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Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas –
tiltas tarp Europos ir organizuotos pilietinės visuomenės
2017 m. gruodžio mėn. | LT

REDAKCIJOS
SKILTIS

dėl sparčiai kintančios šiuolaikinės ekonomikos struktūros ir organizacijos
atsiranda naujų galimybių, tačiau taip pat kyla naujų pavojų ir sunkumų
darbo rinkoje. Samdomus darbuotojus keičia lanksčios darbo formos ir naujos
darbuotojų kategorijos, o tai kelia susirūpinimą tiek mokslo bendruomenei, tiek
politikams Europoje.
Dėl technologinės plėtros ir skaitmeninimo neišvengiamai susiduriama su darbo
vietos ir darbuotojams reikalingų naujų įgūdžių pokyčiais. Todėl atsiranda daug
netipinių darbo formų, tokių kaip darbas ne visą darbo dieną, darbas su daugeliu
užsakovų ir darbas, susijęs su interneto platformomis, kurios veikia kaip aukštos
kvalifikacijos profesionalių specialistų tinklas.
Pokyčiai darbo vietoje yra labai svarbus EESRK veiklos aspektas. Siekiant parodyti
šių pokyčių svarbą, 2017 m. pilietinės visuomenės apdovanojimas bus skirtas
inovatyviems projektams, skatinantiems kokybišką užimtumą ir verslumą
darbo ateičiai. Norime apdovanoti inovatyvias verslo idėjas, kurios yra praktinis
pavyzdys, kaip galima užtikrinti socialiniu požiūriu priimtiną prisitaikymą prie
šių naujų darbo formų ir įvairių darbuotojų įtraukties modelių. EESRK atidžiai
stebi ES užimtumo strategiją ir būdus kovoti su didžiausią susirūpinimą
keliančiomis nedarbo rūšimis – jaunimo ir ilgalaikiu nedarbu. Atsižvelgiant į tai,
šiuo apdovanojimu skatinamas Europos įmonių kūrybiškumas ir pabrėžiami
geriausios kovos su nedarbu patirties pavyzdžiai.
Užimtumo formų pokyčiai skatina iš esmės apsvarstyti socialinės apsaugos
poreikius Europoje. Tačiau siekiant parengti šios srities politiką reikia didelių
finansinių išteklių, o užtikrinti tokį finansavimą šiuo metu yra, ko gero, didžiausias
Europos visuomenei tenkantis iššūkis.

Gonçalo Lobo Xavier
Už komunikaciją atsakingas EESRK pirmininko pavaduotojas
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2017 m. Europos ir Viduržemio jūros
regiono (EUROMED) ekonomikos
ir socialinių reikalų tarybų bei
panašių institucijų aukščiausiojo
lygio susitikimas

Sausio 11 d., Briuselis
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Sausio 17–18 d., Briuselis
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EESRK konferencija „Dirbtinis
intelektas“
EESRK plenarinė sesija

EESRK palankiai vertina
diskusijas dėl socialinės
Europos ir ragina suteikti
politinę paramą
Kelių rinkliavomis turėtų
būti finansuojamos
transeuropinės transporto
infrastruktūros išlaidos
Būtina skatinti iniciatyvą
„LeaderSHIP 2020“

„Teisinė sistema turi užtikrinti sąžiningą
ir subalansuotą mokesčių sistemą
visai ekonominei veiklai ir verslo
modeliams, nesumažinant bendro
vartojimo ekonomikos potencialo kurti
naujas darbo vietas ir augimą“, – teigia
Giuseppe Guerini (Įvairių interesų
gr., IT), EESRK nuomonės dėl Bendro
vartojimo ekonomikos apmokestinimo
pranešėjas.
Dabartinėse mokesčių taisyklėse tinkamai neatsižvelgiama į naujus verslo
modelius ir ekonominę veiklą. Tai sukuria teisinį ir su mokesčiais susijusį netikrumą, iškraipo konkurenciją ir lemia
pajamų praradimą. Kad šios problemos
būtų išspręstos, EESRK ragina nacionalines valdžios institucijas intensyviau
bendradarbiauti ir pritaikyti savo
taisykles, tačiau mano, kad tik tikras
europinis požiūris gali padėti tinkamai
išspręsti skaitmeninėje ekonomikoje
kylančius uždavinius. Bendrapranešėjo
Krister Andersson (Darbdavių gr., SE)

žodžiais: „Europos institucijos turi už
Europos ribų užmegzti bendradarbiavimą, kuriuo būtų siekiama nustatyti
tam tikras pagrindines skaitmeninės
ekonomikos taisykles.“
Nors naujos technologijos skatina ir
stiprina bendro vartojimo ekonomiką,
EESRK mano, kad svarbu bendro vartojimo ekonomikos reiškinį įvertinti
kompleksiškai ir nepriskirti jo vien
tik skaitmeninės ekonomikos sričiai.

EESRK mano, kad pagrįstos pajamų
ribos nustatymas padėtų reglamentuoti pajamų apmokestinimą, ir atkreipia dėmesį į tai, kad plačiąją visuomenę
reikėtų geriau informuoti apie mokestines prievoles. ES politikos formuotojai
ir teisės aktų leidėjai taip pat turi užtikrinti vartotojų, darbuotojų ir paslaugų
teikėjų, o taip pat ir asmens privatumo
bei asmens duomenų apsaugą. (jk) l

Pilietinės visuomenės finansavimas
itin svarbus demokratijai
EESRK nuomone, ES institucijos
turėtų skatinti teigiamą pilietinės
visuomenės organizacijų įvaizdį,
išsaugoti jų nepriklausomumą ir
užtikrinti, kad jos būtų tinkamai
finansuojamos
Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komiteto (EESRK) spalio mėn.
plenarinėje sesijoje pažymėta, kad
politinėje aplinkoje, kai vis didėja
priešiškumas pilietiniam aktyvumui,
Europos Sąjunga privalo patvirtinti
pilietinės visuomenės organizacijų
atliekamo vaidmens svarbą.
Pristatydamas nuomonę savo iniciatyva
Pilietinės visuomenės organizacijų
finansavimas ES lėšomis, pranešėjas
Jean-Marc Roirant (Įvairių interesų
gr., FR) nurodė, kad EESRK suformulavo
daugiau kaip 25 rekomendacijas,
kaip stiprinti pilietinės visuomenės
organizacijų ir ES ryšius ir didinti jų
galimybes gauti finansavimą.
Šis raginimas imtis veiksmų pateiktas
pačiu laiku, nes ES institucijos pradėjo
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Manau, kad šiuo metu vykstant esminėms permainoms darbo pasaulyje dar
svarbiau užtikrinti pagrindinius socialinio dialogo tikslus ir principus, jei norima
pasiekti tinkamą kompromisą. Europa jau turi gerų pavyzdžių, kaip įvykdyti
su darbo vieta susijusius reikalavimus ir įveikti iššūkius. Gavę 111 paraiškų
dėl apdovanojimo matėme daug tokių pavyzdžių, tačiau jų yra ir daugiau –
tereikia juos atrasti ir jais vadovautis. Jau atrinkome išskirtiniausius kandidatus
ir artimiausiomis dienomis apdovanosime įdomiausius, novatoriškiausius ir
labiausiai įkvepiančius iš jų. Tikimės, kad mūsų parama paskatins juos siekti
dar didesnės sėkmės. Šiuo apdovanojimu taip pat siekiame pristatyti ir įvertinti
visus žmones, kurie nepabūgo šio iššūkio, ir paskatinti juos toliau žengti pirmyn.
Raginame visus pilietinės visuomenės subjektus tęsti pradėtą veiklą!

EESRK ragina Europos Komisiją
ir valstybes nares bendro vartojimo
ir skaitmeninei ekonomikai taikyti
galiojančias mokesčių reglamentavimo
sistemas ir mokesčių režimus.
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Mieli skaitytojai,

Bendro vartojimo ekonomikos
apmokestinimui reikalingas tikras
Europos bendradarbiavimas

rengtis diskusijoms dėl laikotarpio
po 2020 m. daugiametės finansinės
programos (DFP).
„ES institucijos privalo garsiai pasakyti,
kad pilietinės visuomenės organizacijos
yra absoliučiai būtinos“, – sakė JeanMarc Roirant.
EESRK rekomendavo atnaujinti
diskusijas dėl Europos asociacijų
statuto ir užtikrinti tolesnį Sutarties
11 straipsnio dėl pilietinio dialogo
įgyvendinimą.

www.eesc.europa.eu

EESRK paragino didinti pilietinės
visuomenės organizacijų finansavimą ir kitoje DFP Europos piliečių
programai skirti 500 mln. EUR biudžetą.
EESRK taip pat pasiūlė įsteigti
ES pilietinės erdvės laisvių
ombudsmeno pareigybę. (ll)
l

EESRK ragina Europos Komisiją
stiprinti Europos ekonominį
pagrindą ir socialinį matmenį
Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas
Frans Timmermans padėkojo EESRK nariams
už jų indėlį rengiant 2018 m. Komisijos darbo
programą, kuri buvo pristatyta 2017 m.
liepos mėn. Jis pabrėžė, kad EESRK pasiūlymai
rengiant programą turėjo poveikio.

Spalio mėn. priimtoje
nuomonėje Socialinio aspekto ir
Europos socialinių teisių ramsčio
poveikis Europos Sąjungos ateičiai
EESRK teigė, kad atsižvelgiant
į iššūkius, kurie gali kliudyti
ES judėti į priekį, šiuo metu
vykstančios diskusijos apie
Europos socialinį aspektą ir
Europos socialinių teisių ramstį
(ESTR) galėtų padėti pasiekti
naują bendrą sutarimą dėl
strategijų, kurios reikalingos
norint užtikrinti ekonomikos
augimą ir ES piliečių gerovę.

„Džiaugiamės, kad buvome pakviesti dalyvauti
sprendimų priėmimo procese, bet norėtume
turėti galimybę prisidėti dar aktyviau“, – teigė
EESRK pirmininkas Georges Dassis.
Kalbėdamas EESRK spalio mėn. plenarinėje sesijoje
pirmininko pavaduotojas F. Timmermans nurodė,
kad, nors ekonominės sąlygos Europoje pagerėjo,
daugelis žmonių vis dar nepatenkinti. Taip yra
dėl didėjančios nelygybės Europos visuomenėje.
„Manau, kad vienintelis būdas pagrįstai, o ne
tik simboliškai tesėti konvergencijos pažadą ir
vienintelis būdas, kuriuo aš nuoširdžiai tikiu, kaip
pristatyti viziją tokios visuomenės, kurioje žmonės
susigrąžina galimybę individualiai ir kolektyviai
valdyti savo gyvenimus, yra mums, europiečiams,
kartu Europos lygmeniu imtis spręsti pasaulines
problemas“, – teigė F. Timmermans.
Darbuotojų grupės pirmininkė Gabriele Bischoff
teigiamai įvertino tai, kad Komisija pabrėžė
socialinio ramsčio svarbą. Darbdavių grupės
pirmininkas Jacek Krawczyk atkreipė dėmesį
į poreikį sutelkti dėmesį į sritis, kuriose Europos
veiksmai turi pridėtinės vertės. Įvairių interesų
grupės pirmininkas Luca Jahier pabrėžė, kad
reikia tęsti pradėtus darbus. (sg)
l

Europos Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas
Frans Timmermans ir EESRK pirmininkas
Georges Dassis plenarinėje sesijoje

„Būtent ES ir jos valstybės narės turi būti atsakingos
už postūmį kaimo plėtrai. Turime pasistengti, kad
kaimai taptų patrauklesne vieta gyventi“, – sakė
pranešėjas Tom Jones (Įvairių interesų gr., UK).
Ekonominiam ir socialiniam vystymuisi būtina
tinkama infrastruktūra, įskaitant sparčiojo

plačiajuosčio ryšio paslaugas ir modernų
transporto tinklą. „Tai galima pasakyti ne tik apie
išmaniojo sausumos ir geležinkelių transporto
tinklo sukūrimą, bet ir apie išmanų ir efektyvų
transporto tinklo naudojimą“, – paaiškino
nuomonės pranešėjas Tom Jones. EESRK tvirtai
remia Europos Komisijos pažangiųjų miestų
iniciatyvą kaip pirmą žingsnį teisinga linkme.
Miestų, miestelių ir kaimo vietovių
bendradarbiavimas agrarinio turizmo ir kaimo
turizmo, su sveikata susijusios veiklos ir maisto
tiekimo grandinės srityse būtų naudingas plačiajai
visuomenei.
Darni kaimo plėtra bus sėkminga tik tuomet, jeigu
jai pritars vietos gyventojai, kurie privalo dalyvauti
sprendimų priėmimo procese. „Turime skatinti
žmones, visų pirma jaunimą, juos išklausyti ir
paremti jų idėjas“, – pabrėžė T. Jones. (sma) l

Europos dirvožemio būklės išsaugojimas
ir gerinimas yra vienas iš svarbiausių iššūkių
užtikrinant mūsų egzistenciją. EESRK siūlo
pirmiausia sukurti bendrą ES sistemą, skirtą
vienodai terminijai ir suderintiems geros
dirvožemio būklės kriterijams nustatyti.
Kas dešimtmetį Europoje prarandamas
vienos valstybės narės dydžiui prilygstantis
ariamosios žemės plotas
Spalio mėn. vykusioje plenarinėje sesijoje EESRK
priėmė ES Tarybai pirmininkaujančios Estijos
prašymu parengtą nuomonę Žemės naudojimas
tvariai maisto gamybai ir ekosisteminėms
paslaugoms. „Dažnai su dirvožemiu elgiamės
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taip, lyg jo turėtume labai daug. Vien tik šešerių
metų laikotarpiu, nuo 2006 iki 2012 m., Europos
šalyse buvo užimama apie 107 000 ha žemės per
metus, t. y. per mažiau kaip dešimt metų buvo
prarastas Kipro dydžio ariamosios žemės plotas.
Reikia stabdyti šią milžinišką žemės paklausą“, –
teigia nuomonės pranešėjas Roomet Sõrmus
(Įvairių interesų gr., EE).
Bendra tvaraus dirvožemio valdymo sistema
Visose valstybėse narėse didelė problema yra
žemės ūkio paskirties žemės praradimas. „Turime
saugoti savo dirvožemį. Bendra ES dirvožemio
apsaugos sistema, nustatanti geros dirvožemio
būklės apibrėžtį, vienodą terminiją, suderintus
stebėsenos kriterijus bei prioritetines politines
priemones, būtų labai svarbi užtikrinant tvarų
žemės ūkio paskirties žemės naudojimą ir
apsaugą“, – teigia R. Sõrmus. (sma)
l

Europos Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker, EESRK pirmininkas
Georges Dassis ir Švedijos Ministras Pirmininkas Stefan Löfven
2017 m. socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime deramo darbo
vietų ir ekonomikos augimo klausimais

Europiečiams reikia daugiau ir geresnės
Europos, kad būtų užtikrinta ekonominė
pažanga
ES valdymui reikalingas
bendras tikslas, kuris apimtų
daugiau nei vien tik techninius
metodus ir priemones. Tai viena
iš pagrindinių EESRK nuomonių
dėl Europos ekonomikos ateities
rinkinio išvadų. Nuomonėse
2017 m. euro zonos ekonominė
politika, EPS stiprinimas iki 2025 m.,
ES finansai iki 2025 m. ir Kapitalo
rinkų sąjunga. Laikotarpio vidurio
peržiūra aptariami ES ekonomikai
kylantys iššūkiai ir pateikiama
konkrečių pasiūlymų, kaip juos
įveikti.
Keletas pagrindinių EESRK nuomonių
rinkinio rekomendacijų yra skatinti
tolesnes ekonomikos reformas ir investicijas
ES lygmeniu, restruktūrizuoti ir padidinti ES
biudžetą, užbaigti mūsų ekonominės ir pinigų
sąjungos ekonominį, fiskalinį, finansinį ir
politinį ramsčius. EESRK pasisako už suderintą
euro zonos ekonomikos politiką su tinkamai
susietais fiskaliniais, piniginiais ir struktūriniais
komponentais ir ragina Europos Vadovų Tarybą
persvarstyti savo sprendimą atmesti palankią euro
zonos fiskalinės politikos kryptį. EESRK mano, kad
ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimas yra itin
svarbus siekiant geriau remti pinigų ir nacionalinę
ekonomikos politiką, taip pat stiprinti ES valdymo
demokratinį ir socialinį aspektą. Be to, Komitetas
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Būtinas geresnis Europos dirvožemio
valdymas
EESRK ragina sukurti orientacinę
sistemą dirvožemio būklei ir
derlingumui apsaugoti

EESRK narių delegacija, kuriai
vadovavo Komiteto pirmininkas
Georges Dassis, dalyvavo lapkričio
17 d. Geteborge vykusiame
socialinių reikalų aukščiausiojo
lygio susitikime, kuriame Europos
Komisija, Taryba ir Europos
Parlamentas bendrai paskelbė
Europos socialinių teisių ramsčio
(ESTR) tekstą. Išreikšdamas paramą
Europos socialinių teisių ramsčiui,
EESRK savo nuomonėse ne kartą
įspėjo, kad be socialinių teisių, kurios
remiasi patikima ir tvaria ekonomika,
kils pavojus ES ateičiai. (ll)
l
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Geresnė kaimo plėtra yra įmanoma, ir vietos
gyventojai nori siekti rezultatų, tačiau jiems
reikalinga parama. ES ir nacionalinės valdžios
institucijos turi suteikti galių kaimams ir
miesteliams. Spalio mėn. plenarinėje sesijoje
priimta nuomone Kaimai ir miesteliai – kaimo
plėtros katalizatoriai EESRK nori prisidėti prie
Europos kaimo vietovių atgaivinimo.

EESRK nuomonės dėl Europos socialinių teisių ramsčio pranešėjai
Gabriele Bischoff ir Jukka Ahtela
EESRK ragino ES Tarybą
lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio
susitikime Geteborge patvirtinti tarpinstitucinę
EESRK teigė, kad reikėtų dėti daugiau pastangų
deklaraciją dėl Europos socialinių teisių ramsčio
siekiant apibrėžti didėjančios darbo užmokesčio
ir nusiųsti politinį signalą dėl jos įgyvendinimo.
konvergencijos, minimalių pajamų,
užtikrinančių žmonėms galimybę gyventi
Po to, kai Komisija paprašė pateikti nuomonę dėl
oriai, ir didesnės socialinės sanglaudos bei
savo diskusijoms skirto dokumento, šį dokumentą
investicijų bendrus principus ir strategijas.
parengė Gabriele Bischoff (Darbuotojų gr., DE)
EESRK taip pat išreiškė susirūpinimą dėl to, kad
ir Jukka Ahtela (Darbdavių gr., FI), tačiau EESRK
nepakankamai užtikrinamas esamų socialinių
nusprendė jį susieti su siūloma deklaracija dėl
teisių įgyvendinimas ir valstybėse narėse
ESTR.
nevienodais lygmenimis laikomasi ES teisės. (ll)l

EESRK Geteborgo socialinių reikalų
aukščiausio lygio susitikime

Europos kaimo vietovėms reikia postūmio
EESRK ragina Komisiją ir valstybes
nares parengti lanksčias ir
veiksmingas paramos programas

EESRK palankiai vertina diskusijas
dėl socialinės Europos ir ragina
suteikti politinę paramą

džiaugiasi, kad Komisija ketina daugiausiai
dėmesio skirti europinei pridėtinei vertei, kaip
pagrindiniam principui, kalbant apie ES biudžeto
išlaidas; ragina skirti daugiau nuosavų išteklių ES
biudžetui finansuoti ir primygtinai ragina visas
valstybes nares skubiai įgyvendinti kapitalo
rinkų sąjungą siekiant užtikrinti naują postūmį
ES ekonomikai ir naują jos dinamiką.
Neseniai paskelbta 2018 m. Komisijos darbo
programa rodo Komisijos ketinimą pateikti
konkrečių pasiūlymų EESRK nurodytose srityse.
(jk)
l

EESRK ragina iki 2025 m. užtikrinti netaršų, konkurencingą ir susietąjį susisiekimą visiems
EESRK remia Europos Komisijos komunikate
išdėstytą susisiekimo darbotvarkę ir teigiamai
vertina bandymą išspręsti kai kurias likusias
bendrosios rinkos transporto problemas
atsižvelgiant į žmogaus ir darbo teises ir
aplinkosaugos aspektus.
Tačiau EESRK ragina Europos Komisiją toliau
tobulinti siūlomus teisėkūros pakeitimus.

Šis raginimas nuskambėjo spalio 18 d. plenarinėje
sesijoje priimtoje pranešėjo Ulrich Samm
(Darbdavių gr., DE) ir bendrapranešėjo
Brian Curtis (Darbuotojų gr., UK) parengtoje
nuomonėje.

„Transportas patirs revoliucinę permainą dėl
skaitmeninimo, kuris suteiks vartotojams
ir įmonėms geresnės kokybės, patogesnių,
lankstesnių, įperkamesnių ir saugesnių
paslaugų“, – tvirtina U. Samm.
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Pajamos iš transeuropinio kelių tinklo
rinkliavų turėtų būti reinvestuojamos
į transporto infrastruktūrą ir turėti aiškią
paskirtį: mokesčiai už kelių naudojimą
turėtų padengti kelių infrastruktūros plėtros,
eksploatacijos ir techninės priežiūros išlaidas,
o su išorės sąnaudomis susiję mokesčiai turėtų
būti naudojami neigiamam kelių transporto
poveikiui sumažinti. Tai buvo pagrindinė
spalio mėn. plenarinėje sesijoje EESRK
priimtos nuomonės dėl Komisijos pasiūlymo
persvarstyti vadinamąją Eurovinjetės
direktyvą mintis.

Į tarptautinius susitarimus įtraukus sąlygas
dėl atsakingų veiksmų mokesčių srityje bus
skatinamas darnus vystymasis
© Shutterstock

Kelių rinkliavomis turėtų būti
finansuojamos transeuropinės
transporto infrastruktūros išlaidos

Elektra varomos transporto priemonės gali padėti
sumažinti oro taršą vietos lygmeniu, o švari
elektros gamybos politika yra būtina norint
pasiekti ES išsikeltus pasaulinius šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslus. EESRK
atkreipia dėmesį į tai, kad pagal šį dokumentų
rinkinį numatomas išmetamųjų teršalų kiekio
sumažinimas (13 proc.) neatitinka 18–19 proc.
rodiklio, kuriuo transporto sektorius turi prisidėti
siekiant 2030 m. klimato tikslų. Todėl Komitetas
pabrėžia, kad švarios elektros energijos gamyba
yra išankstinė sąlyga norint sėkmingai pradėti
naudoti elektra varomas transporto priemones
masinio vartojimo rinkoje. (mp)
l
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Spalio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje
nuomonėje EESRK pritaria Komisijos siekiui
iki 2025 m. užtikrinti netaršų, konkurencingą
ir susietąjį susisiekimą visomis transporto
priemonėmis ir ragina ją toliau tobulinti
reglamentavimo sistemą, kad būtų galima
sukurti veiksmingą bendrą Europos
transporto erdvę.

Kaip teigiama Komisijos pasiūlyme, pajamos iš
transeuropinio kelių tinklo rinkliavų turėtų patekti
į valstybių iždus. EESRK siūlo pakeisti dabartinę
tvarką, grindžiamą principais „naudotojas moka“
ir „teršėjas moka“:
„Principas „naudotojas moka“ reiškia, kad
pinigai turėtų grįžti kelių priežiūrai ir naujoms
investicijoms į kelių infrastruktūrą, o pagal
principą „teršėjas moka“ gaunamos lėšos turėtų
padėti mažinti taršą, diegti novatoriškas eismo
valdymo sistemas ir elektra varomų transporto
priemonių įkrovimo prieigas, plėtoti alternatyvias
transporto rūšis ir t. t.“, – teigia nuomonės
pranešėjas Alberto Mazzola (Darbdavių gr., IT).

teikti informaciją apie grūstis, avarijas, nurodyti
išmetamųjų teršalų mažinimo rodiklius“, – sakė
pranešėjas.

A. Mazzola nuomone, asignavimai turėtų būti
kuo skaidresni. Pranešėjas taip pat siūlo prie
įvažiavimų į greitkelius statyti informacinius
stendus, kuriuose būtų nurodyta, kiek per
metus sumokėta už važiavimą greitkeliu ir kiek
į jį reinvestuota. „Juose taip pat būtų galima

Pajamos, kurios, kaip skaičiuojama, turėtų sudaryti
nuo 10 mlrd. EUR iki daugiau nei 20 mlrd. EUR,
galėtų padėti greičiau baigti kurti transeuropinį
transporto tinklą. (dm)
l

Europos solidarumo korpusui reikia
naujų lėšų ir visą dėmesį sutelkti tik
į savanorišką veiklą

EESRK teigė, jog labai nerimauja, kad Europos
solidarumo korpuso tikslai susiejami su jaunimo
užimtumo politika, todėl siūlo dar kartą apsvarstyti,
ar verta į programą įtraukti paskyrimus į darbo ir
stažuočių vietas. Yra pavojus, kad tokiu būdu,
užuot gavę apmokamą darbą, Europos jaunuoliai
turės dirbti nemokamai.
Apie Europos solidarumo korpusą pirmą kartą
paskelbė Komisijos Pirmininkas Jean-Claude
Juncker savo 2016 m. metiniame pranešime.
Jei bus patvirtinta, Europos solidarumo korpuso
2018–2020 m. biudžetą sudarys 341,5 mln. EUR,

© ES 2016 – Šaltinis: EK, Francois Walschaerts

Spalio mėn. Komiteto priimtoje nuomonėje
dėl Pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra
priimamo akto dėl Europos solidarumo korpuso
(pranešėjas Pavel Trantina Įvairių interesų
gr., CZ; bendrapranešėjis Antonello Pezzini,
Darbdavių gr., IT) teigiama, jog EESRK palankiai
vertina Europos solidarumo korpuso sukūrimą,
tačiau kai kurie šios naujos Komisijos programos,
skirtos jaunimo savanorystei Europoje, elementai,
įskaitant jos finansavimą, turėtų būti aiškiau
apibrėžti ir tobulinami.

Pastaraisiais metais buvo skiriama daug
dėmesio tarptautinei mokesčių sistemai.
Buvo keliami klausimai dėl išsivysčiusių ir
besivystančių šalių susitarimų dėl dvigubo
apmokestinimo vengimo teisingumo
ir jų poveikio mokestinėms pajamoms
besivystančiose šalyse.
Spalio mėn. plenarinėje sesijoje EESRK priėmė
nuomonę ES vystymosi partnerystės ir
tarptautinių apmokestinimo susitarimų
keliami iššūkiai (pranešėjas Alfred Gajdosik,
Įvairių interesų gr., AT; bendrapranešėjis
Thomas Wagnsonner, Darbuotojų gr., AT).
Nuomonėje atkreipiamas dėmesys į būtinybę
įvertinti tarptautinių pastangų vykdyti mokesčių
sistemos reformas poveikį darnaus vystymosi
tikslams.

EESRK palankiai vertina ES ir jos valstybių narių
pastangas šalinti tarptautinės mokesčių sistemos
trūkumus. Vis dėlto mokesčių politika turėtų
tapti dar svarbesne ES vystymosi politikos
dalimi. Be to, į visus atitinkamus ES ir trečiųjų
valstybių susitarimus būtina įtraukti sąlygas
dėl atsakingų veiksmų mokesčių srityje, kad
būtų skatinamas darnus vystymasis.
EESRK pritaria minčiai dėl privačiojo sektoriaus
investicijų, skirtų skatinti vystymąsi, jei jis atitinka
darnaus vystymosi tikslus. Apmokestinimo
klausimai yra tiesiogiai susiję su darnaus
vystymosi tikslais, todėl įmonėms mokesčius
derėtų mokėti ten, kur sukuriamas pelnas.
(sg)
l

Kovos su klimato kaita negalima laimėti
eilinių piliečių sąskaita
„Kova su klimato kaita gali būti sėkminga, tik jei
dalyvaus visi piliečiai. Nepakanka įtikinti žmonių
keisti gyvenseną – taip pat svarbu suteikti jiems
būtiną paramą“, – kalbėjo EESRK pirmininkas
Georges Dassis 23-iosios Klimato kaitos
konferencijos (COP 23) pradžioje lapkričio 8 d.
Bonoje EESRK surengtame gretutiniame renginyje
Teisingas perėjimas prie mažo anglies dioksido
kiekio technologijų ekonomikos.

o jo dalyvių skaičius šio laikotarpio pabaigoje
turėtų išaugti iki 100 000.
Beveik 58 proc. viso Europos solidarumo korpuso
biudžeto bus perskirta iš programos „Erasmus +“.
EESRK išreiškė susirūpinimą dėl tokio lėšų
perskirstymo ir pabrėžė, kad investicijos į Europos
solidarumo korpuso biudžetą neturi būti daromos
programos „Erasmus +“ sąskaita, nes ji jau ir taip
yra nepakankamai finansuojama. EESRK paprašė
į Europos solidarumo korpusą investuoti daugiau
„naujų lėšų“. (ll)
l

EESRK pristatė savo nuomonę dėl su klimato
kaita susijusio teisingumo. Pagal šią koncepciją
pripažįstama, kad vargingiausi ir pažeidžiamiausi
visuomenės nariai dažnai patiria didžiausią
klimato kaitos poveikį. Todėl EESRK siūlo parengti
ES akto projektą dėl klimato teisių atsižvelgiant
į pasaulinės klimato kaitos krizės keliamus iššūkius.
Siekiant sušvelninti jos poveikį, vartotojams reikia
tvarių alternatyvų, o ne siūlyti prastesnę kokybę
ar aukštesnes kainas. EESRK taip pat ragina
panaikinti iškastinio kuro subsidijavimą.

EESRK pirmininkas Georges Dassis COP 23
gretutiniame renginyje
Mano, kad visi piliečiai turi teisę į švarią aplinką,
ir ne tik Europoje. „Įgyvendinant Paryžiaus
susitarimą svarbiausia yra solidarumas. Tai yra
bendra ir visuotinė iniciatyva, reikalaujanti
bendradarbiauti visais lygmenimis“, – sakė
G. Dassis. (sma)
l
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Labai svarbu pritaikyti švietimą ir
padaryti darbo vietas patrauklias.
ES taip pat turi kovoti su nesąžininga
tarptautine konkurencija.
Tokia išvada padaryta EESRK
spalio 24 d. Briuselyje surengtame
renginyje, kuriame ekspertai aptarė
pramonės padėtį.
EESRK narys Marian Krzaklewski
(Darbuotojų gr., PL) nurodė sunkumus,
su kuriais susiduria ši sritis, kurioje

Europai tapo sunku išlaikyti savo kritinę
masę.
CCMI atstovas Patrizio Pesci
pabrėžė, kad šis sektorius, kuris vis dar
neatsigauna po ekonomikos ir finansų
krizės ir susiduria su nesąžininga
trečiųjų šalių konkurencija, turi
pažangaus, integracinio ir tvaraus
augimo potencialą.
Asociacijos „SEA Europe“ atstovas
Reinhard Lüken į s p ė j o , k a d
ankstesnių metų užsakymų trūkumas

Kultūra ES širdyje
parengė EESRK Įvairių interesų grupė

Ne pelno asociacijos El Sistema Belgium:
ReMuA / Shake Young Orchestra and the
Connect ensemble ReMuA muzikantai
nuo 2013 m. kiekvieną savaitę
Briuselio ir Lježo mokyklose pagal
garsųjį Venesuelos projektą El Sistema
rengia muzikos užsiėmimus, kurių
metu grupėje mokomasi groti kokiu

Kartu su šiuo energingu, daugiakultūriu
jaunimo orkestru pasirodė ir „Connect
ensemble“. Per keletą metų projektas
„El Sistema Belgium“ suteikė šimtams
vaikų galimybę pradėti mokytis
muzikos ir išmokti groti kokiu nors
instrumentu mokykloje arba netoli
savo namų.
Mokymasis dainuoti arba groti
grupėje nuo pusantros iki penkių
valandų per savaitę trunkančiuose
užsiėmimuose tampa šių vaikų
gyvenimo dalimi. Orkestro repeticijos

Skaitmeninė visuomenė yra ne tik
galimybė, bet ir būtinybė – tai viena iš
išvadų, padarytų 2017 m. spalio 25 d.
Taline (Estija) vykusioje konferencijoje
tema Skaitmeninės visuomenės
privalumai. Dalyviai aptarė įvairius
e. visuomenės ir bendrosios skaitmeninės
rinkos klausimus. Kibernetinis
saugumas, visuomenės pasitikėjimas,
laisvas duomenų judėjimas, tolesnis
infrastruktūros plėtojimas ir kliūčių,
trukdančių bendrajai skaitmeninei
rinkai, šalinimas – tai tik keletas iškeltų
klausimų.

ugdo bendruomeniškumą, nes
svarbiausia yra klausymas, pagarba ir
bendradarbiavimo dvasia. Briuselyje,
Molenbeko, Lakeno, Scharbeko,
Foresto, Ikselio ir Briuselio miesto
savivaldybių gyvenimą pagyvina
ReMuA išugdyti muzikantai, grojantys
viename ar kitame „El Sistema
Belgium“ orkestre. (cl)
l

Konferenciją bendrai organizavo
EESRK darbdavių grupė, ES Tarybai
pirmininkaujanti Estija, Estijos
darbdavių konfederacija ir Estijos
pramonės ir prekybos rūmai. (lj) l

Europos socialinis dialogas. Socialinės inovacijos
istorija (1985–2003 m.)
2017 m. gruodžio 7 d. Darbuotojų
grupė rengiasi pristatyti knygą Europos
socialinis dialogas. Socialinės
inovacijos istorija (1985–2003 m.).
[European social dialogue: history of
a social innovation (1985-2003)].
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EESRK yra tvirtai įsitikinęs, kad
dalyvavimas visuomeniniame
gyvenime yra kiekvienos demokratinės
visuomenės pagrindas ir kad tokios
galimybės nesuteikimas dėl negalios
yra diskriminacijos forma. Todėl
ruošiantis 2019 m. Europos Parlamento
rinkimams nagrinėjamos EP rinkimų
procedūros, nes neįgalieji šiuo metu vis
dar negali arba jiems sunku dalyvauti.
(mrg)
l

Pasirengimas Bulgarijos
pirmininkavimui ES Tarybai

Šventiniai sveikinimai
European Economic and Social Committee
Comité économique et social européen

galimybes dalyvauti 2019 m. Europos
Parlamento rinkimuose.

EESC | Van Maerlant Building

Rue Van Maerlant 2 | 1040 Brussels Bruxelles
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Knygoje nagrinėjama Europos
socialinio dialogo istorija nuo
1985 m. – jo atsiradimo – iki 2003 m. –
jo autonomiškumo. Tyrinėjama
pasitelkus dokumentus ir pokalbius su
įvairiais svarbiais dalyviais, inicijavusiais
Europos socialinį dialogą, dalyvavusiais
jame ir jį plėtojusiais: profesinių
sąjungų nariais, darbdaviais ir Europos
subjektais. Istorija nebuvo taiki.
Pasitaikydavo ir konfliktų, ir nesėkmių.
Vis dėlto ji labai giliai įsišaknijusi
į Europos savimonę. Ji suvokia, kas gali
duoti apčiuopiamos naudos piliečiams.

Be to, tai vienas geriausių būdų įdiegti
Europos pagrindines vertybes: socialinę
pažangą ir solidarumą, sanglaudą ir
demokratiją, tvarų vystymąsi.
Po to, kai autorius Jean Lapeyre
pristatys savo knygą, vyks diskusija,
kurioje dalyvaus daug nacionalinių
profesinių sąjungų vadovų. Tikimasi,
kad pasisakys EESRK darbuotojų grupės
pirmininkė Gabriele Bischoff, buvęs
UGT generalinis sekretorius ir buvęs
ETUC pirmininkas Cándido Méndez,
„IndustriAll“ generalinis sekretorius
Luc Triangle, CSC generalinė
sekretorė Marie-Hélène Ska, ETUC
generalinio sekretoriaus pavaduotojas
Peter Scherrer ir daug kitų dalyvių.
Diskusijoje siekiama pažvelgti į praeitį,
kad būtų galima geriau apsvarstyti,
kokia bus socialinio dialogo ir
kolektyvinių derybų ateitis. (mg) l

Gruodžio 7 d. EESRK pirmininkas
Georges Dassis ir nariai Yannis
Vardakastanis ir Krzysztof Pater
dalyvaus 4-ojoje Europos neįgaliųjų
forumo (ENF) plenarinėje sesijoje,
kuri bus surengta Europos
Parlamente ENF 20-osioms
metinėms paminėti.

2018 m. sausio 1 d. pirmininkavimą
ES iš Estijos perima Bulgarija.
Rengdamasis tam, EESRK suorganizavo
neeilinį Biuro posėdį Sofijoje ir
ruošiasi rengti nuomones, renginius
ir kitas iniciatyvas tiek Briuselyje, tiek
Bulgarijoje. Sausio mėn. naujienlaiškio
numeryje bus pateikta Bulgarijos
pirmininkavimo prioritetų apžvalga ir
susijusios EESRK veiklos kalendorius.
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parengė EESRK Darbuotojų grupė

EESRK dalyvaus diskusijoje
dėl neįgaliųjų teisių ir
galimybės balsuoti Europos
Parlamento rinkimuose

ENF pirmininkas Yannis
Vardakastanis (Įvairių interesų gr.,
EL) perskaitys pagrindinį pranešimą,
o Georges Dassis ir EESRK nuomonės
Neįgaliųjų teisė balsuoti EP rinkimuose
pranešėjas Krzysztof Pater (Įvairių
interesų gr., PL) dalyvaus posėdyje tema
„Mes norime balsuoti“, kurio tikslas –
užtikrinti neįgaliesiems visapusiškas

Skaitmeninimas jau keičia įmonių
valdymo būdus. „Revoliucija jau vyksta
ir visi gali pasinaudoti jos teikiama
nauda“, – savo sveikinimo kalboje
pabrėžė Darbdavių grupės pirmininkas
Jacek P. Krawczyk.
„Nauji verslo modeliai neatsiejami
nuo naujos mąstysenos“, – taip savo
pagrindinėje kalboje teigė Estijos
ekonomikos reikalų ir infrastruktūros
ministrė Kadri Simson. Labai svarbu
skaitmeninimą laikyti galimybe, o ne
grėsme. Teisės aktai turėtų padėti
įmonėms augti, o ne kurti naujas kliūtis.

Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir
MVĮ GD atstovė Agnieszka MontoyaIwanczuk pristatė tyrimą, kuris parodė,
kad visa Europos laivų statybos tiekimo
grandinė buvo didesnė nei Kinijos ar
Japonijos, bet kur kas įvairesnė, nes
ją sudaro kelios stambios ir daug
smulkių įmonių. Reikėtų raginti kurti
klasterius ir atlikti specialius Europos
jūrų mokslinius tyrimus. (sma)
l

TRUMPAI

Skaitmeninės visuomenės privalumai
parengė EESRK Darbdavių grupė

Profesinės sąjungos „IndustriAll“
atstovė Elspeth Hathaway pabrėžė,
kad nepaisant to, kad prarasta nuo
15 proc. iki 75 proc. darbo vietų,
šiam sektoriui vis dar tenka 5,4 mln.
darbo vietų Europoje ir 50 proc. jūrų
sektoriaus produktų pasiūlos visame
pasaulyje. Svarbiausias uždavinys
turėtų būti išsaugoti įgūdžius. Šiame
aukštųjų technologijų sektoriuje labai
svarbu buvo užtikrinti mokymosi visą
gyvenimą galimybes ir skatinti judumą.
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Įvairių interesų grupė, pirmininkaujama Luca Jahier, 2017 m.
spalio 18 d. surengė koncertą El Sistema Belgium: ReMuA / Shake Young
Orchestra and the Connect Ensemble.
Tai pirmasis kultūrinis renginys
EESRK, surengtas Europos kultūros
paveldo metų 2018 m. kontekste.

nors instrumentu. Prabėgus keleriems
metams, labiausiai pažengę vaikai
dabar groja orkestre „ReMuA / Shake
Young Orchestra“.

bus jaučiamas tik ateinančiais metais.
Iniciatyva „LeaderSHIP 2020“ buvo
tinkama priemonė, bet ją būtina
sustiprinti ir paversti iniciatyva
„LeaderSHIP 2030“ įtraukiant ir laivų
sektorių.

QE-AA-17-008-LT-N

Europos laivų statybos pramonei
reikia strateginės ES paramos.
Iniciatyva „LeaderSHIP 2020“ yra
tinkama priemonė, tačiau ją reikia
sustiprinti ir pratęsti iki 2030 m.
Europa turi imtis lyderės vaidmens
vykdant su klimato kaita, energijos
taupymu ir laivų sudėtingumu
susijusius mokslinius tyrimus
ir technologinę plėtrą, nes jūrų
pramonė yra labai svarbi Europos
ekonominei ir socialinei raidai.
Klasterių kūrimas paskatintų
pramonės konkurencingumą.
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Būtina skatinti iniciatyvą „LeaderSHIP 2020“

Ačiū už domėjimąsi mūsų darbu ir
paramą visus metus. Su džiaugsmu
pranešame, kad nuo kito numerio
visus mūsų skaitytojus visoje Europoje
pasieks mūsų naujas skaitmeninis
naujienlaiškis!

EESC info in
EESRK
23 languages:
info 23 kalbomis:
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

EESRK info leidžiamas devynis kartus per metus Komiteto plenarinių sesijų metu.
Išspausdintą EESRK info versiją anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima gauti nemokamai Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Spaudos skyriuje.
Be to, EESRK info leidinį 23 kalbomis PDF formatu rasite EESRK interneto svetainėje
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info.
EESRK info nėra oficiali EESRK veiklos ataskaita. Tokio pobūdžio dokumentai skelbiami Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje arba kituose Komiteto leidiniuose.
Atgaminti leidžiama, jei daroma nuoroda į šaltinį – EESRK info – ir kopija nusiunčiama redaktoriui.
Tiražas 6 500 egz.
SPAUSDINTA 100 % PERDIRBTAME POPIERIUJE
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