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Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK)
atstovauja pilietinei visuomenei ES institucijose ir padeda
suinteresuotiesiems subjektams palaikyti ryšius su ES.
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Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komitetas iš arčiau
EESRK yra neatsiejama ES dalis – Komitetas
įsteigtas 1957 m. Romos sutartimi, kad patartų
ES sprendimus priimančioms institucijoms ir
suteiktų pilietinės visuomenės organizacijoms
ir tinklams visame žemyne galimybę daryti
įtaką Europos raidai.

Šios organizacijos dažnai veikia kaip
sprendimus priimančių asmenų ir visuomenės
tarpininkės, suteikiančios žmonėms galimybę
aktyviai dalyvauti įgyvendinant pokyčius arba
remti konkrečias iniciatyvas, kuriomis siekiama
bendros gerovės.

EESRK skiriasi nuo kitų ES institucijų. Tai –
unikalus konsultacijų, dialogo ir konsensuso
paieškų forumas, kuriame dalyvauja įvairių
organizuotos pilietinės visuomenės sektorių
atstovai.
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EESRK misija EESRK vizija
EESRK tikslas – padėti užtikrinti, kad ES politika
ir teisėkūra būtų demokratiškesnė,
veiksmingesnė ir tikriau atspindėtų ES
piliečių poreikius.
Komitetas turi tris esmines užduotis:
• konsultuoti Europos Parlamentą,
Tarybą ir Europos Komisiją;
• užtikrinti, kad Briuselyje būtų išgirstas
pilietinės visuomenės organizacijų
balsas, ir geriau informuoti šias
organizacijas apie ES teisės aktų poveikį
ES piliečiams;
• remti ir stiprinti organizuotą pilietinę
visuomenę Europos Sąjungoje ir už jos ribų.
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EESRK aktyviai skatina dalyvaujamąją demokratiją,
siekdamas, kad Europoje ji papildytų
parlamentinę demokratiją. EESRK visuomenės
vizija – tai visuomenė, į kurią įtraukiamas ir
kurioje aktyviai dalyvauja kiekvienas jos narys.
Tai reiškia, kad piliečiai turi galimybę tarti
žodį dėl savo ir savo vaikų ateities. Tai reiškia,
kad jauni žmonės gali tikėtis darbo ir oraus
gyvenimo, tai taip pat reiškia, kad žmonės
jaučiasi galintys kažką pakeisti, visi vienodai
gerbiami ir vienodai saugūs ir apsaugoti.

EESRK nariai –
Komiteto šerdis
Komitetas veikia Briuselyje, jis turi 329 narius,
atstovaujančius visoms 27 ES valstybėms
narėms. Komiteto nariai – įvairių
visuomenės grupių ir profesijų atstovai,
turintys daug žinių ir patirties. Jie
atstovauja darbdavių asociacijoms, pramonei,
prekybos rūmams, mažųjų ir vidutinių
įmonių (MVĮ) asociacijoms, profesinėms
sąjungoms, vartotojams, ūkininkams,
neįgaliųjų teisių aktyvistams, akademinei
bendruomenei, moterų teisių grupėms,
aplinkosaugininkams, kooperatyvams,
jaunimo organizacijoms, žmogaus teisių
organizacijoms ir kt. Iš viso EESRK vienija apie
250 organizacijų ir tinklų nacionaliniu lygmeniu,
atstovaujančių milijonams ES piliečių.
EESRK narius penkerių metų kadencijai valstybių
narių pasiūlymu paskiria Taryba, tačiau EESRK
jie dirba nepriklausomai ir gina visų ES piliečių
interesus.

Nariai Briuselyje būna ne visą laiką: dauguma
toliau dirba savo valstybėse, kad neprarastų
tiesioginio ryšio su savo atstovaujamomis
vietovėmis.
EESRK sudaro trys grupės: Darbdavių grupė,
Darbuotojų grupė ir grupė „Įvairovė Europa“.
Komitetas siekia rasti bendrą šių grupių
sutarimą, kad EESRK nuomonės atspindėtų
realius ES piliečių ekonominius ir socialinius
interesus.

Darbdavių grupė
I grupė

Darbuotojų grupė
II grupė

Grupė „Įvairovė Europa“
III grupė
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Kaip veikia EESRK
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija,
prieš priimdami naujus teisės aktus
įvairiose srityse, yra teisiškai įpareigoti
konsultuotis su EESRK. EESRK nagrinėja
šiuos teisės aktų projektus ir bendru savo
narių sutarimu priima dėl jų nuomones.
Be to, įvairiomis temomis, kurios, Komiteto
narių nuomone, yra svarbios ES piliečiams,
EESRK priima nuomones savo iniciatyva.
Kai ES teisės aktų leidėjai nori sužinoti
pilietinės visuomenės požiūrį į tam tikros
srities politiką, jie kreipiasi į Komitetą, kad
šis parengtų tiriamąją nuomonę. EESRK
taip pat atsižvelgia į pilietinės visuomenės
poreikius – jis skelbia deklaracijas, rezoliucijas,
informacinius pranešimus ir ES teisės aktų
poveikio vertinimus.

EESRK yra šeši skyriai ir viena Pramonės
permainų konsultacinė komisija, taip
pat keletas observatorijų ir ad hoc grupių.
Šie organai nagrinėja įvairias ES politikos
sritis – nuo ekonomikos iki socialinių reikalų,
nuo transporto iki aplinkos, nuo vidaus rinkos
iki išorės santykių, nuo teisinės valstybės
principo ir Europos semestro iki „Brexit’o“.
Nariai priklauso vienam ar daugiau šių organų,
priklausomai nuo savo kompetencijos srities:

ECO

INT

TEN

Ekonominės ir pinigų sąjungos,
ekonominės ir socialinės
sanglaudos (ECO) skyrius

Bendrosios rinkos, gamybos ir
vartojimo (INT) skyrius

Transporto, energetikos,
infrastruktūros ir informacinės
visuomenės (TEN) skyrius

SOC

NAT

REX

Užimtumo, socialinių reikalų ir
pilietybės (SOC) skyrius

Žemės ūkio, kaimo plėtros ir
aplinkos (NAT) skyrius

Išorės santykių (REX) skyrius

EESRK nuomonės aptariamos ir priimamos
paprasta dauguma plenarinėse sesijose,
kurios Briuselyje organizuojamos devynis
kartus per metus. Nuomonės perduodamos
ES teisės aktų leidėjams Parlamente ir Taryboje
ir, darydamos įtaką šių institucijų pozicijai,
prisideda prie teisėkūros proceso.
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Kiekvienais metais EESRK tiek Briuselyje, tiek
ES valstybėse narėse organizuoja per 1 000
renginių ir 24 kalbomis paskelbia apie 150
nuomonių.
Nuomonės skelbiamos www.eesc.europa.
eu/lt/our-work /opinions-informationreports/opinions.

Keletas sėkmės istorijų
EESRK įgalina pilietinę visuomenę
klimato politikos srityje
Į EESRK rekomendacijas atsižvelgta Europos
Komisijos komunikate dėl Europos klimato
pakto, įskaitant ES Kovos su klimato kaita
finansavimo forumo įsteigimą.

EESRK gali pareikšti nuomonę dėl
to, kaip leidžiamos ES lėšos
EESRK dalyvauja Europos Komisijos įsteigtoje
ekspertų grupėje tvarių finansų klausimais.

EESRK mažina atliekų kiekį
Kartu su Europos Komisija sukurta Europos
žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų
platforma susieja politiką su žiedinės ekonomikos
praktika.

EESRK kovoja už neįgaliųjų teisę
balsuoti
800 000 ES piliečių 16-oje šalių netenka teisės
balsuoti dėl savo negalios. EESRK pradėjo
kampaniją šiai diskriminacijai sustabdyti.
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EESRK nori užtikrinti, kad baterijos
būtų švaresnės ir ekologiškesnės
Baterijų tvarumas priklauso nuo trečiųjų šalių
žaliavų, alternatyviųjų degalų, technologinių
žinių ir perdirbimo pajėgumų, įskaitant gavybą
iš urbanistinių atliekų. Į šias rekomendacijas
atsižvelgta ES Strateginiame su baterijomis
susijusių veiksmų plane.

EESRK rūpinasi migrantais
EESRK ir Europos Komisija kartu organizuoja
Europos migracijos forumą, kuriame politikos
formuotojai ir pilietinė visuomenė stebi
migracijos, prieglobsčio ir integracijos klausimus.

EESRK nepalieka nė vienos
teritorijos nuošalyje
2020 m. buvo pristatyta 2030 m. Teritorinė
darbotvarkė, prie kurios prisidėjo ir EESRK:
geresni miesto ir kaimo vietovių ryšiai,
deramos gyvenimo sąlygos visiems, sveika
aplinka ir kt. Visi ES piliečiai turi turėti
galimybę naudotis viešosiomis paslaugomis,
nepriklausomai nuo regiono, kuriame gyvena.
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EESRK rodo pilietinės visuomenės
vykdomos tarptautinės prekybos
priežiūros pavyzdį
EESRK dalyvavimo formuojant politiką modelis
dabar yra įprasta praktika pilietinės visuomenės
patariamosioms
grupėms
dalyvaujant
tarptautiniuose prekybos susitarimuose.

EESRK apgailestauja dėl „Brexit’o“,
tačiau palaiko ryšius su Jungtinės
Karalystės pilietine visuomene
EESRK dėka į ES ir JK susitarimą po „Brexit’o“
dabar įtraukta jungtinė pilietinės visuomenės
patariamoji grupė siekiant, kad būtų toliau
vykdoma pilietinės visuomenės santykių
ateityje stebėsena.

Jaunieji europiečiai
Vykdydamas šią misiją EESRK nori išklausyti ir
jaunimą. Jaunuoliai yra ne tik būsima Europos
darbo jėga, aktyvistai ir politikai – jie taip pat
turi daug šiuo metu vertingų idėjų.
Darbas su jaunimu tapo vienu didžiausių
EESRK prioritetų.

Komitetas ėmėsi konkrečių iniciatyvų:
• rengiamos nuomonės, kuriose
atsižvelgiama į konkrečius jaunimo
poreikius ir siekius;
• organizuojami jaunimui skirti renginiai,
pavyzdžiui, kasmetinis renginys „Tavo
Europa, tavo balsas!“ (diskusija su
moksleiviais iš visų ES valstybių narių ir šalių
kandidačių);
• EESRK nariai reguliariai lankosi savo šalių
mokyklose ir universitetuose siekdami
paaiškinti, kaip veikia ES, ir išklausyti
jaunimui rūpimus klausimus ir lūkesčius.
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Iššūkiai Europai
ir EESRK
Dabartinė EESRK pirmininkė Christa Schweng buvo paskirta 2020 m.
spalio 28 d. ir jos šūkis –

Susivieniję dėl Europos ateities

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. EESRK sieks,
kad pilietinės visuomenės subjektai galėtų aktyviai prisidėti prie šios
labiau dalyvaujamosios Europos bendros vizijos, teikdamas vertingus
patarimus politikos formuotojams, kad būtų sukurta veiksmingesnė
politika, labiau suderinta su vietos ekonomine, socialine ir pilietine
situacija.
Christa Schweng, EESRK pirmininkė
Darbdavių grupė, Austrija

Europa vėl turi tapti vieta, kurioje galima pagerinti visų žmonių socialinę
padėtį, kurti kokybiškas darbo vietas, atverti darbo rinką jaunimui,
bedarbiams ir asmenims be darbo vietos garantijų. Ypač svarbus
klausimas yra moterų padėtis – lyčių lygybė yra vienas iš socialinio
tvarumo pagrindų, todėl šioje srityje privalome dėti daugiau
pastangų. Kaip profesinių sąjungų atstovė, manau, kad mums tenka
atsakomybė parodyti Europos piliečiams, kad Europos Sąjunga ir jos
unikalus socialinis modelis gali padėti išbristi iš COVID-19 krizės.
Už biudžetą atsakinga EESRK pirmininko pavaduotoja
Giulia Barbucci
Darbuotojų grupė, Italija

EESRK gali suteikti pridėtinės vertės, nes dėl savo indėlio į naują
politiką mes pasiekiame konsensusą ir nustatę teisės aktų spragas
pateikiame konkrečių pasiūlymų joms pašalinti. Mūsų veiklos vaisiai
– nenuilstamo mūsų darbuotojų ir narių darbo rezultatas siekiant
sukurti vertingas unikalias perspektyvas, kurias – o tai labai svarbu –
remia visos šios skirtingos pilietinės visuomenės grupės. Išplėsti šio
darbo mastą bus mano, kaip pirmininko pavaduotojo, prioritetas.
Už komunikaciją atsakingas EESRK pirmininko pavaduotojas
Cillian Lohan
Grupė „Įvairovė Europa“, Airija
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Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook/
Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter/
Instagram: www.eesc.europa.eu/instagram
YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube/
LinkedIn: www.linkedin.com/
company/european-economic-socialcommittee
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