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IEVADRAKSTS EESK 2011. gada balvu pilsoniskajai 
sabiedrībai iegūst studentu iniciatīvas

Godātie lasītāji!
Pēdējo mēnešu laikā daudzus Eiropas iedzīvotājus 
vispirms pārņēma uztraukums un pēc tam pesi-
misms. Notiekošās ekonomikas krīzes sociālās 
izmaksas ir milzīgas, raugoties no jauniešu bez-
darba, sociālās atstumtības un pieaugošā skaita to 
MVU, kuru apstākļi arvien pasliktinās, viedokļa. 
Mēs nevaram noliegt, ka pastāv iemesli, kas mums 
liek bažīties par mūsu nākotni, par Eiropas iedzī-
votāju nākotni. 

Taču, iekams krist izmisumā, mums derētu atskatīties uz Eiropas Savienības 
vēsturi, un tad mēs redzētu, ka tā ir bijis kolektīvs veiksmes stāsts, kuru vien-
mēr apdraudējušas dažāda veida krīzes. Vesela eiropiešu paaudze ir izaugusi ar 
vērtībām, kas ir veidojušas šo politiski, sociāli un ekonomiski tālejošo projektu. 
Šie principi ir nesuši ievērojamus rezultātus. Kā divi no tiem minami šādi fakti: 
ES ir pievilcīgākais vienotais tirgus pasaulē, un nekur citur pasaulē starp valstīm 
nepastāv ciešāka politiskā integrācija. Pēdējā 61 gada laikā solidaritāte, integrācija 
un inovācija ir sniegušas mūsu paaudzei pilnīgi jaunas un labākas iespējas. Tāpēc 
mēs nedrīkstam atmest savas vērtības.

Aizstāvēt Eiropas vērtības nozīmē apvienot ilgtermiņa redzējumu ar spēju ātri 
reaģēt. No vienas puses, stratēģija “Eiropa 2020” piedāvā visaptverošu darba kār-
tību reformām, kurām jānodrošina ilgtspējīga izaugsme un jāstiprina Savienības 
spējas pārvarēt grūtības nākotnē. Tas ir veids, kā ar inovācijas palīdzību uzlabot 
konkurētspēju un radīt labākas iespējas jaunajai eiropiešu paaudzei, kas cīnās ar 
krīzi. Savā ikdienas darbā Komitejā mēs vienmēr galveno uzmanību esam pie-
vērsuši minētajam ilgtermiņa redzējumam, kas nozīmē atzinumu pieņemšanu 
un atklātu uzklausīšanas sanāksmju rīkošanu par visiem jautājumiem, kuri skar 
Eiropas sabiedrību. Šīs ikdienas pūles ir mūsu devums Eiropas nākotnei.

Taču pašreizējā situācijā jāveic neatliekami pasākumi, lai nodrošinātu uzticē-
šanos mūsu ilgtermiņa projektam, un tieši to Komiteja centās darīt savā pēdējā 
plenārsesijā. Šajā plenārsesijā mēs diskutējām par eiroobligācijām, fi nanšu tirgu 
regulējumu un nodokļu politiku, vēlreiz piedāvājot mūsu iestādi par platformu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju dažādo viedokļu apmaiņai.

Pēdējo 60 gadu laikā Eiropas iedzīvotāji ir ievēlējuši ļoti dažādas valdības. 
Visi šie politiskie pārstāvji ir padarījuši Eiropas integrāciju par labklājības dzi-
nuli Eiropā. Labākais piemērs tam ir vienotā tirgus pastāvīgā uzlabošana, kuru 
veicinājuši arī daudzie EESK atzinumi un iniciatīvas. Decembra Eiropadomē tika 
panākta vienošanās par vairākiem svarīgiem pasākumiem, taču Eiropas pilsoniskā 
sabiedrība, kuru mēs pārstāvam, mums katru dienu pauž viedokli, ka nepieciešams 
vairāk Eiropas. Šo vēstījumu mēs Komitejā dzirdam jau vairāk nekā 50 gadus, un 
tam būtu jāmudina lēmumu pieņēmēji īstenot attiecīgus pasākumus.

Anna Maria Darmanin
EESK priekšsēdētāja vietniece

2012. gada 31. janvārī 
EESK telpās Briselē konference 
par tematu “Eiropas Savienība 
ceļā uz Eiropas Enerģētikas 
kopienu”

2012. gada 7. un 
8. februārī 
EESK telpās Briselē konference 
par tematu “Domāsim 
ilgtspējīgi, būsim atbildīgi! 
Eiropas pilsoniskā sabiedrība 
ceļā uz Rio+20 konferenci”

2012. gada 9. un 
10. februārī 
EESK telpās Briselē 
uzklausīšanas sanāksme 
par tematu “ES 1994. un 
2005. gada pamatnostādņu 
par aviāciju un lidostām 
pārskatīšana”
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TURPMĀKIE PASĀKUMI

EESK 2011. gada balvu pilsoniskajai 
sabiedrībai ir ieguvis Erasmus stu-
dentu tīkls (EST) par programmu 
SocialErasmus. Kopš programmas 
sākuma 2008. gadā simtiem apmaiņas 
studentu brīvprātīgi veikuši dažādus 
uzdevumus, sākot ar koku stādīšanu 
un beidzot ar Ziemassvētku vecīša 
tēlošanu bērnu slimnīcās, asins ziedo-
šanu un meža ugunsgrēku dzēšanu.

Programmas pamatdoma ir tuvi-
nāt studentus uzņemošajām valstīm, 
mudinot viņus piedalīties pasākumos, 
kas dod labumu vietējām kopienām. 
“Daži cilvēki domā, ka studenti no 
citām valstīm šeit ierodas, paņem sev 
vajadzīgo un aizbrauc. Taču šis pro-
jekts parāda vietējiem iedzīvotājiem 
Erasmus programmas priekšrocības, 
un notiek īsta integrācija,” skaidro 
EST priekšsēdētāja Tania Berman.

Otro balvu ieguva organizācija 
European Alternatives par ikgadējo 

Transeuropa festivālu, kas 2011. gada 
maijā vienlaikus norisinājās 12 Eiro-
pas pilsētās un kura laikā notika 
mūzikas pasākumi, fi lmu demons-
trēšana, izstādes, priekšlasījumi un 
diskusijas. Trasneuropa festivāls 
vienlaikus ir gan kultūras festivāls, 
gan politisks notikums, kurā vai-
rāk nekā divas nedēļas bezmaksas 
publiskajos pasākumos visā Eiropā 
cildina politisko integrāciju, solida-
ritāti, sociālo daudzveidību, iecietību 
un apmaiņu. “Mēs iestājamies par 
alternatīvu Eiropu, par demokrā-
tisku Eiropu, kuru veido cilvēki un 
kurā visi iedzīvotāji ir vienlīdzīgi,” 
saka organizācijas līdzpriekšsēdē-
tājs Niccolò Milanese. Organizācija 
European Alternatives ietilpst indi-
viduāli locekļi un vietējā līmeņa gru-
pas no 17 ES dalībvalstīm un citām 
valstīm.

Trešo balvu saņēma Organising 
Bureau of European School Student 

Unions (OBESSU), kas apvieno vidus-
skolu skolēnu apvienības 21 Eiropas 
valstī un aizstāv skolēnu tiesības. 
Autobusa “Light on the Rights” (“Tie-
sības starmešu gaismā”) brauciens, 
par kuru OBESSU ieguva balvu, ceļu 
sāka 2010. gada rudenī, un OBESSU 
aktīvisti ar autobusu pa Eiropu veica 
10  000  km garu ceļojumu, kura 
laikā guva ieskatu problēmās, ar ko 
saskaras skolēni no Balkāniem līdz 
Somijai. Brauciens bija daļa no pla-
šāka projekta, kura mērķis ir atbalstīt 
Eiropas Skolēnu tiesību deklarāciju 
un tās informatīvo kampaņu “Light 
on the Rights”. “Balva mums ir sti-
muls turpināt popularizēt Skolēnu 
tiesību deklarāciju,” sacīja OBESSU 
ģenerālsekretāre Viviana Galli.

EESK priekšsēdētājs Staffan 
Nilsson uzskata, ka balva pilsonis-
kajai sabiedrībai ir simbols, ar ko 
godina Eiropas pilsoniskās sabied-
rības dalībnieku izstrādātās izcilās 
iniciatīvas, kuras pozitīvi ietekmē-
jušas eiropiešu dzīvi un veicinājušas 
Eiropas identitātes veidošanu un 
integrāciju. Priekšsēdētāja izraudzī-
tais temats 2011. gadam ir “Dialogs 
un līdzdalība ar mērķi sekmēt ES 
vērtības — integrāciju, daudzveidību, 
solidaritāti, iecietību”. (cw) ●

Lai iegūtu plašāku informāciju, 
lūdzu, apmeklējiet šādu tīmekļa 
vietni:

h t t p : / / w w w . e e s c . e u r o p a .
eu/?i=portal.en.organised-civil-
society-prize-2011

2012. gads ir Eiropas Aktīvu vecum-
dienu un paaudžu solidaritātes gads. 
Tā ir izdevība mums visiem saprast 
to, ka Eiropas iedzīvotāji šobrīd 
dzīvo ilgāk un ir veselāki nekā jeb-
kad agrāk, kā arī apzināties iespējas, 
ko šādi apstākļi nodrošina.

Politiķu un ieinteresēto personu 
uzdevums ir uzlabot aktīvu vecum-
dienu iespējas kopumā, kā arī iespē-
jas vecumdienas pavadīt neatkarīgi, 

tādēļ jāveic pasākumi tik dažādās 
jomās kā nodarbinātība, veselī-
bas aprūpe, sociālie pakalpojumi, 
pieaugušo izglītība, brīvprātīgais 
darbs, mājokļi, IT pakalpojumi un 
transports.

Šī Eiropas gada mērķis ir palie-
lināt informētību par minētajiem 
jautājumiem un rast labākos vei-
dos, kā tos risināt. Taču tā galvenais 
uzdevums ir mudināt visus politikas 

veidotājus un ieinteresētās personas 
izvirzīt mērķus un īstenot pasāku-
mus to sasniegšanai. 2012. gadā ne 
tikai jārīko diskusijas, bet arī jātiecas 
sasniegt reālus rezultātus. (ail) ●

EESK balvas pilsoniskajai sabiedrībai ieguvēji.

il-
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Lielākas pilnvaras Eiropas 
līmenī: vienīgais veids, 
kā pārvarēt krīzi

EESK 476.  plenārsesijas otro dienu 
priekšsēdētājs atklāja ar uzrunu “Krī-
zes pārvarēšana: ceļā uz politikas 
programmu ilgtspējīgas atveseļošanas 
veicināšanai”. S. Nilsson apstiprināja, ka 
dziļāka Eiropas integrācija ir vienīgais 
veids, kā Eiropas Savienībai pārvarēt 
fi nanšu, valstu parāda, ekonomikas un 
sociālo krīzi. Lielākas pilnvaras Eiropas 
līmenī nepieciešamas nodokļu politikas, 
valsts parādu savstarpējas apdrošināša-
nas, ilgtermiņa maksātspējas atjaunoša-
nas un arī izaugsmes, konkurētspējas un 
nodarbinātības jomā. No jauna ir jāap-
stiprina Kopienas metode, un jāstiprina 
Komisijas vadošā loma. Priekšsēdētājs 
uzsvēra, ka ļoti svarīgi ir aizsargāt mūsu 
ekonomisko un sociālo modeli, un 
pauda viedokli, ka Komiteja ir apņēmī-
bas pilna padziļināt savu valstu ekono-
mikas un sociālo lietu padomju tīklu, jo, 
lai panāktu, ka krīzes pārvarēšanas stra-
tēģija ir sociāli pieņemama, tajā jāiesaista 
visas ieinteresētās aprindas.

Baltā grāmata par transportu 

EESK galvenajā ēkā 2011.  gada 
5.  decembrī Komiteja un Eiropas 
Komisija rīkoja kopīgu vienas die-
nas konferenci “Baltā grāmata par 
transportu. Eiropas pilsoniskās 
sabiedrības viedoklis”. Pasākumā pie-
dalījās virkne transporta lietotāju un 
ieinteresēto aprindu, lai apspriestu 
savu nostāju attiecībā uz šo nozīmīgo 
politikas dokumentu. Priekšsēdē-
tājs S. Nilsson uzsvēra: “Mēs esam 
šeit pulcējušies tāpēc, ka no Eiro-
pas Savienības plānā ierosinātajiem 
pasākumiem maksimāls ieguvums 

būs vienīgi tad, ja tos pilnībā atbalstīs 
Eiropas pilsoniskā sabiedrība. Tādēļ 
šodienas pasākuma galvenais mērķis 
ir apspriest Komisijas priekšlikumu 
no kritiska skatupunkta.”

Eiropas Komisija 2011.  gada 
martā publicēja “Ceļvedi uz Eiropas 
vienoto transporta telpu”. Tas ietver 
nākamajai desmitgadei paredzētas 
40 konkrētas iniciatīvas, kuru mērķis 
ir izbūvēt konkurētspējīgu transporta 
sistēmu, kas palielinās mobilitāti, 
novērsīs lielākos šķēršļus svarīgā-

No kreisās puses uz labo: EESK ziņotājs Pierre Jean Coulon, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un transporta politikas komisārs Siim Kallas, EESK priekšsēdētājs Staff an Nilsson, konferences vadītāja Jacki Davis, 
Polijas Transporta ministrijā direktora vietniece Anna Midera un RK ziņotājs Antonio Costa.

kajās jomās un sekmēs izaugsmi un 
nodarbinātību. Vienlaikus ierosinātie 
pasākumi ļaus krasi mazināt Eiropas 
atkarību no importētās naftas un 
līdz 2050. gadam par 60 % samazi-
nāt oglekļa emisiju transporta jomā.

Baltās grāmatas izstrādes gaitā 
notikušas vairākas apspriedes ar iein-
teresētajām aprindām, un ES ieintere-
sētās puses dokumentu ir analizējušas 
kopš tā publicēšanas. Tomēr konfe-
rence Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 

Eiropas Parlamentam pavēra iespēju 
paust savu viedokli plašākai publikai. 
EESK atzinuma ziņotājs Pierre Jean 
Coulon uzsvēra: “Nav šaubu, ka atrast 
pareizo līdzsvaru starp ilgtermiņa 
emisijas samazināšanas mērķiem, kas 
izvirzīti ceļvedī, un eiropiešu trans-
porta vajadzību apmierināšanu nebūs 
viegls uzdevums, un šajā nolūkā būs 
nepieciešamas papildu norādes no 
Komisijas.”

Uz konferenci bija uzaicināti arī 
trīs ES iedzīvotāji, lai viņi disku-

sijā aktīvi paustu vienkāršo trans-
porta lietotāju svarīgākās cerības. 
“Tāpat kā Eiropas Komisija, arī mēs 
apzināmies, ka daži no baltajā grā-
matā publicētajiem priekšlikumiem 
varētu nesaņemt vienotu politisku un 
sabiedrības atbalstu,” uzsvēra EESK 
priekšsēdētājs un turpināja: “Nāka-
majos trīs gados Komiteja atbals-
tīs regulāras debates ar pilsonisko 
sabiedrību par baltajā grāmatā iero-
sināto pasākumu īstenošanu.” (ac)
 ●

Francijas Ekonomikas, sociālo un 
vides lietu padomes priekšsēdētājs 
J. P. Delevoye uzstājās ar uzrunu, kurā 
pauda reālistisku skatījumu un atbalstu 
Eiropai, izsakot pārliecību, ka “Eiropa 
ir nevis problēma, bet gan risinājums”. 
Viņš uzskata, ka dziļāka integrācija pir-
mām kārtām nozīmē to, ka visas dalīb-
valstis atzīst ES priekšrocības.

Visu triju grupu priekšsēdētāji pauda 
atbalstu abiem referentiem. G. Dassis 
(Darba ņēmēju grupa) pauda bažas par 
fi nanšu tirgu ietekmi, L. Jahier (Dažādu 
interešu grupa) aicināja ieviest struktu-
rētu eiroobligāciju sistēmu, lai izvairī-
tos no vēl lielākām fi nanšu svārstībām, 
un H. Malosse (Darba devēju grupa) 
norādīja, ka vajadzīga labāka izglītība 
un lielāks atbalsts mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem. (asp) ●

Eiropas vienotā gaisa telpa ir pārāk 
svarīga, lai pieļautu neizdošanos

Augsta līmeņa konferencē, kas 
notika 28. novembrī Varšavā, bija 
skaidri sajūtama steidzamā nepie-
ciešamība aplūkot tiesību aktu 
kopuma “Eiropas vienotā gaisa 
telpa II” gauso īstenošanu. Minē-
tais tiesību aktu kopums, ko pie-
ņēma pirms diviem gadiem un ar 
ko paredzēts likvidēt Eiropas gaisa 
telpas dārgo un neefektīvo sadalī-
jumu, kurš veidots atbilstīgi valstu 
robežām, vēl nav stājies spēkā.

“Līdz Eiropas vienotās gaisa tel-
pas izveidei vēl joprojām ir tāls ceļš 
ejams. Mēs riskējam ar to, ka nāka-
majos gados nespēsim apmierināt 
aizvien pieaugošo pieprasījumu 
gaisa satiksmes jomā,” brīdināja 
transporta politikas komisārs 
Siim Kallas. Viņa viedoklim pievie-
nojās EESK priekšsēdētāja vietnieks 
Jacek Krawczyk, kurš ir arī ziņotājs 

daudziem atzinumiem par minēto 
tematu. “Ja netiks īstenots minētais 
tiesību aktu kopums, ļoti negatīvi 
tiks ietekmēta Eiropas aviācijas 
nākotne, un tas vienlaikus skars 
gan pārvadātājus, gan pasažierus,” 
viņš norādīja.

Tiesību aktu kopuma būtība ir 
izveidot funkcionālus gaisa telpas 
blokus, kuros navigācijas pakalpo-
jumi tiek sniegti, pamatojoties uz 
stingrām darbības prasībām, nevis 
valstu robežām. No paredzētajiem 
deviņiem blokiem līdz šim tomēr ir 
izveidoti tikai divi: Dānija un Zvied-
rija un Apvienotā Karaliste un Īrija. 
Mudinot valstis, kas vilcinās izvei-
dot darboties spējīgus funkcionālos 
gaisa telpas blokus, Jacek Krawczyk 
sacīja: “Pacta sunt servanda. Jūs 
nevarat vienkārši atteikties no tā, 
par ko esat vienojušies”.

Aizkavēšanos t iesību aktu 
kopuma īstenošanā sīkāk raksturoja 
komisārs S. Kallas, kurš atzina, ka 
tikai piecas ES dalībvalstis ir izpildī-
jušas pieņemtos mērķus attiecībā uz 
jaudu un rentabilitāti. “Es neesmu 
šeit, lai nosauktu un kauninātu kon-
krētas valstis, bet ir pilnībā skaidrs, 
ka pārdomu laiks ir beidzies. Tagad 
mums ir jārīkojas,” viņš sacīja.

A t b i l s t o š i  s a v a s  v a l s t s 
“atvērto durvju politikai” jau-
nais Polijas transporta ministrs 
Sławomir Nowak, kurš pārstāvēja 
prezidentvalsti Poliju, paskaid-
roja, ka “vienotās gaisa telpas ārējā 
dimensija Polijai ir ārkārtīgi sva-
rīga”. Atsaucoties uz konferences 
nosaukumu “Eiropas vienotās gaisa 
telpas īstenošana un paplašināšana 
aiz ES robežām”, ministrs sacīja, ka 
“kopīga telpa aviācijai nedrīkst beig-
ties pie ES robežām”.

Konferences noslēgumā tika pie-
ņemta Varšavas deklarācija, kurā 
atkārtoti uzsvērts, ka steidzami jāīs-
teno minētais tiesību aktu kopums, 
kas “sniegs ievērojamu labumu 
visiem iesaistītajiem dalībniekiem”. 
Deklarācijā norādīts, ka “Eiropas 
vienotā gaisa telpa ir pārāk svarīga, 
lai pieļautu neizdošanos”.

Minētajā konferencē piedalī-
jās aptuveni 300 dalībnieku, un to 
kopīgi rīkoja ES Padomes prezi-
dentvalsts Polija, Eiropas Komisija 
un Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteja. (mb) ●

No kreisās puses uz labo: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja 
vietnieks Jacek Krawczyk, Polijas Transporta, būvniecības un jūrniecības ekonomikas 
ministrija Sławomir Nowak, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un transporta 
politikas komisārs Siim Kallas.
Avots: Polijas Transporta, būvniecības un jūrniecības ekonomikas ministrija.
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Gatavojoties Rio+20 konferencei

Vai ilgtspējīga ekonomika 
ir sasniedzams mērķis?

IEVADRAKSTS

Nr. 1, 2012. gada janvāris — speciālizdevums LV

ISSN 1830-5121

EESK Info
Eiropas Ekonomikas
un sociālo lietu komiteja
tilts starp Eiropu un organizētu pilsonisko sabiedrību

Godātie lasītāji!
Gaidāmajā ANO augstākā līmeņa konferencē 
par ilgtspējīgu attīstību, kas notiks Rio, gal-
venā uzmanība tiks pievērsta savstarpēji sais-
tītiem jautājumiem, proti, videi nekaitīgākas 
ekonomikas radīšanai un nabadzības samazi-
nāšanai. Konferences mērķis ir atjaunot mūsu 
politisko līderu saistības, kas virzītas uz glo-
bālo ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

Lai gan šādas iniciatīvas būtu apsveica-
mas, minētā konference ir atgādinājums, ka ar politiku vien nav iespējams lik-
vidēt nabadzību un slimības vai garantēt tīru ūdeni un gaisu. Līdz Tūkstošgades 
attīstības mērķu izpildei ir palikuši mazāk nekā pieci gadi, bet gandrīz miljards 
cilvēku joprojām cieš badu.

Minētajām problēmām nav robežu. Ar atjaunotām politiskajām saistībām vien 
nevar uzcelt skolas, attīrīt gaisu vai mainīt mūsu pārmērīgi patērējošo uzvedību. Ja 
katram cilvēkam būtu tāds patērētāja dzīvesveids, kāds ir bagāto valstu iedzīvotā-
jiem, būtu vajadzīgas deviņas planētas Zeme, lai absorbētu pasaulē emitēto oglekli.

Kopējā atbildība ir jāuzņemas valdībām visos līmeņos. Lai to realizētu, pil-
soniskajai sabiedrībai vajadzēs iesaistīties visos pārejas posmos. Tas ir saistīts ar 
stratēģijas izstrādi un plānošanu, pārmaiņu īstenošanu un pastāvīgas paveiktā 
darba kontroles nodrošināšanu. Pilsoniskajai sabiedrībai jāpauž savs viedoklis 
Rio+20 konferencē, jo tieši pilsoniskā sabiedrība ir tā, kas ceļā uz ilgtspējīgu un 
vidi neapdraudošu nākotni faktiski veidos politiku un palīdzēs mainīt cilvēku 
ieradumus. Pilsoniskā sabiedrība var sekmēt pārmaiņas.

Rio konferencē EESK centīsies pārliecināt pasaules valstu vadītājus investēt 
ilgtspējīgās tehnoloģijās un projektos, vienlaikus pakāpeniski pārtraucot tāda veida 
subsīdijas, kas apdraud vidi. Lai nodrošinātu taisnīgu pāreju uz ekoloģisku eko-
nomiku, ir jāapspriežas ar pilsonisko sabiedrību un sociālajiem partneriem par 
pārejas ietekmi uz darba tirgu un sabiedrību kopumā.

Mums jānodrošina pilsoniskās sabiedrības un lēmēju dialogs. Pilsoniskā sabied-
rība gan izvirzīs, gan īstenos vajadzīgos ieteikumus politikas jomā.

Mēs esam gatavi. Mēs esam daļa no pārmaiņām.

Staff an Nilsson
EESK priekšsēdētājs

Gatavojoties ANO Rio+20 sammitam, 
kas notiks jūnijā, EESK 2012. gada 7. 
un 8. februārī rīkos plašu konferenci 
par ilgtspējīgu attīstību. EESK konfe-
rences mērķis ir darīt zināmu Eiropas 
pilsoniskās sabiedrības viedokli par 
Rio+20 un veicināt sammita sekmīgu 
norisi un iznākumu. Komiteja nosūtīs 
savus secinājumus ANO konferences 
sarunu dalībniekiem un pilsoniskās 
sabiedrības partnerorganizācijām visā 
pasaulē.

Pēc iepazīšanās ar Rio+20 procesa 
pašreizējo stāvokli EESK konference 
pievērsīsies ekoloģiskai ekonomikai kā 
līdzeklim ilgtspējīgas attīstības pastip-
rināšanai atbilstīgi ierobežotajiem 
dabas resursiem. Pirmajās vispārējās 
debatēs dalībnieki izskatīs jautājumu 
par Eiropas ieguldījumu ilgtspējā, bet 
otrajās — pievērsīsies ilgtspējīgai attīs-
tībai valstīs, kas nav ES dalībvalstis.

Turpmāk uzskaitītajos četros darb-
semināros dalībniekiem būs iespēja 

Ilgtspēja attiecas ne tikai uz vidi. Tā 
skar mūsu tautsaimniecību, pārval-
dību un cilvēkus visās dzīves jomās. 
Tāpēc, lai atrisinātu globālas problē-
mas, ilgtspēja jāiestrādā tik daudzās 
un dažādās politikas jomās.

Zinot mūsu savstarpējo atkarību 
globalizētajā pasaulē, ir šokējoši, 
ka joprojām nav ieviesti ilgtspējīgi 
risinājumi. Īstermiņa ieguvumu un 
peļņas vārdā bieži vien netiek ņemtas 
vērā ilgtermiņa sekas. Tā kā pieaug 

apspriest jautājumus sīkāk un izstrādāt 
konferences secinājumus:

 ■ pārtika, ūdens un enerģija ikvie-
nam;

 ■ ilgtspējīgs patēriņš un ražošana;

 ■ taisnīga pāreja uz ekoloģisku eko-
nomiku (sociālā dimensija);

 ■ pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana 
pārejā uz ekoloģisku ekonomiku.

Pagājušajā gadā EESK saskaņoja 
pasākumus ar ieinteresētajām pusēm 
Eiropas Savienībā un pasaulē, lai saga-
tavotos Rio+20. Komiteja ir paredzē-
jusi arī izdot kopīgu paziņojumu ar 
savām partnerorganizācijām Brazīlijā, 
Ķīnā, Indijā, Krievijā un Dienvidāfrikā 
un iesniegt to ANO konferencei.

Pēc daudzām uzklausīšanas 
sanāksmēm, kurās EESK Ilgtspējīgas 
attīstības novērošanas centrs (IANC) 

pieprasījums pēc resursiem un ener-
ģijas, arī vispārējie problēmjautājumi 
kļūst arvien sarežģītāki. Tas ir loģiski.

Pasaulē patlaban dzinējspēks ir 
ekonomika, un to vada cilvēki. Bet 
mūsu ekonomikas mašinērijas bieži 
vien graujošajai ietekme uz vidi 
izraisa tiešas sekas miljardiem cil-
vēku. Tāds pamatresurss kā ūdens 
izsīkst daudzos no zemkopības un 
lopkopības atkarīgos reģionos. Fosi-
lais kurināmais indē mūsu upes un 
debesis. Vides līdzsvara izmaiņu dēļ 
daudzi augi un dzīvnieki vairs nevar 
izdzīvot. Šie faktori tikai saasina 
plaši izplatīto nabadzību un veselības 
problēmas.

Mums jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsme nenozīmē vides degradā-
ciju — tas ir ekoloģiskas ekonomikas 
pamatprincips. Ekoloģiska ekono-
mika var palīdzēt mazināt nabadzību 
un sociālo netaisnību, vienlaikus 
saglabājot dabas resursus nākamajām 
paaudzēm. Lai to paveiktu, pārejā 

plaši apspriedās ar Eiropas pilsonisko 
sabiedrību, Komiteja 2011. gada sep-
tembrī pieņēma atzinumu, kurā izska-
tīts pilsoniskās sabiedrības ieguldījums 
Rio+20. Minētajā atzinumā ir atbals-
tīta ES nostāja attiecībā uz ilgtspējīgu 
attīstību, un to iesniedza ANO rīkotās 
Rio+20 konferences sekretariātam.

EESK nostāja ir tāda, ka Rio+20 
konferencē jāpanāk globāls pagrieziens 
virzībā uz videi nekaitīgu un ilgtspējīgu 
ekonomiku. Konferencē būs jāiesaistās 
arī valdību vadītājiem. Un, visbeidzot, 
globāla atbildība ir jāuzņemas gan 
visām valdībām visos līmeņos, gan 
pilsoniskajai sabiedrībai.

Eiropas Savienībā jāveicina arī 
izmaiņas patērētāju ieradumos un 
jānodrošina, ka pāreja uz videi nekai-
tīgāku ekonomiku nenotiek uz to 
cilvēku rēķina, kas dzīvo tieši virs 
nabadzības sliekšņa vai zem tā. Minētā 
iemesla dēļ nabadzības izskaušanai un 
šķietami sarežģīto Tūkstošgades attīs-
tības mērķu sasniegšanai jābūt prio-
ritāriem jautājumiem Rio+20 darba 
kārtībā.

EESK konferencē paredzēts veltīt 
īpašu uzmanību diviem ilgtspējīgas 
attīstības pīlāriem — videi un sociā-
lajai dimensijai. Komiteja uzskata, ka 
ikvienai virzībai uz ekoloģisku ekono-
miku jārod līdzsvarota sinerģija starp 
vidi un sociālo attīstību. Ekoloģiskai 
ekonomikai būtu jāpastiprina ilgtspē-
jīga attīstība, jāsaglabā dabas resursi un 
jāmazina klimata pārmaiņas. ●

jāievēro tādi principi kā taisnīgums, 
sadarbība un kopīga atbildība. Bet tas 
prasa pielikt pūles un izrādīt politisko 
gribu — divas lietas, kuru bieži vien 
ir par maz.

Taču Komitejai ir plāns, kā ben-
zīnu rijošo pasaules motoru beidzot 
pārveidot par harmoniskāku, taisnī-
gāku un ilgtspējīgāku ekonomiku. 
Mēs ierosinām pilnvarot ANO, lai 
tā virzītu pāreju uz ekoloģisku eko-
nomiku, pamatojoties uz sešiem 
aspektiem: rādītājiem, regulējumu, 
izglītošanu, fi nanšu politiku, pētnie-
cību un mērķiem ekoloģiskas ekono-
mikas jomā.

Mēs ticam, ka to ir iespējams 
paveikt! Mēs ticam, ka spējam 
atgriezties pie līdzsvara, kas ir videi 
un cilvēkiem labvēlīgs.

Hans-Joachim Wilms
EESK Ilgtspējīgas attīstības novēro-
šanas centra priekšsēdētājs

EESK ir izveidojusi interaktīvu forumu tiešsaistē, lai 
sazinātos un sadarbotos ar ieinteresētajām perso-
nām, galvenokārt ar pilsoniskās sabiedrības organi-
zācijām, kā arī ar visām pārējām organizācijām, kas 
vēlas sekmēt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu 
Rio+20 konferencē. 

Mēs ļoti vēlamies uzzināt ko jaunu un dalīties pie-
redzē ar ekspertiem, organizācijām un iedzīvo-
tājiem, kuri ir ieinteresēti ilgtspējīgas attīstības 
problēmu risināšanā.

Gatavojamies Rio+20 konferencei visi kopā: 

http://www.eesc.europa.eu/rio20-platform

EESK Ilgtspējīgas attīstības novērošanas 
centra priekšsēdētājs Hans-Joachim Wilms.
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Ar Nepālu saistīti pasākumi

Nepālas cīņu par pārtikas nodrošinā-
jumu apdraud hibrīdsēklu masveida 
imports. Tās nav piemērotas vietējiem 
klimatiskajiem apstākļiem un augsnei. 
Hibrīdu kultūraugi paši neražo sēklas 
nākamai sējai, un to audzēšanai vaja-
dzīgas dārgas ķimikālijas.

“Lauksaimnieki katru gadi ir spiesti 
pirkt jaunas sēklas no ražotājiem,” 
apliecina iniciatīvas ActionAid pār-
stāvis Nepālā Bed Prasad Khatiwada. 
“Lai kompensētu izmaksas, Nepālas 
valdība subsidē importētās sēklas un 
ķimikālijas.”

Khatiwada piebilst, ka monokultūru 
lauksaimniecība ilgtermiņā ir nepro-
duktīva. Nepālas vides apstākļi aptver 
gan tropisko, gan mēreno, gan arktisko 
klimatu. Viena veida kultūraugi nevar 
augt visos minētajos apstākļos.

2009.  gadā neizauga hibrīdku-
kurūza, un tāpēc tika izpostīta dzīve 
tūkstošiem cilvēku. 2010.  gadā bija 
slikta arī hibrīdrīsu raža. Nepālas val-
dība kompensēja lauksaimniekiem 
ķimikālijas nākamās sezonas ražai.

“[2011. gada] septembrī Monsanto 
parakstīja vienošanos ar ASV Starp-
tautiskās attīstības aģentūru (USAID) 
Nepālā. Tā vēlējās izveidot partnerat-
tiecības ar Nepālas Lauksaimniecības 
ministriju,” izdevuma “EESK Info” 
korespondentam stāsta Bed Prasad 
Khatiwada un piebilst: “Bet vietējie 
lauksaimnieki protestēja, un valdība 
atturējās no sava nodoma”.

“Mēs [ActionAid] neiestājamies pret 
Monsanto, bet gan pret importētām 
hibrīdsēklām, kam vietējais klimats nav 
piemērots un kas piegāžu un izmaksu 
ziņā nav ilgtspējīgas,” viņš turpina un 
piebilst, ka lauksaimniecībā nodarbi-
nāti aptuveni 75 % Nepālas iedzīvotāju 
un tā veido apmēram 34 % no IKP.

2008. gadā ar ActionAid Nepal palī-
dzību Bed Prasad Khatiwada izveidoja 
sēklu banku, kurā glabājas 60 dažādu 
veidu labības un dārzeņu sēklas. Viņš 
skaidro, ka sēklas ir endogēnas un dod 
lielu kultūraugu ražu, kas palīdz iedzī-
votājus labāk nodrošināt ar pārtiku. 
Minēto sēklu banku izmanto apmēram 
400 Nepālas lauksaimnieku. Paredzēts, 
ka projekts darbosies arī 2012. gadā.

Daudzās problēmas, ar ko saskaras 
projekts ActionAid’s Nepal, ir līdzīgas 
tām problēmām, kuras visā pasaulē 
jārisina vietējām kopienām. EESK 
uzskata, ka viena no svarīgākajām glo-
bālās ilgtspējas programmas prioritā-
tēm ir ikvienam nodrošināta piekļuve 
resursiem, pārtikai un enerģijai.

EESK atzinumā par tematu “Rio+20 
konference: virzība uz ekoloģisku eko-
nomiku un labāku pārvaldību” pausts 
uzskats, ka jebkurā pārejā uz ilgtspējīgu 
attīstību jāņem vērā sociālā dimensija. 
Viena no sammitā izskatāmajām sep-
tiņām galvenajām prioritātēm būs 
nodrošinātība ar pārtiku un ilgtspējīga 
lauksaimniecība.

Tomēr ActionAid politikas kon-
sultante Dānijā Kirsten Hjørnholm 
Sørensen ir nobažījusies, ka ANO sam-
mitā varētu nepievērsties jaunattīstības 
valstu, piemēram, Nepālas mazo lauk-
saimnieku kopienu, problēmām.

“Rio+20 konferences risks ir pie-
vēršanās pārejai uz ekoloģisku ekono-
miku, jo tādējādi vienu varas pozīciju, 
kurā patlaban atrodas bagātās valstis, 
varētu nomainīt ar citu,” viņa skaidroja 
“EESK Info”, piebilstot, ka jebkura pār-
eja jāapvieno ar dalīšanos tehnoloģijā, 
parādu atvieglojumiem, demokrātiskas 
līdzdalības nodrošināšanu un pasāku-
miem klimata pārmaiņu mazināšanai.
 ●

Rio+20 konference: laiks pārmaiņām

Apvienoto Nāciju Organizācijas 
organizētās Rio+20 konferences 
ģenerālsekretāram Sha Zukang ir 
neapskaužams uzdevums  — ilgt-
spējīgu attīstību padarīt par pasau-
les mērogā funkcionējošu politiku. 
Divdesmit gadus pēc Riodežaneiro 
notikušā pasaules sammita Brazī-
lijā vēlreiz pulcēsies vadītāji, augsta 
līmeņa ierēdņi, pilsoniskās sabiedrības 
un iestāžu pārstāvji no visas pasaules.

Mērķis ir panākt vienošanos par 
saistošiem vispārējiem principiem, 
kas nodrošinās laimīgāku nākotni gan 
visiem cilvēkiem, gan mūsu planētai. 
Pagājuši 20 gadi, tomēr joprojām nav 

vispāratzītas ilgtspējīgas attīstības 
defi nīcijas. Bet likmes ir augstas. EESK 
priekšsēdētājs Staff an Nilsson nosauca 
Rio+20 konferenci par “izšķirošu brīdi 
jaunas ekonomiskās kārtības ievieša-
nai”.

Gatavojoties sammitam, pausti 
atšķirīgi viedokļi par to, kura būtu 
vislabākā pieeja ilgtspējīgai attīstībai. 
Notikušas divas sagatavošanās sanāks-
mes — pirmā 2010. gada maijā un otrā 
2011. gada martā. Trešā un pēdējā 
sagatavošanās sanāksme paredzēta 
2012. gada maijā. Šādas tikšanās reizes 
sniedz ieskatu par to, ko var gaidīt no 
Rio konferences.

“Līdzšinējā sagatavošanās procesā 
mēs esam izskatījuši panākumus un 
trūkumus pašreizējo saistību īste-
nošanā un konstatējuši jaunus un 
nākotnē gaidāmus problēmjautāju-
mus,” teica Sha Zukang. “Lai gan vie-
dokļos un uzskatos joprojām valda 
atšķirības, abu tematu izpratne un 
izskatīšana ir vairāk satuvinājušās,” 
viņš piebilda.

Konferencē ekoloģiskas ekono-
mikas izveidi analizēs nabadzības 
izskaušanas un ilgtspējīgas attīstības 
kontekstā un centīsies izveidot ilgt-
spējīgai attīstībai paredzētu institucio-
nālu sistēmu. Tomēr EESK uzskata, 
ka panākumi ir atkarīgi no tieša pil-
soniskās sabiedrības ieguldījuma. 
Tāpēc Apvienoto Nāciju Organizācija 
internetā un sociālo kontaktu vietnēs 
aktīvi mudina pilsonisko sabiedrību 
iesaistīties pasaules mēroga diskusijā.

EESK aicina vadītājus nodroši-
nāt, ka jebkāda pāreja uz ekoloģisku 
ekonomiku notiek, pamatojoties uz 
kvalitatīvu ekonomikas izaugsmi, kas 
ietver nabadzības un sociālās netaisnī-
bas izskaušanu. Protams, bez sociālās 
dimensijas nav iespējama ilgtspējīga 
attīstība un taisnīgāka vispasaules 
sabiedrība. ●
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Ekoloģiskai ekonomikai vajadzīgs 
ekoloģiski domājošas sabiedrības devums

EESK loceklis  Hans-Joachim 
Wilms uzskata, ka bez pilsonis-
kās sabiedrības aktīvas līdzdalī-
bas Rio+20 konferencē neizdosies 
novirzīt centienus uz ekoloģisku 
ekonomiku.

Eiropai gatavojoties Rio+20 
konferencei, ES un tās dalībvals-
tis novembrī konferences sekre-
tariātam iesniedza kopīgu nostāju 
(sk.  saistīto rakstu). Atbilstoši 
Savienības nostājai, ka jāatbalsta 
pilsoniskās sabiedrības līdzdalība, 
EESK bija iecerējusi sniegt vērtīgu 
ieguldījumu minētā dokumenta 
izstrādē.

“Mums kā EESK locekļiem ir ļoti 
svarīgi iesaistīt pilsonisko sabied-
rību no paša sākuma,” apstipri-
nāja Wilms (Vācija, Darba ņēmēju 
grupa), kurš ir ziņotājs EESK atzi-
numam un Ilgtspējīgas attīstības 
novērošanas centra priekšsēdētājs. 
“Mēs negribējām vienkārši uzrakstīt 
apjomīgu ziņojumu, (..) bet gan rast 
atbildes un, galvenais, iesaistīt visu 
pilsonisko sabiedrību.”

Atzinumā par Eiropas pilso-
niskās sabiedrības ieguldījumu 
Rio+20 konferencē EESK atzinīgi 
vērtē ES pievēršanos ilgtspējīgas 
attīstības sociālajai dimensijai. 

Komiteja tomēr uzskata, ka Eiropas 
Komisija paziņojumā par “Rio+20” 
nav pietiekami uzsvērusi sociālo 
dimensiju.

“Sekmīga pāreja uz ilgtspējīgu 
ekonomiku ir atkarīga no tā, vai 
pilsoniskā sabiedrība to pieņems 
un atbalstīs,” uzskata Hans-Joachim 
Wilms un norāda, ka tādēļ ir nepie-
ciešama nevalstisko organizāciju un 
uzņēmumu iesaistīšanās gan pirms 
konferences, gan tās laikā un pēc 
tam un ne tikai starptautiskā, bet arī 
reģionālā, valsts un vietējā līmenī. 
Pilsoniskajai sabiedrībai, it īpaši 
patērētājiem un uzņēmumiem, būs 
jāveic lieli ieguldījumi inovācijā, 
jāmaina uzvedības ieradumi un 
varbūt arī no kaut kā jāatsakās.

Wilms kunga izstrādātajā atzi-
numā līdztekus pilsoniskajai 
sabiedrībai adresētajam aicināju-
mam pilnībā piedalīties Rio+20 
procesā pausts mudinājums Eiro-
pas Savienībai “ieviest kārtību savās 
mājās”, lai nostiprinātu savu pozī-
ciju sarunās un kalpotu par paraugu 
citiem reģioniem.

Viņš norādīja, ka centieni pada-
rīt ekonomiku saudzīgāku pret vidi 
var palīdzēt izskaust nabadzību, 
kuras dēļ vairāk nekā miljards cil-
vēku dzīvo badā un trūkumā, un 
izveidot miljoniem jaunu, ilgtspē-
jīgu darba vietu.

EESK ir pārliecināta, ka pārejai 
uz ekoloģisku ekonomiku ir jābūt 
iekļautai vispārējā ilgtspējīgas attīs-
tības stratēģijā. Wilms uzskata: lai 
pāreja notiktu taisnīgi, ir vajadzīgi 
aktīvi politikas pasākumi. Tostarp 
nepieciešami pasākumi, ar kuriem 
rada līdzsvaru starp izveidotajām 
ekoloģiskām darba vietām un zau-
dētajām darba vietām, un darba vie-

tās jāpiemēro Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) principi par 
pienācīgas kvalitātes nodarbinā-
tību, kā arī jāturpina nemitīgs dia-
logs starp valdībām un sociālajiem 
partneriem. Lai sasniegtu minētos 
mērķus, ekoloģiskas ekonomikas 
sociālajai dimensijai jāpiešķir ievē-
rojams publiskais fi nansējums. ●
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Gatavojoties zemas oglekļa emisijas “revolūcijai”

Ekonomikas uzplaukums un zema 
oglekļa emisija ir apvienojami jēdzieni, 
taču, lai to panāktu, vajadzīgi attiecīgi 
politikas lēmumi, tehnoloģijas un 
politiska apņēmība. Bet vairāk par 
visu ir vajadzīga kardināla attieksmes 
maiņa, uzsver EESK loceklis Richard 
Adams (EESK III grupas loceklis).

Tagad, kad pasaules iedzīvotāju 
skaits ir pārsniedzis 7 miljardu atzīmi, 
viens ir skaidrs — cilvēces patērēto 
resursu un radītā piesārņojuma 
apjoms būtiski pārsniedz zemeslodes 
kapacitāti.

“Nopietni jāpievēršas ilgtspējī-
gas ekonomikas pamatprincipiem,” 
uzsver Richard Adams, kurš strādā 
Apvienotajā Karalistē par sociālajā, 
vides un ētikas ziņā atbildīgas uzņē-
mējdarbības konsultantu. Šie principi 
ietver stabila līdzsvara atrašanu starp 
globālo ekonomiku un ekosistēmu un 
koncentrēšanos uz cilvēku vajadzību, 
nevis vēlmju apmierināšanu.

Īstenojot teicienu, ka katram jāsāk 
pašam ar sevi, ES ir guvusi lielus panā-
kumus ietekmes uz klimatu mazinā-
šanā. Pēdējās divās desmitgadēs tā 

ir samazinājusi oglekļa emisiju par 
16 %, lai gan tās ekonomikas apjoms 
ir palielinājies par 40 %. Tas parāda, 
ka praksē ir iespējams ekonomikas 
izaugsmi apvienot ar zemu emisijas 
līmeni.

ES arī sekmīgi turpina virzību uz 
2020. gadam noteiktajiem mērķiem, 
proti, salīdzinājumā ar 1990. gadu 
samazināt gāzu emisijas apmēru par 
20 % un no atjaunojamiem resursiem 
iegūtas enerģijas īpatsvaru kopējā 
patēriņā palielināt līdz 20 %. Tomēr 
Eiropa pagaidām ir tikai pusceļā uz 

Eiropas bagāto resursu apgūšana
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Pēc EESK locekļa Lutz Ribbe domām, 
ES stratēģija efektīvākai resursu izman-
tošanai Eiropā ir daudzsološa, taču tai 
nepieciešams noteikt konkrētus mēr-
ķus.

ES stratēģijā “Eiropa 2020” noteiktas 
septiņas pamatiniciatīvas, kuru mērķis 

ir šajā desmitgadē veicināt gudru, ilgt-
spējīgu un iekļaujošu izaugsmi. Viena 
no šim pamatiniciatīvām ir “Resursu 
ziņā efektīva Eiropa”, kuras uzdevums 
ir sekmēt to, ka ierobežotos resursus — 
sākot no pārtikas produktiem un ūdens 
līdz izejvielām — izmanto gudrākā un 
efektīvākā veidā.

Minētā iniciatīva nosaka, ka resursu 
efektīvai izmantošanai jākļūst par ES 
politikas pamatprincipu visdažādāka-
jās jomās, tostarp enerģētikā, trans-
portā, cīņā ar klimata pārmaiņām, 
rūpniecībā, preču ražošanā, lauksaim-
niecībā, zivsaimniecībā, bioloģiskajā 
daudzveidībā un reģionālajā attīstībā. 

Lai mudinātu dažādās ieinteresētās 
puses pilnībā īstenot savu resursu efek-
tīvas izmantošanas potenciālu, Komi-
sija ir izstrādājusi vairākas konkrētas 
apakšstratēģijas, tostarp “Ceļvedi virzī-
bai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni” 
(sk. attiecīgo rakstu).

“EESK atzinīgi vērtē šo pamat-
iniciatīvu, taču uzskata to par pārāk 
nekonkrētu,” norāda Lutz Ribbe 
(III  grupa, Vācija)  — ziņotājs, kas 
izstrādāja EESK atzinumu par minēto 
iniciatīvu. “Ir būtiski pēc iespējas 
konkrētāk noteikt, kādas izmaiņas ir 
nepieciešamas un kā tās īstenot,” viņš 
piebilst.

Attiecībā uz 20 atsevišķajām ini-
ciatīvām EESK ir aicinājusi Komisiju 
izskaidrot, pirmkārt, ko tieši tā saprot 
ar “resursu efektīvu izmantošanu”, 
otrkārt, ko jau šobrīd iespējams sas-
niegt, veicot tehnoloģiskus uzlaboju-
mus, treškārt, kurās tieši nozarēs jāveic 
“nozīmīgās izmaiņas” un, ceturtkārt, 
kādas konkrētas izmaiņas ražotāju un 
patērētāju ieradumos ir nepieciešamas.

Turklāt EESK jautā, kāpēc inicia-
tīva “Resursu ziņā efektīva Eiropa” 

mērķi uzlabot energoefektivitāti par 
20 %.

Domājot par tālāku nākotni pēc 
2020. gada, Eiropas Komisija ir nākusi 
klajā ar “Ceļvedi virzībai uz konkurēt-
spējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā”, 
kurā pausts ES mērķis līdz gadsimta 
vidum samazināt gāzu emisiju par 
80–95 %. Lai to panāktu, vajadzīgi 
apjomīgi ieguldījumi, citstarp, jaunos 
atjaunojamos enerģijas avotos, ener-
goefektīvās ēkās, hibrīdos un elektris-
kajos transportlīdzekļos, enerģētikas 

viedtīklos un enerģijas ražošanā ar 
zemu oglekļa dioksīda emisijas līmeni.

Ziņotāja R.  Adams izstrādātajā 
atzinumā, kurā izskatīts minētais 
dokuments, Komiteja “aicina visas ES 
iestādes to pilnībā ņemt vērā kā ceļ-
vedi”. Lai sekmētu 2050. gada mērķu 
sasniegšanu, pēc EESK domām, būtu 
jānosaka augstāki starpposma mērķi, 
piemēram, 2020. gadam izvirzītie emi-
sijas samazinājuma mērķi jāpalielina 
līdz 25 %, bet līdz 2030. gadam jācen-
šas samazināt emisiju par 40 %.

Atzinumā arī ieteikts Komisijai 
izstrādāt jaunu visaptverošu pasā-
kumu kopumu, lai radītu stimulus 
jauniem plaša apjoma ieguldījumiem. 
Tajā arī aicināts “pilnībā iesaistīt pilso-
nisko sabiedrību, ar to pastāvīgi uztu-
rot strukturētu dialogu par dažādiem 
stratēģiskajiem plāniem”.

Tas ir vajadzīgs tāpēc, ka, lai notiktu 
pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisijas līmeni, “sabiedrī-
bai būs radikāli jāmaina attieksme 
un jāpievēršas dzīvesstilam ar zemu 
oglekļa dioksīda emisijas līmeni, lai 
politiķiem rastos pārliecība, ka viņi var 
pieņemt vajadzīgos lēmumus,” uzsver 
R. Adams. “Īsi sakot, lai panāktu eko-
nomikas ilgtspēju, cilvēku vēlmēm un 
vērtībām kardināli jāmainās.”

“Mūsu starptautiskās iestādes jop-
rojām ir tikai pašā attīstības sākumā 
un nespēj uzņemties nākotnē gaidāmo 
problēmu nastu,” viņš noslēgumā pie-
bilst. “Ļoti ceru, ka ES turpinās cen-
sties rast piemērotus risinājumus.” ●

ir iekļauta stratēģijā “Eiropa 2020”. 
“Resursu ziņā efektīva Eiropa ir ilgt-
spējīgas attīstības stratēģijas centrāls 
elements, taču ne tās aizvietotājs,” 
skaidro Ribbe, kurš ir Eiropas Dabas 
mantojuma fonda (EuroNatur) Dabas 
saglabāšanas politikas departamenta 
direktors.

Lai uzsvērtu atbilstošas rīcības sva-
rīgo nozīmi, Ribbe norāda, ka “neilgt-
spējīgas tautsaimniecības negatīvās 
sekas pilnībā izjutīs nākamā paaudze, 
kurai ar tām būs jātiek galā”.

Viņš uzskata, ka “mūsu izaicinā-
jums un galvenais jautājums ir tas, kā 
šodienas paaudzē radīt kopīgas atbildī-
bas sajūtu pret nākamajām paaudzēm. 
Mūsu uzmanība ir jāvērš tālāk par IKP. 
Sabiedrībā jau sen bija jārīko funda-
mentālas diskusijas par izaugsmes 
jēdzienu.”

“Ārkārtīgi svarīgi ir šajā procesā 
jau no paša sākuma pienācīgi iesaistīt 
pilsonisko sabiedrību un uzņēmējdar-
bības pārstāvjus,” secina Ribbe. ●
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Jaunie uzņēmēji uz rezervistu sola

“Zaļajiem” ieguldījumiem teorētiski 
būtu jāpalīdz daudzās nozarēs radīt 
jaunas uzņēmējdarbības iespējas un 
darba vietas. Taču Eiropas Jauno 
uzņēmēju konfederācijas priekšsēdē-
tājs Dimitris Tsigos uzskata, ka Eiropas 
ekonomikas dinamika un riska kapitāls 
tam joprojām ir pilnīgi nepiemēroti.

“Galvenā problēma ir kapitāls, kā arī 
pētniecība un izstrāde jaunu produktu 
un pakalpojumu radīšanai, kam vaja-
dzīgs riska fi nansējums,” saka Tsigos 
un piebilst, ka Eiropas vienotais tirgus 
vēl nav sasniedzis reālo ekonomiku 
un “riska fi nansējums jauniem uzņē-
mumiem Eiropā, salīdzinot ar ASV, ir 
nožēlojams.”

Eiropas īstermiņa tendences tādās 
jomās kā ieguldījumi, nodarbinātība 

un bezdarbs, kā arī IKP uz vienu 
iedzīvotāju un darba ražīgums nav 
iepriecinošas. Gandrīz trešdaļai Eiro-
pas iedzīvotāju vecumā no 25 līdz 
64  gadiem joprojām nav oficiālas 
profesionālās kvalifi kācijas.

Šādos apstākļos ir grūti radīt un 
atrast uzņēmējdarbības iespējas. 
Neraugoties uz drūmajām izredzēm, 
Dimitris Tsigos tic, ka pašreizējā 
finanšu krīze Eiropai var palīdzēt 
būtiski palielināt MVU darbības ino-
vāciju reālajā tirgū.

Eiropas jaunie uzņēmēji tomēr 
mēģina nemierīgajos tirgos ienākt ar 
jauniem, videi nekaitīgākiem uzņē-
mumiem. Bankas joprojām neiz-
sniedz kredītus. Un nav pārliecības, 
ka jauniem produktiem būs pircēji, 

īpaši, ja esi vēl jauns — tā uzskata 
tīkla “Young Professionals in Local 
Development” (YPLD) priekšsēdētājs 
Codrin Paveliuc-Olariu. YPLD vēlas 
panākt ātrāku un labāku izaugsmi 
vietējās kopienās.

“Jaunus speciālistus visā pasaulē 
uzskata par “otršķirīgiem pilsoņiem”. 
Kaut arī jaunie speciālisti ir augsti kva-
lifi cēti, lēmumu pieņēmēji viņu vie-
dokli nejautā un neņem vērā,” domā 
Paveliuc-Olariu.

Pēc viņa domām, tāpēc jaunie 
speciālisti vairāk pievēršas uzņēmēj-
darbībai pakalpojumu jomā. Paveliuc-
Olariu skaidro, ka problēmas, kas 
jaunajiem speciālistiem jārisina, un 
šķēršļi karjeras veidošanā ir pārāk 
apgrūtinoši, lai uzsāktu novatorisku 
uzņēmējdarbību.

EESK uzsver, ka ilgtspējīga attīstība 
ir iespējama vienīgi tad, ja tiks radīti 
apstākļi sekmīgai uzņēmējdarbībai arī 
tad, kad notiek pāreja uz ekoloģisku 
ekonomiku. Komiteja vēlas, lai pār-
eju atbalstītu lēmumu pieņēmēji visos 
valdības līmeņos.

Taču tam nepieciešami arī regulē-
joši pasākumi, fi skālās politikas ins-
trumenti, kā arī valsts izdevumi un 
ieguldījumi. Jāiesaistās arī individu-
āliem uzņēmējiem, kā Dimitris Tsigos 
un Codrin Paveliuc-Olariu. ●

“Zaļāka” ekonomika, 
labākas darba vietas

politikas komisārs Janez Potočnik 
raksturoja plānu kā programmu labā-
kai videi, ilgtspējīgākam dzīvesvei-
dam un turpmākai izaugsmei. Taču 
EESK par minēto plānu ir izteikusi 
arī bažas, nodēvējot to par “pārāk 
nekonkrētu”. Atzinumā par tematu 
“Resursu ziņā efektīva Eiropa” EESK 
pauž uzskatu, ka resursu efektivitā-
tei jābūt atsevišķai politikas noza-
rei nevis stratēģijas “Eiropa 2020” 
sastāvdaļai.

Tomēr izredzes, neiznīcinot 
vidi, radīt jaunas darba vietas, jau-
nus uzņēmumus un panākt lielāku 
izaugsmi šķiet pievilcīgas gan Eiropas 
arodbiedrībām, gan politiķiem. EAK 

Pārtikas jautājums — viela 
pārdomām par ilgtspēju

Eiropas veselības un patērētāju aizsar-
dzības politikas komisārs John Dalli 
uzskata, ka, palielinoties pasaules 
iedzīvotāju skaitam un samazinoties 
apgādei ar pārtiku, Eiropas patērētāji 
un uzņēmēji var dot nozīmīgu iegul-
dījumu pārtikas aprites ilgtspējas 
nodrošināšanā.

Ņemot vērā pēdējo gadu pārtikas 
krīzes pasaulē un nepieņemamo situā-
ciju, ka vairāk nekā miljards cilvēku 
visā pasaulē cieš badu, nodrošinātība 
ar pārtiku būs viena no Rio+20 kon-
ferences darba kārtības prioritātēm.

“Ekonomikas krīze, aizvien lie-
lākā globalizācija, klimata pārmai-
ņas, augošās patēriņa preču cenas un 
izejvielu nepietiekamība, kā arī soci-
āli demogrāfiskās pārmaiņas visos 
līmeņos ievērojami ietekmē pārtikas 
apriti,” skaidroja John Dalli.

Taču fakts, ka tagad ir jāpaēdina 
vairāk nekā 7  miljardi cilvēku un 
lauksaimniecības pārpalikums jau 
vairākus gadus samazinās, neno-
zīmē, ka Eiropas iedzīvotājiem jāēd 
mazāk, lai citi varētu ēst vairāk. Viens 
no svarīgākajiem ieguldījumiem, ko 
eiropieši varētu dot, ir samazināt pār-
tikas atkritumu daudzumu.

John Dalli uzskata, ka pārtikas 
atkritumi un pārtikas iepakojums ir 
divi ļoti svarīgi aspekti resursu efek-
tīvas izmantošanas, finanšu krīzes, 
pasaules nodrošinātības ar pārtiku un 
bada apkarošanas plašākā kontekstā.

Nesen veikts ES pētījums liecina, 
ka no aplēstajiem 89 miljoniem tonnu 
pārtikas atkritumu, ko katru gadu 
saražo Eiropā, vairāk nekā no 60 % 
būtu iespējams izvairīties, ja patērētāji 
labāk plānotu iepirkšanos, mazumtir-
gotāji efektīvāk apsaimniekotu savus 
krājumus un tiktu izmantots ēdienu 

pārpalikums restorānos. Lai sama-
zinātu nepieņemami lielo pārtikas 
atkritumu apjomu, komisārs iero-
sina paplašināt izpratnes veicināšanas 
kampaņas, kas šobrīd notiek neregu-
lāri. Tādēļ ir nepieciešami informāci-
jas instrumenti, loģistikas uzlabojumi 
un pārtikas atkārtotas sadales prog-
rammas, piemēram, pārtikas bankas.

Komisārs uzsvēra, ka pārtikas 
atkritumu apjoma samazināšana līdz 
minimumam ir sarežģīts uzdevums, 
kura izpildei būs vajadzīgs visu pār-
tikas apritē iesaistīto dalībnieku un 
publisko iestāžu pilnīgs atbalsts un 
sadarbība, lai samazinātu ietekmi uz 
vidi, ekonomiku un ņemtu vērā ētis-
kos aspektus.

Plašākā mērogā EESK ir apņē-
musies popularizēt koncepciju par 
pasaules nodrošinājumu ar pārtiku. 
Par to liecina vairākas Komitejas 
iniciatīvas, tostarp nesen notikusī 
konference “Pārtika ikvienam. Ceļā 
uz vispārēju vienošanos”.

EESK priekšsēdētājs Staffan 
Nilsson savos secinājumos uzsvēra, 
ka vairākus gadus ilgā vilcināšanās 
un nepietiekamie ieguldījumi jaun-
attīstības valstu lauksaimniecības 
nozarē ir viens no galvenajiem sarež-
ģījumu iemesliem pasaules apgādē 
ar pārtiku. “Lai situāciju labotu, būs 
vairāk jāiegulda lauksaimniecībā un 
lauksaimniecības zinātniskajā pēt-
niecībā un inovācijā, kā arī efektīvā 
tirgus un vides politikā,” viņš norādīja 
un uzsvēra:

“[Mums] jāatzīst, ka nodrošinā-
tība ar pārtiku ir pasaules mēroga 
jautājums, un tā risināšanā jāie-
saistās visiem dalībniekiem, it īpaši 
lauksaimniekiem, patērētājiem, pri-
vātajam sektoram, strādājošajiem un 
NVO.” ●Pāreja uz “zaļāku” ekonomiku pare-

dzēta, lai radītu pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātību un kvalitatīvas darba 
vietas. Tomēr globālās recesijas dēļ 
tam nav nekādu garantiju.

Eiropā arodbiedrības atzinīgi 
novērtēja 2010.  gada Kankunas 
deklarācijas, kas nodrošināja tais-
nīgu pāreju uz zemas oglekļa emi-
sijas ekonomiku. Savukārt Eiropas 
Arodbiedrību konfederācija (EAK) 
bargi kritizēja Eiropas Komisi-
jas izstrādāto Enerģētikas plānu 
2050. gadam, jo tajā nav sniegtas 
nekādas norādes, kā pārejas laikā 
saglabāt un attīstīt darba vietas un 
nodarbinātību.

“Saskaņota ES enerģētikas politika 
ir būtisks priekšnoteikums pārejai 
uz zemas oglekļa emisijas līmeņa un 
ilgtspējīgu sabiedrību, kas, izmanto-
jot demokrātiski kontrolētas regulē-
šanas iestādes, kuras visiem garantē 
pieejamas cenas un apgādes drošību 
un drošumu, un sociālo dialogu, ir 
ilgtspējīga gan sociālā, gan ekolo-
ģiskā aspektā,” izdevumam “EESK 
Info” teica EAK pārstāve Emanuela 
Bonacina, kas atbild par sakariem ar 
presi.

Enerģētikas plāns 2050.  gadam 
ir daļa no stratēģijas “Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvas “Resursu ziņā efek-
tīva Eiropa”. Eiropas Komisijas vides 

gan atgādina, ka klimata pārmaiņu 
un oglekļa emisiju samazināšanas 
mērķus nedrīkst atlikt vai ignorēt, un 
brīdina, ka ekonomikas krīze vājina 
politisko gribu un mazina ekolo-
ģisku politikas pasākumu nozīmi. Tā 
uzskata, ka pārejas nodrošināšanai ir 
vajadzīgi ieguldījumi.

Šā gada sākumā publicētajā Starp-
tautiskās Darba organizācijas (SDO) 
ziņojumā teikts, ka “zaļie” iegul-
dījumi īsā un vidējā termiņā rada 
vairāk darba vietu. SDO ziņojumā ir 
norādīts, ka pierādījumi liecina par 

to, ka šādi ieguldījumi īsā laikposmā 
paver jaunas iespējas. Savukārt ilgākā 
laika posmā šādas iespējas paaugstina 
nodarbinātības līmeni.

““Zaļākas” ekonomikas pamatā 
būs spēja veikt pētniecību un ino-
vāciju “zaļo” tehnoloģiju jomā, un 
ar valsts politikas, regulējuma un 
sociālā dialoga palīdzību tai būtu 
jārada kvalitatīvas darba vietas un 
sociālais progress,” noslēgumā teica 
EAK konfederācijas sekretāre Judith 
Kirton-Darling. ●
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EUROMED 2011. gada sammits Stambulā 
— iespēja izvērtēt sasniegto un reāli 
un konstruktīvi ielūkoties nākotnē

ES un Ķīnas pilsoniskās 
sabiedrības 10. apaļā galda 
sarunas: “Laiks spert vēl vienu 
soli uz priekšu mūsu partnerībā”

Ķīnas un Eiropas Savienības pilsonis-
kās sabiedrības pārstāvji 10. reizi tikās 
apaļā galda diskusijā, lai apmainītos ar 
idejām un paraugpraksi par abas puses 
interesējošiem jautājumiem. Sanāksmē, 
ko 2011. gada 1. un 2. decembrī Minhenē 
rīkoja Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteja, tika aplūkoti divi galvenie 
jautājumi: ilgtspējīga pilsētu attīstība un 
sabiedrības novecošana, kā arī sociālais 
nodrošinājums.

Attiecībā uz sociālo aizsardzību EESK 
priekšsēdētājs un ES delegācijas vadītājs 
Staff an Nilsson pauda gandarījumu par 
to, ka “pirmo reizi līdztekus G20 sammi-
tam, B20 (G20 valstu uzņēmējdarbības 
organizācijas) un L20 (G20 valstu arod-
biedrību organizācijas) valstu grupas 
pieņēma kopīgu paziņojumu par nodar-
binātību, sociālo aizsardzību, pamat-
principiem un tiesībām darba vietā, kā 
arī par daudzpusējo saskaņotību”.

Runājot par demogrāfiskajiem 
jautājumiem, Bavārijas parlamenta 
priekšsēdētāja Barbara Stamm aicināja 
dalībniekus uzskatīt zemo dzimstības 
līmeni un pieaugošo dzīves ilgumu nevis 
par slogu, bet gan par iespēju palielināt 
paaudžu solidaritāti. Saskaņā ar Bavāri-
jas parlamenta Eiropas lietu komitejas 
priekšsēdētājas Ursula Männle viedokli 
šie divi minētie jautājumi jārisina valstu 
līmenī, ievērojot subsidiaritātes prin-
cipu.

Ilgtspējīgu pilsētu jautājumā EESK 
priekšsēdētājs atgādināja dalībniekiem, 
ka nākamajā ES un Ķīnas sammitā tiks 
aizsākta partnerība ilgtspējīgas urbani-
zācijas jomā. Staffan Nilsson uzsvēra, 
ka saistībā ar šajā apaļā galda diskusijā 
aplūkotajiem jautājumiem pilsoniskās 
sabiedrības uzdevums ir panākt tās vie-
dokļa sadzirdēšanu. (mvd) ●

Euromed reģionam ļoti svarīgais 
gads kulminācijas punktu sasnie-
dza 16.–18. novembrī, kad notika 
reģiona pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju galvenais pasākums. 
Euromed ekonomikas un soci-
ālo lietu padomju un tām līdzīgu 
organizāciju 2011. gada ikgadējais 
sammits bija pirmā lielā sanāksme, 
kurā pulcējās reģiona pilsoniskās 
sabiedrības visu grupu pārstāvji, 
kopš arābu valstīs sākās sacelša-
nās. EESK delegācija priekšsēdē-
tāja Staffan Nilsson vadībā devās 
uz Stambulu, lai kopīgi ar EESK 
partneriem — Turcijas Tirdzniecī-
bas palātu un preču biržu savienī-
bas pārstāvjiem un ES un Turcijas 
apvienotās konsultatīvās komitejas 

jas reģionā, un sociāli profesionāla-
jām organizācijām, kurām joprojām 
ir izšķirošā loma savu valstu saim-
nieciskajā un politiskajā attīstībā.

Kā jau bija paredzams gadā, ko 
vairums komentētāju nodēvējuši 
par Euromed reģionam vēsturisku 
gadu, sammits risinājās cerību pilnā 
gaisotnē, un tajā īpaši tika skarti divi 
galvenie temati, proti, “Politika 
attiecībā uz jauno vidi reģionā”, kur 
diskusija koncentrējās uz turpmāko 
politiku Euromed reģionā, un “Pil-
soniskās sabiedrības pašreizējā un 
turpmākā loma jaunajā Savienībā 
Vidusjūrai”; pēdējam minētajam 
tematam EESK darbā ir pievērsta 
vislielākā uzmanība, un tas ir arī 
visu reģiona politikas veidotāju 
uzmanības centrā.

Diskusijās piedalījās augsta 
līmeņa referenti, piemēram, komi-
sārs Štefan Füle un Turcijas attīstī-
bas ministrs Cevdet Yilmaz. Kopā ar 
pārējiem dalībniekiem viņi sniedza 
ieskatu par to, kādas būs reģiona 
turpmākās prioritātes: demokrāti-
jas, cilvēka pamattiesību un soci-
ālo pamattiesību nostiprināšana, 
reģiona ekonomikas integrācija 
un, cita starpā, sociālā attīstība. Kā 
redzams, problēmu ir daudz, bet 
dominē optimisms, ka pilsoniskā 
sabiedrība nākamajā gadā var veikt 
lielas pārmaiņas. (gh) ●

Cietušo tiesības Eiropas Savienībā

Vai cilvēki, kas cietuši ārvalstīs izdarītos noziegumos, ir pie-
tiekami aizsargāti? EESK vēlas nodrošināt, lai visiem nozie-
dzīgos nodarījumos cietušajiem visā ES būtu garantēts tiesību 
minimums neatkarīgi no viņu tautības vai dzīvesvietas valsts. 
EESK atzinumā par tematu “Cietušo tiesības”, ko izstrādājusi 
Kathleen Walker Shaw (Darba ņēmēju grupa, Apvienotā Kara-
liste) atbalsta Eiropas Komisijas priekšlikumus, kuru mērķis 
ir pastiprināt valstīs pastāvošos pasākumus. Ar šo tiesību aktu 
paketi ES veicinās to, lai par tieslietu sistēmu svarīgu elementu 
līdztekus noziedznieku notveršanai un sodīšanai kļūtu nozie-
dzīgos nodarījumos cietušo vajadzības.

EESK arī atbalsta cietušo stāvokļa un tiesību stiprināšanu 
un aicina vairāk atzīt cietušā ģimenes vai pārstāvja lomu. EESK 
uzskata, ka Komisijai vajadzētu nevis noteikt, ka daži cietušie ir 
“neaizsargāti”, iespējams, tādējādi radot cietušo hierarhiju, bet 
gan ierosināt, ka visiem noziedzīgos nodarījumos cietušajiem 
ir pieejami īpaši atbalsta pasākumi. (ail) ●

Tahogrāfi  ir pierādījuši savu lietderību, 
bet tos varētu uzlabot

Lai gan braukšanas laika mērierīču jeb tahogrāfu lietošana jau 
lielā mērā ir uzlabojusi ceļu satiksmes drošību un darba aps-
tākļus, kā arī Eiropā sekmējusi transporta uzņēmumu godīgu 
konkurenci, tomēr EESK uzskata, ka šos aparātus varētu vēl 
uzlabot. Atzinumā, ko izstrādājis Jan Simons (Darba devēju 
grupa, Nīderlande), Komiteja norāda, ka kontroles nolūkos 
vairāk būtu jāizmanto attālināta saziņa ar tahogrāfu un ka tādē-
jādi varētu samazināt neērtās pārbaudes uz ceļa.

EESK arī mudina turpināt pētīt satelītu sakaru sistēmu pie-
lietošanu, kas varētu pavērt iespējas izmantot citus kontroles 
mehānismus, kuri ilgtermiņā būtu lētāki, uzticamāki un vien-
kāršāk lietojami.

Turklāt Komiteja iesaka ierīkot svara sensorus, kas signali-
zētu par pārslodzi. Tā ierosina ar kontroles aparātu reģistrēt arī 
transportlīdzekļa izbraukšanas vietu un maršruta galapunktu. 
Tas atvieglotu dalībvalstīm kabotāžas pārraudzību, kamēr tā 
vēl nav pilnībā liberalizēta. (mb) ●

Pārskatīta tirdzniecības politika — noderīgs 
stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanas instruments

Atzinumā REX/331 (ziņotāja Evelyne Pichenot, Francija, 
III grupa), kas izstrādāts pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma, 
norādīts, ka priekšlikumā par pārskatītu tirdzniecības politiku 
sniegts nozīmīgs ieskats tirdzniecības prioritātēs atbilstoši 
stratēģijai “Eiropa 2020”. Minētās politikas mērķis ir nodroši-
nāt, lai tirdzniecība, būdama stratēģijas “Eiropa 2020” ārējais 
komponents, veicinātu noturīgu izaugsmi un sociālās tirgus 
ekonomikas ilgtspēju.

EESK atzinumā aicināts pievērst lielāku uzmanību arī sadar-
bībai attīstības jomā, solidaritātei pasaules mērogā un debatēm 
par Tūkstošgades attīstības mērķiem, ņemot vērā ES vadošo 
lomu ekoloģiskas ekonomikas attīstībā pasaules mērogā.

Kā piemēru izmantojot nesen noslēgto tirdzniecības nolī-
gumu ar Dienvidkoreju, EESK uzsver pilsoniskās sabiedrības 
pieaugošo nozīmi šādu tirdzniecības nolīgumu īstenošanā 
un to izpildes uzraudzībā, it īpaši attiecībā uz ilgtspējīgas 
attīstības jautājumiem. Atzinumā arī ierosināts, ka Komiteja 
varētu veicināt sadarbību ar pilsonisko sabiedrību katrā part-
nervalstī, lai palielinātu visu pušu savstarpējo uzticēšanos un 
paļāvību. (mvd) ●

Pirmā Eiropas pusgada novērtējums: vajadzīga 
valstu valdību stingrāka apņemšanās

Atzinumā EUR/002 (ziņotājs: Michael Smyth, Apvienotā Kara-
liste, III grupa) novērtēts pirmais Eiropas pusgads — jauna pār-
valdības metode, kuras mērķis ir uzlabot ES un tās dalībvalstu 
ekonomikas politikas koordināciju. Galvenā uzmanība pievēr-
sta tam, ka saistības, ko dalībvalstis uzņēmušās savās valstu 
reformu programmās, ir nepietiekamas, lai sasniegtu stratēģijas 
“Eiropa 2020” mērķus, un par ko liecina 2012. gada izaugsmes 
pētījums. Stratēģijas “Eiropa 2020” koordinācijas komitejas 
priekšsēdētājs Joost van Iersel, atzinumu īsi izklāstot plenār-
sesijā, norādīja, ka stratēģijas panākumi lielākoties atkarīgi no 
dalībvalstīm, kurām deklarācijas un nodomi jāīsteno “savās 
mājās”. Tā kā lielākā daļa reformu jāīsteno valstu līmenī, ir 
svarīgi, lai organizētā pilsoniskā sabiedrību sekotu līdz tam, ko 
dara valstu valdības. Vienprātīgi pieņemtajā EESK atzinumā 
uzsvērts, ka nozīmīga loma ir izglītībai, kas ir vienīgais ceļš 
uz inovāciju, tehnoloģiju progresu un uzņēmējdarbības attīs-
tību. (mvd) ●

PLENĀRSESIJA ĪSUMĀ

delegāciju —  piedalītos minētā 
pasākuma organizēšanā. Padziļinā-
tās diskusijas sammitā cita starpā 
palīdz veidot ES politiku attiecībā 
uz Euromed reģiona pilsonisko 
sabiedrību 2012. gadā.

Tāpat kā iepriekšējos gados, 
sammits pulcināja pārstāvjus no 
ekonomikas un sociālo lietu pado-
mēm, darba devēju organizācijām, 
arodbiedrībām un citām reģiona 
ekonomikas un sociālo interešu 
grupām, bet bija arī daudz jaunu 
dalībnieku. Pirmo reizi Euromed 
sammitā piedalījās arī vairāki NVO 
pārstāvji. Viņu iesaistīšanas mērķis 
bija pastiprināt saikni starp jauno, 
enerģisko NVO sektoru, kas veido-

No kreisās puses uz labo: EESK EUROMED koordinācijas komitejas priekšsēdētājs 
Dimitris Dimitriadis, EESK priekšsēdētājs Staff an Nilsson, Turcijas attīstības ministrs 
Cevdet Yilmaz, Turcijas Tirdzniecības palātu un preču biržu savienības (TOBB) 
priekšsēdētājs Rifat Hisarciklioğlu.

EESK 476. plenārsesija.

ES un Ķīnas pilsoniskās sabiedrības 10. apaļā galda sarunas 2011. gada 1. un 2. decembrī.
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Eiropas Integrācijas foruma 
sestā sanāksme

Vairāk nekā 90 pārstāvju no Eiro-
pas un dalībvalstu organizācijām, 
kas risina ar migrantu integrāciju 
saistītus jautājumus, sesto reizi (9. 
un 10.  novembrī) tikās Komite-
jas ēkā, lai piedalītos divreiz gadā 
notiekošajā Eiropas Integrācijas 
forumā, ko kopīgi organizē Komi-
sija un EESK. Forumā piedalījās arī 
valstu atbildīgo ministriju pārstāvji 
un 21 loceklis no EESK pastāvīgās 
izpētes grupas “Imigrācijas un 
integrācijas jautājumi” (IMI).

Foruma īpatnība ir tā, ka attiecī-
gais komisārs un citas ievērojamas 
personas pēc uzstāšanās turpina 
piedalīties forumā un iesaistās dia-
logā ar tā dalībniekiem, kas bieži 

paši ir migranti, un uzklausa viņu 
viedokli un problēmas. Dalībnie-
kiem forums ir arī lieliska iespēja 
veidot kontaktus un Eiropas līmenī 
apmainīties ar idejām: tā ir vieta, 
kur var tikties afgānis no Slovākijas, 
fi lipīnietis no Grieķijas un senegā-
lietis no Īrijas, lai apspriestu kopējās 
problēmas.

Tā kā sanāksmes galvenais 
temats bija “Izcelsmes valstu loma 
integrācijas procesā”, dalībnieki 
integrācijas jautājumus analizēja 
no ārējā skatpunkta. Apaļā galda 
diskusijās viņi analizēja iespējas un 
uzdevumus saistībā ar integrācijas 
pasākumiem pirms izceļošanas, 
tostarp sagatavošanas kursiem un 

informāciju iespējamajiem migran-
tiem, sprieda, kā diasporas varētu 
veidot tiltu ar jaunattīstības valstīm, 
un diskutēja par cirkulārās migrā-
cijas priekšrocībām un trūkumiem. 
Šie jautājumi ir iekļauti jaunajā 
Eiropas Integrācijas programmā 
(pieņemta 2011.  gada jūlijā), kas 
ir pamatā nākamajiem pasāku-
miem šajā politikas jomā. Pavasara 
sākumā pieņems IMI grupas izstrā-
dāto EESK atzinumu par minēto 
programmu.

Foruma nākamā sanāksme notiks 
2012. gada maijā, un tajā izskatīs ar 
migrantu integrāciju saistītos eko-
nomikas aspektus. (bw) ●

ĪSUMĀ

Laure Batut pagodināta ar Francijas Goda leģiona kavalieres titulu

Šā gada 14. novembrī Laure Batut (Francija), kas ir EESK locekle kopš 
2004. gada februāra, tika iecelta par Goda leģiona kavalieri. Šo godazīmi, 
ko piešķir par izciliem nopelniem valsts labā, viņai Parīzē pasniedza biju-
šais ministrs un senators un Francijas Konstitucionālās padomes loceklis 
Michel Charasse. Būdama darba ņēmēju arodbiedrības Confédération Générale 
du Travail–Force Ouvrière pārstāve, L. Batut EESK darbojas kā kvestore un 
II grupas locekle (SOC/TEN). (mvd) ●

Henri Malosse par inovāciju ekonomikā

Ikgadējo pasākumu “Ekonomikas dienas” (Journées de l’Economie), kas 
no 2011. gada 9. līdz 11. novembrim notika Lionā, apmeklēja vairāk nekā 
2000 pārstāvju no politikas, ekonomikas un uzņēmējdarbības jomas, tostarp 
Francijas Uzņēmumu kustības (MEDEF) priekšsēdētāja Laurence Parisot un 
Francijas Ekonomikas, fi nanšu un rūpniecības ministrs François Baroin. EESK 
Darba devēju grupas priekšsēdētājs Henri Malosse pievērsās jautājumam par 
attiecībām starp lieliem un maziem uzņēmumiem. Viņš uzsvēra, ka “mums no 
apakšuzņēmuma līguma attiecībām un atkarības ir jāpārorientējas uz attiecī-
bām, kuru pamatā ir uzticība un partnerība, īpaši attiecībā uz klasteriem, kas 
var sekmēt inovāciju, pētniecību un attīstību. Mums ir jāveido “ekosistēmu” 
Eiropas modelis, kas dos iespēju uzlabot konkurētspēju un saglabāt vairumu 
darba vietu Eiropā”. (mm) ●

Drīzumā EESK
EESK un ideju laboratorijas “Mūsu Eiropa” organizētā politikas lēmēju un pilsoniskās 
sabiedrības tikšanās, lai veicinātu kopēju enerģētikas politiku

Pašiniciatīvas atzinumā par tematu “Pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana nākotnes Eiropas Enerģētikas kopienas izveidē”, 
ko sagatavoja Pierre-Jean Coulon (Francija, II grupa) un ko EESK izskatīs 2012. gada janvāra plenārsesijā, ir piedāvāts 
konkrēts redzējums tam, kādai vajadzētu būt integrētākai un solidārākai Eiropas enerģētikas politikai.

Šī jaunā procesa pirmais posms ir konference “Eiropas Savienība ceļā uz Eiropas Enerģētikas kopienu”, ko EESK un 
ideju laboratorija “Mūsu Eiropa” ar Jacques Delors atbalstu organizēs 2012. gada 31. janvārī. Konferencē tiks izskatīti 
ES enerģētikas politikas galvenie problēmjautājumi: iekšējā tirgus izveides pabeigšana, energoapgādes drošības nostip-
rināšana un pāreja līdz 2050. gadam uz tādu energosistēmu, kas rada minimālas CO

2
 emisijas.

Piedaloties Eiropas Enerģētikas kopienas projekta aizsācējam Jacques Delors, augsta līmeņa politiķi un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvji diskutēs par darbības starpposmiem, lai panāktu reālu enerģētisko integrāciju ES mērogā. Mērķis, 
kas jāsasniedz, ir labāk koordinēt dalībvalstu, Eiropas Savienības un uzņēmēju darbības un ņemt vērā ES iedzīvotāju 
intereses enerģētikas jomā, sevišķi attiecībā uz pastiprinātu aizsardzību piegādes traucējumu gadījumā, kontrolētām 
un pieņemamām cenām, kā arī lielāku solidaritāti. (ac) ●

Komisāre Cecilia Malmström, vadītājs prof. Fargues, apaļā galda delegācijas ziņotāji A. Xuseyn, T. Baghajati, J. Bains.

EESK locekle Laure Batut.

Henri Malosse, EESC member
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