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Redakcijos skiltis
Luca Jahier: Europa – tai mes!
Mieli skaitytojai,
Artėjame prie to momento, kai mūsų visų žvilgsniai nukryps į Europos Parlamento
rinkimų rezultatus.
Gegužės 26-oji Europai bus labai svarbi diena. Lemiamos reikšmės turės balsuosiančių
piliečių, jaunimo, suprasiančio, kad sprendžiamas jų ateities klausimas, ir
nenorėsiančio, kad sprendimus dėl būsimos Europos vietoj jų priimtų kiti, dalyvavimas.
Ar rinkėjų aktyvumas viršys 42 proc., kuris buvo užregistruotas per 2014 m. rinkimus?
Jeigu taip, tai reikš, kad supratome esmę: sprendžiamas Europos projekto
gyvybingumo klausimas, ar vis dar reali Europos patrauklumo galia.
Šį kartą Europa yra atsidūrusi sudėtingiausioje kryžkelėje nei kada nors anksčiau ir tai
gali būti pats sunkiausias išbandymas nuo pat Europos sukūrimo. Šie Europos
Parlamento rinkimai bus mūsų visų, europiečių, ateities kertinis akmuo!
Šiomis aplinkybėmis tylėti, netarti savo žodžio – tai užleisti kelią tiems, kurie, veikiami
dezinformacijos, pasisako už Europos Sąjungos sunaikinimą.
Kartu reaguokime į populizmo, skepticizmo, susvetimėjimo, atmetimo ir abejonių
pavojų. Kai Europos žmonės ateina prie balsadėžių, jie grįžta prie demokratijos ištakų.
Neturime kito pasirinkimo kaip eiti balsuoti. Tie, kurie penkerių metų kadencijai bus
išrinkti į Europos Parlamentą, bus šios demokratijos, kurią taip išaukštino didieji
filosofai ir mąstytojai, sergėtojai.
Brussels , 09/04/2018 eesc nouvelle
présidence + Cabinet. Credit : Frederic
Sierakowski / Isopix

Jau 61 metus Europa pamažu žengia pirmyn. Žinoma, ji susiduria su krizėmis – euro
zonos, migrantų, „Brexit’o“ ir dar pavojingesne savo piliečių pasitikėjimo krize. Tačiau,
nepaisant šių sunkumų, ji pajėgi plėstis, atverti naujus veiklos barus. Kokia Europa yra
patraukli? Tokia, kuri saugo, gina mūsų vertybes, kovoja su klimato kaita, oriai priima
migrantus. Įveikusi daugybę krizių Europa atgimsta vis stipresnė, kaip feniksas pakyla iš pelenų.
Kviečiu visus EESRK narius, pilietinės visuomenės veikėjus, aktyviai burtis ir dalyvauti rinkimų agitacijos kampanijoje pasitelkiant
visus viešosios nuomonės formavimo kanalus. Visos komunikacijos priemonės yra geros: mūsų nuomonės, mūsų dialogai, mūsų
pokalbiai organizacijose, mūsų buvimas regionuose ir vietovėse, išklausymas ir keitimasis nuomonėmis su tais, kurie abejoja,
kurie netiki stiprios, vieningos ir solidarios Europos sėkme.
Išdrįskime garsiai pasakyti: „Europa – tai mano namai!“ Nereikia bijoti parodyti savo aistrą šiam bendram projektui.
Pasipriešinkime vangumui, neišprusimui, neapykantai. Tikrasis pavojus – tai abejingumas. Jeigu neisime balsuoti, kažkas
nuspręs už mus.
Išdrįskime būti drąsūs! Išdrįskime kalbėti! Vedami išmintingumo ir jaunatviškos mąstysenos, padarykime įspūdį savo
priešininkams, pateikdami stiprių argumentų už Europą, kuri žadina svajones!
Luca Jahier
EESRK pirmininkas

Trumpai
Europos piliečių iniciatyvos diena atverčia naują ES piliečių dalyvavimo puslapį

Europos piliečių iniciatyvos diena atverčia naują ES piliečių dalyvavimo puslapį
„Reaguoti į Europos piliečių iniciatyvas yra moralinė Komisijos pareiga“
Balandžio 2 d. vykusios 8-osios Europos piliečių iniciatyvos dienos pradžią paskelbė
EESRK narys ir Europos piliečių iniciatyvos ad hoc grupės pirmininkas .
Pagrindinę kalbą sakiusios WeMove.EU įkūrėjos Lauros Sullivan nuomone, skaitmeninis
aktyvizmas gali sutelkti dideles grupes. Be to, tai padėtų mums parodyti tai, kas mus sieja ir
kas mums visiems rūpi, ir stiprinti solidarumą bei iniciatyvumą visoje Europoje. Ji pažymėjo,
kad „mus sieja daugiau nei mums dažnai gali atrodyti“.
Pirmasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Frans Timmermans pristatė naujas
Europos piliečių iniciatyvos taisykles. Savo kalboje Komisijos narys iškėlė klausimą dėl
Europos piliečių iniciatyvos politinio matmens: „Suteikti Europos piliečių iniciatyvos
rėmėjams tai, ko jie nori, nėra privaloma. Tačiau, mano nuomone, Komisijai tenka moralinė ir politinė pareiga duoti atsaką ir įsitraukti į
politinius debatus. Žmonės iš mūsų tikisi aiškaus atsakymo, ką reikėtų daryti ir ko padaryti neįmanoma“.
Kitos kadencijos Europos Komisijos laukia nelengva užduotis – įvertinti, kaip skaitmeninimas ir demokratija galėtų veiksmingai
sąveikauti, pavyzdžiui, iš naujo atrandant mums jau žinomą demokratiją ir pritaikant ją dabartiniam pasauliui, kuriame gyvename.
2019 m. Europos piliečių iniciatyvos dienos tema – „Skaitmeniniai balsai“. Skaitmeninių technologijų epochos karta nebelaukia
rinkimų, kad galėtų išdėstyti savo pageidavimus – rūpimus klausimus ji kelia nuolat ir kiekviena pasitaikiusia proga.
Christophe Lefèvre pažymėjo: „Ignoruoti tai, kas išdėstoma skaitmeninėje erdvėje būtų nemokšiška ir netgi kvaila. Todėl
ES institucijos ir vyriausybės turi žinoti, kaip prisitaikyti prie šios tendencijos, ir jausti ypatingą atsakomybę dėl
teisingo informavimo ir etinių principų bei pagarbos išsaugojimo.“ (sma)

Visi mes – migrantai
Balandžio 2 d. EESRK pirmininkas Luca Jahier, lydimas EESRK narių Isabel Cano,
Stefano Mallia ir Cristian Pirvulescu, apsilankė „Red Star Line“ muziejuje
Antverpene – simbolinėje Europos migracijai vietoje. Iš Antverpeno, pagrindinio
„Red Star Line“ uosto šios bendrovės laivais iš Europos į Šiaurės Ameriką
išplaukė du milijonai keleivių.
Muziejus pasakoja šių keleivių istorijas. Pasak EESRK pirmininko, migracija tebėra
svarbi tema Europoje, tačiau ji nėra nauja tema, dėl kurios susiskaldėme
pastaraisiais metais – tai dalis Europos istorijos ir ryšys yra akivaizdus. Milijonams
migrantų pirmoji priežastis, dėl kurios jie paliko savo šalis, buvo saugumas –
persekiojami žmonės svajojo apie galimybę laisvai gyventi. Antroji priežastis buvo
ekonominė – jie norėjo geresnio gyvenimo. Trečioji priežastis buvo meilė –
troškimas laimingai gyventi su sutiktu partneriu . Per savo apsilankymą EESRK delegacija susitiko su migrantais iš
Sirijos, Armėnijos, Irano ir Kongo, sulaukusiais pagalbos iš Šv. Egidijaus bendruomenės. Jie pasakojo apie savo likimus,
apie ką tik į Belgiją atvykusių migrantų ir pabėgėlių padėtį, taip pat apie savo geresnio gyvenimo viltį.

EESRK ir Prancūzijos ekonomikos, socialinių ir aplinkos reikalų taryba vienijasi
plačiam dalyvavimui Europos Parlamento rinkimuose užtikrinti
„Su entuziazmu ir arti žmonių įgyvendinamais projektais turime atkurti Europą“, –
kalbėjo pirmininkai Patrick Bernasconi ir Luca Jahier kovo mėn. vykusioje EESRK
plenarinėje sesijoje.
„Artėjant Europos Parlamento rinkimams turime suvienyti pastangas Europos
ateities labui ir sutelkti pilietinę visuomenę visais lygmenimis. Kaip niekad
anksčiau tam būtinas mūsų budrumas ir įsipareigojimas.“ Pabrėždamas visų
institucijų bendradarbiavimo svarbą L. Jahier pakartojo, kad Europos pilietinė
visuomenė tvirtai remia Europos projektą, jos vertybes ir laimėjimus.
P. Bernasconi tam pritarė pakartodamas EESRK pirmininko žodžius ir
pabrėždamas, kad abu Komitetai turi tarpininkauti tarp visuomenės ir politinės
valdžios. Pristatęs savo viziją dėl pilietinės visuomenės vaidmens artėjant Europos Parlamento rinkimams jis pabrėžė,
kaip svarbu susigrąžinti prarastas pozicijas ir veikti petys į petį. (mp)

EESRK naujienos
Milijonai negalią turinčių piliečių neturės galimybės balsuoti Europos Parlamento
rinkimuose
Iš pie 800 000 psichinės sveikatos sutrikimų ar protinę negalią turinčių ES piliečių
dėl 16-oje valstybių narių galiojančių nacionalinių taisyklių atimama teisė
balsuoti. EESRK pranešime teigiama, kad dar milijonai rinkėjų negalės balsuoti
dėl techninių kliūčių balsavimo punktuose, kurie nėra pritaikyti prie skirtingų
poreikių, kylančių dėl įvairaus pobūdžio negalios.
Kovo mėn. paskelbtas EESRK informacinis pranešimas „Tikrosios neįgaliųjų teisės
balsuoti EP rinkimuose“ parodė, kad nepaisant daugelio privalomų teisinių
dokumentų, ginančių šių žmonių teises ES, kol kas nė viena valstybė narė
neužtikrino, kad rinkimuose galėtų dalyvauti visi.
„Šiame pranešime atsispindi negražioji Europos pusė – realybė, kuri labai nutolusi
nuo mūsų lūkesčių“, – teigė jo autorius Krzysztof Pater,
Devyniose šalyse psichinės sveikatos sutrikimų turintys asmenys, automatiškai
praranda balsavimo teisę, kai tik jiems paskiriamas globėjas. Pagal septynių šalių
nacionalinius teisės aktus tokių asmenų gebėjimą balsuoti individualiai vertina
teismai arba medicinos tarnybos.
Net 18-oje valstybių narių aklieji rinkėjai neturi galimybės balsuoti savarankiškai. Aštuoniose šalyse tas, kuris negali
fiziškai atvykti į balsavimo apylinkę, negalės atiduoti savo balso.
Tačiau pranešimas suteikia viltį, nes jame išvardyta 200 gerosios praktikos pavyzdžių ir teigiamų sprendimų iš visų ES
šalių. (ll)

„Dar turime nemažai ką nuveikti, kad neįgalieji Europoje galėtų balsuoti“
EESRK info pokalbis su EESRK nariu Krzysztofu Pateriu apie pranešimą „Tikrosios
neįgaliųjų teisės balsuoti EP rinkimuose“
EESRK info: Kas Jus paskatino rengti šį pranešimą?
Krzysztof Pater: Europos institucijų programavimo dokumentuose, politinėse
deklaracijose ir teisėkūros iniciatyvose dažnai juntamas susirūpinimas
pagrindinėmis įvairių socialinių grupių teisėmis ES. Manome, kad dabartiniai ES
taikomi teisiniai sprendimai galėtų būti pavyzdžiu ir kitiems pasaulio regionams.
Daugelis politikų yra pernelyg patenkinti tuo, kas pasiekta, ir mano, kad mūsų
demokratijai iki tobulybės tik vienas žingsnis.
Tačiau aš su tuo nesutinku. Mano nuomone, šioje srityje dar reikia nemažai ką
nuveikti. Vienas pirmųjų žingsnių būtų užtikrinti, kad visi neįgalieji turėtų realią aktyvaus balsavimo teisę ir galimybę
balsuoti. Esu įsitikinęs, kad visuomenė, neprieštaraujanti tam, kad pagal galiojančias taisykles iš neįgaliųjų atimama
teisė balsuoti, niekada negalės visiškai pritarti ir kitų diskriminaciją patiriančių grupių teisėms. Rengdamas šį
pranešimą pirmiausia norėjau atkreipti dėmesį į dabartines kliūtis, norint pasinaudoti balsavimo teise, ir šių kliūčių
mastą. Be to, man buvo svarbu parodyti teigiamus kai kurių šalių pavyzdžius ir jų požiūrį į neįgaliųjų balsavimo teises.
Ko tikitės iš šio pranešimo? Ar jau sulaukėte kokios nors reakcijos?
Šis pranešimas atspindi liūdną tikrovę. Daugeliui žmonių jis tik patvirtina tai, apie ką buvo kalbama jau ne vienerius
metus. Vis dėlto jame pateikiama ir labai daug teigiamų pavyzdžių. Už neįgaliųjų teises arba apskritai žmonių teises
kovojančioms organizacijoms valstybėse narėse tai unikalus vadovas, parodantis galimą konkrečios valstybės narės
raidos kryptį. Praėjus mėnesiui po šio EESRK pranešimo patvirtinimo priimtas Vokietijos Federalinio Konstitucinio
Teismo sprendimas, kuris suteikia galimybę protinę negalią turintiems asmenims balsuoti 2019 m. Europos Parlamento
rinkimuose, yra dar vienas šių kliūčių šalinimo pavyzdys.
Beje, šis pranešimas buvo išsiųstas daugeliui už rinkimų organizavimą valstybėse narėse atsakingų institucijų.
Remdamosi šiuo pranešimu jos galės su kitomis šalimis palyginti, kokiu mastu patenkinami neįgaliųjų poreikiai ir imtis
svarbių teisėkūros iniciatyvų.
Ar tai reiškia, kad kituose, 2024 metais vyksiančiuose Europos Parlamento rinkimuose galės dalyvauti dauguma
neįgalių rinkėjų?
Egzistuoja du būdai dabartinėms sąlygoms pakeisti. Pirmasis būdas – pakeisti rinkimų į Europos Parlamentą taisykles.
Jei ES gali nustatyti, kad kitoje valstybėje narėje gyvenantys piliečiai turi teisę balsuoti Europos Parlamento
rinkimuose, tai būtų galima priimti teisės aktus, kurie garantuotų, kad pradedant 2024 metų rinkimais visi neįgalieji
turėtų teisę balsuoti. Patvirtinus tokias priemones galėtume tikėtis, kad valstybės narės savarankiškai imsis panašių
pokyčių ir nacionaliniuose arba savivaldos rinkimuose. Antrasis, lėtesnis būdas – atlikti teisės aktų pakeitimus
valstybių narių lygmeniu. Tai irgi suteikia galimybę iš esmės pagerinti neįgaliųjų naudojimąsi balsavimo teise kituose
Europos Parlamento rinkimuose.

EESRK siūlo programą dėl ES ateities

Pirmininkas Luca Jahier ją pristatys gegužės 9 d. Sibiu
Ryžtingoje nuomonėje dėl ES ateities EESRK teigia, kad ES privalo priartėti prie
savo piliečių ir tapti pasauline lydere darnaus vystymosi srityje. Komitetas ragina
parengti naują ES strategiją, kurioje būtų vadovaujamasi kompleksiniu ir
tarpsektoriniu požiūriu, orientuotu į europiečių poreikius ir tvarumą, ir pateikia
politinių rekomendacijų dėl vienuolikos prioritetų. Nauja visa apimanti
Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo strategija turi būti paremta solidžiu ES
biudžetu.
EESRK rekomendacijos yra susijusios su vienuolika prioritetų, įskaitant valdymo
prioritetą. Dėl šio prioriteto EESRK rekomenduoja, kad visų sričių vidaus ir išorės
ES politika būtų nuosekli ir atitiktų DVT, sudarant sąlygas laikytis veiksmingumo ir proporcingumo kriterijų.
Kalbant apie „ Žmonių Europos“ prioritetą, EESRK pasisako už tai, kad būtų imtasi priemonių toliau didinti piliečių
dalyvavimą ES politikos formavimo procese siekiant atgauti žmonių paramą ir tikėjimą ES integracijos procesu.
Kitas naujosios strategijos prioritetas turėtų būti sustiprinta komunikacija apie visas ES politikos sritis. Esminė,
patikima ir nenuobodi informacija, be kita ko, galėtų padėti didinti piliečių informuotumą apie ES laimėjimus ir bendrų
veiksmų vertę.
Remiantis rekomendacijomis, susijusiomis su darnaus vystymosi prioritetu, būsima strategija turėtų derėti su ES
tarptautiniais įsipareigojimais klimato kaitos, biologinės įvairovės ir vandens srityse. Vadinasi ja reikėtų mažų
mažiausiai užtikrinti visišką ir nedelsiamą Paryžiaus susitarimo įgyvendinimą ir paspartinti sąžiningą ir darnų perėjimą
prie aukšto lygio atsinaujinančiųjų išteklių energijos tiekimo.
Vienas iš vienuolikos prioritetų yra ir tvirtas socialinis aspektas, kuris galėtų sustiprinti konvergenciją ES, pavyzdžiui,
pagerinant ir padidinant investicijas į įvairias švietimo sistemas. Dar vienas tikslas turėtų būti laikytis bendro,
nuoseklaus ir suderinto požiūrio į migracijos politiką.
Galiausiai Europos įmonės turi tapti stipresnėmis pasaulinėmis lyderėmis tvarumo srityje . Tvarios įmonės sėkmingai
susidorotų su skaitmenine pertvarka ir toliau skatintų inovacijas ir kūrybingumą. Darniai ekonomikai reikia laisvos ir
sąžiningos prekybos, konkrečių viešosioms gėrybėms ir paslaugoms taikomų taisyklių ir teisingo apmokestinimo.
EESRK pirmininkas Luca Jahier gegužės 9 d. Sibiu konferencijoje „Europos ateitis. Šiuolaikinių permainų perspektyvos“,
kuri įvyks kartu su aukščiausio lygio susitikimu dėl Europos ateities, pristatys EESRK programą dėl Europos ateities.
EESRK programos dėl Europos ateities santrauką rasite: europa.eu/!wY47tn. (jk)

EESRK plenarinėje sesijoje dalyvavo Europos piliečių iniciatyvos „Stop
ekstremizmui“ rengėjai
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete (EESRK) svečiavosi du iš
Europos piliečių iniciatyvos „Stop ekstremizmui“ iniciatorių ir rengėjų Sebastian
Reimer ir Michael Laubsch. Ši iniciatyva surinko apie 1,6 mln. parašų, kuriuos vis
dar turi patvirtinti valstybės narės.
Savo įžanginėje kalboje EESRK pirmininkas Luca Jahiedar kartą pabrėžė nuolatinį
EESRK įsipareigojimą – kuris labai praktiškai buvo pademonstruotas per metinę
EPI dieną (žr. toliau pateiktą straipsnį) – tobulinti Europos piliečių iniciatyvos (EPI)
priemonę, kad ja būtų patogiau naudotis ir kad būtų užtikrintas realus jos
poveikis. Šios pastangos pagaliau duoda vaisių.
M. Laubsch nurodė, kad EPI „Stop ekstremizmui“ iniciatoriai norėjo išsklaidyti
žmonių su ES siejamą nuobodulį ir sutelkti ES politiką, ES institucijas ir Europos žmones siekiant aptarti, kaip kovoti su
ekstremizmu. „Neapykanta pradeda ardyti mūsų visuomenę. Mūsų pagrindinėms teisėms reikia atnaujintos paramos,
ypač iš paprastų žmonių
„ Nepakanka kovoti su ekstremizmu – turime vykdyti jo prevenciją. Tai reikia pradėti mokyklose, ugdant jaunuolių
gebėjimą nepasiduoti ekstremistinėms kalboms, ypač internetinėse socialinių medijų platformose. “, – kalbėjo EESRK
darbuotojų grupės pirmininkas Oliver Röpke.
Panašiai mąsto ir Gonçalo Lobo Xavier (Darbdavių grupė): „. Laisvė yra neatimama teisė, kurią mes nepaprastai
vertiname. Ji užtikrinama ne tik įstatymais – turime gerbti kiekvieno asmens pasirinkimą ir kiekvieno žmogaus laisvę
pagal savo pagrindinių teisių ir vertybių sistemą“.

Galiausiai Cillian Lohan (grupė „Įvairovė Europa“) nurodė: „ Realybė, su kuria susiduria žmonės, yra visiškai kitokia
nei galvoja valdžioje esantys asmenys, todėl valdantieji, vyriausybės ir paprasti piliečiai visiškai praranda sąlytį“.
(sma)

EESRK siūlo planą, pagal kurį ES taptų taikos stiprinimo lydere tiek Europoje, tiek
visame pasaulyje
Kovo mėn. plenarinėje sesijoje EESRK priėmė nuomonę, kurioje išdėstė ES vadovaujamą pasaulinę taikos stiprinimo
strategiją: pagal ją numatoma nutiesti Baltojo balandžio kelią – nuo Šiaurės Airijos iki Nikosijos nusidriekusį taikos
kelią, kad būtų skatinamas dialogas, susitaikymas ir konfliktų prevencija.

Atėjo laikas
Europos Sąjungai – didžiausiam taikos projektui šiuolaikinėje istorijoje – tapti pasauline lydere užtikrinant taiką
Europoje ir pasaulyje. Būtent šią žinią siekiama paskelbti EESRK priimtoje nuomonėje savo iniciatyva „Baltojo
balandžio kelias – pasiūlymas dėl ES vadovaujamos pasaulinės taikos stiprinimo strategijos“. Kaip nurodo nuomonės
pranešėja Jane Morrice, „ES tenka moralinė pareiga, nepaisant geopolitinių ar ekonominių interesų, apsaugoti į
konfliktą patekusių nekaltų žmonių, ypač vaikų, gyvybes“.
EESRK primygtinai ragina ES sukurti ir finansuoti naują visuotinę taikos stiprinimo strategiją, kurios pagrindinis
akcentas būtų Baltojo balandžio kelias – per visą Europą nuo Šiaurės Airijos iki Kipro sostinės Nikosijos besidriekiantis
5 000 km taikos kelias. Šis kelias seks VI amžiuje gyvenusio airių piligrimo, nukeliavusio iš Airijos į Italiją, Columbanus
pėdomis. Vienas iš ES įkūrėjų Robertas Šumanas jį apibūdino kaip „šventąjį, kuris globoja visus, siekiančius vieningos
Europos“.
Pagal šią iniciatyvą taip pat numatyta įkurti Europos taikos ir susitaikymo centrus Šiaurės Airijoje ir Nikosijoje ir įrengti
mokymosi centrus, sujungiančius strategines Baltojo balandžio kelio vietoves, taip pat ES lygmeniu pripažinti Baltojo
balandžio simbolį ženklu, kuriuo bus žymimi visi ES taikos projektai. (dgf)

ES reikia aiškios strategijos dėl glaudesnių ES ir Azijos sąsajų
Kovo mėn. plenarinėje sesijoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
(EESRK) priėmė nuomonę dėl bendro komunikato „Glaudesnės Europos ir Azijos
sąsajos. ES strategijos sudedamosios dalys“, kurį Komisija ir ES vyriausioji
įgaliotinė paskelbė 2018 m. rugsėjo mėn. EESRK mano, kad buvo praleista puiki
proga, nes komunikate yra didelių strateginių trūkumų, per mažai užmojo ir jame
nėra tikrai gilios vizijos dėl to, kaip plėtoti ES santykius ir sąsajas su Azija.
EESRK mano, kad komunikatas neatspindi svarbiausių ekonominių ir geopolitinių
realijų, atvirai nėra pripažįstama didelė Azijos įvairovė ir sudėtingumas.
Komitetas „labai susirūpinęs“ atkreipia dėmesį, kad komunikate nepakankamai
kalbama apie pastaruosius nepaprastai reikšmingus poslinkius, turinčius įtakos ir
ES, ir Azijai, mažiausiai 17 sričių.
Nuomonėje pažymima, kad nekalbama apie iniciatyvą „Viena juosta, vienas
kelias“ – Kinijos vyriausybės patvirtintą vystymosi strategiją, kuri laikoma aiškiu
Kinijos noro atlikti didesnį vaidmenį pasaulyje ir didinti savo įtakos sferą ženklu.
EESRK yra įsitikinęs, kad ES būtina oficialiai sureaguoti į šią iniciatyvą.
Komitetas taip pat apgailestauja, kad komunikate neužsimenama apie šiuo metu vykstantį ES ir Azijos pilietinės
visuomenės dialogą, visų pirma apie pavyzdines pilietinės visuomenės stebėsenos įstaigas, dėl kurių buvo susitarta
šiuose svarbiuose prekybos susitarimuose. Kaip teigė nuomonės pranešėjas Johathan Peel, nėra visiems tinkančio

vienodo sprendimo ir Azija niekada netaps tokia, kokia yra ES. Tačiau pranešėjas taip pat sakė, kad „ES turi daryti dar
daugiau, kad pavergtų Azijos žmonių širdis ir protus“ ir kad tenka nusivilti, nes komunikate mažai kalbama apie
žmogaus teises, teisinės valstybės principą, gerą valdymą ir demokratizaciją. (dgf)

Endokrininę sistemą ardančios medžiagos: suderinti teisės aktai veiksmingiau
apsaugos Europos piliečius
Endokrininę sistemą ardančios medžiagos kelia itin didelį susirūpinimą, o
nuoseklūs ir suderinti ES teisės aktai turi padėti reguliuoti jų naudojimo būdus.
EESRK ragina parengti nuoseklią ir kompleksinę mokslinėmis žiniomis grindžiamą
strategiją, kurioje būtų numatytas veiksmų planas su aiškiais tikslais ir terminais.
EESRK mano, kad ypač svarbu atlikti visapusišką galiojančių teisės aktų
tinkamumo patikrą, įskaitant socialinį ir ekonominį poveikį, kad būtų galima
nustatyti tikrąją padėtį.
„Dabartiniai teisės aktai yra fragmentiški ir kartais nenuoseklūs dėl koordinavimo
stokos. Turime sukurti teisės aktų sistemą, kuri padėtų mums endokrininę
sistemą ardančias medžiagas naudoti suderintai, nuosekliai ir atsižvelgiant į
mokslinius tyrimus. Endokrininę sistemą ardančių medžiagų naudojimas turi būti grindžiamas atsargumo principu,
todėl turi atitikti jau priimtas veiksmingas nuostatas dėl biocidų ir pesticidų“, – sakė kovo mėn. priimtos EESRK
nuomonės Visapusiškos ES politikos dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų kūrimas pranešėjas Brian Curtis. Be
to, reikėtų sustiprinti realistišku veiksmų planu, kad būtų galima nustatyti tikslus ir terminus.
Komitetas siūlo sukurti finansinį mechanizmą, skirtą pereinamuoju laikotarpiu paremti įmones ir darbuotojus.
Pilietinė visuomenė galėtų atlikti itin svarbų vaidmenį rengiant ar remiant nacionalines informavimo kampanijas,
teikdama informaciją apie ES priemones, skirtas apsaugoti Europos piliečių sveikatą, ir apie paskatas švietimui ir
mokymui. (sma)

EESRK palaiko ES kovos su dezinformacija veiksmų planą
EESRK entuziastingai parėmė Komisijos ir ES vyriausiosios įgaliotinės kovos su
dezinformacija veiksmų planą. Kovo mėn. priimtoje Ulricho Sammo ir Giulios
Barbucci parengtoje nuomonėje EESRK nurodo, kad dezinformaciją galima
apibrėžti kaip melagingą arba klaidinančią informaciją, kuriamą, pateikiamą ir
skleidžiamą siekiant ekonominės naudos arba norint tyčia suklaidinti visuomenę,
ir galinčią pakenkti visuomenei bei keliančią grėsmę demokratijai.
„Dezinformacijos skleidimas tapo hibridinio karo dalimi siekiant aiškių politinių
tikslų,“– teigė Ulrich Samm. „Be melagingos informacijos kyla ir kitų grėsmių
žmonių laisvėms, pagrindinėms teisėms ir mažumų teisėms, įskaitant labai
selektyvią informaciją, garbės ir orumo įžeidimą, kurstant baimę ir neapykantą.“
Veiksmingiausia dezinformacija visada turi krislą tiesos, todėl labai sudėtinga veiksmingai su ja kovoti. „Mums reikia,
kad visi suinteresuotieji subjektai imtųsi įvairiausių priemonių kokybiškai informacijai teikti ir informuotumui didinti.
Todėl ir remiame iniciatyvą koordinuoti veiksmus, siekiant nuo dezinformacijos apsaugoti ES, jos institucijas ir
piliečius,“– pabrėžė Giulia Barbucci. „Turime veikti dabar, nes 2019 m. gegužės mėn. vyksiantys Europos Parlamento
rinkimai jau ne už kalnų.“
Siekiant nuosekliai kovoti su dezinformacija, itin svarbus aktyvus pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimas.
EESRK aktyviai dalyvauja remiant bendras pastangas kovoti su dezinformacija ir nuolat imasi veiksmų rengdamas savo
nuomones ir organizuodamas klausymus, vietos renginius bei kitą veiklą. (mp)

Sanglaudos politika turi būti neatsiejama naujos ES strategijos dalis
ES skubiai reikalinga nauja, plataus užmojo ir aiški jos ateities strategija,
atitinkanti JT darbotvarkę iki 2030 m., darnaus vystymosi tikslus ir kitus
tarptautinius įsipareigojimus. Sanglaudos politika turi būti neatskiriama jos dalis.
Šia nauja strategija taip pat būtų sukurta būsimos sanglaudos politikos vizija.
Tiriamojoje nuomonėje „Sanglaudos politikos ateitis po 2020 m.“ EESRK ragina
naujose sanglaudos politikai po 2020 m. skirtose nuostatose numatyti
pakankamai išteklių ir užtikrinti didesnį politikos veiksmingumą ir matomumą.
Nors EESRK nuomonėje raginama užkirsti kelią tam, kad konkretūs dabarties
iššūkiai nugrimztų užmarštin, Komitetas pabrėžia sanglaudos politikos 2021–
2027 m. laikotarpiu formavimo svarbą. Perspektyvi politika turėtų būti taikoma
visiems regionams ir suteikti būtinų priemonių būsimiems iššūkiams (pvz.,
naudojimuisi naujomis technologijomis, aukšto lygio konkurencingumui pasiekti ir perėjimui prie darnaus vystymosi
kartu kuriant kokybiškas darbo vietas) atremti.
Komisijos siūlomas biudžeto sumažinimas EESRK nepriimtinas, nes sanglaudos politika yra vienas iš pagrindinių
ramsčių, padedančių ES priartinti prie jos piliečių, taip pat sumažinti ES regionų skirtumus ir nelygybės apraiškas
visuomenėje. Šiomis aplinkybėmis ir kylant naujiems iššūkiams biudžetas turėtų būti bent ankstesnio laikotarpio
dydžio.
Nuomonėje taip pat pabrėžiama, kad reikėtų veiksmingiau komunikuoti apie sanglaudos politikos poveikį. Todėl reikia
iš esmės padidinti esamus finansuojamų projektų reklamos įsipareigojimus, kad visuomenei taptų akivaizdesnė ES

integracijos apskritai ir konkrečiai sanglaudos politikos papildoma nauda.
EESRK nuomone, prie didesnio politikos veiksmingumo gali prisidėti tvirtas teritorinis požiūris, didesnis ES ir
nacionalinių strategijų nuoseklumas ir tęstinumas, didesnis supaprastinimas ir aktyvesnis pilietinės visuomenės
dalyvavimas. (jk)
Nuotraukoje: Liubačuvo turgaus aikštė (Lenkija) su neseniai iš ES lėšų restauruotais rotušės pastatais.

Europos žiedinės ekonomikos tinklų tinklas pasirengęs atremti žiedinės
pertvarkos iššūkį
Gegužės 7-ąją, antrąją Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto
surengtos Žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų konferencijos dieną,
daugiau kaip 350 žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų iš visos Europos
pasakojo savo sėkmės istorijas ir kalbėjo apie iššūkius, su kuriais jiems tenka
susidurti.
EESRK narys Cillian Lohan paragino dalyvius apsvarstyti svarbų žiedinės
ekonomikos kūrimui klausimą: Kas skatins pokyčius? Jei tai turėtų būti vartotojai,
įmonės ar politikai: kas turėtų žengti pirmąjį žingsnį?
„Aš teigčiau, kad dėl pirminių pokyčių neturėtų būti atsakingi vartotojai“, –
kalbėjo C. Lohan. Jis taip pat pabrėžė: „Pirmiausia turėtų keistis verslo praktika, o
šiuos pokyčius turėtų papildyti politikos permainos ir politinė infrastruktūra, kuri iš tiesų sukurtų tokią aplinką, kurioje
vartotojai turėtų įperkamų ir prieinamų alternatyvų, kurios leistų jiems rinktis žiedinius, tvarius sprendimus.“
Europos žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų platformos pirmininkė Ladeja Godina Košir paragino dalyvius
kiek galima labiau naudotis platforma kaip paramos tinklu, kuris padeda spręsti problemas, iškylančias jiems
įgyvendinant savo žiedinės ekonomikos projektą. Ji labai aiškiai pasakė: „Norime būti tinklų tinklas visiems.“
Aplinkos generalinio direktorato direktoriaus pavaduotoja Joanna Drake pabrėžė, kad suinteresuotiesiems subjektams
tenka esminis vaidmuo dalyvaujant Europos Komisijos žiedinės ekonomikos iniciatyvose: „Jų sėkmė iš dalies susijusi su
tuo, kad suinteresuotųjų subjektų rėmimui ir angažavimui jie taiko principą „iš apačios į viršų“, pasitelkdami
bendradarbiavimą, platformas, geriausios patirties mainus ir savanoriškas dalykines strategijas.“
Diskusijos vyko aštuoniuose interaktyviuose seminaruose,skirtuose šioms temoms:
Europoje įgyvendinamų žiedinių strategijų apžvalga
Vartotojų įžvalgos žiedinei ekonomikai
Žiedinės ekonomikos socialinis matmuo
Žiediniai miestai už klimato kaitos švelninimą
Žiediniai viešieji pirkimai
Priemonės žiedinei pertvarkai įvertinti
Kūrybinės inovacijos žiedinei ekonomikai
Biožiediniai kaimai už kaimo vystymąsi
Dieną užbaigė parodosGiminingos sielos atidarymas.
Dalyviai taip pat galėjo pasisemti įkvėpimo iš fondo „Stars-are-circular“ pirmininkės Rietos Aliredjo netradicinės
kalbos, kurioje ji pateikė patarimų, kaip susiorientuoti ateities žiedinėje ekonomikoje . Svarbiausia jos mintis?
Smalsaukite, žinokite, dovanokite ir žaiskite!
Kiekvieno seminaro išvadų ataskaitos pateikiamos čia. (dm)

2019 m. Europos vartotojų dienos renginyje buvo pabrėžiami svarbiausi iššūkiai,
sietini su ES vartotojų politikos pritaikymu jaunesnėms kartoms
Ar vartotojų politika skirta jaunimui? Kaip padėti jiems priimti tvarius
sprendimus? Kaip naujas tendencijas paversti vartotojų politika? Kovo 27 d.
Briuselyje vyko aktyvios diskusijos šiomis temomis. Gausiai susirinkę moksleiviai,
vartotojų asociacijos, verslo ir e. sektoriaus atstovai sprendė įvairius klausimus,
pradedant judumo pagerinimu bei maisto švaistymo vengimu ir baigiant perėjimu
prie tvarios greitosios mados bei IRT tenkančio vaidmens pokyčių skatinimo
procese supratimu.
Pagrindinis renginio tikslas buvo aptarti, kaip atremti naujus iššūkius, susijusius
su tvarumu ir informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IRT), kurie šiuo
metu daro didžiausią poveikį jaunimui.
21-osios Europos vartotojų dienos atidarymo proga EESRK pirmininko pavaduotoja Isabel Caño išreiškė savo paramą
visuotiniam jaunimo judėjimui už klimatą ir pabrėžė glaudžią bei būtinybę parengti vartotojų politiką, atitinkančią
jaunimo užmojus klimato srityje.
„Jūsų daromas poveikis politinėje sferoje turi stiprėti. Jaunimui turėtų tekti vienas svarbiausių vaidmenų kuriant esamą
ir būsimą ES politiką. Šia Europos vartotojų diena norime pabrėžti, kad labai svarbu, jog Briuselis išgirstų jūsų
nuomonę“, – teigė ji.
Septyniolikmetė Youna Marette, viena iš pagrindinių protestų dėl klimato kaitos aktyvisčių Belgijoje, savo kartos vardu
pareiškė: „Jauni žmonės yra vartotojai. Jie suvokia didžiausius su tuo susijusius iššūkius. Žmonės dažnai sako, kad mes

to nesuprantame, bet tai netiesa“, – pasakė ji. „Aš gimiau sistemoje, kuri buvo grindžiama besaikiu augimu ir pelnu.
Kaip išeiti iš šios sistemos ir nebūti nustumtiems į pakraštį? Atsakymas, mano manymu, paprastas: reikalingi pokyčiai
ir jie jau vyksta“.
Vartotojų dienos diskusijas vienijanti tema buvo klausimas, kaip jaunosios kartos vartojimo įpročiai skiriasi nuo
vyresnių vartotojų įpročių. Naujausi Komisijos ir CRÉDOC atlikti vartotojų elgesio tyrimai atskleidė naujas tendencijas
ir iššūkius. Tūkstantmečio karta labiau nei vyresnioji karta, kuriai tvarumas buvo ne daugiau kaip abstrakti sąvoka,
suvokia su aplinka susijusias problemas, tačiau jie vis tiek renkasi kainą ir patogumą, o ne produkto ilgaamžiškumą –
tačiau to priežastis, greičiausiai, yra ribota jų perkamoji galia.
Kitas CEPS atliktas tyrimas parodė, kad tūkstantmečio karta savo pajamas leidžia skirtingai. Daug išlaidų skiriama
komunikacijai, kuri laikoma esminiu poreikiu, panašiai kaip maistas ir būstas. Beveik visi šios kartos atstovai turi
išmaniuosius telefonus – tai daro poveikį jų vartojimui, nes didžiąją dalį savo pirkinių jie įsigyja internetu.
Siekiant geriau suprasti ateityje vartotojų politikai kilsiančius naujus iššūkius, tuo pačiu metu vykusiuose trijuose
praktiniuose seminaruose buvo nagrinėjamos trys pramonės sritys: maisto, judumo ir .
Diskusijos dėl socialinės žiniasklaidos poveikio kalbėtojai sutiko, kad socialiniai tinklai yra ir greičiausiai liks jaunų
žmonių gyvenimo dėmesio centru. Todėl labai svarbu suprasti, ar jie turėtų būti reglamentuojami ir kaip tai turėtų būti
daroma. IRT gali turėti dvigubą poveikį: tai galinga demokratinė priemonė, galinti sutelkti milijonus žmonių – bet kartu
ir būdas gauti privačius duomenis ir pasitelkiant tikslinę reklamą skatinti žmones daugiau vartoti.
Ataskaitą su pagrindiniais vartotojų dienos rezultatais galima rasti čia. (dm/ss)

ES turi imtis priemonių, kad sustiprintų tarptautinį bendros valiutos vaidmenį
Siekiant visiškai išnaudoti euro kaip tarptautinės valiutos potencialą būtinos
sąlygos yra patikima makroekonominė politika ES, EPSstiprinimas ir Bankų
sąjungos bei Kapitalo rinkų sąjungos (CMU) kūrimo užbaigimas. Tačiau visų pirma
reikalingas valstybių narių tarpusavio pasitikėjimas ir bendra būsimos ES
ekonomikos vizija. Tai yra pagrindinės neseniai EESRK vykusio klausymo
„Tarptautinio euro vaidmens stiprinimas“ išvados.
Stipresnis euras reikštų mažesnius sandorių mokesčius ir mažesnę riziką Europos
pramonei ir vartotojams. Europa padidintų savo įtaką pasaulyje ir sustiprintų savo
suverenitetą. Klausyme kalbėjusių pranešėjų nuomone, dar viena priežastis, kodėl
reikėtų toliau stiprinti tarptautinį euro vaidmenį, yra ta, kad šiuo metu
pirmaujanti pasaulio valiuta – JAV doleris – pastaraisiais metais tapo labiau
politizuota. Šiomis aplinkybėmis euras gali padėti sukurti daugiapolę ir atsparesnę tarptautinę finansų sistemą.
Pranešėjai iš esmės palankiai vertino Komisijos iniciatyvą sustiprinti eurą, tačiau kritikavo galimą taikymo sritį. Dėl
rinkos gylio ir likvidumo JAV doleris rinkose yra ir bus stiprus. ES lygiu rinką kurti ir integruoti potencialo turi kapitalo
rinkų sąjunga, o tai būtų svarbu tarptautiniam euro vaidmeniui.
Pranešėjų nuomone, kitos stipriam eurui gyvybiškai svarbios sąlygos yra didėjanti ekonominė konvergencija, didesnė
socialinė sanglauda, aktyvesnė Europos diplomatija tarptautiniuose forumuose ir bendra Europos vizija tam tikrais
strateginiais klausimais, taip pat veiksmingas Europos finansų sistemos atsakas į pramonės pertvarką ir klimato kaitą.
Klausymas suteikė galimybę pateikti vertingų įžvalgų EESRK rengiant nuomonę dėl Europos Komisijos komunikato
„Tarptautinio euro vaidmens stiprinimas“. (jk)

Dešimt Europos migracijos forumo rekomendacijų dėl ES migracijos politikos
patobulinimo
Balandžio 3–4 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Europos
Komisija surengė šių metų Europos migracijos forumą (EMF), kuriame buvo
aptartas pilietinės visuomenės ir vietos valdžios institucijų vaidmuo valdant
migraciją ir užtikrinant saugius ir teisėtus atvykimo į ES būdus.
2019 m. forume, kuris organizuojamas jau penktą kartą, buvo pateikta dešimt
rekomendacijų, parengtų po diskusijų, kuriose dalyvavo apie 250 specialistų iš ES
pilietinės visuomenės organizacijų ir atstovų iš vietos, regionų ir nacionalinių
valdžios institucijų, Europos institucijų ir tarptautinių organizacijų.
Renginį pradėjo už migraciją atsakingas Komisijos narys Dimitris Avramopoulos ir
EESRK pirmininkas Luca Jahier – abu jie pabrėžė būtinybę parengti pažangią ir
tinkamai kontroliuojamą ES teisėtos migracijos politiką, kuri savo ruožtu padėtų ES pasinaudoti migracijos teikiama
nauda, skatintų socialinę sanglaudą ir gintų pažeidžiamiausius migrantus.
Šiame forume buvo atkreiptas dėmesys į esminį pilietinės visuomenės organizacijų indėlį padedant sėkmingai valdyti
migraciją ir pabrėžta būtinybė nedelsiant atsižvelgti į migrantų nuomonę rengiant integracijos politikos priemones.
Kiti prioritetiniai Forumo rekomendacijose pateikti pasiūlymai susiję su priimančiųjų visuomenių dalyvavimu migrantų
integracijos projektuose, specialiais pažeidžiamų grupių poreikiais, paskatomis reintegruoti migrantus jų kilmės šalyse
po jų buvimo ES darbo ir mokymosi tikslais bei kitais klausimais. (ll)

Grupių naujienos

Europos darbdaviai ragina kurti atvirą, vieningą ir stiprią ES
parengė EESRK Darbdavių grupė
Likus mažiau nei dviem mėnesiams iki Europos Parlamento rinkimų, Darbdavių
grupė ragina kurti atvirą, vieningą ir stiprią ES. Verslo atstovai yra pasiryžę dirbti
stiprios ir klestinčios ES labui. ES stiprybė slypi jos patrauklume. Kad galėtume ir
toliau naudotis šio „europietiško gyvenimo būdo“ teikiama nauda, turime sukurti
konkurencingą verslo aplinką. Tai tik keletas svarbiausių minčių iš neseniai
Darbdavių grupės priimtos politinės deklaracijos.
Balandžio 9 d. grupės pirmininkas Jacek Krawczyk deklaraciją įteikė Europos
Komisijos pirmininko pavaduotojui Jyrki Katainenui. „Šia deklaracija norime
garsiai pasakyti – darbdaviai remia ES. ES teikiama nauda yra akivaizdi visiems,
kurie užsiima verslu, tačiau mes pernelyg dažnai pamirštame apie tai kasdieniame gyvenime. Darbdaviai nori pakeisti
šią padėtį“, – teigia pirmininkas J. Krawczyk .
Deklaracijoje raginama kurti atvirą ekonomiką su atviromis rinkomis ir sąžininga konkurencija. Atvira ekonomika turi
būti neatsiejama nuo atviros visuomenės, besiremiančios dialogu ir geru valdymu. Europai reikalinga įgalėjimo ir
skatinimo politika, kuri stimuliuotų kūrybingumą, inovacijas ir verslumo dvasią.
Darbdaviai įsitikinę, kad atvirumas didina stabilumą ir saugumą tiek ekonomikoje, tiek visuomenėje. Atvira ekonomika
ir visuomenė duoda naudos visiems. Tai būdas ugdyti naują pasitikėjimą ES.
Deklaraciją 23 oficialiomis ES kalbomis rasite šiuo adresu: bit.ly/2X6Swgu (lj)

Darbuotojai svarstė, kaip geriausia kovoti su socialiniu dempingu neprarandant
judumo teikiamų galimybių
parengė EESRK Darbuotojų grupė
EESRK darbuotojų grupė pakvietė Milano universiteto profesorių Roberto
Pedersini, kuris pristatė savo tyrimą „Kaip sukurti Europos darbo instituciją, kad
būtų efektyviau kovojama su socialiniu ir darbo užmokesčio dempingu“.
Darbuotojų grupės pirmininkas Oliveris Röpke pabrėžė svarbų socialinių partnerių,
ypač profesinių sąjungų, vaidmenį, kurį jie atlieka užtikrindami darbo teisės aktų
įgyvendinimą.
Žmonių, kurie dirba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje nei jų gimtoji šalis,
skaičius per pastarąjį dešimtmetį padvigubėjo ir 2017 m. pasiekė 17 milijonų.
Komisija paskelbė, kad, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį, bus
kuriama Europos darbo institucija, pradėsianti veikti 2019 m. Profesorius R. Pedersini paaiškino, kad šios institucijos
„tikslas yra mažinti nesąžiningą elgesį su darbuotojais, kartu visiškai išnaudojant darbo jėgos judumo privalumus“. Ši
institucija daugiausia atliks pagalbininkės vaidmenį, padėdama darbo inspekcijoms atlikti tarpvalstybinius tyrimus ir
bendradarbiauti tarpusavyje.
EESRK darbdavių grupės atstovas Carlos Trindade, EESRK nuomonės dėl Europos darbo institucijos pranešėjas, priminė
Komisijos pirmininko Jeano-Claude’o Junckerio žodžius: „Regis absurdiška, kad yra bankų institucija, kuri prižiūri, kaip
laikomasi bankininkystės standartų, tačiau mūsų bendrojoje rinkoje nėra bendros darbo institucijos“. C. Trinidade taip
pat pabrėžė, kad dėl daugelį metų vyravusio socialinio dempingo ir nelygybės stiprėja ksenofobija ir nacionalizmas, ir
paragino padidinti socialinių partnerių vaidmenį valdant Europos darbo instituciją.

Grupė „Įvairovė Europa“ aptarė pilietinės visuomenės vaidmenį įtvirtinant
bendras Europos vertybes
parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“
Gegužės 7 d. EERSK grupė „Įvairovė Europa“ surengs savo neeilinį posėdį Bukarešte. Ši aukšto lygio konferencija vyks
Nacionalinės bibliotekos atriume, o jos tema bus „Bendrų vertybių Europa ir
pilietinė visuomenė“.
Likus vos dviems dienoms iki ES aukščiausiojo lygio susitikimo Sibiu, kur bus aptariama ES ateitis, konferencijoje iš
Europos pilietinės visuomenės perspektyvos bus diskutuojama trimis svarbiomis
temomis:
Europos vertybių ir pagrindinių teisių užtikrinimas
Besikeičiantis Europos pilietinės visuomenės vaidmuo
ES ateitis
Laukiama apie 140 dalyvių, įskaitant EESRK narius iš visų ES valstybių narių, taip pat Rumunijos pilietinės visuomenės
organizacijų, akademinės bendruomenės atstovus ir ES Tarybai
pirmininkaujančios Rumunijos atstovus.
ES Tarybai pirmininkaujanti Rumunija vienu iš savo prioritetu pasirinko „Bendrų vertybių Europą“. Grupė „Įvairovė
Europa“ visiškai palaiko šį tikslą, kuris papildo šioje srityje mūsų grupės ir paties
EESRK jau atliktą darbą.
Mūsų veiklos pagrindas yra diskusijos, kaip apsaugoti demokratiją ir jos vertybes, skelbti ir aiškinti narystės ES naudą
ir kaip pilietinė visuomenė gali formuoti rytojaus Europą.

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai
2019 m. EESRK atvirų durų diena
Gegužės 9 d. švenčiama Europos diena ir, laikantis nusistovėjusios tradicijos,
pirmąjį mėnesio šeštadienį, šiais metais – gegužės 4 d., ES institucijos atvers savo
duris visuomenei. Tema – gegužės 23–26 d. vyksiantys Europos Parlamento
rinkimai, kuriuose dalyvauti kviečiami Europos piliečiai, kad ateinantiems
penkeriems itin svarbiems metams išsirinktų savo atstovus.
Prisidėdamas prie Europos Parlamento iniciatyvos sikartabalsuosiu.eu, EESRK
agituoja aktyviau balsuoti, nes tai padės sustiprinti ES demokratinį procesą ir jo
teisėtumą.
Atvirų durų dienai pasirinktos trys pagrindinės temos – tvari Europa, įtrauki Eu ir
atvira Europa. EESRK savo darbą pristatys pagal įvairias potemes, pavyzdžiui, darnus vystymasis, klimato kaita,
suplanuotas nusidėvėjimas, užimtumas, negalia, ES ir kitų pasaulio regionų santykiai.
Lankytojus sutiks EESRK nariai ir darbuotojai ir su jais aptars būsimus rinkimus ir Europos ateitį, taip pat jiems
paaiškins EESRK vaidmenį ES sprendimų priėmimo procese. Interaktyvūs žaidimai, pramogos ir gyva muzika padės
Europą labiau priartinti prie plačiosios visuomenės.
2019 m. ES atvirų durų diena – EESRK – Jacques Delors pastatas, Rue Belliard 99, 1040 Briuselis (mp)

Sorino Onisoro Rumunijos kraštovaizdžių paroda EESRK
EESRK bus eksponuojama žymaus rumunų fotografo Sorino Onisoro fotografijų
paroda „Mano mylimi Rumunijos kraštovaizdžiai“.
Šią Rumunijos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu rengiamą parodą EESRK
rūmuose bus galima aplankyti nuo 2019 m. balandžio 23 d. iki gegužės 26 d.
Parodos atidarymas ir Rumunijos kultūros vakaras vyks gegužės 15 d., gegužės
mėn. plenarinės sesijos metu. Daugiau informacijos rasite
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/romanian-landscapesmy-heart
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