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2015-ieji yra galimybių metai. 
Išnaudokime jas visas!

Kinų kalboje tas pats rašmuo naudo-
jamas žodžiams „krizė“ ir „galimybė“. 
Sutapimas? Veikiausiai ne! Kiekviena 
krizė suteikia ir galimybę, kuria reikia 
pasinaudoti. Pastarąjį dešimtmetį 
išgyvenome ne vieną krizę: fi nansų, 
užimtumo, ekonomikos ir aplinkos.

2015 m. mūsų taip pat laukia rimti iššūkiai, tačiau kartu ir didelės galimybės. Ypač 
dabar turime glaudžiai ir intensyviai bendradarbiauti visoje Europoje.

Finansų krizė parodė, kad bankams būtinos aiškios taisyklės. Kartu ši krizė paska-
tino gilesnę integraciją euro zonoje. Ekonomikos krizė mus moko, kad žiedinė 
ekonomika, grindžiama antriniu perdirbimu ir ilgesniu produkto gyvavimo ciklu, 
iš tikrųjų gali paskatinti augimą ir naujų darbo vietų kūrimą. Tačiau visiškai aišku, 
kad reindustrializacijai reikia stipresnio postūmio ir daugiau dinamikos. Aplin-
kos politikos srityje taip pat atsiveria didžiulės galimybės, kurios savo ruožtu 
užtikrintų didesnę nepriklausomybę ir energetikos srityje. Novatoriškos idėjos 
ir pažangiausios technologijos mums gali padėti užtikrinti tvarią aplinką ir siekti 
klimato tikslų.

Mes taip pat kartu nusprendėme 2015-uosius paskelbti vystymosi politikos 
metais. Trečiasis pasaulis turi potencialo – pirmiausia tai daug jaunuolių, kurie 
labiau už viską trokšta mokslo. Vystymosi politika apima ir investicijas į poten-
cialią Europos darbo jėgą ir rinkas.

Mes, kaip pilietinė visuomenė, šiam klausimui neabejotinai skirsime ypatingą 
dėmesį. Tačiau kartu turime siekti, kad mūsų politika būtų skaidresnė, apčiuo-
piamesnė ir suprantamesnė.

Prieš mus – didžiulės galimybės ir tik visų 28 valstybių narių pastangomis galė-
sime jomis pasinaudoti.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas nekantriai laukia glaudaus 
bendradarbiavimo su Parlamentu, Komisija ir valstybėmis narėmis.

Hans-Joachim Wilms
EESRK pirmininko pavaduotojas

ĮSIDĖMĖTINOS DATOS
2015 m. sausio 21 d.–
vasario 4 d., 
EESRK, Briuselis – 
The F Word: Images of Forgiveness

2015 m. sausio 28 d., 
EESRK, Briuselis – 
konferencija „Pilietinės visuomenės 
dalyvavimas mokslinių tyrimų ir 
inovacinėje veikloje“

2015 m. vasario 18–19 d., 
EESRK, Briuselis – 
EESRK plenarinė sesija

Europa 2015 m. EESRK ir Europos Parlamentas 
ragina J. C. Juncker vadovaujamą Komisiją skubiai 
imtis veiksmų ir užtikrinti tiesioginę demokratiją

Gruodžio mėn. plenarinėje sesijoje, 
dalyvaujant Europos Parlamento pirmi-
ninkui Martin Schulz, EESRK pirmininkas 
Henri Malosse pristatė Komiteto indėlį 
į 2015 m. Europos Komisijos darbo pro-
gramą. Jis palankiai įvertino naujosios 
Komisijos pasiryžimą rasti būdų, kaip 
mažinti dėmesio vertas iniciatyvas anks-
čiau stabdžiusį biurokratizmą ir aktyviai 
įtraukti pilietinę visuomenę į ES politikos 
formavimo procesą.

„Savistabos turi būti atsisakyta, – sakė 
EESRK pirmininkas. – Mums nedelsiant 
reikia konkrečių veiksmų konkurencin-
gumui ir tvariam augimui atkurti. Tačiau 
tam būtina demokratiškesnė Sąjunga: 
naujosios Komisijos sėkmė priklausys 
nuo jos gebėjimo sutelkti ir įtraukti 
pilietinę visuomenę.“

Martin Schulz palankiai įvertino EESRK 
indėlį į ES sprendimų priėmimo procesą 
ir pabrėžė, kad „geras Europos Parla-
mento ir EESRK bendradarbiavimas 
yra naudingas visiems europiečiams, 
nes mes, Europos žmonių ir Europos 
pilietinės visuomenės atstovai, esame 
Europos Sąjungos akys ir ausys: tik mes 
galime paskelbti, kokį praktinį poveikį 
ES teisės aktai daro vietos lygmeniu“.

Itin svarbiu mokestinio sukčiavimo ir 
mokesčių slėpimo klausimu M. Schulz 
nurodė, kad „valstybė, kurioje uždirba-
mas pelnas, turėtų būti valstybė, kurioje 
sumokamas mokestis“, taip užsimin-
damas apie šioje plenarinėje sesijoje 
priimtą EESRK nuomonę dėl apmokes-
tinimo. Šioje EESRK nuomonėje, kaip 
ir Europos Parlamento pirmininko kal-
boje, raginama Europos semestro metu 
geriau koordinuoti ekonominę politiką, 
nes, pasak EESRK pranešėjo Carlos Trias 
Pintó, tai padėtų „kovoti su pasikarto-
jančia žalinga mokesčių konkurencija 
tarp valstybių narių, visų pirma maži-
nant ir suderinant įvairius mokesčius“.

Ragindamas imtis plataus užmojo prie-
monių, kad Europa išbristų iš krizės, 

M.  Schulz pasakė: „Krizė Europoje 
pasibaigs tik tada, kai daugiau kaip 
25 milijonams bedarbių europiečių 
pavyks rasti stabilią darbo vietą.“ 
M. Schulz pažadėjo „grįžti prie Bendri-
jos metodo, pagal kurį Europos Parla-
mentas veikia kaip viena iš teisėkūros 
institucijų“, ir kalbėdamas apie Komi-
sijos 315 mlrd. EUR investicijų planą jis 
pabrėžė: „Negalime palikti nepakelia-
mos skolos savo vaikams. Privalome 
investuoti į ateitį.“

Toliau vyko diskusija, kurios metu trijų 
grupių pirmininkai Jacek Krawczyk 
(Darbdavių grupė), Georgios Dassis 
(Darbuotojų grupė) ir Luca Jahier 
(Įvairių interesų grupė) pabrėžė, kad 
Komisijos investicijų plane pirmenybę 
reikia teikti švietimui, inovacijoms, 
verslumui ir perėjimui prie tvarios 
ekonomikos, nes ekonomikos stabi-
lumas turi būti grindžiamas solida-
rumu. Daugelis kalbėjusių EESRK narių 
teigiamai įvertino Europos Parlamento 
paramą geresniam reglamentavimui 
ir pabrėžė Europos Parlamento ir 
EESRK bendradarbiavimo susitarimo 
svarbą. (cad/sg) ●

20 metų Europos Sąjungoje. 
Šventės verta ilgalaikė santuoka
Laikas bėga! Švedija, Suomija ir Austrija į Europos Sąjungą įstojo prieš 20 metų

1995  m. sausio  1  d. į  Europos 
Sąjungą įstojus trims šalims – Austri-
jai, Suomijai ir Švedijai – ES valstybių 
narių skaičius nuo 12 padidėjo iki 15. 
Pasirengimas narystei ne visada vyko 
sklandžiai. Esamos valstybės narės 
nerimavo, kad tolesnė plėtra sulėtins 
platesnio masto ES integraciją, o trys 
stojančiosios turėjo savų abejonių. Gal 
jų narystė ES turės neigiamo poveikio 
jų socialinės apsaugos sistemoms? 
Tačiau nerimą kelianti pradžia peraugo 
į ilgalaikę sąjungą, kuri padidino trijų 
šalių ir visos ES gerovę ir saugumą.

„Naudojamės judėjimo laisve. Turime 
vidaus rinką. Kadangi esu ūkininkas, 
vadovaujuosi nuoseklesne ir stabilesne 
politika“, – teigia buvęs EESRK pirmi-
ninkas ir Įvairių interesų grupėje Švedi-
jai atstovaujantis narys Staff an Nilsson.

„ N a r y s t ė  E S  p a d ė j o 
Suomijos bendrovėms 
patekti į   tarptautinę 
rinką, o  euras  suteikė 
ekonominį stabilumą 
ir augimą, nepaisant 
dabartinių sunkumų“, – 
sako Suomijos darbda-
vių grupės narys Filip 
Hamro-Drotz. – Įstojimas 
į ES Suomijai visų pirma 
buvo susijęs su saugumu 
ir ekonomika.“

Narystė leido trims šalims – tuo metu 
EEE narėms  – aktyviau dalyvauti 
formuojant ES. „Austrijai įstojus, ji 
galiausiai galėjo dalyvauti Europos 
sprendimų priėmimo procese“, – sako 
Darbuotojų grupės Austrijai atstovau-
jantis narys Oliver Roepke.

Prekybos srautas ir socialiniai bei 
ekonominiai pagrindai, taip pat ir 
socialinis solidarumas ir lygybė, lėmė 

Europos Parlamento Pirmininkas Martin Schulz kalba 
EESRK gruodžio mėn. plenarinėje sesijoje
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ES Tarybai 
pirmininkaujančios 
Latvijos prioritetai

P i r m i n i n k a v i m o 
laikotarpiu didžiausią 
dėmesį skirsime trims 
pagrindinėms sritims: 
konkurencingai Europai, 
skaitmeninei Europai ir 
aktyviai Europai.

Jeigu Europa taps kon-
kurencingesnė, įsivyraus 
tinkama pusiausvyra 
tarp atsargaus fi skalinio 
valdymo ir ekonomi-
kos augimo skatinimo. 

Bendrosios rinkos potencialo išlaisvinimas yra 
labai svarbus norint pasiekti šį tikslą. Per šešių 
mėnesių Latvijos pirmininkavimo laikotarpį bus 
surengta daug valstybių narių diskusijų, kaip for-
muoti naują Europos investicijų politiką, nepa-
mirštant sutelkti ne mažiau kaip 315 mlrd. EUR 
vertės investicijų.

Skaitmeninės Europos srityje, dėsime visas 
pastangas, kad būtų parengtas duomenų apsau-
gos dokumentų rinkinys ir atvertos galimybės 
sukurti bendrą telekomunikacijų rinką. Taip pat 
svarbu ugdyti skaitmeninius įgūdžius ir skatinti 
dialogą dėl e. valdžios siekiant didesnės įtrauk-
ties ir skaidrumo viešojo administravimo srityje.

Mūsų aktyvios Europos prioritetas – siekti rea-
guoti į pasaulinius iššūkius ir nestabilumą ES 
kaimyniniuose regionuose. Be to, remiame 
prekybos derybas su ES partneriais, ypatingą 
dėmesį skiriant transatlantinės prekybos ir 
investicijų partnerystei. Ne mažesnis dėmesys 
bus skirtas Rytų partnerystei ir ES santykiams su 
Vidurine Azija.

Mūsų tikslas – dirbti kartu su Europos ekono-
mikos ir socialinių reikalų komitetu užtikrinant 
geresnę Europą. Laikas pereiti nuo žodžių prie 
darbų ir šią atsakomybę rimtai prisiimame.

Ambasadorė Ilze Juhansone, Latvijos nuolatinė 
atstovė ES

Informacijos apie EESRK indėlį į Latvijos pirmi-
ninkavimą ES rasite www.eesc.europa.eu. ●

Siekiant didesnio strategijos „Europa 2020“ veiksmingumo
2014  m. gruodžio  4–5  d. EESRK Romoje 

surengė aukšto lygio konferenciją „Siekiant 
didesnio strategijos „Europa 2020“ veiksmin-
gumo: pilietinės visuomenės pasiūlymai dėl soci-
alinės įtraukties ir konkurencingumo didinimo 
Europoje“. Konferencija tapo puikia proga pla-
čiajai pilietinei visuomenei, politikams ir kitiems 
viešosios nuomonės formuotojams įvertinti, kaip 
įgyvendinama strategija, aptarti dabartinę situ-
aciją ir pakalbėti apie strategijos „Europa 2020“ 
peržiūrą.

Renginyje buvo galima konstruktyviai ir aukštu 
lygiu diskutuoti apie tai, kaip būtų galima page-
rinti pažangaus, tvaraus, integracinio ir darbo 
vietas kuriančio augimo strategiją „Europa 2020“, 

kad ji stiprintų ekonomiką, didintų užimtumą ir 
gerintų bendrą europiečių gyvenimo kokybę.

Romoje EESRK pristatė strategijos „Europa 2020“ per-
žiūrai skirtą savo pranešimą. Pranešime pateikiamos 
konkrečios rekomendacijos ir pasiūlymai ES spren-
dimus priimantiems asmenims. Svarbiausios EESRK 
rekomendacijos:

 ● kad ES taptų atsparesnė problemoms, persvars-
tant strategiją „Europa 2020“, reikėtų ieškoti 
būdų, kaip užtikrinti didesnį konkurencingumą 
ir socialinę sanglaudą;

 ● Europai reikia drąsaus plano, kuriame būtų 
numatytos investicijos į materialiąją ir nemate-
rialiąją infrastruktūrą ir socialinės investicijos, 
skirtos vien tik ES konkurencingumui sugrąžinti;

 ● labai svarbu, kad išlaidos šiam investiciniam pla-
nui įgyvendinti nebūtų įskaičiuotos nustatant 
valstybių narių skolas ir defi citą;

 ● šį investicinį planą galėtų finansuoti Europos 
investicijų bankas, taip pat būtų galima išleisti 
specialias euroobligacijas ir įvesti fi nansinių san-
dorių mokestį;

 ● valstybės narės turėtų operatyviai ir efektyviau 
kovoti su korupcija, mokesčių vengimu ir šešėline 
ekonomika.

EESRK savo pranešimą perdavė ES Tarybai pirminin-
kaujančiai Italijai tikėdamasis, kad jis pasieks teminius 
Tarybos posėdžius ir ES aukščiausiojo lygio susitiki-
mus. (js) ●

EUROMED aukščiausio lygio susitikimas: 
pagrindinis ekonominių ir socialinių subjektų 
vaidmuo ekonomikos ir socialiniame vystymesi

EESRK Euromed tęstinio darbo komiteto pirmininkas Pedro Narro 
2014 m. Euromed aukščiausiojo lygio susitikime Kipre

Darbuotojų grupės pirmininkas Georgios Dassis, EESRK narys Juan Mendoza Castro, 
Casal di Principe meras Renato Natale ir Libera asociacijos regioninis koordinatorius 
Umberto di Maggio

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių aukš-
čiausiojo lygio susitikimo, vykusio 2014 m. lapkri-
čio 26–27 d. Nikosijoje, pabaigoje dalyviai priėmė 
bendrą deklaraciją. Daugiausia dėmesio skirta 
kovai su skurdu ir socialine atskirtimi, visų pirma 
jaunimo ir moterų nedarbui, taip pat ekonominių 
ir socialinių organizacijų perspektyvoms ir bendra-
darbiavimui ateityje.

Viduržemio jūros regiono 
potencialas – regiono gyventojai

Investicijos į kokybišką švietimą visiems, parama 
jauniems verslininkams, ypač moterims verslinin-
kėms, ir darbo sąlygos, užtikrinančios efektyvią 
socialinę apsaugą – pagrindinis kelias į naują pasi-
tikėjimo ir bendradarbiavimo kultūrą, padedančią 
kurti naujas užimtumo galimybes ir deramą ateitį, 
ypač jaunimui. Dalyviai sutarė, kad regiono vys-
tymasis, augimas ir konkurencingumas priklauso 
nuo galimybės visapusiškai išnaudoti regiono 
žmogiškąjį kapitalą visais lygmenimis ir visuose 
ekonominės veiklos sektoriuose.

Organizuota pilietinė visuomenė – 
demokratijos pamatas

Pradėdamas susitikimą EESRK pirmininkas Henri 
Malosse pabrėžė svarbų pilietinės visuomenės 
organizacijų vaidmenį politinių sprendimų priė-
mimo procese: „Pilietinė visuomenė turi paruošti 

dirvą vyriausybių siūlomiems iškilusių iššūkių 
sprendimams.“ Todėl labai svarbu, kad regiono 
vyriausybės gerbtų pagrindinius demokratijos 
principus, bet svarbiausia, kad apsaugotų ir ska-
tintų ekonomines ir socialines organizacijas.

Bendri iššūkiai abiejose Viduržemio 
jūros pusėse

Reikia ieškoti naujų užimtumo galimybių, pavyz-
džiui, kaimo vietovėse, tiek tradiciniuose, tiek 
besiformuojančiuose sektoriuose, pavyzdžiui, 
turizmo, atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir 
aplinkos. Europos Komisija ir valstybės narės turi 
sudaryti palankesnes sąlygas šiam potencialui 
išnaudoti – Viduržemio jūros regionas turi užimti 
deramą vietą Europos politikoje. (sma) ●

Kova su nusikalstama ekonomika: 
neeilinis II grupės posėdis 
(2014 12 04)

Per ekonomikos krizę suklestėjus nusikalsta-
mai veiklai, EESRK darbuotojų grupė gruodžio 
mėn. neeilinio posėdžio metu svarstė, kokios 
priemonės ir veiksmai Europos lygmeniu padėtų 
kovoti su nusikalstama ekonomika ir organi-
zuotu nusikalstamumu.

Atsižvelgiant į kasdien su nusikalstama ekono-
mika kovojančių liudytojų informaciją, buvo 
suformuluota keletas rekomendacijų dėl prak-
tinių veiksmų, susijusių ne tik su politikos ir vie-
tos asociacijų veikla, bet ir muzikos ir pramogų 

srityse. Nuo nusikalstamos 
veiklos kenčiančioms ben-
druomenėms labai svarbu 
rasti visapusiškus ir visuo-
menę iš esmės keičiančius 
sprendimus, todėl būtina 
skubiai ieškoti išeities iš šios 
kritinės padėties.

Posėdžiui pirmininkavo Geor-
gios Dassis. Kalbėjo Casal di 
Principe meras Renato Natale, 
dalyvavęs Kazertos provinci-
jos kovos su mafi ja komiteto 
Don Diana veikloje, rašytojas 
ir muzikas Daniele Sanzone, 
gavęs prestižinių apdova-
nojimų už darbą, susijusį su 
mafijos kultūra, bendradar-

biaujantis su rašytoju Roberto Saviano, reži-
sierius ir meninių bei dokumentinių fi lmų apie 
neteisėtą ekonominę veiklą prodiuseris Claudio 
Metallo, Libera asociacijos, propaguojančios 
teisėtumo kultūrą prieš mafi ją, regioninis koor-
dinatorius ir projekto dėl mafi jos atimtų žemių 
Libera Terra koordinatorius Umberto di Maggio, 
taip pat Vystomojo bendradarbiavimo profesi-
nių sąjungų instituto (ISCOD-UGT) direktorius ir 
EESRK narys Juan Mendoza Castro. (cad) ●

.eesc.e

Latvija iš Italijos perima šešių mėnesių pirminin-
kavimą Europos Sąjungai nuo 2015 m. sausio mėn. 
Pasirinkusi šūkį „Konkurencinga, skaitmeninė ir aktyvi 
Europa“, Latvija nustatė tris pagrindinius savo pirmi-
ninkavimo principus: visų suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimas, atspindintis pačios ES integracinį prin-
cipą, augimas pasitelkus žinias ir tvarumas; tai ne tik 
Latvijos pirmininkavimo, bet ir visos ES tikslai.

Siekiant užtikrinti tęstinumą, sinergiją ir papildo-
mumą, Latvijos pirmininkavimo darbotvarkė yra 
18 mėnesių „trijų valstybių narių grupės“ darbotvarkės 
dalis. Latvija parengė savo darbo programą kartu su 
pirmininkausiančiais Italija (2014 m. antrasis pusme-
tis) ir Liuksemburgu (nuo 2015 m. liepos mėn.).

Latvija savo pastangas nukreips į tris prioritetines 
veiksmų sritis: konkurencingumą ir augimą, Europos 
skaitmeninio potencialo panaudojimą vystymuisi 
paspartinti ir ES, kaip pasaulinės veikėjos, vaidmens 
sustiprinimą.

Kalbant apie trečiąjį prioritetą, Latvija, kuri kadaise pri-
klausė Sovietų Sąjungai, turi visas galimybes padėti 
sklandžiai sumažinti didėjančią įtampą ir skatinti 
didesnį Rusijos ir ES tarpusavio supratimą.

Pirmininkavimas suteikia puikią 
progą ir mažai Baltijos vals-
tybei, turinčiai vos 2  mln. 
gyventojų, atkreipti į  save 
dėmesį. „Latvija, ES Tarybai 
pirmininkaujanti šalis, atsi-
durs ES piliečių ir vyriausybių 
iš ES nepriklausančių šalių 
politiniame žemėlapyje“, – 
teigiama TEPSA, transeuro-
pinės idėjų kalvės, vertinime.

Praktiškai pirmininkausianti 
Latvija planuoja organizuoti 
apie 200 renginių, įskaitant 
Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimą, 
penktąjį Azijos ir Europos (ASEM) švietimo minis-
trų iš atitinkamų regionų susitikimą ir konferenciją 
Europos standartizacijos tema. Per šiuos šešis mėne-
sius bus surengta apie 1 500 susitikimų Briuselyje ir 
Liuksemburge.

Daugiau informacijos pateikiama http://www.es2015.
lv/en/in-english. ●
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Latvijos pirmininkavimo siekiai
Atsižvelgiant į ES prioritetus, įtrauktis, 
augimas ir tvarumas – pagrindiniai būsimo Latvijos 
pirmininkavimo principai

Austrijos, Suomijos ir Švedijos apsisprendimą 
įstoti į ES.

„Labai svarbu, kad ES valstybės narės pirmenybę 
teikia apsaugai ir pasitikėjimo stiprinimui bei 
atviram, dinamiškam tarpusavio bendradarbia-
vimui, nes „nelaiminga Europos šeima“ prarastų 
gebėjimą būti svarbia ir viduje, ir pasaulyje“, – 
teigė Filip Hamro-Drotz, kuris taip pat mano, 
kad ES turėtų siekti skirtingų greičių integracijos 
„tvirtesniu bendradarbiavimu“.

Staff an Nilsson nuomone, ES turi atremti euros-
keptikų kritiką rengdama sąžiningus viešus 
debatus ir aiškiai viešindama narystės naudą.

Kad Europa iš tiesų pateisintų savo piliečių 
lūkesčius, Oliver Roepke ragina aktyviau įtraukti 
socialinius partnerius. „Laimė, naujos sudėties 
Europos Komisija pasiryžusi tęsti šį darbą“, – 
pasakė jis baigdamas. ●

Latvijos nuolatinė atstovė 
ES Ilze Juhansone

Latvijos pirmininkavimo 
Europos Sąjungos 
Tarybai logotipas. 
Šaltinis: 
http://www.es2015.lv

1  p .  t ę s i n y s
2 0   m e t ų  E u r o p o s  S ą j u n g o j e . 
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GLAUSTAI APIE PLENARINĘ 

SESIJĄ
Rusijos pilietinė visuomenė 
(pranešėja Mall Hellam)
Blogėjant žmogaus teisių ir pilietinės visuomenės padė-
čiai Rusijos Federacijoje, Rusijos ir ES pilietinės visuome-
nės bendravimo laisvės užtikrinimas yra svarbus kaip 
niekad. EESRK skatina dialogą, ypač žmogaus teisių 
klausimais, su nepriklausomomis pilietinės visuomenės 
organizacijomis Rusijoje.

Balsavimo rezultatai: nuomonė priimta 118 narių balsa-
vus už, 6 – prieš ir 5 susilaikius.

Europos kinas skaitmeniniame amžiuje
(pranešėja Anna Maria Darmanin)
EESRK palankiai vertina Komisijos komunikatą „Euro-
pos kinas skaitmeniniame amžiuje. Kultūrų įvairovės ir 
konkurencingumo sąsaja“. Tačiau Komitetas pabrėžia, 
kad reikalinga pusiausvyra tarp audiovizualinio sekto-
riaus, kaip verslo ir komercinės veiklos, vertės ir jo vertės 
Europai kultūros paveldo požiūriu. Viena iš nagrinėtinų 
sričių – fi nansavimas; konkurencingumo būtina siekti, 
tačiau ne Europos kino kultūrinio matmens sąskaita. 
EESRK taip pat pabrėžia, kad skaitmeninio pasaulio 
sukurta sparčiai kintanti aplinka kino pramonei ne tik 
atveria daugybę galimybių, bet ir kelia didelius iššūkius.

Balsavimo rezultatai: nuomonė priimta 190 narių balsa-
vus už, 9 – prieš ir 1 susilaikius.

Žiedinė ekonomika ES. Europos be atliekų 
programa
(pranešėja An Le Nouail Marlière)
Komitetas palankiai vertina Komisijos pasiūlymus 
paspartinti ekonomikos perėjimą prie labiau žiedinio 
tipo ekonomikos. Komisija turėtų toliau rengti pasiū-
lymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kad 
pagaliau būtų panaikinti perdirbamų atliekų sąvartynai, 
o perdirbimo planiniai rodikliai – padidinti. Tačiau pasiū-
lyti veiksmai nėra pakankamai įtraukūs, pernelyg daug 
dėmesio skiriant atliekų politikai ir pamirštant didelį prie-
monių potencialą mažinti gamtos išteklių vartojimą visą 
produktų gyvavimo trukmę.

Balsavimo rezultatai: nuomonė priimta 129 nariams 
balsavus už, 2 – prieš ir 5 susilaikius.

Žiedinė ekonomika. Darbo vietų kūrimas 
ir žaliasis MVĮ veiksmų planas
(pranešėjas Antonello Pezzini)
Europos žiedinės ekonomikos perspektyva turėtų gero-
kai padidinti sisteminį ES konkurencingumą – ekonomi-
kos augimo ir naujų žaliųjų darbo vietų kūrimo ir įgūdžių 
vystymo variklį, jei tokia ekonomika bus grindžiama 
bendra Europos strategine vizija, aktyviai dalyvaujant 
darbo rinkos subjektams, vyriausybėms, darbdaviams ir 
darbuotojams, vartotojams ir įvairių lygmenų teisėkūros 
ir reguliavimo institucijoms.

Balsavimo rezultatai: nuomonė priimta 135 nariams 
balsavus už, 1 – prieš ir 1 susilaikius.

EPS sukūrimas. Mokesčių 
politikos vaidmuo
(pranešėjas Carlos Trias Pintó, 
bendrapranešėjis Petru Sorin Dandea)
Šioje nuomonėje savo iniciatyva Komitetas ragina geriau 
koordinuoti mokesčių sistemas siekiant užtikrinti, kad 
ekonominė ir pinigų sąjunga veiktų teisingai. Geresnis 
mokesčių koordinavimas EPS gali padėti ekonomikai 
augti ir kurti darbo vietas. Be to, bendradarbiavimo ir 
keitimosi informacija mechanizmai turi būti tvirtesni, kad 
būtų kovojama su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių 
slėpimu.

Balsavimo rezultatai: nuomonė priimta 164 nariams 
balsavus už, 53 – prieš ir 11 susilaikius.

Reglamentavimo kokybės ir rezultatų 
programa (REFIT) 
(pranešėjas Denis Meynent)
EESRK balsavo dėl nuomonės, kurioje raginama siekti, 
kad programa REFIT būtų plataus užmojo, paprasta ir 
skaidri. Atsižvelgiant į naujausius poveikio vertinimus, 
Komitetas pabrėžia, kad būtina integruota ir subalan-
suota šios programos ekonominių, socialinių ir aplinkos 
aspektų analizė.

Balsavimo rezultatai: nuomonė priimta 136 nariams 
balsavus už, 2 – prieš ir 4 susilaikius. ●

NETRUKUS EESRK

The F Word: 
Images of Forgiveness

EESRK ragina naująją Komisiją: 
„Turite kurti darbo vietas.“
„Jean-Claude Juncker vadovaujama Europos Komisija savo 2015 m. darbo programoje pirmenybę privalo 
teikti darbo vietų kūrimui siekiant spręsti nedarbo ir darbo vietų mažėjimo problemas“, – mano EESRK

„Europos žmonės tikisi, kad jų gyvenimo sąly-
gos pagerės, nes bus imtasi veiksmų reaguojant 
į jų susirūpinimą dėl nedarbo, pramonės smu-
kimo ir vietoje trypčiojančio augimo, taip pat 
toliau kovojant su klimato kaita“, – EESRK pareiškė 
J. C. Juncker vadovaujamai Europos Komisijai.

Savo indėlyje į Europos Komisijos 2015 m. darbo 
programą EESRK nurodė, kad pats svarbiausias 
ir skubiausias prioritetas yra nedarbas. Todėl 
Komitetas teigiamai įvertino naujojo Komisi-
jos vadovo pasiūlymą parengti 315 mlrd. EUR 
viešųjų ir privačių investicijų planą, skirtą darbo 
vietoms kurti ir augimui skatinti. „Investiciniame 
plane pirmenybė turėtų tekti švietimui ir gebė-
jimų įgijimui, inovacijoms, verslumui, perėjimui 
prie kitokio energijos vartojimo modelio, taip 
pat žaliajai ekonomikai“, – pažymi EESRK.

Tuo tarpu EESRK pirmininkas Henri Malosse tei-
gia, kad „siekdami atkurti konkurencingumą 
ir darnų vystymąsi turime skubiai panaudoti 
visą esamų priemonių įvairovę. Ekonominė ir 
socialinė sąjunga neturi būti vien tuščia frazė, 
o  vidaus rinką reikėtų stiprinti, kad Europa 
galėtų išsaugoti pirmaujančias pozicijas pra-
monės srityje. Pasaulinė konkurencija yra 
didžiulė, tačiau taip pat turime užgniaužti 
gilėjančią konkurenciją pačioje Europos 
Sąjungoje“.

EESRK taip pat paragino Komisiją ieškoti būdų 
sumažinti biurokratizmą ir aktyviai įtraukti 
pilietinę visuomenę į ES sprendimų priėmimo 
procesą. „Reformos nepavyks, jei nebus kon-
sensuso ir dalyvavimo“, – pabrėžiama EESRK 
dokumente.

EESRK pateikė konkrečius pasiūlymus 10 sričių, 
kurios buvo akcentuojamos Komisijos darbo 
programoje. Komitetas, pavyzdžiui, rekomen-
davo ieškoti mechanizmų, kurie užtikrintų 
didesnį kapitalo rinkų naudingumą realiajai 
ekonomikai, ir kurti integruotą ir susietą skai-
tmeninę bendrąją rinką.

Daugiau informacijos pateikiama

Komisijos 2015 m. darbo programoje http://
ec.europa.eu/priorities/work-programme/
index_en.htm

EESRK indėlyje į Komisijos 2015 m. darbo pro-
gramą http://www.eesc.europa.eu/resources/
docs/qe-06-14-108-en-n.pdf ●

Kooperatiniai bankai – realiosios ekonomikos fi nansavimo modelis

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas (EESRK), Tarptautinė liaudies bankų 
konfederacija (CIBP), Europos kooperatinių 
bankų asociacija (EACB), UNICO bankų grupė 
ir Europos amatų, mažų ir vidutinių įmonių 
asociacija (UEAPME) 2014 m. gruodžio 1 d. 
Komiteto rūmuose surengė konferenciją 
kooperatinių bankų tema. EESRK vidaus rin-
kos, gamybos ir vartojimo skyriaus pirminin-
kas Martin Siecker dalijasi savo mintimis su 
EESRK info.

EESRK info: Kokios yra 
konferencijos kooperatinių bankų 
tema, kurią organizuoti padėjo 
EESRK, pagrindinės išvados?

Martin Siecker: Po konferencijos padarytos 
dvi pagrindinės išvados: pirmoji – neseniai ES 
lygmeniu įgyvendinta nemažai priemonių ir 
jos duoda rezultatų; antroji – įvairių dalyvių 
bendradarbiavimas yra labai svarbus, nes, 
kaip jau buvo ne kartą minėta konferencijoje, 
kartu galime pasiekti geresnių rezultatų.

Kodėl kooperatiniai bankai yra 
svarbūs MVĮ fi nansavimui?

Iš pradžių kooperatinius ir liaudies bankus 
kūrė MVĮ ir dėl to jie pirmenybę teikia skoli-
nimui realiajai ekonomikai, visų pirma MVĮ ir 
asmenims, kurie yra jų verslo modelio centre. 
Vieną iš trijų MVĮ Europoje fi nansuoja koo-
peratinis bankas. Kartu jie sudaro Europos 
ekonomikos struktūrą ir gali atlikti svarbų vai-
dmenį atgaivinant vietos ekonomikos augimą 
ir užimtumą.

Ar kooperatinius bankus turėtų 
reglamentuoti tokie patys teisės 
aktai kaip ir likusį bankų sektorių?

Kooperatiniai bankai nereikalauja speci-
alių nuostatų. Tačiau svarbu, kad naujoji 
reguliavimo aplinka neatgrasintų nuo MVĮ 
fi nansavimo.

Kodėl svarbu, kad EESRK remtų 
nuolatinį bankininkų, MVĮ atstovų 
ir reguliavimo institucijų dialogą 
ir jų požiūriai būtų suderinti 
tarpusavyje?

EESRK visuomet susidomėjęs stebėdavo bankų 
sektoriaus pokyčius, ypač susijusius su fi nansų 
krize. Be to, mažosios ir vidutinės įmonės 
(MVĮ) – ES ekonomikos pagrindas – yra itin 
svarbios siekiant užtikrinti Europos ekonomi-
kos atsigavimą. Bet MVĮ augti reikalingi pini-
gai. Kadangi daugelyje ES šalių bankai nenoriai 
teikia gyvybiškai svarbius kreditus, reikalingos 
kitos naujoviško finansavimo formos. Viena 
tokių formų – kooperatiniai bankai. (sg) ●

EESRK derybose klimato klausimais

Gruodžio 8–12 d. EESRK nariai Ulla Sirkeinen, 
Isabel Caño Aguilar ir Lutz Ribbe dalyvavo 20-ojoje 
JT bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių kon-
ferencijoje (COP 20), kuri vyko Limoje, Peru. Pirmąją 
vizito dieną EESRK ir RK nariai susitiko su už klimato 
politiką ir energetiką atsakingu Europos Komisijos 
nariu Miguel Arias Cañete.

EESRK laikosi nuomonės, kad derybose klimato 
klausimais turėtų būti susitarta dėl teisingo ir visoms 
šalims privalomo susitarimo. Nors galutiniame kon-
ferencijos sprendime, pavadintame „Lima Call for 
Climate Action“, ne visose srityse keliami plataus 
užmojo tikslai (pavyzdžiui, nebus vykdomi siste-
mingi išmetamųjų teršalų mažinimo įsipareigojimų 
tikrinimai), jame pripažįstama, kad visoms šalims 

tenka svarbus vaidmuo mažinant išmetamųjų ter-
šalų kiekį, atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes, ir 
padaryta pažanga užtikrinant lėšų skyrimą Ekologi-
niam klimato fondui.

Be gausių dvišalių susitikimų, EESRK surengė du 
į konferencijos programą neįtrauktus renginius. 
Pirmajame renginyje, kuris buvo organizuojamas 
kartu su RK, buvo pabrėžtos vietos vystymosi gali-
mybės, kurias atveria visuomenės dalyvavimas 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamyboje. 
Kaip EESRK yra ne kartą pareiškęs, kad būtų galima 
įgyvendinti klimato kaitos švelninimo tikslus, reikia 
sukurti palankias teisines sistemas, kad pilietinė 
visuomenė galėtų aktyviai dalyvauti gaminant atsi-
naujinančiųjų išteklių energiją. Antrajame renginyje, 
kuris surengtas kartu su ES Tarybai pirmininkaujan-
čia Italija ir Tarptautine darbo organizacija (TDO), 
buvo nušviesti būdai, kaip būsimame susitarime 
dėl klimato kaitos stiprinti su darbo jėga susijusius 
aspektus.

Be ofi cialių derybų klimato klausimais, COP20 metu 
buvo surengta didelė pilietinės visuomenės ir suin-
teresuotųjų subjektų konferencija, per kurią vyko 
šimtai renginių dėl daugelio praktinių klimato kaitos 
aspektų. Pastarųjų dviejų dalyvavimas yra itin svar-
bus, nes vyriausybės vienos negalės užkirsti kelio 
klimato kaitai: prireiks bendrų ir suderintų veiksmų, 
kurių visame pasaulyje turės imtis valdžios institu-
cijos, pilietinė visuomenė, įmonės, bendruomenės, 
NVO ir individualūs asmenys. (fda) ●

The F  Word: Ima-
ges of Forgiveness  – 
susimąstyti verčianti 
paroda, kurioje gausu 
įspūdingų vaizdų ir 
žmogiškų istori jų, 
skirtų gebėjimui atleisti 
nepaisant visų patirtų 
žiaurumų ir negandų. 
Paroda pasakoja apie 
žmones, kurių gyveni-
mus sugriovė smurtas, 

tragedijos ir neteisybė ir kurie mokosi atleisti, 
susitaikyti arba gyventi toliau. Parodos autoriai 
britų žurnalistė Marina Cantacuzino ir fotogra-
fas Brian Moody pasakoja žmonių iš Jungtinės 
Karalystės, Pietų Afrikos Respublikos, JAV, Šiaurės 
Airijos, Izraelio ir Palestinos gyvenimo istorijas.

Pirmą kartą surengta 2004 m. Londone paroda 
rodyta daugiau kaip 300 vietų visame pasaulyje. 
EESRK lankytojai parodą apžiūrėti galės 2015 m. 
sausio 21–vasario 4 d. (ab/ms) ●

Klimato kaitos konferencijos Limoje pradžia (COP 20). 
Šaltinis: Europos Komisija

en-n

EESRK Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo 
skyriaus pirmininkas Martin Siecker
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Europos piliečių iniciatyva – vis populiaresnė priemonė
EESRK tenka svarbi užduotis – jungti pilietinę visuomenę ir ES institucijas remiant Europos piliečių inici-

atyvas (EPI). Piliečių iniciatyva – tai priemonė, leidžianti milijonui ES piliečių ne mažiau kaip iš ketvirtadalio 
ES valstybių narių tiesiogiai paraginti Europos Komisiją teikti pasiūlymą dėl teisės akto toje srityje, kurioje 
valstybės narės ES suteikė įgaliojimus. Todėl tai svarbus instrumentas, padedantis pilietinei visuomenei 
dalyvauti Europos politikos formavimo procese.

EESRK dabar turi geras galimybes patarti, kaip koreguoti ir keisti būsimą politiką. Ad hoc grupė šiuo 
metu peržiūri Europos piliečių iniciatyvos procesą, kad jis taptų prieinamesnis piliečių grupėms. Ji 
ketina pasiūlyti įsteigti EPI pagalbos tarnybą, kuri padėtų Europos piliečių iniciatyvos tinklams ir remtų 

ES institucijų bendradarbiavimą siekiant sukurti tikrą tarpinstitucinį EPI paramos tinklą. Šiuo tikslu 
gruodžio 10 d. į EESRK atvyko Europos ombudsmenė supažindinti su savo tyrimo, skirto Europos piliečių 
iniciatyvai, rezultatais.

Kaip pažymėjo EESRK ad hoc grupės narė Madi Sharma, šiuo metu ES piliečiai nesijaučia įtraukti į veiklą 
Briuselyje. Europos piliečių iniciatyva yra svarbi teisinė priemonė, kurią naudodami ES piliečiai gali 
išsakyti savo nuomonę ir pasiūlyti teisės aktų tais klausimais, kurie, jų manymu, padėtų stiprinti ES ir 
remtų permainas, kurių nori žmonės. (ppm) ●

Europos miestų potencialas kurti inovacijas

TRUMPAI

2014 m. lapkričio 10 d. EESRK surengė 
konferenciją „Pažangieji miestai. Euro-
pos ekonomikos atgaivinimas diegiant 
pilietines inovacijas“. Renginyje dalyvavo 
daugiau kaip 100 dalyvių: politikos formuo-
tojai, miestų vadovai, pilietinės visuomenės 
atstovai. Jie surengė diskusijas dėl pažan-
giųjų miestų vaidmens reindustrializuojant 
ES ekonomiką.

Įžanginėje kalboje EESRK pirmininkas Henri 
Malosse nurodė Europos miestų potencialą 
kurti inovacijas ir pabrėžė, kad pažangu-
sis miestas – tai miestas, kurio gyvenime 
dalyvauja visi. Europos pažangiųjų miestų 
darbotvarkę bus galima sėkmingai įgyven-
dinti tik tada, kai visa pilietinė visuomenė 
bus įgalinta kurti ir diegti novatoriškus 

sprendimus ir pažangiųjų miestų idėją 
paversti realybe. Šis leitmotyvas kartojosi 
visose trijose apskritojo stalo diskusijose, 
kuriomis buvo siekiama nustatyti pagrindi-
nes pažangiojo miesto ypatybes ir naujųjų 
technologijų vaidmenį keičiant mūsų mies-
tus, kad jie taptų pažangia ir tvaria erdve.

Renginį baigė Daniela Rondinelli, kuri 
pasakė: „Mums reikia priimti į  piliečius 
orientuotą pažangiojo miesto koncep-
ciją, atitinkančią realius žmonių porei-
kius ir padedančią spręsti visuomenės 
uždavinius technologijomis grindžiamais 
dalyvavimo ir bendradarbiavimo būdais.“ 
Viena pagrindinių išvadų buvo ta, kad 
pažangiųjų miestų projektai turi įgyti 
pramoninį mastą taikant naujoviškus 
bendradarbiavimo modelius tarp įmonių, 
miestų valdžios institucijų ir piliečių. Šį 
tikslą galima pasiekti užtikrinant geresnį 
suinteresuotųjų subjektų skaitmeninį raš-
tingumą ir įgūdžius, padedant suklestėti 
miestuose veiklą pradedančiosioms įmo-
nėms ir didinant investicijas į infrastruktūrą 
pasinaudojant viešojo ir privataus sektorių 
partneryste. (ap) ●

Labai didelis namų ūkių įsiskolinimas

2014 m. gruodžio 12 d. EESRK patalpose vyko konferen-
cija labai didelio namų ūkių įsiskolinimo tema. Konferen-
cija, organizuota bendradarbiaujant su Europos vartotojų 
įsiskolinimo tinklu (ECDN) ir Europos fi nansinės aprėpties 
tinklu (EFIN), subūrė politikos formuotojus, vartotojų orga-
nizacijas, fi nansų sektoriaus atstovus ir mokslininkus, kurie 
aptarė pernelyg didelio įsiskolinimo ribojimo priemones ir 
šios problemos sprendimo būdus.

Pernelyg didelio namų ūkių įsiskolinimo problema jau dau-
gelį metų įrašoma į EESRK darbotvarkę. Bendrosios rinkos, 
gamybos ir vartojimo skyriaus pirmininkas Martin Siecker 
įžanginėje kalboje pažymėjo, kad jau 2000 m. EESRK pri-
mygtinai ragino Europos Komisiją ir valstybes nares imtis 

veiksmų kovojant su pernelyg dideliu įsiskolinimu ES. Praėjus 14 metų akivaizdu, kad 
mažai kas pasikeitė, o padėtis iš tiesų dar labiau pablogėjo.

Konferencijos dalyviai buvo pasiskirstę į keturias diskusijų grupes. Paaiškėjo, kad jau yra 
įvairių sprendimų, tačiau dar reikia daug nuveikti. Kiek anksčiau šiais metais priimtoje 
nuomonėje dėl Vartotojų apsaugos ir pernelyg didelio įsiskolinimo EESRK pakartojo, kad 
būtina imtis veiksmų Europos lygmeniu, ir dar kartą išreiškė pritarimą „atsakingų paskolų“ 
koncepcijai, pagal kurią ir teikiantieji paskolas, ir jomis besinaudojantieji privalo laikytis 
sąžiningos ir etiškos praktikos. (dz) ●

Daugiau informacijos pateikiama http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-household-over-indebtedness

ES ir žiniasklaida – Kur eisime toliau?

2014 m. lapkričio 27–28 d. Milane surengtas pilietinės visuomenės seminaras žiniasklaidos klausimais

EESRK, kartu su INSULEUR ir Cha-
nijos prekybos rūmais, 2014 m. gruo-
džio 12 d. Chanijoje (Kreta) surengė 
viešąjį  klausymą „Pažangiosios 
salos – augimo, užimtumo ir tvaraus 
vystymosi skatinimo modelis“, susi-
jusį su EESRK nuomone savo inicia-
tyva ta pačia tema (pranešėja Anna 
Maria Darmanin).

Savo įžanginėje kalboje EESRK pirmi-
ninkas Henri Malosse pažymėjo, kad 
Europos Sąjungos salos yra ignoruo-
jamos nacionaliniuose ir ES teisės 
aktuose, nors jos susiduria su konkre-
čiomis prisijungimo prie tinklo, trans-
porto ir interneto ryšio kliūtimis. Jis 
pabrėžė, kad svarbu palaikyti salose 
gyvenančių žmonių ir ES institucijų 
dialogą, kadangi Sąjungos teisės 
aktai turi būti atitinkamai pritaikyti.

Daugiausia buvo svarstomi profeso-
riaus Godfrey Baldacchino pateikti 
pasiūlymai, kaip saloms stiprinti 
savo vystymosi potencialą. Prof. 

G. Baldacchino yra salų tyrimų specia-
listas, dirbantis Maltos universitete, ir 
Tarptautinės mažų salų tyrimų asoci-
acijos (ISISA) pirmininkas. Jis pasiūlė 
brandžiame turizmo sektoriuje ieš-
koti nišų, suteikiant mažoms saloms 
galimybę specializuotis įvairiose 
turizmo rinkos srityse. Tai pasakytina 
apie medicininį turizmą Barbadose, 
nardymo turizmą Maltoje ir medaus 

mėnesio turizmą Maldyvuose. Prof. 
G.  Baldacchino baigdamas kalbą 
pareiškė, kad, siekiant vystyti mažų 
salų ekonomiką, būtina decentrali-
zuoti ekonominę politiką. (lvg) ●

Pažangiosios salos – augimo, užimtumo ir tvaraus vystymosi skatinimo modelis

EESRK narė ir nuomonės dėl 
Vartotojų apsaugos ir tinkamo 
pernelyg didelio įsiskolinimo 
problemos sprendimo siekiant 
užkirsti kelią socialinei 
atskirčiai pranešėja

2014 m. EESRK pilietinės visuomenės 
seminaras žiniasklaidos klausimais 
The EU and ME(dia), surengtas kartu 
su EBU, buvo skirtas piliečių informuo-
tumui ES ir kaimyninėse šalyse. Milano 
Palazzo Reale vykusiame seminare 
dalyvavo keletas EESRK narių, renginį 
vedė EESRK pirmininko pavaduotojas 
Hans-Joachim Wilms.

Beveik 150 dalyvių keturiuose diskusijų 
forumuose aptarė dabarties iššūkius, 
nepriklausomos žiniasklaidos, sociali-
nės žiniasklaidos teikiamų galimybių 
klausimus ir įvertino 2014 m. Europos 
Parlamento rinkimų kampaniją.

Prieita prie labai įdomių išvadų:
 ● nors kasdien žiniose pasirodo mili-

jonai pranešimų apie ES ir kitus 
klausimus, žmonės vis dar negali 
pasigirti giliu Europos reikalų 
išmanymu. Informuojant apie 
nacionalinius reikalus teigiamas ES 
poveikis dažnai lieka nepaminėtas. 

Žiniasklaida atlieka svarbų infor-
macinį ir sąveikos vaidmenį. Vis dar 
reikia viešųjų transliuotuojų, kurie 
pasakotų apie kasdienius reikalus;

 ● finansavimo šaltinis daro tiesio-
ginę įtaką turiniui. Seminare buvo 
pateikta praktinių žiniasklaidos 
naudojimo manipuliavimo, dezin-
formavimo ir propagandos tiks-
lais pavyzdžių. Tik nepriklausoma 
žiniasklaida ir žurnalistai gali tin-
kamai informuoti piliečius;

 ● kalbant apie Europos Parlamento 
rinkimus buvo paminėta nau-
jovė – debatai televizijoje, taip pat 
kalbėta, kad pasiteisino decentra-
lizuotas požiūris.

Daugiau sužinosite mūsų interneto 
svetainės http://www.eesc.europa.eu/ 
rubrikoje „Renginiai ir veikla“ ir 2015 m. 
sausio  mėn. pasirodysiančioje šiam 
renginiui skirtoje brošiūroje. (sma) ●

 ● piliečiams tenka rinktis iš gausybės 
informacijos šaltinių. ES ins-
titucijos negali palikti soci-
alinės žiniasklaidos turinio 
vien rinkai, jos turi aktyviai 
prisidėti ir paklausti savęs: 
„Ką mes galime pasiūlyti 
savo sekėjams?“ Socialinė 
žiniasklaida yra svarbus 
priedas, tačiau pats svar-
biausias dalykas tebėra 
tiesioginiai kontaktai su 
visuomene;
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