NVO atstovu v̨ eikla Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komitete

Dovilė Juodkaitė

Komiteto sudėtis
• Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) yra patariamasis
Europos Sąjungos organas.
• Jį sudaro 329 nariai.
• Nariai priklauso kuriai nors vienai iš trijų grupių:
– darbdaviai (I grupė),
– darbuotojai (II grupė),
– „Įvairovės Europa“ (III grupė).

• Eidami savo pareigas jie yra visiškai nepriklausomi ir veikia Sąjungos bendro
intereso labui.

Komiteto veikla
• EESKR oficialiai pareiškia nuomonę apie ES teisės aktų pasiūlymus, rengdamas
nuomones, informacinius pranešimus.
• Komiteto teikiamos nuomonės tam tikrais klausimais yra privalomos: pvz., žemės
ūkio politika, laisvas asmenų ir paslaugų judėjimas, transporto politika,
užimtumo politika, socialinė politika, švietimas, profesinis mokymas ir jaunimas,
visuomenės sveikata, vartotojų apsauga, ekonominė, socialinė ir teritorinė
sanglauda moksliniai tyrimai, aplinka, kt.
• kitais atvejais nuomonės gali prašyti Komisija, Taryba arba Parlamentas.
• Komitetas taip pat gali rengti nuomones savo iniciatyva.
• Per metus EESRK parengia apie 160–190 nuomonių ir informacinių pranešimų.

Komiteto veikla

Lietuvos nariai
• ES Tarybos 2020 m. spalio 2 d. sprendimas Nr. 2020/1392, kuriuo skiriami Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) nariai laikotarpiui nuo 2020 m.
rugsėjo 21 d. iki 2025 m. rugsėjo 20 d.
• Lietuva turi 9 narius
• „Įvairovės Europa“ (III grupė) atstovai:
• Dovilė JUODKAITĖ (Lietuvos negalios organizacijų forumo atstovė)
• Kęstutis KUPŠYS (Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso atstovas)
• Elena SINKEVIČIŪTĖ (Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovė)

• Įtraukimas kitų NVO atstovų, paskiriant juos pakaitiniais nariais:
• Judita Akromienė (Nacionalinio švietimo NVO tinklo atstovė)
• Rimgailė Baltutė (Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atstovė)

Lietuvos NVO narių skyrimo procesas
• SADM kvietimu viešai teikiami kandidatai
• Pirmą kartą procedūra – per NVO Tarybą atrenkant NVO
kandidatų trumpąjį sąrašą
• Galutinis atrankos komisijos sprendimas (ministerijų lygiu)
• LR Vyriausybės Lietuvos atstovų patvirtinimas

Įvairovės Europa Lietuvos nariai
• Lietuvos nariai dalyvauja beveik visuose skyriuose, observatorijose, grupėse
(dengiamos visos sritys)
• Aktyvus dalyvavimas valdymo organuose ir Komunikacijos Taryboje
• Aktyvus dalyvavimas teminiuose komitetuose ir grupėse: Grupė dėl pagrindinių
teisių ir teisinės valstybės principų (FRRL), Teminė tyrimo grupė dėl neįgaliųjų
teisių (DIS), Ad Hoc Lygybės grupė, Europos rytų partnerystės komitetas, ES ir
Gruzijos, Ukrainos pilietinės visuomenės grupės, kt.
• Nauja darbo grupė santykiams su Baltarusija (tikslas - stebėti Baltarusijoje
vykstančius procesus, jų įtaką Baltarusijos nepriklausomai pilietinės visuomenės
veiklai ir suteikti platformą nepriklausomai Baltarusijos pilietinei visuomenei)

Įvairovės Europa Lietuvos nariai
• Prisijungimas prie Kategorijų „Visuomeninė veikla“, “Vartotojų
ir aplinkos apsauga”
• Kategorijas sudaro EESRK nariai dalyvaujantys visuomeninės veiklos ir teminiuose
sektoriuose nacionaliniu ir (arba) Europos lygmeniu

• Aktyvus dalyvavimas rengiant įvairias nuomones, informacinius
pranešimus

Veikla Lietuvoje
• Renginys dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP, angl. RRF) 2021
m. kovo 29 dieną, kuriame tartasi, kaip geriau įtraukti pilietinę visuomenę į šios priemonės
planų rengimą
• 2021 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Moterų centro organizuoto
seminaro “Lygios galimybės visiems” diskusija dėl Europos Komisijos direktyvos “Dėl minimalios
mėnesinės algos” pristatant EESRK nuomonę dėl direktyvos
• Dalyvavimas „Europa per 30 minučių“ renginyje.
• Įsitraukimas ir dalyvavimas konferencijoje dėl Europos Ateities įgyvenimui Lietuvoje
(Konferencijos atidarymas, tinklalaidė)
• ES Baltijos jūros regiono strategijos metinio forumo metu.
• Dalyvavimas apskritojo stalo diskusijoje 2021 m. rugsėjo 3 d. LR Prezidentūroje „Lietuvos
prioritetai įgyvendinant Europos Sąjungos tvarių ir skaitmeninių finansų strategijas“

Planai ateičiai
• Netrukus organizuosime renginį skirtą Europos ateities
konferencijai Lietuvoje tema „Ateities Europa - teisinga
visiems? Žalioji pertvarka per labiausiai pažeidžiamų grupių
prizmę.“

