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Šešiasdešimt Europos bendrijos metų. Kurkime ateitį!

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas Sutarčių pasirašymo metinėms 
paminėti 2017 m. kovo 13 d. Romoje surengs aukšto lygio konferenciją „Šešiasdešimt 
Europos bendrijos metų. Kurkime ateitį!“.

Mūsų tikslas, žinoma, – pasinaudoti Sutarčių pasirašymo minėjimo proga ir priminti 
spaudai ir piliečiams istorinę Europos Sąjungos naudą mūsų žmonėms, o kartu 
ir visų pirma atkreipti dėmesį į šiuo metu mūsų šalių pilietinei visuomenei ir jos 
organizacijoms susirūpinimą keliančius klausimus pabrėžiant ne tik priemones, kurių 
reikia imtis, bet ir dalyvaujamosios demokratijos vaidmenį siekiant atkurti piliečių 
pasitikėjimą Sąjunga ir nacionalinėmis ir ES institucijomis.

Konferencijoje bus nagrinėjami trys klausimai: socialinis aspektas, ekonominis 
aspektas ir imigracijos ir integracijos politika.

Europos projektui iš tiesų iškilęs pavojus. Yra abejojančių – ypač populistinės ir 
nacionalistinės jėgos – pačiu šio projekto egzistavimo tikslingumu, nors dar ne taip 
seniai beveik niekas praktiškai neabejojo šio projekto naudingumu valstybėms narėms 
ir visi Sąjungai dar nepriklaususiose valstybėse norėjo į ją įstoti. Sąjunga buvo laikoma 
saugiu taikos, demokratijos, pažangos, gerovės ir klestėjimo prieglobsčiu piliečiams ir 
įmonėms. Dar nebuvo pamirštas nacionalizmo ir ksenofobijos sukeltas siaubas, taip pat 
ribų ir sienų neigiamas poveikis laisvei ir ekonomikai. Naudinga tai priminti.

Be to, galvodami apie ateitį, turime nustatyti ir ginti priemones, kurių reikia imtis 
dabar, ir dvasią, kuria jos turėtų būti rengiamos. Turime suteikti Europai tikrą socialinį 
matmenį ir atmesti bet kokios formos socialinę regresiją ar nelygybę, jei norime, kad 
Europa susigrąžintų savo piliečių pasitikėjimą. Reikia įveikti ekonomikos krizę skatinant 
ekonomiką, o ne leidžiant jai grimzti į nuosmukį, ir turime ryžtis teisingai, tvirtai ir 
vieningai valdyti migracijos srautus jau vien dėl to, kad daugelis Sąjungos priešų savo 
negailestingą propagandą grindžia padėtimi, kurioje šiuo požiūriu esame atsidūrę.

Taigi turime daug ką nuveikti, priimti sprendimus ir apginti idėjas. Juk esame mūsų 
šalių pilietinės visuomenės organizacijų atstovai. Netgi – ir ypač – sunkiu metu mūsų 
pareiga veikti ir išreikšti savo nuomonę. Mes gebame analizuoti ir planuoti ir turime 
puikią galimybę viešai parodyti, ką darome mūsų atstovaujamų organizacijų vardu.

Georges Dassis
EESRK pirmininkas
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„Europos socialinių teisių 
ramstis turi būti pozityvus 
projektas visiems“
Darbo rinkoje vykstančiais pokyčiais reikėtų naudotis siekiant 
skatinti įtraukų ir darnų ekonomikos augimą ir deramą darbą 
visiems.

Sausio  mėn. plenarinėje sesijoje 
EESRK priėmė nuomonę dėl Europos 
Komisijos pasiūlyto Europos socialinių 
teisių ramsčio (ESTR), kuriuo siekiama 
„stipresnės ir teisingesnės ekonominės 
ir pinigų sąjungos (EPS)“ ir „Europos 
socialinio trigubo A reitingo“. Diskusija 
vyko dalyvaujant už užimtumą, socialinius 
reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą 
atsakingai Europos Komisijos narei 
Marianne Thyssen ir Europos Parlamento 
pranešėjai dėl ESTR Maria João Rodrigues.

Nuomonėje išdėstytos Komiteto pradinės 
idėjos ir pasiūlymai, kaip atremti 
keletą didžiausių iššūkių, su kuriais 
Europa susiduria šiuo metu. Komitetas 
pabrėžė, kad ESTR privalo būti pozityvus 
projektas visiems. Reikia įgyvendinti 
politiką, kuri sudarytų sąlygas padidinti 
užimtumą, socialinę pažangą ir našumą 
kaip pagrindinius tvaraus augimo, 
nacionalinių gerovės sistemų ir darbo 
rinkų, kurios galėtų prisitaikyti ir būtų 
tinkamos ateičiai, veiksnius. EESRK 
mano, kad darbo rinkų ateitis turėtų 
būti svarbus diskusijų dėl šio ramsčio 
prioritetas siekiant užtikrinti, kad jos 
būtų sąžiningos ir įtraukios bei skatintų 
socialinę pažangą. Priešingai pradiniam 
Komisijos pasiūlymui iš pradžių ESTR 
taikyti tik euro zonai, EESRK mano, kad 
ESTR reikėtų taikyti visoms valstybėms 
narėms kartu pripažįstant, kad euro zonai 
gali prireikti konkrečių priemonių ir (arba) 
mechanizmų.

Nuomonę, kurią parengti paprašė 
K o m i s i j o s  P i r m i n i n k a s  J e a n -
Claude Juncker ir kuriai prireikė keleto 

mėnesių darbo, parengė pranešėjai 
Jacek  Krawczyk, EESRK Darbdavių 
grupės pirmininkas, Gabriele  Bischoff, 
EESRK Darbuotojų grupės pirmininkė, 
ir Luca  Jahier, EESRK Įvairių interesų 
grupės pirmininkas. Joje remiamasi 
EESRK narių visose 28 valstybėse narėse 
surengtų nacionalinių debatų išvadomis; 
šiose konsultacijose dalyvavo apie 
1800 pilietinės visuomenės organizacijų 
atstovų.

Pristatydamas nuomonę EESRK Darbdavių 
grupės pirmininkas Jacek  Krawczyk 
teigė: „Be sėkmingos ekonomikos nė 
viena ES valstybė narė negalėtų sau 
leisti savo socialinės apsaugos sistemos. 
Gerovės nebus, jei nebus sėkmingų 
darbo vietas kuriančių bendrovių. 
Todėl konkurencingumas ir yra būtina 
sąlyga norint išsaugoti Europos socialinį 
modelį. Valstybės narės privalo darbo 
rinkas ir socialinės apsaugos sistemas 
pritaikyti prie kintančių realijų. Mums 
reikia tinkamos lankstumo ir saugumo 
pusiausvyros. Gerai parengti, tinkami 
rodikliai galėtų padėti valstybėms 
narėms pasiekti teigiamų rezultatų.“ 
J. Krawczyk taip pat atkreipė dėmesį į tai, 
kad nacionalinės diskusijos aiškiai parodė, 
jog imantis bet kokių veiksmų darbo rinkų 
ir socialinės apsaugos sistemų srityje 
būtina laikytis kompetencijos padalijimo 
ir subsidiarumo principo.

EESRK Darbuotojų grupės pirmininkė 
Gabriele Bischoff  pabrėžė, kad 
„ E u r o p o s  d a r b u o t o j a m s  r e i k i a 
konkrečių priemonių gyvenimo ir darbo 
sąlygoms pagerinti ir jų pasitikėjimui ES 

susigrąžinti. Dėl didėjančios nelygybės 
gali žlugti mūsų socialinė struktūra ir 
vis daugiau žmonių gali pereiti į gretas 
tų, kurie nori mus supriešinti. Ne mažiau 
svarbu sumažinti pajamų nelygybę, 
o stipresnės kolektyvinės derybos visoje 
Europoje yra būtina teisingesnio darbo 
užmokesčio ir turto paskirstymo sąlyga. 
Todėl norime kolektyvinių derybų 
aprėpties rodiklių Europoje. Didesnė 
darbo užmokesčio konvergencija taip 
pat padėtų spręsti daugelį problemų, 
su kuriomis susiduriame. Gerų ketinimų 
laikai baigėsi. Europa – vadinasi, mes visi, 
kad ir koks būtų mūsų vaidmuo, – turi 
nedelsiant rasti konkrečių sprendimų, 
kurie suteiktų vilties ir saugumo šiame 
sparčiai kintančiame pasaulyje.“

EESRK Įvairių interesų grupės pirmininkas 
Luca Jahier pabrėžė, kad „turime kurti 
Europos Sąjungą, kuriai būtų ne vis 
vien. Todėl ESRT turėtų apimti visus 
piliečius visą jų gyvenimo ciklą, įskaitant 
tuos, kurie yra atskirti nuo darbo rinkos 
arba negali joje dalyvauti. Šis ramstis 
privalo būti pozityvus projektas Europos 
piliečiams ir padėti spręsti augančio 
skurdo ir nelygybės problemas. Diskusijos 
dėl galimo ESTR aiškiai rodo, kad svarbu 
šį ramstį susieti su Darnaus vystymosi 
darbotvarke iki 2030  m. ir reformuoti 
gerovės valstybę ne tik valdžios institucijų 
lygmeniu. Socialinės investicijos, socialinė 
ekonomika, socialinės įmonės ir socialinės 
inovacijos turi atlikti svarbų vaidmenį 
įgyvendinant šias reformas ir teikiant 
kokybiškas paslaugas visiems piliečiams 
bei užtikrinant prieigą prie jų.“

Komisijos narė Marianne  Thyssen 
pabrėžė EESRK indėlio į Europos Komisijos 
tolesnį darbą dėl ESTR svarbą: „Norėčiau 
pasidžiaugti ne tik šių trijų pranešėjų 
iš visų trijų Komiteto grupių plačiais 
užmojais, bet ir nuomonėje nagrinėjamų 
klausimų išsamumu. Ji, be abejonės, 
yra vertingas indėlis į konsultacijas dėl 
Europos socialinių teisių ramsčio.“

Baigdamas diskusiją EESRK pirmininkas 
Georges  Dassis  pabrėžė,  kad 
šie pasiūlymai turi tapti plačiosios 
visuomenės realybe: „Įvairiose srityse, 
pavyzdžiui ,  metodų,  valdymo ir 
rinkodaros, nuolat vyksta inovacijų 
procesas.  Atėjo laikas inovacijoms 
socialinėje srityje.“

EESRK nuomonė papildys Europos 
Komisijos galutinį pasiūlymą dėl 
ESTR, kuris turėtų būti parengtas per 
artimiausius keletą mėnesių. EESRK 
stebės ir aktyviai dalyvaus visoje tolesnėje 
su ESTR susijusioje veikloje ir diskusijose. 
(dm)� l
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Debatai EESRK dėl euro ateities ir EPS 
stiprinimo

Nėra jokios kitos perspektyvios alternatyvos kaip labiau politinė euro zona, kurioje daugiau dėmesio 
būtų skiriama pagrindiniams piliečiams rūpimiems klausimams, o ne konkrečiais skaičiais išreikštiems 
tikslams ir techninio pobūdžio problemoms. EESRK dar kartą paragino ES politinius lyderius paspartinti 
ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) stiprinimo procesą siekiant užtikrinti didesnę konvergenciją tarp 
valstybių narių ir pagal pasidalijamosios kompetencijos koncepciją visą ES paversti labiau klestinčia, 
konkurencingesne ir atsparesne sąjunga.

Tai keletas pagrindinių aukšto lygio debatuose Kokia euro ateitis? 2-ojo EPS stiprinimo etapo 
pavojai ir galimybės, kuriuos EESRK surengė vasario 2 d., išsakytų minčių. Šio renginio tikslas buvo 
padėti siekti bendro sutarimo, būtino norint įgyvendinti plataus užmojo EPS sukūrimo iki 2025 m. 
veiksmų planą, kuris yra bendros ES ateities vizijos dalis.

Ekspertų grupė aptarė įvairias grėsmes ir galimybes, susijusias su 2-uoju EPS kūrimo etapu, kaip 
nurodyta Penkių pirmininkų pranešime (2017–2025 m.). Pranešėjai, įskaitant Euro grupės darbo grupės 
pirmininką Thomas Wieser, pristatė įvairias idėjas ir galimybes, svarstytinas trumpuoju, vidutinės 
trukmės ir ilgalaikiu euro zonos valdymo laikotarpiu. (mm)� l

Europos ekonomikos laukia 
skaitmeninė ateitis

„ES tikslai turi būti plataus užmojo“

Sausio 25–26 d. plenarinėje sesijoje Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) 
palankiai įvertino Europos Komisijos iniciatyvas 
dėl Europos elektroninių ryšių kodekso, Europos 
elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI), 
5G veiksmų plano ir paramos schemos viešojo 
sektoriaus institucijoms, kurios nori užtikrinti 
nemokamą prieigą prie belaidžio vietinio tinklo 
(„WiFi4EU“). „Visą Europą apimanti moderni 
bendroji skaitmeninė rinka yra svarbi siekiant 
didinti Europos konkurencingumą, padaryti ją 
tvarią ir taip skatinti ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą,  – kalbėjo nuomonės dėl Europos 
gigabitinės visuomenės pranešėjas Ulrich Samm 
(Darbdavių grupė, DE). – Privalome suprasti, kad visa 
tai vyksta ne vakuume, o nuožmios konkurencijos 
su JAV ir Azija sąlygomis.“ EESRK svarstė ir priėmė 
penkias nuomones, susijusias su platesne Europos 
junglumo tema.

ES turi rodyti pavyzdį, siekdama užtikrinti nuoseklų 
didelio pralaidumo tinklų modernizavimą visoje 
Europoje, nes tik sukūrus bendrąją skaitmeninę 
rinką bus galima naudotis visais jos ekonominiais ir 
socialiniais privalumais. Aprėpčiai atokiose vietovėse 
išplėsti reikės paramos sistemų.

Komisijos iniciatyva „WiFi4EU“, pagal kurią skiriamos 
lėšos nemokamai interneto prieigai viešose vietose, 
vykdoma teisinga kryptimi. „Ši iniciatyva bus naudinga 
prieinamumo ir ekonomikos augimo požiūriu“, – teigė 
nuomonės dėl interneto ryšio vietos bendruomenėse 
pranešėjas Emilio Fatovic, kuris vis dėlto mano, kad 
numatyto 120 mln. EUR biudžeto nepakaks, nes reikia 
įdiegti kokybišką belaidžio ryšio paslaugą užtikrinant 
mažiausiai 100 Mb/s spartą. Komisija turi parengti 
aiškias taisykles dėl lėšų paskirstymo. Pavyzdžiui, 
Komitetas siūlo iš anksto numatyti didžiausią 
finansavimo sumą kiekvienai šaliai ir 20 proc. biudžeto 
skirti skaitmeniniu ir ekonominiu požiūriu mažiau 
išsivysčiusioms vietovėms, pavyzdžiui, saloms, kalnų 
ir periferinėms vietovėms arba nuo stichinių nelaimių 
nukentėjusiems regionams. (sma)� l

Baigti kurti euro struktūrą yra 
nepaprastai svarbu siekiant 
užtikrinti klestėjimą ir stabilumą

EESRK sausio mėn. plenarinėje sesijoje buvo 
surengti debatai su Komisijos nariu Pierre Moscovici 
apie Europos ekonomikos padėtį ir ekonominės ir 
pinigų sąjungos (EPS) stiprinimo perspektyvas. 
EESRK nariai per Komisijos narį perdavė aiškią 
žinią, kad Europos piliečiai ir ekonominės veiklos 
vykdytojai turi skubiai pajusti, kad Europos vadovai 
prisiima atsakomybę ir lyderio vaidmenį, ypač kai 
aptariami trūkstami elementai tikrai ekonominei ir 
pinigų sąjungai sukurti. ES integracijos procesas, 
ypač euras, gali būti tvarūs tik tuo atveju, jei 
ekonominiai, fiskaliniai, finansiniai, socialiniai ir 
politiniai aspektai kartu judės į priekį, net jeigu tam 
prireiks pakeisti Sutartį.

„Apžvelgti ankstesnius laimėjimus vienas po 
kito vykstančiuose Europos aukščiausiojo lygio 
susitikimuose yra gerai, tačiau to nepakanka“, – 
pareiškė EESRK ECO skyriaus pirmininkas Joost 
van Iersel (Darbdavių gr., NL).  – Raginame 
Europos politinius vadovus patvirtinti skaidrų EPS 

sukūrimo veiksmų planą, kuriame būtų nustatyti 
įgyvendinimo terminai. Europos suverenumo 
koncepcijoje mums reikia stabilumo, patikimumo 
ir nuspėjamumo. Tai vienintelis būdas nuraminti 
piliečius ir investuotojus dėl euro neatšaukiamumo 
ir mūsų bendros ateities Europoje.“

Komisijos narys P. Moscovici pateikė ekonominės 
padėties ES apžvalgą, numatydamas 1,6  proc. 
augimą 2017 m. ir 1,8 proc. 2018 m. Jis pažymėjo: 
„Mano vizija  – socialiniu ir fiskaliniu požiūriu 
vieninga Europa, kuri gali įveikti populizmą ir 
dirbti kartu siekdama didesnės savo piliečių 
ekonominės konvergencijos ir socialinės pažangos. 
Kadangi tikimasi, jog euras bus visos ES valiuta, 
absoliučiai būtina galutinai nustatyti euro zonos 
struktūrą, ir EESRK indėlis į šias diskusijas būtų labai 
pageidautinas.” Šie svarstymai buvo pakartoti ir per 
vasario 2 d. vykusius viešus Komiteto debatus dėl 
euro ateities ir EPS stiprinimo. (mm)� l

Kliūčių bendrajai rinkai šalinimas kartu 
užtikrinant socialines teises

Bendrajai rinkai kyla grėsmė. Nors JAV, Australija ir 
Japonija sugebėjo iš esmės padidinti vidaus paklausą, 
Europos bendrojoje rinkoje, kuri yra svarbus Europos 
integracijos ir klestėjimo veiksnys, užfiksuotas tik 
0,4  proc. augimas, o  euro zonoje 2008–2015  m. 
laikotarpiu augimas net sumažėjo 1,6 proc. Be to, 
darbuotojų ir sąžiningų bendrovių pasitikėjimą 
bendrąja rinka mažina piktnaudžiavimas, pavyzdžiui, 
socialinis dempingas, visų pirma tarpvalstybinių 
paslaugų srityje, o visuomenės parama mažėja.

„Tai griauna mūsų ekonomiką. Kad bendroji rinka 
pasiektų reikiamą augimo lygį, ji turi būti užbaigta, 
tačiau ne taisyklių ir pagrindinių ekonominių 
ir socialinių teisių sąskaita“,  – teigė pranešėjas 
Oliver  Röpke (Darbuotojų grupė, AT).  – Gerai 
veikianti bendroji rinka turi atitikti Europos 
ir nacionalinius teisės aktus, ir tai itin svarbu 
tarpvalstybinei veiklai.“ Europos integracijos 
srityje reikia rasti tinkamą ekonominio, socialinio 
ir aplinkosauginio vystymosi pusiausvyrą ir siekti 

didesnės ekonominės ir socialinės konvergencijos 
valstybėse narėse.

Nuomonėje savo iniciatyva „Bendrajai rinkai kylantys 
pavojai ir kliūtys“ EESRK taip pat ragina:
�l užtikrinti sąžiningą konkurenciją: laikytis 

Europos ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų, 
užtikrinti darbuotojų teisių apsaugą ir principą, 
pagal kurį už tą patį darbą toje pačioje vietoje 
būtų mokamas toks pat atlyginimas, ir užkirsti 
kelią fiktyviam darbuotojų komandiravimui ir 
nesąžiningos prekybos praktikai viešųjų pirkimų 
srityje;

�l pašalinti rinkos kliūtis: geriau pripažinti 
kvalifikaciją ir diplomus, pašalinti reguliavimo 
kliūtis ir kt.;

�l vykdyti reguliuojamo apmokestinimo politiką: 
pereiti prie bendros konsoliduotosios pelno 
mokesčio bazės, informacijos atskleidimo 
pagal valstybę reikalavimo, kovoti su mokesčių 
vengimu ir mokesčių rojaus reiškiniu. (sma)� l

EESRK ir EK bendrai organizuoja 
konferenciją, skirtą įsteigti Europos žiedinės 
ekonomikos platformą

Žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų 
platforma pradės savo veiklą per 2017  m. 
kovo 9–10 d. Briuselyje vyksiančią dviejų dienų 
konferenciją, kurią bendrai organizuoja Europos 
Komisija ir EESRK.

EESRK jau kurį laiką ragina sukurti šią platformą 
siekiant paskatinti skirtingų pilietinės visuomenės 
tinklų ir perėjime prie žiedinės ekonomikos 
dalyvaujančių subjektų bendradarbiavimą.

„Siekiant greitų ir praktinių rezultatų, vykstant 
permainoms mums reikia pagrindinių jų veikėjų 
ir dalyvių – pilietinės visuomenės“, – paaiškino 
EESRK narė, Tvaraus vystymosi observatorijos 
(TVO) pirmininkė Brenda King (Darbdavių gr., 
UK). „Žiedinėje ekonomikoje dalyvaujantys Europos 

suinteresuotieji subjektai nori dalytis žiniomis 
bei patirtimi ir aptarti svarbiausius perėjimo 
prie efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos 
aspektus“, – pridūrė EESRK vidaus rinkos, gamybos 
ir vartojimo skyriaus pirmininkas Martin Siecker 
(Darbuotojų gr., NL).

Daugelyje savo neseniai paskelbtų nuomonių EESRK 
pabrėžė, kad būtina pertvarkyti mūsų ekonomiką 
pereinant nuo linijinės prie žiedinės ekonomikos, 
kad būtų įsiklausyta į  Europos organizuotos 
pilietinės visuomenės raginimą imtis drąsių veiksmų 
efektyvaus išteklių naudojimo srityje. EESRK pritaria 
Europos Komisijos plataus užmojo veiksmų plano 
dėl žiedinės ekonomikos įgyvendinimui sutelkiant 
suinteresuotuosius subjektus ir valstybes nares 
bendroms ir suderintoms pastangoms. (sma)� l

Pirmininkaujančios Maltos prioritetų pristatymas

Maltos parlamento sekretorius, atsakingas už 
ES fondus ir 2017 m. pirmininkavimą, Ian Borg, 
EESRK sausio mėn. plenarinėje sesijoje pristatė ES 
Tarybai pirmininkaujančios Maltos prioritetus. Po 

pranešimo vyko gyva diskusija su EESRK nariais 
(daugiau informacijos apie planuojamą EESRK 
patariamąjį indėlį pirmininkaujant Maltai ieškokite 
šio naujienlaiškio sausio mėn. numeryje).� l

2



EESRK norėtų, kad perkėlimas į ES būtų 
atsietas nuo partnerystės susitarimų

Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų 
komisaro biuras (UNHCR) mano, kad 2017  m. 
visame pasaulyje bus beveik 1,2  mln. žmonių, 
kuriems reikia persikelti. 2015 m. visame pasaulyje 
perkelta tik 80  000 žmonių. Nesant tinkamos 
perkėlimo programos ir teisėtos galimybės patekti 
į  Europą, nemažai perkeltųjų asmenų, kuriems 
reikia tarptautinės apsaugos, patenka į pavojingų 
prekiautojų žmonėmis rankas. Savo nuomonėje dėl 
siūlomos perkėlimo į ES sistemos EESRK palankiai 
vertina pasiūlymą dėl ES perkėlimo sistemos kaip 
priemonę, būtiną siekiant padėti tiems, kurie ieško 
apsaugos, taip pat kaip žingsnį link tikrai bendros 
prieglobsčio politikos, kurią EESRK jau ilgą laiką 
propaguoja. Ši sistema taip pat turėtų suteikti 
geresnę paramą šalims prie ES sienų.

EESRK norėtų, kad nustatant perkėlimo į  ES 
kriterijus pirmiausia būtų atsižvelgiama į žmonių 

pažeidžiamumą ir šie kriterijai būtų atsieti nuo 
partnerystės susitarimų, paramos vystymuisi ar 
veiksmingo bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis 
dėl prieglobsčio. Komitetas ragina, kad UNHCR, 
kaip tarptautinė organizacija, turinti įgaliojimus ir 
kompetenciją, dalyvautų nustatant, ar asmeniui 
reikalinga apsauga, ar ne. UNHCR, kaip ir pats EESRK, 
taip pat turėtų priklausyti Perkėlimo į Sąjungą aukšto 
lygio komitetui. Šioje srityje Komitetas rekomenduoja 
nesuteikti ES valstybėms narėms arba trečiosioms 
šalims jokių specialių teisių rinktis pačioms.

Perkėlimo į ES programa turi būti įgyvendinama 
kartu su ankstyvos, veiksmingos ir sėkmingos 
integracijos programomis, įskaitant galimybę 
dalyvauti darbo rinkoje, kvalifikacijų pripažinimą 
bei profesinį ir kalbų mokymą. Šiame procese itin 
svarbų vaidmenį galėtų atlikti pilietinė visuomenė. 
(sma)� l

„Politikai ir pilietinė visuomenė turi imtis 
veiksmų prieš prekybą žmonėmis“
Kartu su JT surengtoje filmo 
peržiūroje pabrėžtas prekybos vaikais 
žiaurumas

2017 m. sausio 10 d. Briuselio vaizduojamojo 
meno centre BOZAR JT ir EESRK pristatė 
režisieriaus J.  D. Brown filmą „Parduota“ (angl. 
Sold). Prieš filmo peržiūrą kalbėjo EESRK narė 
Madi  Sharma (Darbdavių grupė, JK) ir JT 
regioninio informacijos centro Europai (UNRIC) 
direktorė Deborah Seward. Filme vaizduojamas 
prekybos vaikais brutalumas ir nežmoniškumas.

Visame pasaulyje prekybos žmonėmis aukomis 
kasmet tampa milijonai žmonių: remiantis JT 
narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos 
biuro (UNODC) duomenimis, dažniausia prekybos 
žmonėmis priežastis  –seksualinis išnaudojimas 
(53  proc.), antroje vietoje  – priverstinis darbas 
(40 proc.), kurio atvejų daugėja. 2015 m. Eurostato 
Darbo dokumente dėl prekybos žmonėmis nurodoma, 
kad 69 proc. ES užregistruotų aukų buvo parduotos 
seksualinio išnaudojimo tikslais, o  19  proc.  – 
priverstiniam darbui. Nors 49 proc. visame pasaulyje 
nustatytų prekybos žmonėmis aukų yra suaugusios 
moterys, 33 proc. – vaikai.

Savo nuomonėse dėl prekybos žmonėmis EESRK 
ragino geriau apsaugoti ir remti aukas, kurias dažnai 
pirmą kartą pastebi vietos lygmeniu dirbančios 
pilietinės visuomenės organizacijos. Komitetas 
mano, kad tai labai svarbu siekiant joms sudaryti 
galimybes sugrįžti į visuomenę, kuri laikosi įstatymų 
ir už kurios ribų jos buvo atsidūrusios. Jų integracija 
į darbo rinką turėtų būti finansuojama viešosiomis 
lėšomis. 

Po filmo peržiūros vyko podiumo diskusija su 
UNODC, TDO, UNICEF atstovais ir Madi Sharma; 
buvo raginama imtis griežtesnių politinių veiksmų 
ir persvarstyti Europos politikos sritis. Kalbėjusieji ne 
tik aptarė prekybos žmonėmis priežastis ir galimas 
kovos su ja priemones, bet ir pabrėžė itin svarbų 
pilietinės visuomenės organizacijų bei kiekvieno 
individo vaidmenį ir paragino imtis bendrų veiksmų. 
(jk)� l

©
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Visiems naudingos inovacijos ir mokslas. Kas naujo?
parengė EESRK pirmininko 
pavaduotojas Gonçalo Lobo Xavier

Tur int  omenyje ,  kad pagal  programą 
„Horizontas  2020“ mokslinių tyrimų ir inovacijų 
projektams finansuoti septynerių metų laikotarpiui 
numatytas 80 mlrd. EUR biudžetas, galima lengvai 
prieiti prie išvados, kad potencialus poveikis žmonių 
gyvenimui darbo vietų ir pridėtinės vertės Europos 
ekonomikai kūrimo požiūriu galėtų būti itin teigiamas.

Taigi ką apie tai mano paprasti žmonės?

Mokslo bendruomenė išreiškė didelį pasitikėjimą 
programos „Horizontas 2020“ iniciatyvų potencialu, 
tačiau kartu įspėjo, kad jos turi apimti visą mokslinių 
tyrimų ir inovacijų grandinę nuo pagrindinių iki su 
produktais ir paslaugomis susijusių mokslinių tyrimų. 
Savo nuomonėje dėl programos „Horizontas 2020“ 
laikotarpio vidurio peržiūros (pranešėjas Ulrich Smith, 
Darbdavių gr., DE) EESRK teigė, kad „tik teikiant 
gerai subalansuotą paramą visai šiai grandinei 
bus užtikrinama, kad sukaupta praktinė patirtis 

būtų pritaikyta ir galiausiai duotų visuomeninės ir 
ekonominės naudos“, t. y. turėtų teigiamą poveikį 
žmonių gyvenimui.

Iš tikrųjų paprastas pilietis turi labai mažai informacijos 
apie galimą mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatų 
poveikį kasdieniam gyvenimui.

Jei dar pridursime, kad skirtingų valstybių narių 
mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūra (vis dar) 
labai skiriasi, tampa aišku, kodėl tvirtinu, kad vien 
didindami programos biudžetą mokslo ir inovacijų 
propagavimo visuomenėje veiklai nepakeisime 
paprasto visuomenės nario nuomonės šiuo klausimu.

Todėl pasisakome už tai, kad reikia gerinti bazinį 
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą prasčiau 
pasirengusiuose Europos regionuose, o  tik vėliau 
dėmesį sutelkti į vadinamuosius atsakingus mokslinius 
tyrimus ir inovacijas.

Europa turi dar trejus metus geriau įgyvendinti 
šią programą supaprastinant taisykles, vartojant 

aiškesnę kalbą kvietimuose dalyvauti programoje, 
demokratiškiau atrenkant pareiškėjus, suteikiant 
finansavimo galimybių mažiems ir vidutiniams, 
tačiau didelį poveikį turintiems projektams, įtraukiant 
socialinę žiniasklaidą kaip pagrindinį elementą, 
pavyzdžiui, viešinant sėkmingas iniciatyvas, kai tai 
labai svarbu siekiant padidinti informuotumą, – visa 
ta reikia turėti omenyje.

Taip pat turėtume apsvarstyti galimybę parengti 
inovacijų kursus žurnalistams arba žurnalistikos 
apdovanojimą inovacijų srityje siekiant didinti 
paprastų žmonių, kurie, be kita ko, yra galutiniai 
mokslinių tyrimų ir inovacijų naudotojai, supratimą, 
kokią įtaką programa „Horizontas 2020“ gali turėti jų 
gyvenime.

Visu tuo siekiama parodyti, kad inovacijos ir moksliniai 
tyrimai nėra aukštasis pilotažas! Tai yra sritis, kuri 
gali pagerinti mūsų gyvenimo kokybę ir suteikti 
pasididžiavimo, kad priklausome visų ir visiems 
tarnaujančiai Europai. Paprasta, ar ne?� l

Atminties tekstūra
Portretų paroda

Maltos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu 
EESRK rengiama tarptautiniu mastu pripažinto 
Maltos fotografo Joseph P. Smith šiuolaikinių 
portretų paroda. Joje demonstruojami ilgiausiai 
senoviniame Birgu mieste gyvenančių žmonių 
portretai ir vaizdo interviu su fotografijų herojais 
bei užkulisių veikla. Oficialus parodos atidarymas 
įvyks 2017 m. vasario 22 d. EESRK vasario mėn. 
plenarinės sesijos metu, paroda veiks iki 2017 m. 
kovo 24 d. JDE pastato 6 aukšto fojė. (jp)� l

Suplanuoto nusidėvėjimo 
problemos sprendimas. 
Naujoje knygoje teigiama, 
kad EESRK atliko precedento 
neturintį vaidmenį

Neseniai išleistoje knygoje pavadinimu Understanding Planned 
Obsolescence („Kaip suprasti suplanuotą nusidėvėjimą?“) Brazilijos 
aplinkos teisės ir biologijos teisės lektorė Kalima Pope nagrinėja 
suplanuoto nusidėvėjimo priežastis, sąnaudas ir poveikį. Knygoje 
atidžiai apžvelgiamas EESRK darbas šiuo klausimu nuo 2013  m. 
Thierry Libaert precedento neturinčios nuomonės ir vėlesnio projekto, įgyvendinto Henri Malosse 
pirmininkavimo laikotarpiu, iki 2016 m. tyrimo dėl Gyvavimo ciklo ženklinimo poveikio vartotojams 
ir daroma išvada, kad „ES Europos ekonomikos ir socialių reikalų komiteto susitelkimas parengiant 
nuomonę ir vėliau sukuriant kovos su suplanuotu nusidėvėjimu programą yra viena svarbiausių 
priemonių, kurių iki šiol ėmėsi valdžios institucijos šioje srityje.“

Kamila Pope, Understanding Planned Obsolescence – Unsustainability Through Production, Consumption 
and Waste Generation, Kogan Page, 2017 m., p. 240. (dm)
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Pirmininkas G. Dassis sveikina naujai išrinktą Europos 
Parlamento Pirmininką

Sausio  19  d. EESRK pirmininkas 
Georges Dassis nusiuntė sveikinimą 
Antonio Tajani tapus naujuoju Europos 
Parlamentu Pirmininku. Išreikšdamas 
viltį, kad ir ateityje bus tęsiamas EESRK 
ir Europos Parlamento santykius 
lydėjęs puikus bendradarbiavimas, 
G. Dassis patikino A. Tajani, kad EESRK 
visapusiškai rems Europos Parlamentą 
įveikiant laukiančius sunkumus: „Jūs 
esate išrinktas Europos Sąjungai 
kritiniu momentu. Pagrindinis visų 
Europos dalyvių tikslas  – susigrąžinti 

piliečių pasitikėjimą ir domėjimąsi mūsų 
projektu ir veikla. Europos Parlamentas, 
kaip demokratiškai išrinkta ES institucija, 
turi atlikti svarbų vaidmenį. Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas, atstovaujantis Europos 
organizuotai pilietinei visuomenei, 
pasirengęs tapti tvirtu partneriu siekiant 
šio tikslo.“

Georges Dassis taip pat pasiūlė ieškoti 
būdų stiprinti su Komiteto nuomonėmis 
susijusią veiklą EP, užtikrinti tinkamą EP 
ir EESRK narių veiklos koordinavimą 
ir nustatyti kitus bendrus prioritetus. 
Komiteto pirmininkas pakvietė A. Tajani 
tarti žodį EESRK asamblėjai vienoje 
iš būsimų plenarinių sesijų. „Esame 
įsitikinę, kad savo dalyvavimu gerokai 
sustiprinsite Sąjungos teisėkūros 
institucijų ir pilietinės visuomenės 
atstovų ryšius“, – baigdamas pažymėjo 
pirmininkas G. Dassis. (dm)� l

EESRK narys Tom Jones dalyvavo podiumo diskusijoje Berlyne 
vykusioje tarptautinėje parodoje „Žalioji savaitė“

EESRK nariai Tom Jones (Įvairių 
interesų gr., UK), Jarmila Dubravská 
(Darbdavių grupė, SK) ir Piroska Kállay 
(Darbuotojų gr., HU) dalyvavo Berlyne 
vykusioje tarptautinėje žemės ūkio 
parodoje „Žalioji savaitė“ – išskirtiniame 
maisto pramonės ir žemės ūkio 
renginyje, kuris kiekvienais metais 
pritraukia pusę milijono lankytojų.

Tom Jones buvo pakviestas dalyvauti 
podiumo diskusijoje Deklaracija 
„Korkas 2.0“ – nuo svarstymų prie 
veiksmų, kurioje taip pat dalyvavo 
Komisijos narys Phil Hogan ir Vokietijos 
žemės ūkio ministras Christian Schmidt. 
T.  Jones pabrėžė, kad kaimo plėtros 
srityje reikia skirti specialų dėmesį 
verslių jaunų ūkininkų ir kaimo jaunimo 
rėmimui. Vienas iš tokios apčiuopiamos 
pagalbos būdų – sparčiojo plačiajuosčio 
ryšio įdiegimas kaimo vietovėse, nes 
tai naudinga tiek jaunajai kartai, tiek 
įmonėms. Atnaujinus agrarinio turizmo 
ir kaimo turizmo infrastruktūrą būtų 

kuriamos naujos galimybės vietos 
ekonomikos augimui ir darbo vietų 
kūrimui. Didelį potencialą turi su 
sveikata susijusi poilsio veikla, nes ji 
į  kaimo vietoves pritraukia daugiau 
miestiečių. Be to, didinant kaimo 
vietovių dinamiškumą svarbų vaidmenį 
atlieka vartotojai, todėl turėtų būti 
didinamas jų informuotumas apie 
atsekamų ir tvariai pagamintų maisto 
produktų vertę.

Vien tik kaimo plėtros programomis 
ir BŽŪP priemonėmis nepavyksta 
sustabdyti kaimo vietovių nuosmukio. 
Reikia sudaryti galimybes kaimo 
vietovėse naudoti ir kitus ES investicinius 
fondus. Pokyčiai visų pirma priklauso 
nuo vietos gyventojų ir įmonių (įskaitant 
socialines įmones) verslumo dvasios, nes 
jie užpildo spragas kaimuose, kuriuose 
nebeteikiamos viešosios paslaugos. 
Tvarios kaimo vietovės yra naudingos 
visiems piliečiams. (sma)� l

Naujųjų metų priėmimas Karaliaus rūmuose

Naujųjų metų pradžioje Belgijos 
Karalius ir Karalienė surengė tradicinį 
priėmimą Karališkuosiuose Rūmuose 
norėdami perduoti geriausius linkėjimus 
ES institucijų ir nuolatinių atstovybių 
ES Briuselyje vadovams. Šių metų 
priėmimas vyko sausio  25  d. EESRK 
atstovavo pirmininkas Georges Dassis, 
pirmininko pavaduotojai Michael Smyth 
ir Gonçalo Lobo Xavier, generalinis 
sekretorius Luis Planas ir Protokolo 
skyriaus vadovas Dominique-François 
Bareth. (dm)� l

TRUMPAIEuropa keičiasi. Kokie iššūkiai laukia 
profesinių sąjungų?
parengė EESRK Darbuotojų 
grupė

2017  m. vasario  15  d. Darbuotojų 
grupė surengė neeilinį posėdį savo 
strategijai ir prioritetams aptarti gerokai 
pasikeitus politiniam klimatui: naujas 
Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas, 
„Brexit“ ,  neof ic ia l ios  „didžiosios 
koalicijos“ Europos Parlamente iširimas, 
vyriausybės krizė Italijoje ir artėjantys 
rinkimai Nyderlanduose, Prancūzijoje ir 
Vokietijoje. Posėdžio dalyviai apsvarstė 
būsimus Europos profesinių sąjungų 
iššūkius ir galimybes pasikeitus politinėms 
ir institucinėms aplinkybėms, dėl kurių jos 
turi labiau nei kada nors anksčiau ginti 
Europos demokratines vertybes ir teisinę 

valstybę nuo vis agresyvesnių populistinių 
judėjimų ir jų klaidinančios propagandos.

Visi dalyviai primygtinai pabrėžė, kad 
geriausia apsauga nuo tokių reiškinių – 
naujas ES ekonominis ir socialinis 
modelis, skatinantis užimtumą ir 
ekonomikos augimą, užtikrinantį 
žmonių gerovės lygio kilimą. Jie pabrėžė 
tvirtą ES ateities ir veiksmingo socialinio 
ramsčio sąsają ir aptarė, kaip būtų 
galima pasinaudoti tiek viešosiomis, 
tiek privačiomis investicijomis naujoms 
darbo vietoms kurti. Neseniai priimta 
EESRK nuomonė dėl socialinio ramsčio 
yra geras atspirties taškas, nes joje 
dėmesys sutelkiamas į  konkrečius 
pasiūlymus, kaip paversti šį projektą 
konstruktyviomis,  prasmingomis 
priemonėmis žmonių gyvenimo ir 
darbo sąlygoms pagerinti ir susigrąžinti 
jų pasitikėjimą Sąjunga. (mg)� l

Kuriant sąžiningą dalijimosi ekonomiką: 
bendradarbiavimo platformų vaidmuo ir vieta
parengė EESRK Įvairių 
interesų grupė

2016 m. gruodžio 5 d. EESRK Įvairių 
interesų grupės pirmininkas Luca Jahier 
(IT) pirmininkavo konferencijai, kurioje 
socialinės ir solidarumo ekonomikos 
atstovai pateikė pavyzdžių, kaip kurti 
sąžiningumo ir dalijimosi principais 
paremtas platformas, ir pasakojo apie 
įvairius modelius, galimybes ir iššūkius, 
kuriuos tokios platformos kelia teisės 
aktų leidėjams ir visuomenei.

Skaitmeninės platformos yra dalijimosi 
ekonomikos pagrindas. Visoje ES ir 
pasaulyje žmonės, socialiniai verslininkai 
ir bendruomenės taiko šias galingas 
priemones, kad sukurtų ir išsaugotų 
bendrai naudojamas prekes ir paslaugas 
ar galėtų jomis naudotis. Kadangi 
šie subjektai siekia sąžiningumo ir 
perskirstymo tikslų, jų skaitmeninių 
platformų modeliai radikaliai skiriasi nuo 

tų, kurie bando pasisavinti vartotojų ir 
prie platformų veikimo prisidedančių 
asmenų sukurtą vertę ir patys save 
iškelia aukščiau socialinių įstatymų 
ir teisingumo. Šias platformas reikia 
pripažinti ir sąžiningai reglamentuoti.

Remiant  Įvair ių  interesų grupei 
į konferenciją Briuselyje susirinko beveik 
200  žmonių, atstovaujančių šešioms 
organizaci joms,  kurios dalyvauja 
socialinėje ir solidarumo ekonomikoje, 
ir „The Commons“ socialiniam judėjimui, 
subūrusiam kartu išteklius naudojančių 
vartotojų bendruomenes. Renginio 
dalyviai:
�l s u s i p a ž i n o  s u  į k v e p i a n č i a i s 

pavyzdžiais, kaip bendradarbiavimo 
platformos veikia kultūros, maisto, 
žemės, įmonių keitimosi paslaugomis, 
vietos valiutos ir panašiose srityse;

�l aptarė teisinius klausimus, susijusius 
su darbo teise,  nuosavybe, 
sutartimis ir mokesčiais;

�l paaiškino, ko jie tikisi iš Europos 
Sąjungos, valstybių narių ir miestų;

�l kalbėjo apie partnerystės skatinimą.

Įvairių interesų grupė, kurioje yra 
nemažai narių, atstovaujančių socialinės 
ekonomikos sektoriui, pakartojo, kad 
grupė atlieka vadovaujamą vaidmenį 
skatindama ir kurdama dalyvaujamąją 
demokratiją ir palaikydama ir megzdama 
ryšius su pilietinės visuomenės atstovais 
visame pasaulyje. (cl)� l

Lenkų kino režisieriaus Andrzej 
Wajda fotoportretų paroda

parengė EESRK 
Darbdavių grupė

Sausio mėn. EESRK surengė parodą, 
kurioje buvo eksponuojama daugiau 
kaip 30  neseniai mirusio lenkų kino 
režisieriaus Andrzej Wajda portretų. 

Pasaulinio garso menininko fotografo 
Czesław Czapliński fotografijos atspindi 
keletą skausmingų A. Wajda profesinio ir 
asmeninio gyvenimo momentų.

„Ne veltui sakoma, kad Andrzej Wajda 
buvo pasaulyje pripažintas Europos 

kino meistras ir simbolis“,  – kalbėjo 
EESRK Darbdavių grupės pirmininkas 
Jacek Krawczyk per parodos atidarymą 
sausio  25  d. Jis paragino auditoriją 
pažiūrėti paskutinį Andrzej Wajda filmą 
„Povaizdžiai“ (angl. Afterimage), kuris 
Briuselyje bus rodomas kovo mėn.

Lenkų rašytojas, dramaturgas ir 
scenaristas Maciej   Karpiński  su 
auditorija pasidalijo labai asmeniškais 
prisiminimais apie darbą su A. Wajda. Jis 
pabrėžė, kad A. Wajda buvo ne tik didis 
lenkų menininkas, bet ir didis europietis, 
kuris labai domėjosi Europos reikalais ir 
juos išmanė.

Paroda buvo surengta EESRK Darbdavių 
grupės iniciatyva. (lj)� l
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