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Stipresnės ir atsparesnės  
Europos po COVID-19 vizija 
 
Europos Sąjunga turėtų būti ekonomiškai klestinti, socialiai įtrauki ir tausojanti aplinką.  
Ji turėtų užtikrinti geras sąlygas visai pilietinei visuomenei gyvuoti ir klestėti atviroje, vertybėmis 
paremtoje demokratijoje. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) sieks, kad 
pilietinės visuomenės subjektai galėtų aktyviai prisidėti prie šios visa apimančios Europos vizijos, 
ir teiks vertingus patarimus politikos formuotojams, kad atsirastų labiau dalyvaujamoji Europa  
ir būtų sukurta veiksmingesnė politika, labiau suderinta su vietos ekonomine, socialine ir pilietine 
situacija.

Šią kadenciją lydės COVID-19 ir, deja, netikrumas ir ekonominiai bei socialiniai sunkumai, 
įmonėms visomis jėgomis bandant išlikti ir darbuotojams netenkant darbo. Kol nebus rasta ir 
visuotinai priimta vakcina, socialinių kontaktų ribojimas, kaukių nešiojimas, mišrūs ar nuotoliniai 
posėdžiai ir pertraukta dalykinė veikla išliks mūsų naująja kasdienybe.  

Dabar, labiau nei bet kada, mums reikia suvienyti jėgas, susikurti stipresnės Europos po COVID-19 
viziją ir daryti viską, ką galime, kad mūsų Komitetas galėtų svariai prisidėti prie Europos 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
ateityje. Kartu sieksime atkurti vieningesnį, 
veiksmingesnį ir visų gerbiamą EESRK.
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Klestinčios 
ekonomikos Europa

Dabartinė pandemija sukėlė didžiausią recesiją nuo Antrojo pasaulinio karo laikų ir pagilino 
nelygybę.  Valstybėms narėms, įmonėms, darbuotojams ir visai visuomenei pirmiausia 
reikia padėti išlikti, atsigauti ir atkurti savo ekonomiką. 

Ekonomikos gaivinimo planas „Next GenerationEU“ turi suteikti reikiamas finansines priemones 
neigiamiems pandemijos ekonominiams ir socialiniams padariniams įveikti, tačiau taip pat būtina 
užtikrinti, kad parama tikrai pasiektų tuos, kuriems jos reikia – tiek darbo neturinčius žmones,  
tiek sunkiai besiverčiančias įmones, ypač MVĮ.   

Tačiau pinigai nėra išeitis iš dabartinės situacijos: po pandemijos perėjimas į labiau skaitmenizuotą 
ir ekologiškesnę ekonomiką turi būti susietas ir su socialiniu atsigavimu. Akivaizdu,  
kad nepasieksime tikslo iki 2020 m. iš skurdo ir socialinės atskirties išvaduoti 20 mln. žmonių, 
todėl dabar tam, kad tai pavyktų, turime dėti dvigubai daugiau pastangų. Galintys dirbti žmonės 
turėtų turėti galimybę dirbti, o tiems, kurie dirbti negali, turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti 
visuomenės solidarumu. Europos socialinių teisių ramstis bus socialinės konvergencijos kompasas. 

Atsigavimas po pandemijos
Jeigu norime greitai pakilti iš krizės, mums reikės didelių viešųjų ir privačiųjų investicijų ir gerai 
veikiančios bendrosios rinkos. Reikia pašalinti likusias kliūtis ir užtikrinti nepertraukiamą prekių, 
paslaugų, kapitalo, duomenų ir žmonių judėjimą per sienas. Kartu reikės garantuoti vienodas 
sąlygas, kurios užtikrintų sąžiningą konkurenciją bendrojoje rinkoje. Per pandemiją matėme,  
kaip valstybės narės ėmė veikti paskirai, nors manėme, jog tai jau yra praeities dalykas, tačiau 
Komisija greitai sureagavo ir atvėrė žaliuosius koridorius, kad palengvintų prekių ir žmonių 
judėjimą. Dabartinėmis aplinkybėmis būtina atkurti valstybių narių pasitikėjimą ir užtikrintumą.
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Mums reikia:

• veiksmingo ekonomikos gaivinimo po COVID pandemijos plano, kuris užtikrintų viešąsias 
ir privačiąsias investicijas ir mokumo palaikymo paramą, kuri leistų išgyventi įmonėms  
ir išlaikyti darbo vietas, ir palengvintų perėjimą prie 
konkurencingos, žaliosios ir skaitmeninės Europos; 

• šiuolaikiškos pramonės politikos, kuri apimtų 
Europos skaitmeninius sprendimus;

• gerų sąlygų inovacijoms; 

• konkurencingų energijos kainų garantijų;

• visos Europos projektų ir investicijų į tinkamą 
skaitmeninę ir žaliąją logistiką; 

• gero galiojančių taisyklių įgyvendinimo ir 
veiksmingo jų vykdymo užtikrinimo, kartu 
sumažinant biurokratiją, administracinę naštą ir 
tarpvalstybinės prekybos sudėtingumą, kas yra 
ypač svarbu MVĮ; 

• tinkamos paramos kaimo vietovėms ir kokybiško 
maisto gamybos išsaugojimo Europoje; 

• kapitalo rinkos ir bankų sąjungos, kartu atsižvelgiant į specifinius Europos bankų ypatumus ir 
svarbų jų vaidmenį, užtikrinant alternatyvius finansavimo šaltinius įmonėms, visų pirma MVĮ, 
padedant namų ūkiams kuo geriau panaudoti savo santaupas ir sudarant geresnes sąlygas 
tarpvalstybinėms investicijoms.

Skaitmeninė ir žalioji pertvarka tebėra visiškai aktualios temos ir turėtų būti įtrauktos  
į kiekvieną politikos sritį. Darnus vystymasis turėtų tapti mąstymo pagrindu ir juo turėtų remtis 
konkurencinė ekonomika, kuri nė vieno nepalieka nuošalyje. Neturi būti taip, kad stengdamiesi 
atgaivinti ekonomiką mes tiesiog atstatytume tai, kas buvo praeityje: mums reikia tobulinti politiką 
ir darbo metodus, kartu pasinaudojant šiuo metu vykstančių pertvarkų teikiamais privalumais.

Mokesčių srityje dabartinė pandemija parodė, jog dabar ypač svarbu, kad valstybės narės 
turėtų užtikrintas mokestines pajamas, kurių reikia norint investuoti į žmones ir įmones, kuriems 
tų investicijų labiausiai reikia. Kartu reikia pripažinti, kad mokestinė našta euro zonoje jau 
dabar yra didelė. Jeigu norime rasti teisingą pusiausvyrą, turime mažinti administracinę naštą 
piliečiams ir įmonėms, stiprinti kovą su mokestiniu sukčiavimu ir plėsti bendradarbiavimą su ne 
ES šalimis. Skaitmeninė ekonomika sparčiai auga ir dėl jos atsirado naujų iššūkių mokesčių srityje.  
Reikia ieškoti pasaulinių sprendimų, kaip užtikrinti, kad visos įmonės sumokėtų joms priklausančius 
mokesčius.
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ES išorės dimensija
Pasaulinėje arenoje ES formuoja tarptautinius standartus taip, kad jie atspindėtų Europos 
vertybes ir interesus. Numatoma, kad 85 proc. būsimo pasaulinio augimo vyks ne ES. 35 mln. 
darbo vietų Europoje priklauso nuo eksporto, o 16 mln. – nuo užsienio investicijų. 

Pandemija išryškino ES pažeidžiamumą ir tai, kad ji priklauso 
nuo tiekėjų už ES ribų. Europos įmonės ir būsima gerovė 
didele dalimi priklauso nuo gebėjimo išlaikyti atviras rinkas, 
kurios remtųsi laisva ir sąžininga prekyba ir pasaulinių 
prekybos sąlygų nuspėjamumu. Taisyklėmis paremta 
daugiašalė prekybos sistema, taip pat atvira, sąžininga, 
įtrauki ir nuspėjama tarptautinė prekybos aplinka ir toliau 
turi išlikti principu, kuriuo vadovausis ES.  Skatindami stiprią 
pramoninę bazę ir atsparias tarptautines tiekimo grandines 
net ir krizių metu turime užtikrinti atvirą, strateginę 
autonomiją ir tiekimo patikimumą ES. Europa turi apsaugoti 
pasaulines prekybos taisykles, užtikrinti vienodas sąlygas 
ir rasti strateginės autonomijos ir atvirumo tarptautinei 
prekybai pusiausvyrą. Pavyzdžiui, laivyba yra tarptautinės 
prekybos atrama, nes ji leidžia importuoti ir eksportuoti 
įperkamas prekes tokiu mastu, kokio kitomis transporto 

priemonėmis pasiekti negalėtume. Taigi tai yra strateginė vertybė, leidžianti ES išsaugoti savo 
geopolitinį nepriklausomumą ir didinti ekonominį ir pramoninį atsparumą bei suverenumą.

Todėl mums reikia: 

• iniciatyvios prekybos politikos;

• naujų santykių su Jungtine Karalyste; 

• artimos partnerystės su Vakarų Balkanais;

• Rytų partnerystės po 2020 m. ir paramos;

• prekybos ir tvarumo skyrių naujuose laisvosios prekybos susitarimuose su Vietnamu ir 
Singapūru ir aktyvaus tolesnio darbo su jau sudarytais laisvosios prekybos susitarimais;

• stabilumo pakto Afrikai;

EESRK, kaip pasaulinės pilietinės visuomenės dalis, ir toliau stengsis aktyviai dalyvauti plėtros  
ir kaimynystės politikoje. 
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Privalome užtikrinti, kad ekonomikos gaivinimo 
plano „Next Generation EU“ parama pasiektų tuos, 
kuriems jos reikia – bedarbius ar įmones, ypač MVĮ, 
kurios vos laikosi.

Christa Schweng, 
EESRK pirmininkė







Ekonominė, socialinė ir visuomenės pažanga yra tarpusavyje susiję. 20 Europos socialinių teisių 
ramsčio principų yra kompasas, kuriuo vadovaujantis galima pasiekti socialinę konvergenciją 
ir užtikrinti teisingą ir tvarų atsigavimą Ramsčio įgyvendinimo veiksmų planas, kurį planuojama 
paskelbti 2021 m., orientuos valstybių narių pastangas šioje srityje. 

Pereidami prie didesnio ekologizavimo ir skaitmeninimo privalome užtikrinti, kad nė vienas 
neliktų nuošalyje ir kad socialinė politika tinkamai reaguotų į pertvarkos poveikį. Be to, pandemija 
smarkiai sutrikdė mūsų darbo rinkas ir sukėlė jose staigias slinktis. Nepaisant didžiulio nedarbo, 
kuris dar labiau išaugo prasidėjus COVID-19 krizei, kai kuriose valstybėse narėse darbdaviams 
sunku rasti darbuotojų su įgūdžiais, kurie reikalingi jų verslui. Tuo pat metu aukštos kvalifikacijos 
jaunuoliams sunku patekti į darbo rinką. Švietimo ir mokymo suderinimas su darbo rinkos 
poreikiais yra nesibaigiantis iššūkis.

Situaciją palengvintų pakankama aktyvi darbo rinkos politika ir gerai aprūpintos viešosios 
užimtumo tarnybos, galinčios veiksmingai suderinti paklausą ir pasiūlą darbo rinkoje su 
mokymusi visą gyvenimą. Šiandienos politiką turime formuoti vadovaudamiesi ilgalaike 
perspektyva. Prioritetą reikia teikti visų darbuotojų užimtumo ir pajamų apsaugojimui, tačiau 
kartu reikia ypatingą dėmesį skirti pažeidžiamų grupių, tokių kaip netipinį darbą dirbantys 
darbuotojai, skurstantys vaikai, neįgalieji ir migrantų kilmės žmonės arba etninių mažumų 
atstovai, rėmimui. 

Socialiai įtrauki 
Europa
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Mokymas
Privalome teikti prioritetą tam, kad piliečiai gautų įgūdžius, reikalingus aktyviai dalyvauti 
visuomenės gyvenime ir besikeičiančiame pasaulyje. Mums reikia moderniausių, į ateitį orientuotų 
ir tinkamų švietimo ir mokymo sistemų, įskaitant dualinio mokymo 
sistemas, kad:

• jaunimas gautų geras bendrąsias kompetencijas, kurios taip pat 
leis jam įgyti kitus specialius įgūdžius ir pasinaudoti galimybėmis 
ateityje; skatinti mokymąsi visą gyvenimą visiems, visų pirma 
skaitmenizacijos ir ekologizavimo kontekste; 

• išsaugoti tradicinius, senus įgūdžius, kurie tampa svarbūs,  
kai reikia palaikyti ilgalaikį ir pagrindinės veiklos turtą  (tai 
svarbu ir žiedinei ekonomikai), kartu prisidedant prie palankaus 
geografinio darbo ir darbo vietų paskirstymo;

• sudaryti sąlygas lengviau integruotis ar pakartotinai integruotis  
į darbo rinką, pavyzdžiui, suteikiant darbo neturintiems 
žmonėms galimybę mokytis darbo vietoje ir kartu mažinant 
darbdavio išlaidas darbo jėgai.

Migracija
Migracijos priežastys, tokios kaip konfliktai, nelygybė ir klimato kaita, per naktį nedings.  
Todėl Europai reikia skaidrios ir gerai valdomos migracijos ir prieglobsčio strategijos. Naujas 
migracijos ir prieglobsčio paktas apima 10 konkrečių teisėkūros ir ne teisėkūros iniciatyvų. 
Principai, kuriais reikėtų vadovautis, yra prieglobsčio ES ieškančių asmenų apsauga, tarptautinės 
teisės laikymasis ir migrantų ir jų šeimų teisių ir gyvenimo galimybių užtikrinimas. Pilietinės 
visuomenės organizacijos atlieka nepaprastai svarbų vaidmenį integruojant migrantus, tačiau jas 

reikia remti ir aprūpinti reikiamu finansavimu. 
Keičiantis geriausia praktika ES lygmeniu  
– šį procesą gali palengvinti EESRK, - valstybės 
narės skatinamos mokytis viena iš kitos. 
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Europos sveikatos sąjunga
Viena svarbiausių koronaviruso krizės pamokų yra ta, kad reikia stiprinti praktiškai visų Europos 
šalių sveikatos priežiūros sistemas, pirmiausia imantis prevencijos. Komisijos koordinuojamas 
praktinis valstybių narių sveikatos priežiūros sektorių bendradarbiavimas yra svarbus solidarumo 

ir ateities atsparumo aspektas. Bendradarbiavimas apėmė tokias 
priemones kaip sveikatos priežiūros įrangos ir paslaugų pirkimas 
ir tiekimas apsaugai, gelbėjimui, gydymui ir priežiūrai, pavyzdžiui, 
pagal civilinės saugos programą „RescEU“. ES lygmeniu reikėtų 
užtikrinti veiksmingo gydymo paieškas ir vakcinos nuo COVID-19 
kūrimą, taip pat nustatyti bendrus standartus ir koordinuojamas 
testavimo sistemas. ES institucijos turėtų turėti būtiną kompetenciją 
ir įgaliojimus, kad galėtų koordinuoti būtiniausios medicininės ir 
apsaugos įrangos tiekimą ir platinimą bendrojoje rinkoje.

Pagrindinės teisės ir įstatymo viršenybė
Europos Sąjunga remiasi bendromis Europos vertybėmis, kurių jokiomis aplinkybėmis  
negalima atsisakyti: tai pagarba žmogaus orumui ir žmogaus teisėms, laisvė, demokratija, lygybė 
ir įstatymo viršenybė. Net ir krizės laikotarpiu, kai reikia tam tikrų išskirtinių ir ribotos trukmės 
priemonių, pastarosios negali prieštarauti teisinės valstybės principams ir negali kelti pavojaus 
demokratijai, valdžių padalijimui ir pagrindinėms Europos piliečių teisėms. Taip pat nepriimtina,  
kad kai kuriose valstybėse narėse traukiasi pilietinės visuomenės organizacijų erdvė. Teisinė valstybė 
yra ne tik veikiančios ES pagrindas, dar daugiau – kartu su pagrindinėmis teisėmis tai taip pat yra ES,  
kaip socialinės rinkos ekonomikos modelio, kurį reikia apginti, veidas. 

Pagarba įvairovei yra vienas pagrindinių ES principų.  
Tai taikoma kultūrų įvairovei ir gamtos ypatumams visose 
šalyse. Pagarba įvairovei taip pat taikoma lyčių, negalios, 
rasės, seksualinės orientacijos, amžiaus, religijos ir 
įsitikinimų ir bet kokių kitų asmeninių savybių atžvilgiu. 
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Esu įsitikinusi, kad ekonominė, socialinė ir 
visuomenės pažanga yra neatsiejamos viena nuo 
kitos.  Europai pereinant į žaliąją ir skaitmeninę 
ekonomiką privalome užtikrinti, kad niekas 
neliktų nuošalyje!

Christa Schweng, 
EESRK pirmininkė







Žalioji pertvarka, kartu su skaitmeninimu, taps Europos ekonomikos gaivinimo plano varomąja 
jėga. Ekologinė pertvarka padės modernizuoti pramonę ir sukurti naujas kokybiškas darbo vietas 
ir daugiau darbo galimybių. 

Tačiau plataus užmojo klimato apsaugos priemonės įmonėms dažnai sukelia rimtų sunkumų. 
Todėl atsižvelgiant į dabartinį ekonomikos nuosmukį, būtina suteikti geriausią galimą paramą 
ekonomikos gaivinimui užtikrinti ir kartu sudaryti sąlygas inovacijoms ir investicijoms į klimato 
priemones ir aplinkos apsaugą. Kai bus priimtos naujos klimato kaitos švelninimo priemonės, 
įmonėms reikės realistiškų tikslų, planavimo, saugumo ir lankstumo, nes tik taip jos išliks 
konkurencingos ir siūlys darbo vietas.  

Kuriant žalesnę ekonomiką verslas turi būti laikomas sprendimo dalimi ir jį reikia skatinti 
aktyviai dalyvauti formuojant perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir į tausiai 
išteklius naudojančią ekonomiką. Įmonės turėtų vadovautis „teisingos pertvarkos“ koncepcija.  
Svarbus veikėjas yra „tvari bendrovė“, kurioje gerai girdimas „darbuotojų balsas“ ir kurioje 
darbuotojams garantuojamos informavimo ir konsultavimosi su jais teisės. Kai darbuotojams 
ir darbo taryboms sudaromos sąlygos aktyviai dalyvauti įgyvendinant įmonių politiką, kuri 
formuojama pagal „tvarios bendrovės už teisingą pertvarką“ koncepciją, atsiranda gerų deramų 
darbo vietų, deramų darbo sąlygų sveikoje aplinkoje ir regionuose, kuriuose verta gyventi, 
perspektyvų. 

Aplinką tausojanti 
Europa 
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Skaitmeninimo srityje svarbiausi  
yra žmonės  
Skaitmeninimas ir dirbtinis intelektas daro didžiulį poveikį tam, kaip mes gyvename, dirbame, 
mokomės ir sąveikaujame. Perėjimas prie skaitmeninių technologijų turi būti teisingas, tvarus ir 
socialiai priimtinas. Mums reikia europietiško į žmogų orientuoto požiūrio į skaitmeninimą ir mes 
turime pasinaudoti skaitmeninimo teikiamomis 
galimybėmis. Kartu turėtume sukurti tikrą Europos 
duomenų erdvę, apsaugodami savo duomenis 
ir užtikrindami privatumą ir apsisprendimą. 
Europos technologinis suverenumas neturėtų 
būti apibrėžiamas atmetant kitus arba su kitais 
konfliktuojant, nes pasaulinis bendradarbiavimas 
mums reikalingas ir naudingas. Europos teisės 
aktai privalo neatsilikti nuo technologinės 
pažangos, nepaprastai svarbios yra investicijos  
į ateities įgūdžius ir technologijas. 

Kai dedamos pastangos ekologizuoti ekonomiką, 
įmonės turi tapti sprendimo dalimi. Būtina užtikrinti 
geriausią įmanomą paramą ES ekonomikai atgaivinti, 
kartu skatinant inovacijas ir investavimą į klimatą ir 
aplinkos apsaugą.

Christa Schweng, 
EESRK pirmininkė



Konferencija dėl Europos ateities yra unikali galimybė Europos Sąjungos visuomenei. Įmonės, 
darbuotojai, ūkininkai, vartotojai ir NVO galės tarti žodį formuojant būsimą ES politiką, o tai jiems 
suteiks atsakomybės už savo Europos Sąjungą jausmą. Įvairiausios aplinkos ir visų visuomenės 
sluoksnių žmonės galės dalyvauti labiau struktūruotoje diskusijoje, kurios tikslas bus pagerinti  
ES veikimą. 

Nuo pat savo įkūrimo 1958 m. įsipareigojęs dalyvaujamajai demokratijai EESRK gali parodyti savo 
pridėtinę vertę veikdamas kaip tarpininkas, nes mūsų nariai yra iš organizacijų, kurios atstovauja 
visiems visuomenės sektoriams ir veikia vietos lygmeniu visose valstybėse narėse.

Konferencija reikėtų pasinaudoti, kad būtų rasti būdai susieti:

• pilietinės visuomenės subjektus;
• pilietinę visuomenę ir politikos formuotojus;
• realiai veikiančius subjektus ir organizacijas;
• nacionalinio ir ES lygmens subjektus.

Svarbiausios temos galėtų apimti Europos, kurią norime sukurti, viziją, nacionalinio suverenumo 
ir būtinybės surasti bendrus Europos sprendimus, nacionalinio tapatumo ir kultūrinės įvairovės 
dilemą.
  
Dar 2017 m. Komitetas priėmė rezoliuciją dėl Europos ateities. Ja buvo sureaguota į tais metais 
paskelbtą Komisijos baltąją knygą, kurioje buvo išdėstyti penki 27 narių ES raidos scenarijai iki 
2025 m. Didžiuojamės, kad EESRK rezoliucija buvo pirmasis „indėlis į visos ES masto diskusiją dėl 
Europos ateities“. Esame pasiryžę Konferencijai dėl Europos ateities pateiktį svarų ir vertingą indėlį.  
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EESRK dalyvaujamąją demokratiją rėmė nuo pat 
savo įkūrimo 1958 m. ir dabar vėl gavo progą 
įrodyti savo pridėtinę vertę ir tapti tarpininku, 
atsižvelgiant į tai, kad mūsų nariai atėjo iš 
organizacijų, kurios atstovauja visoms visuomenės 
dalims ir turi gilias šaknis visose valstybėse narėse.

Christa Schweng, 
EESRK pirmininkė



Nepaprastai svarbu, kad EESRK atkurtų savo reputaciją ir atgautų pasitikėjimą ir patikimumą 
tiek išorėje, kitų ES institucijų ir visuomenės akyse, tiek viduje, tarp savo narių ir darbuotojų.  
Nariai ir darbuotojai didžiuosis galėdami dirbti EESRK, kuris yra vieningas, atitinka aukščiausius 
etikos ir profesinius standartus ir kurio reputacija išorėje yra nepriekaištinga.
 
Nedelsiant bus imtasi visų būtinų pastangų, priemonių ir veiksmų ir tai bus daroma skaidriai ir 
veiksmingai:

• atsižvelgiant į Europos Parlamento rekomendacijas ir OLAF ir Europos ombudsmeno ataskaitas 
bus peržiūrėtos ir stiprinamos EESRK Darbo tvarkos taisyklės ir Elgesio kodeksas, darbuotojams 
ir nariams užtikrinant deramas darbo sąlygas, taip pat ir sveikatos požiūriu; 

• trims grupėms, nariams ir darbuotojams bus sugrąžintas  pasitikėjimas ir tarpusavio sanglauda, 
kad jie galėtų dirbti komandoje ir siekti konsensuso.

Komiteto pagrindinis vaidmuo yra užtikrinti, kad organizuotos pilietinės visuomenės balsas 
būtų girdimas Europos lygmeniu. Norėdami atlikti savo uždavinį, turime patvirtinti, kaip svarbu 
rasti bendrą kalbą tarp trijų EESRK grupių: EESRK mes esame ne tam, kad tiesiog pateiktume 
darbdavių, darbuotojų ar NVO pozicijas. Mūsų pridėtinė vertė – faktas, kad mes surandame 
bendrą vardiklį, kurį perduodame Europos institucijoms ir valstybėms narėms, kartu paisydami 
raudonųjų linijų, kurių negalime peržengti ir kurios nusipelno visų grupių tarpusavio pagarbos. 
Legitimumą mūsų institucijai suteikia ne individualūs interesai, o veikiau bendras supratimas,  
kad mes esame iš skirtingų valstybių, skirtingos kilmės, tačiau mūsų užduotis ir įsipareigojimas 
yra dirbti bendram Europos labui.

Atkurti pasitikėjimą 
pačiame Komitete 
ir susigrąžinti 
Komiteto išorės 
reputaciją 

Europos ekonomikos ir
socialinių reikalų komitetas
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EESRK yra vienintelis saitas tarp ES politinės valdžios ir organizuotos pilietinės visuomenės. 
Glaudesnis pilietinės visuomenės ir su tikru gyvenimu susijusių subjektų dalyvavimas diskusijose 
tiek nacionaliniu, tiek ES lygmenimis suteikia pridėtinės vertės politikai ir padaro ją 
demokratiškesnę, veiksmingesnę ir artimesnę piliečių poreikiams. 

Mes dirbsime naudodami pagrindinę savo priemonę, nuomones, geriau jas rengsime ir geriau 
pristatysime jas Europos institucijoms. Glaudžiai bendradarbiaudami su Europos Komisija dar 
prieš paskelbiant naujus pasiūlymus, taip pat sparčiai parengdami nuomones pasieksime,  
kad mūsų pozicija būtų išgirsta laiku. Visi nariai kviečiami iniciatyviai ir sistemingai stebėti, kaip 
vyksta tolesnis, su nuomonėmis susijęs darbas. Mes užmegsime struktūruotą dialogą su EP 
pranešėjais ir Taryba ir komunikuosime su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais. 

EESRK savo atliekamais politikos vertinimais gali parodyti, kaip Europos teisės aktai ir programos 
įgyvendinamos vietos lygmeniu ir kaip juos vertina pilietinės visuomenės organizacijos 
valstybėse narėse. Mes galime stebėti, kaip įgyvendinama ES politika, ir parodyti, ar ES įgyvendina 
savo pažadus, ir atkreipti dėmesį į galimai netinkamą politiką ir procedūras, kartu pateikdami 
rekomendacijas dėl jų tobulinimo. 

EESRK taip pat gali atlikti svarbų vaidmenį kaip patikimas Europos semestro procesų, kuriuos 
galima papildyti pilietinės visuomenės nuomone, partneris. Tai padidintų EESRK matomumą 
nacionaliniu lygmeniu.

Mūsų darbotvarkėje taip pat turi atsirasti procedūrų supaprastinimas kuo geriau išnaudojant 
skaitmeninimo teikiamas galimybes ir skaidrumo didinimas. 

Remiantis šia programa kita kadencija suteiks mums progą padėti Europai suklestėti ekonomiškai, 
tapti socialiai įtraukia ir tausojančia aplinką. Mes esame pasiryžę priimti šį iššūkį.

Jeigu veiksime kartu, mums pavyks.

Susivieniję dėl  
Europos ateities! 
#United4FutureEU
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