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Vairāk vienotības, lielāku solidaritāti un 
labāku konkurētspēju, un nekādu otrās 
šķiras pilsoņu
Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Jean-
Claude  Juncker EESK plenārsesijā 
septembrī pauda savu optimismu par 
Eiropu. Viņš pieminēja 8 miljonu jaunu 
darbvietu radīšanu, budžeta deficīta 
samazināšanu, vairāk nekā 225 mil
jardu euro investīcijas papildus Junkera 
plānam, Eiropas Solidaritātes korpusa 
darbības uzsākšanu un ES progresu 
starptautiskās tirdzniecības jomā. 
Tāpat Komisijas priekšsēdētājs dalījās 
ar EESK locekļiem ar savām bažām un 
lūdza Komitejas palīdzību problēmu 
risināšanā: “Sociālais pīlārs ir man ļoti 
svarīgs. Es uzskatu, ka Eiropai ir labāk 
jārisina strādājošo problēmas un vaja-
dzības. Pretējā gadījumā Eiropa sašķel-
sies divās daļās — būs uzvarētāji, kuri 
gūs labumu, un būs tie, kuriem — pareizi 
vai nepareizi — šķitīs, ka ES projekts ir 
par viņiem aizmirsis.”

“Mēs palīdzēsim jums īstenot šos cen-
tienus,” atbildēja EESK priekšsēdē
tājs Georges Dassis. “Neatkarīgi no 
izraudzītā ES nākotnes scenārija EESK 

vēlas, lai Eiropas Savienība ir vienota 
un saskaņota un spēj sniegt pilnvērtī-
gas un vienlīdzīgas iespējas ikvienam. 
EESK ir apņēmusies palīdzēt sasniegt 
šo mērķi.” Georges Dassis iepazīsti
nāja Jean-Claude Juncker ar ziņoju
miem no valstu debatēm par Eiropas 
nākotni, ko šā gada sākumā EESK rīkoja 
27 dalībvalstīs.

Jacek Krawczyk, Darba devēju grupas 
priekšsēdētājs, atzinīgi novērtēja Komi
sijas iniciatīvas par Eiropas tirdzniecības 
programmu un atjaunoto rūpniecības 
stratēģiju. “Mūsu mērķis ir ieguldījumiem, 
darbībai un tirdzniecībai vispievilcīgākā 
ekosistēma. Tā būtu tāda ekosistēma, kas 

EESK plenārsesijā tiek dots vārds ierosmes 
“Aizliegt glifosātu” aizstāvjiem
Dažas nedēļas pirms Eiropas Komisijas 
balsojuma par glifosāta licences atjauno
šanu uz desmit gadiem (4. oktobrī) EESK 
deva iespēju savā plenārsesijā trešdien, 
20. septembrī, pārrunāt šo jautājumu. Divi 
no Eiropas pilsoņu iniciatīvas aizstāvjiem, 
David Schwartz, WeMove.eu pārstāvis, 
un Herman van Bekkem, Greenpeace 
pārstāvis, tika uzaicināti izklāstīt savus 
mērķus. EPI “Aizliegt glifosātu” ierosina 
aizliegt glifosātu, reformēt pesticīdu 
apstiprināšanas procedūru un visā 
ES noteikt obligātus mērķrādītājus, 
atbilstoši kuriem samazināt pesticīdu 
lietojumu.

Iniciatīvas aizstāvji 5 mēnešos ir savākuši 
vairāk nekā 1,3  miljonus parakstu. Viņi 
uzskata, ka ES par savu mērķi ir jāizvirza 
nākotne bez pesticīdiem.

Jautājums par glifosātu iespējamo aizlie
gumu ir sašķēlis sabiedrisko domu visā 
Eiropā, arī tāpēc, ka ietekmes pētījumiem 
ir pretrunīgi rezultāti. Minētais atšķirīgais 
viedoklis tika pausts arī debatēs, ko šā 
gada sākumā rīkoja Lauksaimniecības, 

lauku attīstības un vides specializētās 
nodaļas (NAT) sanāksmē, kā arī dažādos 
EESK locekļu paziņojumos plenārsēdes 
debašu laikā.

Brendan Burns, EESK NAT specializētās 
nodaļas priekšsēdētājs, norādīja uz lie
tas būtību: “Neviens nevēlas neveselīgas 
ķimikālijas mūsu vidē vai pārtikā. Tomēr 
mūsu nodaļas 5. aprīļa sanāksmē rīkota-
jās debatēs, kurās piedalījās EPI veicinātāji 
un uzstājās arī vienāds skaits gan glifosāta 
aizstāvju, gan pretinieku, atklājās, ka nav 
vienprātības par glifosāta ietekmi uz vidi 
un veselību.”

EESK priekšsēdētājs Georges  Dassis 
secināja: “Mēs neesam zinātnieki, bet 
mums, protams, ir jāpieņem pētījumi, ja 
vien tie ir objektīvi pētījumi. Nav šaubu, ka 
cilvēks ir svarīgāks par starptautisku korpo-
rāciju interesēm, un nav iespējams ignorēt 
1,3  miljonus eiropiešu. ES pienākums ir 
atbildēt tās iedzīvotājiem uz risinājumu 
vērstā veidā, balstoties uz patiesiem zināt-
niskiem argumentiem.” (sma)� l

Biju īpaši gandarīts par to, ka Komitejas septembra plenārsesijā viesojās jaun
ievēlētais Reģionu komitejas priekšsēdētājs Karl-Heinz Lambertz. Papildus tam, 
ka abas Komitejas ir paraugs sadarbībai loģistikas jomā, jo tām ir kopīgas telpas 
un vairāki kopīgi administratīvie dienesti, tām ir viena kopīga lieta, kas ir vēl jo 
svarīgāka tāpēc, ka Savienībai trūkst saskares ar iedzīvotājiem. Abas konsultatīvās 
komitejas lielajās ES iestādēs pārstāv organizācijas un struktūras, kurām ir tiešs 
kontakts ar iedzīvotājiem viņu dzīvesvietās, darbavietās, valstī, reģionā un pat 
viņu pilsētā vai pašvaldībā, proti, pilsoniskās sabiedrības apvienības un vietējās 
pašvaldības. Pašlaik ir īstais brīdis izmantot viedumu, ar kādu šīs abas iestādes tika 
ar Līgumiem izveidotas, lai no tā gūtu labumu Savienība un katrs tās iedzīvotājs; 
ir pienācis laiks palielināt sinerģiju ne tikai, lai labāk izskaidrotu lielajām iestādēm 
iedzīvotāju vēlmes, bet arī, lai iedzīvotāju iesaistīšanās Eiropas projektā pieaug. 
Nākotnes Eiropai ir jābūt iedzīvotājiem tuvākai Eiropai.

Ļoti priecājos arī par Jean-Claude Juncker apmeklējumu un vēlos viņam īpaši 
pateikties, ka viņš ne vien bija gatavs vēlreiz diskutēt ar Eiropas pilsonisko sabied
rību, bet to izdarīja tūlīt pēc uzrunas Parlamentā par stāvokli Eiropas Savienībā; 
uzskatu, ka tas liecina par patiesu vēlmi darīt visu, lai iedzīvotāji no jauna iesais
tītos debatēs, un ieklausīties viņu viedoklī. Tas ir signāls, ko viņš, protams, deva 
mums, Komitejas locekļiem, taču Komisijas priekšsēdētājs ļoti labi zina, ka viņa 
auditorija ir plašāka par telpu, kurā notiek mūsu pilnsapulce.

Jean-Claude Juncker mums neatkārtoja iepriekš dzirdētu runu, bet vērsa uzma
nību uz dažiem jautājumiem un uzklausīja pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, kuri 
skaidroja, kas viņiem ir īpaši nozīmīgs. Tas rada pamatotu cerību, ka atsāksies 
Eiropas projekta virzība uz tā pamatprincipu īstenošanu. Nav šaubu, ka visas 
trīs Komitejas grupas, proti, darba devēju apvienības, darba ņēmēju arodbied
rības, kā arī citas sociālās, profesionālās vai pilsoņu organizācijas, nepārprotami 
atbalstīs Komisiju ikreiz, kad tā aicinās dalībvalstis uz lielāku kohēziju, vienotību, 
solidaritāti un efektivitāti. Visas iepriekšminētās grupas vienprātīgi uzskata, ka 
Savienībai ir nākotne, un tās vēlas piedalīties šīs nākotnes veidošanā un ir gatavas 
to īstenot praksē.

Georges Dassis,
EESK priekšsēdētājs
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Bioloģiskās daudzveidības 
zudums apdraud mūsu iztiku

EESK saistībā ar anormālajiem laikapstākļiem 
šovasar iezvanīja trauksmes zvanu. Līdz šim nav 
bijusi nekāda reakcija uz vairākiem EESK priekšli
kumiem par labāku dabas aizsardzību. “Mēs atkal 
aicinām Komisiju un dalībvalstis nekavējoties un 
konsekventi īstenot bioloģiskās daudzveidības 
stratēģiju, īpaši Putnu direktīvu un Dzīvotņu direk-
tīvu, un Ūdens direktīvu”, norādīja EESK loceklis 
Lutz Ribbe (Dažādu interešu grupa, DE), atsauco
ties uz savu atzinumu “ES bioloģiskās daudz-
veidības politika”.

EESK aicina paredzēt īpašu Natura  2000 
budžetu un noteikt, ka bioloģiskā daudzvei-
dība ir transversāls jautājums

Natura 2000 tīkla mērķis ir aizsargāt retus un unikā
lus biotopus. Mūsdienās gandrīz visi Natura 2000 
objekti ir atzīmēti, tomēr tikai dažiem ir piešķirta 
pastāvīga juridiskā aizsardzība un izstrādāti 
apsaimniekošanas plāni. “Tas liecina par ES un 

daudzu dalībvalstu nevarību vai vienkārši vienal-
dzību. Mēs saprotam, ka ES ir jārisina daudz prob-
lēmu. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka bioloģiskā 
daudzveidība nodrošina mums iztiku, un, ja 
mēs turpināsim izlaupīt dabu, mēs atņemsim 
sev iztiku,” brīdināja L. Ribbe. Šobrīd Natura 2000 
teritorijas saņem finansējumu gandrīz vienīgi no 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, kas bieži 
vien rada interešu konfliktu. Tāpēc EESK aicina 
izveidot atsevišķu Natura 2000 budžetu.

Bioloģiskās daudzveidības aspekts ir jāiekļauj arī 
citās politikas nostādnēs, īpaši lauksaimniecības 
nozarē, jo tā rada vislielāko spiedienu uz sausze
mes ekosistēmām. “Mēs tiešām ceram, ka ekolo-
ģiski nozīmīgo platību vidusposma novērtējums 
un gaidāmā kopējās lauksaimniecības politikas 
reforma pievērsīs uzmanību arī bioloģiskās daudz-
veidības mērķu sasniegšanai,” norādīja L. Ribbe. 
(sma)� l
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EESK aicina Komisiju vairāk palīdzēt ES 
cukura rūpniecībai
Kad oktobrī beigsies kvotas biešu cukura ražo
šanai, Eiropas cukura rūpniecība nonāks pilnīgi 
jaunā situācijā. No ES atbalsta Eiropas biešu cukura 
pārstrādātājiem un cukurbiešu audzētājiem ir lielā 
mērā atkarīgs tas, vai šis jaunais izaicinājums kļūs 
par veiksmes stāstu.

Tieši pirms kvotu atcelšanas biešu cukura ražoša
nai 2017. gada 1. oktobrī EESK pieņēma pašini
ciatīvas atzinumu “Rūpniecības pārmaiņas ES 
biešu cukura nozarē”. Biešu cukura ražošanas 
kvotu piemērošanas izbeigšana dos ES cukura 
ražošanas nozarei iespēju eksportēt cukuru bez 
ierobežojumiem. “Tā ir milzīga iespēja Eiropas 
cukura ražotājiem, tomēr, lai pilnībā izmantotu šīs 
liberalizācijas sniegtās priekšrocības, ir nepiecie-
šams Eiropas Komisijas pilnīgs atbalsts,” norāda 
EESK loceklis José Manuel Roche Ramo 
(Dažādu interešu grupa, ES), ziņotājs par minēto 
EESK atzinumu. EESK uzskata, ka ES vajadzētu būt 

piesardzīgākai attiecībā uz tirdzniecības libera
lizāciju sarunās par jauniem brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem. “Komisijai, risinot brīvās tirdzniecības 
sarunas, cukura jautājums jāuzskata par sensitīvu 
jautājumu un jāsaglabā ES nodokļi cukuram.”

Līdzziņotāja Estelle Brentnall (CCMI delegāte, 
BE),uzsvēra, ka biešu cukura nozare būtiski 
ietekmē darbvietu radīšanu un saimniecisko dar
bību lauku teritorijās, un aicināja kopējā lauksaim
niecības politikā izmantot tirgus instrumentus, kas 
atbalsta pastāvīgu cukura ražošanu ES dalībvalstīs.

Katru gadu vidēji saražojot 17,2 miljonus tonnu 
biešu cukura, ES ir vadošā biešu cukura ražotāja 
pasaulē. Uzņēmumi, kas ražo cukuru, katru gadu 
iepērk aptuveni 107 miljonus tonnu cukurbiešu no 
aptuveni 137 000 cukurbiešu audzētāju Eiropā. ES 
cukurrūpniecība nodrošina 28 000 tiešo darbvietu 
un 150 000 netiešo darbvietu. (sma)� l

Kritiska domāšana un piederības 
sajūta ir galvenie ieroči pret 
radikalizāciju
EESK septembrī organizētajā uzklausīšanā tika seci
nāts, ka, lai sekmīgi novērstu jauniešu radikalizāciju, 
īpaši jāpievēršas jauniešu sociālajai iekļaušanai, 
jāpalīdz viņiem attīstīt identitātes sajūtu un jāmāca 
viņiem kritiskās domāšanas prasmes. Tie ir vieni no 
svarīgākajiem elementiem jauniešu radikalizācijas 
novēršanas kontekstā.

Tomēr uzklausīšanas sanāksme “Pilsoniskās 
sabiedrības loma jauniešu radikalizācijas 
novēršanā” arī apliecināja, ka sabiedrība bieži vien 
rīkojas tikai pēc tam, kad kaut kas jau ir noticis, un 
ka nav bijusi nodrošināta saskaņota un daudzpusēja 
pieeja.

Sanāksmē cita starpā runāja arī Jessica Soors, 
radikalizācijas apkarošanas dienesta vadītāja no 
Beļģijas pilsētas Vilvordes. No šīs pilsētas nāk Eiropā 
vislielākais skaits ārvalstu kaujinieku. Viņas pirmais 
ieteikums vietējām kopienām bija sagatavoties 
radikalizācijas problēmas risināšanai. Kad jaunieši 
sāka izceļot, lai karotu ārvalstu konfliktos, viņas pār
stāvētajā pilsētā šādas sagatavotības nebija.

Jessica Soors norādīja, ka darbs radikalizācijas jomā 
nebūtu jāsāk ar atsevišķu lietu izskatīšanu vai tiesīb
aizsardzību, bet gan ar novēršanas pasākumiem, 
kuriem būtu jāsākas skolās.

Pārējie runātāji pauda, ka skolām būtu jāveltī lielāka 
uzmanība sociālo un pilsonisko prasmju mācīša
nai, kā arī pastiprināti jāpievēršas daudzveidībai 
un aktīvam pilsoniskumam. Domāšanas prasmju 
pilnveidošana un kritiskās pieejas attīstīšana jau no 
agra vecuma arī ir vieni no spēcīgākajiem līdzekļiem 
pret radikalizācijas vilinājumu.

Runātāju vidū bija Eiropas Komisijas pārstāvji, kā arī 
izglītības eksperti un jauniešu formālās un neformā
lās izglītības jomā iesaistīto organizāciju pārstāvji.

EESK gatavo šim jautājumam veltītu atzinumu, ko 
plānots pieņemt decembrī. (ll)� l

Jauni nodarbinātības veidi — jaunas iespējas 
un problēmas
Septembrī notikušajā EESK plenārsesijā apsprieda 
arī tādu jautājumu kā jauni nodarbinātības veidi. 
Pieņemtajā atzinumā par jauniem nodarbi-
nātības un prasmju veidiem (ziņotājs: Ulrich 
Samm, Darba devēju grupa, DE) EESK norāda, 
ka rodas tādi netipiski nodarbinātības veidi kā 
nepilna laika darbs, darbs pie vairākiem darbuz
ņēmējiem un tā sauktais kolektīvais darbs, kad 
darba ņēmēji piedāvā savas prasmes interneta 
platformās, kas ir veidotas kā augsti kvalificētu 
un specializētu profesionāļu tīkli. Visām ieintere
sētajām personām būtu jākoordinē savi centieni, 
lai varētu labāk novērst ar šiem jaunajiem veidiem 
saistīto sociālo risku, un īpaši nozīmīgai prioritātei 
jābūt sociālajam nodrošinājumam un nabadzības 
mazināšanai. EESK atzīmē, ka arī automatizācija un 
robotizācija arvien vairāk ietekmē nodarbinātību. 
Tām varētu būt pozitīva ietekme uz ekonomiku 
laikā, kad sabiedrība noveco, taču tās ietekmē arī 
nodarbinātību: sociālais dialogs par šo jautājumu 
jāsāk savlaicīgi. Turpmāk visiem cilvēkiem būs jāie
saistās mūžizglītībā un profesionālajā apmācībā, un 
tādēļ būtu jānodrošina, ka visiem darba ņēmējiem 
ir pieejamas tradicionālās, uzņēmumos īstenotās 
apmācības programmas. Savukārt pielāgošanos 

ilgtermiņa attīstības tendencēm vislabāk var 
nodrošināt vispārējās izglītības posmā.

Atzinumā par sociālo partneru un pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju lomu saistībā ar 
jaunajiem nodarbinātības veidiem (ziņotāja: 
Franca Salis-Madinier, Darba ņēmēju grupa, 
FR) EESK uzsver, ka pašlaik, kad darba ņēmējus 
skar tālejošas pārmaiņas, joprojām ir spēkā tādi 
pamatmērķi un principi kā sociālais dialogs un 
darba koplīguma slēgšanas sarunas. Sociālo 
partneru un pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
uzdevums nav iebilst pret pārmaiņām, bet tās vir
zīt, lai varētu no tām gūt iespējami lielu labumu, 
vienlaikus nodrošinot darba ņēmēju pamattie
sību ievērošanu. Vajadzīga līdzdalīga pārvaldība, 
jāizstrādā kolektīvi noteikumi, jāpielāgo sociālais 
dialogs un jārod novatoriski risinājumi. Digitalizā
cijai ir tālejoša ietekme uz nodarbinātību — daļai 
darba ņēmēju paveras iespēja būt neatkarīgiem 
un rast labāku līdzsvaru starp darba un privāto 
dzīvi, taču tā, ja tiek slikti pārvaldīta, var arī radīt 
draudus veselībai. Eiropā jau ir zināmi daži labas 
prakses piemēri, kas liecina par to, kā reaģēt uz 
digitālā laikmeta prasībām un problēmām. (sg)�l

Norīkotie darba ņēmēji: ir pats pēdējais 
laiks pārskatīt direktīvu
EESK priekšsēdētājs Georges Dassis kopā ar 
Francijas Ekonomikas, sociālo lietu un vides 
padomes priekšsēdētāju Patrick Bernasconi 
parakstīja paziņojumu, mudinot radikāli pār-
skatīt ES tiesību aktus par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā, lai vērstos pret sociālo 
dempingu. Eiropas Savienībai vienmēr ir jātie
cas uz augšupēju saskaņošanu un darba un 
dzīves apstākļu konverģenci visā tās teritorijā, 
un dalībvalstīm, kuras iebilst pret reformu, būtu 
jāmaina attieksme. Abi priekšsēdētāji aicina 
Eiropas likumdevējus nodrošināt, ka norīkoša
nai ir pagaidu raksturs, un dalībvalstis — apko
pot pieejamos datus, lai apkarotu krāpšanu un 

negodīgu konkurenci, ko rada uzņēmumi, kuri 
izveidoti tikai ar nolūku izmantot algu atšķi
rības starp ES dalībvalstīm. Viņi arī lūdz veikt 
praktiskus pasākumus, ar kuriem nodrošina, ka 
darba ņēmēji pirms norīkošanas darbā pievie
nojas kādai sociālā nodrošinājuma sistēmai, un 
izveidot Eiropas norīkoto darba ņēmēju karti, lai 
vienkāršotu kontroli un procedūras. Viņi uzstāj, 
ka direktīva jāattiecina arī uz transporta nozari.

Paziņojumu varat izlasīt šeit: http://www.
eesc.europa.eu/en/newsmedia/news/
postedworkersitshightimerevisedirective 
(dm/pa)� l

Laipni 
lūdzam EESK 
jaunajā 
tīmekļa 
vietnē!
EESK tīmekļa vietne tika atjauni
nāta 2017. gada augustā. Pašreiz 
tā ir pilnībā funkcionējoša, t. i., 
to iespējams izmantot, lietojot 
datoru vai mobilo ierīci. Lai uzla
botu vietnes lietošanas ērtumu, 
tika pārskatīts arī vietnes valodu 
klāsts: pašreiz tīmekļa vietnē 
iespējams naviģēt 23 valodās, 
un visi vispārējie izklāsti par 
komitejas darbībām un struktū
rām ir pārlūkojami 23 valodās. Ir 
pārskatīta, vienkāršota un atjau
nināta lapu struktūra un to saturs, lai nodrošinātu ātrāku un ērtāku piekļuvi EESK darbam. (kf)

Sk. tīmekļa vietni http://www.eesc.europa.eu/!� l
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būtu piemērota visiem uzņēmumiem: gan rūpniecībā, 
gan pakalpojumu jomā, gan tādiem, kuri darbojas 
vietējā mērogā, gan tiem, kuri darbojas pasaules 
mērogā.” Viņš piepilda, ka ir jāturpina darbs, lai 
stiprinātu monetāro savienību un izstrādātu tās pār
valdību, kā arī, lai pabeigtu ES vienotā tirgus izveidi.

Gabriele Bischoff, Darba ņēmēju grupas priekš
sēdētāja, piekrita Jean-Claude Juncker bažām par 
pieaugošo Eiropas šķelšanos: “Mēs ļoti atzinīgi 
vērtējam uzsvaru uz vienotību, un mēs esam patiesi 
noraizējušies par šķelšanos Eiropā. Ja sociālā dimen-
sija un solidaritāte netiks stiprināta, Eiropas nākotnes 
nemaz nebūs. Tāpēc ir vajadzīga konkrēta sociālā 
programma, pieņemot ceļvedi Eiropas sociālo tie-
sību pīlāra īstenošanai.” Viņa norādīja, ka Eiropas 
Savienībā nevar būt otrās šķiras darba ņēmēju, un 

uzsvēra, ka ir jāpārskata Darba ņēmēju norīkošanas 
direktīva.

Luca Jahier, Dažādu interešu grupas priekšsēdē
tājs, pateicās Komisijas priekšsēdētājam par to, ka 
tas uzņēmies vērienīgo uzdevumu no jauna spē
cināt ES projektu un popularizēt kopīgu Eiropas 
vīziju. “ES ir uz vērtībām balstīta kopiena, un šobrīd 
ir vajadzīga mērķtiecīgāka un demokrātiskāka ES, 
kuras perspektīva neaprobežojas ar Brexit. Tāpēc 
apvienosim spēkus, lai 2018. gadā tiktu organizēts 
pilsoņu konvents. Noteiksim kultūru un ilgtspējīgu 
attīstību par ES būtisku prioritāti un svarīgāko 
aspektu politikas nostādnēs.” Tāpat viņš uzsvēra 
to, ka 2018. gadā, kas būs Eiropas Kultūras manto
juma gads, būs iespēja mobilizēt pozitīvos spēkus 
Eiropas nākotnei. (sg)� l

Turpinājums no 1. lappuses
Vairāk vienotības, lielāku solidaritāti un labāku konkurētspēju,  

un nekādu otrās šķiras pilsoņu

ES, Latīņamerikas un Karību jūras reģiona 
valstu politiskajiem līderiem būtu pienācīgi 
jānovērtē pilsoniskās sabiedrības nozīme
EESK septembra plenārsesijā pieņēma atzi
numu “ES un Latīņamerikas un Karību jūras 
reģiona valstu kopienas (CELAC) stratē-
ģisko attiecību jaunie apstākļi un pilso-
niskās sabiedrības loma” (ziņotājs: Mário 
Soares, Darba ņēmēju grupa, PT). Šajā atzinumā 
EESK aicina padziļināt ES un CELAC partnerību, 
pamatojoties uz visaptverošu pamatnolīgumu, 
lai aptvertu rīcības principus politiskā dialoga, 
sadarbības un ilgtspējīgas attīstības jomā. Tomēr, 
lai jebkāda veida sarunas starp ES un Latīņameriku 
un Karību jūras reģionu būtu sekmīgas, ir būtiski 
nodrošināt strukturētas formas dialogu ar orga
nizētu pilsonisko sabiedrību. Attiecībā uz brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem pilsoniskajai sabiedrībai 
jābūt patiesi iesaistītai visos sarunu posmos, šo 
nolīgumu īstenošanā un novērtēšanā.

EESK aicina visus ES, Latīņamerikas un Karību 
jūras reģiona valstu politiskos līderus atzīt un 
novērtēt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. 
Tādējādi tiks nodrošināta pēc iespējas lielāka 
iedzīvotāju skaita līdzdalība lēmumu pieņem
šanas procesā. EESK ir vairākkārt norādījusi, ka 
viena no galvenajām problēmām ES un CELAC 
attiecību pārraudzībā ir plašas piekļuves trū
kums informācijai. Pilsoniskā sabiedrība nevar 
laikus sagatavot priekšlikumus arī pārredzamī
bas trūkuma dēļ. Ir būtiski paredzēt skaidrus 
noteikumus un kārtību, lai pārvaldītu piekļuvi 
šai informācijai un tās izplatīšanu. EESK uzskata, 
ka ir jānodrošina arī pietiekami materiālie resursi, 
lai nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības līdzdalību 
sarunās, kā arī oficiālā un atklātā dialogā ar ie  
stādēm. (sg)� l

Eiropas Enerģētikas savienībai 
jābūt panākumam arī sociālajā jomā
EESK 7. septembrī Briselē rīkoja Eiropas Ener-
ģētikas dialogu, un visās tā grupu debatēs 
izskanēja bažas par enerģētikas pārkārtošanas 
sociālajām izmaksām. Pasākuma dalībnieku 
uzmanības centrā bija Eiropas Komisijas iero-
sinātais tiesību aktu kopums “Tīru enerģiju 
ikvienam Eiropā”, par ko debatēs ar Eiropas 
iestādēm un tirgus dalībniekiem viedokli pauda 
visdažādāko pilsoniskās sabiedrības organizā-
ciju pārstāvji.

Tiesību aktu kopumu “Tīru enerģiju ikvienam” atzi
nīgi vērtēja visi dalībnieki, norādot, ka tas ir ļoti pozi
tīvs pasākumu kopums un ka pirmo reizi saskaņotā 
programmā apvienoti enerģētikas un klimata poli
tikas pasākumi, taču izskanēja nopietnas bažas par 
tā sociālo dimensiju, it īpaši par to, kā tajā risināta 
tik aktuālā enerģētiskās nabadzības problēma.

Pilsoniskās sabiedrības pārstāvji vaicāja, vai tas ir reāli, 
ka cilvēki, kas dzīvo no algas līdz algai, atvēlēs līdzek
ļus saules enerģijas paneļu, saules fotoelementu 
iekārtu vai energoefektīvu ierīču iegādei, ja viņiem ir 
jāizvēlas starp pārtikas iegādi un savu mājokļu apkuri. 
Nedrīkst viņus piespiest veikt ieguldījumus, kurus viņi 
nevar vai nav gatavi veikt, un nedrīkst paredzēt, ka 
viņiem jāsubsidē turīgāko veiktie ieguldījumi. Pilso
niskās sabiedrības pārstāvji norādīja, ka sociālos tari
fus nedrīkst atcelt, bet tie ir vajadzīgi, lai aizsargātu 
mazāk aizsargātos patērētājus.

Izskanēja arī bažas par enerģētikas pārkārtošanas 
ietekmi uz nodarbinātību un par to, ka reģioni, 
kas atkarīgi no fosilā kurināmā, piemēram, ogļu un 
degslānekļa ieguves, ir jāpasargā no šīs pārkārtošanas 
negatīvajām sekām.

Tā kā lielākā daļa finansējuma būs jānodrošina privā
tajam sektoram, visi pasākuma dalībnieki bija vienis
prātis par to, ka noteikti ir jāveido stabila ieguldījumu 
vide, kas veicinātu ilgtermiņa iesaisti. Viņi norādīja, 
ka Enerģētikas savienībā nav paredzēti fiskāli stimuli. 
Viņi arī atzīmēja, ka cenu stimuli ir visefektīvākais 
līdzeklis, ko var izmantot, lai palielinātu informētību 
un panāktu, ka iedzīvotāji cenšas radoši meklēt iespē
jas samazināt izmaksas un enerģijas patēriņu. (dm)�l

EESK – pirmā iestāde, kas ir pieņēmusi 
nostāju par KKUINB
ES vēlas apkarot agresīvu nodokļu plānošanu un 
sekmēt vienotā tirgus izaugsmi, konkurētspēju un 
taisnīgumu. Eiropas Komisijas atjauninātie priekš
likumi par kopējo konsolidēto uzņēmumu peļ-
ņas nodokļa bāzi (KKUINB) ir vērsti uz šā mērķa 
īstenošanu. EESK ir pirmā iestāde, kas ir pieņēmusi 
nostāju par minētajiem priekšlikumiem.

Komiteja savā atzinumā par KKUINB (ziņotājs: 
Michael McLoughlin, Dažādu interešu grupa, 
IE) atbalsta priekšlikumu mērķus, kā arī vienota 
noteikumu kopuma izstrādi uzņēmumu ar nodokli 
apliekamās ES peļņas aprēķināšanai un ieņēmumu 
attiecināšanai uz vērtības radīšanas vietu. Komi
teja uzskata: ja KKUINB uzņēmumu aplikšanas 
ar nodokļiem jomā nodrošinās vienkāršību un 
noteiktību un samazinās nodokļu šķēršļus un 
sarežģītību, tā varētu sniegt ieguvumus visiem.

EESK tomēr iesaka darīt visu iespējamo, lai attie
cībā uz KKUINB ieviešanu panāktu vienprātību, 

ņemot vērā šo jautājumu sensitivitāti attiecībā 
uz subsidiaritāti un valstu suverenitāti. Komiteja 
mudina visas attiecīgās puses bez kavēšanās 
pabeigt ierosinātos posmus. EESK vērš uzmanību 
arī uz to, ka jārisina ar digitālo ekonomiku sais
tītie izaicinājumi, un ierosina apsvērt intelektu
ālā īpašuma iekļaušanu sadalījuma formulā. Tā 
uzskata: lai nodrošinātu taisnīgu ieviešanu, var būt 
nepieciešamas izmaiņas pārdevumu sadalījumā 
pa galamērķiem, un ierosina veikt sīki izstrādātu 
KKUINB ietekmes novērtējumu.

Atsevišķā atzinumā par godīgai konkurencei un 
izaugsmei labvēlīgu nodokļu sistēmu (ziņotājs: 
Petru Sorin Dandea, Darba ņēmēju grupa, RO) EESK 
aicina dalībvalstis pastiprināt darbu, lai apkarotu 
agresīvu nodokļu plānošanu un nodokļu apie
šanu. Komiteja iesaka īstenot nodokļu reformas 
un nepiemērot tādus nodokļu nolēmumus, kuru 
pamatojumā nav ņemta vērā darījumu ekono
miskā būtība.(jk)� l

Konkursam par EESK 2017. gada balvu 
pilsoniskajai sabiedrībai iesniegti 
vairāk nekā simts pieteikumi

Šogad pilsoniskās sabiedrības balvai ir iesniegti 
111 pieteikumi no visas Eiropas Savienības.

Balva tiks piešķirta “inovatīviem projektiem, kas 
sekmē kvalitatīvu nodarbinātību un uzņēmēj-
darbību nodarbinātības nākotnei”, godinot ini
ciatīvas, kuru mērķis ir radīt ilgtspējīgas darbvietas 
un sekmēt uzņēmējdarbību, jo īpaši nepietiekami 
pārstāvētu un neaizsargātāko iedzīvotāju grupu 
interesēs.

Balva pilsoniskajai sabiedrībai tiek piešķirta devīto 
gadu, un katru gadu tā vērš uzmanību uz kādu 
svarīgu EESK darba aspektu. Aizvadītajā gadā 
viens no svarīgākajiem EESK darba aspektiem ir 
bijusi Eiropas nodarbinātības stratēģija, kā arī jau
tājums par to, kā cīnīties ar bezdarba veidiem, kas 

rada vislielāko satraukumu, piemēram, jauniešu 
bezdarbs un ilgtermiņa bezdarbs, un kā veicināt 
jaunpienācēju integrāciju darba tirgū.

Balvas vispārējais mērķis ir atzinīgi novērtēt pil
soniskās sabiedrības organizāciju un/vai privāt
personu iniciatīvas, kas būtiski sekmē Eiropas 
integrāciju.

Tagad EESK sāks pieteikumu novērtēšanu, lai 
2017.  gada 7.  decembra plenārsesijā varētu 
paziņot uzvarētājus.

Papildu informācija par pilsoniskās sabiedrības 
balvu ir pieejama tiešsaistē:

http://bit.ly/2yKlZRY (mr)� l

EESK loceklis Thierry Libaert piedāvā 
risinājumus saistībā ar plānoto materiālo 
nolietojumu
EESK loceklis Thierry Libaert (Dažādu interešu 
grupa, FR) ir tikko izdevis grāmatu par plānoto 
materiālo nolietojumu. Grāmatas nosaukums ir 
Déprogrammer l’obsolescence (“Plānotā mate
riālā nolietojuma deprogrammēšana”). Grāmatā 
aprakstīts, ka patērētājiem bieži vien ir iespaids, ka 
viņi nekontrolē preču kalpošanas laiku un ir iespros
toti uz patēriņu orientētā sistēmā, kas balstās uz 
preču izmešanu. Thierry Libaert izklāsta, kā valsts, 
Eiropas un starptautiskajā līmenī būtu iespējams 
apkarot plānoto materiālo nolietojumu, pārorientē
jot publiskos izdevumus, pagarinot preču garantijas 
laiku un marķējot preces ar darbmūža marķējumu. 
Thierry Libaert uzskata, ka plānotā materiālā nolieto
juma apkarošana ir pirmām kārtām politiskās gribas 
un mentalitātes maiņas jautājums. Plānotais mate
riālais nolietojums nav nekas nenovēršams.

T. Libaert ir vadījis arī EESK novatorisko darbu sais
tībā ar tematu “Plānotais materiālais nolietojums”, 
kas ir iedvesmojis Eiropas Parlamenta neseno rezo
lūciju par šo jautājumu.

Sīkāku informāciju, lūdzu, sk.: http://www.tlibaert.info/books/ouvragesdethierrylibaert/ (dm)� l

Pierre Jean Coulon, Transporta, enerģētikas, infrastruktūras 
un informācijas sabiedrības specializētās nodaļas (TEN) 
priekšsēdētājs un EESK priekšsēdētājs Georges Dassis
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EESK telpās būs apskatāmi Igaunijas dzīvās dabas 
spilgtākie piemēri

2017. gada 
7. novembris — 8. decembris

Komiteja pēc EESK locekļu no Igaunijas 
ierosinājuma rīko otro un pēdējo izstādi 
Igaunijas prezidentūras ES Padomē 
norises laikā, un tās nosaukums ir 
“Estonian Wilderness” (“Igaunijas 
dzīvā daba”). Šī fotoizstāde dos iespēju 
apskatīt Igaunijas dzīvās dabas spilgtā
kos piemērus: ainavas, puķes, putnus 
un lielos zīdītājus. Igaunijai ir daudz 
piedāvājumu dabas mīļotājiem; tās 
ainavas ir tikpat daudzveidīgas kā 
augi un dzīvnieki. Vientulīgas pludma
les, dziļi meži, gleznaini ezeri un upes, 
kā arī noslēpumaini purvi, kur norit 
apslēpta un dinamiska putnu, roņu un 
lāču dzīve. (jp)� l

“Aizvien ciešāka Savienība” — Romas līgumu 
mantojums mūsdienu Eiropai 1957–2017

2017. gada 
18. oktobris – 3. novembris

Lai atzīmētu šā nozīmīgā notikuma 
60.  gadadienu, Eiropas Savienības 
Vēstures arhīvs organizē izstādi par 
līgumiem un to mantojumu.

Minēto izstādi kopīgi veidojis Eiropas 
Savienības Vēstures arhīvs un Eiropas 
Savienības Padome, Eiropas Parla
ments un Eiropas Komisija, un savu 
ieguldījumu devusi Eiropas Investīciju 
banka, Ministru padomes prezident
valsts Itālija, Itālijas Ārlietu ministrija 
un Itālijas preses aģentūra ANSA.

Izstādē akcentēti Līgumu pirmsākumi 
sociālajos, kultūras un ekonomikas pro
cesos, kas skāra Eiropu pēc II Pasaules 
kara, un apskatīta Eiropas integrācijas 
procesa ilgtermiņa ietekme uz iedzīvo
tāju ikdienu. (jp)

Sīkāka informācija: http://www.eesc.
europa.eu/en/agenda/ourevents/
events/evercloserunion� l

“EESK Info” digitālais izlaidums
Informatīvā izdevuma “EESK Info” 
jauna digitālā versija tiks publicēta 
2017.  gada decembrī. Pirmais izde
vums būs pieejams angļu, franču un 
vācu valodā, savukārt pārējās valodu 
versijas tiks izplatītas ierastajā pdf 
formātā. Sākot ar 2018. gada janvāri, 
visās valodās tiks publicēta tikai jaunā 
versija.

Jaunā, pilnībā digitālā versija būs 
sagatavota HTML formātā un tiks 
nosūtīta uz lasītāju epastu. To varēs 
lasīt dažādās ierīcēs, tostarp mobilajā 
tālrunī un planšetdatorā, un tā būs 

pieejama 23 ES valodās. Lasītāji varēs 
dalīties ar rakstiem sociālajos medijos, 
tos komentēt un dalīties ar komentā
riem. Pēc pieprasījuma būs pieejama 
arī izdrukājama versija. Abonentus, kuri 
vēlas saņemt informatīvā izdevuma 
jauno digitālo versiju, lūdzam rakstīt uz 
eescinfo@eesc.europa.eu, norādot, 
kuras valodas versiju viņi vēlas saņemt. 
(dm)� l

Digitālās sabiedrības priekšrocības
EESK Darba devēju grupa

Igaunijas prezidentūras ES Padomē 
ietvaros EESK Darba devēju grupa 
25. oktobrī Tallinā rīko konferenci par 
digitālās sabiedrības priekšrocībām.

Digitālās inovācijas un tehnoloģijas 
maina mūsdienu sabiedrību, sniedzot 
uzņēmumiem, valstu pārvaldēm un 
iedzīvotājiem jaunas iespējas daudzās 
jomās, tostarp rūpniecībā, veselības 

nozarē, sociālo plašsaziņas līdzekļu, 
epakalpojumu, datu un daudzās citās 
jomās. Digitālā pasaule ātri virzās uz 
priekšu. Vai ES vienotais tirgus ir gatavs 
digitālajam laikmetam? Eiropiešiem 
ir jādomā par to, kā ES var izmantot 
digitālās revolūcijas priekšrocības, lai 
saglabātu konkurētspēju un radītu 
vairāk darbvietu. Igaunija, kas ir līdere 
IKT un digitālo pakalpojumu jomā, ir 
lieliska vieta, kur apspriest minētos 
jautājumus.

Šā pasākuma mērķis ir aplūkot un pār
runāt digitālās sabiedrības — un jo īpaši 
digitālā vienotā tirgus —radītās iespējas, 
kā arī digitālo publisko pakalpojumu attīs
tību, kas ir viens no Igaunijas prezidentū
ras prioritārajiem jautājumiem. (lj)� l

Darbs labākai nākotnei
Digitalizācija un inovācija: 
iespējas un problēmas
iesniegusi EESK Darba ņēmēju 
grupa

Kā panākt sekmīgu digitalizāciju? Kādi 
pasākumi jāveic, lai digitālā inovācija 
radītu pienācīgas kvalitātes darbvietas 
un uzlabotu darba apstākļus? Šie jautā
jumi bija Darba ņēmēju grupas darba 
kārtībā, 6. oktobrī tiekoties Tallinā. Šī 
sanāksme bija veltīta digitalizācijai un 
tās ietekmei uz darba ņēmējiem.

Piemērotāka sanāksmes norises vieta 
nav iedomājama, jo Igaunija tiek uzska
tīta par digitalizācijas jomā attīstītāko 
ES dalībvalsti, kas ir ļoti atvērta IKT ino
vācijai un labprāt bez kavēšanās īsteno 
jaunas idejas.

Pēc Darba ņēmēju grupas priekšsē
dētājas Gabriele Bischoff atklāša
nas uzrunas un valsts parlamenta 

priekšsēdētāja Eiki Nestor runas, 
kurā viņš iepazīstināja ar Igaunijas 
prezidentūras ES Padomē pusgadu, 
sanāksmes dalībnieki guva padziļinātu 
ieskatu Igaunijas Digitālajā programmā 
2020. gadam, kas plašās aprindās tiek 
uzskatīta par lielisku piemēru tam, kā 
sekmēt ekonomikas un sabiedrības 
digitālo attīstību.

Pēcpusdienas sesijas laikā sanāksmes 
dalībnieki apsprieda iespējas un prob
lēmas, ko digitalizācija un inovācija 
rada darba ņēmējiem un darba tirgum. 
Ar runām uzstājās pārstāvji no Arod
biedrību padomdevējas komitejas 
(TUAC), Eiropas arodbiedrības indus-
triALL, Igaunijas Informācijas sistēmu 
iestādes un Eiropas Arodbiedrību kon
federācijas (ETUC). Kā apliecināja deba
tes, digitālas sabiedrības veidošana 
ietekmē ikvienu mūsu dzīves šķautni, 
jo īpaši darba apstākļus, atalgojumu 
un sociālās aizsardzības sistēmas. Tika 
vispārēji atzīts, ka Eiropai ir jāiet kopsolī 

ar tehnoloģisko progresu un pilnībā 
jāizmanto savs potenciāls abos virzie
nos, proti, nodrošinot taisnīgus darba 
apstākļus un veicot investīcijas digitālā 
nākotnē. Vairāki runātāji uzsvēra, ka 
pārejai uz digitālo laikmetu ir jābūt tais
nīgai un ka ir rūpīgi jānovērtē ietekme 
uz darba tirgu, standartiem, ekono
miku, kā arī nodokļu un sociālā nodro
šinājuma sistēmām. Ar elastīgumu 
saistītajiem ieguvumiem, ko piedāvā 
digitalizēta darba vide, nevajadzētu 
negatīvi ietekmēt sociālos standartus 
un darba apstākļus, un tādēļ izaicinā
jums ir sekmēt inovāciju un radošumu 
un nodrošināt pozitīvus rezultātus ilgt
spējīgai un konkurētspējīgai sociālai 
tirgus ekonomikai. (mg)� l

Jaunākās norises ES sociālajā ekonomikā
iesniegusi EESK Dažādu interešu 
grupa

EESK ir publicējusi trešo pētījumu 
“Recent Evolutions of the Social 
Economy in the European Union” 
(“Jaunākās norises Eiropas Savienības 
sociālajā ekonomikā”). Tas ir izstrādāts 
pēc Dažādu interešu grupas vadītās 
interešu grupas “Sociālā ekonomika” 
ierosmes. Šai tēmai veltītus pētījumus 
EESK publicēja arī 2008. un 2012. gadā.

Minētā pētījuma veikšana tika uzticēta 
Starptautiskajam valsts, sociālās un 
kooperatīvās ekonomikas pētniecības 
un informācijas centram (Internatio-
nal Centre of Research and Information 
on the Public, Social and Cooperative 
Economy  — CIRIEC), un tas ir ne tikai 
papildinājis iepriekšējos pētījumus, bet 
pievērsies arī trim šādām jomām, proti, 
sociālajai ekonomikai un jaunām 
koncepcijām/kustībām, sabiedris-
kās politikas jomām plašākā nozīmē, 
kas pēdējo gadu laikā izstrādātas ES 
līmenī un dalībvalstīs nolūkā piln-
veidot sociālās ekonomikas nozari, 

un, visbeidzot, sociālās ekonomikas 
apjomam katrā ES dalībvalstī.

Proti, pētījums, nodrošinot uzticamus 
un salīdzināmus datus, ļauj novērtēt 
progresu. Ir skaidrs, ka sociālā ekono
mika ir izkļuvusi no ekonomikas un 
finanšu krīzes gandrīz neskarta. Pašreiz 
tā nodrošina atalgotu darbu 6,3 % no 
ES28 nodarbinātajiem iedzīvotājiem 
salīdzinājumā ar 6,5 % 2012. gadā.

Turklāt pētījums arī atgādina par iegu
vumiem, ko sociālā ekonomika pašreiz 
sniedz mūsu sabiedrībai. Sociālajai eko
nomikai, kuras pamatā ir no kapitāluz
ņēmumiem atšķirīgs modelis, ir svarīga 
vieta tirgus ekonomikā. Tā darbojas para
lēli un kopā ar tirgus ekonomiku. Sociālā 
ekonomika nodrošina, ka ekonomikas 
efektivitāte kalpo sociālajām vajadzī
bām, tādējādi radot nevis saimniecisko 
un sociālo aspektu subordinētas attie
cības, bet gan to patiesu mijiedarbību.

Visbeidzot, sociālā ekonomika atspo
guļo un aizsargā vērtības, uz kurām 
balstās Eiropas Savienība (LES 3. pants). 

Sociālā ekonomika sniedz iedzīvotājiem 
iespēju un stimulu piedalīties ilgtspējīgas 
nākotnes veidošanā un uzņemties par 
to atbildību. Turklāt tā ir efektīvs instru
ments virzībā uz ES saistību īstenošanu 
saskaņā ar ANO Ilgtspējīgas attīstības 
programmu 2030. gadam.

Saite uz pētī jumu: http://www.
e e s c . e u r o p a . e u / e n / o u r  w o r k /
publicationsotherwork/publications/
recentevolutionssocialeconomystudy 
(cl)� l
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EESK Info ir pieejams 23 valodās un PDF formātā atrodams Komitejas tīmekļa vietnē: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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