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Redakcijos skiltis
Vasara ir atostogos! Tai ne tik puikus laikas atgauti jėgas, bet ir gera proga
praplėsti akiratį: aplankyti kitas šalis, susipažinti su naujomis kultūromis,
išmokti naujų kalbų, rasti įkvėpimo šaltinį...
Po to vėl laukia darbas, naujos perspektyvos pradedant darbą naujajam
Europos Parlamentui ir naujos sudėties Europos Komisijai.
Po 2019 m. gegužės mėnesį vykusių Europos Parlamento rinkimų iš esmės pasikeitė
Parlamento sudėtis. Balsavo rekordinis skaičius piliečių, norėjusių, kad jų balsas būtų
išgirstas. Savo siekius ES vadovai turi įgyvendinti per penkerius metus. EESRK atlieka
išskirtinį vaidmenį padėdamas institucijoms palaikyti nuolatinį, būtiną, sakyčiau, netgi
privalomą dialogą su pilietinės visuomenės organizacijomis. Europos Komisijai
vadovaus Ursula von der Leyen. Ji pateiks savo darbo viziją, dinamiką ir savo Europos
viziją. Strasbūre pasakytoje labai įkvepiančioje U. von der Leyen kalboje – daug mūsų Komitetui svarbių idėjų. Jos programoje –
šeši svarbiausi tikslai: Europos žaliasis kursas, ekonomika, kuri tarnauja žmonėms, prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi
Europa, europinio gyvenimo būdo apsauga, stipresnė Europa pasaulyje, naujas Europos demokratijos postūmis.
Rugsėjį sugrįžus į darbus, vienas iš institucijų darbotvarkės punktų, į kurį bus nukreiptas visų žvilgsnis – kandidatų į Komisijos
narius klausymai ir naujos sudėties Komisijos darbo pradžia. Labai tikimės, kad bus atsižvelgta į pirmininkės prašymą Komisijos
narių kolegijoje užtikrinti vienodą moterų ir vyrų skaičių.
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto rudens darbotvarkė taip pat bus įtempta: trys plenarinės sesijos ir spalio mėn.
įvyksiantis 13-asis EESRK pilietinės visuomenės žiniasklaidos seminaras. Šiais metais jis vyks Malagoje, jo tema – „ES – tai jūs
(jums). Pilietinės visuomenės vaidmuo informuojant apie vieningos Europos naudą“. Gruodžio mėn. surengsime trečiąjį
seminarą 28 valstybių narių žurnalistams, taip pat keletą konferencijų ir viešųjų klausymų.
Ypač norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į 2019 m. konkurso EESRK pilietinės visuomenės premijai gauti temą, kuri susijusi tiek su
Europos Komisijos pirmininkės programa, tiek su jos siekiu Komisijos narių kolegijos sudėtyje užtikrinti moterų ir vyrų lygybę.
Šiais metais šia premija siekiama paskatinti organizacijas ir moteris, visoje Europoje siekiančias, kad lygybė taptų tikrove.
Pasirinkta tema – „Daugiau moterų Europos visuomenėje ir ekonomikoje!“ Į tai atsižvelgiant, premija bus suteikta už iniciatyvas
ir novatoriškus projektus, kuriais skatinamos lygios moterų ir vyrų galimybės ir vienodas požiūris į juos visose ekonominio ir
socialinio gyvenimo srityse.
Gerų atostogų ir iki pasimatymo rugsėjį!
Isabel Caño Aguilar
Už komunikaciją atsakinga pirmininko pavaduotoja

Įsidėmėtinos datos
2019 m. rugpjūčio 30 d., Turku, Suomija
„Išmani ir pažangi Europa. Kaip tai pasiekti“
2019 m. rugsėjo 12 d., Briuselis
„Pilietinės visuomenės indėlis į kitą Europos semestro ciklą“

2019 m. rugsėjo 16 d., Helsinkis, Suomija
„ES konkurencingumo didinimas. Trys tvaraus ekonomikos augimo ramsčiai“
2019 m. rugsėjo 25–26 d., Briuselis
EESRK plenarinė sesija

Trumpai
2019 m. konkursas pilietinės visuomenės premijai gauti skirtas moterų įgalėjimui
2019 m. savo prestižinę pilietinės visuomenės premiją EESRK skirs už moterų
įgalėjimą ir kovą už lyčių lygybę
Jau galima teikti paraiškas dalyvauti 2019 m. konkurse.
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) skelbia konkursą 2019 m.
pilietinės visuomenės premijai gauti. Šių metų tema – Daugiau moterų Europos visuomenėje
ir ekonomikoje. Šia premija apdovanojamos novatoriškos iniciatyvos ir projektai, kuriais
kovojama už lygias moterų ir vyrų galimybes ir vienodą požiūrį į juos visose ekonomikos ir
visuomenės gyvenimo srityse.
Konkurse EESRK pilietinės visuomenės premijai gauti gali dalyvauti visos pilietinės visuomenės organizacijos, oficialiai įregistruotos
Europos Sąjungoje ir veikiančios vietos, nacionaliniu, regionų ar Europos lygmeniu. Paraiškas premijai gauti gali teikti ir pavieniai
asmenys. Premija gali būti apdovanojamos iniciatyvos arba projektai, kurie jau įgyvendinti arba vis dar įgyvendinami.
Ne daugiau kaip penkiems nugalėtojams iš viso bus skirta 50 000 EUR. Paraiškų pateikimo terminas – 2019 m. rugsėjo 6 d.
10.00 val., o apdovanojimo ceremonija vyks 2019 m. gruodžio 12 d. Briuselyje.
Visą reikalavimų sąrašą ir internetinę paraiškos formą rasite mūsų interneto svetainėje. (ll)

EESRK surengtas ES ir Kinijos atstovų susitikimas dėl standartizacijos liftų
saugos srityje
EESRK nario Antonello Pezzini iniciatyva 2019 m. liepos 9 d. Komitete lankėsi
Kinijos Liaudies Respublikos reguliavimo institucijų atstovų delegacija.
Susitikime, kurį pradėjo EESRK generalinis sekretorius Gianluca Brunetti, siekta aptarti
būsimus ES ir Kinijos santykius techninio bendradarbiavimo standartizacijos liftų ir
eskalatorių saugos srityje. „Europos ir Kinijos santykių stiprinimas šioje ypatingoje srityje yra
nepaprastai svarbus ne tik konkrečiam pramonės sektoriui, bet ir apskritai visos pramonės
labui“, – pažymėjo A. Pezzini.

(mp)

Kitą dieną po šio EESRK vykusio susitikimo Europos standartizacijos komiteto (CEN) būstinėje
Briuselyje pirmą kartą istorijoje pasirašytas susitarimas sudaryti bendrą ES ir Kinijos darbo
grupę. Pirmąjį bendros darbo grupės posėdį numatyta surengti 2019 m. spalio mėn. Kinijoje.

Nauji leidiniai
EESRK 2018 m. laimėjimai. Žvelgiant į praeitį, žvelgiant į ateitį
Brošiūroje „EESRK 2018 m. laimėjimai. Žvelgiant į praeitį, žvelgiant į ateitį“ pristatomi svarbiausi Europos ekonomikos
ir socialinių reikalų komiteto 2018 m. veiklos aspektai.
Ji atspindi nuolatines EESRK pastangas vykdyti daugiau nei prieš šešiasdešimt metų jam suteiktus įgaliojimus, taip pat suteikia
galimybę pažvelgti į ateitį ir pasimokyti iš patirties, kuri užtikrins, kad Komitetas išliktų aiškus ir aktyvus pilietinės visuomenės balsas
Europoje. Brošiūrą anglų kalba galite atsisiųsti iš EESRK interneto svetainės. Netrukus ji bus paskelbta ir kitomis kalbomis (prancūzų,
vokiečių, italų, ispanų, lenkų ir olandų). (as)

EESRK naujienos
ES Tarybai pirmininkaujanti Suomija pristatė tvarumu ir gerove grindžiamą
programą
Liepos 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK)
plenarinėje sesijoje Suomijos socialinių reikalų ministrė Aino-Kaisa Pekonen
pristatė ES Tarybai pirmininkaujančios Suomijos programą. Joje ypatingas
dėmesys skiriamas tvarumui ir piliečių gerovei. Be kitų pirmininkaujančios
valstybės narės prioritetų A.-K. Pekonen taip pat pabrėžė teisinės valstybės
principo stiprinimą ir ES vertybes.
Įžangoje, prieš Aino-Kaisa Pekonen kalbą EESRK pirmininkas Luca Jahier kalbėjo apie
pagrindinius ES Tarybai pirmininkaujančios Suomijos laukiančius iššūkius. L. Jahier
pažymėjo, kad „Darbotvarkei iki 2030 m. įgyvendinti būtinas holistinis požiūris ir šiuo tikslu
ekonominiai ir socialiniai sunkumai turi būti sprendžiami kartu“. Atsižvelgdama į tai, A.K. Pekonen pareiškė: „Suomija siekia daryti poveikį ES ateičiai ir ši ateitis turėtų būti
socialiniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriu tvari.“
Todėl pirmininkaujančiai Suomijai labai svarbu, kad ES taptų pasauline lydere imantis veiksmų klimato kaitos srityje. Šiuo tikslu ji tikisi
pasiekti susitarimą dėl pagrindinių ilgalaikio plano, pagal kurį ES įsipareigotų iki 2019 m. pabaigos neutralizuoti poveikį klimatui, kaip
to prašo Europos Vadovų Taryba, sudedamųjų dalių.
Pirmininkaujanti Suomija taip pat stiprins dialogą ne tik su kitais pasauliniais veikėjais, bet ir Europos Sąjungoje su kitomis
institucijomis ir partneriais. „Dialogas su socialiniais partneriais yra vienas iš pirmininkaujančios Suomijos prioritetų“, – baigdama
pažymėjo A.-K. Pekonen. „EESRK atlieka labai svarbų vaidmenį ir mes džiaugiamės, kad jo rengiamos svarbios nuomonės atitinka
mūsų pasiūlymus.“ (dgf)

Conny Reuter: „Esame čia tam, kad skatintume socialinį dialogą pažangioje ir
įtraukioje Europoje.“
Savo liepos 18 d. plenarinėje sesijoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
(EESRK) surengė diskusiją su EESRK ryšių su Europos pilietinės visuomenės organizacijomis
ir tinklais grupės bendrapirmininkiu Conny Reuteriu.
Conny Reuter supažindino su birželio mėn. viduryje Briuselyje vykusių 2019 m. pilietinės
visuomenės dienų rezultatais ir rekomendacijomis. Šio renginio tema buvo tvari demokratija.
Jis taip pat kalbėjo apie 2004 m. įsteigtos ryšių grupės, unikalaus ES organo, sukurto siekiant
užtikrinti nuolatinį ES institucijų ir Europos pilietinės visuomenės organizacijų tinklo dialogą
ES lygmeniu, vaidmenį.
„Esame čia, kad skatintume socialinį dialogą pažangioje ir įtraukioje Europoje“, – pasakė
Conny Reuter ir pabrėžė svarbų šios grupės vaidmenį iš ES perspektyvos nušviečiant
nacionalinių interesų ribas peržengiančias svarbias temas ir politikos kryptis.
EESRK pirmininkas Luca Jahier negailėjo pagyrimų geram EESRK ryšių grupės darbui: „Mes norime statyti tiltus, o ne trenkti
durimis.“ „Susirinkome čia dirbti kartu ir kurti geresnę Europą“, – pabrėžė jis.
Kaip glaudaus bendradarbiavimo simbolį, kiekvienais metais ryšių grupė ir EESRK organizuoja Pilietinės visuomenės dienas, kad
pabrėžtų pilietinės visuomenės organizacijų indėlį kuriant Europos Sąjungą, kuri labiau atitiktų piliečių siekius. Renginys ką tik
pažymėjo 10-mečio jubiliejų. Luca Jahier pasakė, kad Pilietinės visuomenės dienos tapo vienu iš pavyzdinių Komiteto renginių.
Birželio mėn. renginyje apsilankė daugiau nei 250 dalyvių. (ll)

Jei Europos baterijų pramonė nebus stipri, automobilių gamintojai gali pasitraukti
iš ES
EESRK remia Europos Komisijos parengtą su baterijomis susijusį ES veiksmų
planą, tačiau nurodo, kad jį reikia sustiprinti ir nedelsiant įgyvendinti.
Kyla realus pavojus, kad labai daug Europos automobilių pramonės subjektų perkels
gamybą į regionus, esančius netoli baterijų elementų gamybos padalinių, daugiausia į Aziją.
Colino Lustenhouwerio parengtoje ir liepos mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje
EESRK reiškia savo paramą su baterijomis susijusiam Europos Komisijos veiksmų planui,
tačiau įspėja, kad būtina jį sustiprinti ir sparčiai įgyvendinti, kad būtų išvengta galimo
Europos automobilių gamyklų perkėlimo už ES ribų.
„Galime prarasti labai daug. Kalbame apie13 mln. šiame sektoriuje dirbančių Europos
darbuotojų ateitį, – sakė C. Lustenhouwer. – Politikos formuotojai, mokslininkai ir įmonės
yra akivaizdžiai sunerimę. Jie supranta, kad jau vėlu, netgi per vėlu. Mums reikia veiksmingų, saugių ir aplinką tausojančių baterijų.“
Be baterijų jau nebegalime išsiversti savo kasdieniame gyvenime. Šiuo metu ES labai atsilieka tiek jų kūrimo, tiek gamybos požiūriu ir
yra priklausoma nuo ES nepriklausančių šalių, visų pirma Azijos. 2019 m. balandžio mėn. paskelbtoje pirmojoje Komisijos pažangos
ataskaitoje dėl strateginio su baterijomis susijusio veiksmų plano įgyvendinimo teigiama, kad, siekiant Europos Sąjungoje sukurti
didelio masto baterijų pramonę, imtasi įvairių veiksmų. Tačiau artimiausiais metais ES reikia nuveikti daug daugiau siekiant vystyti šį
sektorių dėmesį sutelkiant į investicijas ir inovacijas. (mp)

Žiedinė ekonomika: laikas atskleisti vartotojų potencialą
Ligi šiol veiksmai žiedinei ekonomikai Europoje skatinti daugiausia buvo skirti
gamybai, siekiant pastūmėti įmones taikyti žiedinio verslo modelius ir pateikti
rinkai žiedinės ekonomikos sprendimų. Liepos mėn. priimtoje EESRK nuomonėje
pažymima, kad dabar atėjo laikas įtraukti vartotojus ir įgalinti juos kasdieniame
gyvenime rinktis pirkti tvarius gaminius.
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas savo nuomonėje Vartotojai žiedinėje
ekonomikoje ragina Europoje visais valdymo lygmenimis keisti strateginę kryptį ir
įgyvendinant viešąją politiką žiedinės ekonomikos srityje daugiausia dėmesio skirti
vartotojams.
Pirmuoju žiedinės ekonomikos etapu vartotojų vaidmuo apsiribojo miesto subjektų funkcija
buitinių atliekų perdirbimo srityje ir daugiausia dėmesio buvo skiriama įmonėms. EESRK
atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Komisija savo iniciatyvas skyrė reguliavimui ir gamybai,
taip skatindama perdirbimą ir ekologinio projektavimo koncepcijos taikymą.

„Dabar, antruoju žiedinės ekonomikos etapu, reikia imtis vartotojų klausimo“, – teigia EESRK pranešėjas Carlos Trias Pintó,
primygtinai ragindamas Europos Komisiją skleisti šią naują kryptį savo būsimose iniciatyvose.
Jis pabrėžė, kad šiuo antruoju etapu visas dėmesys bus skirtas vartotojų informavimui. Informavimas ir švietimas yra labai svarbūs
veiksniai siekiant nukreipti vartotojus žiedinės elgsenos link. Todėl būtina užtikrinti švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą ir vartotojams
suteikti kuo objektyvesnės informacijos.
EESRK pasisako už savanorišką ženklinimą, kaip žingsnį pereinant prie privalomo ženklinimo, nurodant produkto socialinį ir
aplinkosauginį pėdsaką – išmetamųjų teršalų mažinimą, biologinės įvairovės saugojimą, efektyvų išteklių naudojimą ar atsisakymą
naudoti didelį poveikį aplinkai darančias sudedamąsias dalis, numatomą naudojimo trukmę ir galimybę įsigyti atsarginių detalių ar
gaminį pataisyti.
Nors informavimu ir švietimu galima daug pasiekti, kad vartotojai rinktųsi ekologiškus, pataisomus ir ilgaamžius gaminius, tačiau daug
žmonių neturės finansinių galimybių jų įsigyti. Kaip paskatą EESRK siūlo valstybėms narėms taikyti apdovanojimu grindžiamą metodą,
o vietos valdžios institucijos per viešuosius pirkimus galėtų remti „tvarius“ tiekėjus. (dm)

Europos žemės ūkis turėtų rinktis agroekologijos kryptį
Žemės ūkio srityje ES daugiau dėmesio turi skirti trumpoms tiekimo grandinėms ir
agroekologijai, kad išsaugotų savo žemės ūkį ir padidintų jo atsparumą tokiems
naujiems iššūkiams kaip klimato kaita. Be to, agroekologija yra būdas užtikrinti
aprūpinimą maistu ir sveikesnį maistą, taigi padidinti jo vertę. Trumpos tiekimo
grandinės padės smulkiems ūkiams gauti daugiau pajamų ir pagyvins kaimo
vietoves.
„Trumpų tiekimo grandinių iniciatyvos gali padėti kurti darbo vietas ir skatinti
ekonomikos augimą ir galiausiai didinti gerovę, ypač kaimo vietovėse. Todėl
dabar svarbiausia įgalinti veiklos vykdytojus kurti vietines maisto sistemas,
kurios būtų grindžiamos vietos valdymu. Skaitmeninimas šiuo metu atlieka ir
ateityje atliks labai svarbų vaidmenį gamybos ir perdirbimo, taip pat pirkimo ir
pardavimo srityse“, – aiškina nuomonės Trumpų ir alternatyvių maisto tiekimo grandinių skatinimas Europos
Sąjungoje. Agroekologijos vaidmuo pranešėja Geneviève Savigny.
Siekiant išplėtoti agroekologiją Europoje, EESRK siūlo parengti struktūrizuotą daugialypį veiksmų planą, apimantį
regionų, nacionalinį ir ES lygmenį. Dabartinės programos taip pat turėtų būti orientuojamos į agroekologijos ir trumpų
tiekimo grandinių rėmimo priemones.
Išsami maisto politika, kurią EESRK jau daugelį metų ragina įgyvendinti ir kurios įgyvendinimui jis galėtų vadovauti,

galėtų tapti veiksmų plano pagrindu. (sma)

Europos gamybos pramonės atgimimas turi būti grindžiamas realiais MVĮ
poreikiais
EESRK nuomone, Europos gamybos sistema gali veiksmingai ir konkurencingai
pereiti prie pažangios skaitmeninės ir aplinką tausojančios ekonomikos tik tuo
atveju, jei ji bus pasirengusi skirti nemažai investicijų inovacijoms. Todėl Europos
Komisijos numatyti veiksmai, kuriais siekiama paskatinti gamybos sistemos
plėtrą, turėtų būti grindžiami realiu įmonių, ypač MVĮ, poreikių suvokimu.
Gamyba sudaro 17,3 proc. Europos BVP ir 80 proc. eksporto. „Tai įspūdingi
skaičiai, todėl Europai būtina sutelkti savo jėgas, kad išlaikytų ir netgi sustiprintų
šį sektorių“, – sakė Antonello Pezzini, EESRK informacinio pranešimo dėl
inkrementinių inovacijų didelės apimties gamybos zonose pranešėjas.
EESRK ragina ES ir jos valstybes nares taikyti atitinkamas švietimo strategijas,
būtinas naujiems gebėjimams ir profesiniams įgūdžiams ugdyti.
Vykstant dabartinei pramonės revoliucijai naudojami skaitmeniniai modeliai – debesijos kompiuterija ir didieji
duomenys – ir pereinama prie daiktų interneto ir išmaniųjų gaminių. Dirbtinis intelektas yra itin svarbus šiame procese,
nes per 20 metų jis gali padvigubinti metinio augimo koeficientą.
„Europa turi imtis ryžtingų veiksmų skaitmeninių technologijų srityje ir palengvinti MVĮ prieigą prie aukštųjų
technologijų. Todėl EESRK ragina kurti specialias priemones ir politiką, kuri suteiktų galimybę MVĮ plėtoti glaudesnius
ryšius su didelėmis įmonėmis, taip pat numatyti priemones, kuriomis būtų skatinamas mažųjų ir didelių įmonių
bendradarbiavimas inovacijų srityje“, – baigdamas pasakė A. Pezzini. (sma)

Europos semestras ir naujas valdymo požiūris yra labai svarbūs būsimai ES
ekonominei politikai
EESRK nuomone, ES turėtų atnaujinti savo ekonominės politikos koordinavimo ir
valdymo sistemą, kuri remtųsi nauja ES strategija dėl darnaus vystymosi po
2020 m., siekiant efektyvesnių veiksmų ir tvaresnių rezultatų.
Atsižvelgdamas į tai, neseniai priimtoje nuomonėje EESRK palankiai vertina
Komisijos pasiūlymą kitoje DFP stiprinti Europos semestro ir sanglaudos
finansavimo sąsajas. Komiteto įsitikinimu, šios sąsajos turi didžiulį potencialą
pagerinti ES ekonominės politikos koordinavimą ir valdymą.
Be to, EESRK mano, kad atnaujinta ES valdymo sistema turėtų labiau remtis
pilietinės visuomenės suvokimu ir bendradarbiavimu su ja ir stiprinti
daugiapakopį administravimą. Šiuo požiūriu jis siūlo įsteigti EESRK informacijos
centrą suinteresuotiesiems subjektams.
Kitoje EESRK nuomonėje raginama labiau susieti ESIF, ir jį pakeisiančią programą „InvestEU“, su kitomis Europos ar
nacionalinėmis investicijų programomis. Joje rekomenduojama nustatyti aiškius investavimo tikslus, supaprastinti
reglamentavimą ir pateikti tolesnes gaires, kad pagal Investicijų planą Europai būtų galima pasiekti didesnę
pusiausvyrą geografiniu ir sektorių požiūriu.
Pasinaudodama Europos semestru kaip svarbiausia ekonominės politikos koordinavimo sudedamąja dalimi, ES
prisidėtų prie šių rekomendacijų įgyvendinimo. (jk)

EESRK rekomendacijos dėl būsimos ES ekonominės politikos ir ekonominės ir
pinigų sąjungos (EPS) valdymo
Liepos mėn. EESRK pateikė pasiūlymų dėl ateinančio teisėkūros laikotarpio
ekonominės darbotvarkės ir rekomendavo jais remtis rengiant naują ES
ekonomikos strategiją.
EESRK nuomone, formuojant ateities ekonomikos politiką ir valdymą reikėtų
atsižvelgti į geopolitinius ir su visuomene susijusius klausimus, pavyzdžiui,
pasaulio ekonomikos sulėtėjimą, neišspręstus prekybos ginčus, „Brexit‘ą“,
klimato kaitą ir demografinius pokyčius, didėjančią nelygybę ir ketvirtąją
pramonės revoliuciją, bei siekti prisidėti stiprinant atsparumą krizėms ir
ekonomikos modelio tvarumą. Sprendžiant šiuos uždavinius reikalinga plataus
užmojo ekonominė strategija, kurioje būtų nustatyti aiškūs politikos tikslai ir
nuoseklesnė ekonomikos valdymo sistema.
Visi keturi EPS ramsčiai – pinigų ir finansų, ekonominis, socialinis ir politinis – turi būti stiprinami išlaikant pusiausvyrą,
taip pat būtinas teigiamas naratyvas būsimo ES ekonomikos plėtojimo tema. EESRK, be kita ko, ragina sukurti euro
zonos fiskalinį pajėgumą, užtikrinti su pasiūla ir paklausa susijusių priemonių pusiausvyrą ir aktyviau įtraukti Europos
Parlamentą, socialinius partnerius ir pilietinės visuomenės organizacijas priimant svarbiausius socialinės ir ekonominės
politikos sprendimus.
Kalbant apie didėjančią konvergenciją, EESRK mano, kad būtina skatinti švietimą ir mokymą, mokslinius tyrimus ir
technologinę plėtrą bei inovacijas. Šiomis priemonėmis galima stiprinti ES ekonomikos konkurencingumą, pagrįstą jos

pajėgumu tvariai didinti savo našumą ir gyvenimo lygį, kartu siekiant neutralizuoti poveikį klimatui.
Daugiau informacijos rasite čia: ECO/492 ir ECO/493 (jk).

EESRK ragina Komisiją geriau suderinti pramonės ir energetikos srities teisės
aktus su klimato politika
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) ragina Komisiją
išsamiau apsvarstyti politikos galimybes, kurios ne tik padėtų sumažinti šiltnamio
efektą sukeliančių dujų kiekį ir taip kovoti su klimato kaita, bet ir išlaikyti
konkurencingumą. Turi būti siekiama geriau apsaugoti ir skatinti ištekliams ir
energijai imlius ES pramonės sektorius, nes priešingu atveju Europa rizikuoja
prarasti darbo vietas, kurios atiteks ne tokios švarios ekonomikos šalims, ir
nepasiekti savo tikslo – sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų
(ŠESD) kiekį.
„Dabartinės apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS), kuri skirta
investicijoms skatinti, nepakanka, nes ji dar negreitai bus taikoma visame
pasaulyje. Jei ji bus taikoma tik Europoje, susidursime su anglies dioksido ir
galiausiai investicijų nutekėjimo rizika“, – įspėja Aurel Laurenţiu Plosceanu, liepos 17 d. priimtos EESRK nuomonės
„Klimato ir energetikos politikos derinimas pramonės sektorių požiūriu“ pranešėjas. „Būsimos ES ir valstybių narių
investicijos turėtų būti nukreiptos į mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas bei mažaanglių arba nulinio
išskyrimo technologijų diegimą tiek ištekliams ir energijai imliuose pramonės sektoriuose, tiek gaminant jiems būtiną
elektros energiją. Kita svarbi sritis – švietimas ir šios srities darbuotojų mokymas“, – pridūrė bendrapranešėjis Enrico
Gibellieri.
Kadangi, pavyzdžiui, plieno, aliuminio ir stiklo pramonės sektoriuose energijai skirtos išlaidos sudaro apie 25 proc. visų
išlaidų, su išmetamu šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekiu susijusios išlaidos taip pat yra didelės. Įdiegus
ATLPS Europos produktai pabrangs ir kils pavojus, kad tarptautinėje rinkoje juos pakeis pigesni produktai. (sma)

Energetikos sąjunga turi tapti europiečių kasdienio gyvenimo dalimi
EESRK metinėje nuomonėje dėl energetikos sąjungos būklės apžvelgiama iki šiol
padaryta pažanga ir Europos Komisija raginama daugiau dėmesio skirti
socialiniams aspektams.
„Energetikos sąjunga realiai dar neveikia. Ji egzistuoja priimant ES politinius
sprendimus, tačiau dar nėra Europos piliečių kasdienybės dalis.“ Tokią tvirtą
nuomonę liepos mėn. plenarinės sesijoje išreiškė Christophe Quarez,
perfrazuodamas savo nuomonėje, kurią asamblėja priėmė, išdėstytą argumentą,
kad energetikos pertvarka vietos lygmeniu dar neįvyko. „ES politikos formuotojai
jau paklojo energetikos sąjungos pamatus, tačiau dar daug reikia nuveikti
ateinančiais metais“, – pridūrė jis.
„Buvo labai svarbu pakeisti energetikos politikos srities sprendimų priėmimo proceso formatą tiek ES, tiek
nacionaliniu lygmeniu“, – sakė C. Quarez. – Privalėjome pereiti nuo kelių asmenų priimamų sprendimų prie bendrų
veiksmų.“ „Tam dar niekada nebuvo tokių gerų sąlygų kaip dabar, atsižvelgiant į didėjantį ES piliečių, visų pirma
Europos jaunimo, informuotumą apie klimato kaitą“, – pridūrė pranešėjas.
Komitetas palankiai vertina ketvirtąją energetikos sąjungos būklės ataskaitą, kurią Europos Komisija paskelbė 2019 m.
balandžio mėn., ir dar kartą išreiškė savo paramą energetikos sąjungos tikslams bei pabrėžė, jog svarbu, kad visa
Europos visuomenė susitelktų ir dalyvautų prisiimant visą atsakomybę už šią sąjungą.
Piliečiai turėtų skatinti energetikos pertvarką ir nė vienas neturėtų būti paliktas nuošalyje. Reikia atsižvelgti į šių
pokyčių socialines pasekmes ir sudaryti naują socialinį visų susijusių šalių paktą. Piliečiai taip pat turėtų turėti
galimybę prisidėti prie visų pagrindinių politinių sprendimų, susijusių su klimato kaita, ypač ES lygmeniu, dalyvaudami
nuolatiniame piliečių dialoge. (mp)

EESRK ragina imtis Europos masto veiksmų siekiant užtikrinti dalyvaujamąjį
blokų grandinės technologijos vystymą
Blokų grandinės ir (DLT), kurios iš pradžių buvo siejamos su kriptovaliutomis, iš
tiesų yra labai įvairiapusiškos ir gali būti naudingos socialinei ekonomikai. Tačiau,
kaip savo liepos mėn. plenarinėje sesijoje pateiktoje ataskaitoje teigia EESRK,
svarbu jas tinkamai reguliuoti ir nukreipti į visuotinę naudą bei užtikrinti, kad visi
galėtų dalyvauti.
EESRK parengė ilgą galimo blokų grandinės ir paskirstytojo registro technologijų
panaudojimo sąrašą, kuris galėtų labai sudominti socialinės ekonomikos įmones.
Jame paminėtas dovanų ir lėšų rinkimo atsekamumas, socialinės ekonomikos organizacijų valdymo gerinimas, veiklos
autentifikavimas, įgūdžių sertifikavimas, didesnis intelektinės nuosavybės teisių ir autorių teisių aiškumas ir tikrumas,
saugių e. vaistų ir e. sveikatos priežiūros sistemų sukūrimas, visiško žemės ūkio produktų atsekamumo ir
atpažįstamumo užtikrinimas.
Tačiau dėl didžiulio naujų skaitmeninių technologijų potencialo ir reikalingų nemenkų investicijų blokų grandinės
technologijai kyla duomenų koncentracijos, o technologijų tinklams – spekuliavimo grėsmė.

Svarbu, kad būtų imamasi viešųjų priemonių šių technologijų vystymui remti vadovaujantis dalyvavimo ir prieinamumo
principais, o pilietinės visuomenės dalyvavimas būtų būtinas
ES lygio reguliavimas yra logiškas žingsnis, nes ši technologija naudoja grandines, kurios gali būti kuriamos
neatsižvelgiant į valstybių sienas. Dėl milžiniškų investicijų reikalingi koordinuoti, struktūriniai Europos lygmens
veiksmai.
Žr. EESRK nuomonę Blokų grandinė ir paskirstytojo registro technologija – socialinei ekonomikai ideali
infrastruktūra(dm)

Grupių naujienos
Darbdavių grupės nariai du kartus susirinks Suomijoje padiskutuoti apie dirbtinį
intelektą ir verslui palankią ES
parengė EESRK Darbdavių grupė
EESRK Darbdavių grupė surengs dvi konferencijas ES Tarybai šiuo metu
pirmininkaujančioje šalyje – Suomijoje. Pirmasis renginys įvyks rugpjūčio mėn.
pabaigoje ir bus skirtas išmaniai ir pažangiai Europai.
Konferencija tema „Išmani ir pažangi Europa. Kaip tai pasiekti“ įvyks
rugpjūčio 30 d. Turku. Daugiausia dėmesio bus skirta su skaitmeninimu ir
dirbtiniu intelektu susijusiomis galimybėmis ir iššūkiais įmonėms, sėkmės šioje
srityje veiksniams ir su tuo susijusiems lūkesčiams dėl ES politikos. Bus siekiama,
be kita ko, išsiaiškinti, kaip Europa galėtų tapti inovacijų lydere, kokie įgūdžiai ir
gebėjimai reikalingi ir kaip sudaryti galimybes finansavimui.

Darbdavių grupės nariai pasikeis nuomonėmis šiais klausimais su aukšto lygio pranešėjais, tarp kurių Turku merė
Minna Arve, EP narė Miapetra Kumpula-Natri ir „One Sea“ pirmininkas Sauli Eloranta. Seminaras bus Turku Europos
forumo, kuriame piliečiai ir sprendimus priimantys asmenys aptars Europos ir Suomijos ateitį, dalis.
Antros Suomijoje rengiamos konferencijos, kuri įvyks spalio 9 d. Helsinkyje, tema bus „Atvira Europa. Kuo ji naudinga
mums visiems?“. Jos tikslas – aptarti atviros ekonomikos ir visuomenės vaidmenį kuriant tvirtą ir verslui palankią ES.
Konferencijos laikas sutampa su naujos Europos Komisijos ir Europos Parlamento kadencijos pradžia, todėl ji suteikia
verslo atstovams galimybę perduoti aiškią žinią tiek ES, tiek nacionalinio lygmens politikos formuotojams.
Abu renginius bendrai organizuoja Darbdavių grupė ir Suomijos pramonės konfederacija. (ek)

Darbuotojų grupės pareiškimas dėl solidarumo kriminalizavimo
parengė EESRK Darbuotojų grupė
Atsižvelgdama į pastarosiomis savaitėmis dar labiau pablogėjusią ir taip sunkią
humanitarinę padėtį Viduržemio jūroje, susidariusią dėl nepagarbos ES principams
ir vertybėms, Darbuotojų grupė pareiškia, kad:
solidarumas NĖRA ir niekada nebus nusikaltimas,
gyvybių gelbėjimas yra svarbiausias žmogaus įsipareigojimas tiek moralės,
tiek tarptautinės teisės požiūriu,
humanitariniai veiksmai ir nesavanaudiška pilietinės visuomenės
humanitarinė veikla jokiu būdu neturi būti kriminalizuojami,
imigracija neturėtų būti naudojama kaip politikos priemonė.
Darbuotojų grupė dar kartą patvirtina, kad visapusiškai remia visas organizacijas, tuos vyrus ir moteris, kurie siekia
gelbėti gyvybes, ir išreiškia solidarumą su jais. (prp)

Grupė „Įvairovė Europa“ vyksta į Helsinkį aptarti tvaraus augimo ir ES
konkurencingumo didinimo būdų
parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“
Rugsėjo 16–17 d. grupė „Įvairovė Europa“ surengs neeilinį posėdį Helsinkyje. Atsižvelgdama į Suomijos pirmininkavimo
ES Tarybai prioritetus ir vadovaudamasi šūkiu „Darni Europa, tvari ateitis“, mūsų grupė nusprendė daugiausia
dėmesio skirti trims ramsčiams, kurie sudaro palankias sąlygas tvariam augimui ir taip didina ES konkurencingumą:
bioekonomikai ir neutralaus poveikio klimatui Europai, skaitmeninimui ir infrastruktūrai.
Pirmosios posėdžio dienos renginys vyks Suomijos parlamento priestate ir bus skirtas konferencijai tema „ES
konkurencingumo didinimas – trys tvaraus augimo ramsčiai“. Šios konferencijos metu ketinama išanalizuoti ir aptarti
su ES konkurencingumo didinimu susijusius uždavinius ir galimybes, jo pasekmes, geriausią patirtį ir būdus, kaip tai
įgyvendinti. Posėdis prasidės pareigūnų, Suomijos vyriausybės ir parlamento atstovų bei organizacijų, kurioms
priklauso mūsų III grupės nariai iš Suomijos, atstovų pagrindiniais pranešimais.
Antrąją posėdžio dieną vyks pažintinis vizitas į netoli Helsinkio esančias kaimo vietoves. Vizito tema bus tvarus miško
valdymas ir miškininkystės sektoriaus logistika. (ih)
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