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Gerbiami skaitytojai,

Štai ir vėl pradėsime darbus, atver-
siančius daug naujų perspektyvų. 
Dirbti pradės ne tik naujai išrinktas 
Europos Parlamentas, ateinančiais 
mėnesiais bus sudaryta būsimoji 
Europos Komisija, kurios pirmininką 
Jean-Claude Juncker galime pasvei-
kinti jau dabar.

Po sudėtingos fi nansų ir ekonomikos 
krizės Europa sprendžia socialinės 
ir politinės krizės problemas, kurios 
kelia grėsmę pačiam jos pagrindui. 
Atnaujinti ryšius su europiečiais, 
atgauti jų pasitikėjimą ir dar kartą 
suteikti jiems norą kurti svajonių 
Europą – tokie turėtų būti ateinančių 
penkerių metų prioritetai.

Būtent siekdamas šio tikslo Jean-
Claude Juncker norėtų būti „sociali-
niam dialogui kviečiančiu pirmininku“. 
Europos ekonomikos ir socialinių rei-
kalų komitetas labai palankiai įvertino 
šį raginimą ir pareiškia, kad Komite-
tas – Europos pilietinės visuomenės 
balsas – sieks būti atsakingu ir rimtu 

pasiūlymus generuojančiu partneriu. Mūsų regionų reindustrializacija, būsimos 
investicijos, konkurencingos mokymo sistemos – tai vienos svarbiausių veiklos 
sričių, kuriose sieksime konkrečių, vietos patirtimi grindžiamų pokyčių.

Europai reikia atkurti vienybę, atgaivinti visiems priimtiną „Europos tapatybės“ 
sąvoką, pasiūlyti bendrą ateitį užtikrinantį projektą. Todėl Europa turi toliau eiti Lisa-
bonos sutartimi pradėtu keliu, kuris atveria didesnes dalyvaujamosios demokratijos 
galimybes. Mūsų Komitetas yra pasirengęs kartu su europiečiais įveikti šį iššūkį.

Henri Malosse
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas
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2015-ųjų, kurie paskelbti Europos vystymosi metais, 
tikslas – paskatinti prisiimti didesnius įsipareigojimus

Ateinantys 2015-ieji metai bus Euro-
pos vystymosi metai. Europos ekono-
mikos ir socialinių reikalų komitetas 
atliko pagrindinį vaidmenį užtikrinant, 
kad šie JT ir Europos sprendžiamiems 
vystymosi klausimams svarbūs 
metai būtų deramai pripažinti visoje 
Europoje.

Bendras 2015-ųjų, Europos vysty-
mosi metų, tikslas – paskatinti didinti 
visuomenės informuotumą ir daugiau 
europiečių, ypač jaunimo, įtraukti 
į vystymosi veiklą daugiausia dėmesio 
skiriant visuotiniam solidarumui ir tei-
singumui, žmogaus teisėms ir moterų 
įgalinimui. Be to, norima paskatinti 
žmones dalyvauti sudarant vystymosi 
po 2015 m. darbotvarkę.

Šią idėją 2011 m. atgaivino EESRK narys 
Andris Gobiņš, jau aktyviai dalyvaujan-
tis sprendžiant vystymosi klausimus 
savo gimtojoje Latvijoje, kartu su NVO 
konfederacija pagalbai ir vystymuisi 
CONCORD ir EESRK. Jie stengėsi gauti 
ES regionų komiteto, už vystymąsi 
atsakingo Komisijos nario Andris Pie-
balgs ir Europos Parlamento paramą.

Galiausiai tuometinis EESRK pirminin-
kas Staff an Nilsson ir EP Pirmininkas 
Martin Schulz parašė bendrą laišką 
Europos Komisijos Pirmininkui José 
Manuel Barroso ir paragino priimti 
pasiūlymą. Atsakymas buvo teigiamas. 

Visa kita – jau istorija. 2013 m. gruo-
džio  mėn. EESRK priėmė nuomonę, 
kurioje palankiai įvertino Europos vys-
tymosi metus (2015 m.) – pirmuosius 
Europos metus, kuriuos minint dėme-
sys sutelkiamas ir į išorės veiksmus už 
ES sienų.

„Manau, tai išties nuostabu, – teigia 
Andris Gobiņš. – Esu paprastas žmogus, 
ne superžvaigždė, pilietinės visuome-
nės atstovas iš mažos valstybės narės, 
kuri dar visai neseniai pati buvo para-
mos gavėja, tačiau sulaukusi didelės 
paramos iš visų pusių, visų pirma CON-
CORD, ši iniciatyva tapo tikrove.“

„Pilietinė visuomenė aktyviai dalyvaus, 
nes pradinė idėja ir kilo iš jos, – tvirtina 

Europos Komisijos Vystymosi ir ben-
dradarbiavimo GD Informacijos sky-
riaus vadovė Stina Soewarta. – Minėti 
Europos metus be visuomenės daly-
vavimo nėra jokios prasmės.“ Veikla 
bus vykdoma tiek ES, tiek nacionaliniu 
lygmeniu, ir pilietinė visuomenė jau 
dalyvauja ją organizuojant. Pavyz-
džiui, birželio mėn. daugiau nei 300 
europiečių atvyks į Briuselį ir svarstys, 
kaip informuoti apie vystomąjį bendra-
darbiavimą. Didelė dalis partnerių bus 
žmonės iš besivystančių šalių.

ES ir jos valstybės narės yra didžiausios 
pasaulyje paramos vystymuisi teikėjos, 
teikiančios daugiau nei pusę ofi cialios 
paramos pasaulio mastu (2011  m. 
53 mlrd. EUR). 2012 m. tyrimas parodė, 
kad 85  proc. europiečių mano, jog 
svarbu padėti žmonėms besivystan-
čiose šalyse ir, nepaisant ekonomikos 
krizės, šis skaičius nedaug tepakito. 
Daugiau nei vienas ketvirtadalis euro-
piečių aukoja iš savo pajamų.

Nors daroma pažanga, ne visi tūkstan-
tmečio vystymosi tikslai bus pasiekti 
kitais metais. Naujoje pasaulinio 
vystymosi po 2015 m. darbotvarkėje 
turi būti nustatyti tvirtesni ir konkre-
tesni įsipareigojimai, kuriuos, kaip 
pažymi A.  Gobiņš, „turėtų prisiimti 
ne tik vyriausybės, bet ir kiekvienas, 
galintis prisidėti prie to, kad pasaulyje 
būtų geriau gyventi“. „Žmonės patys 
atsako už tvarų vartojimą ir sąžiningą 
elgesį, – pabrėžia jis. – Mums reikia 
paramos tikriems pokyčiams. Tai sva-
jonė ir dabar esame šiek tiek arčiau 
galimybės šią svajonę paversti rea-
lybe.“ ●

Stiprinkime ekonomiką, kad sustiprėtų Europa
500-oje plenarinėje sesijoje EESRK 

priimtoje nuomonėje nurodoma, kad 
naujieji Europos lyderiai turi imtis 
veiksmų, kad būtų užbaigta ekono-
minė ir pinigų sąjunga (EPS). Bendro-
mis pastangomis sukūrusi tvirtesnę 
ekonomikos valdymo struktūrą Europa 
galės veiksmingiau kovoti su sąstingiu 
ir nedarbu.

„Ekonominė ir pinigų sąjunga, kuri dar 
toli gražu neužbaigta, yra būtina norint 
susigrąžinti pasitikėjimą Europos pro-
jektu ir užtikrinti jo tvarumą“, – teigė 
Joost van Iersel (Nyderlandai, Darbda-
vių grupė), vienas iš dviejų nuomonės 
pranešėjų.

Visų pirma Europa turi pradėti įgyven-
dinti tikrą augimo, užimtumo ir stabi-
lumo paktą, kuris būtų grindžiamas 
geresniu esamų teisės aktų įgyvendi-
nimu ir skatinamas viešosiomis ir pri-
vačiomis investicijomis. Antra, kadangi 
krizė atskleidė pačios EPS struktūros 
trūkumus, EESRK pasiūlė planą, kaip 

EESRK narys Andris Gobiņš
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EESRK darbo rinkos observatorija (DRO) 
atliko tyrimą Graikijoje, Kroatijoje, Italijoje, 
Austrijoje, Slovakijoje ir Suomijoje, kad 
parengtų ataskaitą dėl ES jaunimo nedarbo 
politikos įgyvendinimo šiose šalyse. Nors 
padėtis įvairiose šalyse labai skiriasi, o jaunimo 
nedarbas svyruoja nuo 58,3 proc. Graikijoje 
iki 9,2 proc. Austrijoje, visoms ES valstybėms 
narėms yra bendrų sprendimų.

Kaip rodo Austrijos ir Suomijos pavyzdžiai, 
socialinių partnerių, jaunimo organizacijų 
ir viešųjų institucijų bendradarbiavimas 
gali padėti suformuoti veiksmingą jaunimo 
politiką. „Suinteresuotieji subjektai jaunimo 
politikai gali sukurti tikros pridėtinės vertės, 

nes jie išmano darbo rinkos realijas ir su jomis 
susiduria. Šios pilietinės visuomenės realisti-
nės įžvalgos yra būtinos,“– teigia Darbo rinkos 
observatorijos pirmininkė Christa Schweng 
(Austrija, Darbdavių grupė).

Nemaža tyrimo dalis yra skirta Jaunimo garan-
tijos įgyvendinimo analizei.

2013 m. pradėta įgyvendinti Jaunimo garan-
tija užtikrina, kad visi jaunesni nei 25 metų 
amžiaus žmonės per keturis mėnesius nuo 
darbo netekimo arba formaliojo mokymosi 
užbaigimo gautų kokybišką ir konkretų pasiū-
lymą. Tai gali būti darbo, pameistrystės, sta-
žuotės arba tolesnio mokymosi pasiūlymas, 
kuris turėtų būti pritaikytas prie kiekvieno 
asmens poreikių ir padėties. Tyrimo išvadoje 
teigiama, kad jeigu Jaunimo garantija yra tin-
kamai įgyvendinama, ji turi didelį potencialą 
paskatinti struktūrines reformas. Pavyzdžiui, 
kai kurios nacionalinės švietimo sistemos 
galėtų būti geriau pritaikytos prie darbo rinkos 
poreikių, kad jaunimas įgytų tų įgūdžių, kurių 
reikia įmonėms. „Graikijos, Italijos ir Kroatijos 
suinteresuotieji subjektai pritaria aktyvesniam 
ir kokybiškesniam mokymui darbo vietoje 
bei tvirtesniems švietimo įstaigų ir įmonių 
ryšiams. Tai aiškus būdas judėti į priekį,“– tei-
gia Christa Schweng.

Visi 5 milijonai darbo neturinčių jaunų žmonių 
Europoje susiduria su skirtingomis aplinkybė-
mis, todėl reikėtų laikytis konkretiems atve-
jams pritaikyto, kruopščiai suplanuoto, su 
suinteresuotaisiais subjektais sutarto ir prie 
nacionalinių sąlygų pritaikyto požiūrio. (cad)
 ●

užbaigti EPS siekiant užtikrinti tvarius ir subalansuotus eko-
nominės veiklos rezultatus ir užkirsti kelią būsimoms krizėms. 
Šio būsimam Europos teisėkūros laikotarpiui numatyto plano 
pagrindą turėtų sudaryti keturi ramsčiai, apimantys visiškai 
integruotą Europos kapitalo rinką, konkurencingumo, eko-
nominės konvergencijos ir Europos solidarumo didinimo 
priemones ir priemones, skirtas ekonominio koregavimo 
socialinėms pasekmėms įveikti ir ES bei euro zonos institu-
cijų demokratiniam teisėtumui sustiprinti.

„Europos investicijų į augimą ir darbo vietų kūrimą nepa-
didinant nacionalinės skolos planas yra tai, ko šiuo metu 
labiausiai reikia piliečiams. Nebereikia tuščių žodžių ar 
ilgų dokumentų be konkrečių pasiūlymų“, – teigė Carmelo 
Cedrone (Italija, Darbuotojų grupė), pageidavęs, kad šie 
klausimai taptų vienais svarbiausių ES darbotvarkės punktų.

Nuomonėje pabrėžiama, kad platesnė ir geresnė ekonominė, 
socialinė ir politinė ES šalių integracija yra būtina norint rasti 
išeitį, kuri patenkintų žmonių lūkesčius gyvenimo kokybės ir 
gerovės srityje. Nuomonėje daroma išvada, kad palaikymas 
ir pilietinės visuomenės įsitraukimas valstybėse narėse turi 
lemiamą reikšmę norint sustiprinti ekonomiką, kad sustiprėtų 
Europa. (cad/aa) ●

Jaunimo nedarbas. Tyrimas 6 šalyse

Maisto nešvaistykite! Maistą dovanokite!

Pilietinė visuomenė – aktyvi atsinaujinančiosios energijos gamintoja

Europos Komisija priėmė klimato kaitos ir ener-
getikos dokumentų rinkinio bendruosius tikslus 
2030 m. ir, be kitų dalykų, nori atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių dalį energijos rūšių derinyje padi-
dinti nuo 14 proc. (2012 m.) iki 27 proc. (2030 m.). 
EESRK pritaria šiam tikslui ir kartu ragina nustatyti 
konkrečius tikslus valstybių narių lygmeniu.

Tačiau norint užtikrinti, kad būtų imtasi rei-
kiamų veiksmų, nepakaks vien tik nustatyti tiks-
lus; struktūrinės energijos sistemos permainos 
turi būti skatinamos atitinkamais teisės aktais. 
Klimato kaitos ir energetikos problemas įveikti 
pavyks tik tuomet, jei smulkiems gamintojams 
taip pat bus sudarytos sėkmingam jų atsinau-
jinančiosios energijos projektų įgyvendinimui 

būtinos sąlygos. Siekdamas šio tikslo EESRK kibo 
į darbą, kad įvertintų, kokios sąlygos piliečiams 
ir bendruomenėms leistų imtis nuosavų atsinau-
jinančiosios energijos iniciatyvų.

Piliečiai, ūkininkai, kooperatyvai, vietos ir regionų 
lygmens mažosios ir vidutinio dydžio įmonės ir 
bendruomenės tapo Vokietijoje vykdomos ener-
getikos sistemos pertvarkos (vok. Energiewende) 
varomąja jėga ir vos per dešimt metų atsinauji-
nančiosios energijos dalį padidino nuo 6 iki beveik 
25 proc. Jie taip pat buvo daugiau nei pusės visų 
investicijų šiame sektoriuje šaltiniu. Be to, tyrimai 
parodė, kad, kai smulkūs gamintojai iškastinį kurą 
pakeitė atsinaujinančiąja energija, tai turėjo ypač 
didelį grynąjį poveikį užimtumui.

Būtent dėl stambaus masto Vokietijos investicijų 
vėjo ir saulės energijos gamybos sąnaudos smar-
kiai sumažėjo, o šiomis žemesnėmis sąnaudomis 
dabar gali pasinaudoti kitos valstybės narės. 
Atsižvelgiant į tai ir į naudą aplinkai bei padidė-
jusią energetinę nepriklausomybę, atrodo visiš-
kai logiška remti atsinaujinančiosios energijos 
gamybos plėtrą, ypač kai kalbama apie smulkius 
gamintojus.

EESRK tyrimo išvados bus pristatytos rugsėjo 17 d. 
ryte Briuselyje vyksiančioje konferencijoje (dau-
giau informacijos ieškokite http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal .en.sdo-observatory-
red). (nq/sma) ●

Darbo rinkos observatorijos pirmininkė Christa Schweng

Du nuomonės dėl Ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo pranešėjai: 
Ekonominės ir pinigų sąjungos, ekonominės ir socialinės sanglaudos (ECO) 
skyriaus pirmininkas Joost van Iersel ir EESRK narys Carmelo Cedrone

Liepos 7 d. Briuselyje Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) kartu su 
Europos maisto bankų federacija (FEBA) surengė 
konferenciją „Maisto produktų aukojimas. Kova 
su maisto stygiumi ir maisto švaistymu“.

79 milijonai ES piliečių gyvena žemiau skurdo 
ribos ir 16 milijonų tenka pasikliauti labda-
ros organizacijų teikiama pagalba maistu, tuo 
tarpu išmetama 89 milijonai tonų maisto. 
EESRK pirmininkas Henri Malosse yra įsitikinęs, 
kad taip elgtis yra nežmoniška: „Visuomenė, 
kuri trečdalį vartoti tinkamo maisto išmeta, kai 
tiek daug žmonių kenčia alkį, negali savęs lai-
kyti humaniška“. Jis Europai priminė, kad ji yra 
atsakinga už tai, kad ši netoleruotina padėtis 
pasikeistų.

Nors daug įmonių ir asmenų yra pasirengę paau-
koti perteklinius maisto produktus, skirtingos 
valstybių narių teisinės ir praktinės kliūtys jų 
pastangas smarkiai apsunkina.

Aiškesnės taisyklės, kad maistą 
aukoti būtų lengviau

Konferencijos metu įmonė „Bio by Deloitte“ 
supažindino su EESRK užsakyto tyrimo 
dėl maisto aukojimui iškylančių kliūčių ir 
geriausios šios srities praktikos išvadomis. 
Europoje jau yra gerų teisėkūros ir praktikos 
pavyzdžių, kurie sudaro palankias sąlygas 
paaukoti maistą, juos tiesiog reikia pritaikyti 
visose šalyse. Būtinos ES masto gairės fi ska-
linių priemonių, maisto produktų vartojimo 
hierarchijos, atsakomybės ir maisto pro-
duktų galiojimo laiko klausimais. „Tyrimas 
yra svarbus atramos taškas norint žengti 
kitą lemiamą žingsnį – palengvinti aukojimą 
kartu užtikrinant maisto saugą. Dabar reikia 
imtis veiksmų ES lygmeniu“, – nurodė Yves 
Somville (Belgija, Įvairių interesų grupė). 
EESRK dės pastangas, kad tyrimo išvados 
būtų įgyvendintos, būtent imantis teisėkū-
ros iniciatyvų ES ir valstybių narių lygmeniu 

ir raginant taikyti specialias 
priemones.

Maisto bankai – 
svarbiausias 
subjektas

Maisto aukojimo proceso 
metu lemiamas vaidmuo 
tenka maisto bankams, 

kadangi jie surenka maistą iš aukotojų (maisto 
produktų gamintojų, platintojų, mažmeni-
ninkų ir pavienių asmenų) ir jį paskirsto labiau-
siai skurstančius asmenis remiančioms NVO ir 
socialinėms tarnyboms. (sma) ●

EESRK pirmininkas Henri Malosse su BIO by Deloitte atstovėmis 
Manuela Gheoldus ir Clementine O’Connor, Banco Alimentare 
atstove Angela Frigo, EESRK pranešėju dėl maisto švaistymo 
Yves Somville, EESRK nariu, priklausančiu darbo grupei dėl 
maisto švaistymo Igor Šarmír, E. Leclerc nariu ir Greentag įkūrėju 
Thomas Pocher ir Komosie – Federation of Environmental 
Entrepreneurs in the Social Economy atstovu Etienne Rubens

EESRK dalyvavimas pirmojoje 
žiedinei ekonomikai skirtoje 
konferencijoje Paryžiuje

Įgyvendinant „Going local“ veiklos programą EESRK narys 
Thierry Libaert (Prancūzija, Įvairių interesų grupė) 2014 m. 
birželio 17 d. Paryžiuje vykusioje pirmojoje žiedinei ekono-
mikai skirtoje konferencijoje pristatė Komiteto veiklą kovos 
su suplanuotu nusidėvėjimu srityje. Jis perskaitė prane-
šimą viename iš konferencijos seminarų „Nauji ilgalaikiu 
produktų naudojimu grindžiami ekonomikos modeliai“ ir 
supažindino su darbais, kuriuos EESRK nuveikė bendradar-
biaudamas su daugeliu ekonominius ir politinius sprendi-
mus priimančių asmenų. Nuomonė „Tvaresnis vartojimas: 
pramonės produktų naudojimo trukmė ir vartotojų infor-
mavimas siekiant susigrąžinti jų pasitikėjimą“ (pranešėjas 
Thierry Libaert, bendrapranešėjis Jean-Pierre Haber) – tai 
pirmasis europinis dokumentas, kuriame nagrinėjamas 
kovos su suplanuotu nusidėvėjimu klausimas. Pirmasis 
Europos forumas suplanuoto nusidėvėjimo tema vyks 
EESRK, 2014 m. spalio 17 d. (ab) ●

GOING LOCAL

“Graikijos, Italijos ir Kroatijos 
suinteresuotieji subjektai pritaria 
aktyvesniam ir kokybiškesniam 
mokymui darbo vietoje bei 
tvirtesniems švietimo įstaigų 
ir įmonių ryšiams. Tai aiškus 
būdas judėti į priekį.”

“79 milijonai ES piliečių gyvena 
žemiau skurdo ribos ir 16 milijonų 
tenka pasikliauti labdaros 
organizacijų teikiama pagalba 
maistu, tuo tarpu išmetama 
89 milijonai tonų maisto.”
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GLAUSTAI APIE PLENARINĘ SESIJĄ
Naujoji ES miškų strategija

EESRK palankiai vertina naująją ES miškų stra-
tegiją. Nauja strategija labai reikalinga dėl su 
miškais siejamų poreikių ir grėsmių miškams 
augimo, taip pat dėl didelio skaičiaus miški-
ninkystei ir miškams skirtų ES sektorių politikos 
krypčių ir susijusių taisyklių. Todėl EESRK ragina 
Komisiją ir valstybes nares užtikrinti veiksmingą 
ir efektyvų strategijos įgyvendinimą ir tęsti dery-
bas, kad būtų pasiektas bendras sutarimas dėl 
teisiškai įpareigojančio susitarimo dėl Europos 
miškų. (hb) ●

Balsavimo rezultatai: 111 narių balsavo už, 0 – 
prieš ir 5 susilaikė.

Skaitmeninė visuomenė

Šioje nuomonėje savo iniciatyva dėmesys sutelk-
tas į du pagrindinius aspektus. Pirmasis apima 
siekį mažinti vadinamąją „skaitmeninę atskirtį“, 
stiprinti moters vietą skaitmeninėje visuome-
nėje, propaguoti prieigą prie IRT ir skirti dėme-
sio mokymosi sunkumų turintiems žmonėms. 
EESRK norėtų, kad visos ES mastu būtų imamasi 
priemonių siekiant neįgaliems asmenims užti-
krinti prieigą prie naujų technologijų ir vienodas 
sąlygas jomis naudotis. Antrasis nagrinėjamas 
klausimas – galimybės įsidarbinti ir skaitmeninė 
įtrauktis – susijęs su siekiu geriau suprasti skai-
tmeninius aspektus užimtumo srityje. (hb) ●

Balsavimo rezultatai: 128 nariai balsavo už, 0 – 
prieš ir 0 susilaikė.

Visuomenės fi nansavimas Europos Sąjungoje

Visuomenės fi nansavimas yra vienas iš besifor-
muojančių naujų finansavimo modelių, kurie 
pradedančiosioms įmonėms atveria vis didesnes 
galimybes judėti į priekį ir padeda kurti pliuralis-
tinę ir atsparią socialinę rinkos ekonomiką. EESRK 
palankiai vertina Komisijos komunikatą ir pabrė-
žia visuomenės fi nansavimo, kaip alternatyvaus 
fi nansavimo šaltinio, augimo potencialą Europos 
Sąjungoje. EESRK taip pat primygtinai teigia, kad 
MVĮ yra priklausomos nuo bankų paskolų ir ši 
padėtis nepasikeis nepaisant alternatyvių šaltinių, 
kurie ne visada lengvai prieinami. Todėl svarbu, 
kad valstybių narių teisės aktuose visuomenės 
fi nansavimas būtų aiškiai pripažintas kaip nauja 
rėmimo forma. (hb) ●

Balsavimo rezultatai: 195 nariai balsavo už, 1 – 
prieš ir 5 susilaikė.

Būtina įperkamos energijos sąlyga – 
gilesnė ES integracija

NETRUKUS EESRK

Birželio mėnesį Briuselyje Europos ekono-
mikos ir socialinių reikalų komiteto sureng-
toje konferencijoje „Energijos kainų augimo 
prevencija: koordinavimas, europeizacija, 
dalyvavimas“ Stephane Buff etaut nurodė, kad 
„norint reguliuoti kainas ir užtikrinti energi-
jos tiekimą, būtinas Europos koordinavimas 
ir bendradarbiavimas“. Visi dalyvavę suinte-
resuotieji subjektai tvirtai pritarė šiam teigi-
niui, bet jis dar nesulaukė visiško pripažinimo 
visose ES valstybėse narėse. Konferencijos 
dalyviai apgailestavo, kad įgyvendinant Euro-
pos energetikos politiką trūksta nuoseklumo 
ir koordinavimo.

Europos dialogas energetikos 
klausimais – svarbi naujos sudėties 
Komisijos užduotis

Nors ir pasiekta tam tikrų teigiamų rezultatų, 
pavyzdžiui, Dujų ir elektros energijos koordi-
navimo grupės ir Europos elektros energijos 
ir dujų perdavimo sistemos operatorių tinklai 
(ENTSOE ir ENTSOG), šių grupių veikla išlieka 
susiskaidžiusi. Pierre-Jean Coulon (Prancūzija, 
Darbuotojų grupė) pabrėžė: „Energetikos, kli-
mato ir pramonės politika turi būti glaudžiau 
derinama ir grindžiama realistiška technologine 
plėtra bei statistiniais duomenimis“.

Be to, labai svarbu įtraukti pilietinę visuomenę, 
kad būtų užtikrintas platesnis visuomenės pri-
tarimas perėjimui prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos. „Mes esame 
už didelio masto, plataus užmojo ir koordi-
nuojamą visuomenės įtraukimo ir dalyvavimo 
programą – tikrą Europos dialogą energetikos 
klausimais. „Tai sudarys sąlygas į  veiksmus 
orientuotai diskusijai tarp valstybių narių ir 
jų viduje ir politikos formuotojai galės gauti 

reikiamą informaciją“, – nurodė Richard Adams 
(Jungtinė Karalystė, Įvairių interesų grupė), nuo-
monės „Visuomenės įtraukimo ir dalyvavimo 
sprendžiant energetikos politikos klausimus 
poreikio ir būdų analizė“ pranešėjas. EESRK 
toliau deda pastangas, kad naujos sudėties 
Europos Komisiją įtikintų imtis vadovaujamo 
vaidmens užmezgant šį lemiamos reikšmės 
turintį bendradarbiavimą. (sma) ●

Šį rudenį pasitiksime ryškiomis vasariškomis spalvomis, 
kurias mums dovanos nuo rugsėjo 10 d. visą mėnesį 
veiksianti paroda „Made in Italy. Dario Brevi spal-
vos“. Ši paroda rengiama Italijos pirmininka-
vimo ES Tarybai proga. Tai puiki galimybė 
susipažinti su vienu labiausiai vertinamu ir 
tarptautinio pripažinimo sulaukusiu, šiuo-
laikiniam dizainui atstovaujančiu meni-
ninku, kuriam būdingas naujoviškas ir 
originalus, tačiau kartu geriausiomis 
itališkojo meno tradicijomis grindžia-
mas saviraiškos stilius.

Jo tapybos akriliniais dažais ant MD 
plokščių (medžio dulkių plokštės) 
darbuose, instaliacijose ir skulptūrose 
aiškiai jaučiama futuristų įtaka. Šiai sro-
vei priklausė vieni drąsiausių XX a. kūrėjų, 
norėjusių viską paversti menu. Dario Brevi 
kūryba įkvėpta jų idėjų, tačiau joje taip pat 
aptinkame ironijos ir žaismingumo. Menininkas 

pasitelkia savitą komunikacijos būdą: tobulomis formų ir 
spalvų sintezėmis jis perteikia sudėtingas šiuolaikiniam 

pasauliui aktualias temas, tačiau tai daro neįkyriai, 
stengdamasis išlaikyti draugišką santykį su žiū-

rovu, kadangi didžiausias menu kuriamos 
harmonijos pasiekimas – galimybė kūrėjui 

ir žiūrovui mąstyti kartu.

„Made in Italy. Dario Brevi spalvos“, 
JDE pastatas, šeštojo aukšto fojė, nuo 
2014 m. rugsėjo 10 d. iki spalio 10 d.

Parodą bus galima aplankyti: pirma-
dienį–ketvirtadienį nuo 9.00  val. iki 
17.30 val. ir penktadienį nuo 8.30 val. 

iki 15.30 val.

Tarnybinio leidimo neturintiems asme-
nims privaloma registruotis iš anksto 

(events@eesc.europa.eu). ●

Paroda „Made in Italy“

Kokias vystymo galimybes atveria Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimas Europai?

Spalio 2 d. EESRK darbdavių grupė pirmininkaus diskusijai dėl Tran-
satlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) susitarimo atve-
riamų galimybių. Renginys vyks Europos naujų idėjų forumo Sopote 
(Lenkija) metu.

„Sopote vyksianti diskusija – EESRK darbo Transatlantinės prekybos ir 
investicijų partnerystės susitarimo srityje tęsinys. Darbas prasidėjo nuo 
birželio mėn. priimtos mūsų nuomonės“, – paaiškino Jacek Krawczyk, 
Darbdavių grupės pirmininkas ir EESRK nuomonės dėl Transatlantinės 
prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo pranešėjas.

Dalyviai, be kitų klausimų, svarstys tuos JAV ir ES susitarimo aspektus, 
kurie atveria didžiausias galimybes ir kelia daugiausia problemų Europos 
įmonėms, taip pat ir būdus, kaip geriau išnaudoti šią partnerystę krizei 
įveikti, nedarbo lygiui sumažinti ir pasiekti, kad Europos ekonomika 
taptų konkurencingesnė.

Diskusijas ves Markus Beyrer, BusinessEurope generalinis direktorius, 
Tim Bennett, Transantlantinės verslo tarybos generalinis direktorius, 
Peter Chase, JAV prekybos rūmų Europai viceprezidentas ir Jacek 
Krawczyk, Darbdavių grupės pirmininkas. (lj) ●

© Dario Brevi – “Grazie al cielo”, 2014
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Jaunimas nustato Europos prioritetus!

2014 m. liepos 9 d. vykusios Euro-
pos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto 500-osios plenarinės sesijos 
metu penkių moksleivių delegacija iš 
renginio „Tavo Europa, tavo balsas“ 
maždaug 500 dėmesingų politikų, 
EESRK narių ir darbuotojų auditoriją 
supažindino su savo pasirinktais Euro-
pos ateities prioritetais ir juos pagrindė. 
2014 m. kovo 26–28 d. Briuselyje vyku-
siame 2014-ųjų metų „Tavo Europa, 
tavo balsas“ renginyje dalyvavo penkių 
vidurinių mokyklų moksleiviai. Šįkart 
jie taip pat susirinko Briuselyje, kad 
pareikštų savo nuomonę.

Savo prioritetais moksleiviai pasirinko 
šias iniciatyvas:

 ● Lygybė švietimo srityje

Šią iniciatyvą pristatęs Theseas Efstat-
hopoulos (Kipras) pabrėžė, kad galimy-
bių įgyti gerą išsilavinimą sudarymas 
visiems turi lemiamą reikšmę užimtu-
mui, augimui ir klestėjimui. Vyriausy-
bės privalo pripažinti, kad visuomenės 
ateitis priklauso nuo tinkamą išsilavi-
nimą įgijusio jaunimo dalyvavimo; 
priešingu atveju viltis užtikrinti lygybę 
taip ir liks tik svajone.

 ● Kalbų mokymo vystymas

Remiantis šia iniciatyva, kurią pristatė 
Jakob Weiss (Vokietija), švietimas yra 

viena iš prioritetinių sričių. Jis pabrėžė, 
kad norint bendrauti ir užmegzti ryšius 
su kitais Europos piliečiais svarbu 
mokėti keletą kalbų. Dėl tos priežasties 
jis pabrėžė, jog itin svarbu mokyklose 
nuo pat mažumės mokyti užsienio 
kalbų, kad būtų sukurtas tvirtas pagrin-
das judumo ir mainų programoms 
Europos šalyse.

 ● Moksliniai tyrimai 
ir inovacijos

Šią iniciatyvą pristatė Anna Gletthofer 
(Austrija). Ji pabrėžė, kad mes turime 
tik vieną planetą ir todėl privalome 
ja tinkamai rūpintis. Moksliniai tyri-
mai atsinaujinančiosios energijos ir 
perdirbimo srityse padės rasti nova-
toriškų būdų, kaip apsaugoti aplinką 
ir mūsų planetą paversti sveikatai 
nekenkiančia gyvenamąja vieta, o tai 
labai svarbu mūsų gyvybei, sveikatai 
ir išgyvenimui.

 ● Įvairaus pobūdžio ir įvairios 
trukmės profesinės patirties 
pripažinimas

Šią iniciatyvą pristatė Karin Olofsson 
(Švedija). Ji nurodė, kad didėjan-
tis jaunimo nedarbas tikriausiai yra 
didžiausia ES iškilusi problema. Todėl 
šia iniciatyva ES raginama prisidėti 

užtikrinant veiksmingą švietimą, t. y. 
išsilavinimą teikti tik tose srityse, 
kuriose reikia kvalifi kuotų darbuotojų, 
remti įmones, jaunimui sudarančias 
galimybę įgyti darbo patirties, ir naci-
onalinėms vyriausybėms padėti kurti 
naujas darbo vietas jaunimui.

 ● Lygių galimybių sudarymas

Šioje iniciatyvoje, kurią pristatė Leo 
Filip Kovačic (Kroatija), pabrėžiama, 
kad Europoje silpnas ES identitetas, 
ir nurodoma, kad tokiose srityse, 
kaip švietimas, užimtumas, sportas ir 
muzika vykdomos mainų programos 
gali suteikti apčiuopiamesnį priklau-
symo Europos bendruomenei jausmą. 
Iš tiesų, mainų programos gali atlikti 
svarbų vaidmenį visiems užtikri-
nant lygias galimybes, kiekvienam 
sudarant sąlygas dalyvauti vaisin-
guose kultūriniuose ir socialiniuose 
mainuose.

Šių penkių moksleivių pranešimai 
plenarinėje sesijoje politikus ir EESRK 
narius įtikino, kad Europos jaunimas 
turi potencialą, yra entuziastingas 
ir domisi ES reikalais, o tai suteikia 
vilčių dėl Europos ateities, ypač šiais 
skepticizmo laikais. (fgr) ●

Kai išgirstamas EESRK balsas

Šių metų birželio mėnesį lankyda-
masi Alžyre EESRK delegacija pabrėžė 
pilietinės visuomenės atstovų vietoje 
vykdomos veiklos svarbą. Kalbė-
damas apie tai pirmininkas Henri 
Malosse pareiškė, kad prieš dvejus 
metus Alžyre priimtas įstatymas 

dėl asociacijų veiklos yra pernelyg 
varžantis: „Suprantama, vyriausybė 
nori žinoti, kaip buvo gauti pinigai, 
bet būtinas tam tikras lankstumas, 
kad asociacijos galėtų imtis veiksmų 
vietoje.“

Minėtas įstatymas draudžia bet kokius 
tiesioginius užsienio organizacijų ir 
asociacijų santykius. Asociacijos yra 
įpareigotos kreiptis į administraciją, 
jei nori sudaryti susitarimus ar atlikti 
kokią nors kitą operaciją.

Europos Sąjunga įvairiais kanalais 
ėmėsi veiksmų, kad paremtų reformą, 
kuri Alžyro asociacijoms ir NVO 
suteiktų daugiau lankstumo. Pavyz-
džiui, Europos Parlamento Delegacijos 

ryšiams su Magrebo šalimis pirminin-
kas Pier Antonio Panzeri lankėsi Alžyre 
2013 m. lapkričio mėnesį, kad įtikintų 
imtis tokio sušvelninimo. Atrodo, kad 
visuotinėmis pastangomis Alžyro 
valdžios institucijas galiausiai pavyko 
įtikinti, kad šis prašymas pagrįstas. Yra 
žinių, jog Alžyro nacionalinės liaudies 
asamblėjos biuras sutiko, kad vyriau-
sybei būtų pateiktas pasiūlymas dėl 
minėto įstatymo dalinio pakeitimo. 
Žengtas pirmas žingsnis gerinant aso-
ciacijų reguliavimo sistemą ir EESRK 
tikisi, kad naujasis pasiūlymas atitiks 
Alžyro pilietinės visuomenės lūkes-
čius. (ghc/mm) ●

TRUMPAI

Laisvos profesijos: augimo ir vartotojų apsaugos potencialas

EESRK ragina imtis reguliavimo: reikia 
parengti elgesio kodeksus ir etinius 
standartus

Laisvųjų profesijų sektoriuose dirban-
tiems žmonėms, pavyzdžiui, gydyto-
jams, teisininkams ir architektams 
taikomos atskirų ES valstybių narių 
taisyklės, o reguliavimo mastas labai 
priklauso nuo konkrečios profesi-
jos. Būtent dėl šios priežasties Arno 
Metzler (Vokietija, Įvairių interesų 
grupė) ragina suformuluoti bendrą 
ES „laisvosios profesijos“ apibrėžtį, 
kurioje tiesiog būtų įvardyti bendri 
laisvųjų profesijų bruožai ir nurody-
tos atitinkamų profesijų kategorijos. 
Įvairių interesų grupės pirmininko 
Luca Jahier nuomone, svarbu, kad 
pilietinė visuomenė galėtų pasikliauti 
kokybiškomis paslaugomis. Siekiant 
tai užtikrinti „visoje Europoje būtina 
parengti lygiaverčius profesinius ir 
griežtus etinius standartus, kurie taip 
pat sudarytų palankesnes sąlygas 
laisvųjų profesijų atstovams patekti 
į rinką“. (sma) ●

Birželio mėn. EESRK pristatė Kelno 
universiteto atlikto tyrimo „Laisvųjų 
profesijų padėtis: jų funkcijos ir svarba 
pilietinei visuomenei“ rezultatus. Jie iš 
esmės patvirtina 2014 m. kovo mėn. 
priimtoje EESRK nuomonėje dėl Lais-
vųjų profesijų vaidmens ir ateities 
2020 m. Europos pilietinėje visuo-
menėje pateiktas rekomendacijas ir 
reikalavimus.

Laisvosios profesijos – svarbus Europos 
ekonomikos ramstis

Vienas iš šešių savarankiškai dirbančių 
žmonių dirba sektoriuje, kuriame domi-
nuoja laisvosios profesijos; daugiau nei 
ketvirtis dirbančiųjų laisvųjų profesijų 

sektoriuose įdar-
bina mažiausiai 
dar vieną asmenį. 
Jiems tenka dau-
giau nei 10 proc. 
ES BVP ir apie 
10 proc. ES išmo-
k a m o  d a r b o 
u ž m o k e s č i o 
(2012 m.).

Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) 
pristatymas suinteresuotiesiems subjektams

2014 m. liepos 16 d. EESRK rūmuose 
Europos Komisijos Prekybos generali-
nis direktoratas (DG Trade) surengė 
TPIP pristatymą suinteresuotiesiems 
subjektams, po kurio vyko diskusija. 
Šio renginio metu EESRK nuomonę dėl 
Transatlantinės prekybos ir investicijų 
partnerystės (TPIP) pristatė jos prane-
šėjas Darbdavių grupės pirmininkas 
Jacek Krawczyk (Lenkija) ir bendrapra-
nešėjis Sandy Boyle (JK, Darbuotojų 
grupė).

Renginyje dalyvavo ES ir JAV vyriausieji 
derybininkai ir kiti įvairūs suinteresuo-
tieji subjektai.

Pasinaudodami proga kalbėtojai pri-
minė auditorijai, kad birželio  mėn., 
priimant EESRK nuomonę dėl TPIP, 
ji sulaukė itin didelio visoms trims 

(Darbdavių, Darbuotojų ir Įvairių inte-
resų) grupėms priklausančių EESRK 
narių pritarimo. J. Krawczyk taip pat 
informavo dalyvius, jog EESRK pri-
taria, kad į  TPIP būtų įtrauktas MVĮ 
klausimams skirtas skyrius, ir pranešė, 
kad EESRK nusprendė parengti nuo-
monę savo iniciatyva dėl investuotojų 
ir valstybės ginčų sprendimo (IVGS) 
tvarkos. Abu nuomonės autoriai taip 
pat atkreipė ypatingą dėmesį į  TPIP 
susitarimo darnaus vystymosi skyrių ir 
pabrėžė, kad itin svarbi plataus masto 
pilietinės visuomenės organizacijų 
parama. Vakare EESRK surengė diskusiją 
su JAV ir ES pagrindiniais derybininkais, 
dalyvaujant ir JAV ambasadoriui ES. Išo-
rės santykių (REX) skyrius ir Darbdavių 
grupė surengė bendrą diskusiją, kurioje 
buvo toliau nagrinėjami EESRK nuomo-
nėje dėl TPIP iškelti klausimai. (hb) ●

Karin Olofsson pristato iniciatyvą „Įvairaus pobūdžio 
ir įvairios trukmės profesinės patirties pripažinimas“

Darbdavių grupės pirmininkas Jacek Krawczyk, ES vyriausiasis derybininkas Ignacio Garcia Bercero, 
EESRK narys ir EESRK nuomonės dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo 
bendrapranešėjis Sandy Boyle ir JAV vyriausiasis derybininkas Dan Mullaney

Šio vizito metu Alžyro ministras pirmininkas 
Abdelmalek Sellal priėmė EESRK pirmininką 
Henri Malosse ir EESRK Euromed tęstinio darbo 
komiteto pirmininką Pedro Narro

Penkių moksleivių delegacija iš renginio 
„Tavo Europa, tavo balsas“ (YEYS)

Theseas Efstathopoulos pristato iniciatyvą 
„Lygybė švietimo srityje“

Įvairių interesų 
grupės pirmininkas 
Luca Jahier

EESRK info 23 kalbomis: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info: httppppp:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
mailto:eescinfo@eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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