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1. ĮŽANGINIS ŽODIS 
 Mieli kolegos, 

 
Prieš dvejus metus pristačiau Jums 2004−2006 m. kadencijos darbo 
programą, keliančią aukštus tikslus. Ją rengėme numatydami tris savo 
veiklos kryptis: 
1. Programos leitmotyvas buvo mano tvirtas įsitikinimas, kad mes 
privalome savo darbą labiau sutelkti į politiškai svarbias pagrindines sritis, 
kad galėtume siekti didesnės papildomos naudos Europos sprendimų 
priėmimo procese. 
2. Dėl to mums teko iš esmės atnaujinti savo darbo priemones ir metodus. 
3. Norėdami dirbti veiksmingai ir atitikti dabarties reikalavimus, turime 
visų pirma plėtoti bendradarbiavimą su strateginiais partneriais, todėl 
tikslingą mūsų tinklo gerinimą paskelbiau dar vienu prioritetu. 
 

Nustatyti prioritetus Dėmesio sutelkimas į temas, kurios išskirtos kaip prioritetinės, davė 
vaisių. Tai leido ypač išplėsti kryptingą bendradarbiavimą su kitomis 
institucijomis, ir dėl to Komiteto įtaka tapo labiau juntama. Neatsitiktinai 
per šį kadencijos laikotarpį Europos Vadovų Taryba pirmą kartą tiesiogiai 
pavedė Komitetui atlikti darbus − tokių pavedimų buvo ne vienas ir jie 
susiję su įvairiomis sritimis. Tuo buvo nubrėžtos svarbios gairės. 
 

Darbo priemonės ir 
metodai 

Iškilo būtinybė modernizuoti savo darbo priemones ir metodus, kad 
galėtume labiau įsigilinti į nagrinėjamas prioritetines temas. Man ypač 
malonu, kad Biuras ir plenarinė asamblėja pritarė šiems siekiams: pakeitus 
Darbo tvarkos taisykles ir su tuo susijusius sprendimus, šios kadencijos 
laikotarpiu buvo sukurtos formalios prielaidos Komitetui imtis veiksmų, 
kurie nukreipti į apibrėžtus prioritetus. 
 

Strateginiai partneriai EESRK − tiltas į pilietinę visuomenę tinklais susietame pasaulyje − gali 
optimaliai atlikti savo vaidmenį tik kruopščiai derindamas veiksmus su 
išorės partneriais. Todėl savo kadencijos laikotarpiu santykius su kitomis 
institucijomis bei kitais strateginiais partneriais įvardijau kaip ypač 
svarbią mūsų darbo kryptį. Šioje srityje mūsų veikla per pastaruosius 
dvejus metus taip pat buvo labai sėkminga. 
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Rezultatai Per praėjusią kadenciją mes nubrėžėme svarbiausias gaires visose trijose 
darbo srityse – nustatėme prioritetines temas, darbo metodus ir santykius 
su partneriais. Toliau pateikiama apžvalga jokiu būdu neatstoja išsamios 
Generalinio sekretoriato veiklos ataskaitos. Vis dėlto norėčiau nušviesti 
ypač svarbius laimėjimus, kurių pasiekėme įveikę mūsų kelio „etapus“. 

Padėka Man aišku viena: kad mano darbo programa būtų sėkmingai įgyvendinta, 
teko nemažai padirbėti visiems dalyviams, kartais ir papildomai.  
 
Norėčiau padėkoti Jums visiems, mieli kolegos ir Komiteto bendradarbiai, 
už Jūsų nuveiktą darbą ir bendradarbiavimą. Tai mūsų visų sėkmė. 
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2. IŠŠŪKIAI IR PRIORITETAI 
  

Savo kalboje, pasakytoje pradedant eiti Komiteto pirmininkės pareigas, 
nurodžiau keletą išskirtinių Komiteto darbo prioritetų. Šiose srityse 
Komitetas atlaikė sunkius išbandymus. 
 

Lisabonos strategija 
 
 

Visų pirma norėčiau paminėti Lisabonos strategiją. Būtent šioje srityje 
Komitetas mano kadencijos laikotarpiu ne kartą nubrėžė gaires. 
 
Tikrąja premjera galėčiau pavadinti užduotį, kurią 2005 m. pavasario 
Vadovų susitikime Europos Vadovų Taryba tiesiogiai pateikė Komitetui. 
Įgaliojimas paremti šią strategiją sukuriant nacionalinių ekonomikos ir 
socialinių reikalų tarybų ir panašių institucijų tinklą reiškė, kad 
aukščiausiu Europos sprendimų priėmimo lygiu pripažįstamas institucinis 
Komiteto vaidmuo.  
 
Glaudus mūsų bendradarbiavimas su nacionalinėmis ESRT įgyvendinant 
Lisabonos strategiją įgavo naują dimensiją, paskelbus 2006 m. kovo mėn. 
apibendrinantį pranešimą. Manau, kad tokia bendradarbiavimo 
perspektyva yra pažangi.  
 
Europos Vadovų Taryba, įvertinusi mūsų pastangas, 2006 m. pavasario 
Vadovų susitikime atnaujino EESRK įgaliojimus. Kitą pranešimą 
pateiksime 2008 m. Europos vadovų susitikime. Remiantis teigiama 
patirtimi, jis bus dar išsamesnis, atskirai bus išnagrinėtos svarbiausios 
temos, kurias ypač akcentavo Taryba. Darbas šia linkme jau prasidėjo. 
 

Tvarumas Tvarumo strategija buvo ir yra kita svarbi mūsų tema. Ši Europos 
papildoma nauda, kurią apibrėžėme kaip tikslą, buvo svarbiausia mūsų 
suinteresuotųjų subjektų forumo, įvykusio 2005 m. balandžio mėn., tema. 
2006 m. kovo mėn. EESRK surengė tarpinstitucinius klausymus, 
susijusius su EESRK paskelbta nuomone, kurią parengėme 
pirmininkaujančios Austrijos pavedimu. 
 
Ir šįkart mūsų pastangos buvo pripažintos aukščiausiu lygiu: Europos 
Vadovų Taryba savo 2006 m. birželio mėn. susitikime su EESRK, suteikė 
EESRK labai konkretų įgaliojimą toliau dirbti šioje srityje. Vidinės 
prielaidos, kurių reikia šiam uždaviniui atlikti, buvo apibrėžtos dar prieš 
pasibaigiant mano kadencijai. 
 

Europos ekonominis ir 
socialinis modelis 

Europos visuomenės modelis − tai dar vienas mūsų 2004 m. gruodžio 
mėn. priimtos darbo programos prioritetas, kuris praėjus metams po 
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diskusijų, vykusių ES valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime 
Hampton rūmuose, atsidūrė žiniasklaidos dėmesio centre.   
 
Taigi mūsų nuomonė šiuo klausimu buvo ne mažiau aktuali nei 2006 m. 
birželio mėn. kartu su TDO surengta dviejų dienų konferencija.  Šiame 
renginyje buvo atkreiptas dėmesys į itin naujovišką Komiteto požiūrį: 
mūsų ekonominis ir socialinis modelis buvo plačiai nušviestas žvelgiant 
ne tik iš Europos, kaip įprasta, bet ir iš pasaulinės perspektyvos. 
 

Žinių apie Europą 
skleidimas – D planas 

Nemaža pastangų padėjome priimdami iššūkį, su kuriuo susiduria visos 
Europos institucijos: paskatinti piliečius (vėl) susidomėti Europa.   
 

 2004 m. priėjome bendros išvados, kad tai turi būti ilgalaikis projektas. 
Mes pasirinkome labai naujovišką kelią bandydami spręsti problemą ne 
tik pačiame Briuselyje, bet kuo arčiau tų, kuriems ji yra opi. Kaip pavyzdį 
norėčiau paminėti daugelio dėmesį patraukusius suinteresuotųjų subjektų 
forumo renginius, kurie padėjo sukurti tiesioginius ryšių tarp piliečių ir 
oficialiojo Briuselio kanalus. Įvairūs projektai, kuriuos vietoje parengė 
studentai tema Žinių apie Europą skleidimas, buvo paskelbti EESRK 
brošiūrose.  
 
Ypač daug pastangų į šį darbą įdėjote Jūs, mieli Komiteto nariai, kartu su 
savo atstovaujamomis organizacijomis ir tinklais. Naudodamasi proga, 
norėčiau nuoširdžiai padėkoti Jums už nuveiktą darbą, kuris šioje veiklos 
srityje padėjo mums tapti svarbiu Komisijos instituciniu partneriu, o 
Komitetą padaryti labiau žinomą ne tik Briuselyje. 
 

Ateities debatai −  
pilietinis dialogas 

Nuo pat pradžių debatus apie Europos ateitį ir Europos savimonę laikiau 
svarbiausia tema, svarbesne nei Konvento darbai dėl Konstitucijos. 
Neigiami referendumų dėl Konstitucijos Europai Prancūzijoje ir 
Nyderlanduose rezultatai, deja, patvirtino, kad buvo pasirinkta aktuali 
tema.   
 
Šiam klausimui skyrėme daugybę nuomonių bei renginių. Be kitų, 
Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komitetas paprašė mūsų 
konsultuotis su organizuota pilietine visuomene dėl Konstitucijos 
projekto.  
 
Austrijos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu mes pasiekėme 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo šia tema kulminaciją: EESRK drauge 
su Komisija buvo pakviestas surengti 2006 m. sausio mėn. Zalcburge 
aukšto lygio konferenciją Sound of Europe (Europos balsas).  
 

Europos savimonė Siekiau, kad 2006 m. rugsėjo mėn. tradicinė, kas dveji metai vykstanti 
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EESRK konferencija tęstų ankstesnių konferencijų tematiką. Ją padėjo 
surengti daugybė „ketvirtadieninių susitikimų“, kurie vyko kas antrą 
mūsų komiteto plenarinių sesijų savaitę tema Kas suartina Europą. 
Svarbi šių pasirengimų dalis buvo pirmiau minėta konferencija dėl 
Europos visuomenės modelio. 
 

Dalyvaujamoji demokratija Konstitucijos projekte, kuriam šiuo metu pratęstas „karantinas“, greta 
tradicinio atstovaujamosios demokratijos modelio pateikiamas 
dalyvaujamosios demokratijos modelis. Komitetas, būdamas institucinis 
pilietinio dialogo partneris, nepriklausomai nuo Konstitucijos 
įsigaliojimo, atlieka svarbiausią vaidmenį tobulinant šiuos principus.  
 
Labai svarbi yra Europos organizuotos pilietinės visuomenės ryšių grupė, 
apie kurią dar bus kalbama išsamiau. Sieju dideles viltis su šiuo 
struktūruotu bendradarbiavimu, kuris tapo neatsiejama mūsų Komiteto 
bendradarbiavimo su Komisija dalimi. 
 

EESRK įsteigta Pilietinės 
visuomenės premija 

EESRK Pilietinės visuomenės premija, apie kurią paskelbiau savo 
kadencijos pradžioje, pirmą kartą įteikta 2006 metais. Šiais metais ją 
paskyriau už pilietinės visuomenės nuopelnus skatinant Europos 
savimonę. Kurios srities nuopelnams įvertinti bus skiriama ši premija 
ateityje, spręs EESRK pirmininkas; man buvo svarbu, kad šia premija 
ilgus metus būtų galima įvertinti kuo daugiau pilietinės visuomenės 
veiklos aspektų.  
 

ES kaimynystės politika ES kaimynystės politika yra dar viena prioritetinė sritis, kurioje 
Komitetas nuveikė nemažai konkrečių darbų, kai kuriuos iš jų Komisijai 
pavedus, tačiau visada sulaukiant specialios Komisijos paramos.  
 

EUROMED Ypač svarbi tema yra Pietų kaimyninės šalys, t. y. EUROMED. Pilietinės 
visuomenės viršūnių susitikimą Amane, kurį rengiant Komitetas taip pat 
prisidėjo, aptemdė išvakarėse įvykę teroristų išpuoliai. Šis susitikimas 
labai aiškiai parodė, kokios svarbios yra mūsų pastangos šiame regione, 
taip pat ir parama kuriant ESRT.  
 
Gražia pradžia man tapo kvietimas EUROMED viršūnių susitikime, 
vykusiame 2005 m. lapkričio mėn. Barselonoje, valstybių ir vyriausybių 
vadovams pristatyti EESRK dešimties metų darbo rezultatus, vykdant 
Barselonos proceso mums suteiktą įgaliojimą. 
 

Kaimyninės Rytų šalys  Kalbant apie kaimynines Rytų šalis, prasidėjo labai aktyvus dialogas su 
Ukraina; kuriant ir stiprinant jos pilietinę visuomenę mes tapome šalies 
vyriausybės tiesioginių ryšių partneriais. Užmegzti pirmieji ryšiai su 
Baltarusijos pilietinės visuomenės atstovais. 
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Balkanai Vakarų Balkanų forumas, įvykęs 2006 m. kovo mėn. Briuselyje, padėjo 
sutelkti šio regiono pilietinės visuomenės atstovus. Komiteto ryšių grupė 
palaikė mano iniciatyvą ir su ES Stabilumo pakto specialiuoju 
koordinatoriumi E. Busek susitarė bendradarbiauti siekiant sinergijos.  
 

Stojančiosios šalys 
 

2006 metais stebėtojai iš Rumunijos ir Bulgarijos, rengiantis šioms šalims 
stoti į ES, pradėjo dalyvauti mūsų darbe. Sudarytos sąlygos padidinti 
EESRK narių skaičių įtraukiant šių šalių atstovus. Parengiamojo 
oficialaus vizito buvau nuvykusi į abi šias šalis. 
 
Europos Komisijoje asmeniškai siekiau, kad būtų sukurtas pilietinės 
visuomenės diskusijų su Kroatija forumas, šios pastangos buvo 
sėkmingos. Ši aplinkybė buvo svarbi, nes santykių su šia šalimi sutarties 
sąlygose nenumatyta steigti Jungtinio konsultacinio komiteto.  
 

Lotynų Amerika 2006 m. balandžio mėn. pilietinės visuomenės atstovų susitikime, kurį 
EESRK surengė prieš 2006 m. Vienoje vykusį ES ir Lotynų Amerikos bei 
Karibų jūros regiono Vadovų susitikimą, dalyvavo svarbiausios šiam 
regionui atstovaujančios pilietinės visuomenės organizacijos. Taip pat 
buvau pakviesta dalyvauti po jo vykusiame valstybių ir vyriausybių 
vadovų susitikime, kuriame asmeniškai pristačiau mūsų darbo rezultatus. 
 

Azija 
 

Geopolitinis vystymasis taip pat spartina mūsų santykius su Azijos 
regiono pilietine visuomene. 
 

Apskritasis ES ir Indijos 
stalas − pavyzdys Kinijai 

Dėjau nemažai pastangų, kad sėkmingas ES ir Indijos apskritojo stalo 
projektas taptų pavyzdžiu rengiant ES ir Kinijos apskritąjį stalą. Tam jau 
tinkamai pasirengta − kitos kadencijos metu turėtų įvykti pirmasis ES ir 
Kinijos apskritojo stalo posėdis.  
 

Japonija 2005 metai, paskelbti ES ir Japonijos metais, man buvo gera proga 
užmegzti glaudesnius ryšius su šios svarbios ES prekybos partnerės 
pilietine visuomene. Tai paskatino Komisiją pavesti parengti tiriamąją 
nuomonę šiuo klausimu.  
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3. DARBO PRIEMONĖS IR METODAI 
 
 

 
Norėdami pateikti darbus aktualia tematika ir laiku, privalėjome 
modernizuoti Komiteto darbo metodus. 
 

Elektroninio ryšio 
priemonės− paprasta ir 
šiuolaikiška 

Generalinis sekretoriatas palaikė mano iniciatyvą ir ėmėsi svarbių 
žingsnių sujungti į vieną tinklą vidaus ir išorės komunikaciją, tam 
naudojant daugiau elektroninio ryšio priemonių. Elektroniniai 
informaciniai biuleteniai ir visiškai pakeistas EESRK tinklalapis 
pagreitino informacijos prieinamumą. Mane ypač džiugina projektas su 
mūsų partneriais iš Indijos, su kuriais kartu parengėme apskritojo ES ir 
Indijos stalo tinklalapius. 
 
Siekiant supaprastinti vidaus procedūras, mano kadencijos laikotarpiu 
posėdžiavo vidaus darbo grupė, vadovaujama Generalinio sekretoriaus, ji 
suteikė lemiamų postūmių, padedančių optimizuoti ir modernizuoti 
kasdieninius darbo procesus. 
 

Prioritetų nustatymas ir  
išteklių naudojimas 

Kad Komiteto darbas būtų veiksmingesnis, reikėjo sukurti ne tik technines, 
bet ir politines sąlygas. „Diagnozė“ buvo aiški: nuomonės, kurios jau nėra 
aktualios, kenkia Komiteto įvaizdžiui. „Gydymas“ taip pat žinomas: 
tikslingas esamų išteklių naudojimas sutelkiant dėmesį į svarbiausius 
dalykus. 

Esminiai pokyčiai 
 

Nors dauguma kolegų su tuo sutiko, pasirinktas kelias nebuvo lengvas. Vis 
dėlto man pagaliau pavyko pasiekti esminių pokyčių dviejose srityse, kurie 
ateityje padės labiau sutelkti dėmesį į svarbiausius dalykus. 

Biuro sprendimai dėl 
supaprastinimo ir 
sutrumpinimo  

Iš pradžių Biuras patvirtino ad hoc darbo grupės ataskaitą („Wilkinsono 
ataskaitą“) dėl darbo metodų ir priėmė svarbius jų įgyvendinimo 
sprendimus. Be kita ko, nustatytas nuomonių formatas ir didžiausia leistina 
apimtis, kurių privalu laikytis. Buvo sustiprintas skyrių biurų vaidmuo, 
apsisprendžiant, kas yra svarbu, o kas − ne. 
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Darbo tvarkos taisyklių 
pakeitimas 

Su tuo susijęs Darbo tvarkos taisyklių pakeitimas padidino galimybes 
racionaliau organizuoti Komiteto darbą. Deja, man nepavyko įgyvendinti 
paprasčiausios ir, atrodytų, veiksmingiausios priemonės: tiesiog neteikti 
nuomonių tokių sričių, kuriose negalima pasiekti papildomos naudos. 
Dažniau skirdami vienintelį nuomonių pranešėją einame teisingu keliu: 
nuomonės, neduodančios ypatingos naudos, gali būti nagrinėjamos 
supaprastinta tvarka.  
 

Kelias praskintas Šis paketas, apimantis svarbius darbo priemonių ir metodų pakeitimus, 
baigiantis mano kadencijai, suteikė Komitetui visas galimybes eiti koja 
kojon su nūdiena. Dabar priklausys tik nuo politinės valios, ar bus 
ryžtingai nustatyti prioritetai − tam reikia sąmoningai atsisakyti 
nereikšmingų dalykų. Ateityje neturėtų būti pateisinamas sprendimas 
priimti nuomones, kurios jau nėra aktualios. 
 

Komunikacijos strategija Didesnis dėmesio sutelkimas į aktualias temas yra svarbi mūsų 
komunikacijos strategijos sudėtinė dalis. Ši strategija, parengta dar 
ankstesnės kadencijos metu, laipsniškai buvo įgyvendinta. Rezultatų 
neteko ilgai laukti: pastarųjų dvejų metų žiniasklaidos analizė rodo, kad 
visuomenė gerokai daugiau sužinojo apie Komitetą.  
 

Išoriniai teisėkūros 
proceso etapai 

Kita mano darbo programos dalis buvo siekis išplėsti Komiteto veiklą, 
kad ji apimtų teisėkūros proceso stadijas iki priimant teisės aktą ir jį 
priėmus. Tam susidarė palankios sąlygos pradėjus įgyvendinti Europos 
Vadovų Tarybos iniciatyvą dėl geresnės teisėkūros. Su ja susijusi 2005 m. 
rugsėjo mėnesio ataskaita nurodo tolesnę mūsų pastangų kryptį − tai daug 
žadanti ir neištirta sritis. 
 

 



 

R/CESE 1081/2006 (DE) ID/JA/am …/… 

9

4. SANTYKIAI SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR 
STRATEGINIAIS PARTNERIAIS 

 
 
Be mūsų partnerių, pasirengusių bendradarbiauti, šios kadencijos 
metu nebūtume galėję pasiekti minėtų rezultatų. Todėl strateginės 
partnerystės plėtojimas buvo trečioji mano darbo kryptis. 
 

Europos Komisija Bendradarbiavimas su Komisija buvo pirmoji ir didžiulė sėkmė: 
 

Bendradarbiavimo protokolas 2005 m. lapkričio mėn. EESRK priėmiau Komisijos pirmininką J. 
M. Barroso, su kuriuo buvo pasirašytas naujas bendradarbiavimo 
protokolas. Po to pirmą kartą dalyvaujant žiniasklaidos atstovams 
kartu su M. Wallström Komisijos pastate Berlaymont pristačiau 
spaudai šį dokumentą. Protokolas kelia labai aukštus reikalavimus 
mūsų bendradarbiavimui su Komisija ir ypač akcentuoja Komiteto 
kaip institucinio partnerio vaidmenį. 

Tiriamosios nuomonės, 
bendradarbiavimas, keitimasis 
nuomonėmis 

Šis protokolas įgavo konkretų turinį dar mano kadencijos metu.  
 
Gerokai padidėjo tiriamųjų nuomonių ir bendrųjų klausymų 
skaičius.  
 
Taip pat daug dažniau buvo tiesiogiai keičiamasi nuomonėmis su 
Komisija: pirmininkas J. M. Barroso ir pirmininko pavaduotoja M. 
Wallström mano kadencijos laikotarpiu po du kartus svečių teisėmis 
dalyvavo plenarinėje sesijoje, kitose plenarinėse sesijose, skyrių 
posėdžiuose ir specialiuose renginiuose mūsų kvietimu lankėsi 
Komisijos nariai. 
 

Europos Parlamentas Užmezgus tiesioginius ryšius su Parlamento pirmininku J. Borrell, 
buvau ne kartą kviečiama dalyvauti Komitetų pirmininkų 
konferencijoje. Šių susitikimų metu EP dažnai pateikdavo prašymus 
parengti tiriamąsias nuomones. Vis dėlto dar neišnaudotos visos 
bendradarbiavimo su EP galimybės. Bendradarbiauti galima tik 
nuolat plėtojant darbo ryšius, ir šioje srityje dar daug ką teks 
nuveikti kitos kadencijos laikotarpiu.  
 



 

R/CESE 1081/2006 (DE) ID/JA/am …/… 

10

Europos Vadovų Taryba Taip pat ir bendradarbiaujant su Europos Vadovų Taryba prioritetų 
nustatymo politika pasirodė esanti sėkminga. Mano kadencijos metu 
prašymas pateikti nuomonę įgavo naują kokybę aukščiausiu 
Europos sprendimų priėmimo lygiu: pirmą kartą Europos Vadovų 
Taryba tiesiogiai patikėjo EESRK darbo užduotį. Tai įvyko 2005 m. 
pavasario Vadovų susitikime, po to sekė kiti džiugūs įvykiai: po 
metų vėl buvo pateikta užduotis, susijusi su Lisabonos strategijos 
įgyvendinimu, o 2006 m. birželio mėn. − dar viena, skirta tvarumo 
strategijai. 
 

Ryšiai su pirmininkaujančiomis 
valstybėmis 

Mano pastangos užmegzti glaudesnius ryšius su atitinkama 
pirmininkaujančia ES valstybe taip pat davė akivaizdžių rezultatų. 
Visos mano kadencijos laikotarpiu pirmininkavusios šalys sudarė 
sąlygas vesti parengiamuosius pokalbius su valstybių ir vyriausybių 
vadovais arba pavieniais vyriausybių nariais.  

Bendradarbiavimas, tiriamosios 
nuomonės, kvietimai dalyvauti 
Vadovų susitikimuose 

Tapo tradicija bendri renginiai aktyviai dalyvaujant ES 
pirmininkaujančių šalių ministrams. Mano kadencijos laikotarpiu 
gerokai padaugėjo tiriamųjų nuomonių, kurias paprašė parengti ES 
pirmininkaujanti valstybė: kiekviena šalis užsakė ne mažiau kaip po 
tris nuomones, o Austrija − net keturias. 
 
Ypač džiugu, kad EESRK pirmininkė buvo pakviesta dalyvauti 
2005 m. Barselonoje vykusiame Europos ir Viduržemio jūros 
regiono (EUROMED) vadovų susitikime ir 2006 m. Vienoje 
vykusiame ES, Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono valstybių 
ir vyriausybių vadovų susitikime. Taip pat ir trišaliame susitikime 
dėl neformalios socialinių reikalų ir užimtumo tarybos, vykusiame 
2006 m. Helsinkyje, EESRK pirmą kartą suteikta galimybė išsamiai 
pristatyti savo požiūrį.  
 

Nacionalinės ekonomikos ir 
socialinių reikalų tarybos  

Gerokai išaugo bendradarbiavimas su nacionalinių ekonomikos ir 
socialinių reikalų tarybų tinklu. Geriausias pavyzdys − 
bendradarbiavimas įgyvendinant Lisabonos strategiją vadovaujantis 
nuosekliais Tarybos įgaliojimais. Šis bendradarbiavimas kitos 
kadencijos metu taps dar glaudesnis ir apims daugiau temų.  
 

Regionų komitetas Labai pagerėjo santykiai su Regionų komitetu. Tapo tradicija, kad 
abiejų komitetų pirmininkai svarbių įvykių proga keičiasi 
kvietimais. Su savo kolega susitariau dėl pirmų konkrečių žingsnių 
vystyti bendradarbiavimą tose svarbiose srityse, kurios mums yra 
bendros. Nuolatiniai pirmininkų ryšiai taip pat turi būti apibrėžti 
bendradarbiavimo sutartyse, dėl kurių atnaujinimo netrukus prasidės 
derybos. 
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Europos socialiniai partneriai Deja, santykiai su Europos socialinių partnerių organizacijomis  

apsiribodavo daugiausia bendradarbiavimu pavieniais klausimais, 
ypač įvairių konferencijų metu. Norėčiau paminėti didžiulį 
susidomėjimą sukėlusį seminarą, surengtą Val Duchesse modelio 
20-jų metinių proga, 2005 m. balandžio mėn. sukvietusį ano meto ir 
šių dienų dalyvius drauge apsvarstyti socialinio dialogo ateitį. 
 

Europos pilietinės visuomenės 
organizacijos: ryšių grupė 

Mūsų bendradarbiavimas su kitomis pilietinės visuomenės 
organizacijomis ir tinklais vystėsi sėkmingai.  
 
Savo asmeniniu priesaku laikyčiau labai įvairiapusę mūsų ryšių 
grupės veiklą, plėtojamą su Europos organizuota pilietine 
visuomene: ši veikla taip pat atskirai paminėta bendradarbiavimo su 
Komisija protokole. Ši naujoviška partnerystės forma jau atlaikė 
pirmuosius sunkius išbandymus, pavyzdžiui, bendromis 
pastangomis siekiant įgyvendinti Lisabonos strategiją; kitos 
kadencijos metu reikėtų ją dar labiau remti. 
 

TDO 2005 m. gruodžio mėn. pasirašiau su Tarptautinės darbo 
organizacijos direktoriumi J. Somavia bendradarbiavimo protokolą, 
kuris padės geriau struktūruoti mūsų bendradarbiavimą ir labiau jį 
populiarinti. EESRK ir TDO turi tiek daug bendrų tikslų, tad galima 
išnaudoti ypatingą sinergijų potencialą. 
 

JT ekonomikos ir socialinių 
reikalų taryba 

2006 m. apsilankiau JT Ekonomikos ir socialinių reikalų taryboje 
Niujorke norėdama pasiūlyti panašų susitarimą. Mano pasiūlymas 
buvo sutiktas teigiamai − pirmininkas A. Hachani ir aš keičiamės 
kvietimais į plenarines sesijas, vyksta oficialus susirašinėjimas, kuris 
padėjo imtis konkrečių priemonių glaudesniam bendradarbiavimui 
užmegzti. 
 

AICESIS Mūsų Komitetas šios kadencijos laikotarpiu pradėjo gerokai 
intensyviau bendradarbiauti su Tarptautine ekonomikos ir socialinių 
reikalų taryba bei panašių institucijų asociacija (AICESIS); Biuro 
nutarimu buvo įvertintas mūsų turiningas dalyvavimas ir pasiūlyta 
pradėti derybas dėl tikrosios narystės, suteikiančios ypatingą statusą.
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5. BAIGIAMASIS ŽODIS 
 
Tęstinumas Per šiuos dvejus metus pasiekiau svarbiausius tikslus, kuriuos buvau 

užsibrėžusi. Sėkmė, kuri mus lydėjo svarbiausiose darbo srityse, 
tarp jų  veiklos prioritetai, šiuolaikiniai darbo metodai ir strateginiai 
partneriai, paremta mano pirmtakų įdirbiu. Šis tęstinumas yra 
svarbus mūsų sėkmės pagrindas. Todėl man irgi labai rūpi perduoti 
„sutvarkytus namus“. 
 

Kultūra Vis dėlto viena tikra Komiteto gyvenimo naujovė yra mano 
asmeninės iniciatyvos rezultatas: tai visų pirma kultūros 
akcentavimas, kurį Komitetas apibrėžia bendrųjų vertybių 
išpažinimą. Kultūra kaip procesas, lemiantis mūsų kasdieninį 
gyvenimą, tarsi tapatumą simbolizuojanti raudona gija, driekėsi visą 
šią kadenciją. 
 
Buvau nepaprastai laiminga, kad mūsų Komiteto bendradarbiai ir 
pats Komitetas padėjo rengti pirmąsias priemones − kultūros 
vakarus, parodas ir koncertus.  Kaip labai gražų pavyzdį galėčiau 
paminėti naują Komiteto dovanų knygą, kuri tapo tikru didelio mūsų 
narių rato kolektyviniu projektu ir yra tarsi nauja EESRK kultūrinio 
gyvenimo vizitinė kortelė. 
 

Pagrindiniai tikslai Toliau nurodytus pagrindinius komiteto darbo tikslus, kurie buvo 
iškelti dvejiems mano kadencijos metams, pasiekėme drauge 
įgyvendindami mano pateiktą programą. 
 
1. Padidėjo Komiteto patikimumas tinkamiau pasirenkant darbus, 

perspektyvias analizes ir nuomones. 
 
2. Komitetas buvo pagrindinis dalyvis vykdant kampaniją Žinių 

apie Europą skleidimas. 
 
3. Komitetas tapo geriau žinomas visuomenei, prie to prisidėjo 

darbas su visuomene ir išaugęs jo narių vaidmuo. 
 
4. Komiteto veikla tapo skaidresnė. 
 
5. Kaip pilietinio dialogo institucinis partneris, Komitetas padėjo 

plėtoti dalyvaujamąją demokratiją Europos lygiu. 
 
Galiausiai, šis pranešimas yra pastangų ir minėtų pavienių tikslų 
suma. Komitetas, įgyvendindamas savo darbų programą, tapo labiau 
žinomas ir priimtinas visuomenei, išaugo jo įtaka. 
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Tačiau „darbas vyksta toliau“ − taip galime apibūdinti visas šias 
iniciatyvas, mes negalime užmigti ant laurų didžiuodamiesi 
pasiektais laimėjimais. Savo „įpėdiniui“ perduodu gerus pagrindus 
ir naujas svarbias tolesnio darbo gaires. Tačiau kartu jam teks 
įveikti kai kuriuos sunkumus, susijusius su iš dalies neįgyvendinta 
mano darbų programa: 
 

- pasiteisino prioritetų nustatymas pasirenkant temas − jis turi 
ateityje tapti nuolatiniu darbo principu; 

- narių įstatai atnaujinti tik iš dalies − kai kuriose srityse dar 
reikia padirbėti; 

- galima labiau išvystyti santykius su Europos Parlamentu. 
 
Kadangi pastaruosius dvejus metus daug svarstėme apie Europos 
ateitį arba prisidėjome ją kuriant, norėčiau baigdama pacituoti vieno 
iš Europos kūrėjų mintis. 1954 m. gegužį Jean Monnet rašė: 
„Mes galime rinktis iš tų pokyčių, į kuriuos būsime įtraukti, ir tų, 
kurių sąmoningai siekėme ir norėjome įgyvendinti“. 1 
 
Aš siekiau daugelio sąmoningų pokyčių ir esu laiminga, kad šiame 
kelyje Komitetas buvo kartu su manimi.  
 
Sėkmė parodė, kad buvome teisūs. 
 
Todėl leiskite man dar kartą nuoširdžiai padėkoti Komiteto nariams 
ir darbuotojams už bendradarbiavimą. 
 
Linkiu būsimam Komiteto pirmininkui ir mums visiems daug laimės 
ir sėkmės kitu kadencijos laikotarpiu. 
 

 
_____________ 

                                                           
1 „Nous n’avons que le choix entre les changements dans lesquels nous serons entraīnés et ceux que nous aurons 
su vouloir et accomplir.“ 
 


