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IEVADRAKSTS Dānija septīto reizi ES 
prezidentvalsts statusāGodātie lasītāji!

Eiropas vēsture ir satricinājumu un cerību pilna. 
Neraugoties uz daudzajām grūtībām un kariem, 
Eiropa vienmēr ir spējusi pārvarēt šķietami neat-
risināmas problēmas. Nevar noliegt, ka pašlaik 
Eiropa saskaras ar vēl vienu nopietnu šķērsli.

Tagad kā vēl nekad mums jāturas kopā, lai 
pārvarētu šo fi nanšu krīzi, kuras sekas izjutīs vēl 
nākamās paaudzes. Kā tas bieži notiek, visvairāk 

skarti ir tie, kas ir atstumti, vientuļi un dzīvo ar iztikas minimumu. Mēs nevaram 
stāvēt malā un vērot, kā mūsu jaunieši zaudē cerības uz savu sapņu piepildīšanos. 
Šādos brīžos mums jāatceras, cik liela nozīme ir tādām ES vērtībām kā integrācija, 
daudzveidība, solidaritāte un iecietība.

Mēs, atsaucoties uz šīm svarīgajām vērtībām, 7. decembrī pasniegsim EESK 
balvu pilsoniskajai sabiedrībai. Balva tiks pasniegta ceturto reizi, un to var piešķirt 
ikvienai ES pilsoniskās sabiedrības organizācijai, kas ar dialoga un līdzdalības palī-
dzību veicina ES vērtības, proti, integrāciju, daudzveidību, solidaritāti un iecietību. 
Mēs vēlamies pateikties par to centieniem un pozitīvo ietekmi uz cilvēkiem visā 
Eiropā.

EESK ir apņēmības pilna popularizēt ES ideālus. Septembrī kopā ar Eiropas 
Padomi un Francijas Ekonomikas, sociālo un vides lietu padomi (CESE) mēs 
organizēsim konferenci par Eiropas Sociālo tiesību hartu. Tagad mēs kopīgi strā-
dājam pie tā, lai eiropieši varētu izmantot savas tiesības tādās jomās kā mājoklis, 
nodarbinātība, veselības aprūpe, izglītība un brīva pārvietošanās. Mēs nedrīkstam 
pieļaut, ka budžetu defi cītu dēļ cieš eiropiešu sociālās aizsardzības sistēmas un 
taupības pasākumi ierobežo pilsoņu biedrošanās tiesības. Mēs nedrīkstam zaudēt 
no redzesloka Eiropas ideju.

Mums jāsaglabā redzējums par mierpilnu un labklājīgu Eiropu. Tādēļ nedrīks-
tam pieļaut, ka šī krīze mūs sašķeļ. Mums jācenšas panākt līdzsvaru starp eko-
nomikas izaugsmi un sociālajiem jautājumiem. Ar dialoga palīdzību mēs varam 
nodrošināt ilgtspēju un izaugsmi. Būdami solidāri, mēs varam veidot taisnīgāku 
Eiropu.

Pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir ļoti nozīmīga loma virzībā uz ilgt-
spējīgāku Eiropu. Jaunajā Lisabonas līgumā ir atzīta šī loma un iedzīvotājiem un 
pārstāvības apvienībām dota iespēja paust savu viedokli un prasības attiecībā uz 
visām ES politikas jomām.

Ieinteresēti cilvēki neklusē. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas savu viedokli 
Briselē pauž pie katras izdevības. Tagad ir pienācis laiks darboties, lai Eiropa kļūtu 
spēcīgāka un ilgtspējīgāka.

Staff an Nilsson
Priekšsēdētājs

2011. gada 9. decembrī 
EESK, Briselē: CCMI/94 
izpētes grupas uzklausīšanas 
sanāksme par tematu 
“Kādas izmaiņas gaidāmas 
Eiropas banku sektorā 
līdz ar jaunajiem fi nanšu 
noteikumiem?”

2011. gada 12. decembrī 
EESK, Briselē: konference par 
tematu “Kodoldrošība: ļoti 
vajadzīga publiska diskusija”

2011. gada 21. decembrī 
EESK, Briselē: Konference 
par tematu “Eiropas līderi, 
aktīvisti un iniciatori 
ilgtspējas jomā, gatavojoties 
Rio+20”

ŠAJĀ IZDEVUMĀ

2 EESK un RK apņemšanās 
mazināt savas darbības 
ietekmi uz vidi

3 Ideoloģisks šoks saistībā 
ar risinājumiem krīzes 
pārvarēšanai

4 Darbs citā valstī

5 “Robina Huda nodoklis” būs 
izdevīgs gan trūcīgajiem, gan 
bagātajiem

6 Virzība uz atjaunotu stabilitāti 
un izaugsmi eirozonā

7 EESK un Brazīlijas Ekonomikas 
un sociālās attīstības padomes 
sadarbība tuvina Brazīlijas un 
Eiropas pilsoniskās sabiedrības

8 Ģenētiskā modifi kācija Eiropas 
Savienībā

TURPMĀKIE PASĀKUMI

Dānija 2012. gada pirmajā pusgadā 
būs Eiropas Savienības Padomes 
prezidentvalsts. Kopš pievienoša-
nās Eiropas Kopienai 1973. gadā šī 
būs septītā reize, kad Dānija būs ES 
prezidentvalsts; EESK un tās locekļi, 
jo īpaši 9 Dānijas delegācijas locekļi, 
tam jau gatavojas. (Locekļu sarakstu 
skatīt http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.members.)

Kopš iepriekšējās Dānijas pre-
zidentūras reizes stājies spēkā 
Lisabonas līgums un ES iestādēs ir 
notikušas nozīmīgas pārmaiņas. 

Ar līgumu ir ieviestas jaunas 
amatpersonas — pastāvīgs Eiropa-
domes priekšsēdētājs un Savienības 
Augstais pārstāvis ārlietās un dro-
šības politikas jautājumos. Tajā arī 
ofi ciāli atzīts prezidentvalstu trio un 
tādējādi uzlabota saskaņošana un 
konsekvence. Ar Lisabonas līgumu 
pastiprināta Eiropas Parlamenta 
loma, tam piešķirot līdzlemšanas 
tiesības par gandrīz visiem jau-
niem tiesību aktiem. Tāpēc Dāni-
jas 2012. gada prezidentūras laikā 
svarīgs uzdevums būs sadarbība ar 
Eiropas Parlamentu un citām ies-
tādēm. 

Lai netraucētu pašreizējās pre-
zidentvalsts darbu un lai priekšā 
stāvošos uzdevumus varētu izsvērt 
precīzāk, par prioritātēm tiks lemts 
tikai neilgi pirms Polijas prezidentū-
ras noslēguma. Daudzi prezidentū-
ras laikā izskatāmie jautājumi jau ir 
zināmi, jo tie jau patlaban ir iekļauti 
ES likumdošanas programmā. Tāpēc 
tiek plānots, ka Dānijas preziden-
tūras laikā daudz uzmanības veltīs 
šādiem jautājumiem (avots: http://
um.dk/en): 

 ■ ekonomikas izaugsmes panāk-
šana Eiropas Savienībā un stabi-
las ekonomikas nodrošināšana, 

 ■ klimats, iekšējais enerģētikas 
tirgus, ekoloģiska attīstība un 
lauksaimniecība, 

 ■ tieslietas un iekšlietas,

 ■ ES lomas nostiprināšana pasaulē, 

 ■ sarunas par ES ilgtermiņa 
budžetu.

Eiropa 2012. gadā turpinās pār-
varēt ekonomikas un fi nanšu krīzi. 
Tas atspoguļosies prezidentvalsts 

darba kārtībā, kurā uzsvars būs likts 
uz ekonomikas izaugsmi un dalīb-
valstu ekonomikas koordinācijas 
uzlabošanu. 

Komitejas ietvaros Dānijas 
delegācijas locekļi ir piedalījušies 
Kopenhāgenā notikušajās ievirzes 
sanāksmēs ar Ārlietu ministriju 
un citām attiecīgajām ministrijām. 
Ieplānotas divpusējas tikšanās ar 
Dānijas Pastāvīgo pārstāvniecību 
Briselē, kura ir bijusi ļoti pretimnā-
koša un atvērta sadarbībai. Ceram, 
ka varēsim uzņemt Dānijas minis-
tru mūsu plenārsesijā prezidentūras 
sākumā, turklāt februāra plenārsesi-
jas laikā Dānijas delegācijas locekļi 
rīkos dāņu kultūras vakaru, kā arī 
paredzēti vēl citi Dānijas kultūras 
pasākumi. Specializētās nodaļas un 
grupas arī ir aktīvi strādājušas pie 
kontaktu veidošanas ar nākamo 
prezidentvalsti, piemēram, Eiro-
pas Patērētāju dienu, kas notiks 
2012. gada marta vidū, rīkos Kopen-
hāgenā sadarbībā ar Dānijas Patērē-
tāju padomi. Tiek plānots sagatavot 
arī potenciāli gaidāmo izpētes atzi-
numu sarakstu.

Ceram, ka mūsu sadarbība ar 
Polijas, Dānijas un Kipras trio tur-
pināsies un ka ES prezidentvalsts 
darbība būs dinamiska un vērsta uz 
rezultātiem! (pln) ●

Pa Eiropu jaunu 
ideju meklējumos

EESK priekšsēdētāja vietniece 
Anna Maria Darmanin un Eiropas 
Parlamenta priekšsēdētāja pirmais 
vietnieks Gianni Pittella veiksmīgi 
pabeiguši pirmās trīs tikšanās sais-
tībā ar iniciatīvu “5 idejas jaunā-
kai Eiropai” (5 ideas for a younger 
Europe).

Meklējot jaunas idejas Eiropai, 
jau pabūts Eiropas universitātēs 
Līdsā (UK), Valetā (MT), Rendē (IT), 
un šie apmeklējumi turpināsies līdz 
2012. gada vēlam pavasarim.

Darmanin un Pittella drīzumā 
ieplānojuši vizītes Beļģijā, tad Fran-

cijā, Spānijā, Polijā un daudzās citās 
ES valstīs nolūkā jauniem eiropie-
šiem dot iespēju izteikties, apkopot 
viņu viedokļus par ES projektu un 
gūt ierosmes, kuras varētu iekļaut 
abu iestāžu turpmākajā darbā.

Tīmekļa vietnē www.facebook.
com/5ideas iespējams atrast plašu 
papildinformāciju par minēto 
projektu: iepriekšējās sanāksmes 
pārskatu, fotogrāfi jas un video mate-
riālus, kā arī abu priekšsēdētāju viet-
nieku un Eiropas jauniešu pastāvīgā 
dialoga atspoguļojumu. (rdr) ●

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja pirmais vietnieks Gianni Pittella 
un EESK priekšsēdētāja vietniece Anna Maria Darmanin.
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Agrā 10. oktobra rītā mēs ar skumjām uzzinājām par Eiro-
pas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ļoti atzinīgi 
vērtētā bijušā priekšsēdētāja Mario Sepi nāvi. Šī ziņa mūs 
pārsteidza un izraisīja visos neticību un spēcīgu šoku. 

Mario bija labs kolēģis. Daudzajos gados, kuros mēs kopā 
bijām EESK, man bija iespēja viņu ļoti labi iepazīt, mācī-
ties un iedvesmoties no viņa, balstīties uz viņa pieredzi 
starpnieka vai vidutāja statusā, īpašībām, kuras radušās 
viņa ilggadīgajā pieredzē arodbiedrību darbā Itālijā un 
Eiropā. Apspriežot atzinumus, viņš dažreiz bija oponents, 
dažreiz sabiedrotais, bet vienmēr lojāls, godīgs, pacietīgs 
un citu viedokļus cienošs.

Mario bija pārliecināts Eiropas atbalstītājs. 

Starptautiskais redzējums un aizrautīgā nodošanās Eiro-
pas projektam dominēja viņa domās, darbā un visā dzīvē.

Vispirms kā Darba ņēmēju grupas loceklis, pēcāk — tās 
priekšsēdētājs un visbeidzot kā Komitejas priekšsēdētājs 
Mario izcili pildīja savus pienākumus, veidojot saikni starp 
Eiropu un organizētu pilsonisko sabiedrību, kas nosaka 
EESK pastāvēšanas būtību. 

Mario vadībā Komiteja ir pārdzīvojusi grūtus laikus, 
saskaroties ar daudzām problēmām, ko viņš spēja pār-
vērst par iespējām, lai paaugstinātu mūsu prestižu Eiropas 
iestāžu sistēmā. Mario Eiropas redzējums, kam piemērs ir 
viņa Programma, ir bijis un paliks iedvesmas avots mūsu 
Komitejai. 

Mario vadībā EESK pieredzēja savas ietekmes pieaugumu 
un sekmīgi demonstrēja ievērojamo pievienoto vērtību, 
ko pilsoniskā sabiedrība spēj sniegt Eiropas projektam. 
Daudzie cieņas apliecinājumi, ko esam saņēmuši dažās 
pēdējās nedēļās, uzskatāmi parāda, cik efektīva ir bijusi 
Mario darbība, un atklāj to tukšumu, kuru viņa nāve ir 
atstājusi visos, kam bija laimīgā iespēja pazīt Mario un 
strādāt kopā ar viņu. 

Mario bija draugs. 

Viņš bija atvērts cilvēks ar saulainu noskaņojumu — 
Mario nomierinošā klātbūtne iedvesa uzticību ikvienam, 
kas bija viņam blakus. Mario dzīvos manā piemiņā un 
mūsu Komitejas piemiņā. 

Vēl pēdējo reizi: 

Ciao Mario! 

Staff an Nilsson 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejas priekšsēdētājs

Mario Sepi, bijušais EESK priekšsēdētājs.

“Mario sapnis bija Eiropa, kurā 
ikviens atrod savu vietu”

EESK: Pirms dažām nedēļām 
negaidīti mūžībā aizgāja 
Mario Sepi. Kad jūs ar 
viņu iepazināties? Kādos 
apstākļos? 

Dassis: Mēs ar Mario iepazināmies 
pirms vairākiem gadiem mūsu kopī-
gajā arodbiedrību darbībā. Viņš dar-
bojās Itālijas arodbiedrībās, kuras 
atbalstīja diktatūras pretiniekus kā 
rietumos, tā austrumos. Bet tuvāk es 
viņu iepazinu laikā, kad mēs kopīgi 
darbojāmies EESK Darba ņēmēju 
grupā. Mēs abi ar Mario piederam 
pēckara paaudzei, kura savu dzīvi 
veltīja mieram, atjaunotnei, eko-
nomikas izaugsmes periodam un 
vēlāk — vienotas Eiropas vērienī-
gajam projektam. Tāpēc Mario bija 
īpaši iejūtīgs un solidārs ar visiem 
tiem, kas, tāpat ka es, bija pieredzē-
juši diktatūras traģisko periodu.  

EESK: Jūs sacījāt, ka tuvāk 
iepazināties šeit, Komitejā, 
kur viņš pirms jums vadīja 
II grupu, bet no 2008. gada 
ieņēma EESK priekšsēdētāja 
amatu. Kas ir vissvarīgākais, 
ko viņš pēc sevis ir atstājis?  

Dassis: Kad Mario bija mūsu grupas 
priekšsēdētājs, mūsu grupā iesaistī-
jās arodbiedrību pārstāvji no jauna-
jām Eiropas Savienības dalībvalstīm. 
Mario darīja visu iespējamo, lai jau-
nie biedri pēc iespējas labāk iekļau-
tos mūsu grupā un viņu pieredze 
kļūtu par svarīgu faktoru, kas gadu 
gaitā bagātinātu grupas darbu un 
saliedētību. Mums, arodbiedrību 

pārstāvjiem, ir dažāda pieredze un 
kultūra, tāpēc vislielākais izaicinā-
jums tajā laikā bija radīt tikšanās, 
ideju un informācijas apmaiņas 
telpu. Tajā laikā notika arī starp-
valdību konference un debates par 
Lisabonas līguma nākotni. Mario 
paveica lielu darbu, lai šajā līgumā 
būtu minēta Komiteja, uzsverot 
tādējādi tās potenciālu un nozīmī-
gumu. 

EESK: Mario Sepi bija liels 
Eiropas projekta piekritējs. 
Cik lielā mērā tas ietekmēja 
viņa federālisma idejas un 
Eiropas sociālo redzējumu 
šajā Savienībai grūtajā 
laikā? 

Dassis: Mario pastāvīgi rakstīja, 
lasīja un mācījās. Viņam bija rak-
sturīgs entuziasms, kas darbā viņu 
nepārtraukti virzīja tālāk gan lie-
lāku, gan mazāku mērķu sasnieg-
šanā. Kad sākās ekonomikas un 
fi nanšu krīze, Mario bija Komite-
jas priekšsēdētājs, un viņa pirmā 
reakcija bija rīkot Florencē nozī-
mīgu augsta līmeņa konferenci, 
lai apspriestu sociālo atstumtību, 
nabadzību un tās jaunās izpausmes, 
kā arī tālejošas idejas. Mario sapnis 
bija Eiropa, kurā ikviens atrod savu 
vietu. Par to liecina viņa rīkotie 
populārās un dažādu tautu mūzikas 
koncerti. Viņa mērķis un sapnis ir 
arī mūsu sapnis. Un mēs turpināsim 
to īstenot. ●

EESK jaunākās 
publikācijas

EESK un RK apņemšanās mazināt savas 
darbības ietekmi uz vidi

Vai jau esat dzirdējuši par “Vides 
pārvaldības un audita sistēmu”? 
Iespējams, jums pazīstamāks ir (vai 
drīzumā būs) akronīms EMAS. 
Arvien vairāk organizāciju pauž 
apņemšanos pārvaldīt to radīto 
ietekmi uz vidi un saņemt EMAS 
apliecību. Tas nozīmē, ka var ofi ciāli 
apliecināt darbu un līdzekļus, kas 
ieguldīti, lai mazinātu savas darbības 
negatīvo ietekmi uz vidi. 

EMAS regulu pieņēma 1993. gadā, 
un tā grozīta ir divas reizes — 2011. 
gadā un 2009. gadā. Šī iniciatīva ir pie-
saistījusi uzņēmumu un iestāžu un, pro-
tams, arī EESK un RK uzmanību. Abas 
komitejas 2009. gadā parakstīja hartu 
un apņēmās atbalstīt EMAS projektu un 
nodrošināt vajadzīgos līdzekļus.

Priekšsēdētāji un ģenerālsekretāri 
2011. gada 10. oktobrī atjaunoja viņu 

priekšgājēju 2010. gada maijā aplie-
cinātās saistības un parakstīja vides 
politikas dokumentu, kurš jāiekļauj 
vides deklarācijā. Tas ir ļāvis Komi-
tejām aktualizēt pasākumus, kas tiek 
veikti, lai nodrošinātu arvien efek-
tīvāku elektrības, gāzes un papīra 
patēriņu, atkritumu šķirošanu un 
lai samazinātu emisijas, kas rodas 
darbinieku regulārajos braucienos 
uz darbu. Lai saņemtu EMAS aplie-
cību, minētie dokumenti vispirms 
jāapstiprina ārējā audita veicējiem.

Ģenerālsekretārs Martin Westlake 
ir norādījis, ka “ilgtspējīgas attīstī-
bas sekmēšana un cīņa ar klimata 
pārmaiņām ir divi virzieni, kurus 
Komiteja nešaubīgi vēlas īstenot gan 
savā politiskajā, gan administratīvajā 
darbībā”. EMAS apliecību iespējams 
saņemt, ja mēs apzināmies, cik mil-
zīga ir ikdienas rīcības kopējā ietekme 
uz mūsu planētu. Šī ir iespēja, kuru 
nedrīkst palaist garām. (mvd/asp)
 ●

Saruna ar Darba ņēmēju grupas 
priekšsēdētāju Georgios Dassis

1.  Vispārējas nozīmes pakalpojumi

2.  Demogrāfi skās pārmaiņas: prob-
lēmas un iespējas

3.  Transports, enerģētika, infra-
struktūras, informācijas sabied-
rība

4.  Eiropas Savienības budžets

5.  “Rio+20”: stūrakmens virzībā uz 
ilgtspējīgu attīstību

6.  2011. gada Eiropas dizaina balva 
par ilgtspējīgu reprezentācijas 
dāvanu

7.  Transports, enerģētika, infra-
struktūras, informācijas sabied-
rība: enerģija

Sīkāka informācija pieejama vietnē http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications ●

w

IN MEMORIAM

Mario Sepi piemiņai
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Ideoloģisks šoks saistībā ar risinājumiem 
krīzes pārvarēšanai

Krīzes pārvarēšanas stratēģija

IEVADRAKSTS
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Godātie lasītāji!
Eiropu pēdējā laikā skārušas dažādas neveiks-
mes, sākot no sliktas valdību prakses nodokļu 
un izdevumu jomā, līdz 2008. gada ASV banku 
krīzei, kuras cēlonis bija riskanti atvasinātie 
fi nanšu instrumenti, kredītriska mijmaiņas 
darījumi un mantkārība. Šodien mēs turpi-
nām meklēt risinājumus ekonomikas nepa-
stāvības apstākļos, kad, iespējams, tuvākajā 

nākotnē ir sagaidāma otra banku krīze. 2011. gada septembrī eirozonas biznesa 
klimata rādītājs kritās jau septīto mēnesi pēc kārtas.

Par to, kādas varētu būt recesijas padziļināšanās sekas, neviens nav jābrīdina. 
Atliek tikai palūkoties uz jaunatni, kas arvien vairāk atsvešinās, uz garajām rin-
dām pie nodarbinātības aģentūrām un skumjo izrādi parādos iestigušajā Grieķijā. 
Mēs esam atkarīgi no mūsu ievēlētajiem vadītājiem, kuriem ir jāapvieno spēki un 
jānoslēdz šis posms Eiropas vēsturē. Kā attīstītas sabiedrības locekļi mēs esam 
atkarīgi viens no otra, lai sniegtu atbalstu tiem, kas cieš krīzes un ar to saistīto 
taupības pasākumu dēļ. 

Eiropai ir jāpārvar paradoksālais taupības/izaugsmes stāvoklis, kuru iezīmē 
nepieciešamība, no vienas puses, sakārtot dalībvalstu budžetus un, no otras puses, 
Eiropas līmenī steidzami panākt saimnieciskās aktivitātes pieaugumu. Turklāt 
jāpanāk, lai Eiropas centrālā politika būtu saskaņotāka. Mums ir jāatgriežas pie 
izaugsmes reālajā ekonomikā, nevis jāturpina kustība pretējā virzienā. Neapšau-
bāmi ir vajadzīga simetriskāka pieeja politikas veidošanas tiesībām Eiropā. 

Mums jārod risinājumi, kas ļauj sekmēt atgriešanos pie iekļaujošas un ilgtspē-
jīgas izaugsmes. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) apņēmīgi 
sekmē un atbalsta šo mērķi. Kā liecina Komitejas nosaukums, tās kompetencē ir 
gan ekonomikas, gan sociālie jautājumi. Abas šīs jomas ir cieši saistītas. Kā EESK 
Ekonomikas un monetārās savienības, ekonomiskās un sociālās kohēzijas specia-
lizētās nodaļas (ECO) priekšsēdētājam mans mērķis vienmēr ir bijis ES politiku 
tuvināt iedzīvotājiem. Tādējādi EESK ir svarīga loma centienos Eiropas Savienībā 
nodrošināt turpmāko ekonomikas un mūsu kopējās valūtas stabilitāti. Vispirms 
mēs strādājam vietējā līmenī un apspriežamies ar iedzīvotājiem no visas Eiropas, 
uzklausot viņu problēmas. Pēc tam mēs ar viņu vēstījumu iepazīstinām politikas 
veidotājus un, ja vajadzīgs, pārliecinām. 

Mēs atbalstām fi nanšu darījumu nodokli. Mēs atbalstām Komisijas uzskatus 
un idejas par eiroobligācijām un ar cerībām gaidām Komisijas zaļās grāmatas 
publicēšanu pirms šā gada beigām. Mēs atbalstām Eiropas Finanšu stabilizāci-
jas mehānisma nozīmes palielināšanos, bet, galvenokārt, mēs atbalstām Eiropas 
500 miljonu iedzīvotāju labklājību.

Michael Smyth
EESK Ekonomikas un monetārās savienības, 

ekonomiskās un sociālās kohēzijas specializētās nodaļas (ECO) priekšsēdētājs

Eiropas fi nanšu nozare no ES iedzīvo-
tājiem līdz šim ir saņēmusi garantijas 
4,6 triljonu euro vērtībā. Beļģijas valsts 
nesen izglāba problēmu mākto banku 
Dexia Banque Belgique, par to samak-
sājot 4 miljardus euro. Vēl viena banku 
krīze šķiet tuvojamies, kas nozīmē, ka 
ES iedzīvotājiem atkal nāksies maksāt. 
Tāpēc Eiropas Komisija ir ierosinājusi 
ieviest fi nanšu darījumu nodokli, kas 
radītu 55 miljardus euro ienākumu 
gadā. Finanšu nozare neatbalsta šo 
priekšlikumu. 

EESK šo ieceri tomēr atbalsta, 
taču pauž bažas, ka koncentrēšanās 
uz strukturālām reformām varētu 
iegrūst Eiropu recesijā. Gada infl ācija 
eirozonā septembrī veidoja 3 %, kamēr 
pērn tie bija tikai 1,9 %. Strīdīgs ES 

Ekonomikas krīze, kas ir pārņēmusi 
Eiropu, smagi skar tās iedzīvotājus. 
Risinājums neapšaubāmi ir jāmeklē 
globālā līmenī, taču krīzes pārvarē-
šanai nepieciešami ieguldījumi arī 
vietējā, valstu un Eiropas līmeņa ini-
ciatīvās. EESK uzskata, ka dažas no 
jomām, kurām ir izšķiroša nozīme 
krīzes pārvarēšanā, ir izglītība, maz-
kvalifi cētu un augsti kvalifi cētu darbi-
nieku apmācība, kā arī Vienotā tirgus 
akta Direktīvas par norīkošanu darbā 
pārskatīšana.

“Pastāvīga izglītošanās mūžizglī-
tības programmu ietvaros ir būtiska 
katram, kas vēlas stiprināt savu 
pozīciju darba tirgū,” norāda EESK 
loceklis Martin Siecker, kurš ir ziņo-
tājs EESK atzinumam “ES pasākumi 

budžeta samazinājums pārtikas atbals-
tam nabadzīgākajiem līdzās pazeminā-
tiem pensiju maksājumiem un plašiem 
ES darba ņēmēju algas un pabalstu 
samazinājumiem rada milzīgu spie-
dienu uz Eiropas mērķi veidot gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomiku. 
Eiropā 2009. un 2010. gadā tika zaudēti 
aptuveni 3,25 miljoni darba vietu, un 
gandrīz 80 miljoni eiropiešu šobrīd ir 
pakļauti nabadzības riskam.

“Valdības glābj bankas un sagaida, 
ka iedzīvotāji par to maksās. Mums 
jāraugās uz ekonomikas un sociālās 
krīzes cēloņiem,” norāda Eiropas 
Arodbiedrību konfederācijas (EAK) 
ģenerālsekretāre Bernadette Ségol. 
EAK uzskata, ka finanšu krīze ir 
fi nanšu tirgu ierobežojumu atcelšanas 

krīzes pārvarēšanai”. Aptu-
veni 47  % ES iedzīvotāju 
šobrīd ir iekļāvušies profe-
sionālajā izglītībā vai apmā-
cībā, lai gan tās kvalitāte un 
apjoms dalībvalstīs ir atšķi-
rīgs. Piemēram, Nīderlandē 
apmācībās iesaistījušies 76 % 
iedzīvotāju, kamēr Portugālē 
— tikai 24 %.

Siecker kgs norāda, ka Eiropa ir 
izvēlējusies dot priekšroku ekono-
mikas izaugsmei, nevis savām soci-
ālajām saistībām pret iedzīvotājiem. 
Noteikumi par ES iedzīvotāju aizsar-
dzību, ko paredz un saistošus padara 
Lisabonas līgums, tiek mīkstināti un 
netiek ievēroti. Daudziem cilvēkiem 
šobrīd neatliek nekas cits, kā meklēt 
pagaidu vai mazkvalifi cētu darbu. 

Tendence slēgt pagaidu līgumus 
kļūst arvien spēcīgāka un veicina 
lielāku nevienlīdzību sabiedrībā. 
“Nevienlīdzīgu sabiedrību veikt-
spēja nav augsta,” apgalvo Siecker 
kgs, piemetinot, ka ir iznīcināta cil-
vēku savstarpējā uzticēšanās, kā arī 
uzticēšanās Eiropai. Tas rada neiz-
mērojamas sociālās izmaksas Eiropas 

un spekulāciju rezultāts, un nepiekrīt 
tradicionālākajam uzskatam, ka to 
izraisījusi neatbildīga un plaša valsts 
līdzekļu tērēšana. 

“Tāpēc mēs aicinām Eiropas politis-
kos vadītājus veikt pienācīgus korek-
tīvos pasākumus, lai mainītu sistēmu, 
kas ir devusi brīvu vaļu spekulācijām 
un konkrētu banku un riska ieguldī-
jumu fondu alkatībai,” viņa turpina, 
piemetinot, ka ES, Eiropas Centrālās 
bankas un Starptautiskā valūtas fonda 
(troika) noteiktie glābšanas nosacī-
jumi apdraud Eiropas sociālo modeli 
Grieķijā, Itālijā un Portugālē. Troika 
ziņojuma projektā par Grieķiju oktobrī 
atzina, ka sagaidāms, ka valsts saim-
nieciskā darbība 2012. gadā turpinās 
samazināties. 

EAK norāda, ka izaugsmes veici-
nāšanai un kvalitatīvu darba vietu, kā 
arī ilgtspējīgas ekonomikas radīšanai 
nepieciešama tāda politika, kas balstīta 
uz taisnīguma un solidaritātes princi-
piem. EAK mudina Eiropas Savienību 
un valstu valdības ieviest eiroobligāci-
jas, lai palīdzētu fi nansēt atveseļošanās 
iniciatīvas un nepieļautu fi nanšu tirgu 
“uzbrukumu” euro. 

“Jāsaskaņo arī nodokļu bāze uzņē-
mumu peļņas nodoklim, jānosaka 
minimālā nodokļu likme un jālikvidē 
“nodokļu paradīzes”,” teic Ségol kdze, 
atzīstot, ka ekonomikas izaugsmi vei-
cinātu arī stingrāka algu politika. ●

Savienībai. Turpretī saimnieciskās 
izmaksas tiek pārskatītas gandrīz 
katru dienu. 

Savstarpējas uzticēšanās atgūšanai 
nepieciešami ieguldījumi izglītībā un 
apmācībā. Tas ir ilgtermiņa uzde-
vums, taču Direktīvas par norīko-
šanu darbā pārskatīšana varētu ļaut 
sasniegt ātrākus un pozitīvus sociāl-
ekonomiskos rezultātus. Minētās 
direktīvas mērķis ir novērst nego-
dīgu konkurenci attiecībā uz algu un 
darba apstākļiem ES iekšienē. Tomēr 
EESK uzskata, ka tas ne vienmēr tiek 
nodrošināts. 

Ievērojot minēto direktīvu, val-
dības nespēj piemērot savas valsts 
tiesību aktus un noteikumus sociā-
lajā jomā atklātos konkursos uzva-
rējušiem ārvalstu uzņēmumiem. Tā 
rezultātā vietējo darbaspēku izstumj 
lētāks ārvalstu darbaspēks.

“Ja mēs nepārvarēsim krīzi, varam 
nonākt situācijā, kad vienīgais, kas 
būs palicis pāri no Eiropas Savienī-
bas, būs no betona, stikla un tērauda 
veidots kvadrātkilometrs Briseles 
centrā,” viņš secina. ●
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Gājiens uz Briseli

“Sašutušo iedzīvotāju” kustība 
(Indignados), kas pēdējo mēnešu 
laikā rīkojusi demonstrācijas visā 
Eiropā, 8.  oktobrī ieradās Briselē. 
Simtiem cilvēku nogājuši kājām 
1500 km no Madrides. Citi ieradušies 
no Barselonas, Tulūzas, Āhenes un 
Amsterdamas. Visi ir nākuši protes-
tēt pret tādu pārvaldību un ekonomi-
kas sistēmu, kas, viņuprāt, apdraud 
cilvēces progresu. Briselē viņi izvei-
doja telšu pilsētiņu Elizabetes parkā, 
no kurienes viņus padzina; pēc tam 
viņi pārvācās uz pamestu Flāmu uni-
versitātes ēku.

“Mēs esam aizmirsuši sabiedrības 
cilvēcisko dimensiju,” intervijā EESK 
Info norāda Ben Borges, 30 gadus vecs 
Beļģijas “sašutušo iedzīvotāju” kustī-

bas dalībnieks, kurš ir Indignados 
starptautiskās komisijas sastāvā. 
Ben Borges 19.  oktobrī Madariaga 
fondā tikās ar augstu stāvošu ES 
amatpersonu Koos Richelle, kas ir 
ģenerāldirektors Eiropas Komisi-
jas Nodarbinātības, sociālo lietu un 
iespēju vienlīdzības ģenerāldirekto-
rātā. 

“Mēs nepārstāvam kustību, mēs 
runājam tikai paši par sevi. Eiropas 
Komisija bija atvērta mūsu idejām. 
Tas mums zināmā mērā bija pārstei-
gums, taču bija vērtīgi aprunāties un 
vismaz darīt zināmu mūsu vēstījumu,” 
viņš norādīja, piemetinot, ka viņi sacī-
juši Eiropas Komisijas pārstāvjiem, ka 
Eiropa ir zaudējusi saikni ar saviem 
iedzīvotājiem.

Indignados kustības pār-
stāvji bija uzaicinājuši arī 
Eiropas Parlamenta depu-
tātus, lai apspriestu ar krīzi 
saistītus jautājumus. “Mēs 
vēlamies runāt ar politiķiem, 
taču mums nepatīk situācija, 
kad maza grupa cilvēku iero-
das Eiropas Parlamentā, lai 
pārstāvētu šo daudzveidīgo 
kustību,” skaidro Ben Borges. 
“Mēs vēlamies, lai politiķi 
apmeklētu mūsu tautas sapul-
ces. Mēs gribētu, lai viņi redz, 
kā tas ir atrasties ielās. Taču 
viņi nepieņēma mūsu uzaici-
nājumu,” viņš piebilda.

Ben Borges, kurš nav spē-
jis atrast pastāvīgu darbu, ir 
izmantojis savu pieredzi soci-
ālo tīklu veidošanā, lai atrastu 

un izplatītu to cilvēku uzskatus, kurus 
Eiropa, pēc viņa domām, ir pametusi. 
Eirobarometra nesena aptauja liecina, 
ka lielākā daļa eiropiešu nav apmieri-
nāti ar to, kā viņu valstī tiek risināti ar 
nevienlīdzību un nabadzību saistītie 
jautājumi. Ben Borges, kurš pamestajā 
universitātes ēkā izveidojis arī inter-
neta pieejas punktu, raksturo ēkā val-
došos apstākļus kā nožēlojamus. 

“Gājiens uz Briseli sākās kā bau-
mas sociālajā tīklā Facebook, un tas 
ātri vien izvērtās par realitāti,” viņš 
teic, atzīstot, ka interneta spējas orga-
nizēt pilsoniskās sabiedrības rīcību un 
veicināt tiešu demokrātiju tikai arvien 
palielināsies. “Eiropa mūsos neklau-
sās, taču cilvēki gan,” viņš secina. ●

Kur sākas atlabšana

Taupības pasākumu programmas, 
reaģējot uz globālo fi nanšu krīzi, kā 
arī atsevišķu institūciju uzstājīgi aici-
nājumi piemērot sankcijas “izšķērdī-
gām” dalībvalstīm negatīvi ietekmē 
visdažādākās sociālās programmas. 
Īstermiņa sekas atspoguļojas Eurostat 
neiepriecinošajos rādītājos un to 
cilvēku grūtsirdīgajos stāstos, kuri 
meklē pienācīgu darbu un gaišāku 
nākotni. 

Šobrīd bezdarba līmenis eirozonā 
sasniedzis 10  % salīdzinājumā ar 
9,2 % pagājušā gada augustā. Eiropas 
ekonomiskās situācijas novērtējuma 
rādītājs, kas atspoguļo uzņēmēju 
uzticēšanās līmeni, ES un eirozonā 
septembrī samazinājās par 3,4 punk-
tiem. Eiropas Komisija norāda, ka šis 
samazinājums “atspoguļo vispārīgu 
stāvokļa pasliktināšanos starpnozaru 
jomā un liecina par īpaši lielu uzticī-
bas zudumu rūpniecības un pakalpo-
jumu nozarēs”. 

SOLIDAR ģenerālsekretārs Conny 
Reuter uzskata, ka ES pievēršanās jau-
tājumiem par konkurētspējas paaugs-
tināšanu un Stabilitātes un izaugsmes 
pakta stiprināšanu notiek uz sociālās 
kohēzijas un Eiropas visneaizsargā-
tāko iedzīvotāju labklājības rēķina. 
SOLIDAR ir Eiropas NVO tīkls, kas 
darbojas sociālā taisnīguma sekmē-
šanas jomā Eiropā un pasaulē. Viņš 
norāda, ka taupības režīms ir saistīts 
ar ilgtermiņa fi skāliem un fi nansiā-
liem pasākumiem. Reuter kgs EESC 
Info sacīja: “Tirgus nevar diktēt 
noteikumus. Krīzes laikā ir vajadzīgi 
ieguldījumi. Nevar izveidot stabilu 
ekonomikas nākotni, iznīcinot tās 
sociālo dimensiju.” 

Reuter kgs uzskata, ka atlabšana 
sāksies tad, kad ES īstenos stratē-
ģijā “Eiropa 2020” izvirzītos mērķus 
nodarbinātības, nabadzības mazinā-
šanas un sociālās integrācijas jomās. 
Viņš uzskata, ka stratēģijas “Eiropa 
2020” iniciatīvas, piemēram, “Jaunas 
iemaņas jaunām darba vietām” un 
“Jaunatne kustībā” ir nozīmīgi pie-
mēri, kā sekmēt izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot sociālo dimensiju. 

Bet ar darba vietu atjaunošanu 
nepietiek. “Vācijā 45 % jauno darba 
vietu tika radītas, izmantojot pagaidu 
darba aģentūras,” viņš norāda. Ja 
konkurence balstās uz zemām darba-
spēka izmaksām, tad darba vietas tiks 
pārceltas uz valstīm, kur darbaspēks 
ir lētāks. Lai to novērstu, būtiski 
jāpaaugstina sociālie standarti visās 
ES valstīs. Nabadzība ietekmē arī 
18 % ES iedzīvotāju, kurus uzskata 
par trūcīgiem.

EESK atbalsta stratēģiju “Eiropa 
2020”, un jau pirms ilgāka laika ir 
aicinājusi īstenot pasākumus, lai par 
20 miljoniem samazinātu to cilvēku 
skaitu, kurus apdraud nabadzība. 
Nesen mūžībā aizgājušais bijušais 
EESK priekšsēdētājs Mario Sepi 
2010.  gada jūnijā aicināja Eiropas 
Padomi risināt jautājumu par nevien-
līdzību, stiprināt sociālo aizsardzību 
un sekmēt sociālo integrāciju. 

Tikai četras dienas pirms aiz-
iešanas mūžībā Sepi kgs norādīja, 
ka EESK pienākums šajā sarežģī-
tajā laikā ir Eiropas sociālā kapitāla 
nodrošināšana. EESK vēl aizvien ir 
svarīgs viņa pilnvaru termiņa moto, 
proti, “Tiesības un solidaritāte — glo-
balizācijas ceļveži”. ●

Darbs citā valstī

Divdesmit sešus gadus vecā Virág 
Gulyás uzskata sevi par veiksminieci. 
Pēc augstskolas pabeigšanas šā gada 
jūlijā viņai izdevies atrast apmaksātu 
prakses vietu Briselē. Viņa atzīst, ka 
samaksa nav liela, taču ar draugu 
palīdzību viņa tiek galā.

“Prakse fi nansiāli mani ir nostā-
dījusi neizdevīgākā situācijā, taču 
Ungārijā es nevarēju atrast tādu 
darbu, kādu vēlos,” viņa pastāstīja 
EESK Info. Saskaņā ar Eirobaro-
metra datiem aptuveni 53 % jauniešu 

Eiropā vēlas vai, iespējams, vēlētos 
doties strādāt uz kādu citu valsti. 
Eiropas darbaspēka mobilitāte ir 3 %. 

Virág Gulyás vēlme doties prom 
no Ungārijas nebija tikai fi nansiālu 
apsvērumu vadīta. Viņa jau sen 
vēlējusies dzīvot citā valstī. Jaunietes 
12 mēnešu ilgā prakse sākās septem-
brī, un šajā laikā viņa ir paredzējusi 
veidot kontaktus un apgūt franču 
valodu. Viņa piebilst, ka vairākiem 
bijušajiem klasesbiedriem Ungārijā 
nebūt nav veicies tik labi. Daudzi 

strādā kafejnīcās un bāros Londonā, 
bet citiem nav darba, un viņi cīnās 
par izdzīvošanu.

Viņas veiksmes stāsts ir izņēmums 
Eiropas jaunatnes satraucošajā situ-
ācijā. Gandrīz katrs piektais jeb vai-
rāk par 5 miljoniem jauniešu nespēj 
atrast darbu. Savā runā par stāvokli 
Eiropas Savienībā Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājs José Manuel Barroso 
raksturoja jauniešu situāciju dažās 
dalībvalstīs kā “vienkārši drama-
tisku”. SVF ir norādījis, ka krīzes dēļ 

vesela paaudze var būt “zudusi” darba 
tirgum. 

Eiropas Jaunatnes foruma priekš-
sēdētājs Peter Matjašič pastāstīja 
EESK Info, ka krīzes ietekmē daudz 
jaunu cilvēku nevar uzsākt patstāvīgu 
dzīvi, jo nespēj atrast stabilu darbu 
un iekļauties sabiedrībā. “Zaudētās 
paaudzes risks ir reāls, tāpēc ES ir 
jāatzīst šī problēma un jāiegulda jau-
natnē, lai sekmētu noturīgu atlabšanu 
no krīzes,” viņš saka, piebilstot, ka 
jauniešiem nākas paļauties uz prak-
ses iespējām, lai iekļautos darba tirgū, 
kuram ir tendence sašaurināties.

“Arvien vairāk un vairāk jauniešu, 
kas stažējas, diemžēl tiek uzskatīti par 
lētu darbaspēku un bieži veic pienā-
kumus, kuri nesekmē viņu izglītības 
vai karjeras mērķu sasniegšanu, tur-
klāt viņiem nav pieejama ne sociālā, 

ne veselības apdrošināšana,” turpina 
Matjašič kungs. 

EESK vēlas, lai ES un valstu val-
dības nodrošinātu kvalitatīvu sta-
žēšanās un prakses sistēmu. EESK 
atzinumā par tematu “Jaunatne kus-
tībā” norādīts, ka būtu jāizvairās no 
līdzekļu samazinājuma tiem Eiropas 
plāniem un programmām, kas pare-
dzētas jauniešiem. Taču Eiropas 
Jaunatnes forums un miljoniem jau-
niešu, kurus tas pārstāv, apšauba ES 
spēju pildīt pašas noteiktās apņem-
šanās.

“Tā vietā, lai koncentrētos vienīgi 
uz banku rekapitalizāciju, Eiropas 
valstu līderiem vajadzētu domāt arī 
par iespējām vairāk un pilnvērtīgāk 
ieguldīt jaunatnē,” secina Matjašič 
kungs. ●
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“Robina Huda nodoklis” būs izdevīgs 
gan trūcīgajiem, gan bagātajiem

Finanšu darījumu nodokļa ievie-
šana ne vien palīdzēs nodrošināt 
taisnīgumu ekonomikā un jaunu 
valsts ieņēmumu avotu šajos stin-
gras taupības laikos, bet arī aizsar-
gās fi nanšu tirgus pret nekontrolētu 
spekulatīvu darījumu nelabvēlīga-
jām sekām. 

Par tā saucamo “´Robina Huda 
nodokli”, proti, fi nanšu darījumu 
nodokli, runā jau desmit gadu. Taču 
pēc 2008. gada krīzes un tās izrai-
sītās smagās lejupslīdes šā nodokļa 
atbalstītāju skaits pieaug.

Lai gan šāds nodoklis līdz šim vēl 
nav bijis ieviests, to plaši apspriež 
gan Eiropas Savienībā, gan G20 
sanāksmēs. EESK kopumā atbalsta 
minēto ideju. 

“EESK uzskata, ka īstermiņa pie-
eja jāaizstāj ar ilgtermiņa pieeju un 
premiālo samaksu nedrīkst aprēķi-
nāt, ņemot vērā spekulatīvos darīju-
mus,” norādīts EESK atzinumā par 
ietekmīgo ziņojumu, ko izstrādāja 
Finanšu uzraudzības jautājumu 
augsta līmeņa darba grupa Jacques 
de Larosière vadībā. “Komiteja arī 
atbalsta ideju par fi nanšu darījumu 
aplikšanu ar nodokļiem.”

Minētā nodokļa mērķis ir rast 
jaunus publisko fi nanšu resursus, 
ko varētu izmantot, lai finansētu 
iniciatīvas attīstības un vides jomā 
un mazinātu slogu uz valsts kasi.

Finanšu darījumu nodoklis arī 
labvēlīgi ietekmētu tirgus dalīb-
nieku paradumus un darbības 

modeļus, it īpaši tas attiecas uz 
finanšu tirgotāju un citu finanšu 
iestāžu veiktajām spekulācijām. 
Finanšu darījumu nodoklis ir vaja-
dzīgs, lai samazinātu banku speku-
latīvos darījumus, kurus uzraudzība 
īsti neietekmē,” skaidro EESK 
bijušais loceklis Lars Nyberg, kurš 
laikā no 1995. līdz 2010.gadam bija 
Darba ņēmēju grupas loceklis 

Nyberg kungs publicēja arī paš-
iniciatīvas atzinumu, kas īpaši 
veltīts idejai par fi nanšu darījumu 
nodokļa ieviešanu un kurā aplūkots 
atvasināto fi nanšu instrumentu un 
citu spekulatīvu darījumu skaita 
straujais pieaugums pēdējo divdes-
mit gadu laikā. Piemēram, fi nanšu 
darījumu kopējā vērtība 1990. gadā 
15 reizes pārsniedza pasaules IKP, 
bet līdz 2007. gadam šī vērtība pie-
auga un pārsniedza pasaules IKP 
70 reizes. Finanšu darījumu nodok-
lis šo tendenci krasi samazinātu.

Turklāt  f inanšu darī jumu 
nodoklis ne vien stabilizētu situā-
ciju pasaules tirgos, bet arī radītu 
ievērojamus ieņēmumus valstu 
budžetos. “Ja nodokli ieviestu 
Eiropā, ieņēmumi no tā būtu lēšami 
aptuveni 1,5 % apmērā no IKP… Ja 
nodokli ieviestu visā pasaulē, ieņē-
mumi no tā būtu aptuveni 1,2 % no 
pasaules IKP.” ●

Finanšu tirgi — no regulējuma 
līdz izglītošanai

EESK uzskata, ka neprognozējamo 
fi nanšu tirgu reforma, lai palielinātu 
to ieguldījumu ekonomikas ilgtspējī-
gas izaugsmes un nodarbinātības veici-
nāšanā, ir jāīsteno ar holistisku pieeju, 
kas aptver visdažādākos pasākumus, 
sākot ar regulējumu un beidzot ar 
izglītošanu. 

Cenšoties pārvarēt fi nanšu, ekono-
mikas un valsts parāda krīzi, Eiropas 
Savienības rīcība bijusi apņēmīga un 
savlaicīga, un tāpēc izdevies mazināt 
šo strukturālo problēmu negatīvo 
ietekmi.

Viens no nozīmīgākajiem krīzes 
pārvarēšanas pasākumiem ir Eiropas 
Savienības stingrā apņēmība reformēt 
gan Eiropas, gan starptautisko fi nanšu 
nozari, lai nodrošinātu, ka tā turpmāk 
vairs nevarēs izraisīt vēl dziļāku krīzi. 
ES ir pieņēmusi jaunus noteikumus 
un izveidojusi jaunas struktūras, lai 
nodrošinātu problēmu savlaicīgu apzi-
nāšanu un risināšanu un panāktu, ka 
visu fi nanšu tirgus dalībnieku darbība 
tiek atbilstīgi regulēta un uzraudzīta.

Stratēģijā “Eiropa  2020”, kas ir 
Eiropas Savienības visaptverošā stra-

tēģija šajā desmitgadē, noteikts, ka 
ekonomikas pārvaldības uzlabošana ir 
viena no tās visnozīmīgākajām prio-
ritātēm. Tāpēc paredzēts arī rīkoties, 
lai atveseļotu fi nanšu nozari, piemē-
ram, turpmāk īstenos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka Eiropas bankām ir 
pietiekami lielas kapitāla rezerves, kas 
ļaus tām pārvarēt satricinājumus, kuri 
varētu rasties fi nanšu sistēmā.

Šajos centienos Eiropas Ekonomi-
kas un sociālo lietu komitejai ir bijusi 
svarīga nozīme, jo tā ir vērtējusi iero-
sinātos pasākumus un piedāvājusi 

Eiropas banku glābšana

EESK loceklis Peter Morgan apgalvo, 
ka valstu parādu krīzes dēļ ir apdrau-
dētas Eiropas banku nozares refor-
mas, un tas nozīmē, ka ES valdībām 
ir vēlreiz jāapsver to pieeja attiecībā uz 
vienoto valūtu un grūtībās nonākušo 
dalībvalstu glābšanu.

Finanšu krīze 2008. gadā bija cēlo-
nis daudzu banku faktiskajai maksāt-
nespējai abās Atlantijas okeāna pusēs 
un nepietiekamai likviditātei banku 
nozarē. “Banku bilances bija pārpil-
dītas ar fi nanšu instrumentiem, kuri 
bija atvasināti no paaugstināta riska 
hipotekārajiem kredītiem un kuru 
vērtību kredītreitingu aģentūras bija 
spēcīgi samazinājušas, un kurus neva-
rēja pārvērst naudā,” piebilst Peter 
Morgan, kas ir EESK darba devēju 
grupas loceklis un pašreizējais apvie-
nības Association of Lloyd’s Members 
priekšsēdētājs. “Tas bija divkāršs trie-
ciens, jo tas skāra gan aktīvu kvalitāti, 
gan likviditāti,” viņš saka.

Lai arī dažas bankas bankrotēja, 
valdības tās galvenokārt glāba, piešķi-
rot tik ļoti vajadzīgos naudas līdzekļus 
un veicot pārstrukturēšanu. “Pēc tūlī-
tējas atbrīvošanās no konkurentiem 
pārējās bankas ķērās pie bilanču sakār-
tošanas,” skaidro Peter Morgan.

Turklāt ES, pamatojoties uz auto-
ritatīvu ziņojumu, ko izstrādājusi 
Jacques de Larosière vadītā Finanšu 
uzraudzības jautājumu augsta līmeņa 
darba grupa, sāka ieviest būtiskas 
izmaiņas banku nozarē. Bija pare-
dzēta, piemēram, Eiropas Banku 
iestādes izveide un tiesību akti, kas 
dalībvalstīm garantē jaunas pilnvaras 
grūtībās nonākušo banku pārstruktu-
rēšanai.

“Taču, pirms kāda no regulām 
vai direktīvām stājās spēkā, izrai-
sījās valstu parādu krīze,” piebilst 
Peter Morgan un norāda uz vēl vienu 
problēmu, proti, “valstu parādu 

krīzes sākšanās brīdī bankas dažās 
dalībvalstīs vēl nebija pietiekami 
sakārtojušas savas bilances, nedz arī 
ieguvušas jaunu kapitālu pietiekamā 
daudzumā”.

Valstu parādu krīze radās tādēļ, ka 
dažās dalībvalstīs valsts parāda attie-
cība pret iekšzemes kopproduktu ir 
tik liela, ka tiek apšaubīta dalībvalstu 
spēja atmaksāt parādu. Lai arī Stabili-
tātes un izaugsmes paktā ir noteikts, ka 
valsts parāds nedrīkst pārsniegt 60 % 
no IKP, tādā valstī kā Grieķija valsts 
parāds ir 180 % no IKP, proti, trīs 
reizes augstāks. Peter Morgan uzsver, 
ka parāda samazināšanas nolūkā vaja-
dzīgs valsts izdevumu samazinājums 
un lielāka ekonomikas izaugsme, 
turpretī taupības pasākumi grūtībās 
nonākušu tautsaimniecību gadījumā 
vājina izaugsmes perspektīvas.

Viņš piebilst, ka nesenā krīze atklāja 
arī euro strukturālos trūkumos. Viņš 
saka: “EMS tiek pamatoti saukta par 
“liegu” monetāro savienību. Eirozonai 
vai nu jākļūst par pilntiesīgu fi skālo 
savienību, vai nu racionāli jāapietas ar 
nesaderību starp suverēnām ziemeļu 
un dienvidu dalībvalstīm.”

Tā kā, pēc Peter Morgan domām, 
neviens no šiem risinājumiem nešķiet 
īstenojams, viņš uzskata, ka “Eiropa 
ir nonākusi sarežģītā un ilgstošā krīzē 
un pirmām kārtām ir skartas bankas”.

Viņš uzskata, ka Eiropas Savienībai 
nevajadzētu galvot par neatmaksāja-
miem grūtībās nonākušo dalībvalstu 
parādiem. 

“Krīzes pārvarēšanai paredzētie 
līdzekļi būtu jāizmanto, lai līdz laikam, 
kad bankas varēs veikt rekapitalizāciju 
un uzlabot aktīvu kvalitāti, novērstu 
vispārīgus apdraudējumus banku 
likviditātei un maksātspējai,” secina 
Peter Morgan. ●

savus risinājumus. Labs šīs rīcības pie-
mērs ir EESK sniegtais vērtējums par 
virkni pasākumu, kas ierosināti Eiro-
pas Komisijas paziņojumā “Finanšu 
pakalpojumu regulēšana ilgtspējīgai 
izaugsmei”. 

Komisija arī ierosināja Eiropas 
Savienībā izveidot trīs jaunas iestā-
des, kas uzraudzīs banku, vērtspa-
pīru tirgus, kā arī apdrošināšanas un 
fondēto pensiju sistēmas darbību. Šo 
jauno struktūru izveidoja nepieredzēti 
ātri, un tā sāka darboties 2011. gada 
sākumā, tikai divus gadus pēc sākot-
nējā ierosinājuma.

Ierosināto pasākumu kopumu 
EESK novērtēja atzinīgi un ieteica ES 

izpildvaras iestādei apsvērt un analizēt 
priekšlikumu izveidot fi nanšu pakal-
pojumu patērētāju aizsardzības iestādi, 
kas līdzinātos tai, ko paredzēts izveidot 
Amerikas Savienotajās Valstīs. 

EESK atzinumā, kas publicēts 2011. 
gada jūlijā, arī uzsvērts, ka jāuzlabo ne 
tikai regulējums, bet arī Eiropas iedzī-
votāju zināšanas par fi nanšu jautāju-
miem mūsdienu pasaulē. Atzinumā 
uzsvērts, ka Eiropas iedzīvotājiem 
visa mūža garumā jāveido izpratne 
par finanšu jautājumiem, un iero-
sināts, ka finanšu izglītība jāiekļauj 
skolas mācību programmā kā obligāts 
priekšmets un vēlāk arī darba ņēmēju 
mācību un pārkvalifi cēšanas program-
mās. ●

EESK Info — Nr. 9, 2011. gada decembris — speciālizdevums
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Virzība uz atjaunotu stabilitāti 
un izaugsmi eirozonā

Lai nākotnē novērstu valstu parādu 
krīzi eirozonā, Stabilitātes un izaug-
smes paktā jāiekļauj stingri budžeta 
uzraudzības pasākumi. Šāds seci-
nājums ir iekļauts EESK atzinumā, 
kuru izstrādājis ziņotājs Vincent 
Farrugia.

2008. gada fi nanšu krīze ne tikai 
satricināja pasaules fi nanšu sistēmu, 
bet izraisīja arī vissmagāko recesiju, 
kas piedzīvota mūsdienās. Ekonomi-
kas lejupslīde un fi nanšu glābšanas 
pasākumu augstās izmaksas radīja 
būtisku apgrūtinājumu Eiropas val-
stu budžetiem. Tas kopā ar ilgsto-
šām strukturālām problēmām, ar ko 
saskaras dažas dalībvalstis, izraisīja 
eirozonas valstu parādu krīzi.

Eiropas valstu vadītāji mēģina rast 
izeju no valstu parādu krīzes un sta-
bilizēt nestabilos tirgus, un pozitīvi 
ir vērtējams tas, ka ES ir pievērsusies 
nākotnei un izstrādā mehānismus, 
lai novērstu šādas situācijas atkār-
tošanos. Lai gan pašreizējo politikas 
instrumentu kopums un Ekonomi-
kas un monetārā savienība (EMS) 
devusi iespēju Eiropai pretoties šīm 
problēmām, ir vajadzīgi uzlabojumi.

Tādēļ Eiropas Komisija 2010. gadā 
izteica priekšlikumu izstrādāt regulu 
minētajā jomā. 

Stabilitātes un izaugsmes pakts 
(SIP), kurā noteikti valsts parāda 
griesti, ir galvenais instruments 

budžeta disciplīnas nodrošināša-
nai eirozonā, izmantojot politikas 
koordināciju un uzraudzību. Tomēr, 
ņemot vērā neseno krīzi, SIP ir jāpār-
strādā, un Komisija ir ierosinājusi to 
pastiprināt ar efektīvākiem piemēro-
šanas un uzraudzības mehānismiem, 
kā arī papildināt ar noteikumiem par 
valstu fi skālo sistēmu.

Decembrī Eiropas Savienības 
Padome lūdza EESK sniegt iegul-
dījumu attiecīgās regulas projekta 
izstrādē, un rezultātā tika sagata-
vots atzinums, kuru ar 139 balsīm 
par, 10 balsīm pret un 33 atturoties, 
pieņēma maijā. 

EESK atzinumu izstrādāja I gru-
pas (Darba devēji) loceklis Vincent 
Farrugia no Maltas. Dokumentā 
atzinīgi novērtēts regulas priekšli-
kums, bet uzsvērts, ka “ir nepiecie-
šams atbilstoši pārskatīt izskatāmā 
priekšlikuma preventīvos un korek-
tīvos elementus”. Ziņotājs uzskata, 
ka nodokļu režīmā jāņem vērā fi s-
kālo pasākumu kvalitāte, vairāk 
jāuzsver preventīvie pasākumi un 
papildus sankcijām ir jāiekļauj vai-
rāk stimulējošu pasākumu.

Atzinumā uzsvērts, ka ir ļoti sva-
rīgi nodrošināt jauno noteikumu 
piemērošanu, jo “līdzšinējās nepil-
nības īstenošanā ir vājinājušas SIP 
un mazinājušas tā uzticamību”. ●

Hipotekārajiem aizdevumiem jābūt 
tikpat drošiem kā ēkām

apspriešanās ar ieinteresētajām per-
sonām un Baltās grāmatas publicē-
šanas Eiropas Komisija martā nāca 
klajā ar priekšlikumu direktīvai par 
kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa 
īpašumu. 

“ES vienotais hipotekāro aizde-
vumu tirgus nodrošinās aizdevuma 
piedāvājuma palielināšanos un vei-
cinās konkurenci,” skaidro EESK 
ziņotāja par direktīvas priekšlikumu 
un apvienības “Patēriņš, mājoklis un 
dzīves pamats” (Francija) priekšsēdē-
tāja Reine-Claude Mader. “Izveido-
jot šādu tirgu, varēsim aizsargāt gan 
aizdevēju, gan patērētāju intereses.”

Pārdomas par ES: 
tālāk par ekonomikas 
pārvaldību

Taupības pasākumi izejai no pašrei-
zējās krīzes ir jāpapildina ar “sākuma 
stratēģiju”, lai veicinātu ekonomikas 
atveseļošanu un izaugsmi, uzsvēra 
bijušais EESK loceklis Lars Nyberg.

Saskaroties ar aizvien lielākajām 
atveseļošanas pasākumu izmaksām 
saistībā ar nepieciešamību palīdzēt 
Eiropas Savienībai pārvarēt fi nanšu 
un ekonomikas krīzi, kā arī nesen 
radušos valsts parāda krīzi, daudzas 
dalībvalstis ir ieviesušas stingrākos 
taupības pasākumus, kādi jebkad 
pieredzēti un kuru galvenais mērķis 
ir līdz 2014.–2015. gadam samazināt 
budžeta defi cītu līdz 3 % no IKP.

Šie pasākumi ir noveduši pie 
masveida atlaišanām un samazinā-
jumiem sabiedrisko pakalpojumu 
jomā un publiskajā sektorā, izrai-
sot iedzīvotāju neapmierinātību un 
sociālus nemierus daudzviet Eiropā. 
Ilgtermiņā šie taupības pasākumi var 
palīdzēt segt zaudējumus, kas radu-
šies saistībā ar krīžu sēriju, kuras skar 
ES, taču tas var arī padziļināt pašrei-
zējo lejupslīdi un attālināt straujas 
atveseļošanās perspektīvas.

“Taupības programmas mazina 
visas iespējamās atveseļošanas ten-
dences. Vairums taupības pasākumu 
samazina privāto patēriņu,” brīdināja 
bijušais EESK loceklis Lars Nyberg 
— autors 2010. gadā pieņemtajam 
atzinumam par ekonomikas atve-
seļošanu. “Taupības programmas 
jāapvieno ar lielām publiskajām 
investīcijām, kas ne tikai ir ļoti vaja-

dzīgas, bet arī rada atjaunotu privāto 
pieprasījumu, kas ir pirmais solis ceļā 
uz ilgtspējīgu atveseļošanos.”

“Taupības pasākumi ir izejas 
stratēģija. Investīciju programmas ir 
sākuma stratēģijas,” rezumēja Lars 
Nyberg, kurš no 1995. līdz 2010. 
gadam bija EESK Darba ņēmēju gru-
pas loceklis. Viņš pārstāvēja Zviedri-
jas Arodbiedrību konfederāciju LO, 
kurā darbojās aptuveni trīsdesmit 
gadus.

Pagājušā gada rudenī pieņem-
tajā EESK atzinumā, kura izstrādi 
pārraudzīja Lars Nyberg, ir izklāstīti 
šās “sākuma stratēģijas” galvenie 
elementi, tostarp paredzot palieli-
nāt kopējo pieprasījumu, jo īpaši 
privāto patēriņu, tādējādi mīkstinot 
taupības pasākumu ietekmi, palie-
lināt konkurētspēju, lai samazinātu 
tekošā konta defi cītu, ražīguma un 
reālo algu integrēšanu Stabilitātes un 
izaugsmes paktā, kā arī fi nanšu tirgu 
labāku uzraudzību.

Atzinumā arī ieteikts palielināt 
publiskos ieguldījumus infrastruk-
tūrā un enerģētikā, īstenot aktīvu 
darba tirgus politiku, kas virzīta uz 
jaunām prasmēm un jaunām darba 
vietām, kā arī rast jaunus ienākumu 
avotus šo pasākumu finansēšanai, 
piemēram, ieviešot fi nanšu darījumu 
nodokli (sk. saistīto rakstu) un emi-
siju nodokli. ●

Ierosinātie ES tiesību akti, kuru mērķis 
ir izveidot hipotekāro aizdevumu vie-
noto tirgu, pasargās patērētājus no bez-
atbildīgiem aizdevējiem un nodrošinās 
banku stabilitāti. EESK ziņotāja Reine-
Claude Mader tomēr uzskata, ka minētie 
noteikumi nav pietiekami tālejoši.

Tieši augsta riska hipotekāro aizde-
vumu izsniegšana Amerikas Savieno-
tajās Valstīs izraisīja fi nanšu krīzi, pēc 
kuras sākās vislielākā pasaules ekonomi-
kas lejupslīde kopš sabrukuma Volstrī-
tas vērtspapīru biržā 1929. gadā. Tādas 
rīcības dēļ gan Eiropas, gan Amerikas 
bankas un citas finanšu iestādes bija 
pakļautas riskam, un, kad “nekustamā 

īpašuma burbulis” beidzot plīsa, ļoti 
strauji pieauga mājokļu piespiedu pār-
došanas un atsavināšanas gadījumu 
skaits.

“Uzplaukuma gados mēs varējām 
vērot, ka aizdevuma ņēmēji un aizde-
vēji rīkojas, būdami pārliecināti, ka 
uzplaukums nekad nebeigsies,” atzīmē 
iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs 
Michel  Barnier. “Gan aizdevēji, gan 
starpnieki rīkojās bezatbildīgi, nebrī-
dinot patērētājus par viņu pieņemto 
lēmumu sekām.”

Lai Eiropas Savienība šādās grū-
tībās nenonāktu vēlreiz, pēc plašas 

Priekšlikums direktīvai izstrādāts, lai 
Eiropas Savienībā izveidotu hipotekāro 
aizdevumu vienoto tirgu un novērstu 
pašlaik vērojamo tirgus sadrumstalo-
tību. Priekšlikumā arī iekļauti notei-
kumi attiecībā uz aizdevumu reklāmu 
un patērētāju informēšanu, tas nodro-
šina kredītiestāžu atbilstošu regulējumu, 
tajā vienkāršota kredītiestāžu pārrobežu 
licencēšana un noteikti kredītspējas kri-
tēriji.

Kaut arī Mader kundzes izstrādātajā 
EESK atzinumā priekšlikums direk-
tīvai vērtēts atzinīgi, atzinumā tomēr 
norādīts uz vairākiem trūkumiem. Tajā 
paustas bažas par to, ka priekšlikumā 

direktīvai nav pievērsta uzmanība vis-
aptverošajai patērētāju aizsardzības 
sistēmai, kas izveidota ar ES un dalīb-
valstu tiesību aktiem, un priekšlikumā 
paredzētie pasākumi nav pietiekami tāl-
ejoši, lai nodrošinātu aizdevumu atbil-
dīgu izsniegšanu. Atzinumā arī norādīts, 
ka būtu vajadzīgi noteikumi, kas regulē 
fi nanšu starpnieku darbību.

Mader  kundze norāda: “Virkne 
papildu pasākumu nodrošinās, ka 
mājokļa pircējiem vairs nebūs jāpie-
dzīvo brīdis, kad viņiem atņem iegādāto 
īpašumu.” ●
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EESK un Brazīlijas Ekonomikas un sociālās attīstības 
padomes sadarbība tuvina Brazīlijas un Eiropas 
pilsoniskās sabiedrības

EESK locekļi no Čehijas 
Republikas tuvina Eiropas 
Savienību tās iedzīvotājiem

Septembra beigās un oktobra sākumā 
Eiropas Komisija, iesaistot Čehijas 
Republikā izveidotos Eiropas infor-
mācijas un konsultāciju centrus, vai-
rākās valsts pilsētās rīkoja publiskus 
pasākumus. To mērķis bija populari-
zēt ES galvenās vērtības un iespējas, 
ko tā var pavērt.

EESK, kuru pārstāvēja tās locekļi 
no Čehijas Republikas, izmantoja šo 

iespēju, lai iepazīstinātu ar EESK sva-
rīgākajiem darbības virzieniem, arī ar 
priekšsēdētāja rīcības programmu un 
nozīmīgiem atzinumiem, un sniegtu 
vispārīgu informāciju. Noslēgumā 
Komitejas locekļi Pilzenē tikās ar 
Eiropas komisāru Stefan Füle un 
vienojās šogad Prāgā rīkot atklātu 
uzklausīšanas sanāksmi, kurā pie-
dalīsies gan Eiropas Komisijas, gan 
EESK pārstāvji. (asp) ●

2003. gadā Brazīlijas prezidents Luiz 
Inácio Lula da Silva nolēma dibināt Bra-
zīlijas Ekonomikas un sociālās attīstības 
padomi (CDES), radot padomdevēju 
iestādi sociāli ekonomiskajos jautāju-
mos. Padomē darbojas 102 locekļi, to 
skaitā ministri, darba devēji un arod-
biedrību pārstāvji. Viņu galvenais 
uzdevums ir izstrādāt un valdībai par 
tās politiku sniegt vienotu nostāju, kurā 
ņemta vērā ekonomiskās izaugsmes 
saikne ar sociālo taisnīgumu. 

CDES ir strādājusi kopā ar EESK 
saskaņā ar vienotu stratēģiju, lai 
panāktu, ka ES un Brazīlijas attiecībās 

jautājumiem, problēmas tika aplūko-
tas daudzdimensionālā perspektīvā. 
Izmantojot vērtīgos sanāksmes seci-
nājumus, ir sagatavota kopīga nostāja 
par to, kā, gatavojoties ANO samitam 
par ilgtspējīgu attīstību (Riodežaneiro, 
2012. gada jūnijs), uzlabot pieeju šim 
jautājumam un kā to īstenot.

Staff an Nilsson norādīja, ka, īstenojot 
2007. gadā notikušā Eiropas Savienības 
un Brazīlijas samitā izvirzītos uzdevu-
mus, apaļā galda sarunās jau ir risināti 
tādi stratēģiskas nozīmes jautājumi kā 
pārtikas nodrošinājums, klimata pār-
maiņas un fi nanšu krīze. (asp) ●

Eiropas sociālās dimensijas padziļināšana — 
ceļš uz krīzes pārvarēšanu

Vairāk nekā 15  % Eiro-
pas Savienības iedzīvo-
tāju pakļauti nabadzības 
vai sociālās atstumtības 
riskam, un bezpajumtnie-
cība tiek minēta kā cetur-
tais biežākais nabadzības 
iemesls Eiropas Savienībā. 

Tāpēc Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir stingri 
apņēmusies atbalstīt jaunus sociālas uzņēmējdarbības modeļus, 
kas ļautu turpmāk nodrošināt izaugsmi un nodarbinātību Eiropā. 
EESK plenārsesijā, kas notika oktobrī, pieņēma divus atzinumus, 
lai Eiropas Savienībā veicinātu sociālu uzņēmējdarbību un bez-
pajumtniecības izskaušanu.

Atzinumu par sociālu uzņēmējdarbību lūdza izstrādāt Eiro-
pas Komisija, kas iecerējusi oktobra beigās sākt Sociālās uzņē-
mējdarbības iniciatīvu, kas ietilpst vispārēju pasākumu kopumā, 
kura mērķis ir paaugstināt Eiropas uzņēmumu atbildības līmeni. 
Ziņotāja, kas izstrādāja EESK atzinumu, Ariane Rodert (Dažādu 
interešu grupa, Zviedrija) uzsvēra, ka sociāli uzņēmumi rada gan 
ekonomisku, gan sociālu vērtību un paver plašas izaugsmes iespē-
jas, un tāpēc šādu uzņēmumu darbība ir svarīgs līdzeklis, lai varētu 
atrisināt pašreizējās problēmas.

Ziņotājs, kas izstrādāja EESK atzinumu, Eugen Lucan (Dažādu 
interešu grupa, Rumānija), runājot par bezpajumtniecības prob-
lēmu Eiropas Savienībā, atzīmēja, ka ES nerisina šo problēmu, ko 
tā varētu darīt, vācot informāciju vai koordinējot rīcību ES līmenī. 
Viņš norādīja, ka ES gan ir turpinājusi pūliņus integrēt sociālo un 
nodarbinātības politiku, bet nav darījusi neko, lai Eiropā izskaustu 
šo apkaunojošo parādību, un uzsvēra, ka miljoniem mūsu līdz-
pilsoņu nav nodrošināta viena no svarīgām Eiropā garantētām 
pamattiesībām, proti, tiesības uz mājokli. (ail) ●

Bērnu aizsardzība pret seksuālu vardarbību

Pērn EESK publicēja atzinumu par tematu “Seksuāla vardarbība 
pret bērniem un bērnu pornogrāfi ja”. Tagad EESK ir papildinā-

jusi šo atzinumu, izstrādājot ieteikumus par seksuālas vardarbības 
novēršanu.

Jaunajā atzinumā aplūkotas vājās 
vietas šajā jomā, ko apzinājusi izpētes 
grupa un specializētā nodaļa, proti, lie-
lāka uzmanība jāpievērš preventīviem 
pasākumiem. Seksuālas vardarbības 
novēršanas pasākumi dažādos līmeņos ir 
būtiskākais bērnu aizsardzības elements. 
Bērnu seksuālas izmantošanas upuri pār-
dzīvo ne tikai fi ziskās integritātes tiesību 

rupju pārkāpumu, bet arī visas dzīves laikā izjūt smagas soci-
ālas, emocionālas un psiholoģiskas sekas. Tādēļ EESK atzinīgi 
vērtē darbu, ko preventīvu pasākumu īstenošanā veic daudzas 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, it īpaši nevalstiskās orga-
nizācijas.

Par šā atzinuma sagatavošanu atbildīgā ziņotāja Madi 
Sharma kdze 27. oktobrī atklāja tiešsaistes datu bāzi, kurā 
apkopota paraugprakse attiecībā uz bērnu aizsardzību pret 
seksuālu vardarbību. Minētā datu bāze atrodama šajā tīmekļa 
vietnē:

www.eesc.europa.eu/prevent-child-abuse 

Paraugprakses piemērus no visas Eiropas apkopoja nevals-
tiskās organizācijas un valsts aģentūras, kuras uztur uzticības 
tālruņu līnijas un rīko izglītošanas kampaņas bērniem skolās, 
internetā un TV. Šie piemēri būs nozīmīgs instruments seksuā-
las vardarbības pret bērniem apkarošanā. (ail) ●

EESK atbalsta ieceri ieviest kopējo konsolidēto 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi

Kopš vienotā tirgus pirmsākumiem ES cenšas pabeigt tā izveidi, 
pakāpeniski veicot — dažkārt neviennozīmīgi vērtētus — pasā-
kumus, lai 27 dažādus tirgus pārvērstu vienā. Komisija 2011. 
gada 16. martā pieņēma priekšlikumu ieviest kopējo konsolidēto 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB), lai sasniegtu 
galveno mērķi, proti, mazinātu šķēršļus, kas kavē pārrobežu 
darbību Eiropas Savienībā un vienotā tirgus izveides pabeigšanu. 

EESK pieņēma atzinumu, kurā atbalstīts priekšlikums Padomes 
direktīvai un norādīts, ka KKUINB veicina godīgu un ilgtspējīgu 
konkurenci. Komiteja ir pārliecināta, ka minētais tiesību akts — 
pat vidējā termiņā — pozitīvi ietekmēs izaugsmi un nodarbinātību.

Pēc spraigām debatēm par to, vai KKUINB jābūt obligātai jeb fakul-
tatīvai un kādiem uzņēmumiem tā būtu jāievieš, Komiteja nolēma, ka 
tā nerosinās KKUINB tūlītēju un obligātu ieviešanu, bet atbalstīs kār-
tību, kas paredz, ka ieviešanas posmā uzņēmumiem KKUINB sistēma 
nav jāizmanto obligāti. Ilgākā termiņā būtu jāparedz, ka uzņēmumiem, 
kuri veic pārrobežu darbību, (vismaz pēc noteikta robežlieluma pār-
sniegšanas) KKUINB ir jāizmanto obligāti. (asp) ●

ES transporta plāns 2050. gadam — vērienīgs, 
bet pilnveidojams

Oktobra plenārsesijas laikā 
notika debates ar transporta 
komisāru Siim Kallas, kurās 
Eiropas Ekonomikas un soci-
ālo lietu komiteja (EESK) 
kritizēja ES plānus saistībā ar 
transporta nākotni, uzska-
tot, ka dažas to daļas ir pārāk 
nekonkrētas, neelastīgas un 
neīstenojamas. 

EESK uzsvēra nesakritību starp izvirzītajiem mērķiem, to 
sasniegšanas metodēm un pieejamajiem budžeta resursiem. Tā 
atzīmēja arī, ka Komisijas ilgtermiņa stratēģijā nav paredzēti 
nekādi konkrēti īstermiņa pasākumi vai mērķi tās īstenošanai. 
“Ceļvedī nav precīzāka darba plāna 2013.–2030. gadam,” norādīja 
atzinuma ziņotājs Jean Coulon (Darba devēju grupa, Francija).

Komiteja secināja, ka pārāk daudz cerību saistīts tikai ar elek-
triskajiem transportlīdzekļiem un jaunām, ekoloģiskākām deg-
vielām. Atzinuma līdzziņotājs Stefan Back (Darba devēju grupa, 
Zviedrija) uzsvēra, ka “līdztekus jaunu dzinēju sistēmu un degvielu 
attīstīšanai ES būtu vairāk jāpievēršas kravu autotransporta opti-
mizācijai”. Viņš piebilda, ka braucienu skaitu varētu samazināt, 
izstrādājot labāku plānošanu un loģistiku, kā arī plašāk izmantojot 
e-kravu iniciatīvas. (mb) ●

PLENĀRSESIJA ĪSUMĀ

Eugen Lucan, EESK loceklis
Madi Sharma, EESK locekle.

Siim Kallas, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks transporta jautājumos.

tiek iekļauts arī Atlantijas okeāna abu 
pušu pilsoniskās sabiedrības viedoklis. 
Jaunākais pasākums abu iestāžu sadar-
bības ietvaros ir 7., 8. un 9. novembrī 
Porto pilsētā notikusī ES un Brazīlijas 
pilsoniskās sabiedrības 5. apaļā galda 
sanāksme. Sanāksmes dalībnieku vidū 
bija Brazīlijas Ekonomikas un soci-
ālās attīstības padomes izpildsekretārs 
Moreira Franco, EESK priekšsēdētājs 
Staffan Nilsson, kā arī augsta līmeņa 
pārstāvji no Eiropas Ārējās darbī-
bas dienesta un Portugāles valdības. 
Tāpēc darba sesijās, kas bija veltītas 
ES un Brazīlijas attiecībām, ilgtspējīgas 
attīstības un ekoloģiskas ekonomikas 

No kreisās puses uz labo: Wellington Moreira Franco (Brazīlijas Ekonomikas un sociālās attīstības padomes izpildsekretārs), 
Staff an Nilsson (EESK priekšsēdētājs) un Katarzyna Skórzyńska (Polijas vēstniece Portugālē).
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Ģenētiskā modifi kācija Eiropas Savienībā

Biotehnoloģija un ģenētiskā modifi -
kācija ir sarežģīts jautājums. Disku-
sijas bieži ir emocionālas, un tas ir 
skumji, jo šis politiski jutīgais jautā-
jums būtu jāapspiež kvalitatīvāk.

Eiropas Komisija pašreiz izvērtē 
ES tiesību aktus par ģenētiski 
modificētu pārtiku un dzīvnieku 
barību. Tādēļ tiesiskajā regulējumā 
2012. gadā var tikt ieviestas būtiskas 
politiskas izmaiņas. Attīstība ĢMO 

jomā ir bijusi ļoti strauja: pirmie 
ES tiesību akti šajā jomā nāca klajā 
1990. gadā. Tos atkal un atkal pie-
lāgoja, un tādēļ izveidojās sarežģīts 
tiesiskais regulējums, kas būs rūpīgi 
jāpārskata.

EESK 2011. gada 20. oktobrī orga-
nizēja sabiedrisko apspriešanu par 
tematu “Biotehnoloģija lauksaim-
niecības nozarē: ģenētiski modifi cēta 
pārtika un dzīvnieku barība Eiropas 
Savienībā”. Šīs sanāksmes mērķis 
bija pilnveidot EESK zināšanas par 
ĢMO izmantošanu lauksaimniecībā 
un sniegt ieguldījumu pašreizējās 
debatēs, iegūstot kvalitatīvu infor-
māciju no ekspertiem, kas uzstājās 
sanāksmē. Sanāksmē apsprieda tādus 
nozīmīgus jautājumus kā intelektuālā 
īpašuma tiesības, saikne starp ĢMO 

un pārtikas nodrošinājums pasaulē, 
kā arī citus jautājumus, piemēram, 
līdzāspastāvēšana, marķēšana un 
zinātnes loma.

Apspriešanas secinājumus iekļaus 
atzinumā, un decembra plenārsesijā 
ar tiem iepazīstinās ziņotājs Martin 
Siecker. Atzinuma mērķis ir sniegt 
pēc iespējas pilnīgāku pārskatu par 
pašreizējo stāvokli biotehnoloģijas 
jomā. Atzinumā ir analizēti šādi 
aspekti: kādi ētiski ierobežojumi 
ir attaisnojami, kādas ekoloģiskās 
intereses ir pakļautas riskam un 
kādas nevēlamas tendences var ras-
ties ekonomikā. Atzinuma mērķis ir 
sniegt vadlīnijas objektīvai politiskai 
diskusijai par šiem svarīgajiem jautā-
jumiem. (fda) ●

Ķīmijas un kultūras “eksplozīvajam 
sajaukumam” veltītā nedēļa

Pēc EESK locekļa David Sears iero-
sinājuma Komiteja sniedza savu 
ieguldījumu Starptautiskajā ķīmi-
jas gadā, rīkojot nedēļu “Ķīmija 
un kultūra”. No 3. līdz 7. oktobrim 
virknē pasākumu tika atspoguļota 
ķīmijas un kultūras savstarpējo 
attiecību vēsturiskā attīstība. Šajā 
kontekstā Jacques Delors ēkā notika 
trīs izstādes. 

Pirmā izstāde sniedza vēsturisku 
pārskatu, izceļot Maria Skłodowska-
Curie darbu un viņas kā zinātnieces 
lomu vīriešu dominētā pasaulē. Uz 
videoekrāna tika rādīts, kā bērni visā 
pasaulē uztver ūdens lomu mūsdienu 
sabiedrībā. Visbeidzot, bija izstādīts 
Solar Impulse modelis, ar kuru iepa-
zīstināja Nicholas Edwards (Solvay). 
Pēc izmēra tas līdzinās Airbus A-340 
lidmašīnai, pēc svara — automašīnai 
un pēc dzinēja jaudas — skuterim.

Profesori Tony Ryan un Helen 
Storey 8.  oktobrī iepazīstināja ar 
savu katalītiskā apģērba (“catalytic 
clothing”) projektu, proti, tas ir 
apģērbs, kas valkāšanas laikā tīra 
apkārtējo gaisu! Storey kundze inter-

vijā EESK Info norādīja, ka šī pro-
jekta mērķis ir “panākt mākslas un 
zinātnes sadarbību”, tādējādi viņa 
aptuveni piecdesmit klausītājiem 
“pavēra durvis uz zinātni”. 

Ryan kungs piebilda, ka “šis 
projekts mainīja veidu, kādā mēs 
nodarbojamies ar zinātni, proti, 
tagad sociālos aspektus mēs iekļau-
jam izpētē vēl pirms tās pabeigša-
nas”.

Visbeidzot, programmu atklāja 
iespaidīgs Technopolis šovs, un to 
noslēdza Peter Casey ar interaktīvu 
uzstāšanos Mendeleev Alive.  ●

Drīzumā EESK
Lai ANO samits “Rio+20” būtu sekmīgs — 
Eiropas ieguldījums

Apvienoto Nāciju Organizācija 2012. gada vasarā Riodežaneiro rīko 
augstākā līmeņa konferenci par ilgtspējīgu attīstību. EESK atzinumā par 
“Rio+20” konferenci (CESE 1386/2011) ir uzsvērusi, ka tai jādod skaidrs 
signāls pasaules sabiedrībai un tajā jāvienojas par konkrētiem priekšliku-
miem pārejai uz ilgtspējīgu attīstību, kas palīdzēs likvidēt nabadzību un 
sociālo netaisnību, vienlaikus ļaujot saglabāt dabas resursus nākamajām 
paaudzēm.

2011. gada 21. decembrī EESK telpās notiks foruma European Partners 
for the Environment (EPE) organizēta konference par tematu “Eiropas 
līderi, ilgtspējīgas attīstības aizstāvji un virzītāji, gatavojoties “Rio+20” 
konferencei”. Konferencē apspriedīs, kā “zaļās” ekonomikas pionieri veido 
arvien vairāk sekmīgu partnerību Eiropā un pasaulē, lai kopīgi izmantotu 
dabas, fi nanšu un uz zināšanām balstītos resursus un virzītos uz ilgtspēju 
(konferences programmu skatīt www.epe.be).

Konferences secinājumi būs lietderīgs ieguldījums nozīmīgā EESK kon-
ferencē par tematu “Domāsim ilgtspējīgi, būsim atbildīgi! Eiropas pilso-
niskā sabiedrība ceļā uz ANO konferenci “Rio+20””. Tā notiks 2012. gada 
7. un 8. februārī Briselē un sniegs iespēju pilsoniskajai sabiedrībai paust 
savu viedokli par “Rio+ 20 procesu”. (av) ●

Pārmaiņas Eiropas banku sektorā pēc jauno fi nanšu 
noteikumu stāšanās spēkā

Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvā komisija 2011. gada 9. decembrī Komi-
tejas JDE ēkā rīkos uzklausīšanās sanāksmi par tematu “Pārmaiņas Eiropas 
banku sektorā pēc jauno fi nanšu noteikumu stāšanās spēkā”. Uzklausīšanas 
sanāksme paredzēta kā ieguldījums pašiniciatīvas atzinumā ar tādu pašu 
nosaukumu. Sanāksmē tiks apspriestas aktuālās problēmas, kas izriet no 
jaunajiem noteikumiem, it īpaši Bāzeles III, un izskatītas banku sektora 
konsolidācijas perspektīvas un iespēja ieviest fi nanšu darījumu nodokli. 
Citi izskatāmie jautājumi būs saistīti ar investīciju banku un komercbanku 
iespējamu nošķiršanu un tās sekām reālās ekonomikas fi nansēšanā. 

Seminārā aplūkos arī Eiropas Banku iestādes lomu, tās darbību kopš 
dibināšanas brīža, stresa testus, kā arī to, kas tiek gaidīts, un patērētāju 
intereses saistībā ar piekļuvi kvalitatīviem banku pakalpojumiem, it īpaši 
patēriņa kredītu un hipotekāro kredītu jomā. Tiks vērtēta arī MVU pie-
kļuve banku fi nansējumam. Uzstāsies dažādu ieinteresēto organizāciju, 
tostarp, piemēram, Eiropas Banku federācijas, Eiropas Banku iestādes, 
Eiropas Patērētāju organizācijas, Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo 
uzņēmumu asociācijas un Business Europe pārstāvji. (ap) ●

“E-iekļaušanai vajadzētu kļūt par katra iedzīvotāja pamattiesību”
EESK Gdaņskā — forums “Klikšķināt šeit!”

No kreisās puses uz labo: Neelie Kroes (Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece 
Digitalizācijas programmas jautājumos), prof. Maria Elżbieta Orłowska (Polijas Augstākās 
izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre) un Laure Batut (EESK locekle).

Pēc pasākumu “Taupīsim!” (Save 
it!) un “Uz priekšu!” (Move it!) 
panākumiem attiecīgi 2009. un 
2010. gadā EESC TEN specializētā 
nodaļa sadarbībā ar Komunikācijas 
daļu piedalījās nozīmīgā konferencē 
par tematu “Inovācija digitālajai 
iekļaušanai”, kas ar prezidentvalsts 
Polijas atbalstu notika 2011. gada 
5.–7.  oktobrī. Ņemot vērā to, ka 
konferences īpašs mērķa temats 
bija e-iekļaušana, TEN specializētās 
nodaļas sekretariāts vērsās pie kon-
ferences organizatoriem un sekmīgi 
vienojās ar viņiem par foruma “Klik-
šķināt šeit!” sarīkošanu vienlaikus ar 
minēto konferenci. Forumā “Klik-

šķināt šeit!” desmit izstādes dalīb-
niekiem bija dota iespēja demonstrēt 
jaunas, oriģinālas un novatoriskas 
lietojumprogrammas un pakalpo-
jumus e-iekļaušanas jomā, kas efek-
tīvi palīdz samazināt digitālo plaisu 
Eiropā tiem lietotājiem, kuru pie-
vienošanos tīmeklim traucē ar ģeo-
grāfi skiem, fi ziskiem, fi nansiāliem, 
apmācības, sociāliem vai kultūras 
aspektiem saistīti šķēršļi. 

EESK 12 cilvēku delegācija, kurā 
bija galvenokārt pastāvīgās izpē-
tes grupas “Eiropas digitalizācijas 
programma” locekļi un kuru vadīja 
Komitejas priekšsēdētāja vietniece 

Darmanin, apmeklēja forumu “Klik-
šķināt šeit!”, un Darmanin kundze 
piedalījās plenārsesijas diskusijā, 
bet Batut kundze darbseminārā 
iepazīstināja ar EESK atzinumu par 
e-iekļaušanu. Forums “Klikšķināt 
šeit!” notika Gdaņskā (Polija), tajā 
uzstājās Neelie Kroes kundze (Eiro-
pas Komisijas priekšsēdētāja viet-
niece, kas atbild par digitalizācijas 
programmu) un Barbara Kudrycka 
kundze (zinātnes un augstākās 
izglītības ministre), kā arī izcili 
Eiropas līmeņa eksperti minētajā 
jomā. (ac) ●
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