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Redakcijos skiltis
Geresnė pusiausvyra, geresnė ES
Mieli skaitytojai,
Daugelis Europos šalių pastaraisiais metais minėjo ar artimiausiu metu dar minės
100 metų moterų teisės balsuoti sukaktį. Šis laimėjimas – tai ilgos, sunkios ir kartais
kruvinos vyresnių kartų moterų kovos rezultatas. Ko gero nėra geresnio būdo pažymėti
šį istorinį mūsų visuomenės įvykį kaip visoms kartu pasinaudoti šia teise.
Tokia proga bus artėjantys Europos Parlamento rinkimai. EESRK įsipareigojo remti
Europos Parlamento pastangas skatinti aktyvų piliečių dalyvavimą būsimuose Europos
Parlamento rinkimuose. Atsižvelgdama į tai ir artėjant 2019 m. Tarptautinei moters
dienai, norėčiau šioje mūsų leidinio skiltyje pabrėžti aktyvaus Europos moterų
dalyvavimo artėjančiuose rinkimuose svarbą.
ES priėmė daug įstatymų ir priemonių, prisidėjusių prie moterų teisių stiprinimo, kovos su diskriminacija ir smurtu prieš moteris
bei lyčių lygybės skatinimo. EESRK visapusiškai parėmė visas šias priemones. ES taip pat pasiekė, kad šis acquis taptų vienu iš
pagrindinių kriterijų, kurį ES narystės siekianti šalis turi atitikti, kad galėtų prie jos prisijungti. Be kita ko, Jungtinėje Karalystėje
vykusiose diskusijose dėl pasitraukimo iš ES išreikštas nuogąstavimas dėl šios teisės susilpnėjimo tik dar kartą patvirtina, kad
Sąjunga laikoma šių teisių sergėtoja.
Vis dėlto, padėtis daugelyje valstybių narių patvirtina, kad dar turime daug ką nuveikti, kad lygybė pagal įstatymą taptų faktine
lygybe. Kad būtų panaikintas visoms teorinėms taisyklėms prieštaraujantis, tačiau vis dar akivaizdus ir tebeegzistuojantis
nevienodas darbo užmokestis (2016 m. šis skirtumas vidutiniškai siekė 16 proc.). Kad būtų iš tiesų užtikrintos lygios galimybės.
Kad pavyktų užkirsti kelią smurtui prieš moteris visoje Europoje ir jį sustabdyti. Ne tik ES turi imtis veiksmų moterų teisėms
užtikrinti, bet ir pačios ES moterys turi būti aktyvios.
Disproporcija tarp vyrų ir moterų pastebima ne tik įmonių tarybose ar STEM (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija ir
matematika) sektoriuose, t. y. srityse, kuriose padėtis praktiškai nesikeičia jau daugiau kaip dešimt metų. Panaši padėtis yra ir
institucijose, įskaitant ES institucijas. Nors Europos Parlamente yra 37,4 proc. moterų, to negalima pasakyti apie Europos
Komisiją (iš 28 EK narių 9 yra moterys) ar Teisingumo Teismą (iš 28 teisėjų tik 5 yra moterys), jau nekalbant apie Tarybą, kurios
sudėtis tiesiogiai priklauso nuo valstybių narių. Netgi EESRK – nepaisant dviejų pirmininko pavaduotojų moterų – moterys
sudaro tik 27,6 proc. visų narių.
Taigi moterys – tiek rinkėjos, tiek kandidatės – turi aktyviau dalyvauti rinkimų kampanijoje, kad būtų užtikrintas jų atstovavimas
Sąjungos institucijose ir indelis į didesnę vyrų ir moterų pusiausvyrą Europoje. Šį siekį atspindį ir viena svarbiausių 2019 m.
Tarptautinės moters dienos temų : geresnė pusiausvyra, geresnė ES .
Isabel Caño
Už komunikaciją atsakinga pirmininko pavaduotoja
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Trumpai
„Pilietinė visuomenė už RenESansą“. Kokios Europos norime po EP rinkimų?
2019 m. vasario 21 d. EESRK pirmininko Luca Jahier kvietimu bus organizuojamas renginys
„Pilietinė visuomenė už RenESansą“. Diskusijos suteiks progą išgirsti organizuotos
pilietinės visuomenės nuomonę ir galimybę ES institucijoms išsakyti savo lūkesčius, siekius
ir pasidalyti savo Europos vizija laikotarpiu po Europos Parlamento rinkimų.
Šis susitikimas, kuriame dalyvaus EESRK nariai, bus proga kartu pasvarstyti apie Europos
ateitį. Renginyje dalyvaus dvi jaunosios aktyvistės: švedė , žinoma savo aktyvia
aplinkosaugos veikla šūkiu „Moksleivių streikas dėl klimato kaitos“, ir britė , vadinama ES
supermergaite, kuri yra ryžtinga „Brexit‘o“ priešininkė.
Diskusijos vyks du pusdienius: ryte (9.00–12.30 val.) su renginio svečiais nuomonėmis
pasidalys ES institucijų pirmininkai Jean-Claude Juncker (Europos Komisija), Antonio Tajani (Europos Parlamentas), Karl-Heinz
Lambertz (Regionų komitetas). Jie diskutuos su Europos organizacijų ir judėjimų – Business Europe, Europos profesinių sąjungų
konfederacija (angl. ETUC), Europa Nostra ir – lyderiais. Diskusijoje dėl Europos ateities taip pat dalyvaus Graikijos, Italijos,
Bulgarijos ir Maltos Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybų pirmininkai.
Po pietų bus surengti septyni praktiniai seminarai, kuriuose be kita ko bus aptarti gerų verslo sąlygų, tvaraus vystymosi, švietimo,
pagrindinių teisių ir Europos vertybių, darbo rinkos ateities, kultūros ir taikos klausimai. Remiantis šių praktinių seminarų išvadomis
prieš pat Europos Parlamento rinkimus bus parengtos EESRK nuomonės dėl Europos ateities.
Parengtas šiam renginiui skirtas tinklalapis; naudojant saitažodį #EUcivilsociety galima komunikuoti socialiniuose tinkluose.
2019 m. vasario 21 d. 9.00–12.30 val., Charlemagne pastatas, 170 rue de la Loi
14.30–18.00 val. EESRK, 99, rue Belliard, Jacques Delors pastatas (ehp)

Ruošdamiesi renginiui „Tavo Europa, tavo balsas“ Europos moksleiviai susitinka
su EESRK nariais
2019 m. Europos Parlamento rinkimai
Vasario mėnesį Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai lankosi
trisdešimt trijose mokyklose ir ruošia moksleivius renginiui „Tavo Europa, tavo
balsas“ (Your Europe, Your Say, YEYS). Tai jaunimo asamblėja, kuri rengiama jau
dešimtą kartą ir kuri vyks Briuselyje su šūkiu „#YEYSturns10: Vote for the
future!“ (YEYS sukanka 10 metų. Balsuokite už ateitį!).
Kovo 21–22 d. į Briuselį atvykę 16–18 metų amžiaus vidurinių mokyklų moksleiviai
pasidalys savo nuomone ir aptars su artėjančiais Europos Parlamento rinkimais siejamas
viltis ir lūkesčius #YEYSturns10 plenarinėje sesijoje. Dalyviai balsuos dėl trijų Europos
Parlamentui skirtų pasiūlymų, kurie turėtų būti įtraukti į Europos Parlamento rinkimų kampaniją.
Be to, YEYS metu parengta galutinė ataskaita bus pateikta Europos Parlamentui kaip jaunų europiečių pareiškimas apie tai „kokioje
Europoje jie norėtų gyventi“.
Trisdešimt trys šioje iniciatyvoje dalyvaujančios mokyklos elektroninės atrankos būdu buvo atrinktos iš rekordiškai didelio 1038
pareiškimų skaičiaus. Dalyvaus po vieną mokyklą iš visų 28 ES valstybių narių ir penkių šalių kandidačių (Albanijos, buvusiosios
Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Juodkalnijos, Serbijos ir Turkijos).
Renginys vadinasi „Tavo Europa, tavo balsas!“ (YEYS). Jį organizuoja Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK),
Europos lygmeniu atstovaujantis pilietinei visuomenei. Tai yra Komiteto pagrindinis jaunimui skirtas renginys.
Daugiau informacijos apie YEYS2019 pateikiama interneto svetainėje. Spustelėję čia galite peržiūrėti YEYS 2018 vaizdo įrašą. (ks/dgf)

EESRK naujienos
Michel Barnier žodžiai EESRK plenarinėje sesijoje: „Blogiausias dalykas Europai –
tyla“
540-ojoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto plenarinėje sesijoje
dalyvavęs ES derybų su Jungtine Karalyste vyriausiasis derybininkas Michel
Barnier išdėstė ES požiūrį į „Brexit’o“ susitarimą ir galimus būsimus scenarijus
EESRK pirmininkas Luca Jahier pasveikino M. Barnier už atliktą darbą ir priminė didelius
EESRK įsipareigojimus JK pilietinei visuomenei: „EESRK yra tinkamai pasirengęs bet kokiems
būsimiems scenarijams ir stiprins savo ryšius su kolegomis iš Didžiosios Britanijos.“
M. Barnier įspėjo, kad Europai reikia būti pasirengusiai išstojimo be susitarimo
scenarijui. Jis pažymėjo, kad „nesvarbu, kokie bus rezultatai, organizuotos pilietinės
visuomenės atstovams teks labai svarbus vaidmuo informuojant visuomenę“.
„Apsidraudžiamoji priemonė“
EESRK nariai ragino laikytis tvirtos pozicijos dėl „apsidraudžiamosios priemonės“ (angl. backstop), kurią kai kurie nariai laiko ne pačiu
geriausiu sprendimu Šiaurės Airijai, nes geriausias sprendimas būtų likti ES.
M. Barnier pabrėžė, kad jam tenka atsakomybė išspręsti ES kylančias problemas: „Mes nenorime taikyti „apsidraudžiamosios
priemonės“. Tai būtų galima palyginti su namo draudimu, už kurį mokame, bet tikimės, kad neprireiks juo pasinaudoti.“ Iš tikrųjų JK
nori pasitraukti iš Sąjungos ir būtent „Brexit’as“ kelia problemų Airijai ir Šiaurės Airijai. „Apsidraudžiamoji priemonė“ yra svarbi
žmonėms, kuriems būtinas saugumas. Galiausiai Airijos siena yra 27 šalių ir bendrosios rinkos siena. Todėl tai – Europos
klausimas.

Baigdamas M. Barnier pažymėjo: „. Tačiau neturėtume painioti „Brexit’o“ pasekmių ir įgytos patirties. Kaip nereikėtų painioti ir
populizmo su gyventojų emocijomis. Blogiausia yra tylėti. Mums reikia kalbėti ir diskutuoti. Galbūt mūsų nuomonės ir išsiskirs, bet
negalime liautis kalbėję, nes tyla yra populistų ginklas prieš Europą.“ (sma)

„Brexit’as“ be susitarimo kelia grėsmę tiek JK, tiek ir ES aeronautikos ir chemijos
pramonės gyvybingumui
EESRK Pramonės permainų konsultacinės komisijos (CCMI) surengtoje aukšto
lygio diskusijoje dėl „Brexit’o“ poveikio aeronautikai ir chemijos pramonei kalbėję
dalyviai sutarė, kad JK turėtų toliau laikytis ES teisės aktų ir kad cheminėms
medžiagoms labai svarbus yra REACH reglamentas. Aeronautikos pramonės atveju
svarbiausiose srityse reikėtų sudaryti abipusiškumu grindžiamus susitarimus ir
numatytą pereinamąjį laikotarpį pratęsti bent iki penkerių metų.
„Itin svarbu pagrindiniuose sektoriuose rasti abipusiškumu grindžiamus sprendimus“, –
įspėjo Europos aeronautikos ir gynybos pramonės asociacijos (ASD) generalinis sekretorius
Jan Pie, paraginęs pratęsti pereinamąjį laikotarpį. Išstojimo be susitarimo poveikis bus
labiausiai jaučiamas tiekimo grandinėje, nes tiekimui tiksliai laiku būtina sklandžiai veikianti
tiekimo grandinė. Atskiros sudedamosios dalys paprastai ne kartą gabenamos per Lamanšą,
kol gaminys galiausiai surenkamas. Įstrigus bent vienai sudedamajai daliai gali būti paralyžiuota visa tiekimo grandinė. Tai pasakytina
ir apie darbuotojus: specialistams reikia greitai pasiekti Britaniją ar ES. Didžiausią nerimą įmonėms kelia skirtingas ES ir JK
reguliavimas.
„„Brexit’o“ susitarimas būtinas ir chemijos pramonei“, – pabrėžė Chemijos pramonės šakų asociacijos (CIA) Tarptautinės prekybos
vadovas Ian Cranshaw. Chemijos pramonė, kurios apyvarta siekia 18 mlrd. GBP ir kurioje sukurta 150 000 tiesioginių ir
500 000 netiesioginių darbo vietų, yra itin svarbi JK. Tikrumas yra tai, ko šiai pramonei reikia labiausiai. I. Cranshaw'o atstovaujama
organizacija atliko jai priklausančių įmonių apklausą ir nė viena įmonė nenurodė, kad „Brexit’as“ būtų jai naudingas .
„Iš esamos padėties galėtume pasimokyti, kad turime geriau informuoti apie bendrosios rinkos laimėjimus ir daugelį ES narystės
teikiamų pranašumų tiek pramonei, tiek ir piliečiams“, – baigdama pažymėjo CCMI komisijos pirmininkė Lucie Studničná.
Klausimas, kam galiausiai naudingas „Brexit’as“, taip ir liko neatsakytas. (sma)

EESRK ragins teisiškai pripažinti filantropinę veiklą ES
Iš filantropinių šaltinių Europoje kasmet gaunama beveik 90 mlrd. EUR vertės
įnašų, tačiau, priešingai nei komercinės įmonės, filantropiniai fondai ar privatūs
donorai negali naudotis Europos bendrosios rinkos teikiama nauda, todėl jiems
sunku plėsti savo labdaringą veiklą kitose ES valstybėse narėse.
Nepaisant to, filantropinė veikla Europoje tampa vis svarbesnė ir gali papildyti finansavimą
daugelyje sričių, kuriose trūksta visuomenės paramos. Prie tokios išvados prieita sausio 16
d. EESRK surengtame klausyme „Europos filantropija. Neišnaudotas potencialas“.
Klausyme dalyvavo nemažai filantropinių organizacijų ir tokią veiklą vykdančių pavienių
asmenų, o jų išsakytos mintys bus vertingas indėlis rengiant EESRK nuomonę dėl Europos
filantropijos, kurios paprašė ES Tarybai pirmininkaujanti Rumunija.

„Mes raginsime sukurti teisinę sistemą, kuri sudarytų sąlygas filantropinės veiklos plėtrai ir filantropinėms organizacijoms suteiktų tokį
patį statusą, kaip ir komercinėms įmonėms“, – nurodė nuomonės pranešėjas Petru Dandea.
Europoje veikia beveik 150 000 visuomeninių fondų, kurių finansiniai įsipareigojimai siekia 87 mlrd. EUR, o tai yra daugiau nei 15
valstybių narių biudžeto įplaukos.
EESRK savo nuomonėje taip pat pabrėš, kad filantropinė veikla turėtų būti skaidri ir aiškiai apibrėžta ir kad filantropija jokiu būdu
neturėtų pakeisti socialinės apsaugos sistemų ir nesudaryti sąlygų mokesčių vengimui. (ll)

EESRK ragina atlikti ES vertybes atitinkančią PPO reformą
Savo sausio 24 d. plenarinėje sesijoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komitetas priėmė nuomonę ragindamas atlikti plataus užmojo Pasaulinės
prekybos organizacijos reformą siekiant įveikti ištikusią krizę kartu atkreipiant
dėmesį į ES vertybes ir pirmaujantį ES vaidmenį subsidiarumo srityje.
Pasaulinė prekybos organizacija yra pasaulinė organizacija, nustatanti valstybių prekybos
taisykles, tačiau naujausi įvykiai tarptautinės prekybos srityje labai apsunkino jos darbą.
Nuomonės pranešėja Emmanuelle Butaud-Stubbs nurodė, kad siūlomos reformos turi
„atitikti ES vertybes ir vaidmenį, kurį ji galėtų atlikti pasaulinėje prekybos arenoje, bei susieti
investicijas su vystymusi“.
Nuomonėje pateikiama pasiūlymų, kaip užtikrinti tolesnį PPO ginčų sprendimo tarybos
apeliacinio komiteto darbą pratęsiant esamų teisėjų kadenciją, kaip laikiną priemonę, siekiant ištaisyti esamą padėtį, padidinti teisėjų
skaičių nuo septynių iki devynių ir užtikrinti, kad būtų visu etatu įdarbinta nepriklausomų teisėjų.
PPO generalinio direktoriaus pavaduotojas Karl Brauner dalyvavo EESRK plenarinės sesijos diskusijoje ir patvirtino, jog svarbu
užtikrinti apeliacinio komiteto veiklą„jei jo darbas būtų nutrauktas, nebebūtų užtikrinamas tarptautinių prekybos taisyklių
įgyvendinimas. Teisinės valstybės principą pakeistų pelningiausi sandoriai, o teisėtumas vietą užleistų galiai“.
EESRK taip pat siūlo imtis papildomų priemonių duomenų apsaugos, maisto saugos standartų, gyvūnų gerovės ir aplinkos standartų
žemės ūkyje srityse. Be to, nuomonėje siūlomas aktyvesnis pilietinės visuomenės dalyvavimas PPO darbe, pavyzdžiui, per PPO viešą
forumą sukviečiant subalansuotą ir socialiniams bei ekonominiams suinteresuotiesiems subjektams iš skirtingų sektorių ir interesų
grupių atstovaujančią asamblėją. (dgf)

Pilietinė visuomenė nori atidžiau stebėti, kaip įgyvendinami ES laisvosios
prekybos susitarimai
Sausio mėn. vykusioje plenarinėje sesijoje EESRK priėmė nuomonę dėl vietos
patarėjų grupių vaidmens stebint Europos Sąjungos pasirašytų laisvosios
prekybos susitarimų įgyvendinimą stiprinimo. Vietos patarėjų grupės jau dabar
yra atsakingos už laisvosios prekybos susitarimų įgyvendinimo priežiūrą darnaus
vystymosi ir darbo standartų srityse, tačiau EESRK norėtų išplėsti stebėsenos
funkciją, kad ji apimtų visus susitarimų aspektus, įskaitant pagrindines prekybos
nuostatas.
EESRK mano, kad pilietinės visuomenės dalyvavimas įgyvendinant visų rūšių susitarimus yra
labai svarbus ne tik todėl, kad vykdoma stebėsena, bet ir dėl to, kad padeda siekti jų
strateginių tikslų. Tam reikia pasitelkti vieną pilietinės visuomenės dalyvavimo instituciją, kuri apimtų abi susitarimo šalis. Nuomonės
pranešėjas Alberto Mazzola pažymėjo: „Šiandien ES susiduria su didėjančiu poreikiu vesti konstruktyvų dialogą su pilietine
visuomene prekybos klausimais, kaip rodo IEPS ir TPIP atvejai, ir vietos patarėjų grupės yra puikus būdas piliečius supažindinti su
prekybos klausimais.“
Šiam sustiprintam vietos patarėjų grupių vaidmeniui reikėtų taikyti papildomas nuostatas dėl dabartinių ir būsimų vietos patarėjų
grupių veikimo. Be to, vietos patarėjų grupės turėtų proporcingai atstovauti pilietinės visuomenės interesams ir galėti konsultuotis su
išorės suinteresuotaisiais subjektais bei skatinti juos dalyvauti.
Šiuo metu veikia aštuonios vietos patarėjų grupės: 27 jų nariai yra EESRK nariai; iki 2021 m. numatoma įsteigti dar penkias vietos
patarėjų grupes, o ateityje jų gali būti įsteigta ir dar daugiau. Numatoma, kad EESRK dalyvavimo vietos patarėjų grupių veikloje
išlaidos per artimiausius trejus metus padvigubės, o su laisvosios prekybos susitarimais, dėl kurių šiuo metu deramasi, susijusios
Komiteto išlaidos – patrigubės. (dgf)

EESRK diskusija su ES Tarybai pirmininkaujančia Rumunija: laikas iš naujo
suartinti Europą su jos piliečiais
Sausio mėn. EESRK plenarinėje sesijoje buvo surengta diskusija su Rumunijos Ministre Pirmininke Vasilica‑Viorica
Dăncilă dėl 2019 m. pirmąjį pusmetį ES Tarybai pirmininkaujančios Rumunijos prioritetų. EESRK pirmininkas Luca
Jahier pabrėžė, kaip svarbu, artėjant Europos Parlamento rinkimams, atkurti Europos piliečių pasitikėjimą politika.
ES integracijos procesą turi geriau suprasti, branginti ir remti patys svarbiausi veikėjai – Europos žmonės. „Apie Europos ateitį bus
kalbama Sibiu aukščiausiojo lygio susitikime, kurio data simbolinė – 2019 m. gegužės 9 d., Europos diena. Tai paskutinė galimybė
prieš rinkimus parodyti, kad Europa yra vieninga ir stipri, artima visiems savo piliečiams ir pasiryžusi imtis ryžtingų veiksmų jų labui, –
kalbėjo Luca Jahier. – “
Vasilica‑Viorica Dăncilă pareiškė esanti pasiryžusi daryti didelę pažangą sprendžiant Sąjungai kylančius opiausius klausimus
siekiant stiprinti vienybę, sanglaudą, solidarumą ir teisingumą. Ji taip pat dar kartą patvirtino tvirtą savo šalies, kaip ES

pirmininkaujančios valstybės, įsipareigojimą puoselėti Europos vertybes ir išklausyti Europos
žmonių nuomonę apie Sąjungos pasirinktiną raidos kryptį. „Tai ES Tarybai
pirmininkaujančios Rumunijos prioritetas. Mes pateiksime pasiūlymų ir priimsime
sprendimus, kurie bus kiek įmanoma priimtinesni piliečiams ir kuo geriau atspindės mūsų
visuomenės realijas. Tik nuolat įtraukdami piliečius galėsime užtikrinti, kad Europa išliktų
stipri ir darni“, – nurodė ji. „Sanglauda – bendra Europos vertybė“ – toks iš tiesų yra
pirmininkaujančios Rumunijos šūkis. (mp)

Kognityvinės mažumos gali padėti spręsti įgūdžių pasiūlos ir paklausos
neatitikties problemą rytdienos darbo rinkoje
Knygos „Autisme, j'accuse!“ autorius Hugo Horiot, pats turintis autizmo spektro sutrikimą,
paaiškino, kad „yra daug nišinių sričių, kuriose reikalingi tam tikri labai techniniai įgūdžiai,
tačiau jų rasti labai sunku, nes sistema atmeta šių įgūdžių turinčią kognityvinę visuomenės
grupę“. Jis pabrėžė, kad „turime skatinti įmones ir institucijas kurti naujus įdarbinimo ir
vertinimo metodus, o ne taikyti standartinius modelius, grindžiamus socialiniais gebėjimais“.
Remiantis įvairiomis prognozėmis, apie 65 proc. dabartinių moksleivių teks dirbti darbus,
kurie šiuo metu dar neegzistuoja, o įmonėms bus vis sunkiau rasti reikiamų įgūdžių turinčių
darbuotojų. Pasitelkiant kognityvinių mažumų potencialą būtų ne tik duota itin didelės
naudos mūsų visuomenei, bet ir suteikiama galimybė integruotis į visuomenę asmenims,
kurių intelektas kitokio pobūdžio. „Jokių perspektyvų neturinčiai visuomenės grupei būtų
suteikta galimybė novatoriškai prisidėti prie mūsų visuomenės“, – sakė H. Horiot.
Svarbiausia – pripažinti, kad žmonės gali papildyti vienas kitą ir visuomenės gyvenime
dalyvauti įvairiai. „Visi mes esame skirtingi, –kalbėjo TEN skyriaus pirmininkas Pierre Jean
Coulon. – Vis dėlto yra skirtumų, kurie laikomi priimtinais, nes jie niekam netrukdo ir niekam
nedaro poveikio. Tačiau esama ir skirtumų, kurie yra nepriimtini. Taip yra neuroįvairovės
atveju“, – baigdamas pasakė jis. (mp)

EESRK pritaria Europos kibernetinio saugumo centro įsteigimui
EESRK pritaria Komisijos iniciatyvai įsteigti Europos kibernetinio saugumo
pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centrą ir sukurti
nacionalinių koordinavimo centrų tinklą. Taip siekiama padėti Sąjungai plėtoti
technologinius ir pramoninius kibernetinio saugumo pajėgumus ir didinti Sąjungos
kibernetinio saugumo pramonės konkurencingumą.
Antonio Longo ir parengtoje nuomonėje, kuri buvo priimta sausio mėn. plenarinėje sesijoje,
EESRK pabrėžia, kad Komisijos pasiūlymas yra svarbus žingsnis kuriant kibernetinio
saugumo pramonės strategiją ir strategiškai svarbus siekiant tvirto ir didelio skaitmeninio
savarankiškumo. Šie veiksniai yra būtini norint sustiprinti Europos gynybos mechanizmus
vykstant kibernetiniam karui, kuris gali pakenkti politinėms, ekonominėms ir socialinėms sistemoms.
„Tai svarbu visai mūsų visuomenei. Faktai rodo, kad vos per dešimtmetį kibernetinių išpuolių skaičius visame pasaulyje išaugo
eksponentiškai – nuo 800 000 iki 8 mln., – pabrėžė A. Longo. – Prit
Strategijos pagrindas – viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė kibernetinio saugumo srityje. „Sutinkame, kad į šią partnerystę būtų
įtraukti ir pramonės atstovai nustatant tvirtus įsipareigojimus mokslo ir investicijų srityse. Pasisakome už trišalį metodą, dalyvaujant
Europos Komisijai, valstybėms narėms ir įmonėms, – pridūrė A. Mazzola. – Taip pat turime palikti atviras duris ne ES įmonėms, kurios
yra pasirengusios atitikti ES sąlygas, kad galėtų dalyvauti.“ (mp)

Atsparumo didinimas turi būti pagrindinis 2019 m. euro zonos prioritetas
Europos Komisijos rekomendacijų 2019 m. euro zonos ekonominės politikos
klausimu EESRK pažymi, kad, atsižvelgiant į dabartines ekonomines
perspektyvas, 2019 m. euro zonos ekonomikai bus itin svarbu didinti ekonominį ir
darbo rinkos atsparumą.
Atsparumo didinimas yra būtinas, kad valstybės narės galėtų atremti būsimus sukrėtimus
nedidelėmis ekonominėmis ir socialinėmis sąnaudomis. Šiuo tikslu reikia ir tam užbaigti
kurti bankų sąjungą, didinti ES nuosavus išteklius ir sukurti euro zonos makroekonominio
stabilizavimo priemonę, taip pat tinkamai įgyvendinti socialinį ramstį.
EESRK nuomonėje taip pat raginama imtis veiksmingų priemonių, kad būtų sumažintas
pernelyg didelis perteklius gerokai padidinant viešąsias investicijas ir darbo užmokestį
perteklių turinčiose šalyse. Vidutinės trukmės laikotarpiu realiojo darbo užmokesčio augimas turėtų atitikti realaus našumo augimą ir
infliaciją.
Valstybių narių, kuriose didelė valstybės skola ir neigiamas arba nulinis gamybos apimties atotrūkis, nederėtų raginti kurti fiskalinius
rezervus laikantis ribojančiosios fiskalinės politikos krypties. Dėl to jų augimas greičiausiai išliktų silpnas ir tai joms nepadėtų
sumažinti savo valstybės skolos, išreikštos BVP dalimi.

EESRK taip pat atkreipia dėmesį, kad skubiai būtinos gairės ir priemonės, kurios skatintų viešąsias investicijas ir sudarytų
palankias sąlygas privačiosioms investicijoms. Taikant ES fiskalines taisykles reikėtų atsižvelgti į vadinamąją subalansuoto
biudžeto taisyklę.
Politiniai pokyčiai neturėtų vykti pajamų, skirtų finansuoti socialines investicijas ir socialinės apsaugos sistemas, sąskaita ar rizikuojant
sumažinti socialines ir darbo teises. Kartu turėtų būti siekiama didinti ekonominių ir socialinių standartų konvergenciją.
Galiausiai EESRK ragina valstybes nares parodyti būtiną pasiryžimą skubiai pašalinti likusius nesutarimus šiais klausimais. (jk)

Nepaisant didelių galimybių, siūlomos PVM reformos sėkmė negali būti laikoma
savaime suprantamu dalyku
Savo nuomonėje dėl Komisijos pasiūlymo EESRK pažymi, kad naujoji valstybių
narių tarpusavio prekybos apmokestinimo PVM sistema turi atskleisti visą savo
potencialą ir sumažinti galimą neigiamą poveikį bendrajai rinkai. Norint pasiūlymą
įgyvendinti sėkmingai, labai svarbu, kad valdžios institucijos glaudžiau
bendradarbiautų ir užtikrintų plataus masto komunikaciją.
EESRK mano, kad siūloma reforma yra itin svarbus žingsnis siekiant užbaigti perėjimą prie
galutinės apmokestinimo paskirties šalyje principu grindžiamos PVM sistemos, skirtos įmonių
tarpusavio prekybai prekėmis apmokestinti. Komiteto nuomone, naujoji sistema įmonėms
gali duoti apčiuopiamos naudos.
„Reforma gali daryti teigiamą poveikį įmonėms ir jų augimui, bet jos sėkmės negalima laikyti
savaime suprantamu dalyku“, – pažymėjo pranešėjas Krister Andersson. Jis paaiškino, kad „turi būti tinkamai taikomos taisyklės, o
nacionaliniai mokesčių administratoriai turi glaudžiau bendradarbiauti ir įsitraukti į komunikacijos kampanijas“.
Reforma pakeis tarpvalstybinės įmonių tarpusavio prekybos prekėmis apmokestinimą, tačiau paslaugoms ir toliau bus taikoma kitokia
apmokestinimo tvarka. Tikėtina, kad dėl to kils problemų, todėl EESRK ragina išnagrinėti, kaip būtų galima kuo greičiau įgyvendinti
bendrą sistemą tiek paslaugoms, tiek prekėms.
Bendrapranešėjis Giuseppe Guerini pabrėžė, kad „bendras prekių ir paslaugų apmokestinimo būdas būtų palankesnis augimui ir
veiksmingesnis kovojant su sukčiavimu“.
Savo nuomonėje EESRK pateikia praktines rekomendacijas, kaip įgyvendinti reformą, ir prašo Komisijos patikslinti siūlomas nuostatas
dėl vieno langelio principo sistemos ir patvirtinto apmokestinamojo asmens. Komitetas reiškia susirūpinimą dėl sukuriamų naujų
kliūčių MVĮ ir startuoliams. Galiausiai EESRK rekomenduoja tinkamai investuoti į IT išteklius, t. y. aparatinę ir programinę įrangą,
siekiant tinkamai kurti tvirtą ir patikimą vieno langelio principo sistemą. (jk)

EESRK klausymo dalyviai ragino kuo greičiau rasti visuotinį sprendimą
skaitmeninės ekonomikos apmokestinimui
Sausio 29 d. EESRK vykusiame klausyme tarptautiniai mokesčių ekspertai ir
pilietinės visuomenės atstovai ragino surasti veiksmingą visuotinį sprendimą
skaitmeninės ekonomikos įmonių apmokestinimui siekiant užkirsti kelią
tolesniems vienašaliams veiksmams ir užtikrinti tvarų augimą, investicijas,
tikrumą mokesčių srityje ir teisingumą.
Aukšto lygio kalbėtojai sutarė, kad tik visuotinis sprendimas būtų veiksmingas tiek
reglamentavimo, tiek ir valdymo srityse. Jie palankiai įvertino vykstančias EBPO mokesčių
bazės erozijos ir pelno perkėlimo (BEPS) įtraukios sistemos narių diskusijas.
Dalyviai aptarė galimus skaitmeninės ekonomikos įmonių apmokestinimui būdus, dėl kurių
šiuo metu diskutuojama šioje įtraukioje sistemoje, įskaitant naujas tarptautinių
apmokestinimo teisių paskirstymo sistemas (pavyzdžiui, naudotojų dalyvavimas, rinkodaros
nematerialusis turtas ir reikšminga ekonominė veikla) ir šalių galimybes pasinaudoti apmokestinimo teisėmis mokesčių bazės erozijos
ir pelno perkėlimo atvejais.
Dalyviai pasiūlė išsamiai apsvarstyti galimybę išspręsti mokesčių klausimą remiantis pridėtinės vertės mokesčio sistema ir nustatyti
bendrą vertės kūrimo koncepcijos apibrėžtį. Be to, buvo nuspręsta, kad reikia toliau nagrinėti, ar į apmokestinamų pajamų
paskirstymą orientuotas pelno mokesčio sprendimas nebūtų geresnis nei vartojimo mokesčiu grindžiamas sprendimas.
Kalbėtojai paragino užtikrinti, kad rengiant naujas taisykles būtų laikomasi pagrindinių principų, t. y. dvigubo apmokestinimo
išvengimo, paprastumo, tikrumo ir lygybės. Įvairioms susijusioms šalims bus labai svarbu taikyti supaprastintą metodiką, be to, reikia
sukurti ir įgyvendinti sąžiningus ir veiksmingus ginčų sprendimo mechanizmus. Klausymo dalyviai taip pat rekomendavo atlikti
papildomą ekonominę analizę siekiant nustatyti mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo projekto poveikį bei potencialų bet kokių
kitų galimų priemonių poveikį.
Klausymo rezultatai papildys pranešėjo Krister Andersson rengiamą nuomonę savo iniciatyva, kurią planuojama priimti liepos
mėnesio plenarinėje sesijoje. (jk)

2021–2027 m. programa „Kūrybiška Europa“: EESRK ragina didinti biudžetą ir
numatyti specialią paramą pagal programą „Horizontas 2020“
Europos kūrybos sektorius turi didžiulį potencialą, tačiau tam, kad galėtų jį visiškai atskleisti ir tapti rimtu konkurentu
pasaulinėje rinkoje, turi būti labiau remiamas. Kitoms sritims, įskaitant tekstilės, turizmo, automobilių, statybų ir
sveikatos sektorius, taip pat būtų naudingi plataus užmojo kultūros ir kūrybos sektorių siekiai.

„Atsižvelgiant į visus svarbius šio sektoriaus siekius – išsaugoti mūsų kultūros paveldą,
skatinti mūsų vertybes, atgaivinimą, inovacijas, pramogas, tvarių darbo vietų kūrimą ir
ekonomikos augimą – siūlomas 1,85 mlrd. EUR biudžetas yra neabejotinai per mažas“, –
pažymėjo Emmanuelle Butaud-Stubbs, EESRK nuomonės dėl Komisijos pasiūlymo dėl
2021–2027 m. programos „Kūrybiška Europa“ pranešėja.
„Skaitmeninė revoliucija atveria naujas galimybes, tačiau turime investuoti laiko į švietimą,
programinę ir techninę įrangą“, – pridūrė bendrapranešėjis Zbigniew Kotowski. EESRK
ragina programoje „Horizontas 2020“ numatyti konkretų biudžetą, siekiant išnaudoti didžiulį
inovacinį kūrybos pramonės šakų potencialą.
Kiti EESRK pasiūlymai:
siekiant padidinti konkurencingumą, parengti aiškią ES kūrybos ir kultūros sektorių
strategiją, skirtą tiek bendrosios rinkos politikai, tiek išorės politikai;
atlikti nepriklausomą tyrimą, kuriame būtų pateikti kiekybiniai ir kokybiniai duomenys
apie didelių jungimosi procesų JAV audiovizualiniame sektoriuje poveikį Europos
rinkai;
tarpsektorinei paprogramei papildomai skirti 80 mln. EUR , siekiant padėti
informavimo apie programą „Kūrybiška Europa“ biurams reklamuoti programą savo
šalyse ir stiprinti laisvą, įvairią ir pliuralistinę žiniasklaidos aplinką, kokybišką
žurnalistiką ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis. (sma)

Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną nutraukime gedulo tylą
Luca Jahier
Rengdamiesi minėti tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, vargu ar galime toliau sau
tyliai gedėti. Užuot užsidarę tyloje, nes giliausiai gedime būdami vieni, mes norime šaukti.
Kodėl antisemitizmui neatėjo galas nei Europoje ir netgi nei Jungtinėse Amerikos Valstijose?
Kodėl praėjusiais metais Prancūzijoje negyvai peiliu subadyta ir savo bute sudeginta buvo
Holokaustą išgyvenusi moteris? Kodėl dar prieš metus Paryžiuje buvo nužudyta į pensiją
išėjusi vaikų darželio auklėtoja Sarah Halimi, o jos kūnas pro balkoną išmestas į gatvę?
Paryžius. Tulūza. Malmė. Kopenhaga. Berlynas, Briuselis. Mūsų žmogiškumas suteptas
nekaltu krauju. Vėl vyksta tai, ką jau laikėme nebeįsivaizduojama.
Vokietijos žydams dėl galimų išpuolių buvo patarta nebedėvėti kipų. Prancūzijoje žydų moksleiviai perspėti neiti į vieną vietos
mokyklą, nes ji laikoma antisemitine. O kur dar kapinių niekinimas, svastikų paišymas ant sinagogų ir mokyklų, žydų vadinimas
„beždžionėmis“ ir „kiaulėmis“ prieš Izraelį nukreiptuose mitinguose. Europa ir vėl rodo savo bjaurų, nežmogišką veidą.
Prieš daugelį šimtmečių žydai buvo persekiojami kaip religinė mažuma. XX amžiuje žydai buvo laikomi grėsme valstybei, todėl siekta
išnaikinti juos per Holokaustą. Šiandien į žydus kėsinamasi daugiausia dėl įvykių Artimuosiuose Rytuose, nors kai kurie antisemitiniai
nusistatymai sietini su Holokausto neigimu.
Daugeliui žydų darosi sunku atlaikyti tokių žmonių įtūžį, jie jaučiasi nusivylę, beteisiai ir bejėgiai. Žydų bendruomenė Europoje mažėja.
Remiantis ES duomenimis, 2009 m. jų buvo maždaug 1,12 mln., o 2017 m. liko tik 1,08 mln. Prancūzijos žydų bendruomenė, kuri yra
didžiausia ES, sumažėjo nuo 500 000 (2002 m.) iki 456 000 (2017 m.). Žydai išvyksta baimindamiesi neapykantos nusikaltimų.
Beveik trečdalis Europos žydų vengia lankytis renginiuose ar su judaizmu susijusiose vietose, nes jaučiasi nesaugūs. Remiantis
praėjusių metų gruodžio mėn. Europos Komisijos paskelbtu tyrimu, devyni iš dešimties Europos žydų mano, kad antisemitizmas per
pastaruosius penkerius metus sustiprėjo.
Per šią apklausą,surengtą Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Lenkijoje,
Ispanijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje – t. y. dvylikoje šalių, kuriose gyvena 96 proc. Europos žydų – buvo apklausta
16 300 respondentų ir 89 proc. jų nurodė, kad antisemitizmas ryškiausi pasireiškia ir daugiausia problemų kelia internete ir
socialiniuose tinkluose.
Negalime leisti blogiui sugrįžti. Turime kovoti su neapykantos nusikaltimais ir prieš žydus bei mažumas nukreiptu priešišku, agresyviu
elgesiu. Jei ES valstybės narės ar tarptautinė bendruomenė nesugebės imtis veiksmų ir veikti greitai, kils pavojus, kas sugrįš praeities
žiaurumai ir pasklis mūsų visuomenėje.
Kaip plačiai buvo nušviesta žiniasklaidoje, vos prieš tris dienas iki Gdanske įvykdyto Pawel’o Adamowicz’iaus nužudymo, per televiziją
žiūrimiausiu laiku buvo transliuota antisemitinė satyrinė laida. Joje labdaros organizacija, pakvietusi P. Adamowicz’ių į renginį,
kuriame jis buvo nužudytas, buvo pavaizduota kaip valdoma neaiškių jėgų.
Šiais dažnėjančių neapykantos nusikaltimų laikais P. Adamowicz buvo ryžtingas mažumų teisių gynėjas. Būdamas liberalių pažiūrų, jis
taip pat aršiai kritikavo valdančiosios konservatorių partijos vykdomą imigracijos varžymo politiką. Jo nužudymas – tai priminimas, kad
turime nutraukti neapykantą kurstančias kalbas, jei nenorime tapti neapykantos aukomis.
Šiandien kaip niekad svarbu prisiminti Holokausto ir nacių žiaurumo aukas. Holokaustas yra ryškusEuropos istorijos reliktas, tad Šoa
atminimas yra svarbi antisemitizmo prevencijos priemonė.
Kaip pabrėžia kai kurie istorikai, atėjo laikas kurti kritišku požiūriu grindžiamą Europos istorinės atminties kultūrą, o ne propaguoti
individualią nacionalinę atminimo kultūrą. Jeigu praeities neatminsime visi kartu kaip europiečiai, kils pavojus, kad pakartosime jau
padarytas klaidas.
Kuo ilgiau delsime uždrausti neapykantą kurstančias kalbas ir kuo ilgiau dvejosime susitaikyti su savo praeitimi, tuo sunkiau bus
sukurti tikrą, naują, kolektyvinę Europos atmintį ir naują tapatybę, grindžiamą įvairove, bendros istorijos supratimu, bendrumo jausmu
ir galiausiai bendru likimu.
Rašytojas Primo Levi, knygos „Jei tai žmogus“ ir po mirties išleistos apybraižos „Juodoji Aušvico skylė“ autorius, savo paskutiniojoje
knygoje rašė: „Tai įvyko, bet tai gali įvykti ir vėl.“

Grupių naujienos
Darbdavių planai Rumunijos pirmininkavimo laikotarpiu
Pateikė EESRK Darbdavių grupė
Sanglauda – bendra Europos vertybė. Tai 2019 m. pirmąjį pusmetį Europos
Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Rumunijos šūkis. Darbdavių grupės
nuomone, nemažai pirmininkaujančios Rumunijos prioritetų yra susiję su šios
grupės politiniais tikslais. Todėl Rumunijos pirmininkavimo laikotarpiu grupė planuoja suorganizuoti verslumui skirtą
renginį.
Darbdavių grupė, bendradarbiaudama su Rumunijos darbdavių organizacija, balandžio mėn. Bukarešte surengs aukšto lygio
konferenciją, skirtą Europos verslumo modeliui. Konferencijos globėjas – Rumunijos prezidentas. Renginyje bus aptarta MVĮ politikos
ateitis, įskaitant būtiną naują viziją ir papildomas tiek valstybių narių, tiek ir ES lygmens priemones verslumui ir MVĮ remti. Darbdaviai
mano, kad skatinant verslumą ir MVĮ konkurencingumą kaip brandžią, iniciatyvią ir veiksmingą politiką, Europa taptų stipresnė ir
gebėtų geriau atremti dabartinius iššūkius. (lj)

EESRK Darbuotojų grupė palankiai vertina susitarimą dėl profesinio ir asmeninio
gyvenimo pusiausvyros
EESRK Darbuotojų grupė
Sausio 24 d. Europos Parlamentas, Europos Komisija ir valstybės narės pasiekė
susitarimą dėl direktyvos dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros .
Pasak EESRK darbuotojų grupės pirmininkės Gaby Bischoff, šis susitarimas – tai
konkretus žingsnis, kad dirbantiems tėvams ir prižiūrintiesiems asmenims
Europoje būtų lengviau gyventi ir dirbti.
EESRK diskusijas dėl priežiūros pareigų turinčių darbuotojų teisių sustiprinimo
surengė Darbuotojų grupė Komitetui parengus nuomonę dėl dirbančių tėvų ir
prižiūrinčių asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, nes šia
teisėkūros iniciatyva, įtraukta į Europos socialinių teisių ramstį, buvo itin
suinteresuotos profesinės sąjungos, siekdamos socialinės pažangos Europos
piliečiams.
„Mes pritariame šiam susitarimui, nes juo bus pasiekta pažanga įvedant 10 dienų tėvystės atostogas, imamas
apytikriai vaiko gimimo laikotarpiu. Tėvams arba lygiaverčiams antriesiems partneriams už šias atostogas bus
mokama tiek pat, kiek per laikinojo nedarbingumo atostogas, taip pasiekiant pasiūlymo tikslą – labiau įtraukti tėvus ir
partnerius. Tinkamai apmokamas vaiko priežiūros atostogas turės teisę imti ir motinos, ir tėvai. Tai buvo pagrindinis
klausimas, kurį išspręsti reikalavo profesinės sąjungos, siekdamos padėti tėvams geriau suderinti profesinį ir asmeninį
gyvenimą. Be to, sergančius šeimos narius prižiūrintys asmenys galės kasmet paimti penkias dienas prižiūrinčiojo
asmens atostogų“, – nurodė Gaby Bischoff.
„Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros politika suteikia priemonių, kurios leis moterims ir vyrams rinktis
vienodomis sąlygomis, – kalbėjo nuomonės pranešėja Erika Koller. – Šis susitarimas nėra panacėja, kuri padės išspręsti
visus klausimus, tačiau jis tikrai yra žingsnis teisinga kryptimi.“ (ppr)

Visuomenė už didmiesčių ribų: pilietinės visuomenės organizacijų vaidmuo
priešinantis populizmui
EESRK grupė „Įvairovė Europa“
Populizmas ES šiuo metu yra pasiekęs aukščiausią lygį nuo 1930 m. Atsižvelgdama į tai EESRK grupė „Įvairovė Europa“
atliko tyrimą kuris jau paskelbtas internete.
Šiame tyrime nagrinėjama, kokie veiksniai skatina piliečius remti populizmą ir koks yra pilietinės visuomenės vaidmuo
tam priešinantis. Jame išanalizuotos aštuonios keturių skirtingų šalių ne miesto vietovės, kuriose populistai surenka
daug balsų – kiekvienu atveju po vieną vietovę, kurios ekonominė padėtis yra geresnė už ES vidurkį, ir po vieną
teritoriją, kurios ekonominė padėtis jo nesiekia:
Klagenfurtas-Filachas ir Pietinė Žemutinė Austrija (Austrija),
Dromas ir Ena (Prancūzija),
Udinė ir Kalabrijos Redžas (Italija),
Płocki ir Nowosądecki (Lenkija).
Ekonominis nuosmukis, socialinis nestabilumas ir žemas išsilavinimo lygis yra svarbiausi veiksniai, padedantys
suprasti, kodėl visoje ES populistai yra vis labiau remiami. Tačiau esama ir kitų svarbesnių ir tarpusavyje susijusių
veiksnių. Pavyzdžiui, realų ar jaučiamą netikrumą kasdien stiprina skleidžiama dezinformacija, o daugeliui jaunų
rinkėjų patraukli idėja, kad populistinės partijos gali paskatinti teigiamus stagnuojančių ir nekompetentingų politinių
sistemų .
EESRK grupė „Įvairovė Europa“ yra tvirtai įsitikinusi, kad EESRK nariams tenka dviguba atsakomybė: aktyviau imtis
veiksmų tiek nacionaliniu, tiek lygmenimis stiprinant tinklus, geriau paaiškinti, kas yra Europa ir ją priartinti prie
visuomenės. Galiausiai, ginti ir saugoti liberalią demokratiją – mūsų visų reikalas. (cl)

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai
Kultūros renginiai EESRK: kas programoje?
EESRK organizuoja kultūros renginius, norėdamas paskatinti aktyvesnį
visuomenės dalyvavimą jo veiklai svarbiuose debatuose, pabrėžti tam tikro
menininko darbų europinį matmenį ar atkreipti dėmesį į mažiau žinomus Europos
menininkus, kurie verti pripažinimo ne tik savo šalyse, bet ir kitose ES valstybėse
narėse. 2019 m. programoje kiekvienas ras kažką sau įdomaus.
Vadovaujant nariams Martinai Širhalovái (Darbdavių grupė), Dirkui Bergrathui
(Darbuotojų grupė) ir Indrei Vareikytei (grupė „Įvairovė Europa“) (iš kairės į
dešinę), kurie šiuo metu priklauso Kultūros pakomitečiui, Komitete
organizuojamos meno parodos, koncertai, filmų peržiūros, pasirodymai gyvai ir
daug kitų renginių.
2019 m. pirmąjį pusmetį numatyti šie kultūros renginiai: paroda What's "old" anyway? Staying creative after
retirement (Ką reiškia žodis „senas“? Išlikti kūrybingam išėjus į pensiją); Europa Nostra rengiamo konkurso #Ode2Joy
Challenge vienos populiariausių dalyvių – Italijos mecosoprano Valentinos Volpe gyvo garso pasirodymas (vasario
21 d.); filmo The man who mends women (), skirto 2018 m. Nobelio premijos laureatui dr. Denisui Mukwege (kovo 6 d.),
peržiūra ir vieša diskusija; Nyderlandų menininkės, savo darbuose naudojančios antrines žaliavas, Suzanne Jongmans
fotografijų paroda Kindred Spirits () vykstant Žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų konferencijai (kovo 6–
7 d.).
Per šiuos renginius, kurie dažnai organizuojami bendradarbiaujant su kultūros organizacijomis ir kitais subjektais,
EESRK nori pabrėžti savo politinius prioritetus ir atkreipti dėmesį į Europos visuomenei svarbius klausimus. (ck/dm)
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