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Gerb. Pirmininke Sassoli,  

Gerb. Pirmininke Micheli,  

Gerb. Pirmininke von der Leyen,  

 

Jūsų Ekscelencijos,  

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai, 

Gerbiami svečiai,   

Mieli draugai, 

  

Steigiamąją sesiją įsivaizdavome kitaip – nemanėme, kad teks sėdėti prie kompiuterių ekranų. Gal jums 

kyla klausimas, kodėl aš, kaip naujoji pirmininkė, taip pat dalyvauju nuotoliniu būdu. Patikėkite, 

sprendimas nevažiuoti į Briuselį nebuvo lengvas. Šio sprendimo priežastis yra paprasta: savo žmonių, 

narių ir darbuotojų apriboti savo bendravimą ir keisti kasdienę elgseną COVID-19 pandemijos 

akivaizdoje galime prašyti tik tokiu atveju, jeigu patys rodysime pavyzdį. Būtent todėl nutariau laikytis 

principo, kad saugumas – svarbiausia, ir dalyvauti nuotoliniu būdu, nes taip niekam nesukelsiu 

pavojaus. 

 

Norėčiau pasidalyti asmeniniais prisiminimais. Komiteto nare tapau 1998 m. Vis dar pamenu savo 

pirmąją dieną ir mintis, kurios tąsyk sukosi galvoje. Jaučiausi kiek sutrikusi ir svarsčiau, kaip veiks visos 

tos politikos priemonės. Ką aš galėčiau padaryti, kad ES taptų geresnė –  įsivaizduoju, kad daugeliui 

Jūsų, o ypač naujiems nariams, šie jausmai pažįstami. Po 22 metų mano motyvacija tebėra tokia pati, 

kaip pirmąją dieną.  

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas atlieka svarbų vaidmenį, perduodamas organizuotos 

Europos pilietinės visuomenės balsą Europos lygmeniui. Organizuotos pilietinės visuomenės indėlio 
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dėka, Europos politika gali tiksliau atspindėti vietos situaciją ir gali būti veiksmingiau įgyvendinama 

nacionaliniu ar vietos lygmenimis.  

 

Betarpiška darbdavių, darbuotojų, vartotojų, ūkininkų ir NVO patirtis yra privaloma, jeigu tikimės 

sukurti geresnę Europą. Esame tiltas: turime ir, esu įsitikinusi, galime atlikti šį vaidmenį.  

 

Būkime atviri: pastarųjų mėnesių Komiteto įvaizdis žiniasklaidoje galėjo būti ir geresnis. Mums reikia 

kuo skubiau imtis veiksmų ir susigrąžinti EESRK ir savo pačių reputacijas bei atkurti pasitikėjimą ir 

patikimumą tiek institucijos viduje, tiek išorėje. Mums reikia, kad Komitetas būtų vieningas ir atitiktų 

aukščiausius etinius ir profesinius standartus ir turėtų nepriekaištingą reputaciją. Būtent todėl 

šiandien prašau Jūsų įgalioti patariamąjį organą sustiprinti Narių elgesio kodeksą ir Darbo tvarkos 

taisykles. Turime tai padaryti kuo greičiau ir tikrai iki 2021 m. sausio mėn. 

 

Ponios ir ponai,  

 

Dabar norėčiau supažindinti su savo pirmininkavimo prioritetais. Norėčiau padėkoti visiems už vertingą 

indėlį į šią programą. Mano šūkis yra „Susivieniję dėl Europos ateities“ ir labai džiaugčiausi, jeigu ši 

programa taptų MŪSŲ programa, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto programa 

ateinantiems 2,5 metų. 

 

Visų pirma mums reikia spręsti ekonomines ir socialines problemas, kurias kelia COVID-19. 

Nesiliaujanti pandemija paskatino didžiausią recesiją nuo Antrojo pasaulinio karo laikų ir dėl jos gilėja 

nelygybė. Svarbiausia, kad valstybės narės ir mūsų visuomenė apskritai atsigautų ir taptų 

atsparesnės. 

 

Per šią kadenciją mūsų darbo metodus lems COVID-19. Kol nebus prieinama ir visuotinai priimta 

vakcina, „nauja kasdienybė“ bus kontaktų ribojimas, kaukių nešiojimas, mišrūs arba nuotoliniai 

posėdžiai ir pertraukta dalykinė veikla.  

 

Labiau nei bet kada mums reikia suvienyti jėgas ir 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.  

 

Kokia yra mano Europos po COVID vizija?  

 

Tai Europa, kurios ekonomika klesti, kuri yra socialiai įtrauki ir tausoja aplinką ir kuri leidžia 

visiems pilietinės visuomenės nariams klestėti ir gyventi atviroje, vertybėmis paremtoje visuomenėje. 

 

Skaitmeninė ir žalioji pertvarka tebėra aktualios temos, tačiau turėtų būti įtrauktos į kiekvieną politikos 

sritį. Darnus vystymasis turėtų tapti mąstymo pagrindu ir juo turėtų remtis konkurencinė ekonomika, 

kuri nė vieno nepalieka nuošalyje. 
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Aš priklausau Darbdavių grupei, todėl norėčiau pradėti nuo ekonomikos.  

Prieš mus iškilo antroji pandemijos banga, mūsų įmonėms, darbuotojams ir žmonėms reikia padėti, kad 

jie galėtų išgyventi, atsigauti ir atkurti mūsų ekonomiką. Ekonomikos gaivinimo planas „Next 

Generation EU“ turi aprūpinti mus lėšomis, kurių reikia neigiamiems pandemijos ekonominiams ir 

socialiniams padariniams įveikti. Turime užtikrinti, kad ši parama pasiektų tuos, kuriems jos reikia – 

bedarbius ar įmones, ypač MVĮ, kurios vos laikosi.  

 

Tačiau šioje situacijoje vien pinigai nepadės: perėjimas į ekonomiką, kuri po pandemijos taptų labiau 

skaitmenizuota ir ekologiškesnė, taip pat turi būti susietas su socialiniu atsigavimu.  

 

Aišku, kad nebus pasiektas tikslas iki 2020 m. išvaduoti 20 mln. žmonių iš skurdo ir socialinės atskirties, 

todėl dabar turime dvigubai labiau stengtis, kad tai pavyktų. Galintys dirbti žmonės turėtų dirbti, tuo 

tarpu tie, kurie dirbti negali, turi turėti galimybę sulaukti visuomenės solidarumo. 

 

Mums reikia ne tik didelių viešųjų ir privačių investicijų, bet ir veiksmingos bendrosios rinkos, kad 

sparčiai iškoptume iš šios krizės. Turime pašalinti likusias kliūtis, kad užtikrintume tarpvalstybinį 

prekių, paslaugų, kapitalo, duomenų ir žmonių judėjimą. Kartu turime garantuoti vienodas sąlygas, kad 

bendrojoje rinkoje konkurencija būtų sąžininga. 

 

ES atlieka svarbų vaidmenį pasaulinėje arenoje. Mes turime formuoti tarptautinius standartus taip, kad 

jie atspindėtų Europos vertybes ir interesus. Prognozuojama, kad 85 proc. būsimo pasaulio augimo bus 

ne ES. 35 mln. Europos darbo vietų priklauso nuo eksporto, o 16 mln. darbo vietų – nuo užsienio 

investicijų.  

 

Dabartinė pandemija mums visiems parodė ES pažeidžiamumą ir tai, kad ji priklauso nuo tiekėjų už 

Europos ribų. Mūsų įmonės ir būsima gerovė priklausys nuo mūsų gebėjimo išsaugoti atviras rinkas, 

kuriose bus laisvai ir sąžiningai prekiaujama ir bus taikomos nuspėjamos pasaulinės prekybos sąlygos. 

EESRK yra pasaulinės pilietinės visuomenės dalis, todėl ir toliau aktyviai dalyvaus plėtros ir 

kaimynystės politikoje. 

 

Ponios ir ponai, 

 

COVID-19 sutrikdė ir ėmė sparčiai keisti mūsų darbo rinkas. Darbo vietų ir kiekvieno žmogaus, tiek 

savarankiškai dirbančio, tiek samdomo, pajamų darbo rinkoje apsauga yra prioritetas, turime formuoti 

dabartinę politiką vadovaudamiesi ilgalaikiu požiūriu į mokymus ir įgūdžius. Mums reikia ypatingą 

dėmesį skirti pažeidžiamoms grupėms, tokioms kaip netipinį darbą dirbantys darbuotojai, skurstantys 

vaikai, neįgalieji ir migrantų kilmės žmonės arba etninių mažumų atstovai ir daug kitų. 

 

Skaitmeninimas ir dirbtinis intelektas daro didžiulį poveikį tam, kaip mes gyvename, dirbame, 

mokomės ir bendraujame. Skaitmeninė pertvarka turi būti teisinga, tvari ir socialiai priimtina. Vykstant 

skaitmeninimui svarbiausia turi būti žmonės.  
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Esu įsitikinusi, kad ekonominė, socialinė ir visuomenės pažanga yra neatsiejamos viena nuo kitos. 20 

Europos socialinių teisių ramsčio principų yra kompasas, kuriuo vadovaujantis galima pasiekti socialinę 

konvergenciją ir užtikrinti teisingą ir tvarų atsigavimą. Europai pereinant į žaliąją ir skaitmeninę 

ekonomiką privalome užtikrinti, kad niekas neliktų nuošalyje ir kad socialinė politika tinkamai reaguotų 

į pertvarkos poveikį.  

 

Vienas iš pagrindinių ES principų turėtų būti apsaugoti tuos, kurie ieško prieglobsčio ES, garantuoti jų 

teises ir suteikti viltį ateičiai. Pilietinės visuomenės organizacijos atlieka nepaprastai svarbų vaidmenį 

integruodamos migrantus, tačiau jas reikia paremti deramu finansavimu.  

 

Jeigu kalbėsiu apie Europos vertybes, manau, kad bendrų savo Europos vertybių negalime keisti 

jokiomis aplinkybėmis – net ir krizės laikotarpiu, kai reikia išimtinių ir grynai laikinų priemonių, turime 

gerbti žmogaus orumą ir žmogaus teises, laisvę, demokratiją, lygybę ir teisinės valstybės principą. 

Teisinės valstybės principas yra ES veikimo pagrindas, tačiau jis siekia toliau: kartu su pagrindinėmis 

teisėmis šis principas yra ES, kaip socialinės rinkos ekonomikos modelio, kurį turime apginti, veidas.  

 

Viena pagrindinių COVID-19 krizės pamokų yra ta, kad reikia stiprinti sveikatos priežiūros sistemas 

beveik visose Europos šalyse, daugiausia dėmesio skiriant prevencijai. Europos sveikatos sąjungos, 

kuri apimtų praktinį Komisijos koordinuojamą valstybių narių bendradarbiavimą sveikatos sektoriuje, 

sukūrimas yra svarbus solidarumo ir būsimo atsparumo aspektas. Reikėtų sukurti veiksmingą COVID-

19 gydymą ir vakciną, taip pat ES lygmeniu parengti bendrus koordinuojamos testavimo sistemos 

standartus.  

 

Galiausiai, mums reikia aplinką tausojančios Europos. 

Žinome, kad perėjimas prie neutralaus anglies dioksido poveikio prisidės prie pramonės 

modernizavimo, naujų kokybiškų darbo vietų kūrimo ir didesnių užimtumo galimybių. Tačiau plataus 

užmojo klimato apsaugos priemonės dažnai kelia rimtų sunkumų su šiais procesais susijusioms 

įmonėms. Esant dabartiniam ekonomikos nuosmukiui būtina užtikrinti geriausią įmanomą paramą 

ekonomikai atgaivinti, kartu skatinant inovacijas ir investavimą į klimatą ir aplinkos apsaugą. Kai 

dedamos pastangos ekologizuoti ekonomiką, įmonės turi tapti sprendimo dalimi. Jos turi būti 

skatinamos aktyviai prisidėti prie perėjimo į mažaanglę, tausiai išteklius naudojančią ekonomiką. Todėl 

priimant naujas klimato kaitos švelninimo priemones įmonėms reikia realistiškų tikslų, planavimo, 

saugumo ir lankstumo.  

 

Apie mano pirmininkavimo šūkį „Susivieniję dėl Europos ateities“ diskutuoti reikėtų kartu 

aptariant ir Konferenciją dėl Europos ateities. 

 

Ši konferencija bus unikali proga Europos Sąjungos visuomenei. Įmonės, darbuotojai, ūkininkai, 

vartotojai ir NVO turės galimybę tarti žodį formuojant būsimą ES politiką. Jie bus atsakingi už savo 
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Europos Sąjungą. Skirtingi žmonės iš skirtingos aplinkos ir visų visuomenės sluoksnių, galės įsitraukti 

į labiau struktūruotą diskusiją, kurios tikslas bus geriau veikianti ES. 

 

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. 

 

Svarbios konferencijos temos apima Europos viziją, nacionalinio suverenumo ir poreikio rasti bendrus 

europinius sprendimus dilemą, nacionalinį tapatumą ir kultūrinę įvairovę. 

Didžiuojuosi, kad 2017 m. buvo priimta EESRK rezoliucija, kuri tapo „pirmuoju EESRK indėliu į ES 

masto diskusijas dėl Europos ateities“. Tačiau čia nesustosime. Esu įsitikinusi, kad galime svariai ir 

naudingai prisidėti prie Konferencijos dėl Europos ateities.   

 

Mano šūkyje girdėjote žodį „SUSIVIENIJĘ“. 

Pagrindinė mano užduotis yra užtikrinti, kad organizuotos pilietinės visuomenės balsas būtų girdimas 

Europos lygmeniu. Norėdami tai pasiekti, turime rasti bendrą visų grupių nuomonę: EESRK mes ne 

vien dėstome atskiras darbdavių, darbuotojų ar NVO pozicijas. Mūsų pridėtinė vertė yra ta, kad mes 

randame bendrą vardiklį ir perduodame jį Europos institucijoms ir valstybėms narėms. Kartu mes 

žinome, kad yra „raudonos linijos“, kurių negalime peržengti ir kurių turi paisyti visos grupės. Komitetui 

legitimumą suteikia ne individualūs interesai – tai, veikiau, bendras suvokimas, kad mes esame iš 

skirtingų šalių su skirtinga aplinka, tačiau mūsų užduotis yra dirbti kartu, susivienijus ir siekti bendros 

gerovės Europos Sąjungoje. Tuo mes skiriamės nuo lobistų, tokia yra mūsų tikroji pridėtinė vertė.  

 

Mūsų sėkmė ir poveikis ES politikos formavimo procesui priklausys nuo mūsų darbo kokybės ir 

savalaikiškumo, taip pat nuo mūsų iniciatyvumo. Mes tikimės, kad kiekvienas pranešėjas ir narys stebės, 

kaip vyksta tolesnis su nuomone susijęs darbas, per visą laiką, kol bus rengiamos nuomonės įsitrauks į 

artimą dialogą su Europos Parlamento pranešėjais, Taryba ir Komisija ir bendraus su atitinkamais 

suinteresuotais subjektais.  

 

Laimė, kad galime pasikliauti nuoširdžia visų Komiteto tarnybų darbuotojų parama – su jais galime 

dirbti kaip komanda, susivieniję, pagarbos, pasitikėjimo ir tarpusavio vertinimo dvasioje. 

 

Gerbiamieji pirmininkai, garbūs svečiai, brangūs kolegos ir draugai,  

 

Mums iškilo didžiuliai iššūkiai, tačiau ši kadencija taip pat suteiks mums progą padėti Europai 

ekonomiškai suklestėti ir tapti socialiai įtraukia ir ekologiškai tvaria. Mes kuriame didelę pridėtinę vertę 

ES politikai ir prisidedame prie to, kad ta politika būtų labiau dalyvaujamoji, veiksmingesnė ir pritaikyta 

europiečių poreikiams.  

 

Esame pasiryžę siekti šio tikslo. Jeigu veiksime kartu, mums pavyks. 

Susivieniję dėl Europos ateities! 


