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1. Įvadas 

 

1.1 Ir pandemija, ir karas Ukrainoje parodė, kad ES būtina gerai pasirengti netikėtiems įvykiams. 

Tai pabrėžia prognozavimo veiklos svarbą nustatant kiekvieną, kad ir silpną, signalą ir numatant 

įvairius scenarijus, kad ES politikos formuotojai, socialiniai partneriai ir kiti pilietinės 

visuomenės veikėjai galėtų tuo remdamiesi didinti atsparumą, šalinti riziką ir pasinaudoti 

galimybėmis. EESRK ragina vykdant strateginio prognozavimo veiklą daug labiau atsižvelgti į 

geopolitinius procesus ne tik Europoje, bet ir už jos ribų1, taip pat atsižvelgti į jų poveikį 

saugumui, prekybai, pabėgėliams ir jų integravimui į priimančių šalių visuomenes. 

 

1.2 Pandemija ir karas taip pat dar kartą parodė pilietinės visuomenės ir jos institucijų galią ir 

svarbą kovojant su krizių padariniais ir padedant žmonėms. Todėl EESRK ragina Komisiją 

labiau pripažinti pilietinės visuomenės ir jos institucijų svarbą, ES politikoje joms skiriant 

reikšmingą vietą. 

 

1.3 ES galią pasaulyje lemia jos europinės vertybės, grindžiamos demokratija bei teisinės valstybės 

principu, ir ekonominis bei socialinis modelis. Vienas po kito sekę sukrėtimai rodo, kaip svarbu 

kurti atsparesnę Europos ekonomiką ir sušvelninti antrinį įvairių krizių poveikį (infliaciją, 

energijos ir žaliavų kainų augimą, pasiūlos trūkumą ar tiekimo grandinės sutrikimus). Europa 

turi mažinti priklausomybę nuo nepatikimų tiekėjų ir dėl jų patiriamą riziką, bet kartu ji turi 

kurti koalicijas su panašiai mąstančiais partneriais bei įvairinti savo tiekimo šaltinius. 

 

1.4 Rusija ir Ukraina yra svarbios veikėjos ne tik energijos, bet ir metalų, kurie yra labai svarbūs 

keletui strateginių pramonės šakų, importo į ES srityje2. Abi valstybės yra stambios keleto 

žemės ūkio produktų, pavyzdžiui, grūdų ir aliejingųjų sėklų, eksportuotojos. Dėl sutrikusio 

eksporto iš šių šalių žemės ūkio produktų kainos pasaulyje jau smarkiai išaugo. Pasekmės ypač 

jaučiamos skurdžiausiose pasaulio šalyse, o labiausiai nuo to nukentės skurdžiausiai gyvenantys 

žmonės. Todėl EESRK dar kartą ragina paspartinti Europos strateginio ir technologinio 

savarankiškumo plėtojimą ir kartoja, kad būtina mažinti mūsų priklausomybę energijos, 

svarbiausiųjų žaliavų ir maisto srityse3. 

 

1.5 Kad būtų išvengta drastiškų ekonominių ir socialinių padarinių, ES energetikos politika turi būti 

realistiška ir padėti kurti energetikos sąjungą bei siekti klimato tikslų, neužkraunant papildomos 

naštos pažeidžiamiems vartotojams bei darbuotojams ir nepakenkiant Europos įmonių 

konkurencingumui. ES turi siekti savo plataus užmojo klimato srities tikslų, kartu užtikrindama 

energijos tiekimo stabilumą ir saugumą už įmonėms ir piliečiams prieinamą kainą. 

 

1.6 Europos visuomenė jau smarkiai nukentėjo nuo pandemijos, o ši krizė yra dar vienas didžiulis 

sukrėtimas, kurį labiausiai jaučia pažeidžiamiausi mūsų visuomenės nariai. Solidarumas ir 

socialinė konvergencija taip pat turi būti orientacinės gairės, kuriomis remsis būsima ES 

politika: nuo karo Ukrainoje nukentės visi, todėl turime užtikrinti, kad ši našta būtų paskirstyta 

                                                      
1

 INT 958. 

2
 EESRK rezoliucija „Karas Ukrainoje ir jo ekonominiai, socialiniai bei aplinkosauginiai padariniai“. 

3 
 Ten pat. 
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sąžiningai. Europos Komisija galėtų toliau diskutuoti su valstybėmis narėmis dėl galimų 

ilgalaikių priemonių, t. y. nedarbo perdraudimo sistemų, kad būtų sprendžiamos sisteminės 

problemos, kurios dėl dabartinės krizės tik dar labiau paaštrėjo. Europos laikinos paramos 

priemonių nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE) poveikį ir galimą 

tolesnį jų taikymą reikėtų išnagrinėti ir aptarti su socialiniais partneriais. 

 

1.7 EESRK siūlo EK geresnį reglamentavimą laikyti prioritetu ir ragina Komisiją bei ES teisės aktų 

leidėjus nuosekliai tobulinti ir plėtoti ES geresnio reglamentavimo sistemą visais jos aspektais ir 

savo darbe sistemingai naudoti geresnio reglamentavimo priemones ir gaires. Šiuo tikslu 

EESRK ragina Komisiją visose savo tarnybose toliau propaguoti geresnio reglamentavimo 

principus ir priemones. 

 

1.8 Darnaus vystymosi principas turėtų būti laikomas visaapimančiu ir neatsiejamu visų politikos 

krypčių, programų ir priemonių tikslu. Siekdamos paskatinti atsigavimą po krizių, Komisija ir 

valstybės narės turėtų nustatyti ir siekti įgyvendinti politikos kryptis ir iniciatyvas, kurios vienu 

metu duotų ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės naudos, t. y. stiprintų verslo aplinką, 

gerintų darbo ir gyvenimo sąlygas ir palengvintų perėjimą prie poveikį klimatui neutralizavusios 

ir žiedinės ekonomikos. 

 

1.9 ES atsigavimas ir atsparumas krizėms savaime priklauso nuo tvaraus augimo, socialinės 

konvergencijos, palankios verslo aplinkos ir pozityvios užimtumo bei įdarbinimo sąlygų raidos, 

laikantis Europos žaliojo kurso, Europos socialinių teisių ramsčio bei jo veiksmų plano ir 

Darnaus vystymosi tikslų apibrėžtų sąlygų. Visomis taikomomis politikos priemonėmis turi būti 

siekiama skatinti tvarų verslą, verslumą ir darbo vietų kūrimą, taip pat gerinti darbo ir gyvenimo 

sąlygas. 

 

1.10 Net ir esant neatidėliotinų problemų, norint užtikrinti sėkmingą ateitį piliečiams ir įmonėms 

būtina nepamiršti ES pagrindų, kaip antai veiksmingo bendrosios rinkos įgyvendinimo ir 

ilgalaikių poreikių, pavyzdžiui, iki 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui neutralumą ir kovoti su 

skurdu ir socialine atskirtimi. Todėl Komisija turėtų ir toliau sudaryti palankias sąlygas 

investicijoms į mokslinius tyrimus ir inovacijas ir jas skatinti, deramai atsižvelgdama į 

didėjančius poreikius ieškoti sprendimų, kaip padidinti atsparumą geoekonominei, socialinei, 

sveikatos ir aplinkosauginei rizikai. 

 

1.11 Siekiant sustiprinti savo pozicijas pasaulyje, būtina ne tik stiprinti vidaus rinką ir mažinti 

priklausomybę labai svarbiose srityse, bet ir sėkmingai eksportuoti. Komisija turėtų ieškoti 

būdų, kaip padidinti Europos įmonių konkurencingumą ir, visų pirma, sudaryti palankesnes 

sąlygas ES įmonėms labiau įsitvirtinti pasaulinėse technologijų, produktų ir sprendimų, kuriais 

reaguojama į pasaulines didžiąsias tendencijas ir uždavinius, pavyzdžiui, klimato kaitą, rinkose. 

Ji taip pat privalo stiprinti ES sveikatos sektoriaus pajėgumą gerindama mokslinius tyrimus ir 

metodologiją, kad būtų galima reaguoti į augančius sveikatos priežiūros poreikius bei galimas 

būsimas pandemijas. Tai turi apimti paramą Europos įmonėms ir inovatoriams rengiant 

standartus ir juos propaguojant tarptautiniu mastu, nes standartai formuoja rinkas. 

 

1.12 Norint, kad ES vaidmuo pasaulyje išaugtų, reikia tvirtos valstybių narių vienybės ir bendrų 

pastangų. Komisija turėtų remtis per krizes pasiekta vienybe ir rasti būdų, kaip sustiprinti ES 
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atsigavimą ir ilgalaikį konkurencingumą bei piliečių gerovę taip, kad vis labiau būtų remiamasi 

inovacijomis ir įgūdžiais, o ne valstybės pagalba ar kliūtimis prekybai ir bendradarbiavimui. 

Palaikydama santykius su platesniu pasauliu Sąjunga turėtų ir toliau prisidėti prie skurdo 

šalinimo ir žmogaus teisių apsaugos. 

 

2. Europos žaliasis kursas 

 

2.1 EESRK pritarė Europos žaliojo kurso įgyvendinimui ir pabrėžė, kad jis turi būti įgyvendinamas 

socialiai teisingai, su sąlyga, kad prieinamomis kainomis bus užtikrintas Europos aprūpinimo 

maistu saugumas ir energijos tiekimo saugumas. Tai, be kita ko, taikytina ir Pasirengimo 

įgyvendinti 55 proc. tikslą priemonių rinkiniui – jo poveikis sektoriams, įmonėms, regionams, 

bendruomenėms ir pavieniams asmenims visoje Europoje bus nevienodas. EESRK primygtinai 

tvirtina, kad svarbu, jog socialiniai partneriai ir atitinkamos pilietinės visuomenės organizacijos 

aktyviai dalyvautų tiek planavimo, tiek įgyvendinimo etapuose. Labai svarbu remti piliečių ir 

suinteresuotųjų subjektų grupių telkimąsi aktyviai dalyvauti pereinant prie mažo anglies 

dioksido kiekio technologijų visuomenės. 

 

2.2 EESRK pažymi, kad su Europos žaliuoju kursu susijusios iniciatyvos turi papildyti ir sustiprinti 

viena kitą klimato, energetikos, transporto, pastatų, pramonės, miškininkystės ir maisto sistemų 

srityse, kad būtų sukurta konkurencinga, sąžininga, neutralaus poveikio klimatui ir žiedinė ES 

ekonomika. EESRK taip pat ragina užtikrinti didesnį žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos 

papildomumą. 

 

2.3 Kad būtų galima stebėti pažangą pereinant prie ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu 

požiūriu tvaraus augimo, laikantis Europos žaliojo kurso, EESRK ragina parengti tinkamų 

rodiklių rinkinį neapsiribojant BVP. Glausta rodiklių, kurie „neapsiriboja BVP“, rezultatų 

suvestinė galėtų būti įtraukta į Europos žaliojo kurso rezultatų suvestinę ir Europos ekonomikos 

valdymo procesą. Jais taip pat turi būti grindžiamas politikos formavimas, gerinama 

komunikacija ir skatinamas tikslų nustatymas. 

 

2.4 EESRK pritaria ES tvarios veiklos taksonomijos siekiui investicijas nukreipti į tvarius projektus 

ir veiklą. Šiuo tikslu Komisija parengė taisyklių rinkinį, pagal kurį nustatoma, kas gali būti 

laikoma su aplinkosauga susijusiomis (žaliosiomis) investicijomis. EESRK ragina taksonomiją 

kurti taip, kad būtų atsižvelgta į tokius visuomenės poreikius kaip energijos ir pagrindinių 

žaliavų ir prekių tiekimo saugumas, ir būtų daugiau dėmesio skiriama tokiems socialinio 

tvarumo aspektams kaip darbo ir žmogaus teisės, kartu atsižvelgiant į valstybių narių 

kompetencijas ir įvairias darbo santykių sistemas bei į galimybes atlikti objektyvų vertinimą 

prieigos prie finansavimo kontekste. Nuo pat pradžių EESRK teigė, kad žaliasis kursas gali būti 

ir bus sėkmingas tik tuo atveju, jei jis bus ir socialinis kursas. Dėl taksonomijos socialinių 

aspektų EESRK šiuo metu rengia nuomonę savo iniciatyva „Socialinė taksonomia – iššūkiai ir 

galimybės“. Taksonomija taip pat turėtų būti taikoma atsižvelgiant į ES žaliųjų obligacijų 

standartą. EESRK mano, kad svarbu tarptautiniu mastu suderinti taksonomijas, taikant 

tarptautinės tvaraus finansavimo platformos sistemą. 

 

2.5 Sprendžiant susirūpinimą keliančius socialinius ir darbo klausimus, susijusius su Europos 

žaliuoju kursu, EESRK ragina Komisiją pasiūlyti papildomų politikos priemonių, kuriomis būtų 
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sustiprintas Europos žaliojo kurso socialinis ir darbo matmuo, suderinant jį su plataus užmojo 

socialiniais tikslais, atsižvelgiant į Porto deklaraciją, Europos socialinių teisių ramstį ir TDO 

teisingos pertvarkos gaires. Visų pirma, EESRK ragina ES institucijas parengti detalizuotą 

žemėlapį ir tyrimą, parodančius, kokį poveikį užimtumui ir įgūdžiams žalioji pertvarka daro 

įvairiose valstybėse, regionuose ir sektoriuose, įskaitant subrangovus ir galutines vertės 

grandinės dalis. EESRK taip pat ragina užtikrinti, kad nacionaliniuose energetikos ir klimato 

srities veiksmų planuose būtų nustatytos teisingos pertvarkos strategijos. Be to, svarbu numatyti 

ir valdyti pokyčius darbo pasaulyje, be kita ko, teikiant tikslinę paramą, skirtą, pvz., būtinų 

įgūdžių tobulinimui, socialinės apsaugos užtikrinimui ir visos suinteresuotosios visuomenės 

įtraukimui į pertvarkos formavimą, taip pat parengiant papildomų pasiūlymų, kaip sutelkti 

dideles viešąsias ir privačiąsias investicijas pertvarkai remti, ir gerokai išplečiant Teisingos 

pertvarkos fondo dydį bei taikymo sritį, kad jis leistų įveikti kylančius iššūkius. 

 

2.6 EESRK ragina užtikrinti, kad ES reglamentavimo sistema teiktų galimybę ES įmonėms, 

įskaitant MVĮ, tapti žaliojo verslo lyderėmis, kartu užkertant kelią rizikai ir apsaugant nuo 

prekių, darančių didesnį neigiamą poveikį aplinkai, importo. Tai ypač aktualu daug energijos 

suvartojančiuose pramonės sektoriuose. EESRK taip pat ragina remti MVĮ, kad jos geriau 

suprastų ir valdytų tiesiogiai ir netiesiogiai joms taikomus vis didėjančius klimato ir 

aplinkosaugos reikalavimus. 

 

2.7 EESRK ragina aktyviai remti inovacijas pramonės sektoriuose, kad būtų kuriamos ir diegiamos 

žaliosios technologijos, medžiagos, produktai, gamybos procesai ir verslo modeliai, įvairiose 

srityse, sudarant sąlygas vykdyti, pavyzdžiui, programas, susijusias su vandeniliu, baterijomis, 

puslaidininkiais, anglies dioksido surinkimu ir naudojimu, ir taikyti žiedinės ekonomikos 

praktiką įvairiose srityse, pavyzdžiui, pakuočių srityje. 

 

2.8 Siekdama didinti ES poveikį pasaulyje švelninant klimato kaitą, ES turėtų sudaryti palankias 

sąlygas ES pramonės sektoriams naudotis eksporto galimybėmis, atsirandančiomis dėl 

pasaulinės klimato technologijų bei sprendimų paklausos, ir taip didinti ES indėlį į išmetamo 

anglies dioksido kiekio mažinimą.  

 

2.9 Pasirodo, kad pramonės aljansų kūrimas yra sėkmingas būdas plėtoti plataus masto ir 

tarpvalstybinius pramonės projektus strateginėse srityse. Šie pramonės aljansai ir bendriems 

Europos interesams svarbūs projektai yra nepaprastai svarbūs siekiant atgaivinti ir skatinti 

Europos standartus ir bazines technologijas, ypač tose srityse, kuriose pati rinka negali pasiekti 

reikiamų rezultatų arba yra iškraipoma. 

 

2.10 Siekiant užtikrinti perėjimą prie įperkamos, saugios, konkurencingos, patikimos ir tvarios 

energetikos sistemos, reikėtų didinti pažangą kuriant tikrą energetikos sąjungą. Atsižvelgdama į 

dabartinius dėl Rusijos ir Ukrainos karo kilusius sunkumus, Komisija turėtų sutelkti dėmesį į 

priemones, kurios duoda didžiausią naudą energetikos sąjungos tikslų visumos požiūriu ir 

padeda vienu metu spręsti aktualius uždavinius ir siekti ilgesnio laikotarpio tikslų. 
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2.11 Situacija Ukrainoje paskatino parengti komunikatą „RepowerEU“4, o vėliau, Europos Vadovų 

Tarybos prašymu, buvo parengtas planas „REPowerEU“ su pasiūlymais5, ir jei visa tai bus 

tinkamai įgyvendinta, bus galima gerokai paspartinti Europos Sąjungos perėjimą prie 

energetinės nepriklausomybės ir tvarumo. Norint tapti nepriklausomiems nuo Rusijos dujų ir 

kito iškastinio kuro, reikia skubiai diversifikuoti tiekėjus ir energijos šaltinius, sustiprinti 

solidarumą ir imtis ilgesnio laikotarpio priemonių, kuriomis būtų skatinamas perėjimas prie 

anglies dioksido poveikio neutralumo, atsižvelgiant į įvairių valstybių narių ir regionų ypatumus 

ir turimus alternatyvius šaltinius. Tačiau norint užtikrinti proceso sėkmę be kita ko būtina 

sutelkti pakankamai privačiųjų ir viešųjų investicijų ir visapusiškai pasinaudoti Ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone bei sanglaudos politikos fondais. Kaip jau minėta6, 

iki 2022 m. pabaigos dviem trečdaliais sumažinti Rusijos dujų paklausą yra sudėtingas 

uždavinys, todėl, viena vertus, reikėtų įvairinti dujų šaltinius, pirmiausia trumpuoju laikotarpiu, 

įtraukiant suskystintas gamtines dujas ir biometaną, o, kita vertus, didinti energijos vartojimo 

efektyvumą ir plačiau vartoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius. Reikėtų vengti 

infrastruktūros suvaržymų, kurie ateityje apribotų realias alternatyvas, ir kuo labiau skatinti 

investicijas į atsinaujinančiuosius energijos šaltinius ir pagalbinę infrastruktūrą. Socialiniai 

partneriai ir pilietinė visuomenė turi aktyviai dalyvauti rengiant šiuos politinius pasiūlymus, kad 

būtų užtikrintas šių pasiūlymų priimtinumas visuomenei, tvarumas ir sėkmė. Be to, kad būtų 

geriau reaguojama į išorės krizes, Europos Sąjungos Taryboje turėtų būti nuolatinė 

koordinavimo struktūra. 

 

2.12 Tolesnė ES energijos rinkos integracija bus svarbi didinant tiekiamos energijos įperkamumą ir 

saugumą. Šiuo tikslu turi būti sukurtas pakankamas jungties pajėgumas7 ir atitinkama 

infrastruktūra, ypač energetinėse „salose“ (pvz., Iberijos pusiasalyje8). Siekiant skatinti ES 

konkurencinį pranašumą atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityje ir užtikrinti, kad 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių diegimas nesukeltų pavojaus tiekimo saugumui, reikėtų 

parengti realistišką veiksmingos atsinaujinančiųjų išteklių energijos infrastruktūros plėtojimo ir 

diegimo planą, įskaitant laikymo pajėgumus ir tinkamą jungtinę perdavimo sistemą, kuriais per 

didelį pagaminamą kiekį būtų galima eksportuoti į kitas valstybes nares. Siekiant greitai įdiegti 

švarios energijos infrastruktūrą, valstybėms narėms reikia paspartinti leidimų išdavimą. 

 

2.13 Siekdama sudaryti vienodas sąlygas visiems, ES turėtų skatinti pasauliniu mastu apmokestinti  

anglies dioksidą. Anglies dioksido apmokestinimas turėtų būti tobulinamas ir supaprastinamas, 

kad simetriškai atspindėtų poveikį klimatui ir kad jį taikant būtų atsižvelgta į priemones, skirtas 

anglies dioksido sekvestravimui iš atmosferos. Be to, EESRK turėtų siekti savo tikslo panaikinti 

subsidijas klimatui ir aplinkai žalingiems energijos šaltiniams, kartu užtikrindamas, kad 

perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos vyktų teisingai. 

 

                                                      
4 

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511. 

5 
 https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_en. 

6
  TEN/778, „REPowerEU“: bendri Europos veiksmai įperkamesnei energijai bei saugesnei ir tvaresnei energetikai užtikrinti. 

7
  Energetikos tinklų sujungimas (mažiausiai 15 proc. iki 2030 m., nors kai kurioms šalims iki tokio lygio labai toli) jau yra vienas iš 

ES tikslų : https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_lt. 

8
 Komisijos dokumentas dėl „energetikos salų“: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/MEMO_18_4622. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_lt
https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_lt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/MEMO_18_4622
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2.14 Dabartinis energijos kainų kilimas kelia didelę grėsmę dėl to, kad didėja energijos nepriteklius 

ir mažėja energiją naudojančių įmonių konkurencingumas. EESRK ragina imtis veiksmų, 

kuriais būtų sėkmingai švelninamas energijos kainų augimo poveikis ir užkertamas kelias 

energijos nepritekliui, taip pat ir ES namų ūkiuose. Siekiant padėti mažosioms ir vidutinėms 

įmonėms ir daug energijos suvartojančiam pramonės sektoriui išgyventi krizę, taip pat būtina 

imtis laikinų ir tikslingų priemonių energijos kainų šuolio poveikiui mažinti. 

 

2.15 Vertinant, kaip ilguoju laikotarpiu rinka reaguoja į sukrėtimus, svarbu šalinti pagrindines 

energijos kainų (šiuo metu – dujų kainos) didėjimo priežastis, kaip pasiūlė Europos Sąjungos 

energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER), remdamasi neseniai 

atliktu dabartinės rinkos struktūros ir kainų nustatymo sistemos vertinimu9. Be to, būtų galima 

apsvarstyti galimybę atlikti peržiūrą tose rinkose, kuriose energijos tiekimo koncentracija yra 

didelė, todėl gali būti sutrikdytas normalus veikimas. 

 

2.16 Vykdant energetikos pertvarką svarbiausi turi būti piliečiai ir vartotojai – turėtų būti remiama 

bendruomenių energija, vietos lygmens atsakomybė ir energijos vartotojų virsmas energiją 

gaminančiais vartotojais. EESRK ragina rengti skaidrias informavimo, konsultavimosi ir 

švietimo kampanijas, kad piliečiai būtų skatinami prisidėti prie energetikos pertvarkos. 

 

2.17 EESRK taip pat ragina daugiau dėmesio skirti pereinamojo laikotarpio uždaviniams, kylantiems 

siekiant pereiti prie neutralaus anglies dioksido poveikio visuomenės, ypač tose pramonės 

šakose, kurioms dėl įvairių techninių ir (arba) finansinių priežasčių reikia laiko prisitaikyti, kad 

išsaugotų konkurencingumą rinkoje. 

 

2.18 EESRK palankiai įvertino TEN-T reglamento atnaujinimą, kad būtų geriau atsižvelgiama į 

aktualius tikslus ir poreikius. Ypatingą dėmesį reikia skirti prioritetams nustatyti ir tinklui, 

jungiančiam visas valstybių narių sostines, didžiuosius miestus, uostus, oro uostus ir terminalus, 

pasinaudojant Europos koridoriais, kurti. Koridoriuose, prireikus, turėtų būti įrengti „jūrų tiltai“ 

arba didelio tankio reguliarios ro-ro laivams pritaikytos jūrų jungtys tarp koridoriaus uostų. 

Kalbant apie teritorinę sanglaudą, EESRK mano, kad pagrindinio tinklo koridoriai turi būti 

geriau susieti su regionų, miestų ir vietos lygmenimis. Taip pat reikia nustatyti, kur nesutampa 

techniniai TEN-T reikalavimai ir karinio mobilumo reikalavimai, kad būtų įgyvendinta dvejopo 

naudojimo transporto infrastruktūra. 

 

2.19 Atsižvelgdamas į gana ilgą TEN-T projektų įgyvendinimo laiką, EESRK pritaria tam, kad būtų 

sukurta Europos reguliavimo ir finansavimo sistema, kuria, kol bus baigtas kurti Europos 

tinklas, būtų užtikrintas vidutinės trukmės ir ilgalaikis koridorių ir projektų stabilumas. EESRK 

taip pat ragina skubiai parengti nacionalinius TEN-T infrastruktūros priežiūros įprasto ir 

specialaus finansavimo planus ir Europos lygmeniu įgyvendinti pagrindinio tinklo stebėsenos 

planą. 

 

2.20 Atsižvelgdamas į esminį aviacijos vaidmenį ES, EESRK ragina laikytis visapusiško ir 

veiksmingo požiūrio, kad būtų skatinamas tvarios aviacijos atsigavimas ir augimas. 

                                                      
9

 http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment%20of%

20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf. 

http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER&%23039;s%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER&%23039;s%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
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2.21 Siekdamas prisidėti prie pastangų mažinti kelių transporto išmetamą teršalų kiekį, EESRK 

ragina sudaryti palankias didesnių ir sunkesnių krovininių transporto priemonių ir transporto 

priemonių junginių naudojimo atitinkamose valstybėse narėse ir tarp jų reguliavimo sąlygas. 

Europos Komisija turėtų apsvarstyti būsimus ir konkrečius krovininio transporto iššūkius ir 

ateinančiais metais tiek dėl nepakankamos kartų kaitos, tiek dėl sudėtingų darbo sąlygų 

numatomą sunkvežimių vairuotojų trūkumą. Atsižvelgiant į tai, svarbu plėtoti daugiarūšį 

krovinių vežimą, kad būtų padidintas krovinių vežimo geležinkeliais, kaip visos logistikos 

grandinės dalies, patrauklumas, kartu gerinant transporto darbuotojų darbo sąlygas. 

 

2.22 EESRK palankiai vertina ES judumo mieste sistemos plėtojimą ir ragina miesto transportą, ypač 

viešąjį transportą, padaryti įtraukesnį, taip skatinant lygias piliečių galimybes. 

 

2.23 Kad būtų plečiamas tvarus ir išmanusis judumas, EESRK ragina Komisiją imtis ryžtingos 

iniciatyvos ir pradėti didelio masto skaitmeninius transporto srities projektus, ir tai labai svarbu, 

pavyzdžiui, siekiant užtikrinti veiksmingą vežimą daugiarūšiu transportu ir optimizuoti 

pajėgumų naudojimą. 

 

2.24 Kadangi energetikos, transporto ir skaitmeninės sistemos yra vis labiau susijusios, reikia 

integruotų transporto, skaitmeninių ir energetikos tinklų. Siekdamas padidinti bendros 

infrastruktūros sąveiką ir atsparumą, EESRK ragina peržiūrėti pagrindines šių sistemų 

tarpusavio sąsajų kliūtis ir pažeidžiamumą tiek dabartinio, tiek ilgesnio laikotarpio požiūriu. 

 

2.25 EESRK taip pat ragina didinti energetikos, transporto ir skaitmeninio tinklo atsparumą klimato 

kaitai, gamtiniams pavojams ir žmogaus sukeltoms katastrofoms, kad būtų sukurta ir išlaikyta 

ilgalaikė infrastruktūros vertė. Apskritai, EESRK ragina imtis priemonių, kuriomis būtų 

skatinamas prisitaikymas prie klimato kaitos ir jos poveikio. 

 

2.26 Kad būtų užtikrintas maisto sistemų tvarumas ir Europos gamintojų konkurencingumas, EESRK 

ragina skatinti atvirą strateginį savarankiškumą, įskaitant didesnį apsirūpinimo baltymais 

savarankiškumą, užtikrinti prekybos standartų (ekonominių, socialinių, aplinkosaugos) 

vienodumą, skatinti mokslinius tyrimus, plėsti skaitmeninimą, kurti inovatyvias technologijas ir 

išvesti naujas sėklas, skatinti sąžiningas kainas, į kurias būtų įtrauktos didesnės sąnaudos ir 

išlaidos, susijusios su didesniu tvarumu. 

 

2.27 Bendroji žemės ūkio politika ir bendroji žuvininkystės politika turėtų svariai prisidėti prie 

tvaresnių ir atsparesnių maisto sistemų kūrimo. Būtina užtikrinti struktūruotą ir platų pilietinės 

visuomenės dalyvavimą įgyvendinant strategiją „Nuo ūkio iki stalo“. Pasiūlyme dėl tvarių 

maisto sistemų teisinės sistemos turėtų būti nustatyti aiškūs tikslai, rodikliai ir patikimas 

stebėsenos mechanizmas bei rezultatų suvestinė. 

 

3. Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa 

 

3.1 Pandemija ir karas Ukrainoje išryškino ypatingą skaitmeninių technologijų svarbą ir būtinybę 

ES didinti savo skaitmeninį suverenumą. EESRK palankiai įvertino komunikatą „Skaitmeninis 

kelrodis. Europos skaitmeninio dešimtmečio kelias“ ir ragina veiksmingai įdiegti valdymo 
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mechanizmą bei sudaryti palankesnes sąlygas greitai įgyvendinti tikslus. Pandemija taip pat 

išryškino sunkumus, kurių gali kilti dėl skaitmeninės pertvarkos, todėl EESRK ragina stiprinti 

socialinį dialogą Europos, nacionaliniu ir pramonės lygmenimis siekiant užtikrinti, kad ši 

pertvarka taip pat būtų teisinga. 

  

3.2 EESRK mano, kad Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimas yra labai svarbus vertinant 

pažangą ir nustatant priemones, būtinas tikslams pasiekti, taip pat ir įgyvendinant daugiašalius 

projektus. EESRK taip pat ragina, kad Skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaita būtų 

padedama valstybėms narėms dalytis žiniomis ir gerąja patirtimi.  

 

3.3 EESRK pabrėžė, kad skaitmeninė pertvarka turi būti vykdoma tvariai, atsižvelgiant į žmogiškąjį 

aspektą ir įtraukiant visus, dar labiau nedidinant esamos skaitmeninės atskirties ir nesukuriant 

naujos nelygybės, užtikrinant darbo sąlygas, darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, 

darbuotojų sveikatą ir saugą. Šiuo tikslu taip pat svarbu numatyti ir valdyti pokyčius darbo 

pasaulyje, pasitelkiant socialinį dialogą įvairiais lygmenimis ir gerinant reikiamus įgūdžius bei 

tinkamas darbo sąlygas, įskaitant nuotolinį darbą ir darbą platformose, atliekant „teisės 

atsijungti“ ES lygmens vertinimą. 

 

3.4 Investicijos į skaitmeninę infrastruktūrą, suteikiant didesnį prieinamumą, ir bendrosios duomenų 

rinkos plėtra yra labai svarbūs ir būtini veiksniai, kuriais užtikrinama tinkama skaitmeninė 

plėtra visuose ES regionuose. EESRK ragina veiksmingai įgyvendinti priemones, kuriomis būtų 

skatinamas laisvas duomenų judėjimas, kartu užtikrinant tinkamą duomenų, privatumo ir 

intelektinės nuosavybės apsaugą. 

 

3.5 ES turėtų toliau siekti pažangos kuriant saugaus ir kosmoso technologijomis grindžiamo 

junglumo sistemą, naudojamą teikti garantuotas ir atsparias palydovinio ryšio paslaugas, dėl 

kurių visoje Europoje padidės galimybės naudotis sparčiuoju plačiajuosčiu ryšiu ir sklandžiu 

junglumu. 

 

3.6 EESRK mano, kad svarbu tęsti pažangiųjų transporto sistemų plėtrą, siekiant sukurti bendrą 

Europos judumo duomenų erdvę, t. y. didinti veiksmingumą, gerinti darbo sąlygas ir užtikrinti 

integruotą daugiarūšiškumą. 

 

3.7 EESRK mano, kad įgyvendinant skaitmenines finansines paslaugas tikslinga kliautis stipriais 

Europos rinkos dalyviais. EESRK mano, kad reikia skubiai imtis veiksmų siekiant užtikrinti 

kriptovaliutų sektoriaus skaidrumą ir apsaugoti skaitmeninių finansų galutinius naudotojus, 

išsaugoti finansinį stabilumą, apsaugoti ES finansų sektoriaus vientisumą, užtikrinti vienodas 

sąlygas įvairiems ekonomikos ir finansų sistemos dalyviams, taip pat – kreipti kriptovaliutų 

sektorių į tvaresnius ir mažiau energijos naudojančius veikimo mechanizmus. 

 

3.8 Kadangi įgūdžiai ir kompetencijos yra esminis skaitmeninės pertvarkos veiksnys, EESRK 

ragina nuolat plėtoti būdus, kuriais būtų tiek didinamas aukšto lygio talentų skaičius, tiek 

gerinami piliečių bei darbuotojų įgūdžiai ir kompetencijos, kad būtų galima geriau pasinaudoti 

skaitmeninės pertvarkos teikiamomis galimybėmis ir valdyti su ja susijusią riziką. 
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3.9 Norint padidinti ES kompetenciją skaitmeninės pertvarkos srityje, Europos įmonėms, palyginti 

su užsienio konkurentais, reikia palankių inovacijų, investicijų ir veiklos sąlygų. 

Atsižvelgdamas į tai, kad kooperatyvai ypač tinka remti įtraukų dalyvavimą valdant 

skaitmenines platformas, EESRK ragina numatyti iniciatyvas, kuriomis būtų skatinama 

skaitmeninių bendradarbiavimo platformų plėtra. 

 

3.10 Propaguojant novatoriškas įmones būtina užtikrinti, kad visos įmonės, įskaitant labai mažas, 

mažąsias ir vidutines įmones bei socialinės ekonomikos įmones, galėtų dalyvauti siekiant 

pažangos ir gauti iš to naudos. EESRK mano, kad svarbu skatinti dirbtinio intelekto ir kitų 

pažangiųjų technologijų naudojimą, taip pat reikia pripažinti, kad daugelis MVĮ susiduria su 

sunkumais diegdamos net ir bazines skaitmenines technologijas.  

 

3.11 Visiems veikėjams, taip pat visų vertės grandinių dalyviams, vis svarbiau skirti deramą dėmesį 

kibernetiniam saugumui, o krizės dar labiau išryškino jo svarbą siekiant užtikrinti tinkamą 

ekonomikos ir visuomenės veikimą ir išlaikyti tarptautinius ryšius. Dėl to valstybės narės turi 

imtis aktyvesnių veiksmų, įskaitant Komisijos skatinamą bendradarbiavimą. Taip pat svarbiau 

nei bet kada yra kovoti su dezinformacija, kartu užtikrinant, kad ja nebūtų naudojamasi kaip 

pretekstu riboti visuomenės laisves, visų pirma saviraiškos laisvę. 

 

3.12 EESRK ragina sutelkti viešąjį ir privatųjį finansavimą, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos 

investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas, švietimą ir mokymą bei techninę infrastruktūrą. 

Reguliavimo sistema yra dar vienas bendrasis skaitmeninės plėtros veiksnys. EESRK mano, kad 

svarbu užtikrinti, kad plėtojant reguliavimą būtų skatinamos inovacijos ir investicijos bei 

vienodos veiklos sąlygos, drauge atsižvelgiant į žmogaus teises ir aplinkos bei klimato srities 

tikslus.  

 

3.13 Kadangi skaitmeninė pertvarka ir toliau yra svarbi pasaulio ekonomikos augimo varomoji jėga, 

EESRK mano, kad įgyvendinant su skaitmeninės ekonomikos apmokestinimu susijusią politiką 

reikėtų siekti skatinti ekonomikos augimą, taip pat tarpvalstybinę prekybą ir investicijas, o ne 

tam trukdyti. 

 

3.14 Taisyklėmis grindžiamos ir vienodos skaitmeninės veiklos sąlygos svarbios ir tarptautiniu 

lygmeniu, o bendroji rinka yra priemonė Europos Sąjungai tapti įtakinga ir galinga pasaulinio 

masto veikėja. EESRK ragina pasinaudoti labai įvairiomis priemonėmis – nuo diplomatinių 

veiksmų iki bendradarbiavimo inovacijų srityje ir prekybos susitarimų, siekiant skatinti į žmogų 

orientuotą požiūrį ir skaitmeninių technologijų patikimumą. Norint išlaikyti lyderystę nustatant 

pasaulinius standartus, taip pat reikia pasaulinio konkurencingumo, grindžiamo tvirtu valstybių 

narių bendradarbiavimu.  

 

4. Žmonėms tarnaujanti ekonomika 

 

4.1 Dabartinę socialinę ir ekonominę raidą lydi didelis neapibrėžtumas, susijęs su tebesitęsiančia 

COVID-19 pandemija, be to, ją dar labiau apsunkina karas Ukrainoje ir auganti geopolitinė 

įtampa su Rusija. Labai svarbu, kad valstybės narės veiksmingai stiprintų ir koordinuotų savo 

ekonominę, sveikatos ir socialinę politiką, veiksmingai spręstų makroekonominio disbalanso 

problemas ir užtikrintų patikimus viešuosius finansus. Jos taip pat turi gerinti savo viešųjų 
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investicijų kokybę ir struktūrą, kad būtų galima naudotis reikiamais finansiniais ištekliais, taip 

pat ir skatinant privačias investicijas, socialinei ir ekologinei ekonomikos pertvarkai remti, 

siekiant aukšto užimtumo lygio, aukštos kokybės darbo vietų, gerovės ir pakankamų pajamų, 

kartu pasirūpinant, kad dėl to nesumažėtų žmonių motyvacija būti aktyviems darbo rinkoje. 

 

4.2 ES reikėtų sutelkti dėmesį į ES pramonės konkurencinį pranašumą ir darbo vietas kaip 

pagrindines gerovės sąlygas, taip pat į kovą su nelygybe ir skurdu ekonomikos atgaivinimo 

procese. Europos socialinių teisių ramstis, kaip pagrindinė ES socialinės politikos priemonė, 

taip pat turėtų būti svarbiausia gaivinimo strategijos priemonė, siekiant užtikrinti, kad 

ekonominis ir socialinis atsigavimas vyktų kartu. Pasitelkdama aktyvias ir įtraukias politikos 

priemones, įgyvendinamas kartu teikiant būtinas ir įgalėjančias socialines paslaugas, ES turėtų 

ypatingą dėmesį skirti pažeidžiamoms grupėms.  

 

4.2.1 Tiek priemonė „NextGenerationEU“, tiek Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

priemonė turi būti vertinamos kaip veiksmingos priemonės, kuriomis galima reaguoti į šiuo 

metu dėl karo kilusią krizę, kuri turbūt turės sunkių padarinių Europos ekonomikai. Šios 

priemonės papildo esamus struktūrinius mechanizmus ekonomikos augimui ir didėjančiai 

konvergencijai skatinti, gyvenimo sąlygoms apsaugoti ir socialinei taikai bei stabilumui ES 

užtikrinti. 

 

4.3 ES ir nacionalinės vyriausybės turėtų imtis priemonių šiam karo Ukrainoje poveikiui 

sušvelninti, kad būtų sumažintas kainų ir energijos sąnaudų augimas šeimoms bei įmonėms ir 

kad būtų remiama ekonomika bei užimtumas koreguojant esamas neatidėliotinas priemones. 

Kad būtų padedama įmonėms įveikti krizes ir gebama kurti bei išlaikyti darbo vietas, Komisija 

turėtų nuolat stebėti pandemijos ir karo poveikį visų dydžių ES įmonėms ir būti pasirengusi 

taikyti būtinas laikinas paramos priemones, kartu užtikrindama sąžiningas konkurencijos 

sąlygas. 

 

4.4 EESRK tvirtai remia tikslą nukreipti investicijas taip, kad jos prisidėtų prie ES perėjimo prie 

tvarios ekonomikos. Tai darant būtina būti budriems ir saugotis klaidinančio manipuliavimo 

ekologija ar tvarumu. Komitetas tikisi, kad Komisija aktyviai įtrauks socialinius partnerius ir 

pilietinę visuomenę į tvaraus finansavimo kūrimą ir įgyvendinimą. 

 

4.5 ES valstybės narės turi turėti tinkamą fiskalinę erdvę, kad galėtų kovoti su neigiamu 

ekonominiu ir socialiniu karo Ukrainoje poveikiu. Tai dar labiau sustiprina poreikį peržiūrėti ES 

ekonomikos valdymo sistemą. Vis dėlto valstybės narės privalo gerinti viešųjų finansų būklę 

gero augimo laikotarpiais, kad galėtų imtis priemonių ekonominio nuosmukio laikotarpiais. 

Taip pat, atsižvelgdamas į tai, EESRK dar kartą perspėja, kad negalima per anksti nustoti taikyti 

bendrąją nukrypti leidžiančią išlygą. 

 

4.5.1 Be to, EESRK ragina pradėti naudoti patikslintą ir subalansuotą į gerovę orientuotą ekonomikos 

valdymo sistemą, kuri suteikia vienodą reikšmę daugeliui pagrindinių politikos tikslų, tokių kaip 

tvarus ir įtraukus augimas, visiškas užimtumas ir deramas darbas, konkurencinga socialinė 

rinkos ekonomika ir stabilūs viešieji finansai. Konkurencinga, socialiniu ir aplinkos požiūriu 

tvari Europos ekonomika yra būtina visų europiečių gerovės didinimo sąlyga. 
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4.5.2 Taip pat, valstybių, kurių nacionaline fiskaline politika pripažįstama, kad augimo laikotarpiu 

reikia sukaupti pajamų rezervą, kartu užtikrinant būsimam klestėjimui reikalingas investicijas, 

ekonomika bus atsparesnė kovojant su neigiamu ekonomikos nuosmukio poveikiu. 

 

4.5.3 Tinkamas Stabilumo ir augimo pakto, persvarstyto užbaigus vykdomą peržiūrą, pageidautina, 

supaprastintomis taisyklėmis, sumažinant procikliškumą ir atsižvelgiant į aplinkybes po 

pandemijos, vykdymas bus labai svarbus siekiant padėti valstybėms narėms užtikrinti tvarų 

viešųjų finansų pagrindą ir sustiprinti pasitikėjimą investicijomis. Naudojant bet kokią būsimą 

fiskalinę sistemą reikia: a) skatinti tvarius viešuosius finansus, leidžiančius didinti viešąsias 

investicijas; b) sudaryti sąlygas vykdyti labiau anticiklinę politiką; c) užtikrinti daugiau 

lankstumo ir labiau diferencijuoti konkrečias valstybes kiek tai susiję su skolos planų 

koregavimu, kartu užtikrinant fiskalinį tvarumą. Konkrečiau, vienas iš pagrindinių EESRK 

pasiūlymų dėl fiskalinės sistemos peržiūros yra nustatyti subalansuoto biudžeto taisyklę 

viešosioms investicijoms, nekeliant pavojaus vidutinės trukmės fiskaliniam bei finansiniam 

stabilumui ir euro vertei, derinant tai su išlaidų taisykle. 

 

4.5.4 Būsimoje ES ekonomikos valdymo sistemoje svarbų vaidmenį reikia palikti ir nacionaliniams 

parlamentams, ir Europos Parlamentui, kad būtų sustiprinta Sąjungos demokratinė 

atskaitomybė. EESRK atkreipė dėmesį į idėją sukurti nedarbo schemą, iš pradžių įtrauktą į 

Europos Komisijos politinius prioritetus. Atsižvelgdama į COVID krizės ir šiuo metu 

vykstančio karo Ukrainoje padarinius, Europos Komisija galėtų tęsti tolesnes diskusijas su 

valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais dėl galimų ilgalaikių priemonių, t. y. nedarbo 

perdraudimo sistemų, sisteminėms problemoms spręsti.  

 

4.6 SURE10 mechanizmas atliko svarbų vaidmenį sušvelninant pandemijos smūgį ir pasirodė esąs 

veiksminga priemonė. Pasimokęs iš šios patirties, EESRK ragina įvertinti galimybę toliau 

naudoti šį mechanizmą. 

 

4.7 Ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimas yra neatsiejamas nuo ekonomikos valdymo 

stiprinimo, įskaitant bankų ir kapitalo rinkų sąjungos sukūrimą ir Europos semestro vaidmens 

stiprinimą didinant augimą, sanglaudą, įtrauktį, konkurencingumą ir konvergenciją. 

 

4.8 EESRK mano, kad, atsižvelgiant į karo keliamus uždavinius, visų pirma į didėjantį gynybos ir 

energetikos išlaidų poreikį, Europos Sąjunga turėtų sukurti naujus nuosavų išteklių 

mechanizmus. 

 

4.9 Dėl valstybių narių kapitalo rinkų susiskaidymo įmonės neturi pakankamai galimybių lengviau 

gauti finansinių išteklių bendrojoje kapitalo rinkoje. Todėl reikia daugiau pažangos baigiant 

kurti kapitalo rinkų sąjungą. Siekiant stiprinti kapitalo rinkų sąjungą ir bankų sąjungą visų 

pirma reikia stiprinti finansavimo kanalus ir skatinti privačiojo sektoriaus indėlį į investavimo 

pastangas. Šiuo tikslu EESRK ragina užtikrinti tinkamą rizikos pasidalijimo ir jos mažinimo 

pusiausvyrą ir ypač palankiai vertina pastangas stiprinti dėl klimato krizės kylančios sisteminės 

rizikos stebėseną. Be to, taip pat svarbu atsižvelgti į socialinio tvarumo riziką, susijusią su tuo, 

kad didėjant perskirstymo skirtumams kyla pavojus socialinei sanglaudai. Finansų rinkų 

                                                      
10

 Europos laikinos paramos priemonė nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE). 
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reguliavimo srityje pirmenybė taip pat turėtų būti teikiama veiksmingumui, o ne sudėtingumui, 

ir turėtų būti užtikrinta aukšto lygio vartotojų apsauga. 

 

4.10 Visi suinteresuotieji subjektai turėtų dalyvauti rengiant ir įgyvendinant priemones, skirtas 

finansiniam raštingumui bei apsaugos taisyklių veiksmingumui didinti ir finansinių paslaugų 

teikėjų bei piliečių informacijos asimetrijai mažinti. 

 

4.11 Europos bendroji rinka turėtų išnaudoti visą savo potencialą. Ekonominę naudą būtų galima 

užtikrinti geriau ir veiksmingiau taikant bei įgyvendinant galiojančius teisės aktus ir juos 

tobulinant. Tolesnis kliūčių laisvam prekių ir paslaugų judėjimui šalinimas yra naudingas 

visiems – klientams, darbuotojams ir įmonėms. Tinkamas bendrosios rinkos veikimas taip pat 

priklauso nuo prekių ir paslaugų saugos ir kokybės. 

 

4.12 EESRK yra susirūpinęs dėl mokesčių vengimą skatinančios nesąžiningos mokesčių 

konkurencijos ES. Komitetas mano, kad veiksmingai pinigų sąjungai reikalinga nuosekli 

fiskalinė politika ir nuoseklios jos narių taikomos fiskalinės taisyklės. EESRK taip pat siūlė 

parengti Europos paktą dėl veiksmingos kovos su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir 

jų vengimu bei pinigų plovimu. 

 

4.13 Dėl pernelyg didelės biurokratijos ekonomika ir visuomenė patiria nereikalingų išlaidų. Ateities 

ES neturėtų orientuotis į mikrovaldymą, veikiau reikėtų vadovautis geresnio reglamentavimo 

principu. Tačiau tai neturėtų būti daroma vartotojų, socialinių, darbo ir aplinkos apsaugos 

aukštų standartų, būdingų socialinei rinkos ekonomikai, sąskaita. Europos lygmeniu būtų galima 

padidinti socialinių partnerių gebėjimą spręsti problemas, pavyzdžiui, suderinti skirtingus 

interesus. 

 

4.14 Verslumas yra vienas iš svarbiausių gebėjimų, padedančių didinti konkurencingumą, inovacijas 

ir gerovę ir kurti socialinę ir žaliąją ekonomiką, juo labiau, kai atsigaunama po pandemijos. 

Skatinant verslumo mokymą, ugdant verslumo įgūdžius, būtų galima sumažinti nedarbą, visų 

pirma, jaunimo. Visų formų verslumas ir visuose sektoriuose (įskaitant turizmą, pramonę, 

platformų ekonomiką, socialinę ekonomiką, laisvąsias profesijas) yra būtinas ekonomikos 

augimui, inovacijoms, užimtumui ir socialinei įtraukčiai skatinti. Svarbu nustatyti sunkumus, su 

kuriais susiduria MVĮ (visų pirma labai mažos įmonės, dažnai šeimyninio pobūdžio) 

patekdamos į bendrąją rinką, ypač atsižvelgiant į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, ir į juos 

reaguoti. EESRK ragina Komisiją imtis konkrečių veiksmų, numatytų jos darbo programoje, 

kad būtų pašalintos jau nustatytos kliūtys, trukdančios patekti į bendrąją rinką11. 

 

4.15 EESRK pritaria ekonominės politikos priemonių derinio, kuris leistų veiksmingai naudoti 

turimus vidaus išteklius, tiek viešuosius, tiek privačiuosius, įskaitant finansinius išteklius, kurie 

numatyti pagal iniciatyvą „Next Generation EU“ ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo priemonę, priėmimui. EESRK susirūpinimą kėlė ir tebekelia tai, kad pilietinės 

visuomenės organizacijos nepakankamai įtraukiamos. Organizuota pilietinė visuomenė prašo 

taikyti oficialesnes procedūras, kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos realiems mainams 

                                                      
11 

 Žr., pavyzdžiui, Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Verslo kelias bendrojoje rinkoje. Praktinės kliūtys ir barjerai“, SWD(2020) 

54 final, Briuselis, 2020 3 10. 
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įgyvendinant ir vertinant nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. 

Partnerystės principas turėtų būti laikomas veiksmingo pilietinės visuomenės dalyvavimo 

mechanizmo kūrimo pavyzdžiu.  

 

4.16 EESRK remia Europos Komisijos teisėkūros procedūra priimamų įmonių apmokestinimo srities 

aktų pasiūlymus ir giria Komisiją už jų koordinavimą rengiant pasaulines diskusijas, vykdomas 

EBPO / įtraukios mokesčių bazės sistemos lygmeniu siekiant visuotino sutarimo. 

 

4.17 Komitetas remia visas pastangas, kuriomis siekiama mažinti Europos įmonių ir mokesčių 

institucijų išlaidas, susijusias su reikalavimų laikymusi kuriant naująją mokesčių sistemą. 

Europos įmonės neturi atsidurti nepalankioje konkurencinėje padėtyje. Visiškas Pasaulinio 

mokesčių susitarimo 2 ramsčio įgyvendinimas bus sudėtingas ir pareikalaus daug laiko bei 

didelių tiek įmonių, tiek mokesčių institucijų pastangų. Vienodas taisyklių, dėl kurių susitariama 

tarptautiniu mastu, priėmimas ir įgyvendinimas ES ir kituose prekybos blokuose vienu metu yra 

labai svarbus ES ir jos valstybėms narėms. 

 

4.18 Socialiniam verslumui reikia skirti ypatingą dėmesį, atsižvelgiant į šios verslumo formos 

vaidmenį įveikiant krizę. Socialinės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimas bus labai 

svarbus stiprinant šį sektorių. Naujojoje pramonės strategijoje apibrėžus konkrečią socialinės 

ekonomikos ekosistemą, turi būti imtasi konkrečių veiksmų, kad socialinė ekonomika taptų 

žaliąja, skaitmenine ir atsparia.  

 

4.19 Po pandemijos išaugo poreikis skatinti visiems skirtą kokybišką mobilumą mokymosi tikslais ir 

mokymosi rezultatų pripažinimą, todėl EESRK siūlo iki 2025 m. sukurti tikrą Europos švietimo 

erdvę besimokančiai Europai. To siekiama skiriant finansavimą ir visų pirma vykdant 

tarpsektorinį bendradarbiavimą švietimo srityje. 

 

4.20 Modernia vartotojų politika siekiama užtikrinti, kad vartotojai turėtų jiems reikalingas teises ir 

apsaugą. Bendrosios rinkos sąlygomis ES vartotojams ir verslo įmonėms yra lengviau pirkti ir 

parduoti prekes bei paslaugas kitose valstybėse internetu ir kitomis priemonėmis. Tam 

reikalingas pasitikėjimas rinka, tiksliniai teisės aktai ir veiksmingas tų teisės aktų vykdymo 

užtikrinimas. Vartotojų informavimas ir mokymas taip pat turi padėti jiems atsakingiau rinktis. 

 

4.21 Reikia gerinti savanorių dalyvavimo galimybes ir didinti jų dalyvavimo apimtį bei kokybę. 

Reikėtų ištirti įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmonių dalyvavimo savanoriškoje veikloje 

potencialą ir pasinaudoti juo, taikant inovatyvias ir lanksčias sistemas, atveriančias naujas 

galimybes. 2025-uosius ES turėtų paskelbti Europos savanorių metais. Tai būtų tinkama padėka 

savanoriams už jų pastangas ir poveikį per COVID-19 krizę ir karą Ukrainoje. Taip būtų 

pabrėžta jų svarba sveikatai ir gerovei Europoje, taip pat jų vaidmuo atsigaunant ir kuriant 

Europos ateitį. 

 

4.22 Laisvosios profesijos yra svarbus socialinis ir ekonominis veiksnys visose valstybėse narėse, jų 

atstovai teikia svarbias viešąsias paslaugas sveikatos, teisingumo, saugumo, kalbos ir meno 

srityse. Todėl prieš priimant Europos teisės aktus ir po jų priėmimo būtina atlikti specialų 

pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamo akto poveikio laisvosioms profesijoms vertinimą. 
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Šiuo atžvilgiu Europos teisės aktų leidėjas visų pirma turi atsižvelgti į neigiamą biurokratinės 

naštos poveikį laisvosioms profesijoms. 

 

5. Pasaulyje stipresnė Europa 

 

5.1 EESRK ragina sukurti atvirą, sąžiningą, įtraukią ir nuspėjamą tarptautinę prekybos aplinką, kuri 

visapusiškai remtų demokratiją ir teisinę valstybę, taiką ir stabilumą, socialinį ir aplinkos 

tvarumą, atvirą, sąžiningą ir taisyklėmis grindžiamą pasaulio prekybos tvarką. Europa turi 

apsaugoti pasaulines prekybos taisykles, užtikrinti vienodas sąlygas ir rasti strateginės 

autonomijos ir atvirumo tarptautinei prekybai pusiausvyrą skatindama kurti stiprią pramoninę 

bazę ir atsparias tarptautines tiekimo grandines. 

 

5.2 Vis dėlto tiek pastarieji įvykiai Kinijoje, tiek tebesitęsianti Rusijos agresija aiškiai rodo, kad 

didėjanti tarptautinė prekyba nebūtinai padeda stiprinti demokratinius procesus. Todėl savo 

prekybos politikoje ES turi skatinti savo pagrindines vertybes, tokias kaip pagarba žmogaus 

teisėms, teisinė valstybė ir žiniasklaidos laisvė. 

 

5.3 EESRK mano, kad svarbu toliau spręsti kritinės ES priklausomybės nuo trečiųjų valstybių 

klausimą. Tai visų pirma pasakytina apie energetiką, žaliavas, maistą, sveikatos produktus, 

infrastruktūrą ir technologijas. Tai taip pat taikoma saugumo, gynybos ir kosmoso politikos 

pramoniniam aspektui. ES visų pirma turi įvertinti savo pramonės pajėgumų trūkumą ir 

priklausomybę nuo nepatikimų partnerių. 

 

5.4 Kartu, siekiant stiprinti ES atvirą strateginį savarankiškumą ir imtis svarbesnio vaidmens 

pasaulyje, reikia bendradarbiauti su partneriais įvairiose srityse, įskaitant prekybą. EESRK 

ragina užbaigti derybas dėl dvišalių prekybos susitarimų ir plėtoti daugiašalį bendradarbiavimą 

PPO. Santykių su Lotynų Amerikos partneriais stiprinimas, grindžiamas modernizuotais 

susitarimais, taip pat būtų aktuali galimybė ES sustiprinti savo pozicijas. 

 

5.5 EESRK pabrėžia esminį pilietinės visuomenės vaidmenį prekyboje ir pabrėžia, kad reikia 

stiprinti bendradarbiavimą su pilietine visuomene – nuo prekybos priemonių ir susitarimų 

(laisvosios prekybos susitarimų, ekonominės partnerystės susitarimų ir investicijų susitarimų) 

rengimo iki stebėsenos. Visa tai padėtų įgyvendinti naujosios ES prekybos strategijos tikslus 

užtikrinant, kad sudarytais prekybos susitarimais būtų prisidedama prie ekonominiu, socialiniu 

ir aplinkos atžvilgiu tvarios plėtros tiek ES, tiek derybose dalyvaujančiose šalyse partnerėse. 

 

5.6 Taip pat būtina bendradarbiauti transporto, skaitmeninėje ir energetikos srityse, atsivėrus 

naujoms galimybėms, pavyzdžiui, ES ir JAV bendradarbiavimui. Pagrindinio tinklo koridoriai 

prekių ir keleivių atžvilgiu turi būti geriau sujungti su likusiu pasauliu. EESRK ragina įsteigti 

forumą, kuris palengvintų TEN-T tinklo integravimą į likusį pasaulį, įskaitant kaimynines 

valstybes.  

 

5.7 EESRK mano, kad ES turi aktyviau ir veiksmingiau rūpintis Europos pramonės interesais – 

sudaryti vienodas konkurencines sąlygas ir galiojančiais prekybos įstatymais, ypač 

antidempingo ir antisubsidijų įstatymais, kovoti su nesąžininga prekybos praktika.  
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5.8 Komitetas mano, kad reikia stiprinti tarptautinį euro vaidmenį, kaip svarbią priemonę, kuria 

galima pagerinti Europos padėtį pasaulyje, ir ragina daugiau dėmesio skirti priežastims, dėl 

kurių silpnėja tarptautinis euro vaidmuo, bei baigti kurti ekonominę ir pinigų sąjungą. 

 

5.9 EESRK ragina Komisiją dėti daugiau pastangų, kad ir PPO būtų laikomasi ES požiūrio į 

prekybą ir darnaus vystymosi įsipareigojimus darbo ir aplinkos srityse. Tai taip pat turėtų apimti 

tolesnius svarstymus apie struktūrinį visų pilietinės visuomenės narių įtraukimą į PPO procesus, 

nes be pilietinės visuomenės dalyvavimo negali būti tikro tvarumo. 

 

5.10 Sąjungos civilinės saugos mechanizmas nebėra nei pakankamai pajėgus, nei pakankamai platus, 

kad galėtų reaguoti į nelaimes, susijusias su klimato kaita, ir daugialypę riziką, kylančią 

Sąjungos teritorijoje ir už jos ribų. Mechanizmas taikomas ne tik įprastai su gaivalinėmis 

nelaimėmis susijusiai veiklai, bet ir kilus kitoms grėsmėms, pavyzdžiui, pandemijoms, didelei 

pramoninei rizikai, didelio masto jūrų taršai, kibernetinių išpuolių prieš elektros energijos ir 

geriamo vandens tiekimo tinklus ir visą pagrindinę infrastruktūrą padariniams arba su imigracija 

susijusių humanitarinių krizių valdymui. 

 

5.11 Reikia labiau atsižvelgti į trumpalaikės civilinės saugos ir ilgalaikio humanitarinės pagalbos 

valdymo sąsają bei geriau ją koordinuoti. Taigi, EESRK mano, kad reikėtų apsvarstyti galimybę 

įsteigti Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos agentūrą, kaip stipresnę praktinę 

priemonę imantis užsienio politikos veiksmų. 

 

5.12 EESRK pažymi, kad daugelyje šalių partnerių vis dar nėra įtraukaus ir dalyvaujamojo dialogo 

bei politikos formavimo, o pilietinio ir socialinio dialogo erdvė, nepaisant Komisijos paramos, 

palaipsniui mažėja. EESRK siūlo Komisijai, bendradarbiaujant su EESRK, parengti bandomąjį 

projektą „Pilietinės erdvės rezultatų suvestinė“, skirtą kelioms šalims partnerėms, kad būtų 

galima kasmet įvertinti pilietinio ir socialinio dialogo būklę, pradedant Vakarų Balkanų arba 

Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybėmis. 

 

6. Europinės gyvensenos propagavimas 

 

6.1 Beveik kiekvienoje Europos valstybėje reikia stiprinti sveikatos sistemas, daugiausia dėmesio 

skiriant prevencijai ir visiems užtikrinant galimybę naudotis kokybiškomis visuomenės 

sveikatos priežiūros struktūromis, pagrindinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant 

vakcinas ir ilgalaikę priežiūrą. Psichikos sveikatos problemoms spręsti reikia imtis skubių 

strateginių veiksmų. 

 

6.2 EESRK primena, kad labai svarbu remti stiprią ir koordinuotą Europos sveikatos priežiūros 

ekosistemą, kad būtų prisidedama prie ES pramonės strateginio savarankiškumo, technologinio 

suverenumo ir geresnės ES piliečių gyvenimo kokybės. Reikėtų, remiantis principu „iš apačios į 

viršų“, atlikti padėties apžvalgą ir analizę, siekiant įvertinti tikslų nustatytų priklausomybės 

ryšių pobūdį, taip pat spręsti pažeidžiamumo ir strateginių medžiagų trūkumo problemas. 

 

6.3 Migracija tebėra prioritetinis klausimas dėl jos poveikio ES demografijai, ekonomikai ir 

politikai (užimtumui, socialiniams reikalams, darbo rinkai, integracijos politikai, sienų 

kontrolei, kovai su rasizmu, ksenofobija, populizmu ir diskriminacija). ES migracijos ir 
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prieglobsčio paktui ir bendrai Europos prieglobsčio sistemai turės būti suteiktas galutinis 

pavidalas, grindžiamas tikra solidarumo ir atsakomybės pusiausvyra bei ES ir valstybių narių 

įsipareigojimais pagal tarptautinę teisę. 

 

6.4 Dėl karo Ukrainoje kilusi pabėgėlių krizė parodo, kad ši sritis yra labai svarbi ir kad ES turi 

tinkamai reaguoti: be skubios apsaugos pabėgėliams suteikimo ir laikinų leidimų gyventi bei 

dirbti išdavimo, reikia imtis skubių priemonių, susijusių su integracija į valstybių narių 

visuomenę ir darbo rinkas, taip pat reikia skirti tinkamą finansavimą tiek vyriausybėms, tiek 

pilietinės visuomenės organizacijoms, veikiančioms vietoje. 

 

6.5 2022-ieji yra paskelbti Europos jaunimo metais – tuo siekiama pripažinti buvusį ir esamą 

jaunimo pasiaukojimą ir jiems kilusius uždavinius per COVID-19 pandemiją ir suteikti jaunimui 

galimybių dalyvauti visais lygmenimis, ypač daug dėmesio skiriant ekologijos, įtraukties, 

skaitmeniniams klausimams ir jaunimo klausimų integravimui į visas ES politikos sritis. Labai 

svarbu, kad būtų konkretus šių metų palikimas ir kad iš tiesų kiekvienais metais jaunimas būtų 

ES lygmens iniciatyvų dėmesio centre. Todėl 2023 m. ir vėliau Komisija turėtų tęsti savo darbą, 

susijusį su pažangos, siejamos su Jaunimo metais, stebėjimu. 

 

7. Naujas postūmis Europos demokratijai 

 

7.1 Reikia imtis priemonių pilietiniam dialogui su suinteresuotaisiais subjektais bei visuomenės 

grupėmis ir jų tarpusavio dialogui gerinti, suteikiant jiems galimybę prisiimti atsakomybę už 

tiesiogiai juos liečiančią politiką ir iš tikrųjų dalyvauti ją įgyvendinant, taip skatinant piliečių 

vaidmenį kuriant Europos ateitį. 

 

7.2 Esama keleto kanalų, atliekančių svarbų vaidmenį Europos lygmens piliečių dalyvavimo srityje, 

pavyzdžiui, Europos piliečių iniciatyva. Tačiau šių kanalų nepakanka, kad ES piliečiai 

prasmingai dalyvautų, todėl reikia, kad dalyvavimo priemonės (įskaitant e. dalyvavimą) būtų 

įtraukesnės, naudojamos struktūruotai, visiems prieinamos ir, visų pirma, veiksmingesnės. 

 

7.3 Laikantis šios idėjos, EESRK institucinis vaidmuo turėtų būti sustiprintas ir Komitetui kaip 

pripažintam organizuotos pilietinės visuomenės atstovui turėtų būti suteikti įgaliojimai 

konsultuoti ES politikos formavimo klausimais, taip pat – palengvinti ir garantuoti 

dalyvaujamosios demokratijos veiklą, pavyzdžiui, struktūruotą dialogą su pilietinės visuomenės 

organizacijomis ir piliečių forumus. Gyvybinga pilietinė visuomenė yra labai svarbi Europos 

Sąjungos demokratiniam gyvenimui. 

 

7.4 Mes rekomenduojame ES politikos formuotojams sukurti nuoseklias (vidaus ir išorės) Europos 

Sąjungos pilietinės visuomenės strategijas, kurios apimtų politiką, paremtą: didesniu sektoriaus 

ir pilietinio dialogo pripažinimu, tam numatant specialų ramstį Europos demokratijos veiksmų 

plane, metinį teisinės valstybės principo vertinimą ir Europos pilietinės visuomenės strategiją; 

palankiais teisiniais pagrindais ir vienodų sąlygų sudarymu Europoje; prieiga prie viešojo 

finansavimo; stebėsena ir apsaugos mechanizmais ES lygmeniu.  

 

7.5 Labai svarbu sutelkti dėmesį į tolesnius veiksmus, susijusius su Konferencijos dėl Europos 

ateities pasiūlymais, kad būtų įgyvendinti piliečių reikalavimai. EESRK tikisi, kad kiekviename 
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tolesnių veiksmų etape, įskaitant pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kiekviena 

Europos institucija, atsižvelgdama į savo vaidmenį ir kompetenciją, konstruktyviai ir su užmoju 

prisiims įsipareigojimus. EESRK yra pasirengęs atlikti savo vaidmenį ir užtikrinti tinkamą su 

Konferencijos rezultatais susijusią tolesnę veiklą ir, jeigu bus organizuojamas Konventas, yra 

pasiruošęs dalyvauti jo veikloje. 

 

7.6  Siekiant atkurti pasitikėjimą plėtros politika ir sustiprinti būdus, kuriuos taikant ES užmezga 

ryšius su savo tikromis sąjungininkėmis regione, EESRK yra įsitikinęs, kad ES turėtų aiškiai 

įtraukti Vakarų Balkanų šalis į Konferencijos dėl Europos ateities išvadų įgyvendinimo veiklą. 

 

7.7 Karas Ukrainoje paskatino Europos bendrus veiksmus ir integraciją svarbiuose sektoriuose, 

pavyzdžiui, gynybos ir užsienio politikos, tokiu mastu, kokį dar prieš kelis mėnesius buvo 

sunku įsivaizduoti. EESRK palankiai vertina Versalio deklaracijoje išsakytą įsipareigojimą 

aktyviau naudotis Europos taikos priemone ir pabrėžia, kad ES turėtų siekti didesnės politinės 

integracijos siekiant stiprinti bendrą užsienio politiką. Mes raginame valstybes nares nedelsiant 

pradėti įgyvendinti iš tiesų bendrą ir veiksmingą gynybos sistemą, kuri gerokai sustiprintų 

Europos gebėjimą apsiginti12. ES lygmeniu priimant su tuo susijusį sprendimą reikėtų įtraukti 

Europos Parlamentą, kuris pagal Sutartis yra tiesioginis žmonių atstovas.  

 

7.8 Europos Parlamentas, taip pat EESRK, socialiniai partneriai ir pilietinės visuomenės 

organizacijos turi būti įtraukti į nenumatytų atvejų planų, skirtų kovoti su ekonominiais karo 

padariniais, procesus. Visų pirma, rengiant įvairius strategijos „REPowerEU“ punktus. 

 

7.9 EESRK pabrėžia, kad reikia spręsti uždavinius, susijusius su aktyviu jaunimo dalyvavimu 

visuomenės gyvenime ir politikos bei sprendimų priėmimo procesuose, atsižvelgiant į tai, kad 

vaikai ir jaunimas yra ta karta, kuri turės sumokėti milžinišką valdžios sektoriaus skolą, 

valstybėms dabar skolinantis pandemijos padariniams likviduoti, ir gyventi su veiksmų, kurių 

dabar imamasi sprendžiant klimato kaitos ir naujos saugumo padėties Europoje problemas, 

rezultatais. Be to, siekiant nutraukti kelioms kartoms būdingų sunkumų ciklą, reikia 

koordinuoto Europos požiūrio, grindžiamo tvirta politika ir teisinėmis sistemomis. Reikėtų 

atidžiai stebėti, kaip siekiama plataus užmojo tikslo užtikrinti, kad kuo daugiau vaikų ir jaunimo 

išbristų iš skurdo. 

  

7.10 EESRK pabrėžia, kad lyčių lygybė ir lyčių aspekto integravimas turėtų būti įtraukti į visus ES 

teisės aktų kūrimo ir įgyvendinimo aspektus, visų pirma dėl to, kad pandemija ir jos sukeltas 

ekonomikos nuosmukis dar labiau padidino lyčių disbalansą. 

 

7.11 Bet koks reagavimas į išskirtines sąlygas neturi prieštarauti teisinės valstybės principams ir kelti 

pavojaus demokratijai, valdžių atskyrimui ir pagrindinėms Europos piliečių teisėms. Reikia 

įgyvendinti naujas ES priemones, skirtas pagrindinėms teisėms ir teisinei valstybei apsaugoti ir 

skatinti, pavyzdžiui, teisinės valstybės peržiūros ciklą ir mechanizmą, kurį taikant ES 

finansavimas priklausytų nuo to, ar laikomasi pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principų. Į 

tai visų pirma reikia atsižvelgti priimant didesnės rizikos laikinus sprendimus, pavyzdžiui, 

                                                      
12

 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-09-22-154-lt-n.pdf (p. 34). 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-09-22-154-lt-n.pdf
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uždrausti tam tikrus transliuotojus, apriboti laisvą žmonių judėjimą ar kitus sprendimus, 

priimamus kilus tiek pandemijai, tiek karui. 

 

7.12 EESRK rekomendavo priimti Europos chartiją dėl kaimo ir miesto subjektų teisių ir pareigų ir 

ragina sukurti tokį Kaimo pakto valdymo modelį, kuris apimtų vietos valdžios institucijas ir 

vietos įmones, tiek privačias, tiek nesiekiančias pelno, bendradarbiaujančias su vietos 

demokratinėmis ir socialinių partnerių struktūromis, kad būtų užtikrintas vietos nuomonės 

išklausymas ir sėkmingas ilgalaikės vizijos įgyvendinimas. 

 

7.13 Kalbant apie Europos žaliąjį kursą, EESRK ragina sukurti tvirtas valdymo struktūras, kad 

rengiant Europos žaliojo kurso priemones būtų įtraukti visi suinteresuotieji subjektai, įskaitant: 

 

- sukurti Europos klimato pakto suinteresuotųjų subjektų platformą, kurią sudarytų su klimato 

kaita kovojantys visų lygmenų subjektai; 

- įsteigti ES kovos su klimato kaita finansavimo forumą, kad būtų sudarytos palankesnės 

sąlygos gauti finansavimą ir pašalintos kliūtys; 

- užtikrinti tinkamą esamų Europos socialinio dialogo struktūrų dalyvavimą; 

- skatinti valstybes nares įtraukti regionines valdžios institucijas, socialinius partnerius ir 

pilietinės visuomenės organizacijas į nacionalinių ir regioninių teisingos pertvarkos planų 

rengimą; 

- struktūriškiau įtraukti jaunimą į sprendimų dėl tvarumo priėmimo procesą ir įtraukti jaunimo 

atstovą į oficialią ES delegaciją, dalyvaujančią Šalių konferencijos posėdžiuose; 

- Pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslą priemonių rinkinį struktūriškai susieti su JT darnaus 

vystymosi tikslais; 

- toliau sėkmingai plėtoti bendrą EK ir EESRK darbą, susijusį su Europos žiedinės 

ekonomikos suinteresuotųjų subjektų platforma. 

 

7.14 ES institucijos taip pat turėtų pripažinti esminį pilietinės visuomenės vaidmenį skleidžiant 

pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principų kultūrą ir skatinti pilietinės visuomenės 

dalyvavimą palengvinant tinkamą ES vertybių ir principų sklaidą. Taigi, pilietinės visuomenės 

vaidmuo teisinės valstybės principo taikymo peržiūros cikle turi būti sustiprintas, be kita ko, 

įsteigiant suinteresuotųjų subjektų forumą. 

 

7.15 Be to, EESRK mano, kad labai svarbu užtikrinti pilietinės visuomenės atstovų, įskaitant 

socialinius partnerius, vartotojų organizacijas ir kitus susijusius suinteresuotuosius subjektus, 

dalyvavimą formuojant, įgyvendinant ir stebint politikos programą ir susijusius nacionalinius 

veiksmų planus. 

 

7.16 EESRK ragina EK geresnį reglamentavimą laikyti prioritetu ir ragina Komisiją, įskaitant visas 

jos tarnybas, ir ES teisės aktų leidėjus nuosekliai tobulinti bei plėtoti ES geresnio 

reglamentavimo sistemą visais jos aspektais ir savo darbe sistemingai naudoti geresnio 

reglamentavimo priemones ir gaires. 

 

7.17 EESRK pabrėžia, kad nustatyta tvarka Komisija kiekvieną pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto turi pagrįsti išsamiai parengtu poveikio vertinimu. Komisija turėtų atlikti 
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tinkamus visų būsimų strategijų poveikio vertinimus, kad būtų galima anksti nustatyti poveikį ir 

geriau numatyti bendrus atskirų iniciatyvų rezultatus. 

 

7.18 EESRK pabrėžia, kad geresnio reglamentavimo priemonės politikos požiūriu turi išlikti 

neutralios ir būti aiškiai atskirtos nuo politinio sprendimų priėmimo proceso, o šis turi būti 

paliktas paskirtosioms ir teisėtoms politinėms institucijoms. 

 

Vykdant viešųjų konsultacijų procedūras, susijusias su EK pasiūlymais, būtina užtikrinti ir 

subalansuoti įvairių suinteresuotųjų subjektų indėlį. Tam reikia peržiūrėti metodiką, kad būtų 

galima geriau pasiekti ES ir nacionalinio lygmens pilietinės visuomenės organizacijas. EESRK 

pabrėžia, kad internetines procedūras turi papildyti struktūruotas dialogas su pilietinės 

visuomenės organizacijomis visuose politikos formavimo etapuose, įskaitant įgyvendinimo ir 

vertinimo etapą. 

 

7.19 EESRK ragina Komisiją ir konkrečiai Jungtinį tyrimų centrą visapusiškai įtraukti EESRK į 

prognozavimo ciklą ir padėti jam tikrinti jau vykdomą prognozavimo veiklą, kartu su pilietinės 

visuomenės organizacijomis, profesinėmis sąjungomis ir verslo asociacijomis. 

 

7.20 Komitetas taip pat ragina nuolat stiprinti bendradarbiavimą atliekant įvairių iniciatyvų ex post 

vertinimą. 

 

7.21 Tiek pandemija, tiek dabar vykstantis karas Ukrainoje parodė, kad būtina skubiai imtis tolesnių 

veiksmų nacionaliniu ir Europos lygmeniu, kad būtų stiprinama laisva ir pliuralistinė 

žiniasklaida ir kokybiška nepriklausoma žurnalistika. 

 

2022 m. liepos 14 d., Briuselis 
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