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EUROPOS EKONOMIKOS IR
SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) yra patariamoji Europos
Sąjungos institucija. Jį sudaro 350 narių. Komisijos, Tarybos arba Parlamento
konsultavimasis su Komitetu Sutartyse numatytais atvejais yra privalomas, o visais kitais
atvejais – savanoriškas. Jis taip pat gali rengti nuomones savo iniciatyva. Jo narių nevaržo
jokie nurodymai. Eidami savo pareigas jie yra visiškai nepriklausomi ir veikia Sąjungos
bendro intereso labui.

TEISINIS PAGRINDAS

Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 13 straipsnio 4 dalis, Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo (SESV) 301–304 straipsniai ir 2015 m. spalio 1 d. Tarybos sprendimas
(ES, Euratomas) 2015/1790, kuriuo skiriami Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto
nariai laikotarpiui nuo 2015 m. rugsėjo 21 d. iki 2020 m. rugsėjo 20 d..

SUDĖTIS

A. Narių skaičius ir jų paskirstymas pagal šalis (SESV 301 straipsnis)
EESRK šiuo metu sudaro 350 narių, pagal valstybes nares jie pasiskirstę taip:
— po 24 narius atstovauja Vokietijai, Prancūzijai, Italijai ir Jungtinei Karalystei;

— Ispanijai ir Lenkijai – po 21;

— Rumunijai – 15;

— Austrijai, Belgijai, Bulgarijai, Čekijos Respublikai, Graikijai, Vengrijai, Nyderlandams,
Portugalijai ir Švedijai – po 12;

— Kroatijai, Danijai, Suomijai, Airijai, Lietuvai ir Slovakijai – po 9;

— Latvijai ir Slovėnijai – po 7;

— Estijai – 6;

— Kiprui, Maltai ir Liuksemburgui – po 5.

B. Skyrimo metodas (SESV 302 straipsnis)
Narius kvalifikuotąja balsų dauguma skiria Taryba, remdamasi valstybių narių pasiūlymais. Dėl
šių skyrimų Taryba konsultuojasi su Komisija (SESV 302 straipsnio 2 dalis). Valstybės narės turi
užtikrinti, kad būtų tinkamai atstovaujama įvairioms ekonominės ir socialinės veiklos sritims.
Paprastai trečdalis vietų tenka darbdaviams, trečdalis – darbuotojams ir trečdalis – kito pobūdžio
veiklos sričių atstovams (ūkininkams, mažmenininkams, laisvosioms profesijoms, vartotojams
ir kt.).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32015D1790&qid=1491577627878&rid=20
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32015D1790&qid=1491577627878&rid=20
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32015D1790&qid=1491577627878&rid=20
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Lisabonos sutartyje nustatyta, kad EESRK narių skaičius negali būti didesnis kaip 350
(SESV 301 straipsnis). 2013 m. liepos 1 d. Kroatijai įstojus į ES šis skaičius buvo trumpam
viršytas (2013 m. liepos mėn.–2015 m. rugsėjo mėn.). Pridėjus devynis naujus narius,
atstovaujančius naujajai valstybei narei, bendras narių skaičius nuo 344 padidėjo iki 353.
Todėl, atsižvelgiant į vietų paskirstymą Regionų komitete, kuriame taip pat yra 350 narių,
2015 m. rugsėjo 18 d. Tarybos sprendimu Nr. 2015/1600, kuriuo skiriami Europos ekonomikos
ir socialinių reikalų komiteto nariai laikotarpiui nuo 2015 m. rugsėjo 21 d. iki 2020 m. rugsėjo
20 d., Liuksemburgui ir Kiprui atstovaujančių narių skaičius sumažintas nuo šešių iki penkių,
o Estijai – nuo septynių iki šešių.
C. Įgaliojimų pobūdis (SESV 301 straipsnis)
Komiteto narius penkerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta, skiria Taryba (SESV 302
straipsnis). Nariai atstovauja Europos ekonominių ir socialinių interesų grupėms. Paskutinį kartą
kadencija pratęsta 2010 m. spalio mėn. 2010–2015 m. laikotarpiui.
Nariai, eidami savo pareigas, yra visiškai nepriklausomi ir veikia Sąjungos bendro intereso labui
(SESV 300 straipsnio 4 dalis). Kai nario ar pakaitinio nario kadencija baigiasi ir jo vieta EESRK
tampa laisva, jam pakeisti reikalingas atskiras Tarybos sprendimas.

ORGANIZAVIMAS IR PROCEDŪROS

EESRK nėra viena iš ES sutarties 13 straipsnio 1 dalyje nurodytų institucijų (nors 13 straipsnio 4
dalyje nurodoma, kad Komitetas, vykdydamas konsultacinę veiklą, padeda Parlamentui, Tarybai
ir Komisijai), tačiau jis turi didelę organizavimo ir veiklos autonomiją.
— Iš savo narių dvejų su puse metų kadencijai Komitetas išsirenka pirmininką ir biurą.

— Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

— Jis gali susitikti savo iniciatyva, tačiau paprastai susitinka Tarybos arba Komisijos
prašymu.

— Komitetas turi už įvairias ES veiklos sritis atsakingus specializuotus skyrius, kurie jam
padeda rengti nuomones, taip pat jis gali sudaryti pakomitečius tam tikriems klausimams
spręsti.

— EESRK, siekdamas sąveikos, nuolatinio sekretoriato paslaugas kartu su Regionų komitetu
teikia Briuselyje (informaciją apie jo būstinę Briuselyje rasite Lisabonos sutarties
Protokole Nr. 6 dėl institucijų būstinių vietos). Be to, 2014 m. biudžeto procedūros metu
Parlamento biuras taip pat sudarė susitarimą su Komitetu bendrai siekti veiksmingumo
vertimo srityje. Komiteto metinį administravimo biudžetą, įtrauktą į ES biudžeto VI
skirsnį, sudaro 131 mln. EUR (2014 m).

ĮGALIOJIMAI

Komitetas buvo įkurtas 1957 m. Romos sutartimi siekiant į bendrosios rinkos kūrimą įtraukti
ekonominių ir socialinių interesų grupes ir suteikti institucinę struktūrą, kuri Europos klausimais
informuotų Komisiją ir Ministrų Tarybą. EESRK turi patariamąją galią (SESV 300 straipsnis).
Jo tikslas – pateikti už ES sprendimų priėmimą atsakingoms institucijoms ekonominę ir
socialinę veiklą vykdančių atstovų nuomonę.
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A. Nuomonių teikimas ES institucijų prašymu
1. Privalomas konsultavimasis
SESV nurodoma, kad tam tikrose išvardytose srityse sprendimą galima priimti tik po to, kai
Taryba arba Komisija pasikonsultuoja su Komitetu. Šios sritys:
— žemės ūkio politika (43 straipsnis);

— laisvas asmenų ir paslaugų judėjimas (46, 50 ir 59 straipsniai);

— transporto politika (91, 95 ir 100 straipsniai);

— netiesioginių mokesčių derinimas (113 straipsnis);

— teisės aktų, susijusių su vidaus rinka, derinimas (114 ir 115 straipsniai);

— užimtumo politika (148, 149 ir 153 straipsniai);

— socialinė politika, švietimas, profesinis mokymas ir jaunimas (156, 165 ir 166 straipsniai);

— visuomenės sveikata (168 straipsnis);

— vartotojų apsauga (169 straipsnis);

— transeuropiniai tinklai (172 straipsnis);

— pramonės politika (173 straipsnis);

— ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda (175 straipsnis);

— moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra bei kosmosas (182 ir 188 straipsniai);

— aplinka (192 straipsnis).

2. Neprivalomas konsultavimasis
Parlamentas, Komisija arba Taryba taip pat gali konsultuotis su Komitetu bet kuriuo kitu
klausimu, jeigu mano esant tikslinga. Kai šios institucijos privalomai arba savanoriškai
konsultuojasi su Komitetu, jos gali nustatyti terminą (ne mažiau kaip vienas mėnuo), per kurį
Komitetas turėtų pateikti savo nuomonę. Jei iki termino pabaigos nuomonė nepateikiama, tai
nekliudo toliau veikti (SESV 304 straipsnis).
B. Nuomonės parengimas EESRK iniciatyva
Komitetas gali nuspręsti parengti nuomonę, jeigu jis mano, kad tai reikalinga.
Udo Bux
10/2017
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