigtus ar dar įgyvendinamus projektus, 
kurie davė apčiuopiamų rezultatų kiekvienais metais skirtingoje srityje, ir 
supažindinti visuomenę su pilietinės visuomenės indėliu skatinant bendrąsias 
vertybes, kuriomis grindžiama Europos tapatybė ir jos kūrimas.

Konkurse gali dalyvauti visos ES oficialiai įsteigtos pilietinės visuomenės orga-
nizacijos ir individualūs asmenys.

2016 m. EESRK gavo 284 paraiškas iš 27 šalių. Vertinimo komisija, kurią sudarė 
trys EESRK nariai ir vienas išorės atstovas, parengė trumpą finalininkų sąrašą, 
kuris vėliau buvo pateiktas atrankos komisijai. Ją sudarė EESRK išplėstos sudėties 
prezidiumo nariai ir EESRK generalinis sekretorius.

Vertintojai stengėsi atrinkti novatoriškus projektus, kurie suteikia realios naudos 
migrantams ir kuriais visų pirma siekiama:
�l teikti skubią pagalbą,
�l suteikti socialinę paramą, būstą ir užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugas,
�l teikti paramą ir duoti praktinių patarimų,
�l kovoti su ksenofobija, rasizmu ir diskriminacija,
�l kovoti su išnaudojimu, skatinti abipusę pagarbą ir toleranciją,
�l supažindinti naujai atvykusius asmenis su jų teisėmis ir pareigomis ir suteikti 

jiems galimybių būti savarankiškais,
�l užtikrinti trečiųjų šalių piliečių ir priimančiųjų bendruomenių švietimą ir 

mokymą,
�l atkreipti dėmesį į teigiamą migrantų indėlį į Europos visuomenę.

Vertinimo komisija nustatė keletą vertinimo kriterijų:
�l kokiu mastu konkrečia iniciatyva pavyko pasiekti tikslinę auditoriją ir padi-

dinti informuotumą apie realią padėtį migracijos srityje,
�l koks vykdytų veiksmų ilgalaikis poveikis ir
�l ilgalaikis indėlis į susijusių bendruomenių gerovę.

Be to, šios iniciatyvos:
�l turi būti novatoriškos, kūrybiškos ir originalios,
�l jose turi dalyvauti patys migrantai,
�l turi būti įkvėpimo šaltinis kitiems.

2016 m. gruodžio 15 d. Briuselyje įvyko premijos įteikimo ceremonija, kurios 
metu nugalėtojams išdalyta 50 000 EUR suma. Buvo pagerbti ir kiti kandidatai.

Ankstesniais metais apdovanojimai suteikti įvairiems projektams ir iniciatyvoms, 
skirtoms kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi, remti romų bendruomenes, 
skatinti tvaraus gyvenimo būdą ir žaliąsias darbo vietas, skatinti tinklaveiką, 
švietimo ir informavimo kampanijas arba ginti jaunimo interesus.� l

Artemisszio Foundation
(HU) yra nevyriausybinė organiza-
cija, turinti daugiau kaip 20 metų 
patirtį ir dirbanti labai sudėtin-
gomis aplinkybėmis: ji užtikrina 
socialinę ir kultūrinę migrantų ir 
pabėgėlių integraciją į visuomenę. 
Jos programa Statome tiltus padėjo 
daugeliui pabėgėlių ir migrantų 
pasijusti Vengrijos visuomenės 
dalimi padedant savanoriams 
kuratoriams, kurie globoja pabė-
gėlius ir padeda jiems mokytis 
vietos kalbos, papročių ir kultūros. 
Be to, migrantams suteikiamas 
profesinis mokymas, kad jie galėtų 
ruoštis patekti į vietos darbo rinką. 
Organizacija stengiasi plėsti pro-
gramą, kuria dabar gali naudotis 
60 asmenų vienu metu, ir sukurti 
didesnę, nuolat besiplečiančią ben-
druomenę – „Mira bendruomenę 
Vengrijoje“.

NAUJAS 
LEIDINYS

Supažindinimas su 
laimėtojais

Tolesniuose puslapiuose pristatomi penki EESRK 2016 m. pilietinės visuomenės 
premijos laimėtojai ir pateikiami jų atsakymai į po apdovanojimų pateiktus klausimus

„Ši premija yra aiškus ir teigiamas signalas migrantams ir pabėgėliams. 

Ši premija mums yra rimtas ES pažadas padėti žmonėms, kurie ieško taikos ir 

prieglobsčio.“

EESRK info: Prašytume paaiškinti, ką 
Jums ir Jūsų organizacijai reiškia ši 
premija.

A.  F.: Apdovanojimas patvirtina, kad 
mes aiškiai suvokiame problemą ir 
žinome galimus sprendimus. Tai rodo, 
kad mes ne vieni ir galime tikėtis kitų 
paramos. Tai taip pat rodo mūsų iki šiol 
atlikto darbo pripažinimą. Mes tai labai 
vertiname ir labai tuo didžiuojamės.

Ką patartumėte kitoms organizaci-
joms, norinčioms pasiekti tokių savo 
veiklos ir programų rezultatų? 

Pabėgėlių padėtis skiriasi priklausomai 
nuo šalies ir nuolat keičiasi. Svarbu grei-
tai reaguoti į krizes, bet taip pat svarbu 
ir teikti pagalbą bei išlaikyti energiją, 
ilgainiui gaunamą iš sėkmingų bendrų 
veiksmų. Manome, kad to galima geriau-
siai pasiekti kiek įmanoma mažinant 
atotrūkį tarp tų, kurie teikia pagalbą, ir 
tų, kurie ją gauna, ir sukuriant aplinką, 
kurioje kiekvienas, nepriklausomai nuo 
savo statuso, galėtų tapti pagalbos 
teikėju.

Kaip ketinate panaudoti šias lėšas 
pagalbai migrantams ir jų gerovei 
gerinti?

Nuo 2017 m. nebegausime pagalbos, 
kurią 2016 m. gavome iš Jungtinių Tautų 
vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro 
biuro Mira bendruomenei kurti, nes 
šiuo metu pabėgėlių krizės Vengrijoje 
nėra, bent jau tą rodo skaičiai. Tačiau 
tai nereiškia, kad padėtis yra gera. 
Vengrijoje gyvenantiems prieglobsčio 
prašytojams ir pabėgėliams šiuo metu 
iškyla vis sudėtingesnės problemos, jie 
atstumiami ne tiek visuomenės, kiek ins-
titucijų. Mūsų tikslas – toliau jiems užti-
krinti saugų gyvenimą bendruomenėje, 
kurioje jie gali rasti būstą ir pasirengti 
tapti naudingais Vengrijos visuomenės 
nariais. Daug savanorių padeda išlai-
kyti mūsų bendruomenę, tačiau mūsų 
išlaidos vis dar didelės. Piniginis prizas 
padės padengti bendruomenės veiklos 
išlaidas, kurių didelė dalis yra susijusi su 
nuolatiniu savanorių kuratorių ir kalbos 
mokytojų mokymu.� l
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„Maži vaikai iš Sirijos, Irako ir Afganistano rodė pirštais į duoną. Jie nežinojo, kaip ją pavadinti. Kaip gali 

išlikti ramus matydamas, kaip mažas vaikas valgo žemes?“

„Suvalgę vieną patiekalą ir laukdami kito jie 

nustoja būti vieni kitiems nematomais praeiviais 

gatvėje, o tampa tiesiog dviem šeimomis, kurios 

bendrauja vienodame lygyje ir tokiu būdu griauna 

rasizmo, ksenofobijos, baimės ir nepasitikėjimo 

sienas.“

EESRK info: Prašytume paaiškinti, ką 
Jums ir Jūsų organizacijai reiškia ši 
premija.

D. A.: Labai džiaugiuosi šiuo apdova-
nojimu. Norėčiau kuo nuoširdžiausiai 
padėkoti visiems, kurie kartu su EESRK 
ėmėsi veiksmų ir taip migrantams 
parodė pagarbą. Taip pat norėčiau padė-
koti jiems už šiuo apdovanojimu man 
suteiktą garbę. Matydamas, kad Europa 
išgirdo apie šią problemą, kuri yra ne 
vien mano salos, bet ir visos Graikijos 
problema, jaučiuosi laimėjęs. Graikijos 
žmones slegia ekonominiai sunkumai, 
tačiau jie vis tiek apgyvendino ir pamai-
tino pabėgėlius ir elgėsi su jais kaip galė-
dami geriau.

Ką patartumėte kitoms organizaci-
joms, norinčioms pasiekti tokių savo 
veiklos ir programų rezultatų?

Stenkitės pasiūlyti kuo daugiau. Manau, 
svarbu, kad kuo daugiau žmonių išgirstų 
apie šias pastangas, nes esu įsitikinęs, 
kad kuo daugiau žmonių prisidės, tuo 
bus geresni rezultatai ir tuo geresnė bus 
tų, kurie kenčia, ateitis.

Kaip ketinate panaudoti šias lėšas 
pagalbai migrantams ir jų gerovei 
gerinti?

Mano šeima ir aš turime kepyklą, kurioje 
kepame įvairius kepinius ir duoną. Pini-
gai bus skirti šiam mažam verslui, kad aš, 
kaip ir iki šiol, galėčiau kiek įmanydamas 
labiau padėti šiems žmonėms.� l

EESRK info: Prašytume paaiškinti, ką 
Jums ir Jūsų organizacijai reiškia ši 
premija.

SOS Racismo: Visų pirma tai reiškia pri-
pažinimą tūkstančiams žmonių, kurie ne 
vienerius metus savo namus paversdavo 
integracijos mikroerdve, taip pat orga-
nizacijos savanoriams ir nariams, kurie 
dėjo pastangas, kad ši iniciatyva augtų.

Instituciniu požiūriu šis apdovanojimas 
reiškia paramą mūsų darbui ir rizikai, 

kurios mes nepabūgome ieškodami 
naujų būdų sambūviui skatinti. Juo taip 
pat pripažįstamos finansinę paramą šiai 
iniciatyvai teikusios organizacijos. Mes 
tikimės, kad ši parama įsišaknys ir augs 
ir iniciatyvą parems nauji finansiniai 
rėmėjai.

Ką patartumėte kitoms organizaci-
joms, norinčioms pasiekti tokių savo 
veiklos ir programų rezultatų? 

Pirmiausia patartume išdrįsti imtis kažko 
naujo. Vienintelė rizika yra ta, kad viskas 
nesusiklostys taip, kaip tikėjomės, ir rei-
kės grįžti į pradinį tašką.

Antras mūsų patarimas yra įvertinti ir 
apgalvoti, kas buvo negerai pirmaisiais 
metais, ir pamažu viską gerinti kitais 
metais. Integracija ir inovacijos yra pro-
cesai, kurie vyksta vidutinės trukmės 
laikotarpiu.

Trečia, reikia visos komandos ryžto: visi 
turi tikėti idėja ir vadovautis bendra 
strategija.

Ketvirta, integracijos ir kovos su rasizmu 
bei ksenofobija procesams reikia dide-
lės viešojo ir privataus sektorių sąveikos. 
Reikia, kad dalyvautų kitos viešosios 
organizacijos, nes tik taip tai taps inicia-
tyva, kuri priklauso „visiems“, tokia, kuri 
padės pagrindus pakartojimui ateityje.

Penkta, rezultatai turi būti matomi, 
visuomenė turi žinoti apie iniciatyvas ir 
jas pripažinti.

Mūsų šeštas patarimas yra orientuotis 
tik į tikruosius veikėjus, atkreipti dėmesį 
į migrantų ir užsieniečių gyvenimą, sie-
kiant sukurti pridėtinę socialinę vertę 
įtraukiant šiuos naujus piliečius į mūsų 
aplinką.

Kaip ketinate panaudoti šias lėšas 
pagalbai migrantams ir jų gerovei 
gerinti?

Premijos pinigus skirsime savo darbo 
gerinimui – sieksime sambūvio ir inte-
gracijos, nes tai būdai kovoti su rasizmu 
ir ksenofobija mūsų regione.� l

Dionysis Arvanitakis
(EL) yra 77 metų kepėjas iš Graikijos, kuris pačiame pabėgėlių krizės įkarštyje per 
dieną iškepdavo daugiau kaip 100 kilogramų duonos ir atiduodavo ją Koso saloje prie 
pat Turkijos pakrantės atsidūrusiems viltį praradusiems pabėgėliams. Šio žmogaus 
dosnumas įkvėpė kolegas, piliečius, viešbučių savininkus ir daugelį kitų pasekti jo 
pavyzdžiu.

SOS Racismo Gipuzkoa
(ES) yra San Sebastiano mieste veikiantis „SOS Racismo“ padalinys, įkurtas 1993 m. kovoti su rasizmu, nepakantumu ir kse-
nofobija. Apdovanotas projektas – „Bizilagunak“ arba „Šeima kaimynystėje“ remiasi labai paprasta, tačiau sudėtingai prak-
tiškai įgyvendinama idėja: vietos gyventojų šeima į savo namus pakviečia pavalgyti migrantų šeimą, kad galėtų pasikalbėti, 
daugiau sužinoti vieni apie kitus ir tapti tikrais kaimynais. Pozityvūs šio projekto rezultatai – įspūdingi. Nuo 60 susitikimų 
2012 m. (dalyvavo 120 šeimų) projektas išaugo iki 260 susitikimų 2015 m. (520 šeimų) ir parodė galįs pastebimai sumažinti 
nesaugumo jausmą, paskatinti teigiamas emocijas, pavyzdžiui, žavėjimąsi, migrantų atžvilgiu.
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„SOS MEDITERRANEE subūrė paprastus piliečius, kurie manė galintys 
ir privalantys kažką daryti, kad apsaugotų žmonių gyvybes ir orumą politinio 
neveiklumo akivaizdoje. Per pastaruosius 11 mėnesių išgelbėjome 6 600 žmonių. 
Mūsų denius jie pasiekia sukrėsti, tačiau dar nepraradę vilties. „Aquarius“ ir jo 
įgula yra vienintelis nepriklausomas pilietinės visuomenės organizacijos laivas, 
kuris plaukioja Viduržemio jūroje atšiauriais žiemos mėnesiais. Būtų geriau, jeigu 
mūsų nereikėtų. Taip pat norėtume, kad mes būtume ne vieni. Tačiau mes ir 
toliau būsime piliečiai, kurie gali ir privalo veikti solidariai su žmonėmis, į Europą 
atvykstančiais išgyventi ir ieškoti prieglobsčio. Mes toliau raginame užtikrinti 
saugų ir teisėtą atvykimą, pasirūpinti geresniu ir platesnio masto reagavimu 
jūroje nei galime šiandien užtikrinti patys. Mes to prašome šiandien, nes taip 
pat tikimės, kad Europa bus žemynas, kuriame žmogiškumas yra vertybė, 
įgyvendinama darbais, o ne liekanti žodžiais.“

„Jei tokia maža organizacija kaip mūsų gali tiek daug 

nuveikti, tik pagalvokite, kiek visos šalys galėtų padaryti visos 

kartu!“

EESRK info: Prašytume paaiškinti, ką Jums ir 
Jūsų organizacijai reiškia ši premija.

SOS MEDITERRANEE: Mums didelė garbė gauti 
šią premiją. Mes laikome ją didelio SOS MEDITER-
RANEE komandos darbo mūsų laive „Aquarius“ ir 
nacionalinėse asociacijose Prancūzijoje, Italijoje ir 
Vokietijoje pripažinimu.

Ką patartumėte kitoms organizacijoms, norin-
čioms pasiekti tokių savo veiklos ir programų 
rezultatų? 

SOS MEDITERRANEE yra Europos masto organiza-
cija, kurios darbuotojai ir nariai turi įvairios patirties 
ir solidariai dirba stengdamiesi padėti bėdoje atsi-
dūrusiems žmonėms. Darome, ką galime kaip pilie-
čiai. Kitos organizacijos taip pat gali prisidėti savo 
įvairiapuse patirtimi, kad Europos vertybės būtų 
įgyvendinamos praktiškai. Kol ieškome humaniškų 
ilgalaikių sprendimų, pirmiausia turime stengtis 
gelbėti gyvybes ir padėti nukentėjusiems.

Kaip ketinate panaudoti šias lėšas pagalbai 
migrantams ir jų gerovei gerinti?

Premijos pinigus ir mūsų dosnių rėmėjų paramą 
ir toliau naudosime tam, kad būtų teikiama skubi 
pagalba nelaimės atveju – esame vienintelė centri-
nėje Viduržemio jūroje atšiauriais žiemos mėnesiais 
veikianti nepriklausoma organizacija.� l

EESRK info: Prašytume paaiškinti, ką Jums ir 
Jūsų organizacijai reiškia ši premija.

I.: Ši premija – tai dovana mums visiems. Tai atly-
gis už visas mūsų įdėtas ir būsimas pastangas. Tai 
džiaugsmas, kuris suteikia mums naujų jėgų po 
sunkios dienos grįžus namo.

Ką galėtumėte patarti kitoms organizacijoms 
siekiant tokios veiklos ir programų rezultatų?

Kiekvienas asmuo ir organizacija turi išmokti dirbti 
kolektyve ir bendradarbiauti su kitais. Turime įsi-
klausyti į mūsų kolegų nuomones ir pasistengti su 
visais žmonėmis, kuriems reikalinga pagalba, elgtis 
taip, kaip norėtume, kad būtų elgiamasi su mumis 
ar mūsų žmonėmis. Turime rizikuoti vardan žmonių 
interesų. Neturėtume planuoti savo pačių poreikių 
atsižvelgiant į migrantus, tačiau tiesiog pabandyti 
patenkinti jų realius poreikius.

Be to, programos turėtų būti įgyvendinamos skai-
driai. Todėl būtina derinti griežtą administravimą 
ir lankstumą.

Kaip ketinate panaudoti šias lėšas pagalbai 
migrantams ir jų gerovei gerinti?

Norėtume šią piniginę premiją panaudoti ban-
domajam projektui sukurti, kuriuo būtų siekiama 
žmones, kuriems jau buvo suteiktas prieglobstis, 
integruoti į vietos bendruomenes siekiant svar-
biausio tikslo – padėti jiems susirasti darbą. Vie-
nintelė priemonė, kurią norėtume visapusiškai 
pasinaudoti – galiojantys socialinės ekonomikos 
teisės aktai.

Sieksime toliau įgyvendinti mūsų planus sukurti 
kooperatinę įmonę, sudarytą iš pagrindinių dar-
buotojų ir partnerių, tiek migrantų, tiek vietos 
gyventojų, kurie nori suvienyti jėgas.� l

ILIAKTIDA
ILIAKTIDA (EL) – tai Lesbo saloje įsikūrusi ne pelno organizacija, kuri padeda patenkinti pagrindinius 
pabėgėlių ir migrantų poreikius, teikia jiems specialią socialinę, teisinę, kalbinę, medicininę ir psicho-
loginę paramą. Jos pagrindinis uždavinys ir tikslas – perkelti pabėgėlius iš stovyklų į vietos bendruo-
menes. Remdamasi šia koncepcija, ši organizacija turi vietos svečių namų ir butų, kur pabėgėliai gali 
pradėti naują kasdienį gyvenimą, ruošti sau maistą, dalyvauti vietos kultūrinėje veikloje, susitikti su 
vietos gyventojais ir užmegzti su jais draugiškus santykius. Organizacija skatina migrantus prisidėti 
prie jų veiklos ir dalytis savo patirtimi su naujai atvykstančiais asmenimis ir vietos gyventojais. Kai 
kurie migrantai ir pabėgėliai net susiranda darbą ir daro pirmuosius žingsnius naujo, savarankiško 
ir integruoto gyvenimo Graikijoje link.

SOS MEDITERRANEE
yra Vokietijos, Prancūzijos ir Italijos nevyriau-
sybinė organizacija, kuri padėjo išgelbėti dau-
giau kaip 5 400 žmonių gyvybes vykdydama 
paieškos ir gelbėjimo operacijas tarp Sicilijos, 
Lampedūzos ir Libijos. Tai migracijos maršru-
tas, kurį pasirinkę menkais ir perpildytais lai-
veliais negailestingų prekiautojų žmonėmis 
gabenami paskęsta tūkstančiai migrantų. SOS 
MEDITERRANEE dirba su organizacija „Gydyto-
jai be sienų“ ir kartu su Italijos ir ES pajėgomis, 
naudoja specialiai pritaikytą prekybinį laivą 
„Aquarius“ ir pasikliauna daugiausia savano-
riais pagalbininkais.
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Tavo Europa, tavo balsas! 
2017 m. renginių pradžia
33 mokyklų iš visos Europos atstovai atvyks į Briuselį aptarti Europos ateities 
klausimų

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komite-
tas (EESRK) atrinko mokyklas, kurių atstovai šiemet 
dalyvaus pagrindiniame jaunimui skirtame ren-
ginyje Tavo Europa, tavo balsas! Mokyklos buvo 
atrinktos 2016  m. gruodžio  14  d. burtų keliu iš 
daugiau kaip 680 paraiškų, dalyvaujant už komu-
nikaciją atsakingam EESRK pirmininko pavaduotojui 
Gonçalo Lobo Xavier ir EESRK komunikacijos grupės 
narėms Katiana Vicens Guillén (Darbuotojų gr., ES) 
ir Indrei Vareikytei (Įvairių interesų gr., LT).

Šioje iniciatyvoje dalyvaus 33 vidurinės mokyklos, 
po vieną iš kiekvienos iš 28 ES valstybių narių ir 
penkių šalių kandidačių (Albanijos, buvusiosios 

Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Juodkalni-
jos, Serbijos ir Turkijos).

60-ųjų Romos sutarties pasirašymo metinių 
minėjimas bus kasmet organizuojamo Komiteto 
renginio jaunimui Tavo Europa, tavo balsas! 2017 m. 
tema, taip suteikiant jaunimui iš visos Europos 
galimybę pasidalyti savo mintimis apie ES praeitį, 
dabartį ir ateitį. Kiekviena mokykla į Briuselį atsiųs 
trijų 16–17 m. amžiaus moksleivių ir vieno mokytojo 
delegaciją dalyvauti 2017 m. kovo 30–31 d. jau-
nimo plenarinėje sesijoje, kuri vyks tuo pat metu 
kaip ir EESRK plenarinė sesija. Briuselyje moksleiviai 
dirbs drauge ir diskutuos apie šiuo sunkiu metu ES 

kylančius politinius iššūkius, balsuos dėl jų ir siūlys 
savo sprendimus.

Netrukus prasidės pirmasis iniciatyvos etapas, kurio 
metu EESRK nariai lankysis atrinktose savo šalies 
mokyklose ir padės moksleiviams pasirengti jau-
nimo plenarinei sesijai: moksleiviai bus supažindinti 
su EESRK darbu, veikla ir jiems bus paaiškintas Komi-
teto vaidmuo ES sąrangoje.

Šia iniciatyva pilietinei visuomenei atstovaujantis 
EESRK siekia užtikrinti, kad ES politikos formuoto-
jai įsiklausytų į jaunosios kartos nuomonę, patirtį 
ir idėjas.

Visas mokyklų sąrašas pateikiamas adresu http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-ac-
tivities-your-europe-your-say-2017-selected-scho-
ols. (ks)� l

Galimybė naudotis žeme – rimta 
problema Europos ūkininkams

Gruodžio 7 d. EESRK ir Europos Parlamento patal-
pose Briuselyje EESRK nariai dalyvavo Europos 
žaliųjų partijos surengtoje konferencijoje Gali-
mybė ES ūkininkams naudotis žeme.

EESRK NAT skyriaus pirmininkas Brendan Burns 
papasakojo apie savo šalį Škotiją, kurioje 50 proc. 
žemės priklauso vos 500 žmonių, dauguma kurių 
gyvena ne Škotijoje, todėl tuštėja kaimai, krašto-
vaizdis tampa nykus ir silpsta ekonomika.

Nuo 1999 m. Škotija stengiasi pakeisti šią padėtį 
ir susiduria su daugybe kliūčių, pavyzdžiui, kai 
bendruomenės nori pirkti žemę iš jos savininkų, 
gyvenančių toli nuo Škotijos. „Padėtis Škotijoje, 
neleidusi didelei šalies daliai ir visuomenei dar-
niai vystytis, turėtų būti įspėjantis pavyzdys Euro-
pai“, – teigė B. Burns.

Amsterdame įsikūrusio Tarptautinio instituto 
(TNI) atstovė Sylvia Kay ūkininkavimo ir galimybių 
naudotis žeme Europoje padėtį stebėjo daugelį 
metų ir konferencijos metu pateikė keletą nerimą 
keliančių duomenų: Europoje 3 proc. ūkių valdo 
52 proc. žemės, o 11 proc. didelių ūkių (dides-
nių nei 100 ha) valdo 75 proc. Europos žemės 
ūkio paskirties žemės. Bulgarijoje ši padėtis dar 

prastesnė, nes 83,5 proc. dirbamos žemės yra vos 
2 proc. ūkininkų rankose. Suomijoje didelių ūkių 
skaičius išaugo daugiau nei penkis kartus (5,5), 
o jų valdomos žemės plotas išaugo šešis kartus. 
Nyderlanduose didelių ūkių skaičius patrigubėjo.

Tuo pat metu Europoje masiškai nyksta smulkūs 
ūkiai (iki 10 ha): iš 12 mln. 1995–2013 m. egzista-
vusių ūkių išliko tik 8 mln., t. y. jų skaičius sumažėjo 
33 proc. Estijoje vos per 10 metų (2003–2013 m.) 
išnyko 62 proc. mažų ūkių.

Didelė tiekėjų ir vartotojų nuosavybės teisių 
koncentracija ir perėjimo prie mažiau, bet stam-
besnių ūkių tendencija kelia problemų vartotojų 
ir gamintojų ekonomikai, nes prarandama daug 
darbo vietų ir tuštėja kaimo vietovės.

EESRK jau seniai bando išspręsti šias problemas ir 
ragina remti smulkius ūkininkus bei sąžiningesnę 
ir tvaresnę Europos BŽŪP. Be to, EESRK didelį susi-
rūpinimą kelia kai kurios laisvo kapitalo judėjimo 
ES, kaip įtvirtinta Sutartyse, pasekmės ir jis ragina 
Europos Parlamentą ir Tarybą kartu apsvarstyti, 
ar laisvo kapitalo judėjimo principas turėtų būti 
užtikrinamas ir žemės ūkio paskirties žemės per-
leidimo bei įsigijimo atvejais. (sma)� l

EESRK Lenkijos delegacija siekia glaudesnio 
bendradarbiavimo su pagrindinėmis 
institucijomis Lenkijoje

2016 m. gruodžio 16 d., iš karto po EESRK plenarinės 
sesijos, EESRK Lenkijos delegacija apsilankė keliose 
pagrindinėse institucijose Varšuvoje, pristatė EESRK 
vykdomą darbą ir aptarė galimas bendradarbiavimo 
sritis. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas Lenkijos 
pranešėjų parengtoms nuomonėms savo iniciatyva, 
priimtoms pirmaisiais šios EESRK kadencijos metais.

Diskusijose su naujai paskirtu Europos Komisijos 
atstovybės Lenkijoje direktoriumi Marek Prawda dau-
giausia dėmesio buvo skiriama pilietinės visuomenės 
ir Europos Komisijos tarnybos bendradarbiavimo 
stiprinimui, įskaitant pagalbą, kurią atstovybė teikia 
EESRK darbo propagavimui, taip pat pagrindinių pro-
blemų, susijusių su Europos integracija, sprendimui.

Diskusijose su Europos Parlamento informacijos 
biuro Lenkijoje direktoriumi Jacek Safuta daugiau-
sia dėmesio buvo skiriama galimoms priemonėms, 
kaip skatinti piliečių dalyvavimą kituose Europos 

Parlamento rinkimuose ir didinti pilietinės visuome-
nės ir Europos Parlamento biuro bendradarbiavimą.

Paskutinis posėdis, kuris įvyko Šeimos, darbo ir 
socialinės politikos ministerijoje, suteikė galimybę 
valstybės sekretoriams Krzysztof Michałkiewicz ir 
Stanisław Szwed pristatyti svarbų darbą, kurį atliko 
EESRK nariai iš Lenkijos ir apskritai EESRK. Aktyvių 
diskusijų, kuriose dalyvavo penkių pagrindinių 
ministerijos departamentų direktoriai, metu buvo 
pristatyta keletas svarbių EESRK nuomonių. Ypa-
tingas dėmesys skirtas nuomonei dėl Darbuotojų 
komandiravimo direktyvos, kuri buvo priimta vos 
prieš dvi dienas. Ministerijos atstovai atsakė į keletą 
klausimų ir paaiškino Lenkijos vyriausybės pozi-
ciją dėl Europos Komisijos pasiūlymo. Jie taip pat 
pasiūlė Lenkijoje surengti keletą EESRK renginių, 
pavyzdžiui, seminarų ar klausymų, pripažindami, 
kad tokia veikla yra gera priemonė siekiant skatinti 
ES vertybes Lenkijos visuomenėje. (kp)

EESRK ir ES ir Rusijos pilietinės visuomenės forume aptarta pilietinės visuomenės padėtis ir 
migracijos politika
2016 m. lapkričio 23 d. įvykusiame 3-iajame ben-
drame EESRK ir ES ir Rusijos forumo seminare ES ir 
Rusijos pilietinės visuomenės organizacijų atstovai 
apsikeitė nuomonėmis apie pilietinės visuomenės 
padėtį Rusijoje ir Europoje ir išdėstė savo požiūrį 
į migraciją.

„Abipusiai pilietinės visuomenės ryšiai yra neatsie-
jama ES ir Rusijos ekonominių ir socialinių santykių 
dalis. Nepaprastai svarbu, kad Rusijos ir ES pilietinė 
visuomenė galėtų laisvai sąveikauti ir taip prisidėtų 
prie savitarpio pasitikėjimo ir supratimo stipri-
nimo“, – teigė EESRK išorės santykių skyriaus pir-
mininkė Dilyana Slavova (Įvairių interesų gr., BG).

ES ir Rusijos pilietinės visuomenės forumo narys 
Yuri Dzhibladze pažymėjo: „Rusijoje suintensy-
vėjo kampanija prieš pilietinę visuomenę: prieš 
ketverius metus įsigaliojus vienam įstatymui 
beveik 150 NVO buvo įtrauktos į „užsienio agentų“ 
sąrašą. Daugelis jų buvo priverstos nutraukti vei-
klą, kitos gyvuoja toliau, patirdamos didelį politinį, 
teisinį ir finansinį spaudimą, kartais net fizinius 
išpuolius. Ironiška, bet ėmė blogėti pilietinės 
visuomenės padėtis ir kai kuriose ES valstybėse 
narėse, pavyzdžiui, Vengrijoje ir Lenkijoje. Labai 
svarbu, kad ir ES valstybės narės, ir ES institucijos, 
vykdydamos savo politiką, ir toliau didelį prioritetą 
teiktų pilietinės visuomenės laisvės suvaržymų 
problemos tiek Rusijoje, tiek ir ES sprendimui.“

EESRK nariai ir ES ir Rusijos pilietinės visuomenės 
forumas išreiškė didelį susirūpinimą dėl Rusijos 
pilietinės visuomenės ir aktyvistų padėties, kuri 
nuo 2015 m. birželio mėn. blogėja.

Dalyviams didelį susirūpinimą taip pat kėlė tei-
sinės valstybės ir pagrindinių laisvių padėtis 
Rusijoje. Jie pabrėžė, kad vienas svarbiausių ES 
ir Rusijos dialogo darbotvarkės punktų turi būti 
įsipareigojimas, nepaisant politinių, ekonominių 
ar saugumo interesų, laikytis demokratinių proce-
dūrų. Dalyviai paragino ES didinti paramą Rusijos 
pilietinei visuomenei.

Kalbėta ir apie pabėgėlių ir migrantų atvykimo į ES 
šalis ir Rusiją politinius ir visuomeninius padari-
nius, buvo aptarta, kokiais politiniais sprendimais 
reaguojama į naują situaciją ES, nacionaliniu ir 
ypač vietos lygmenimis. Atstovai atkreipė dėmesį 
į tai, kad kai kuriais atvejais pabėgėlių krizės Euro-
poje metu nebuvo gerbiamas žmogaus orumas ir 
tarptautiniai įsipareigojimai.

Galiausiai buvo atkreiptas dėmesys į socialinius ir 
ekonominius naujai atvykusių į Rusiją ir ES žmonių 
integracijos vietos lygmeniu aspektus, taip pat kal-
bėta apie didžiausius iššūkius ir pasidalyta gerąja 
integracijos praktika. (cad)� l

Lenkijos delegacija Šeimos, darbo ir socialinės 
politikos ministerijoje

Lenkijos delegacija Europos Komisijos atstovybėje 
Lenkijoje
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Discover how the EESC has made a difference

EESRK vaizdo klipas

EESRK išleido naują 3 minučių trukmės vaizdo klipą, kuriame pristatoma keletas 
pagrindinių laimėjimų formuojant ES teisėkūrą ir politiką, kad būtų atspindėti 
Europos piliečių poreikiai. Kova už aukų teises, vartotojų apsauga, kova su 
skurdu, parama verslo augimui ir darbo vietų kūrimui, socialinės integracijos 
skatinimas – tai keletas praktinių pavyzdžių, kaip Komitetas padėjo pagerinti 
piliečių kasdienį gyvenimą. 

Vaizdo klipe pristatoma Komiteto struktūra ir 350 jo narių, kurie turėdami prak-
tinės patirties pataria ES teisės aktų leidėjams ir užtikrina, kad Europos piliečiai 
turėtų galimybę būti išgirsti, darbas.

Vaizdo klipą galite pamatyti čia europa.eu/!JG39PH.� l

TRUMPAI

Mažiau yra daugiau. Darbdavių grupė prieš perteklinį 
reglamentavimą
parengė EESRK Darbdavių 
grupė
Pernelyg uolus ES teisės perkėlimas 
į  nacionalinę teisę daro neigiamą 
poveikį bendrajai rinkai, didina sąnau-
das ir trukdo vystymuisi. Daugelis 
valstybių narių vyriausybių teisės aktų 
perkėlimu naudojasi kaip galimybe 
spręsti vidaus politikos klausimus ir 
taip sukuria perteklinį reglamentavimą. 
Ši tendencija daro neigiamą poveikį 
verslui ir jos turėtų būti kuo labiau 
vengiama. Verslininkai tikisi gero regu-
liavimo ir nuoseklios bei stabilios teisi-
nės sistemos tiek nacionaliniu, tiek ES 
lygmeniu. Pateikiame keletą išvadų, 
padarytų konferencijoje „Europos tei-
sės aktų perkėlimas į nacionalinę teisę – 
pagrindinis iššūkis verslui“, įvykusioje  
2016 m. gruodžio 6 d. Zagrebe (Kroatija).

Verslininkai palankiai vertina tai, kad 
geresnis reglamentavimas yra vienas 
iš Europos Komisijos prioritetų. Norint 
kuo geriau pasinaudoti geresniu regla-
mentavimu, tokio paties požiūrio turi 
būti laikomasi perkeliant ES direktyvas 
į nacionalinę teisę. Darbdaviai ir toliau 
primygtinai tvirtina, kad viena iš augimo 
sąlygų yra stabili, nuspėjama ir nesu-
dėtinga reglamentavimo sistema. Dėl 
perteklinio reglamentavimo valstybėse 
narėse taikomos skirtingos taisyklės, 
iškraipomas teisės aktų suderinimas, 
o tai kenkia bendrajai rinkai.

Pirmosios grupės dalyviai pateikė ben-
drą geresnio reglamentavimo, REFIT 
ir perkėlimo į  nacionalinę teisę prak-
tikos apžvalgą. Antroji grupė pateikė 
konkrečių neteisingo perkėlimo ir 
bereikalingą naštą užkraunančių ES tai-
syklių, mažinančių Europos ekonomikos 

konkurencingumą, pavyzdžių. Konferen-
ciją bendrai organizavo EESRK Darbda-
vių grupė ir Kroatijos profesijų ir amatų 
rūmai, kurie taip pat buvo renginio 
šeimininkai, o  jiems talkino Kroatijos 
darbdavių asociacija ir Kroatijos preky-
bos rūmai. (lj)� l

Trečiasis pasaulinis 
karas – socialinis

parengė EESRK Darbuotojų 
grupė
Darbuotojų grupė surengė kultūros ren-
ginį, kuriame pristatyta buvusio Prancūzi-
jos Visuotinės darbo konfederacijos (CGT) 
generalinio sekretoriaus ir Tarptautinės 
darbo organizacijos (TDO) valdančiosios 
tarybos nario Bernard Thibault knyga 
Trečiasis pasaulinis karas – socialinis. 
Knygą pristatė pats autorius.

Bernard Thibault knygą sąmoningai 
provokuojančiu pavadinimu Trečiasis 
pasaulinis karas – socialinis išleido lei-
dykla „Atelier“. Kaip Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) valdančiosios tary-
bos narys ir buvęs Visuotinės darbo kon-
federacijos (CGT) generalinis sekretorius, 
autorius smerkia mažesnių sąnaudų 
kultą, kai paisoma konkurencijos, o ne 
pasaulio darbuotojų interesų, ir visų 
pirma siūlo stiprinti TDO vaidmenį atsi-
žvelgiant į jos istorinę misiją – „skatinti 

socialinį teisingumą, kaip veiksnį tai-
kai pasaulyje užtikrinti“. Priešingai nei 
plačiai manoma, spręsti šią problemą 
padės ne nacionalistinis užsisklendimas, 
o žmonių lygybės skatinimas įvairiose 
pasaulio šalyse priimant žmonių apsau-
gos standartus, kurie užtikrintų deramą 
darbo užmokestį ir darbo sąlygas.

Po pristatymo vyko diskusija, kurią 
vedė Darbuotojų grupės pirmininkė 
Gabriele Bischoff ir kurioje dalyvavo 
įvairių profesinių sąjungų vadovai: Euro-
pos profesinių sąjungų konfederacijos 
generalinis sekretorius Luca Visentini, 
Italijos generalinės darbo konfederaci-
jos (CGIL) generalinė sekretorė Susanna 
Camusso, Ispanijos CCOO generalinis 
sekretorius Ignacio Toxo, Bulgarijos 
nepriklausomų profesinių sąjungų kon-
federacijos (CITUB) pirmininkas Plamen 
Dimitrov (Darbuotojų gr., BG) ir Belgijos 
visuotinės darbo federacijos (FGTB) pir-
mininkas Rudy De Leeuw. (mg)� l

Įvairių interesų grupės pirmininkas Luca Jahier atidarė 
Vidurio ir Rytų Europos pilietinės visuomenės forumą
parengė Įvairių interesų 
grupė
2-asis Vidurio ir Rytų Europos pilietinės 
visuomenės forumas įvyko 2016  m. 
lapkričio 25 d. Bukarešte. Į renginį buvo 
pakviesta daugiau kaip 50 pranešėjų iš 
12 Europos šalių pasidalyti savo patirtimi 
ir mintimis apie demokratiją. Forumo 
tikslas – aptarti rimčiausias problemas 
ir būsimas tendencijas bei ištirti, kaip 
pilietinė visuomenė galėtų prisiimti 
daugiau atsakomybės ir atlikti svarbesnį 
vaidmenį dabartinėmis politinėmis 
aplinkybėmis.

Forumo dalyviai patvirtino savo pasi-
ryžimą tęsti Vidurio ir Rytų Europos 
pilietinės visuomenės organizacijų 
bendrų veiksmų ir bendradarbiavimo 
tradiciją, iškėlė naujų idėjų ir paragino 
ES ir Europos ekonominės erdvės šalių 
pilietinę visuomenę siekti visiems aktu-
alių tikslų. Įžanginėje forumo dalyje 
tris demokratijos raidos perspektyvas 
pristatė Rumunijos viešųjų konsulta-
cijų ir pilietinio dialogo ministrė Violeta 

Alexandru, Tarptautinio demokratijos ir 
pagalbos rinkimų klausimais instituto 
(International IDEA) generalinis sekre-
torius Yves Leterme ir EESRK Įvairių 
interesų grupės pirmininkas Luca Jahier. 
Pagrindinė diskusijų tema – politikos 
formuotojų ir pilietinės visuomenės 
vaidmuo Europoje, kur didėja politinis 
ir socialinis nestabilumas, toliau lėtėja 

ekonomikos augimas ir tęsiasi griežto 
taupymo politika, o visą šią situaciją dar 
labiau aštrina konfliktas Artimuosiuose 
Rytuose, migracijos ir pabėgėlių srautai 
į Europą ir geopolitiniai iššūkiai. 2016 m. 
forumo tikslas – padėti išsaugoti demo-
kratiją ir apginti pagrindines vertybes, 
kuriomis pagrįstas Europos ekonomikos 
augimas. (cl)� l
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