




„   Tai mano pirmininkavimo laikotarpio prioritetai, 

kurie lems Komiteto priemones, 

kartu su skyrių darbo programomis.“
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Graikų mitologijoje Europa buvo fi nikiečių princesė. Homeras 

Europą vaizduoja kaip mitologinę Kretos karalienę. Pasak 

legendos, kartą gyveno jauna mergina, kurią pasivertęs jaučiu 

pagrobė Dzeusas, pernešė per jūrą ir žemyną, kuris buvo 

pavadintas Europa.
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Europa šimtmečius buvo draskoma 

nesibaigiančių vaidų, įvairiausios etninės grupės 

kariavo tarpusavyje. Dėl valdžios, viešpatavimo 

ir imperinių siekių kito sienos, buvo niokojama 

ir pavergiama. Istoriniu požiūriu visai nedidelis 

laiko tarpas skiria praėjusį šimtmetį praūžusius 

du pasaulinius karus nuo tvaraus abipusio 

bendradarbiavimo Europos, Europos, kurią 

vadiname Europos Sąjunga ir kuri stengiasi 

užtikrinti taikią Europos ateitį. 

Europos 
Sąjunga
Nuo šeštojo dešimtmečio Europos integracijos 

buvo siekiama labai sėkmingai. Po šimtmečių 

nesantaikos, karų, nuolat kintančių sienų ir 

gyventojų judėjimo, Europos projektas suteikė 

galimybę įsivyrauti taikai, saugumui, gerovei ir 

solidarumui, nors ir reikia dar daug nuveikti.

Iniciatyva sukurti bendrą vidaus rinką ir vėliau 

įvesti bendrą valiutą – precedentų neturintis 

sumanymas. Per pastaruosius septynerius metus 

įvyko dvi plėtros ir buvo priimta dvylika naujų 

narių. Po keleto pažangos ir nesėkmių metų 

Sąjunga susitarė dėl naujos sutarties, kurioje 

įtvirtinamas pilietinės visuomenės vaidmuo 

ir kurioje nustatomos nuolatinio Tarybos 

pirmininko ir vyriausiojo įgaliotinio užsienio ir 

saugumo politikai pareigybės.

„  Išlaikykime taikios ir 
klestinčios Europos viziją. “
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Europos 
iššūkiai
Pastaruosius keletą metų pasaulis išgyveno 

didelę fi nansų krizę. Tikėjimas, kad ekonomika 

jau pradeda atsigauti, vis dar netvirtas ir nuolat 

pasirodantys ženklai primena, kad nuosmukis 

tęsiasi, o atsigavimo pastangos nevaisingos. 

Nedarbo lygis yra beprecedentis, tačiau įvairiose 

šalyse ir regionuose jis labai skiriasi. Jaunimo 

nedarbas yra itin opus klausimas. Skurdas Europoje 

ir toliau išlieka labai rimta problema. Po milžiniškų 

problemų fi nansų sektoriuje dėmesio centre 

atsidūrė valstybių narių viešieji fi nansai. Didelis 

valdžios sektoriaus defi citas, lėmęs valstybės skolą, 

sukėlė milžinišką įtampą dėl išlaidų mažinimo, 

sumažintų atlyginimų ir kitų priemonių, kurių buvo 

imtasi daugelyje valstybių narių siekiant išbristi iš 

krizės.

Politinis įsipareigojimas siekti tvaraus 

vystymosi ir spręsti klimato kaitos problemą 

susilpnėjo. Ilgalaikis vystymasis turėjo užleisti 

vietą trumparegiškesnei politikai. Tarptautinė 

bendruomenė nepakankamai dėmesio skiria 

visuotinės lygybės, demokratinio vystymosi 

ir teisės į maistą ir švarų vandenį klausimams 

ir nesiima tinkamų veiksmų jiems spręsti. 

Susidomėjimas Tūkstantmečio vystymosi tikslais 

sumažinti skurdą pasaulyje blėsta. Po keletą metų 

trukusių PPO derybų nepavyko sudaryti naujo 

daugiašalio prekybos susitarimo.

Stipri 
socialinė 
Europa
Man pirmininkaujant Komitetas toliau stengsis 

stiprinti ir įtvirtinti ES socialinį matmenį, dės 

pastangas, kad pagerintų užimtumo sąlygas ir 

skatintų socialinę integraciją. Toliau kovosime 

su skurdu ir atskirtimi, kurie jau palietė 

pažeidžiamiausias visuomenės grupes. Naujų 

sunkumų šioje srityje kyla dėl pritaikomųjų 

priemonių, reikalingų mažai anglies dioksido 

išskiriančių technologijų visuomenei sukurti, tačiau 

reikės ir naujų žinių bei įgūdžių.
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Pilietinė 
visuomenė
Naujojoje sutartyje numatytas pilietinės 

visuomenės dalyvavimas ES veikloje, tačiau yra 

aiškių ženklų, kad Europos gyventojai dar visai nėra 

pasiryžę realiai pradėti europinį bendradarbiavimą. 

27 valstybėms narėms dar teks paieškoti atsakymų 

ir rasti bendrus sprendimus Taryboje, tačiau gali 

būti, kad galutinį rezultatą lems palankios ar 

nepalankios nacionalinės aplinkybės. Europos 

reikalai dažnai garsėja tuo, kad jie neįtraukiami 

į nacionalinę politiką ar rinkimų kampanijas. 

Nacionaliniam ir ES lygmeniui reikalingi tokie 

politiniai vadovai, kurie Europos integraciją vis dar 

laikytų politikos tikslu.

Mums reikia pilietinės visuomenės, kuri galėtų 

atvirai ginti Sąjungos vertybes, dalyvauti kartu 

kuriant Europą ir telkti paramą šiam tikslui.

Mums reikia, kad pilietinės visuomenės 

organizacijos turėtų viziją ir būtų ryžtingos, 

keltų klausimus ir ragintų juos įtraukti į politinę 

darbotvarkę.

Mums reikia organizacijų narių, kurie norėtų 

prisidėti savo įgūdžiais, patirtimi, įsipareigojimu ir 

užsidegimu.

„  Todėl mums reikia EESRK, vienintelės 

ofi cialios ES institucijos, kuri atstovauja 

darbdavių, darbuotojų organizacijoms 

ir kitiems pilietinės visuomenės 

suinteresuotiesiems subjektams 

ir suteikia jiems sutartyje įtvirtintą 

galimybę dalyvauti ir daryti įtaką 

Sąjungoje. “
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„  Dialogas – tai menas kalbėtis, 
o ne kalbėti, bet visų 
svarbiausia – tai menas klausytis. “
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Naujoji 
sutartis
Europos Sąjungos sutartis / II antraštinė dalis

Nuostatos dėl demokratinių principų / 11 straipsnis

1. Institucijos atitinkamomis priemonėmis suteikia piliečiams 

ir atstovaujamosioms asociacijoms galimybę skelbti 

nuomones apie visas Sąjungos veiklos sritis ir viešai jomis 

keistis.

2. Institucijos palaiko atvirą, skaidrų ir nuolatinį dialogą su 

atstovaujamosiomis asociacijomis ir pilietine visuomene.

3. Siekdama užtikrinti Sąjungos veiksmų nuoseklumą ir 

skaidrumą, Europos Komisija plačiai konsultuojasi su 

suinteresuotomis šalimis.

4. Ne mažiau kaip milijonas reikšmingos valstybių narių 

dalies piliečių, manydami, kad Sutartims įgyvendinti 

reikalingas Sąjungos teisės aktas, gali imtis iniciatyvos 

raginti Europos Komisiją, kad ji, neviršydama savo 

įgaliojimų, pateiktų tuo klausimu atitinkamą pasiūlymą.

Tokios iniciatyvos pateikimo tvarka ir sąlygos nustatomos 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 24 straipsnio 

pirmąją pastraipą.
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Lisabonos sutartis suteikė EESRK naujų galimybių 

ir išplėtė kompetencijos sritį. Tai pirmas kartas, kai 

institucijos buvo įpareigotos pilietinės visuomenės 

ir atstovaujamosioms organizacijoms suteikti 

galimybę išreikšti savo nuomonę ir dalyvauti 

atvirame, skaidriame ir nuolatiniame dialoge. 

Dialogas – tai ne tik savo nuomonės išreiškimas, 

bet ir klausymasis. Kasdienėje EESRK veikloje visada 

buvo galimybių užmegzti dialogą ir atvirai reikšti 

nuomonę, tačiau Sutartis Komitetą dar labiau 

paskatino vystyti savo vaidmenį ir palaikyti ryšius 

su kitomis institucijomis. Man pirmininkaujant 

Komitetas aktyviai sieks įgyvendinti šią Sutartį. 

EESRK taip pat tęs aktyvią komunikacijos strategiją.

Ryžtingas Sutarties 11 straipsnio 

įgyvendinimas

EESRK įsteigė grupę ryšiams su kitomis ES 

organizacijomis ir jų tinklais palaikyti. Šios 

ryšių grupės darbą reikia pagyvinti ir mano 

pirmininkavimo prioritetas – rasti naujų šio 

bendradarbiavimo būdų, kartu nustatyti visiems 

rūpimus klausimus, kuriuos reikia aptarti ir dėl 

kurių reikia imtis veiksmų.

Pagyvinti ryšių grupės, kur susitinkama 

su Europos pilietinės visuomenės 

organizacijomis, darbą

Savanoriškas darbas yra aktyvi pilietinės 

atsakomybės, kuri stiprina tokias Europos vertybes 

kaip solidarumas ir socialinė sanglauda, išraiška.

Europa turi rodyti pavyzdį lyčių lygybės, vienodų 

sąlygų visoms kartoms ir integracijos srityse. Tai 

būtina demokratijos ir socialinės sanglaudos 

sąlyga. Senėjančių gyventojų problema Europai 

yra kartu ir iššūkis, ir galimybė.

Aktyvus dalyvavimas veikloje, susijusioje 

su 2011 m., kurie paskelbti Europos 

savanoriškos veiklos metais

Aktyvus dalyvavimas veikloje, susijusioje 

su 2012 m., kurie paskelbti Europos 

aktyvaus senėjimo metais

Įvairovė 
ir kultūra
ES dar labai jauna, ji turi augti ir išmokti 

pasinaudodama savo įvairove rasti tinkamą 

pusiausvyrą tarp įvairių nacionalinių ypatumų 

ir nustatyti bendras taisykles visų piliečių labui. 

Europos pilietinė visuomenė privalo siekti 

didesnės piliečių, kartų, moterų ir vyrų, skirtingų 

religijų ir kultūrų lygybės. Tai būtina socialinės 

sanglaudos, pagrįstos visuotine laisve ir abipuse 

pagarba, sąlyga. Visos kultūros formos yra įvairovės 

atspindys. Ji formuoja perspektyvą, kelia klausimus 

ir iššūkius. Ji leidžia mums iš naujo pažvelgti į 

save ir savo aplinką. Europos įvairovė atsispindi 

jos kultūrose. Pavyzdžiui, visos muzikos formos 

nepaiso kalbos barjerų.
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„  Fotosintezė yra visų žemės biologinių 
procesų variklis. Nėra išrasta jokios 
dirbtinės sistemos, kuri galėtų taip 
veiksmingai atmosferos anglies 
atomus paversti organine medžiaga. 
Augalų fotosintezė naudoja saulės 
šviesos energiją. Šio proceso metu 
taip pat išskiriamas deguonis. Tai 
pats svarbiausias gamtos ciklas. 
Tikrąja to žodžio prasme augimas 
prasideda nuo augalų ląstelių. “
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Tvarus 
vystymasis
Tvarus vystymasis – tai strategija, kurią bendrai 

galima apibūdinti kaip būdą patenkinti kasdienius 

poreikius užtikrinant, kad ir ateities kartos galėtų 

patenkinti savo poreikius. Ji pagrįsta aplinkos, 

ekonominiu ir socialiniu tvarumu. ES 2006 m. 

tvaraus vystymosi strategija yra visas politikos 

sritis apimanti strategija. Tvaraus vystymosi 

observatorijai atliekant koordinavimo funkciją, 

EESRK turi parengti savo poziciją prieš 2012 m. 

įvyksiančią JT tolesnio darbo konferenciją dėl 

pasaulinės strategijos „Rio + 20“. EESRK imsis 

iniciatyvos bandyti suderinti keletą Europos 

organizacijų bendrų pozicijų, kad būtų pareikšta 

pilietinės visuomenės nuomonė.

Dėmesys tvaraus vystymosi strategijai 

„Rio + 20“

Europos organizacijų ir tinklų subūrimas 

užtikrinti bendrą indėlį į „Rio + 20“ 

Siekis bendrų pozicijų ir bendrų 

pareiškimų su dabartiniais tarptautiniais 

EESRK partneriais 
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Europos Komisija paprašė EESRK aktyviai dalyvauti 

įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ siekiant 

pažangaus, tvaraus ir integracinio ekonomikos 

augimo. Ši strategija taip pat skirta ekonomikos 

atsigavimui ir nedarbo mažinimui. Komitetas 

sieks užtikrinti, kad būtų pasiekti 2010 m. birželio 

mėn. Europos Vadovų Tarybos nustatyti penki 

visa apimantys tikslai. Pilietinės visuomenės 

organizacijos turės galimybę pasiūlyti naujų ir 

novatoriškų metodų ir siekti abipusio supratimo 

tokiais įvairiais klausimais kaip socialinė ir 

ekonominė sanglauda, tvarus vystymasis, 

inovacijos, moksliniai tyrimai, energijos vartojimo 

efektyvumas, MVĮ potencialas ir vidaus rinka 

naujajame globalizuotame pasaulyje. 

Norėdamas aktyviau dalyvauti reformų procese, 

EESRK savo Lisabonos sutarties observatoriją 

pertvarkė į Strategijos „Europa 2020“ koordinacinį 

komitetą, kuris tęs sėkmingą observatorijos veiklą. 

Koordinacinis komitetas padės koordinuoti skyrių 

darbą, susijusį su strategija „Europa 2020“, ir 

sustiprins bendradarbiavimą su nacionalinėmis 

ekonomikos ir socialinių reikalų tarybomis ir 

panašiomis organizacijomis valstybėse narėse. Jis 

padės siekti strategijos įgyvendinimo pažangos, 

taps platforma keistis geros praktikos pavyzdžiais, 

nustatyti kriterijus ir kurti visų suinteresuotųjų 

subjektų tinklus. 

Ypatingas dėmesys Strategijos 

„Europa 2020“ koordinacinio komiteto 

bendradarbiavimui su nacionalinėmis 

ekonomikos ir socialinių reikalų 

tarybomis ir panašiomis organizacijomis

Pažangi 
strategija 
„Europa 2020“
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Žaliasis verslas 
ir žaliasis 
verslumas 
Užimtumas ir ekologiškas ekonomikos augimas 

pagrįsti verslumu. Kad žmonės noriau imtųsi 

verslo, juos reikia skatinti ir supaprastinti 

reglamentavimą. ES dar nepavyko susitarti nei 

dėl Europos patentus, nei dėl įmones, asociacijas 

ir savidraudos bendroves reglamentuojančių 

bendrų taisyklių. Iš ataskaitos, kurią Europos 

Komisijos prašymu parengė buvęs Komisijos narys 

Mario Monti, matyti, kad vidaus rinka daugeliu 

atžvilgiu dar tikrai neveikia tobulai. Įmonės turėtų 

būti tvaresnės ir socialiai atsakingesnės. O ES 

turėtų parengti ir įgyvendinti savo mažųjų ir 

vidutinių įmonių programą.

Smulkiojo verslo aktas turi tapti teisiškai 

privalomu dokumentu

Daug dėmesio turi būti skiriama teisiniam 

supaprastinimui, visų pirma mažosioms ir 

vidutinėms įmonėms aktualiose srityse
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Socialinė 
ekonomika
Svarbu nepamiršti, kad rinkos ekonomikoje 

įmonių forma labai įvairi. Socialinėje ekonomikoje 

yra įvairių rūšių bendrovių, pagrįstų tvaresniais 

negu tradicinių bendrovių verslo modeliais. Tai, 

pavyzdžiui, kooperatyvai, savidraudos bendrovės 

ir asociacijos. 

Yra ir etiškai valdomos įmonės – jos įsteigtos 

siekiant didesnio socialinio dalyvavimo, tačiau 

gali teikti ir kitų galimybių. Tokios įmonės siekiant 

socialinių tikslų galėtų būti dar ir atsvara griežtam 

rinkos modeliui. EESRK atliktas valstybių narių 

socialinės ekonomikos tyrimas – puiki tokių rūšių 

įmonių apžvalga.

Atkreipti dėmesį į tai, kad socialinėje 

ekonomikoje yra įvairių rūšių įmonių

Atkreipti dėmesį į tai, kad 2012-ieji yra 

Tarptautiniai kooperatyvų metai

2014–
2020 m. 
fi nansinė 
perspektyva
Finansų krizė ir jos padariniai atskleidė, kad ES 

valstybių narių ekonomika tarpusavyje labai 

susijusi. Todėl ir bendrų problemų sprendimai 

dažniausiai turi būti bendri. Be to, daugelyje šalių 

reikia tikslinių priemonių, kad nacionalinė skola 

būtų sumažinta socialiai priimtinu būdu.

Europai kyla didelių iššūkių, kurie galėtų paskatinti 

augimą ir padėti išbristi iš krizės. Pavyzdžiui, 

investuodama į inovacijas, naujas technologijas 

(visų pirma aplinkos ir energetikos sektoriuose) 

ir infrastruktūrą ir radusi tinkamų mokestinių 

paskatų, ES laikui bėgant galėtų pasiekti tvarią 

plėtrą. Tai galėtų padidinti ir tarptautinį ES 

konkurencingumą.

Daug laiko ir energijos ir valstybės narės, ir 

pilietinė visuomenė kartu su socialiniais partneriais 

turės skirti diskusijoms dėl būsimos fi nansinės 

perspektyvos. Man pirmininkaujant konstruktyviai 

prisidėsime prie diskusijų dėl naujo fi nansinio 

laikotarpio biudžeto – biudžeto, kuris padėtų 

mums spręsti visus ES kylančius uždavinius.
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Žemės ūkiui, miškininkystei ir žuvininkystei 

reikalingi gamtiniai ištekliai turi būti naudojami, 

bet neišeikvojami. Bendra žemės ūkio politika 

yra svarbi ES bendradarbiavimo dalis. Man 

pirmininkaujant bus aptartos ir nustatytos būtinos 

sąlygos politikai kurti prieš patvirtinant naują 

fi nansinę perspektyvą ir vėliau ją įgyvendinant. 

Bendra žemės ūkio politika ir toliau turi būti 

grindžiama bendros rinkos principais, bendru 

fi nansavimu ir bendra paramos sistema. BŽŪP 

turi būti sukurta taip, kad didėtų ES maisto sauga 

ir būtų užtikrinta, kad ūkininkai rinkoje gautų 

stabilias pajamas. Reikia toliau stengtis didinti 

maisto grandinės skaidrumą kainų ir sutarčių 

požiūriu. Siekiant paramą suderinti visoje ES, 

subsidijos turi būti nebesiejamos su ankstesne 

produkcija. 

Reikia išsaugoti Europos kaimo ekonomikos vertę 

ir panaudoti tvaraus augimo potencialą. Todėl, 

siekiant žemės ūkio plėtros ištekliais pasinaudoti ir 

kaimo ekonomikai stiprinti, ir aplinkos bei klimato 

uždaviniams spręsti, daugiau dėmesio turėtų būti 

skiriama antrajam bendros žemės ūkio politikos 

ramsčiui.

ES žemės ūkio produkcija turėtų būti vertinama 

atsižvelgiant ir į visuotinius maisto tiekimo 

reikalavimus.

Konferencija dėl būsimos bendros 

žemės ūkio politikos „Kam BŽŪP reforma 

naudinga ir kam ne?“

Bendra žemės 
ūkio politika 
iki 2014 m.
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Vartotojų 
politika
Visų sričių politikoje turi būti tvarumo ir augimo 

matmuo. Stiprios vartotojų organizacijos gali atlikti 

svarbų vaidmenį valdant įvairių rūšių vartojimą –

ir privataus, ir viešojo sektoriaus, kad prekės ir 

paslaugos taptų saugesnės ir palankesnės aplinkai. 

Jų poveikis gali būti labai veiksmingas ir greitas, 

nes gamybos sektorius tiesiogiai gauna informaciją 

apie vartotojų elgseną. Vartotojų teisės – svarbus 

sveikos rinkos ekonomikos aspektas. Ši sritis, kurioje 

EESRK pastangos buvo sėkmingos, jau seniai 

domina Komitetą.

Man pirmininkaujant Komitetas su Komisija ir 

Tarybai pirmininkaujančia valstybe toliau rengs 

Europos vartotojų dienas. Tai veiksmingas būdas 

atkreipti dėmesį į vartotojų teises.

Kasmet bus rengiamos Europos vartotojų 

dienos
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„  Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane 
pavalgydinote;
buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte;
buvau keleivis, ir mane priglaudėte;
buvau nuogas – mane aprengėte;
ligonis – mane aplankėte;
kalinys – atėjote pas mane… “
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EESRK 
ir pasaulis
Europa – tarsi medis, auginantis naujas šakas, bet 

kartu susijęs ir su visu pasauliu. Per dinamišką 

vidaus procesą ES išaugo iki 27 valstybių 

narių. EESRK įvairiais būdais bendradarbiauja 

su Europos Sąjungai nepriklausančių šalių ir 

regionų pilietinės visuomenės organizacijomis, 

įskaitant Europos ir Viduržemio jūros regiono 

valstybių partnerystės valstybes, Kiniją, Indiją ir 

Braziliją. Komitetui taip pat pavesta padėti šalims 

kandidatėms, pavyzdžiui, Turkijai ir Balkanų šalims, 

pasirengti narystei stiprinant jų partnerystę su ES.

EESRK toliau aktyviai palaikys ryšius 

su kitomis pasaulio šalimis ir pilietinės 

visuomenės organizacijomis

Pagalba ir 
vystymasis
ES ir valstybės narės savo teikiama pagalba ir 

pastangomis skatinti vystymąsi pasaulio mastu 

atlieka labai svarbų vaidmenį – padeda kovoti su 

skurdu ir badu. EESRK turi dalyvauti analizuojant 

ES politiką ir stengiantis didinti ES politikos sričių 

derėjimą su vystymosi politika. Reikia didinti 

paramos vystymuisi veiksmingumą. EESRK sieks 

užtikrinti, kad šioje srityje naudotis ištekliais 

galėtų ir smulkieji ekonominės veiklos vykdytojai. 

Reikia remti pilietinės visuomenės organizacijas 

ir socialinius partnerius ir sudaryti jiems geresnes 

galimybes gauti fi nansavimą bei supaprastinti 

fi nansines taisykles. 

Visuotiniam vystymuisi ir pačios Europos Sąjungos 

ekonominiam vystymuisi labai svarbi prekyba. 

Daugiašalis susitarimas PPO sistemoje turi būti 

viršesnis už dvišalius prekybos susitarimus. ES 

prekybos politika turi būti koreguojama skatinant 

daugiašalį, dvišalį ir regioninį vystymąsi.
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Kova su 
skurdu ir 
badu
Maisto krizė kerta vis skaudžiau, nes esamos 

problemos dar pagilėja dėl fi nansų krizės. Maisto 

ir žemės ūkio organizacija (FAO) apskaičiavo, kad 

nepakankamai besimaitinančių žmonių visame 

pasaulyje skaičius perkopė vieną milijardą ir kad 

galimybės iki 2015 m. badaujančių žmonių skaičių 

sumažinti perpus menksta.

Tarptautinė bendruomenė dabar turėtų laikytis 

savo įsipareigojimų ir iki 2015 m. badaujančių 

žmonių skaičių sumažinti perpus. 

2011 m. pavasarį EESRK planuoja su FAO 

surengti konferenciją dėl visuotinio aprūpinimo 

maistu. Konferencijos tikslas – atkreipti dėmesį į 

priemones, kurias pabrėžė tokios organizacijos 

kaip Pasaulio bankas, pavyzdžiui, į investicijas į 

žemės ūkį ir žemės ūkio plėtrą besivystančiose 

šalyse, didesnį prekybos liberalizavimą regionų ir 

pasaulio lygmeniu. EESRK stengsis užmegzti darbo 

ryšius ir sudaryti susitarimo memorandumą su 

FAO, sekdamas EESRK ir Tarptautinio darbo biuro 

(ILO) bendradarbiavimo pavyzdžiu.

Konferencija dėl visuotinio aprūpinimo 

maistu

Užmegzti ryšius su FAO

Žmogaus 
teisės
Saugumo ir teisingumo politika turi užtikrinti 

laisvės vertybes. Įgyvendinant šią politiką 

pirmiausia reikėtų ginti pagrindines teises, 

suteiktas Europos žmogaus teisių konvencija ir 

ES pagrindinių teisių chartija. Įgyvendinant ES 

imigracijos ir sienų politiką bei teisės aktus reikia 

deramai atsižvelgti į žmogaus teises, o laisvei 

ir saugumui turėtų būti skiriamas didžiausias 

dėmesys.

Saugumo ir teis

laisvės vertybes

pirmiausia reikė

uteiktas Europo

S pagrindinių t

migracijos ir sie

eramai atsižve

saugumui turė

ėmesys.
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Mano pirmininkavimo kertiniai akmenys – 

atvirumas, bendradarbiavimas ir patikimumas. 

Ketinu glaudžiai dirbti su pirmininko 

pavaduotojais, trijų grupių ir skyrių pirmininkais, 

CCMI pirmininkais ir užtikrinti, kad EESRK toliau 

būtų teisėtas, patikimas ir veiksmingas pilietinei 

visuomenei atstovaujantis patariamasis organas.

Kad ir ką įtrauktume į būsimų dvejų su puse metų 

kadencijos darbo programą, žinome, kad ne visada 

galima numatyti visas aplinkybes. Todėl svarbu, 

kad EESRK galėtų greičiau įvertinti esamą padėtį 

ir būtų pasirengęs koreguoti savo prioritetus, 

būtų lankstus vidaus procesuose ir priimdamas 

sprendimus.

Ilgą laiką EESRK visaip stengėsi racionalizuoti 

savo darbą. Taikyta nemažai priemonių siekiant 

užtikrinti, kad būtų sistemingiau imamasi 

tolesnių veiksmų po to, kai priimamos Komiteto 

nuomonės, tačiau dar yra ką tobulinti. EESRK 

biuras iš skyrių turi gauti reguliarias ir išsamias jų 

darbo ir to darbo poveikio ataskaitas.

Taryba ir Komisija, o pagal naują sutartį ir Europos 

Parlamentas, turi konsultuotis su EESRK. Turime 

rasti būdų, kaip toliau nustatyti savo veiklos 

prioritetus, gerinti kokybę, bet kartu tam tikromis 

aplinkybėmis turime greičiau rengti nuomones. 

Komitetas, konsultuodamasis su Europos 

Parlamentu ir Taryba, turi nustatyti savo darbo 

terminus. Jei Komitetas siekia didesnės įtakos 

Parlamentui, jis turi parengti savo poziciją prieš 

pirmąjį svarstymą EP komitete. Taip pat reikia 

ieškoti galimybių sudaryti bendradarbiavimo 

susitarimą, panašų į EESRK ir Europos Komisijos 

bendradarbiavimo susitarimą.

Man pirmininkaujant EESRK toliau nagrinės 

galimybes kurti patikimą ir sąžiningą narių 

transporto ir kitų išlaidų kompensavimo tvarką.

EESRK administracinė struktūra turi būti 

šiuolaikiška ir veiksminga, ji turi tinkamai taikyti 

biudžetines nuostatas, kad Komiteto nariams 

būtų teikiama geriausia galima parama siekti 

savo politinių tikslų. Administracinė struktūra 

turi užtikrinti, kad Komitetas galėtų veikti 

savo institucinės kompetencijos srityje ir 

bendradarbiautų su kitomis institucijomis. Nariai ir 

personalas turi sklandžiai bendradarbiauti.

Prioritetų nustatymas, kokybė ir prireikus 

spartesnė nuomonių priėmimo procedūra 

Rasti būdų supaprastinti EESRK vidaus 

procedūras ir padidinti jų veiksmingumą

Siekti bendradarbiavimo susitarimų su 

Europos Parlamentu
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