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Redakcijos skiltis
Demokratijos ateitis Europoje
Mieli skaitytojai,
daugelį metų Europos teritoriją siaubė karas. Kiekviename Europos mieste galima rasti
kruvinus konfliktus arba pilietinius neramumus menančių praeities reliktų. Šiuo metu
Europos Sąjungos teritorijoje gyvename ilgiausią laikotarpį be karo. Tose vietose,
kurios buvo nusiaubtos, dabar veikia tarpregioninės ir tarptautinės institucijos,
dirbančios tam, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos sklandžiai veikti struktūrai,
kurią vadiname ES. Žinoma, tai labai simboliška, tačiau simbolių nepakanka.
Pirmuosius kelis dešimtmečius po to, kai buvo įsteigta Europos ekonominė bendrija,
buvo matyti, kad šalys nori tapti šio klubo narėmis, o šios vieningos Europos pažanga
visų pirma buvo grindžiama jos ekonominiu potencialu. Bendros politikos kryptys,
nustatytos siekiant pagerinti ekonominę ir socialinę sanglaudą, visų pirma sukurti
pinigų sąjungą, buvo svarbus žingsnis, tačiau tikslas užtikrinti kultūros ir politinę
konvergenciją dar nepasiektas. Daugumai Europos piliečių Europos integracijos viziją
temdo dideli debesys.
Suvokdamas, kad padėtis rimta, Europos Komisijos Pirmininkas Jean-Claude Juncker
praėjusiais metais Europos institucijoms pateikė baltąją knygą dėl Europos ateities.
EESRK visoje Europoje surengė viešas konsultacijas dėl šios baltosios knygos ir
pilietinės visuomenės pasiūlymus perdavė J.-C. Juncker. Kad ir kokie būtų žmonių
vertinimai ir nuomonės apie J.-C. Juncker baltojoje knygoje pateikiamus penkis
scenarijus, akivaizdu, kad padėtis pernelyg sudėtinga, kad būtų galima priimti labai
drąsius sprendimus. Tačiau baltosios knygos pasiūlymuose dėl būsimų iššūkių ES nėra
minima „demokratija“. O taikant mechanizmą, kuris galbūt padėtų išspręsti šią dilemą,
kaip tik reikėtų praktiškai įgyvendinti demokratiją.
Demokratija turi būti dalyvaujamoji, o ne inertiška. Tie piliečiai, kurie išmoko dalyvauti su jais susijusiuose procesuose, vykdo
kampanijas ir kelia reikalavimus ne kaip interesų grupės nariai, o prasmingai, viešojo intereso labui. Jei politinė sąjunga kuriama
viešo dialogo ir bendro sutarimo būdu, visų pirma visoms valstybėms narėms gerbiant demokratines institucijas, yra pagrindo
tikėtis, kad kuriame tokią Europą, kuri sugebės įveikti esamus ir būsimus sunkumus.
Net nėra abejonių, kad demokratijoje glūdi daugelio dabartinių mūsų uždavinių sprendimas. Ir mes turime juo pasinaudoti.
Tačiau norėdami naudotis demokratija Europos lygmeniu, turime išmokti ją įgyvendinti savo šalyse. Kovo 1–2 d. bus surengta
didelė konferencija apie demokratijos ateitį Europoje; ji vyks šalia Akropolio, vietos, kurioje ši koncepcija gimė. Labai
nekantrauju susitikti su garbiais pranešėjais ir apžvelgti veiksnius, trukdančius demokratijai ir keliančius grėsmę demokratijai
Europoje. Aptarsime ryšius tarp demokratijos ir Europos teisės aktų, aiškinsimės, dėl kokių priežasčių socialinė nelygybė
silpnina socialinę sanglaudą, kalbėsime apie valstybių narių nacionalinį suverenumą vykstant Europos integracijai.
Baigdamas norėčiau perfrazuoti poeto Odysseus Elytis žodžius, ištartus jam atsiimant Nobelio premiją: demokratija net ir sunkiu
laikotarpiu mums suteikia tikrumą todėl, kad tai mūsų likimas, o mūsų likimas, nepaisant visko, yra mūsų rankose.
Georges Dassis,
EESRK pirmininkas

Įsidėmėtinos datos

20/02/2018 - 21/02/2018
Briuselis

žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų konferencija Žiedinės
ekonomikos įgyvendinimas. Kas toliau?
01/03/2018 - 02/03/2018
Atėnai

EESRK konferencija Demokratijos ateitis Europoje
06/03/2018 - 07/03/2018
Briuselis

4-asis migracijos forumas
14/03/2018 - 15/03/2018
Briuselis

EESRK plenarinė sesija
15/03/2018 - 16/03/2018
Briuselis

Tavo Europa, tavo balsas!

Trumpai
Kokia vieta tenka kultūrai ateities Europoje? Europos paaugliai rengiasi išsakyti
savo nuomonę Briuselyje
Penkias savaites Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai lankysis
savo šalių mokyklose ir ruoš mokinius renginiui „Tavo Europa, tavo balsas“ ( Your
Europe, Your Say, YEYS). Tai jaunimo asamblėja, kuri Briuselyje vyks 2018 m.
kovo 15–16 d.
EESRK nariai dar prieš kovo mėn. susitikimą dirbs su moksleiviais, kad parengtų atsakymus į
keletą svarbiausių klausimų dėl Europos kultūros ateities:
Kas yra Europos kultūra: tik nacionalinių tradicijų rinkinys ar bendros vertybės, dėl
kurių visi jaučiamės europiečiais?
Koks kultūros ir kultūrinių mainų vaidmuo moksleivių gyvenime?
Kaip Europos Sąjunga galėtų paskatinti kultūrą (kinas, muzika, šokis, literatūra, teatras
ir kt.) ir geriau apsaugoti kultūros paveldo vietas?
Kokį vaidmenį galėtų atlikti kultūra atkuriant Europos regionus ir miestus?
Kaip šis atkūrimas galėtų suteikti naujų užimtumo galimybių jaunimui?
Renginį „Tavo Europa, tavo balsas!“ (YEYS) organizuoja Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK), Europos lygmeniu
atstovaujantis pilietinei visuomenei, ir tai yra Komiteto pagrindinis jaunimui skirtas renginys. Šia iniciatyva EESRK užtikrina, kad
formuojant ES politiką būtų atsižvelgta į jaunosios kartos nuomonę, patirtį ir idėjas.

EESRK pirmininkas Georges Dassis susitiko su Ekonomikos, socialinių ir aplinkos
reikalų tarybos pirmininku Patrick Bernasconi
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) pirmininkas Georges Dassis ir Prancūzijos ekonomikos, socialinių ir
aplinkos reikalų tarybos pirmininkas Patrick Bernasconi sausio 17 d. susitiko Briuselyje pristatyti pradinio savo vadovaujamų
institucijų tvirtesnio bendradarbiavimo vertinimo ir išnagrinėti tolesnės bendros veiklos galimybių.
EESRK ir jam analogiška institucija Prancūzijoje ketina bendromis pastangomis stiprinti pilietinės visuomenės balsą pagrindiniais
socialiniais klausimais, darančiais tiesioginį poveikį Europos piliečiams.
Nuo partnerystės susitarimo pasirašymo 2017 m. birželio mėn. abu pirmininkai ne kartą dalyvavo bendroje veikloje, kurioje pabrėžta
glaudžiai suderinta jų pozicija dviem itin aktualiais Europos klausimais.

Darbuotojų komandiravimo klausimu jie pabrėžė, kaip svarbu bet kokia kaina išvengti lenktyniavimo dėl žemiausio lygio darbuotojų
sąlygų Europoje.
Klimato kaitos srityje jie akcentavo klimato teisingumo būtinybę ir paragino ES ir
nacionalines vyriausybes patvirtinti priemones, apsaugančias pažeidžiamiausias ir
neturtingiausias visuomenės grupes, kurios dažnai labiausiai nukenčia nuo klimato kaitos,
nors už ją yra mažiausiai atsakingos. (dm)

Pirmininkas G. Dassis dalyvavo Europos Parlamento „Sidabrinės rožės
apdovanojimų“ ceremonijoje
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) pirmininkas Georges Dassis
sausio 23 d. dalyvavo 15-ąjį kartą teikiamų „Sidabrinės rožės apdovanojimų“ ceremonijoje,
kurią Europos Parlamente surengė tinklas SOLIDAR, bendradarbiaudamas su Europos
Parlamento Socialistų ir demokratų frakcija ir Europos socialistų partija.
G. Dassis, kurio pirmininkavimui būdingas solidaresnės Europos siekis, išreiškė tiek savo
asmeninę, tiek EESRK paramą tinklo SOLIDAR darbui kuriant teisingesnę Europą:
„Solidarumas buvo viena iš svarbiausių vertybių kuriant Europos Sąjungą ir turi išlikti
neatsiejama Europos projekto dalis.“
SOLIDAR yra Europos tinklas, apimantis daugiau kaip 60 pilietinės visuomenės organizacijų
iš 27 skirtingų šalių ir siekiantis didesnio socialinio teisingumo Europoje bei pasaulyje. Nuo
2000 m. jis teikia „Sidabrinės rožės apdovanojimus“, siekdamas pabrėžti pilietinės visuomenės organizacijų ir pavienių asmenų darbą
kuriant projektus ir iniciatyvas, kurių tikslas – teisingesnis ir solidaresnis pasaulis.

ES žmogaus teisių srities pilietinės visuomenės organizacijoms kyla vis daugiau
sunkumų jų veikloje
Sausio 19 d., penktadienį, EESRK kartu su ryšių grupe suorganizavo renginį, kuriame
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) pristatė savo parengtą ataskaitą,
kurioje įspėjama, kad ES pilietinė visuomenė turi vis mažiau erdvės kovoti už pagarbą
žmogaus teisėms.
Ataskaitoje „Žmogaus teisių srityje ES veikiančių pilietinės visuomenės organizacijų
patiriamos problemos“ nurodomi susirūpinimą keliantys sunkumai, kuriuos savo darbe vis
dažniau patiria ES pilietinės visuomenės organizacijos. Daugiausia susirūpinimo kelia šios
sritys:
teisiniai apribojimai, kurie gali būti susiję tiek su sunkumais kuriant organizaciją, tiek
su asociacijų, taikių susirinkimų, žodžio ir informacijos laisve;
kliūtys, užkertančios kelią naudojimuisi ištekliais, visų pirma struktūriniu ir ilgalaikiu
finansavimu;
stigmatizavimas ir bandymas diskredituoti, taip pat prieš aktyvistus nukreipti fiziniai ir
žodiniai išpuoliai, užuot užtikrinus saugią aplinką jų veiklai;
sunkumai šioms organizacijoms, kaip pripažintiems teisėtiems subjektams, daryti
teigiamą poveikį teisėkūrai ir politikos formavimui.
Ataskaitoje konstatuojama, kad, siekiant užtikrinti tvirtą paramą žmogaus teisių apsaugai, propagavimui ir visapusiškam taikymui,
būtina nedelsiant įgyvendinti visas FRA ir kitų ES institucijų, pavyzdžiui, EESRK, rekomendacijas ir didinti ES pilietinės visuomenės
organizacijų efektyvumą. (mr)

EESRK naujienos
EESRK tariasi su pilietine visuomene dėl kibernetinio saugumo
EESRK ragina ES ir jos valstybes nares taikyti Europos lygmens kibernetinio
saugumo modelį, sustiprinti Europos kibernetinio saugumo agentūros įgaliojimus
ir galiausiai sukurti veiksmingą Europos internetinių paslaugų ir produktų
sertifikavimo sistemą.
Tokios buvo pagrindinės 2018 m. sausio 9 d. Briuselyje įvykusio Kibernetinio saugumo aktui
skirto viešojo klausymo išvados, kurios bus įtrauktos į Transporto, energetikos,
infrastruktūros ir informacinės visuomenės (TEN) skyriaus narių Alberto Mazzola ir
Antonio Longo rengiamą EESRK nuomonę.
EESRK iš esmės pritaria kibernetinio saugumo dokumentų rinkiniui, išdėstytam Europos
Komisijos 2017 m. rugsėjo mėn. Tarybai pateiktame pasiūlyme, ir atkreipia dėmesį į toliau
apžvelgiamas priemones.
Europos kibernetinio saugumo modelis

Visame pasaulyje formuojasi kibernetinio saugumo koncepcija. Tai pasaulinis iššūkis, nes kibernetiniai išpuoliai gali įvykti bet kur, jie
gali būti nukreipti prieš asmenis, pilietinės visuomenės organizacijas, socialines sistemas ir ekonomikos sektorius bet kurioje
valstybėje narėje. Todėl EESRK ragina ES imtis būtinų priemonių ir susitarti dėl Europos lygmens atsparumo tokiems išpuoliams
modelio.
Stipresnė ES kibernetinio saugumo agentūra
Šiuo metu Graikijoje įsikūrusi Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) yra Europos kibernetinio saugumo
kompetencijos centras. EESRK mano, kad ENISA veiklą reikėtų plėsti, ji turi tapti nuolatine ir jai reikėtų skirti daugiau išteklių. Agentūra
turėtų daug dėmesio skirti e. valdžiai ir universaliosioms paslaugoms (e. sveikatai), taip pat vykdyti asmens tapatybės vagysčių ir
sukčiavimo internete prevenciją ir kovoti su šiais reiškiniais.
Europos kibernetinio saugumo sertifikavimas
Siekiant užtikrinti aukštą apsaugos lygį, EESRK rekomenduoja sukurti ES kibernetinio saugumo sertifikavimo sistemą, paremtą bendrai
Europos lygmeniu apibrėžtais kibernetinio saugumo ir IRT standartais. Internetines paslaugas ir produktus būtų galima sertifikuoti
taikant tinkamą ženklinimo sistemą, taip siekiant padidinti vartotojų pasitikėjimą. (mp)

EESRK ragina Komisiją tiksliai apibrėžti siūlomus pranešimo apie tarpvalstybinius
mokesčių susitarimus kriterijus
EESRK savo nuomonėje dėl atgrasomųjų mokesčių vengimo ir mokestinio sukčiavimo
priemonių ragina Komisiją nustatyti tikslesnius siūlomų pareigų teikti duomenis apie
tarpvalstybinius mokesčių susitarimus ir sandorius požymius, kad būtų išvengta
subjektyvaus mokesčių mokėtojų ir mokesčių administratorių aiškinimo, kuris gali lemti
pernelyg didelį pranešimų skaičių ir administracinę naštą.
Komisijos naujoje direktyvoje tarpininkams – subjektams, įmonėms arba specialistams,
teikiantiems konsultacijas mokesčių mokėtojams dėl mokesčių planavimo, – ir kai kuriais
atvejais patiems mokesčių mokėtojams nustatoma pareiga teikti duomenis apie mokesčių
schemas, turinčias bent vieną iš keturių tipinės veiklos, apie kurią privaloma pranešti
mokesčių administratoriams, požymių. Valstybių narių mokesčių administratoriai turės
galimybę automatiškai keistis šia informacija.
„Siūlomų požymių apimtis pernelyg plati“, – teigia pranešėjas Victor Alistar (Įvairių interesų gr., RO). Jis pridūrė, kad „Komisija,
peržiūrėdama kriterijus, turi siekti pusiausvyros tarp teisinio tikrumo ir lankstumo, kad užtikrintų atgrasymo priemonės veiksmingumą
ir pareigos įvykdomumą“.
Be to, EESRK prašo Komisijos paaiškinti, kaip direktyva turi būti taikoma skaitmeninei ekonomikai, ir užtikrinti proporcingumą išlaikant
mažas įmonių administracines sąnaudas.
Komitetas palankiai vertina atitinkamas priemones įgyvendinančioms valstybėms narėms siūlomą logistinę ir techninę paramą ir
pritaria tikslui siūlomomis priemonėmis užtikrinti didesnį tarpininkų veiklos skaidrumą.
„Duomenų teikimo pareiga atgrasys tarpininkus nuo agresyvaus mokesčių planavimo schemų siūlymo. Šis mechanizmas įtvirtins
teisingumą mokesčių srityje ir padės valstybėms narėms užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir stabilias mokestines pajamas“, – teigia
bendrapranešėjis Petru Sorin Dandea (Darbuotojų gr., RO). (jk)

EESRK rūmuose Komisija pristatė priemonių rinkinį, skirtą konsultuoti valstybes
nares apie ES finansavimą migrantų integracijai
Sausio mėn. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) ir Europos
Komisija kartu surengė renginį, kuriame pristatė naują Komisijos priemonių rinkinį, skirtą
padėti valstybėms narėms sustiprinti migrantų kilmės asmenų integraciją veiksmingiau ir
labiau koordinuotai pasinaudojant turimomis ES finansavimo priemonėmis.
Priemonių rinkinyje pateiktos nacionalinėms ir regioninėms finansavimo institucijoms skirtos
praktinės rekomendacijos, kaip iš dabartiniu 2014–2020 m. biudžeto laikotarpiu skirtų įvairių
ES fondų išsirinkti tinkamiausius ir kuo geriau juos suderinti tarpusavyje.
Siekiama integruoti daugiau kaip 20 mln. legaliai ES gyvenančių, tačiau su daugybe
sunkumų ir diskriminacija nuolat susiduriančių trečiųjų šalių piliečių.
Kaip buvo pabrėžta pristatymo metu, daugiau kaip 40 proc. jų gresia skurdas, 18 proc. yra
bedarbiai, o 19 proc. – nebaigę mokyklų, o tai yra beveik dvigubai daugiau nei ES vidurkis.
„ES turi parodyti humaniškumą ir solidarumą. Migrantai neturi būti laikomi našta. Jeigu jie būtų tinkamai integruoti, jie taptų tikra
atgaiva ne tik mūsų ekonomikai, bet ir visai visuomenei“, – teigė EESRK pirmininkas Georges Dassis. (ll)

Nuotraukoje: už regioninę politiką atsakinga Europos Komisijos narė Corina Crețu, EESRK narys Cristian Pîrvulescu ir EESRK
pirmininkas Georges Dassis

Vakarų Balkanų šalims reikalingas aiškus stojimo į ES veiksmų planas
Tokia buvo svarbiausia Briuselyje surengto Europos ekonomikos ir socialinių ir reikalų komiteto viešojo klausymo,
skirto Vakarų Balkanų ekonominei ir socialinei sanglaudai ir europinei integracijai, išvada.

„Labai džiaugiamės, kad ES Tarybai pirmininkaujanti Bulgarija vienu iš savo prioritetų
pasirinko Vakarų Balkanus ir paprašė EESRK parengti nuomonę šiuo klausimu“, – teigė
EESRK tyrimo grupės dėl ekonominės ir socialinės sanglaudos ir europinės integracijos
pirmininkas Ionut Sibian. EESRK nuomonės pranešėjas Andrej Zorko nurodė, kad šis
regionas yra labai sudėtingas ir kad reikalingas glaudesnis regionų bendradarbiavimas bei
aktyvesnis pilietinės visuomenės dalyvavimas Europos integracijos procese. „Vakarų
Balkanai turi tapti vienu iš ES prioritetų artimiausiais metais siekiant užtikrinti
regiono politinį stabilumą“ –, pabrėžė bendrapranešėjis Dimitris Dimitriadis.
Pilietinės visuomenės organizacijų, ekspertų grupių, ES institucijų ir mokslo bendruomenės
atstovai pritarė, kad Vakarų Balkanų ekonominė konvergencija bus ilgalaikis procesas ir kaip
keletą šio regiono šalių patiriamų problemų nurodė aukštą nedarbo lygį, žemą našumą,
gebėjimų atotrūkį ir silpną konkurencingumą. „Kronizmas vis dar giliai įsišaknijęs“ , –
teigė Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko direktoriaus pavaduotojas Peter Sanfey.
Klausymo dalyviai sutiko, kad regione jau įgyvendinamos įvairios priemonės ir programos kai kurioms iš šių problemų spręsti, tačiau
aiški įstojimo į ES perspektyva šalims būtų rimta paskata paspartinti reformų įgyvendinimą. Be to, jie pabrėžė, kad labai
svarbu į Europos integracijos procesą oficialiau įtraukti regiono socialinius partnerius ir pilietinės visuomenės
organizacijas. (sg)

Europoje pagamintiems produktams („Made in Europe“) Europos rinkoje turi būti
užtikrintos tokios pat sąlygos kaip konkurentams
Nors protekcionizmas nėra tinkamas pasirinkimas Europai, ES negali leisti, kad
jos vidaus rinką užplūstų produktai, kurie akivaizdžiai neatitinka jos socialinių ir
aplinkos standartų ir kelia grėsmę jos pramonei – apie tai perspėjama sausio mėn.
plenarinėje sesijoje priimtoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto
(EESRK) nuomonėje dėl ES pramonės politikos.
Europa nori įkvėpti savo pavyzdžiu – jos apdirbamoji pramonė gina darbuotojų teises, saugo
aplinką ir investuoja į inovacijas. Tačiau tam pasiekti reikia didelių sąnaudų, kurios atsispindi
ES pagamintų produktų kainose. Norėdama užtikrinti savo pramonei teisingas prekybos
sąlygas, ES privalo pasirūpinti, kad į jos rinką iš kitur patenkantiems produktams būtų
taikomos tos pačios taisyklės. Tai buvo pagrindinė EESRK nuomonės Visapusiškas požiūris į
pramonės politiką mintis.

„Europa negali... Ji negali sau leisti būti naivi. Perteklinių pajėgumų, neteisėtos valstybės
pagalbos ir kitų nesąžiningos konkurencijos formų klausimai turi būti sprendžiami ES teisės
aktais, kartu laikantis PPO taisyklių“, – teigė nuomonės pranešėjas Gonçalo Lobo Xavier
(Darbdavių gr., PT).
ES į savo darbotvarkę turi įtraukti kovos su šia praktika priemones. ES antidempingo priemonės turi būti operatyvesnės, geriau
stebimos ir lankstesnės.
EESRK pabrėžė, kad, palyginti su pasauliniais veikėjais, pavyzdžiui, Kinija, Indija ir Korėja, kurie labai aktyviai plėtoja savo pramonės
politiką, Europa neturi nuoseklios ilgalaikės perspektyvos savo pramonei.
Reikia nuoseklaus pramonės veiksmų plano, į kurį būtų įtraukti privalomi tikslai, grafikai ir priemonės, skirtos spręsti keturis
didžiausius artimiausių dešimties metų uždavinius: skaitmeninimo, klimato kaitos, globalizacijos ir demografinių pokyčių.
Taip pat svarbu susigrąžinti bent jau kai kuriuos Europos pramonės sektorius.
Nuomonė buvo parengta ES Tarybai pirmininkaujančios Bulgarijos prašymu.(dm)

EESRK ragina skubiai priimti Komisijos pasiūlymą dėl konkurencijos apsaugos oro
transporto sektoriuje
EESRK pritaria Europos Komisijos pasiūlymui dėl ilgai laukto reglamento dėl
konkurencijos apsaugos oro transporto sektoriuje persvarstymo. Sausio mėn.
EESRK plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje Komitetas ragina Europos
Parlamentą ir Tarybą skubiai priimti persvarstytą reglamentą, kad būtų galima
veiksmingai spręsti tarptautinės konkurencijos iškraipymo problemą.
EESRK pritaria Komisijos dvejopam požiūriui į sąžiningos tarptautinės konkurencijos apsaugą
ir savo poziciją patvirtino 2018 m. sausio 17 d. priimdamas Jacek Krawczyk parengtą
nuomonę. Viena vertus, pasiūlymas suteikia daugiau galios jau galiojantiems teisės aktams,
o Komisijai – veiksmingą priemonę pasipriešinti ir užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui oro
transporto sektoriuje. Kita vertus, ES aviacijos susitarimai yra paskata trečiosioms šalims
laikytis ES teisės aktų mainais į galimybę patekti į ES rinką.
„Šis pasiūlymas yra dar vienas svarbus žingsnis įgyvendinant daugiau kaip prieš dvejus metus paskelbtą ES aviacijos strategiją.
Būsima ES aviacijos sėkmė priklauso nuo to, kaip veiksmingai įgyvendinama strategija“, – pareiškė P. Krawczyk. „Kadangi aviacija
yra svarbi ES ekonomikai, įgyvendinant strategiją turi dar aktyviau dalyvauti visi suinteresuotieji subjektai“, – pridūrė pranešėjas.
Reglamento dėl konkurencijos apsaugos oro transporto sektoriuje (Reglamento Nr. 868/2004) persvarstymas yra susijęs su didesniu
dokumentų rinkiniu „Aviacija: atvira ir susieta Europa“, kuriame taip pat pateikiamos gairės ES oro transporto vežėjų nuosavybės ir
kontrolės taisyklių, viešųjų paslaugų įsipareigojimo ir oro eismo valdymo tęstinumo srityse. (mp)

EESRK tvirtai remia pirmą kartą ES Tarybai pirmininkaujančios Bulgarijos

prioritetus
„Pirmininkavimo sėkmė priklauso ne nuo šalies dydžio, o nuo politinės valios skatinti
Europos ateičiai svarbią politiką“, – kalbėjo EESRK pirmininkas Georges Dassis, EESRK
sausio mėn. plenarinėje sesijoje sakydamas sveikinimo kalbą Bulgarijos darbo ir
socialinės politikos ministro pavaduotojai Zornitsa Roussinova. Z. Roussinova
EESRK nariams pristatė keturis Bulgarijos pirmininkavimo prioritetus:
Europos ir jaunimo ateitis;
Europinė perspektyva ir Vakarų Balkanų sujungiamumas;
saugumas ir stabilumas stiprioje ir vieningoje Europoje;
skaitmeninė ekonomika ir skaitmeniniai įgūdžiai ateičiai.
socialinės politikos ir užimtumo srityse:

Be to, ji apžvelgė svarbiausias ateinančio pusmečio Bulgarijos pirmininkavimo temas

darbo ateitis;
Europos socialinio matmens stiprinimas;
ankstyvojo vaikų ugdymo politika;
vienodos teisės neįgaliesiems.
„Labai norime perskaityti tiriamąsias nuomones, kurias, reaguodamas į mūsų prašymus, pateiks EESRK“, – pareiškė Z. Roussinova.
(sg)

Nuotraukoje: Bulgarijos darbo ir socialinės politikos ministro pavaduotoja Zornitsa Roussinova ir EESRK pirmininkas Georges Dassis

EESRK ragina įvesti finansinį draudimą žalai nuo kibernetinio sukčiavimo
nukentėjusiems asmenims atlyginti
„Valstybių narių teisinio bendradarbiavimo gerinimas kovos su kibernetiniu
sukčiavimu srityje yra žingsnis tinkama linkme“, – teigia EESRK neseniai priimtoje
nuomonėje, kurioje vertinamas Komisijos direktyvos projektas dėl kovos su
sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu. Tačiau EESRK
ragina imtis daugiau apsaugos priemonių skaitmeninių mokėjimo priemonių
naudotojams apsaugoti ir privalomų prevencinių priemonių siekiant juos įspėti
apie kibernetinių nusikaltėlių veiklos schemas.
Nors nuomonės pranešėjas Victor Alistar palankiai įvertino Komisijos pasiūlymą, jis nurodė
būtinybę neapsiriboti vien nacionalinių teisėtvarkos institucijų bendradarbiavimu
tyrimo srityje ir teisminiu bendradarbiavimu.
EESRK siūlo reikalauti, kad valstybės narės įvestų finansinį draudimą siekiant atlyginti žalą
nuo kibernetinio sukčiavimo, susijusio su mokėjimo kortelėmis, nukentėjusiems asmenims.
Šis finansinis draudimas turėtų būti taikomas tiek asmenims, tiek MVĮ .

atvejus.

Be to, kad kova su kibernetiniu sukčiavimu būtų veiksminga, ekonominės veiklos
vykdytojai turėtų būti teisiškai įpareigoti pranešti apie kibernetinio sukčiavimo

Itin opus klausimas yra kibernetinis sukčiavimas, susijęs su euro zonoje išduotomis skaitmeninėmis mokėjimo priemonėmis. EIB
ataskaitos duomenimis, 2013 m. ES jis buvo vertinamas 1,4 mlrd. EUR. Nuo tada ši suma tik augo.
Viena iš pažeidžiamiausių sričių yra kelionės išlaidų apmokėjimas: traukinio, lėktuvo bilietai, apgyvendinimas ir kiti susiję sandoriai.
Dalis asmenų, kurie yra susiję su tokio pobūdžio kibernetiniu sukčiavimu arba iš jo pelnosi, yra teroristinę veiklą vykdantys asmenys ir
organizacijos.
EESRK manymu, kovojant su kibernetiniais nusikaltimais svarbus vaidmuo turėtų tekti prevencijai. Visuomenė turėtų būti įspėta apie
kibernetinių nusikaltėlių taikomus skaitmeninių mokėjimo priemonių padirbinėjimo būdus, o valstybių narių teisėtvarkos institucijos
turėtų rengti informuotumo didinimo ir informacines kampanijas, kurias vykdant būtų aiškinamos priežastys, rizika ir apsisaugojimo
nuo kibernetinio sukčiavimo būdai. (dm)

Fiskalinės politikos indėlis labai svarbus siekiant tolesnio euro zonos ekonomikos
atsigavimo 2018 m.
EESRK nesutinka su Europos Komisijos pasiūlymu dėl iš esmės neutralios fiskalinės politikos krypties ir vietoj to siūlo
siekti pozityvios fiskalinės politikos krypties, atitinkančios maždaug 0,5 proc. BVP. Savo nuomonėje 2018 m. euro
zonos ekonominė politika Komitetas teigia, kad daugiausia pastangų biudžeto srityje turėtų dėti šalys, turinčios
einamosios sąskaitos perteklių ir fiskalinio manevravimo galimybę.
Atsižvelgdamas į vis dar trapų, nevisapusišką ir netipišką euro zonos ekonomikos atsigavimą ir paskelbtus ECB pinigų politikos
vykdymo pakeitimus, EESRK ragina siekti, kad fiskalinė politika paremtų pinigų politiką. EESRK, be kitų klausimų, rekomenduoja

apsvarstyti žemą investicijų lygį, išorės einamosios sąskaitos perteklių ir vangumą darbo
rinkoje.
„Į viešąsias investicijas sutelktos fiskalinės paskatos ne tik užtikrintų stipresnę paklausą
artimiausiu laikotarpiu, bet ir ilgainiui padidintų augimo potencialą, taip sprendžiant
valstybės skolos tvarumo klausimą“, – teigė pranešėjas Javier Doz Orrit (Darbuotojų gr., ES).
Viešosios investicijos turi būti skiriamos ne tik infrastruktūrai, bet ir socialinėms
investicijoms, o vidaus paklausa turėtų būti skatinama visų pirma didinant darbo užmokestį.

Doz Orrit, ECO 444

„Taikant fiskalines taisykles, rekomenduojame viešųjų išlaidų investicijoms neįskaičiuoti. Tai
sukurtų palankias sąlygas labiau integraciniam augimui ir didėjančiai konvergencijai“, – sakė
Doz Orit.

EESRK palankiai vertina Komisijos politikos tikslus – tvarus ir integracinis augimas, atsparumas ir konvergencija, taip pat jos prioritetus
struktūrinių reformų srityje, ir mano, kad reformomis turi būti didinamas našumas ir remiamas aukštos kokybės darbo vietų kūrimas ir
nelygybės mažinimas. Jis ragina imtis veiksmingų priemonių, kad būtų sustabdytas žalingas viešųjų biudžetų mažinimas, ir remia
būtinus EPS stiprinimo veiksmus. (jk)

Vairavimo ir poilsio trukmė, darbo laikas ir darbuotojų komandiravimas
EESRK nuomonė „Vairavimo ir poilsio trukmė, darbo laikas ir darbuotojų komandiravimas“ buvo priimta 2018 m.
sausio 18 d. vykusioje 531-ojoje plenarinėje sesijoje 173 nariams balsavus už, 89 – prieš ir 17 susilaikius. Nuomonę
parengė pranešėja Tanja Buzek, priklausanti Transporto, energetikos, infrastruktūros ir informacinės visuomenės
(TEN) skyriui. (mp)

Grupių naujienos
Socialinės teisės ir kelių eismo saugumas
parengė EESRK Darbuotojų grupė
Sausio mėn. plenarinėje sesijoje buvo priimta svarbi nuomonė dėl transporto sektoriaus itin
svarbaus vaidmens ES ekonomikai, kurioje nagrinėjami esminiai klausimai, pavyzdžiui,
poilsio laikas ir darbuotojų komandiravimas. Komitetas atkreipia dėmesį į tai, kad į judumo
dokumento rinkinį įtrauktų teisės aktų pakeitimai neleidžia veiksmingai išspręsti nustatytų
įvairių problemų ir, Darbuotojų grupės nuomone, jais neužtikrinama sėkminga kova su
socialiniu dempingu kelių transporto sektoriuje. Be to, siekiant geriau kontroliuoti, kaip šios
taisyklės taikomos tarptautiniu lygmeniu, EESRK ragina įsteigti Europos kelių transporto
agentūrą.
„Kainų vaidmuo transporto sektoriuje yra esminis, todėl mes turime nustatyti taisykles,
kuriomis būtų užtikrintos vienodos konkurencijos sąlygos visiems vežėjams, nepriklausomai nuo jų dydžio, ir visiems mobiliesiems
darbuotojams nesukuriant naujų kliūčių vidaus rinkoje ir nepažeidžiant socialinės apsaugos teisės aktų“, – pabrėžė pranešėja Tanja
Buzek. Ji pridūrė, kad vidaus rinka turi veikti visų suinteresuotųjų subjektų labui ir visose – tiek senosiose, tiek naujosiose – valstybėse
narėse.
Taikyti darbuotojų komandiravimo taisykles kelių transporto sektoriuje visoje ES yra labai svarbu siekiant sukurti vienodas sąlygas
darbuotojams ir įmonėms, taip pat svarbu stebėti, ar jos yra veiksmingai taikomos. Atsižvelgdami į tai, mes pritariame EESRK
susirūpinimui, kad dėl numatyto ne ilgesnio kaip 6 mėnesių draudimo laikotarpio ir apimamos vairuotojų grupės gali mažėti
komandiravimo taisyklių vykdymo užtikrinimo ir taikymo kontrolės veiksmingumas. (mg)

Išsiskyrė EESRK narių nuomonės dėl darbuotojų komandiravimo transporto
sektoriuje Darbdavių grupė nepritaria EESRK nuomonei
parengė EESRK Darbdavių grupė
Darbdavių grupė nepritarė EESR nuomonei dėl vairavimo ir poilsio laikotarpių,
darbo laiko ir darbuotojų komandiravimo. Grupės manymu, nuomonėje
nepakankamai atspindėti Komiteto narių nuomonių dėl Komisijos pasiūlymo dėl
darbuotojų komandiravimo skirtumai.
„Komandiravimo taisyklių taikymas tarptautiniam kelių transportui yra protekcionistinė ir
judėjimo laisvę varžanti politika. Deja, priimtame EESRK dokumente neatsižvelgiama į šias
neigiamas pasekmes. ES bendrajai rinkai kyla rimtas pavojus ir nukentės tūkstančiai
Europos transporto sektoriuje veikiančių MVĮ“, – teigė Darbdavių grupės pirmininkas
P. Krawczyk.
Diskusijos metu Darbdavių grupės nariai atkreipė dėmesį į daugybę Komisijos pasiūlymo dėl darbuotojų komandiravimo netikslumų.
Kadangi nėra tinkamos infrastruktūros, griežtesnės taisyklės darytų priešingą poveikį ir nepagerintų darbo sąlygų.
Nariai pabrėžė, kad siūlomos taisyklės paskatins netikrumą ir lems papildomą biurokratinę naštą vairuotojams ir įmonėms. Jie atkreipė
dėmesį į teisės aktuose pateiktas netikslias apibrėžtis, dėl kurių gali susidaryti absurdiškų situacijų.
Grupė pateikė keletą nuomonės pakeitimų, tačiau jiems nepritarė pranešėjas ir dauguma EESRK narių. Nuomonė priimta 2018 m.
sausio 18 d. EESRK plenarinėje sesijoje 193 nariams balsavus už, 89 – prieš ir 17 susilaikius. (lj)

Pilietinė visuomenė Europos Sąjungoje: ateities scenarijai 2030 m. Neeilinis
Įvairių interesų grupės posėdis
parengė EESRK Įvairių interesų grupė
Pasibaigus antrajai vasario mėn. plenarinės sesijos dienai, III grupė EESRK rūmų
JDE 62 salėje surengs neeilinį posėdį „Pilietinė visuomenė Europos Sąjungoje:
ateities scenarijai 2030 m.“.
Posėdžio tikslas – pristatyti tyrimą „Būsima pilietinės visuomenės raida Europos Sąjungoje“,
kuris buvo viešinamas bendradarbiaujant su ryšių grupe. Tyrimą EESRK užsakymu atliko
CNVOS (NVO informacijos, bendradarbiavimo ir plėtros centras (Slovėnija)) ir ENNA (Europos
nacionalinių pilietinės visuomenės asociacijų tinklas).
Šiame tyrime, kuris parengtas atsižvelgiant į neseniai atliktų analizių ir tyrimų, interviu ir apklausų dokumentinį tyrimą, nušviečiama
dabartinė pilietinės visuomenės organizacijų padėtis nacionaliniu ir Europos lygmenimis. Jo tikslas – išnagrinėti pagrindinius pilietinės
visuomenės organizacijoms iškylančius sunkumus ir galimybes juos išspręsti. Tyrime pateikiami penki scenarijai, susiję su
pagrindiniais pokyčius lemiančiais veiksniais, taip pat keletas konkrečių rekomendacijų ir išvadų.
Renginyje dalyvaus EESRK nariai ir Europos pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, jam pirmininkaus EURACTIV vyriausioji
redaktorė Daniela Vincenti. Kalbės Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas, atsakingas už ryšius su EESRK ir RK, Ramón Luis
Valcárcel Siso, Europos Komisijos Europos politinės strategijos centro vadovo pavaduotojas Paweł Świeboda, EESRK grupių pirmininkai
ir žymūs akademinės bendruomenės atstovai. (ih)
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