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Redakcijos skiltis
Kibkime į darbą ir raskime sėkmingus sprendimus dėl Europos ateities
Mieli skaitytojai,
džiaugiuosi galėdamas pasirašyti šią pirmąją redakcijos skiltį jau būdamas naujai
išrinktu Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininku. Eidamas šias
pareigas, turėsiu garbės pirmininkauti mūsų gegužės 24 d. plenariniam posėdžiui,
kuriame bus minimos 60-osios EESRK metinės.
Kai skaitysite šias eilutes, jau būsime beveik pasiruošę šiam svarbiam renginiui. Nors
minėjimas, be jokios abejonės, suteiks mums progą prisiminti svarbiausius Komiteto
istorijos momentus, nuo pat pradžių nusprendėme, kad atidžiau žvelgsime ne į praeitį,
o į ateitį.
Todėl mąstysime ir kalbėsime apie EESRK ateitį, o ne praeitį. Komiteto svarbą
šiandieninėje Europoje patvirtinsime pakviesdami aukštus ES vadovus ir kitus svarbius
veikėjus, kurie paliko žymę naujausioje ES istorijoje, padiskutuoti su mumis apie
Europos ateitį.
Koks Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto vaidmuo šiandieninėje ir
rytojaus Europoje? Esu įsitikinęs, kad EESRK gali padėti kurti taip žmonėms reikalingą
„Europą, kuri rūpinasi ir saugo“. Visiems politiniams subjektams – regionams,
valstybėms ar viršvalstybinėms organizacijoms, – priklausomai nuo jų gebėjimo,
pasiseka arba nepasiseka įvykdyti šį dvigubą reikalavimą.
Šiuo metu daugelis abejoja Europos pasirengimu įvykdyti šią užduotį. Turime
apsvarstyti, kaip rasti tinkamus atsakymus, ir neleisti populistams, protekcionistams ir
ekstremistams įtikinti žmonių, kad jie turi geresnių sprendimo būdų.
EESRK atstovauja didelei Europos organizacijų daugumai – įmonėms, darbuotojams, ūkininkams, vartotojams, fondams,
kooperatyvams, kt. – ir visos jos turi siūlyti, kaip spręsti savo narių problemas ir patenkinti jų poreikius. Kitaip jie paprasčiausiai
neišgyventų.
Visą šią pozityvią energiją nukreipkime į kūrimą tokios Europos, kuri ne tik rūpinasi ir saugo, bet ir neleidžia Europai pasukti
pavojingu keliu. Istorija mus moko, kad reikalai gali pasisukti labai bloga linkme, jeigu didžioji dauguma tylės. Pati pilietinė
visuomenė turi būti suinteresuota išsakyti savo nuomonę ir dalyvauti ieškant sprendimų, kaip išsaugoti ateitį mūsų šeimoms,
mūsų darbuotojams, mūsų piliečiams ir mūsų bendruomenėms. Taigi, kibkime į darbą ir ieškokime konstruktyvių ir sėkmingų
sprendimų dėl Europos ateities.

Luca Jahier
EESRK pirmininkas

Įsidėmėtinos datos

2018 06 04
Briuselis

3-ioji Europos socialinės ekonomikos įmonių diena
2018 06 18
Briuselis

EESRK aukšto lygio suinteresuotųjų subjektų susitikimas dirbtinio intelekto
tema
2018 07 11–12
Briuselis

EESRK plenarinė sesija

Trumpai
OPEN DAY – unikali galimybė susipažinti su EESRK veikla
2018 m. gegužės 5 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas atvėrė savo duris
visuomenei Europos dienai paminėti. EESRK pristatė savo veiklą lankytojams ir daugiausiai
dėmesio skyrė kultūrai, nes 2018 m. yra Europos kultūros paveldo metai.
EESRK OPEN DAY buvo unikali galimybė piliečiams susipažinti su vienintelės organizuotai
pilietinei visuomenei atstovaujančios institucijos Europoje darbu. Ši institucija suburia
darbdavius, profesines sąjungas ir grupes, pavyzdžiui, profesines ir bendruomenines
asociacijas, jaunimo organizacijas, moterų grupes, vartotojus, aplinkos apsaugos aktyvistus
ir daugelį kitų.
Šią dieną lankytojai ir žurnalistai turėjo progą daugiau sužinoti apie EESRK ir pasikeisti
nuomonėmis su jo nariais dėl pilietinės visuomenės vaidmens Europos sprendimų priėmimo procese ir dėl konkrečių klausimų,
pavyzdžiui, tvirtesnės ekonomikos, kovos su suplanuotu nusidėvėjimu, kibernetinio saugumo, dalyvaujamosios demokratijos ir
daugiakalbystės. (mp)

Jordanija yra svarbi partnerė siekiant stabilumo ES kaimyninėse šalyse
Kovo 26–27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto delegacija Amane susitiko
su vietos pilietinės visuomenės atstovais ir vyriausybės pareigūnais. Vizito metu vykusiose
diskusijose daugiausia dėmesio buvo skiriama sunkumams, su kuriais susiduria ši šalis dėl
nepakankamo stabilumo regione. EESRK delegacija pripažino, kad būtina tarptautinė parama
ir išsamios priemonės, kadangi per pastaruosius keletą metų šalis suformavo visapusišką
požiūrį į didžiulius pabėgėlių, visų pirma bėgančių nuo karo Sirijoje, srautus.
Įvairių susitikimų metu EESRK nariai išreiškė viltį, kad būtų galima kuo greičiau paskirti
Jordanijos ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos narius ir įsteigti atstovaujančią instituciją,
kurią sudarytų darbuotojų, profesinių sąjungų ir pilietinės visuomenės atstovai. EESRK delegacija pabrėžė Jordanijos ESRT atliekamo
vaidmens ir konsultacijų su organizuota pilietine visuomene politinio proceso metu svarbą siekiant rasti įtraukius ir tvarius sprendimus
klausimais, kuriuos šalis turi spręsti. (sg)

ES ir Gruzijos pilietinė visuomenė aptaria MVĮ padėtį ir maisto saugos klausimus
Gruzijoje
Paskutinis ES ir Gruzijos pilietinės visuomenės platformos susitikimas įvyko kovo 22 d. Tbilisyje. Platformos nariai aptarė ES ir Gruzijos
asociacijos susitarimo įgyvendinimą ir priėmė bendrą deklaraciją. Pilietinės visuomenės platformos dalyviai palankiai įvertino anksčiau
kovo mėn. gautą žinią, kad galima nauja aukštesnio lygio ES ir Gruzijos dvišalio sektorių bendradarbiavimo forma, ir išreiškė paramą
beviziam trumpalaikio buvimo režimui, kuriuo jau pasinaudojo nemažai Gruzijos piliečių.
Bendroje deklaracijoje palankiai vertinama pažanga verslo aplinkos gerinimo srityje ir MVĮ padėtis Gruzijoje, tačiau pabrėžiama, kad
vyriausybė turėtų labiau pasistengti patenkinti MVĮ poreikius. Be to, pilietinės visuomenės platformos dalyviai atkreipė dėmesį į tai,
kad Gruzijos darbo teisės aktuose trūksta su lyčių aspektu susijusių nuostatų ir taisyklių, kuriomis už vienodą darbą užtikrinamas
vienodas užmokestis. Nariai palankiai įvertino valdžios institucijų pastangas tobulinti šalies maisto saugos sistemą, bet kartu nurodė,
kad reikia daugiau nuveikti nesaugių maisto produktų atsekamumo klausimu. (sg)

ES ir Ukrainos pilietinės visuomenės platformos dalyviai reiškia susirūpinimą dėl
mažo darbo užmokesčio tendencijų Ukrainoje
ES ir Ukrainos pilietinės visuomenės platforma ragina Kijevą nuosekliau įgyvendinti reformas
įvairiuose sektoriuose ir didžiausią prioritetą teikti mažo darbo užmokesčio ir skurdo
klausimams. Šie klausimai buvo svarstomi per 6-ąjį pilietinės visuomenės platformos posėdį
Briuselyje, kuriame platformos nariai diskutavo, kaip įgyvendinamas ES ir Ukrainos
asociacijos susitarimas, koks darbo užmokesčio lygio vaidmuo mažinant skurdą ir koks jo
poveikis darbo jėgos migracijai; buvo kalbama ir klimato kaitos tema.
Pilietinės visuomenės platformos dalyviai palankiai įvertino Ukrainos vyriausybės priimtą
naująjį asociacijos susitarimo įgyvendinimo veiksmų planą. Tačiau jie pripažino, kad reikia
nuosekliai įgyvendinti reformas įvairiose srityse. Be to, pilietinės visuomenės platformos
nariai pažymėjo, kad nepaisant prisiimtų įsipareigojimų neigiamos nedidelio darbo
užmokesčio tendencijos Ukrainoje dar labiau pablogėjo. Jie paragino Ukrainą skubiai atšaukti
priimto kovos su korupcija įstatymo nuostatas. Be to, bendroje deklaracijoje ES ir Ukrainos pilietinė visuomenė pasmerkė 2018 m.
kovo mėn. Kryme įvykusius neteisėtus rinkimus. (ia)

Serbija ir ES turėtų dėti daugiau pastangų, kad užtikrintų šalies įstojimą į ES iki
2025 m.
Paskutinis ES ir Serbijos pilietinės visuomenės jungtinio konsultacinio komiteto (JKK) posėdis
įvyko balandžio 12 d. Briuselyje. JKK nariai aptarė Serbijos stojimo į ES derybų dabartinę
padėtį ir tolesnį darbą bei priėmė baigiamąją deklaraciją. Serbija buvo pripažinta viena iš
dviejų geriausiai parengusių šalių kandidačių Vakarų Balkanų regione.
Pilietinės visuomenės atstovai paragino Serbijos valdžios institucijas toliau dirbti, kad
užtikrintų teisinės valstybės principo laikymąsi, pagrindinių teisių, teismų reformos, kovos su
korupcija ir spaudos laisvės įgyvendinimą. Buvo rekomenduojama sudaryti socialinio
verslumo darbo grupę, kurioje dalyvautų visi svarbūs suinteresuotieji subjektai, šalies
socialinio verslumo strategijai parengti. Baigiamojoje deklaracijoje palankiai įvertinta nauja
Serbijos vyriausybės ir pilietinės visuomenės struktūruoto dialogo forma. Tačiau
deklaracijoje Serbijos valdžios institucijos raginamos veiksmingiau įtraukti visus suinteresuotuosius subjektus kuriant viešąją politiką.
(sg)

Europos romai ir toliau diskriminuojami ir etniškai profiliuojami
Didžiausia Europos mažuma – daugiau kaip dešimt milijonų žmonių – yra toliau
diskriminuojama ir patiria atskirtį daugelyje Europos Sąjungos valstybių narių. Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komitete (EESRK) susirinkę žmogaus teisių NVO ir ES
politikai įspėjo, kad policija dažnai ir toliau etniškai profiliuoja romus. Viešasis klausymas
„Priešiškumo romams problemos sprendimas etninio profiliavimo kontekste“ įvyko trečiąją
ES romų savaitę, kurią balandžio 8–12 d. Briuselyje surengė ES institucijos.
Buvo pabrėžta, kad didžiausia problema, su kuria susiduria romų bendruomenės, ypač
Vidurio ir Rytų Europoje, išlieka netinkama jų integracija į visuomenę, kuri dažniausiai lemia
jų skurdą. Pranešėjai taip pat atkreipė dėmesį į padažnėjusį etninį profiliavimą, susijusį su
kovos su terorizmu priemonėmis ir griežtesne sienų kontrole dėl migracijos, ir nurodė, kad
romai priklauso grupėms, kurios patiria šios santykinai naujos tendencijos poveikį. (ia)

Pilietinės visuomenės forumas ragina imtis konkrečių priemonių siekiant
išspręsti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo problemą ir patobulinti darbo
standartus
6-asis Pilietinės visuomenės forumo pagal ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimą
posėdis įvyko balandžio 11 d. Seule ir jam bendrai pirmininkavo Lee Ho-Geunas ir Georgi
Stoevas. Bendrame savo pareiškime pirmininkai pabrėžė, kad dėl nestabilios geopolitinės
aplinkos kyla naujų iššūkių ES ir Korėjos santykiams. Jie paragino regione propaguoti
bendras vertybes ir interesus ir siekti, kad Korėjos ir ES partnerystė geriau atitiktų piliečių
lūkesčius.

politikos ir teisės klausimais. (sg)

Pilietinės visuomenės forume buvo rekomenduojama pagrindiniams su dideliu išmetamųjų
teršalų kiekiu susijusiems Korėjos ir ES pramonės sektoriams pasinaudoti naujais žiedinės
ekonomikos modeliais siekiant sumažinti pramonės priklausomybę nuo iškastinio kuro ir
pagerinti gyvenimo kokybę. Abi šalys išreiškė savo įsipareigojimą kurti tvarią ir įtraukią
pasaulio ekonomiką. Buvo susitarta, kad vienodas užmokestis už vienodą darbą turėtų būti
pagrindinis prioritetas tiek ES, tiek Korėjai. Forume taip pat pabrėžta, kad reikia palaikyti
konstruktyvų socialinį dialogą su darbdavių ir darbuotojų atstovais užimtumo, darbo

Nauji leidiniai
Nauja brošiūra „Sužinokite, kuo jums gali būti naudingas EESRK“
Iš pradžių brošiūrą bus galima skaityti šešiomis kalbomis – EN, FR, DE, ES, IT ir NL, o vėliau ir
kitomis 17 oficialių ES kalbų popieriniu ir elektroniniu formatu [EESRK interneto svetainėje,
žr. toliau pateikiamą nuorodą].
Spausdintą leidinio versiją bus galima gauti prašymą nusiuntus adresu
vipcese@eesc.europa.eu. (jp)

Skaitmeninis leidinys – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
(EESRK) – 60 veiklos metų
Veikli pilietinė visuomenė kuria Europos ateitį!
Komitetas, įkurtas 1957 m. Romos sutartimis, 1958 m. gegužės 19 d. surengė savo
pirmąją plenarinę sesiją. Nuo tada Komiteto istorija susijusi su Europos integracijos
procesu, kuriame jis nuolat dalyvavo.
Šiame skaitmeniniame leidinyje apžvelgiama 60 Komiteto veiklos metų, per kuriuos jis
siekė įtraukti įvairius pilietinės visuomenės atstovus į Europos kūrimą, ir atkreipiamas
dėmesys į sėkmingus Komiteto darbus, didžiuosius jo laimėjimus, pridėtinė vertę ir Europos ateities viziją .
Šis vaizdingas leidinys, kuriame pateikta multimedijos turinio, visų pirma vaizdo įrašų ir infografikų, skirtas tiek gerai informuotam
skaitytojui (žiniasklaidos atstovams, pilietinės visuomenės organizacijoms, nacionalinėms ekonomikos ir socialinių reikalų taryboms,
kitoms institucijoms, universitetams ir pan.), tiek plačiajai visuomenei. Leidinys bus atnaujinamas, jame siekiama pabrėžti
išskirtinį EESRK, kaip dalyvaujamosios demokratijos skatintojo, ir jo atstovaujamos pilietinės visuomenės vaidmenį Europos
integracijos procese.
Leidinys prieinamas mobiliuosiuose įrenginiuose (planšetiniuose kompiuteriuose ir netrukus išmaniuosiuose telefonuose) ir kol kas
pateikiamas trimis kalbomis (EN, FR ir DE) Komiteto interneto svetainėje. (fgr)

EESRK naujienos

Piliečiai aktyviai diskutuoja apie Europos ateitį
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, kaip pilietinės visuomenės atstovas,
atvėrė savo duris dvi dienas (gegužės 5–6 d.) trukusiam Europos piliečių forumui, į kurį
susirinko daugiau kaip šimtas piliečių, atstovaujančių 27 valstybių narių, išskyrus JK,
įvairovei.
Šį susitikimą Prancūzijos Vyriausybės iniciatyva organizavo Europos Komisija,
bendradarbiaudama su Komitetu, kuris tapo šio pirmojo renginio šeimininku.

galimybę pareikšti kiekvienas dalyvis.

Forumo dalyviai pasidalijo savo nuogąstavimais, viltimis ir nerimu dėl Europos ateities ir
padėjo nustatyti 12 pagrindinių klausimų, kurie labiausiai rūpi europiečiams. Jie susiję su
visais gyvenimo aspektais, kaip antai nedarbas, švietimas, migracija, aplinka, klimatas,
sveikata, gynyba ir saugumas. Trumpai tariant, savo nuomonę apie Europos ateitį turėjo

Nuo gegužės 9 d. klausimynas, tapęs europine priemone, kuria Europos Komisija naudojasi vykdydama konsultacijas, bus skelbiamas
internetu ir prieinamas visiems Europos piliečiams, rengiantis 2019 m. gegužės mėn. Sibiu įvyksiančiam Europos Vadovų Tarybos
susitikimui.
EESRK pirmininkas Luca Jahier pabrėžė unikalų šio projekto pobūdį, nes jis verčia „kelio ieškoti nesustojant“, ir akcentavo, kaip svarbu
diskutuoti Europos piliečių siūlomomis temomis. Be to, pirmininkas patikino forumo dalyvius, kad į jų nuomones bus atsižvelgta:
„Nuomonių įvairovė, kultūrinis ir kalbinis kontekstas – tai mūsų europinės erdvės turtingumo pagrindas.“
Pasak III grupės nario Thierry Libaert, Europos piliečių forumas, baigęs darbą Briuselyje, negali būti laikomas pasibaigusiu renginiu. Jis
turi tęstis visur, kur dalyviai bebūtų, ir prie šio projekto turi prisidėti EESRK nariai savo gimtosiose šalyse.
Idėja surengti Europos piliečių forumą Komiteto rūmuose gimė per 2018 m. vasario mėn. EESRK plenarinę sesiją. Į ją pakviesta
Prancūzijos Europos reikalų ministrė Nathalie Loiseau pristatė Prezidento Emmanuelio Macrono pasiūlytą Europos konsultacijų
procesą. Atsižvelgdami į tai, Georges Dassis (kadenciją baigiantis EESRK pirmininkas) ir Luca Jahier (kadenciją pradedantis EESRK
pirmininkas) pasiūlė į šį procesą tiesiogiai ir aktyviai įtraukti EESRK, primindami 2017 m. Komiteto sėkmingai surengtas konsultacijas
valstybėse narėse dėl Jeano-Claude’o Junckerio baltosios knygos dėl Europos ateities. (ehp)

Vakarų Balkanų integracija turėtų likti vienu svarbiausių ES prioritetų
„ES plėtra ir visų pirma ES demokratinių vertybių ir teisinių standartų sklaida Vakarų
Balkanų regione yra naudinga tiek Vakarų Balkanų šalims, tiek ES“, – teigiama
balandžio 19 d. plenariniame posėdyje priimtoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komiteto nuomonėje Vakarų Balkanų ekonominė ir socialinė sanglauda ir europinė
integracija. Uždaviniai ir prioritetai.
„Labai svarbu ir toliau teikti pirmenybę Vakarų Balkanų šalių įstojimui į ES, – teigė šios
EESRK nuomonės pranešėjas Andrej Zorko. – ES vertybių propagavimas šiame regione
užtikrina šių šalių saugumą ir stabilumą, stiprina socialinį ir ekonominį vystymąsi,
demokratiją ir teisinę valstybę. Tai savo ruožtu reiškia stabilumą ir saugumą ES. Labai
svarbu, kad pilietinė visuomenė, įskaitant socialinius partnerius, aktyviai dalyvautų šiame
procese.“
Korupcija, organizuotas nusikalstamumas, bendras valstybinių institucijų ir teisinės valstybės silpnumas ir mažumų diskriminacija yra
tik keletas iš problemų, su kuriomis susiduria Vakarų Balkanų šalys. Jų ekonomika toliau auga, tačiau šios šešios šalys vis dar yra
vienos skurdžiausių Europoje. Apskaičiuota, kad visiškai ES gyvenimo lygio konvergencijai pasiekti galėtų prireikti iki 40 metų. Todėl
EESRK mano, kad Europos Komisija turėtų parengti konkrečių programų spartesnei socialinei ir ekonominei Vakarų Balkanų šalių
konvergencijai.
„EESRK pažymi, kad stojimo į ES procesas tebėra svarbi paskata vykdyti reformas Vakarų Balkanų šalyse“, – teigė EESRK nuomonės
bendrapranešėjis Dimitris Dimitriadis. „EESRK pabrėžia, kad įgyvendintų reformų ekonominiam ir socialiniam poveikiui skiriama per
mažai dėmesio, atsižvelgiant į tai, kad ES valstybių narių ir šalių kandidačių gyventojų ekonominės ir socialinės apsaugos lygis labai
skiriasi. Todėl vertinant atitiktį narystės Europos Sąjungoje kriterijams, EESRK rekomenduoja įvertinti socialinę, ekonominę ir teritorinę
sanglaudą.“ (sg)

Europos jūrų technologijų sektoriaus išlikimas priklauso nuo tvirtos ES pozicijos
EESRK nuomonėje siūloma vykdyti ryžtingą abipusiškumu paremtą pramonės ir gamybos
politiką
„Europos Komisijai reikia vykdyti ryžtingą abipusiškumu paremtą pramonės ir gamybos
politiką, nes priešingu atveju Europos jūrų technologijų pramonė neatlaikys Azijos laivų
statyklų konkurencijos“, – perspėjo balandžio 19 d. plenarinėje sesijoje priimtos EESRK
nuomonės dėl strategijos „LeaderSHIP“ pranešėjas Marian Krzaklewski.
EESRK ragina Komisiją paspartinti strategijos „LeaderSHIP 2020“ įgyvendinimą ir pateikti
pagrindines rekomendacijas naujai šio sektoriaus strategijai („LeaderSHIP 2030“).
„Europai reikia konkretaus požiūrio į laivų statybos ir laivų įrengimų gamybos pramonę. Kaip
Kinija, JAV, Japonija ir Pietų Korėja, Europos sprendimus priimantys asmenys šį Europos
ekonomikos sektorių turi laikyti strateginiu“, – pabrėžė nuomonės bendrapranešėjis Patrizio Pesci.
Šis požiūris turėtų apimti:
visuotinį EBPO susitarimą, nustatantį subsidijų taisykles ir galbūt kainodaros tvarką,
Europos ir trečiųjų šalių abipusiškumą, kuris turėtų būti dvišalių ir daugiašalių derybų dėl prekybos pagrindinis principas,

specialią finansinę priemonę, kuri paskatintų investicijas į šį padidintos rizikos kapitalo sektorių ir kt.
Europos jūrų technologijų sektorius yra svarbus Europos pramonės sektorius, tačiau jis susiduria su daugeliu sunkumų, taip pat ir dėl
protekcionistinės konkurentų Rytų Azijoje politikos.
Maždaug 300 Europos jūrų statyklų dirba 200 000 žmonių ir jų metinė apyvarta sudaro apie 31 mlrd. EUR. Maždaug 22 000 didelių
bendrovių ir MVĮ gamina ir tiekia laivų įrangą, jų apyvarta kasmet siekia maždaug 60 mlrd. EUR. Šiose įmonėse tiesiogiai dirba
daugiau kaip 350 000 žmonių, o joms priklausanti pasaulinės rinkos dalis sudaro apie 50 proc. (sma)

Socialinio AAA reitingo ES užtikrinimui reikalingas politinis įsipareigojimas ir
tinkamas finansavimas
EESRK ragina Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimui skirti pakankamų
finansavimo išteklių. Kad socialinis ramstis taptų realybe, reikalingi patobulinimai
valstybėse narėse ir tvirti įsipareigojimai biudžeto, investicijų ir esamų išlaidų
požiūriu.
Laipsniškam šio ramsčio įgyvendinimui reikalingi ne tik valstybių narių įsipareigojimai, bet ir
visų kitų suinteresuotųjų subjektų atsakomybė ir aktyvus dalyvavimas bei tinkamos
finansavimo priemonės.

Demelenne (Darbuotojų gr., BE).

„Pagrindiniai finansavimo elementai bus didesnis ES biudžeto taisyklių dėl viešųjų
investicijų lankstumas, visapusiškas naudojimasis Europos struktūrinių fondais ir
sąžiningas apmokestinimas,“ – teigė nuomonės šiuo klausimu pranešėja Anne

EESRK yra įsitikinęs, kad tinkamos socialinės investicijos bus itin svarbios užtikrinant valstybių narių gebėjimą pasiekti užsibrėžtus
tikslus. Galimybės tinkamoms išlaidoms galėtų būti sudarytos pačiose valstybėse narėse ir pasitelkus ES programas. Viešosioms
investicijoms valstybėse narėse remti reikėtų naudotis esamomis Europos priemonėmis.
Kaip teigia Anne Demelenne: „Socialinio ramsčio principai ir jo įgyvendinimo poreikis turėtų būti viena pagrindinių būsimų derybų
dėl Europos Sąjungos Daugiametės finansinės programos po 2020 m. nuostatų. Kaip ir Europos Parlamentas raginame
padidinti esamą 1 proc. ES išlaidų ribą.“
Palankesnės sąlygos didesnėms viešosioms investicijoms valstybėse narėse galėtų būti sudarytos vykdant tinkamą mokesčių
politiką ir taikant subalansuoto biudžeto taisyklę socialiniam tikslui skirtoms viešosioms investicijoms . EESRK mano, kad
kai kuriose srityse galėtų būti naudingos ne tik nacionalinės viešosios investicijos ir ES finansavimas, bet ir privačiojo sektoriaus
investicijos. (jk)

EESRK siūlo papildomas priemones stabiliai, klestinčiai ir atspariai EPS sukurti
EESRK yra tvirtai įsitikinęs, kad šiuo metu ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) dar nėra
pakankamai atspari ir stabili, kad ateityje galėtų veiksmingai atsispirti krizėms. Ragindamas
užbaigti kurti EPS, Komitetas siūlo sprendimus priimantiems asmenims sparčiau ieškoti
platesnio politinio susitarimo dėl būdų pasiekti svarbiausią tikslą – sukurti tvirtą ir tikrą EPS.
„Tolesni žingsniai dėl EPS turi būti paremti visų valstybių narių tvirta bendra pozicija, tačiau
akivaizdu, kad dabartinėje politinėje diskusijoje pasigendame bendros strateginės
vizijos“, – pareiškė Mihai Ivaşcu, naujausios EESRK nuomonės dėl Europos Komisijos
parengto ekonominės ir pinigų sąjungos dokumentų rinkinio pranešėjas.
Tuo tarpu ECO skyriaus pirmininkas Stefano Palmieri kalbėjo: „Norint užbaigti kurti EPS
reikia didelio politinio pasiryžimo, veiksmingo valdymo ir geresnio turimų finansinių išteklių
panaudojimo. Reikia kurti naujas finansines priemones, skirtas krizių prevencijai užtikrinti ir prociklinėms priemonėms atsverti.“
EESRK savo nuomonėje be kita ko aiškiai pasako, kad naujasis Europos valiutos fondas neturėtų veikti kaip „auksinis parašiutas“.
Jis greičiau turėtų užkristi kelią bankų krizėms, remti ekonomikos vystymąsi ir neutralizuoti sukrėtimus.
EESRK taip pat siūlo į ES biudžetą įtraukti naujas siūlomas biudžeto priemones, konkrečiai – makroekonominio stabilizavimo biudžeto
funkciją euro zonai ir specialiąją konvergencijos priemonęvalstybės narėms, kurios rengiasi prisijungti prie euro zonos, remti.
Reaguodamas į Komisijos pasiūlymus Komitetas paskelbė atskirą nuomonę dėl paramos struktūrinėms reformoms valstybėse narėse.
Savo nuomonėje EESRK be kita ko siūlo parengti aiškią struktūrinių reformų rėmimo programos strategiją ir padidinti jos finansavimą
nesumažinant kitų ne mažiau svarbių fondų biudžetų.
Daugiau informacijos galima rasti mūsų interneto svetainėje. (jk)

Siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą ir viešąją tvarką ES, reikia tikrinti
tiesiogines užsienio investicijas
Tiesioginės užsienio investicijos yra didelis augimo, darbo vietų kūrimo ir inovacijų variklis ir svarbus ekonominio bei socialinio
vystymosi ES rėmimo veiksnys. Tačiau jos gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, todėl reikalinga tinkama tokių investicijų
tikrinimo sistema.
„ Būtina kontroliuoti užsienio investicijas į pagrindines technologijas ir ypatingos svarbos infrastruktūrą, pavyzdžiui,

energetikos, vandentiekio ir finansinių paslaugų“, – teigė 2018 m. balandžio 19 d.
EESRK plenarinėje sesijoje priimtos EESRK nuomonės dėl tiesioginių užsienio investicijų

tikrinimo pranešėjas Christian Bäumler. Investicijų tikrinimas nacionaliniam
saugumui ir viešajai tvarkai ES strategiškai svarbiose įmonėse yra nenuoseklus ir
nekoordinuojamas. Ne visos valstybės narės taiko tikrinimo procedūras. Tokių
mechanizmų neturinčiose šalyse investicijos visai netikrinamos. EESRK pabrėžė, kad ES
masto sistema turi pašalinti skirtumus tarp valstybių narių ir apsaugoti nacionalinius ir ES
interesus.
Per pastaruosius 10 metų išaugo trečiųjų šalių investicijos ES, daugiausiai iš JAV, Kanados ir
Šveicarijos, Brazilijos, Kinijos ir Rusijos. Susirūpinimą kelia tai, kad kai kurie užsienio
investuotojai, ypač valstybiniai, norėjo įsigyti svarbių technologijų turinčių Europos
bendrovių ir investuoti į strateginius pramonės sektorius, infrastruktūrą ar kitą turtą, kuris
yra svarbus valstybių narių ir visos ES saugumui užtikrinti.
EESRK palankiai įvertino Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą
tikrinimo sistema, tačiau atkreipė dėmesį į tai, jog problemos mastas nėra iki galo žinomas, nes Komisija neatliko išsamios investicijų
srautų poveikio analizės.
„ Siūlomas ES tikrinimo mechanizmas yra žingsnis į priekį, tačiau jis dar negali visiškai užtikrinti ES ir valstybių narių
interesų. Tokiu atveju šiame etape ši sistema negali tapti pernelyg sudėtinga, reikalaujančia daug laiko ir pinigų “, –
sakė EESRK bendrapranešėjis Gintaras Morkis. (sg)

EESRK ragina užtikrinti, kad Europos energetikos sąjungos kūrime dalyvautų visi
ES piliečiai
EESRK tvirtai pritaria energetikos sąjungos projekto tikslams ir ragina ES
visuomenę prisiimti visą atsakomybę už šį projektą. Energetikos sąjunga yra ne
tik svarbi sektorių politikai, pavyzdžiui, energetikos, transporto ir klimato, bet ir
suteikia daug galimybių imtis veiksmų, kad Europa taptų demokratiškesnė,
darnesnė, konkurencingesnė ir teisingesnė. Siekiant šio tikslo labai svarbus
veiksmingas dialogas energetikos klausimais su organizuota pilietine visuomene
ES, nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis.
Balandžio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje EESRK nuomonėje Toni Vidan ir Christophe
Quarez, remdamiesi 2017 m. paskelbta trečiąja energetikos sąjungos būklės ataskaita,
įvertina padarytą pažangą kuriant ES energetikos sąjungą.
Organizuota pilietinė visuomenė turi aktyviai ir nuolat dalyvauti šiame procese. Veiksmingam dialogui energetikos klausimais
reikalingos bendros visų ES institucijų ir jų narių pastangos: tiek Briuselyje, tiek ir vietos lygmeniu valstybėse narėse, siekiant aptarti
energetikos sąjungos naudą ir su ja susijusius iššūkius, įtraukti piliečius į energetikos pertvarkos planų rengimą ir rengti viešas
diskusijas apie tai, kaip piliečiai įsivaizduoja Europos energetikos ateitį.
Komitetas siūlo praktinius esamų problemų sprendimus: Socialinį paktą dėl piliečių skatinamos energetikos pertvarkos, Europos
energetikos informacijos tarnybą, Europos prisitaikymo prie energetikos pertvarkos fondą ir Žaliąją Erasmus Pro programą. (mp)

Kovą dėl vienodo darbo užmokesčio laimėti būtų lengviau, jei būtų atsisakoma
stereotipų
EESRK remia Komisijos pastangas sumažinti 16,3 proc. vyrų ir moterų darbo užmokesčio
skirtumą Europos Sąjungoje, taip pat siūlo imtis tolesnių veiksmų, ypač daug dėmesio
skiriant kovai su ilgalaikiais socialiniais ir kultūriniais stereotipais, kurie daro įtaką moterims
renkantis išsilavinimą ir karjeros galimybes.
Savo nuomonėje dėl Komisijos veiksmų plano, skirto kovoti su vyrų ir moterų darbo
užmokesčio skirtumu, EESRK taip pat pabrėžė darbo užmokesčio skaidrumo ir darbo
užmokesčio audito įmonėse svarbą. Jis taip pat paragino Komisiją skubiai pradėti rinkti
individualizuotus duomenis, kad būtų galima parengti tikslesnę statistinę informaciją apie
moterų skurdą, kurį dažnai būna sunku pastebėti dėl to, kad duomenys renkami pagal namų
ūkius, o ne individualiai.
Tikslesni duomenys apie darbo užmokestį padėtų rengti kolektyvines derybas turint daugiau informacijos, o tai yra nepaprastai
svarbu.
„Socialiniams partneriams šiuo klausimu tenka lemiamas vaidmuo, nes skaičiai rodo, kad 1 proc. daugiau socialinių dialogų darbo
užmokesčio skirtumą sumažina 0,16 proc.“, – sakė pranešėja Anne Demelenne.
Nuomonės bendrapranešėjė Vladimira Drbalová pasakė, kad didesnės pažangos būtų galima pasiekti, jei moterys labiau rinktųsi
sektorius, kuriuose darbo vietos yra geriau apmokamos, pavyzdžiui, mokslą, IRT, transportą ar statybas.
EESRK taip pat pabrėžė, kad svarbų vaidmenį turi atlikti ir valstybės narės, nes jos turėtų suteikti daugiau vaikų ir vyresnio amžiaus
žmonių priežiūros galimybių, tokiu būdu užtikrindamos geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą.
Jeigu iki 2019 m. pabaigos Komisijos pastangos neduos rezultatų, EESRK neatmeta galimybės Komisijos prašyti siūlyti labiau
įpareigojančių priemonių, kurios gali apimti ir sankcijas. (ll)

Europos Sąjungai itin svarbu stiprinti Europos energetikos tinklus
Europos energetikos sąjungai būtina sąlyga yra stiprūs, tarpusavyje sujungti Europos energetikos tinklai. Žemyno
energetikos sistemos gali pasiekti savo tikslą – Europos gyventojams konkurencingai tiekti įperkamą, saugią ir tvarią

energiją – tik jei Europos energetikos tinklai bus gerai išvystyti ir integruoti.
Balandžio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje EESRK nuomonėje, kurios projektą parengė
Andrés Barceló Delgado, Komitetas palankiai įvertino Komisijos komunikatą dėl Europos
energetikos tinklų stiprinimo ir pabrėžė, kad pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę
(EIPT) teiktas finansavimas sudarė sąlygas visoje ES įgyvendinti vis daugiau projektų.
„Dar reikia daug nuveikti“, – teigė A. Barceló Delgado. „Daugelis valstybių narių iki
2020 m. nepasieks 10 proc. jungiamųjų linijų pralaidumo tikslo. Šio nesugebėjimo pasiekti
tikslą priežasčių (sudėtingos administracinės procedūros, politikos poveikis, finansavimas,
nepakankama visuomenės parama) klausimą dar reikia tinkamai spręsti ir šios priežastys
gali trukdyti pasiekti 2030 m. tikslus“ – pridūrė jis.
Keletui esamų problemų išspręsti EESRK pateikia rekomendacijų, kurių tikslas – atlikti geresnę analizę, ankstesniame etape
visapusiškai įtraukti suinteresuotuosius subjektus ir padidinti biudžetą. (mp)

Kokybiška pameistrystė Europoje. Suteikime žodį pameistriams
Pameistrystės programos turėtų būti formuojamos aktyviai dalyvaujant tiesiogiai
susijusiems asmenims – patiems pameistriams ir jų organizacijoms. Tai
pagrindinis EESRK susirūpinimą keliantis klausimas, susijęs su siūloma
kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės sistema, kuri, EESRK nuomone, šiaip jau
padėtų pakelti standartus visoje ES.
Balandžio 19 d. priimtoje nuomonėjedėl siūlomos Tarybos rekomendacijos dėl kokybiškos ir
veiksmingos pameistrystės europinės sistemos EESRK teigia, kad rengiant pameistrystės
programas jaunimo ir tėvų organizacijos, studentų sąjungos ir patys pameistriai nelaikomi
savaime suprantamais suinteresuotaisiais subjektais, tačiau, kadangi jie yra pagrindiniai
tokių programų naudos gavėjai, jie turėtų padėti jas rengti, valdyti ir įgyvendinti.
EESRK tvirtina, kad būtina įtraukti socialinius partnerius, kaip nurodyta pasiūlyme, tačiau taip pat reikalinga kitų svarbiausių
suinteresuotųjų šalių parama. Apibrėždamas savo poziciją Komitetas rėmėsi Europos jaunimo forumo patirtimi.
Tačiau pameistrystė negali išspręsti nedarbo problemos. EESRK pabrėžia, kad, nors ji gali padidinti žmonių galimybes rasti darbą,
nedarbas yra sudėtingas klausimas, kurį reikia spręsti iš skirtingų perspektyvų.
EESRK iš esmės pritaria pasiūlymui, nes jame išdėstomas bendrasis susitarimas, kas yra kokybiška pameistrystė, ir apibrėžiami
pagrindiniai jos elementai – rašytinė sutartis, darbo užmokesčio taisyklės, darbo vietoje praleistas laikas, socialinis draudimas,
sveikatos priežiūra, sauga ir kt.
EESRK nuomone, nuostata remti MVĮ, sudarančias sąlygas kokybiškai pameistrystei, yra sveikintinas žingsnis. Kitas teigiamas dalykas
yra tarptautinis pameistrių judėjimas.
EESRK siūlo stebėti naujos sistemos įgyvendinimą valstybėse narėse iš pilietinės visuomenės organizacijų perspektyvos.

Ieškant naujų judumo formų negalima pamiršti ES piliečių interesų
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) ragina Komisiją aktyviau stengtis
sudaryti palankesnes sąlygas vartotojams naudotis naujomis, švaresnėmis ir
prieinamesnėmis judumo formomis ir skirti didesnę finansinę paramą viešajam transportui.
Per praėjusios savaitės plenarinę sesiją priimtoje Komiteto nuomonėje Mažataršio judumo
tikslų įgyvendinimas nagrinėjamas Komisijos pasiūlymas, kaip veiksmingai sumažinti kelių
transporto priemonių išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
EESRK atkreipia dėmesį į Komisijos pasirinktą bendrą technologijų atžvilgiu neutralų požiūrį,
kurio, pranešėjo Ulricho Sammo nuomone, ne visiškai laikomasi siūlomose iniciatyvose.
Todėl, užuot, pavyzdžiui, nustačius išmetamųjų teršalų kiekio ribines vertes ir viešųjų
pirkimų tikslus, siūloma laikytis lankstesnio požiūrio. Be to, EESRK pažymi, kad Komisija
turėtų ne tik sutelkti dėmesį į naujas technologijas, pavyzdžiui, elektromobilius, bet ir
apsvarstyti nemažas galimybes tobulinti esamą automobilių parką. (ia)

Europos piliečių iniciatyvos diena: užtikrinkime tikrą piliečių dalyvavimą
Praėjus šešeriems metams nuo Europos piliečių iniciatyvos (EPI) įgyvendinimo pradžios ir
atsižvelgdama į pasikartojančią konstruktyvią kritiką bei raginimus tobulinti iniciatyvą, visų
pirma iš Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) ir kitų institucijų, Europos
Komisija galiausiai nusprendė pasiūlyti šios svarbios dalyvaujamosios demokratijos
priemonės pakeitimus.
7-osios EESRK organizuojamos EPI dienos metu Europos Komisijos pirmasis pirmininko
pavaduotojas Frans Timmermans supažindino su pagrindiniais pokyčiais, įskaitant
amžiaus ribos sumažinimą nuo 18 iki 16 metų ir iniciatyvoms pasirašyti reikalingų duomenų
reikalavimų supaprastinimą.
EPI dieną daugiausia dėmesio buvo skirta temai Dirbti kartu siekiant pabrėžti
bendradarbiavimo ir bendros atsakomybės reikšmę skatinant aktyvų pilietiškumą.
EESRK pirmininkas Georges Dassis palankiai įvertino Komisijos iniciatyvą pavadindamas ją žingsniu į priekį supaprastinimo ir
biurokratinės naštos mažinimo srityje, tačiau apgailestavo, kad dabartiniame pasiūlyme nenumatomi aktyvesni tolesni veiksmai.

„Sėkmingos Europos piliečių iniciatyvos turi skatinti dialogą ir tinkamas tolesnes ES lygmens priemones“, – pabrėžė jis.
Savo pagrindiniame pranešime naujai išrinktas EESRK pirmininkas Luca Jahier pabrėžė ES sutarties 11 straipsnio svarbą – juo ES
institucijos teisiškai įpareigojamos konsultuotis ir užmegzti dialogą su pilietine visuomene ir piliečiais. „Tinkamai veikianti EPI turėtų
suteikti galių piliečiams; ji turi suteikti jiems balsą, bendrumo ir tapatybės jausmą, padedantį atkurti pasitikėjimą ir atgaivinti su
Europos projektu susijusį solidarumą. Todėl EESRK visada tvirtai rėmė EPI.“
Trijuose praktiniuose seminaruose dalyviai ne kartą išreiškė pageidavimą sukurti labiau dalyvavimu pagrįstą ES ir paragino Europos ir
nacionalinius vadovus įsiklausyti į savo piliečius. (sma)

Keiskime požiūrį į plastiką: elgesio pokyčiams reikalinga tvirta teisinė sistema ir
perspektyvios alternatyvos
EESRK surengtame klausyme dėl ES plastikų žiedinėje ekonomikoje strategijos
Europos žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų platformos ir EESRK narys Cillian
Lohan teigė, kad šiems pokyčiams užtikrinti vien technologijos nepakaks – ji turi būti
derinama su plačios apimties elgsenos pokyčiais. Jis įsitikinęs, kad mes galėtume „paskatinti
elgsenos pokyčius pasiūlydami vertingas alternatyvas už prieinamą kainą“. Mūsų vartojimo
modelių keitimas bus pagrindinis elementas, nulemsiantis tai, ką galėsime pasiekti ateityje.
Kalbėdamas apie būtiną perėjimą prie žiedinės ekonomikos, jis teigė, kad „dėl pernelyg
didelio vartojimo ir atliekų būtina pereiti nuo vartotojo koncepcijos prie naudotojo
koncepcijos“.

strategijos ir direktyvos.

Šiais svarbiais klausimais diskutavo daug įvairių sričių ekspertų ir pagrindinės išvados bus
tinkamas pilietinės visuomenės indėlis į rengiamą EESRK nuomonę dėl pirmiau minėtos

Grupių naujienos
EESRK plenariniame posėdyje paminėtos 75-osios Varšuvos žydų geto sukilimo
metinės
parengė EESRK Darbdavių grupė
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto plenariniame posėdyje tylos
minute buvo paminėtos Varšuvos žydų geto sukilimo – didžiausio ginkluoto žydų
pasipriešinimo Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu – 75-osios metinės.
Šia proga EESRK nariai segėjo geltonus popierinius narcizo žiedus, kurie simbolizuoja
sukilimo dalyvių atminimą. Tą pačią dieną panaši popierinė simbolika buvo dalijama
Varšuvos gatvėse Lenkijoje.
„Paradoksalu, bet kuo ilgiau europiečiai mėgaujasi taika ir gerove, tuo mažiau jie prisimena,
koks bendras tikslas paskatino sukurti Europos Sąjungą. ES kūrėjams tai buvo „daugiau jokio
karo“, – pabrėžė paminėjimą inicijavęs Darbdavių grupės pirmininkas Jacek Krawczyk. „Šis
geltonos spalvos narcizo žiedas simbolizuoja ne tik karo aukas. Jis taip pat turėtų būti
pasipriešinimo bet kokiems mėginimams griauti bendriją, atskirti gyventojus sienomis, skirstyti juos pagal kilmę simboliu“, – pridūrė
jis.
Europos žydų informacijos centro (Centre européen juif d'information) steigėjas Jean-Pierre Haber savo kalboje visus Europos pilietinės
visuomenės atstovus paragino imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad visi europiečiai galėtų gyventi laisvoje ir taikioje Europoje.
Istorikų skaičiavimais, žydų sukilimo ir daugiau kaip 20 dienų trukusio brutalaus geto likvidavimo metu vietoje buvo sušaudyta 7 000
žydų, 7 000 buvo išsiųsta į Treblinkos mirties stovyklą ir 36 000 buvo deportuota į darbo stovyklas. (lj)

Permainų metas III grupėje
Balandžio 18 d. Arno Metzler pradėjo oficialiai eiti III grupės pirmininko pareigas 2018–
2020 m. kadencijos laikotarpiu.
Nuo 1983 m. Vokietijoje advokato kontorą turintis teisininkas Vokietijos laisvosioms
profesijoms EESRK atstovauja nuo 2002 m. Prieš tapdamas grupės pirmininku jis ėjo už MVĮ,
laisvąsias profesijas ir Darbo tvarkos taisykles atsakingo pirmininko pavaduotojo pareigas.
Didelis Europos mylėtojas A. Metzler yra giliai įsitikinęs ES, kaip papildomo valdymo ir
tapatybės sluoksnio, nauda. Jo nuomone, labai svarbu daug pastangų skirti tam, kad piliečiai
įtikėtų Europa ir jos vertybėmis – tolerancija, pliuralizmu ir įtrauktimi.
Kadangi įvairovė yra III grupės privalumas, vienas iš pirmųjų naujojo pirmininko sprendimų
buvo pakeisti grupės pavadinimą „Įvairūs interesai“ į Europos įvairovė – toks pavadinimas
yra aiškesnis, įsimintinesnis ir labiau atskleidžia mūsų pasididžiavimą įvairove.
Kova su prietarais ir populizmu prisiimant atsakomybę ir skatinant įvairovę bus vienas iš naujojo pirmininko kadencijos
prioritetų. Jau užsakytas tyrimas dėl populizmu plitimo ne miesto vietovėse, padėsiantis EESRK geriau suprasti, kokie veiksniai lemia

populizmo patrauklumą visuomenei ir kokiu būdu pilietinės visuomenės organizacijos bando jam pasipriešinti, siekiant labiau paremti
šių organizacijų pastangas. Šio tyrimo išvados bus pristatytos spalio mėn. Austrijoje organizuojamoje grupės
konferencijoje. A. Metzlerio kadencijos metu daug dėmesio bus skiriama ir kovai su prietarais bei įvairovės propagavimui per
švietimą.
Per ateinančią pustrečių metų kadenciją naujajam pirmininkui talkins septyni naujai išrinkti jo pavaduotojai: Baiba Miltoviča (LV),
Krzysztof Balon (PL), Seamus Boland (IE), Alfred Gajdosik (AT), Mindaugas Maciulevičius (LT), Pavel Trantina (CZ),
Ioannis Vardakastanis (EL). (ih)

Darbas, naujos darbo formos ir darbo sąlygos
parengė Darbuotojų grupė
Užimtumo rodikliai nuolat atsiduria dėmesio centre. Tačiau svarbu ne tik, kiek žmonių dirba,
bet ir kokiomis sąlygomis jie dirba. Tai ypač aktualu vertinant pastaruosius poslinkius darbo
rinkoje ir nestandartiniu darbo sutarčių populiarėjimą, kai net prireikė Europos Teisingumo
Teismo sprendimų nustatyti, kad, pavyzdžiui, „Uber“ vairuotojai yra darbuotojai, o ne laisvai
samdomi darbuotojai.
Sąvoka „darbo sąlygos“ apima daug aspektų, pradedant atlyginimu, darbo valandomis,
sveikata ir sauga darbe, baigiant išmokomis, konkrečiomis pareigomis ir kt. Ji apima ir
vadinamuosius bandomuosius laikotarpius, kurie kartais nebeatitinka savo paskirties ir
tampa paprasčiausiu būdu apsirūpinti pigia ir lanksčia darbo jėga. Vis dėlto svarbu, kad
darbuotojai iš anksto žinotų ir suprastų šias sąlygas – tai ne visada paprasta – ir, kai tik įmanoma, iš karto būtų informuojami apie bet
kokius pasikeitimus, taip užtikrinant jiems nuspėjamumą.
Todėl Europos Komisija siūlo reglamentą, kuris taptų nuosekliu pagrindu, užtikrinančiu darbuotojams šią teisę žinoti. Vis dėlto
pasiūlymas tebeturi keletą problemų, pavyzdžiui, susijusių su jo apibrėžties „darbuotojai“ taikymo sritimi. Dėl sparčios darbo rinkos
raidos atsirado įvairiausių naujų darbo formų, pavyzdžiui, pagal paslaugų kvitus dirbančių darbuotojų ir interneto platformose
dirbančių asmenų, kuriems dėl jų nestandartinių darbo sutarčių netaikoma įprasta darbuotojo apibrėžtis.
Tai, aišku, būdinga ne vien naujoms darbo formoms: nestandartinės sutartys, pavyzdžiui, nenustatytos apimties sutartys ir
komandiruotų ir namų ūkio darbuotojų darbas egzistuoja jau seniai ir daugelio jų darbo sąlygos labai mažai nuspėjamos, todėl jiems
sunku praktiškai derinti profesinį ir asmeninį gyvenimą. Nuspėjamumas taip pat leidžia suderinti darbą ir mokslą arba papildomą
darbą ne visą darbo dieną.
Visais šiais atvejais derybos dėl kolektyvinių sutarčių yra pagrindinis būdas užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ir sveikintina, kad tai
paminėta Komisijos pasiūlyme. Kadangi populiarėjant naujoms darbo formoms šios lanksčios sąlygos tampa vis įprastesnės, reikia
aiškių ir įtraukių darbuotojų ir darbdavių apibrėžčių, kad būtų užtikrinta, kad darbuotojams skirtos griežtos nuostatos nebūtų
paprasčiausiai apeinamos pasitelkiant naujas darbo formas ir kad naujos realijos (pavyzdžiui, darbdavio apmokamas mokymasis visą
gyvenimą ir su tuo susijęs mokymas) netaptų papildoma našta darbuotojams.
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