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Can Dündar: „Nepalikite Turkijos vienos.
Erdoganas – tai ne Turkija“

Mieli skaitytojai,

jūsų prašymas padėti ginti demokratiją
ir laisvę mums labai svarbus. Tikiuosi,
kad mūsų vyriausybės, nacionaliniai parlamentai ir Europos Parlamentas jį išgirs.
Mes jums padėsime.“

Nepaliaukime tikėję

Šiai minčiai pritarė ir EESRK Darbuotojų
grupės pirmininkė Gabriele Bischoff; ji
taip pat paragino Turkijos valdžią išleisti
į laisvę šiuo metu Turkijoje kalintį Vokietijos žurnalistą Deniz Yücel. EESRK Įvairių
interesų grupės pirmininkas Luca Jahier
ir REX skyriaus pirmininkė Dilyana Slavova priminė susirinkusiesiems, jog siekiant, kad Turkija vėl taptų demokratiška
ir atvira, ES turėtų toliau dirbti kartu su
pilietine visuomene.

Po mėnesius trukusios įtampos ir didelio nerimo keleto valstybių narių rinkimų
rezultatai leido Europai lengviau atsikvėpti.
Štai Emmanuel Macron pergalė aiškiai patvirtina Prancūzijos rinkėjų požiūrio į tradicines
partijas pasikeitimą. Žinoma politinė analizė turėtų būti daug gilesnė, tačiau permainų
požymiai yra akivaizdūs.
Tai, kad išrinktas tradicinėms partijoms nepriklausantis ir savo idėjas ginantis kandidatas, tik patvirtina besikeičiantį rinkėjų suvokimą apie politiką ir politikus.

Prancūzijoje, kaip ir kitose valstybėse narėse, demokratija sudarė sąlygas kandidatams
pasiūlyti savo programas ir idėjas, tačiau kai kurie pasiūlymai dabartiniam Europos
projektui galėjo būti tikrai grėsmingi.
Europai nebūtų palanku, jei tokiai svarbiai valstybei kaip Prancūzija vadovautų antieuropietiškų nuostatų vadovas.
Nesakau, kad Europai nereikia reformų ar naujo postūmio, tačiau ji gali gyvuoti be
nepritariančių bendram projektui ir tam, kad užtikrintų tariamą saugumą, pasitelkiančių
populistinio protekcionizmo ir separatizmo ideologiją.
Noriu pasakyti, kad asmeninių ir kolektyvinių vertybių, kurioms galima pritarti ar nepritarti, išsaugojimas visuomenėje yra mūsų visų teisė ir pareiga, tačiau toks siekis praranda
prasmę, kai šios vertybės ginamos norint pakenkti Europai ir projektui užtikrinti taiką,
apie kurią visi svajojame ir kurioje visi norime toliau gyventi.
Mes nesame išsamiai susipažinę su kai kurių naujai išrinktų vadovų politinėmis programomis ir dar daug kas turi būti patikslinta, tačiau žinome, kad pirmenybė teikiama
Europos idėjos puoselėjimui ir visiems naudingo augimo siekiančios Europos vertybių
išsaugojimui yra pakankama priežastis džiaugtis ir labiau tikėti ateitimi.
Taigi Europa tikrai gali atsikvėpti ir jau dabar pradėti piliečių laukiamas ir jų teisėtus
lūkesčius atspindinčias reformas.
Dar kartą norėčiau pabrėžti, kas EESRK nariai, kuriems žinomi piliečiams nerimą keliantys
klausimai, turėtų padėti skatinti įtraukią, taikią ir pasirengusią visiems padėti ir bendradarbiauti Europą. Toks būtų mano palinkėjimas!
Gonçalo Lobo Xavier
EESRK pirmininko pavaduotojas
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Pilietinės visuomenės dienos
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2-oji Europos socialinės ekonomikos
įmonių diena
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EESRK, Briuselis – EESRK plenarinė
sesija
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EESRK konsultuojasi su ES
pilietine visuomene dėl baltosios
knygos dėl Europos ateities
EESRK siūlo sukurti
suinteresuotųjų subjektų
platformą siekiant didinti
moterų galimybes įsidarbinti
transporto sektoriuje
Georges Dassis: „Būdami
solidarūs galime palikti pėdsaką
istorijoje“

Ištremtas Turkijos
žurnalistas diskutuoja
su EESRK atstovais apie
žiniasklaidos laisvę ir
žmogaus teises
Po pastarojo meto įvykių Turkijoje
EESRK pakvietė Turkijos žurnalistą Can
Dündar į savo balandžio mėn. plenarinę
sesiją. Buvęs Turkijos laikraščio Cumhuriyet redaktorius paragino ES palaikyti

Turkiją ir jos žmones ginant žiniasklaidos
laisvę, žmogaus teises, teisinę valstybę ir
demokratiją.

Šiuo metu tremtyje Vokietijoje gyvenantis C. Dündar buvo nuteistas penkerių
metų laisvės atėmimo bausme po to, kai
jo laikraštis pranešė apie Turkijos žvalgybos tarnybos neteisėtą ginklų tiekimą
Sirijos sukilėliams. EESRK pirmininko
pavaduotojas Gonçalo Lobo Xavier
paragino Turkiją bendradarbiauti su tarptautinėmis žurnalistų organizacijomis,
UNESCO, ESBO ir Europos Taryba siekiant
atkurti spaudos laisvę šalyje. (mm) l

„Šiandien Turkija yra didžiausias žurnalistų kalėjimas, – teigė Can Dündar. – Jei
Europai vis dar svarbi minties ir spaudos
laisvė, ji turėtų palaikyti Turkijos žmones.
Europa neturėtų atsisakyti savo vertybių
dėl trumpalaikės naudos.“
EESRK pirmininkas Georges Dassis
pasakė: „Jūsų kova – tai mūsų kova ir

Reikia imtis platesnio masto kovos
su terorizmo finansavimu priemonių
EESRK remia Komisijos
planus vykdyti grynųjų
pinigų kontrolę, tačiau
atkreipia dėmesį į šios
kontrolės įgyvendinimo
kliūtis

EESRK remia naują Komisijos pasiūlymą išplėsti grynųjų pinigų kontrolę prie
ES sienų ir suteikti valdžios institucijoms
daugiau įgaliojimų atlikti patikrinimus ir
konfiskuoti prekes įtarus neteisėtą veiklą,
taip siekiant surinkti daugiau informacijos ir atskleisti terorizmo finansavimo
atvejus. Tačiau EESRK dar kartą paragino
Komisiją paskelbti mokesčių rojų, kurie
yra atsakingi už daugumą neteisėtų
pinigų srautų, sąrašą, ir mano, kad to
nepadarius iškiltų didelių kliūčių veiksmingam pasiūlymo taikymui.
„Grynųjų pinigų siuntos tebėra pagrindinis pinigus plaunančių ir kitų finansinių
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Nesu politikos analitikas, tačiau Prancūzijos įvykiai, kurie, nors ir labai skiriasi nuo mano
šalies aktualijų, mane žavi ir skatina susidomėjimą, o šios valstybės rinkimų rezultatai
suteikia pagrįstų vilčių dėl Europos projekto.

nusikaltėlių veiklos kanalas“, – pažymėjo
balandžio mėn. plenarinėje sesijoje priimtos nuomonės Terorizmo finansavimas. Grynųjų pinigų judėjimo kontrolė
pranešėjas Javier Doz Orrit (Darbuotojų gr., ES).
EESRK siūlo Komisijai, surengus konsultacijas ir atlikus tyrimą, parengti planą,
kaip mažinti grynųjų pinigų naudojimą
ES. „Reikia apsvarstyti, ar 10 000 EUR privalomo deklaravimo riba yra tinkama“, –
sakė bendrapranešėjis Mihai Ivaşcu
(Įvairių interesų gr., RO). Nuomonėje

www.eesc.europa.eu

taip pat siūloma išplėsti grynųjų pinigų
sąvokos apibrėžtį įtraukiant išankstinio
mokėjimo korteles ir labai likvidžias prekes (pavyzdžiui, auksą).
Komitetas palankiai vertina tai, kad valstybėse narėse pradėtos taikyti sankcijos
už deklaravimo prievolės nevykdymą,
tačiau nurodo, kad sankcijos turėtų
būti standartizuotos ir visose valstybėse
narėse reikėtų nustatyti bendrą pranešimo procedūrą.
Nuomonėje taip pat pabrėžiama, kaip
svarbu gerinti keitimąsi informacija ir
koordinavimą tarp valstybių narių valdžios institucijų ir su trečiosiomis šalimis, ir valstybės narės raginamos suteikti
Europolui galimybę naudotis savo kovos
su terorizmu duomenų bazėmis. (ll) l
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EESRK siūlo sukurti suinteresuotųjų subjektų Kaip sustiprinti Komisijos pasiūlymą
platformą siekiant didinti moterų galimybes dėl švarios energijos
įsidarbinti transporto sektoriuje

Šiai iniciatyvai Komisija pritarė
ir ji bus pradėta įgyvendinti
lapkričio mėn.
Tik du iš dešimties transporto sektoriaus darbuotojų yra moterys. 78 proc. darbo vietų transporto
sektoriuje užima vyrai, todėl tai vienas iš sektorių,
pasižyminčių didele lyčių nelygybe. EESRK mano, kad
būtina skubiai pritraukti daugiau moterų, todėl siūlo
sukurti „Permainų platformą“, padėsiančią spręsti
šį klausimą.
Balandžio mėn. plenarinėje sesijoje EESRK priėmė
nuomonę dėl Moterų ir transporto. Permainų
platforma, kurioje apibrėžiamas šis naujas suinteresuotųjų subjektų forumas ir pateikiama rekomendacijų Komisijai, kaip jį sukurti.
„Transportas yra vyrų sukurtas ir vyrams skirtas sektorius“ – pasakė EESRK pranešėja Madi Sharma

(Darbdavių gr., UK). – Tačiau šiandien didinti moterų
skaičių transporto sektoriuje reikia ne tik siekiant
lyčių lygybės, bet ir dėl ekonominės ir socialinės būtinybės. Kad sektorius augtų ir būtų diegiamos inovacijos, jam labai reikia kompetentingų, motyvuotų
darbuotojų, kurie jaustųsi vertinami ir apsaugoti.“
Per šią platformą EESRK stengsis įtraukti visus suinteresuotuosius subjektus į darbo aplinkos sektoriuje
keitimo ir galimybių moterims didinimo procesą.
Platforma turėtų būti pagrįsta veiksmais ir tikslinėmis priemonėmis, taip pat turėtų būti sukurta
jai skirta svetainė. EESRK taip pat mano, kad stebėsena, vertinimas ir dalijimasis geriausia praktika bus
svarbiausios priemonės siekiant užtikrinti platformos
patikimumą ir sėkmę.
Komisijos pirmininko pavaduotojas Frans Timmermans ir už transportą atsakinga Komisijos narė
Violeta Bulc pritarė iniciatyvai, kuri bus pradėta įgyvendinti 2017 m. lapkričio mėn. (mq)
l

EESRK konsultuojasi su ES pilietine visuomene
dėl baltosios knygos dėl Europos ateities
metu pilietinės visuomenės organizacijų iš įvairiausių
ekonominio ir socialinio gyvenimo sričių išsakytas
nuomones, idėjas ir problemas. Nuomonė bus priimta liepos mėn. EESRK plenarinėje sesijoje.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) surengs keletą nacionalinių debatų
27 valstybėse narėse norėdamas sužinoti Europos
pilietinės visuomenės nuomonę apie penkis Europos
ateities scenarijus, kuriuos Europos Komisija pateikė
savo baltojoje knygoje dėl Europos ateities: Kokia ES 27
bus 2025 m.? Apmąstymai ir scenarijai.
Komisijos prašymu rengiant EESRK nuomonę dėl baltosios knygos bus atsižvelgta į nacionalinių debatų

Šie gegužės mėn. vykstantys debatai sudaro plataus masto diskusijų „kokį kelią pasirinkti Europai“
procesą, kurį visoje Europoje inicijavo Europos institucijos, įtraukdamos piliečius, valdžios institucijas ir
organizacijas. Kaip Komisija pabrėžė savo prašyme
parengti nuomonę, EESRK, kaip organizuotos pilietinės visuomenės atstovui Europos Sąjungoje, tenka
svarbus vaidmuo šiame procese.
Baltojoje knygoje siūlomi penki scenarijai, kaip
Europa galėtų vystytis iki 2025 m. įvairiose srityse,
pavyzdžiui, bendrosios rinkos ir prekybos, migracijos
ir saugumo arba ekonominės ir pinigų sąjungos. (ll)



l

Kad politika paspartintų Europos energetikos pertvarką, būtinas realistiškesnis planavimas, geresnis
konsultavimasis su vartotojais ir aiškesnės taisyklės,
kaip užtikrinti atsinaujinančiosios energijos tikslų
įgyvendinimą. Balandžio mėn. vykusioje plenarinėje sesijoje EESRK priėmė penkias nuomones dėl
Komisijos dokumentų rinkinio „Švari energija visiems
europiečiams“ . Tai 1 000 puslapių pasiūlymų rinkinys, kuris, už energetiką atsakingo Europos Komisijos
nario Maroš Šefčovič nuomone, iš pagrindų pakeis
šį sektorių.

paaiškinti, kaip Komisija gali reikalauti iš valstybių
narių imtis „reikiamų priemonių“, kai siekiai ar įgyvendinimas labai skiriasi.

Apskritai palankiai vertindamas dokumentų rinkinį,
visų pirma pastangas stiprinti energijos vartotojų,
kurie patys ją gamina ir vartoja, ir naujų rinkos dalyvių, pavyzdžiui, vietos energijos bendruomenių, vaidmenį, EESRK numato ir didelių kliūčių, nes Komisija
ketina peržiūrėti kiekvienos šalies nacionalinius energetikos ir klimato srities planus.

Komitetas palankiai įvertino planą sukurti Energijos nepritekliaus observatoriją ir pažymėjo, kad tai
atspindi EESRK už energetiką atsakingo skyriaus
(TEN) pirmininko Pierre Jean Coulon 2013 m.
pateiktą pasiūlymą.

Komisijos komunikate nurodoma, kad „pirmiausia –
energijos vartojimo efektyvumas“, ir pabrėžiama jo
nauda šalinant energijos nepriteklių. EESRK pranešėjas Ulrich Samm (Darbdavių gr., DE) taip pat
pabrėžė pagrindinį energijos vartojimo efektyvumo
vaidmenį, tačiau teigė, kad tai „nebūtinai svarbiausias ginklas kovojant su energijos nepritekliumi“.

EESRK pirmininkas Georges Dassis perspėjo, kad
perėjimas prie švarios energijos negali vykti „tam
tikrų gyventojų grupių, ypač esančių nepalankioje
padėtyje, sąskaita“.

„EESRK labai nuogąstauja dėl valdymo proceso
pajėgumo užtikrinti vykdymą ir pasiekti konkrečių rezultatų, – tvirtinama bendroje nuomonėje
dėl pasiūlymų rinkinio (TEN/624). – Pernelyg pasikliaujama konsultacijomis ir tarpusavio spaudimu,
o ne aiškiomis taisyklėmis.“ EESRK ragina išsamiau

M. Šefčovič pažymėjo, kad labai svarbu paremti
pasiūlymus, nes pasaulis dabar laukia, kad ES parodytų tolesnį kelią. (dm)
l

EESRK teigia, kad dabartinėmis aplinkybėmis trečiųjų šalių, kurioms
taikomas bevizis režimas, piliečiai turi gauti išankstinį kelionės leidimą
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Savo nuomonėje dėl ETIAS EESRK pabrėžė, kad per
šią sistemą surinkta informacija padės geriau valdyti
Šengeno erdvės sienas, tačiau paragino Komisiją
spręsti klausimą dėl Šengeno erdvei nepriklausančių
ES valstybių narių.

ETIAS bus taikoma maždaug 60 ES nepriklausančių
šalių, kurių piliečiai šiuo metu gali atvykti į Šengeno
erdvę be vizos. Pagal šią sistemą, kuri turėtų pradėti
veikti iki 2020 m., keleiviai turės internetu užpildyti
prašymą dėl kelionės leidimo ir tai bus „paprastesnė
tvarka nei vizų režimas“. Po to, kai prašymas bus
pateiktas, šioje platformoje bus atliekamas automatinis patikrinimas naudojantis tokiomis ES informacinėmis sistemomis kaip Interpolas, Europolas, SIS ir
AIS ir prašymas dėl kelionės leidimo bus patenkintas
arba atmestas dar tą pačią dieną. Vis dėlto galutinį
sprendimą turės priimti nacionalinių sienos apsaugos
tarnybų pareigūnai.

„Sistema leis iš anksto patikrinti galimą saugumo arba
neteisėtos migracijos riziką siekiant apsaugoti ES piliečius nuo asmenų, kurie atvyksta turėdami piktų ketinimų“, – teigė pranešėjas Jan Simons (Darbdavių gr.,
NL). Nors galbūt ir ne visi pritars ETIAS, vis tik ji bus
naudinga ir keliautojams, nes jie trumpiau lauks prie

EESRK palankiai įvertino šį pasiūlymą, tačiau pabrėžė,
kad naudojantis ETIAS turėtų būti visapusiškai paisoma
pagrindinių teisių ir užtikrinama asmens duomenų
apsauga nustatant, kad duomenimis naudotis gali tik
tos institucijos, kurios tiria nusikaltimus, terorizmo,
nelegalios imigracijos ir kitokių grėsmių atvejus. (ll)l
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Savo pastarojoje plenarinėje sesijoje EESRK nurodė,
kad, atsižvelgiant į dabartinę saugumo padėtį, būtina
įgyvendinti Komisijos planą ir įdiegti Europos kelionių
informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS), kuria siekiama
sugriežtinti į Šengeno erdvę atvykstančių keliautojų iš
šalių, kurioms netaikomas vizos reikalavimas, saugumo
patikras.

Šengeno erdvės sienų. Vis dėlto EESRK mano, kad ši
sistema turėtų būti įgyvendinama laipsniškai ir atvirai
komunikuojant su susijusiomis šalimis.

EESRK pirmininko pranešimas Europos dieną

Tiesa yra ta, kad dažniausiai apie ES sėkmės istorijas nekalbama, o pasiekti rezultatai nugrimzta
į užmarštį. Vis dėlto pažvelgę į praeitį galime tik
didžiuotis viskuo, ką ES pavyko pasiekti. Taika,
galimybė gyventi laisvėje, laisvas asmenų ir prekių judėjimas ir 50 metų ekonominės ir socialinės
pažangos – tai tik keletas laimėjimų, kuriais džiaugėmės ir kuriais galime džiaugtis šiandien. Mūsų
pareiga – priminti pasauliui, kad šie laimėjimai

nenukrito iš dangaus ir kad už juos turime būti
dėkingi Europos Sąjungai. Be to, šiandien niekas
negali būti laikoma savaime suprantamu dalyku,
netgi taika.

mūsų ekonomikos modelio
socialinis matmuo.
Atsižvelgdamas į tai,
EESRK jau gana ilgą laiką
teikė praktinių pasiūlymų,
pavyzdžiui, mutualizuoti
valstybių narių skolas ir
įvesti minimalias garantuojamas pajamas ES piliečiams. Be to, Komisijos
prašymu, EESRK turės galimybę parengti nuomonę
dėl Europos ateities, dėl
kurios bus balsuojama po
keleto mėnesių, ir išdėstyti
savo pasiūlymus laikydamasis to paties konsultacijų
su socialiniais partneriais visose valstybėse narėse
modelio, kuriuo buvo sėkmingai pasinaudota rengiant nuomones dėl Europos socialinių teisių ramsčio ir dėl migracijos krizės sureguliavimo.

Nepaisant visko, turime pripažinti, kad nuo 2009 m.
kai kurios pagrindinės ES vertybės, pavyzdžiui, solidarumas, sumenko. Pastaruosius kelerius metus
esame augančios ksenofobijos, rasizmo ir fašistinio
diskurso liudininkai, nacionalistinių ir populistinių
partijų įtaka nuolat stiprėja, o jų auditorija darosi
vis platesnė. Norėdama atsakyti į sparčiai augančias antieuropietiškas nuotaikas, ES turi imtis drąsių
sprendimų, kad ištrūktų iš aklavietės ir krizių sūkurio.
Žmonių pasitikėjimą galėsime atkurti tik tada, kai
politikos kūrėjai ir lyderiai valstybėse narėse žengs
aiškius ir prasmingus žingsnius, siekdami įrodyti, jog
ES yra arti savo piliečių. Gėda, kad 2017 m. žmonės
Europoje miršta iš bado, o neturtingieji dar labiau
skursta. Mes visi turime susitarti, kad būtina sukurti
socialinę rinkos ekonomiką, įtraukiant priemones,
kuriomis būtų perskirstyta gerovė ir stiprinamas
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Prieš šešiasdešimt septynerius metus, 1950 m.
gegužės 9 d., kai Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas (Robert Schuman) pasiūlė
sukurti Europos anglių ir plieno bendriją (EAPB)
ir pastūmėjo Europą žengti nauju integracijos
keliu, buvo padėti Europos Sąjungos pamatai. Tuo
metu EAPB buvo tik pradžia, o po kelerių metų,
1957 m. pasirašius Romos sutartį, užgimė ES. Šiandien turime progą švęsti ir įvertinti ES laimėjimus,
tačiau kartu turime apsvarstyti ir savo ateities viziją,
ir spręsti labai rimtas problemas, su kuriomis šiuo
metu susiduria Europos gyventojai.

EESRK ragina Komisiją didinti
mokslinių tyrimų ir inovacijų
biudžetą

„Skaitmeninė ekonomika nebėra vien ekonomikos
sektorius, ji pati tampa ekonomika“, – teigė pagrindinė renginio pranešėja, Lidso universiteto mokesčių
teisės profesorė ir žinoma mokesčių srities ekspertė
Rita de la Feria. „Ekonomikos skaitmeninimas ir
globalizacija yra negrįžtami procesai. Turime arba
toliau rengti realias sąlygas atitinkančius teisės aktus
ir taisyti priemones, arba bandyti pritaikyti mūsų taisykles ir teisės aktus, ypač sukčiavimo srityje, ir taip
užtikrinti mūsų žmonių klestėjimą“, – pridūrė ji.
EESRK ECO (Ekonominės ir pinigų sąjungos) skyriaus
pirmininkas Joost van Iersel paragino diskusijoje
dalyvavusius mokesčių ekspertus ir ekonomikos
specialistus išnagrinėti, kaip būtų galima tinkamai
apmokestinti dalijimosi ekonomikoje atsirandančius

Be to, tai buvo puiki proga jas palyginti su EESRK
pirmininko pavaduotojo Gonçalo Lobo Xavier
neseniai parengto EESRK informacinio pranešimo ir
pranešėjo Ulrich Samm (Darbdavių gr., DE) parengtos nuomonės rezultatais.
Gonçalo Lobo Xavier sakė: „Palankiai vertiname šią
EK iniciatyvą, nes ši programa labai svarbi mūsų ir
būsimų kartų ateičiai, ir EESRK labai aktyviai dalyvavo
jos vertinimo procese.“

„Dabartinėmis apmokestinimo taisyklėmis rizikuojama nuslopinti dalijimosi ekonomiką, kad ji iš tiesų
paskatintų našumą. Šios taisyklės taip pat sukuria
daug sunkumų mažoms įmonėms“, – teigė EESRK
narys Krister Andersson (Darbdavių gr., SE).
„Turime atitinkamai pakoreguoti savo mokesčių
taisykles, kad galėtume reaguoti į iššūkius ir pasinaudotume visomis galimybėmis“, – pridūrė jis.
„Europoje reikia labiau suvienytos apmokestinimo
sistemos. Mūsų ekonomika nesusieta su mūsų teritorija, todėl turėtume jai taikyti vieningą Europos
masto požiūrį“, – sakė EESRK nuomonės dėl dalijimosi ekonomikos apmokestinimo pranešėjas Giuseppe Guerini (Įvairių interesų gr., IT).(mm) l

Kalbėdamas apie finansavimą Ulrich Samm pabrėžė:
„Didžiausia mūsų pastebėta problema – milžiniški
skirtumai Europoje. Sėkmingo dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ rodikliai labai skiriasi ir tai yra
neabejotinai susiję su nacionaliniu finansavimu. Valstybės narės, skyrusios didesnį finansavimą, sėkmingiau naudojosi programa, nei valstybės, skyrusios
tam mažiau lėšų.“ (mr)
l

Profesorė Rita de la Feria diskusijoje dėl skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo
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Perėjimas prie švarios pramonės ir energijos. Laipsniško anglių
atsisakymo padariniai turi būti sušvelninti

Diskusijose išryškėjo problemos, su kuriomis dėl
uždaromų akmens anglių kasyklų susiduria akmens
anglių kasybos regionai ir valstybės. Pavyzdžiui,
regionuose, kuriuose anglys yra viena iš nedaugelio
vidaus energijos išteklių ir šis sektorius yra svarbus

naujus verslo, darbo ir vartojimo modelius. Jis priminė, kad EESRK teikia didelę reikšmę pasiūlymams
dėl tinkamo skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo. Vykdydamas platesnio masto veiklą dėl sąžiningo apmokestinimo EESRK rengia nuomonę dėl
dalijimosi ekonomikos apmokestinimo.

sutelkusi kompetenciją, bendrą mokslinių tyrimų
infrastruktūrą, tarpvalstybinį bendradarbiavimą
ir akademinės bendruomenės, pramonės, MVĮ ir
mokslinių tyrimų organizacijų sąveiką. Tačiau nepaprastai svarbu ES lygmeniu padidinti MTTP finansavimui skirtą biudžetą ir išplėsti dalyvavimą kartu
išsaugant kompetencijos standartus; šiai nuomonei
pritarė 89 proc. respondentų.

Konferencijoje padaryta išvada, kad programa „Horizontas 2020“ buvo sėkminga inovacijų programa,

Balandžio 7 d. EESRK Pramonės permainų konsultacinė komisija (CCMI) surengė aukšto lygio diskusiją
Perėjimas prie švarios pramonės ir energijos: padariniai
pramonei, ekonomikai ir visuomenei, kurioje dalyvavo
energetikos ekspertai iš įvairių akmens anglių gavybą
vykdančių valstybių narių, pramonės ir profesinių
sąjungų atstovai, taip pat EESRK nariai.

Georges Dassis
EESRK pirmininkas

ES mokesčių taisyklės šiuo metu
nėra pritaikytos skaitmeninei
ekonomikai
Siekiant europiečiams užtikrinti geresnę ateitį,
reikia pritaikyti Europos mokesčių taisykles prie realių sąlygų. Tai buvo pagrindinė gegužės 5 d. vykusių
EESRK diskusijų „Skaitmeninės ekonomikos mokesčių
politika“ išvada.

Komisijos konsultacijų su suinteresuotaisiais
subjektais dėl programos „Horizontas 2020“ laikotarpio vidurio vertinimo išvados pirmą kartą paviešintos balandžio 28 d. vykusiame bendrame EESRK ir
EK Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD renginyje.

Taigi, jeigu Europa nori būti vieninga, demokratiška,
grindžiama solidarumu, taiki, klestinti ir arti savo
piliečių, skubiai reikalingi politiniai sprendimai.

užimtumo šaltinis, energetikos pertvarka gali turėti
didelį poveikį.
Tačiau dalyviai sutarė, kad Europai būtina skubiai
struktūriškai ir laipsniškai atsisakyti anglių siekiant
įvykdyti iki 2050 m. nustatytus mažo anglies dioksido
kiekio tikslus ir apsaugoti aplinką ir sveikatą. Už energetiką atsakingo EESRK skyriaus (TEN) pirmininkas
Pierre Jean Coulon pabrėžė, kad šiam procesui reikia pažangių ilgalaikių strategijų daugiausia dėmesio
skiriant ekonominio ir socialinio poveikio ir poveikio
aplinkai pusiausvyrai. EESRK narys Janusz Pietkiewicz (Darbdavių gr., PL) pridūrė, kad vartotojai taip

pat turi keistis ir tapti aktyviais dalyviais (gaminančiais vartotojais).
Diskusijos dalyviai pabrėžė, kad vienas iš šios problemos sprendimo būdų gali būti perėjimas prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių. Siekiant sėkmingo
perėjimo proceso ir visuomenės paramos labai
svarbu vykdyti regionines investavimo programas
ir užtikrinti vietos gyventojų dalyvavimą.
EESRK narys Dumitru Fornea (Darbuotojų gr., RO)
apibendrino padėtį šiais žodžiais: „Mes nesižvalgome
į praeitį. Kalbame ne apie anglių gavybos, o mūsų
ekonomikos ir darbo vietų mūsų piliečiams išsaugojimą. Tam reikia laiko, visų suinteresuotųjų subjektų
paramos ir ryšių palaikymo su susijusiais asmenimis.“(sma)
l
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parengė EESRK Darbdavių
grupė
Pasiūlymas dėl Europos socialinių
teisių ramsčio susilaukė pirmosios kritiškos Europos amatų, mažųjų ir vidutinių
įmonių asociacijos (UEAPME), EUROCHAMBRES ir Europos viešąsias paslaugas teikiančių darbdavių ir įmonių centro
(CEEP) generalinių sekretorių reakcijos.
Véronique Willems, Arnaldo Abruzzini
ir Valeria Ronzitti dalyvavo Darbdavių
grupės pasitarime, kuriame buvo aptarti
dabartiniai jų organizacijų prioritetai.
„Tie pasiūlymai, kuriuos jau matėme ir
kurių dėmesys sutelktas į profesinio ir
asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, labai
paveiks MVĮ ir padidins sąnaudas“, –
teigė UEAPME generalinė sekretorė

TRUMPAI
„Būdami solidarūs galime
palikti pėdsaką istorijoje“, –
sakė Georges Dassis Europos
solidarumo forume

Véronique Willems. UEAPME nuomone, reikėtų labiau orientuotis į geresnį
esamų taisyklių įgyvendinimą ir taikymą,
užuot kūrus naujas taisykles.
„Mes nerimaujame dėl krypties, kuria
suka Europos politika“, – kalbėdamas
apie Europos socialinių teisių ramstį
pareiškė EUROCHAMBERS generalinis
sekretorius Arnaldo Abruzzini. Jo
nuomone, Europos Sąjungoje būta tendencijos maksimaliai išnaudoti socialinį
aspektą, nes politikai tikėjosi, kad tai
padės sustabdyti populizmą A. Abruzzini pabrėžė, kad jokia socialinė politika
negalės ilgai išsilaikyti, jeigu neaugs
ekonomika ir nebus kuriamos darbo
vietos. O darbo vietas kurs ne socialinė
politika, o verslininkai, kuriems reikia
patikimos augimą skatinančios verslo
aplinkos.

Valeria Ronzitti (CEEP) ir
Arnaldo Abruzzini (EUROCHAMBRES)
CEEP generalinė sekretorė Valeria
Ronzitti teigė, kad Komisijos pasiūlymus dabar reikia atidžiai išnagrinėti, kad
juos būtų galima kruopščiai ir realistiškai
įvertinti. Pasak V. Ronzitti, artėjančiame
aukščiausiojo lygio susitikime Geteborge
darbdaviai turės puikią progą pabrėžti
augimo ir darbo vietų kūrimo svarbą
bendrai socialinio ramsčio koncepcijai.
(lj)
l

Darbuotojai nori tikrų permainų – socialiai
atsakingos žmonėms tarnaujančios Europos
parengė EESRK Darbuotojų
grupė
2017 m. balandžio 26 d. Europos
Komisija paskelbė socialinių priemonių
rinkinį, kurį sudaro 17 skirtingų dokumentų, įskaitant pasiūlymus dėl Europos socialinių teisių ramsčio. Tai pirmasis
J.-C. Juncker vadovaujamos Komisijos
atsakas į profesinių sąjungų judėjimo
reikalavimus.
Būtina skubiai spręsti socialinio deficito
problemą panaikinant socialinės ir ekonominės politikos disbalansą ir atitaisant ne
vienerius metus vykdyto griežto taupymo
politikos žalą Europos visuomenei. Darbuotojai reikalauja jų interesus tenkinančios,
socialiai atsakingos Europos, suteikiančios
konkrečias teises, garantuojamas įstatymų.
Darbuotojų grupė atidžiai išnagrinės
Komisijos pasiūlymus, kurie apima

Negalime toleruoti jokių bandymų
susilpninti socialinį acquis ir jį pakeisti
paprasčiausiais principais ir lyginamaisiais standartais.

įvairias teisėkūros ir su teisėkūra nesusijusias iniciatyvas, kad galėtų įvertinti, ar
šios priemonės atitinka pilietinės visuomenės lūkesčius ir tikslus, išdėstytus
EESRK nuomonėse dėl Europos socialinių
teisių ramsčio.
Tai puiki proga priminti, kad Europos
darbuotojai nepaprastai didžiuojasi
Europos socialiniu acquis, kurį kuriant
Komitetas atliko labai svarbų vaidmenį,
taip pat vertina įstatymais įtvirtintas
socialines teises.

2017 m. balandžio 18 d. Slovakijos
mokslų akademijos ekonomikos mokslinių tyrimų institutas kartu su Tarptautiniu
Slovakijos klubu ir Slovakijos ekonomikos
klubu Bratislavoje surengė tarptautinę
konferenciją Romos sutarties pasirašymo
60-osios metinės. Europos ateitis.

Jei ES nepavyks išspręsti šių uždavinių,
neišvengsime pasekmių: stiprėjančio
nacionalizmo, protekcionizmo ir ksenofobijos – reiškinių, kurie galiausiai gali
lemti Europos Sąjungos žlugimą. (mg)l

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komiteto Įvairių interesų grupės pirmininkas Luca Jahier dalyvavo šioje konferencijoje ir pristatė pilietinės visuomenės

Todėl G. Dassis palankiai įvertino Europos solidarumo korpuso iniciatyvą
ir pabrėžė, jog „EESRK paprašė imtis
priemonių pagal Europos ženklo iniciatyvą, kurios būtų socialinio pobūdžio
ir tiesiogiai susiję su kasdieniu piliečių
gyvenimu. Tai pasieksime ne kalbomis,

„Vis dar esame turtingiausias pasaulio
regionas, todėl turime išmokti dalytis“, –
teigė Jean-Claude Junker.
2016 m. rugsėjo mėn. pradėta įgyvendinti
iniciatyva siekiama suteikti galimybę
18–30 metų amžiaus jaunimui dalyvauti
projektuose, skirtuose padėti nepalankioje padėtyje esantiems asmenims.
EESRK remia jaunuosius Europos piliečius
ir ne tik toliau skiria pilietinės visuomenės
premiją, bet ir kasmet organizuoja jaunimui skirtą renginį „Tavo Europa, tavo
balsas“ (Your Europe, Your Say!). Be to,
gegužės 18 d. EESRK paminėjo trisdešimtąsias programos „Erasmus +“ metines ir surengė šiai progai paminėti skirtą
konferenciją. (ks)
l

2017 m. gegužės 6 d. Open Day renginys

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) kartu su kitomis
Europos Sąjungos institucijomis gegužės 6 d., šeštadienį, atvėrė savo duris visuomenei. Komiteto nariai ir darbuotojai priėmė daugiau kaip 2 700 lankytojų, norėjusių
daugiau sužinoti apie EESRK veiklą ir mūsų sprendžiamus klausimus.
2017 m. atvirų durų dienos tema buvo Romos sutarties pasirašymo 60-osios metinės. Programoje buvo numatyta daug visko: ekskursijos, informaciniai stendai,
interaktyvūs užsiėmimai ir koncertai. Veikė vaikų kampelis, skirtas jauniausiems
lankytojams.

vaidmenį kuriant Europos ateitį. Jis kalbėjo
apie naujausius įvykius Europoje, įskaitant
rinkimus Prancūzijoje, „Brexit“ ir būsimą
pilietinės visuomenės vaidmenį naujojoje politinio ir ekonominio nestabilumo
ir geopolitinės įtampos paradigmoje.
Posėdžio metu EESRK atstovai taip pat
apžvelgė dabartinę Europos ekonomikos padėtį ir kalbėjo apie pagrindinius
jos tolesnio vystymo iššūkius. Atsižvelgiant į precedento neturinčias pasaulinės
finansų krizės ir didelio tarptautinio nuosmukio pasekmes (ypač valstybių skolų
krizę ir jos poveikį realiajai ekonomikai

„Būdami solidarūs galime daug pasiekti,
kartais tie pasiekimai tokie dideli, kad
gali palikti pėdsaką istorijoje“, – sakė
G. Dassis.

„Nėra kilnesnio veiksmo nei padėti
kitam“, – teigė Antonio Tajani ir paminėjo būtinybę parodyti solidarumą po
gaivalinių nelaimių.

ES turi pasiūlyti konstruktyvią darbotvarkę darbuotojams, kuria taip pat
būtų siekiama spręsti 21-ojo amžiaus ir
žaliosios knygos „Darbas 4.0“ uždavinius.
Darbuotojų grupė reikalauja priemonių,
kurios užtikrintų socialinę pažangą, įskaitant visiems vienodas darbo sąlygas,
minimalių pajamų pagrindų direktyvą,
visiems taikomą socialinę apsaugą, kolektyvinių derybų teisę ir profesinių sąjungų
laisvę, taip pat bendrą ES minimalaus
darbo užmokesčio strategiją.

Luca Jahier Slovakijos mokslų
akademijoje kalba apie Europos ateitį
parengė EESRK Įvairių
interesų grupė

Balandžio 12 d. EESRK pirmininkas
Georges Dassis kartu su Europos Komisijos Pirmininku Jean-Claude Juncker
ir Europos Parlamento Pirmininku Antonio Tajani dalyvavo Europos solidarumo
korpuso suinteresuotųjų subjektų forumo
baigiamajame posėdyje.

o veiksmais, apie kuriuos būtina informuoti žmones.“

ir užimtumui), buvo pateiktas išsamus
priemonių, kuriomis siekiama reformuoti
ekonomiką ES ir euro zonoje, rinkinys.
Konferencijoje prieita prie išvados, kad
valstybės narės turi dirbti kartu, siekdamos įveikti išorės ir vidaus problemas
ir pavojus, su kuriais susiduria Europos
Sąjunga. (cl)
l

Ši išskirtinė galimybė
pažinti Europos įvairovę nenuobodžiu ir
visai šeimai patraukliu
būdu sulaukė didelio
pasisekimo. Daugiau
informacijos apie šią
dieną rasite interneto
svetainėje http://www.
eesc.europa.eu/openday2017/ (nb)
l
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socialinių teisių ramsčio

