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Vairāk Eiropas — arī enerģētikāGodātie lasītāji!
2011. gada beigās atjaunojās mūsu valstu un val-
dību vadītāju solidaritāte un uzticēšanās eiro. 
Eiropadomes decembra sanāksmē viņi, izņe-
mot Apvienotās Karalistes pārstāvjus, vienojās 
apspriest Līgumā veicamās izmaiņas, kas ļautu 
nostiprināt ES ekonomikas pārvaldību. Lai arī 
Eiropa vēl nav pārvarējusi grūtības, mūsu Eko-
nomikas un monetārā savienība beidzot ir ceļā 

uz stabilitāti. Šis solis uz priekšu tika izdarīts, pateicoties mūsu vadošo politiķu 
atskārsmei — un ar to saistītajai atbildības izjūtai —, ka šo krīzi var pārvarēt 
vienīgi kopīgiem spēkiem.

Eiropas vadošie politiķi guva iedvesmu virzībai uz plašākām Eiropas pilnva-
rām ekonomikas un budžeta jautājumos. Tomēr arī vēl daudzās citās politikas 
jomās varētu izmantot šādu pieeju. Šajā sakarā vēlos pieminēt Jean-Claude 
Trichet kga komentāru laikraksta Les Echos 28. decembra izdevumā: “Šodien 
ir tikpat daudz iemeslu cīnīties par aizvien integrētāku savienību Eiropā kā 
1945. gadā, un šie iemesli skar nākotni un neko citu.” Uz to norāda jaunā 
ģeopolitikā situācija pasaulē, mūsu globālie ekonomiskie apstākļi, problēmas 
nodokļu un mūsu planētas aizsardzības jomā, kā arī nepieciešamība nodrošināt 
izaugsmi, inovāciju un konkurētspēju, vienlaikus ievērojot sociālās tiesības un 
nodrošinot pienācīgu dzīvi visiem. 

Vienīgi ar savu iedzīvotāju atbalstu “jaunā” Eiropa var veidoties un iegūt 
leģitimitāti, kas nepieciešama pastāvēšanai ilgtermiņā. Tādēļ EESK cenšas 
izvērst vēl plašākas publiskās debates visā Eiropā. 31. janvārī notikusī kon-
ference par Eiropas Enerģētikas kopienu apliecināja mūsu divējādo mērķi: 
pirmkārt, panākt, ka Eiropas Savienība atrod kopīgu risinājumu tādiem aktu-
āliem problēmjautājumiem kā enerģijas piegāde, un, otrkārt, iesaistīt pilso-
nisko sabiedrību debatēs, lai integrācijas procesam piešķirtu jaunu sparu un 
demokrātisko leģitimitāti.

Eiropa var būt vienota, un tai jābūt vienotai, ja tā vēlas ietekmēt starptau-
tiskās sarunas par klimatu. Konference “Domāsim ilgtspējīgi, būsim atbildīgi”, 
kas notika 7. un 8. februārī, bija nozīmīga iespēja apmainīties ar idejām. Tās 
secinājumi tiks iesniegti Eiropadomes marta sanāksmei, kurā tiks izstrādāta 
ES nostāja ANO konferencei par ilgtspējīgu attīstību (Rio+20 konference).

Šajās jomās, tāpat kā daudzās citās, Eiropas Savienībai ir izdevība sasniegt 
savu mērķi, ja vien tai ir vienota nostāja. Man patīk atkārtot: “Atcerēsimies, 
ka Eiropa nav problēma, bet gan risinājums!”

Staff an Nilsson
Priekšsēdētājs
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TURPMĀKIE PASĀKUMI

“Enerģētika ir joma, kurā Eiropa 
līdz šim ir pievīlusi savus iedzīvo-
tājus”,  — tā 31.  janvārī, atklājot 
konferenci “Eiropas Savienība ceļā 
uz Eiropas Enerģētikas kopienu”, 
teica Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas priekšsēdētāja viet-
niece Anna Maria Darmanin. Nesen 
veiktā aptaujā vairums eiropiešu 
norādījuši, ka justos labāk aizsargāti, 
ja enerģētikas joma Savienībā tiktu 
stingrāk koordinēta (tā uzskata 60 % 
respondentu) un ja piegādes traucē-
jumu gadījumā valstis rīkotos soli-
dārāk (79 %).

Tomēr, par spīti šīm nepārpro-
tami izteiktajām gaidām, iekšējā 
elektrības un gāzes tirgus izveidē 
Eiropa rīkojas nožēlojami lēni. “Ir 
redzams, ka valstu līmenī enerģēti-
kas politikas iespējas ir ierobežotas, 
tomēr Eiropai joprojām nav kopīgas 
enerģētikas politikas, kas ļautu šos 
ierobežojumus pārvarēt”, konferen-
cei nosūtītā rakstiskā paziņojumā 
norāda Jacques Delors. Kādreizējais 
Eiropas Komisijas priekšsēdētājs 
bija pirmais, kurš ierosināja ideju 
par Eiropas Enerģētikas kopienas 
izveidi, kas ļautu ātrāk nonākt pie 
reāli funkcionējoša Eiropas enerģē-
tikas tirgus. “Mums ir jānovērš tirgu 
sadrumstalotība un līdz 2014. gadam 
jāpabeidz iekšējā tirgus izveide. Tādā 
gadījumā 2020. gadā ES IKP iegūtu 
papildus 0,8 procentus”, saka Eiro-
pas enerģētikas komisārs Günther 
Oettinger.

Tā kā patlaban situācija ir neie-
priecinoša, darba ir ārkārtīgi daudz. 
Kā norāda nesen izstrādāta EESK 
atzinuma par Eiropas Enerģētikas 

kopienu ziņotājs Pierre-Jean Coulon, 
patlaban tikai 10 % elektrības tiek 
pārvirzīti no vienas valsts uz citu, 
patērētāji joprojām nevar izvēlēties 
piegādātāju no citas dalībvalsts, 
pieaug enerģētiskā nabadzība, tīklu 
plānošana lielākoties ir valstu kom-
petencē un Eiropas Savienībai nav 
vienotas nostājas sarunās ar piegā-
dātājvalstīm. 

EESK atzinumā pausts aicinājums 
veidot Eiropas Enerģētikas kopienu. 
Viens no tās būtiskākajiem elemen-
tiem ir iecere izveidot reģionālus 
enerģētikas blokus, kuros valstis 
un operatori saskaņotu svarīgākos 
lēmumus par energoavotu struk-
tūru un par tīklu pilnveidi. “Tādējādi 
varētu gūt ievērojamus apjomradī-
tus ietaupījumus un stimulēt jaunu 
enerģijas avotu attīstību”, uzskata 
P.  J. Coulon, “turklāt pakāpeniski 
tiktu integrēti tirgi, kas līdz šim dar-
bojušies atrauti viens no otra, un līdz 
ar to izlīdzinātos arī cenas.”

Savukārt Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētājs Martin Schulz 
uzsvēra, ka projekts palīdzētu saga-
tavoties pārejai uz sabiedrību, kuras 
radītās oglekļa dioksīda emisijas 
līmenis būtu zems, jo tas sekmētu 
jaunu darbavietu izveidi un strau-
jāku izaugsmi.

Daudzi konferences dalībnieki 
pamatoja vajadzību pēc kopīgas pie-
ejas enerģijas ražošanai, pārvadīša-
nai un patēriņam, un norādīja, ka to 
dalībvalstu gala patērētājiem, kuras 
darbojas izolēti, sekas var būt ļoti 
smagas, proti, enerģijas ražošanā un 
patēriņā cenas var ievērojami celties 

vai svārstīties. Daži dalībnieki stingri 
iebilda pret priekšlaicīgu atteikšanos 
no kodolenerģijas par labu “netīrā-
kiem” energoavotiem, norādot, ka 
tādējādi var tikt apdraudēti ES mērķi 
enerģētikas un klimata jomā.

Jau daudzkārt ir uzsvērts, ka vaja-
dzīga koordinēta rīcība, lai saistībā 
ar gaidāmo enerģētikas pāreju opti-
mizētu ne tikai ekoloģiskās, bet arī 
sociālās un rūpniecības pārmaiņas. 
Enerģētikas politika būtu pilnībā 
jāsaskaņo ar klimata politiku, un 
par tās centrālo elementu jākļūst 
enerģijas gala patērētājiem. Kon-
ferences dalībnieki atzina, ka vēl ir 
daudz darāmā, lai tādos aspektos kā 
enerģijas cenu pieejamība un pilso-
niskās sabiedrības iesaiste svarīgāko 
enerģētikas lēmumu pieņemšanā 
izveidotu patiešām iekļaujošu ener-
ģētikas politiku.

Drīzumā pēc konferences Staff an 
Nilsson un Jacques Delors pieņems 
un parakstīs kopīgu deklarāciju, kurā 
mudinās nekavējoties veikt konkrē-
tus pasākumus, lai integrētu ES ener-
ģētikas politiku.

Šajā panākumiem bagātajā 
konferencē piedalījās vairāk nekā 
200  dalībnieku. To kopīgi rīkoja 
EESK un Notre Europe, kas ir Jacques 
Delors dibināta Eiropas mēroga ideju 
laboratorija (think-tank). (mb) ●

No kreisās uz labo: Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Martin Schulz, EESK priekšsēdētāja vietniece Anna Maria Darmanin 
un ES enerģētikas komisārs Günther Oettinger
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Janvārī notika Komitejas pirmā 
plenārsesija Dānijas prezidentūras 
laikā. Eiropas lietu ministrs Nikolaï 
Wammen tajā iepazīstināja ar Dāni-
jas valdības prioritātēm turpmāka-
jiem 6 mēnešiem.

Ministrs precizēja, ka Dānijas 
prezidentūras darba programmas 
vadmotīvs, protams, ir ekonomikas 
un sociālās krīzes pārvarēšana, taču 
jānovērš arī krīzes sekas politikas 
jomā. Tāpēc Dānijas prezidentūra 
darīs visu iespējamo, lai saglabātu 
ES vienotību, lai tā būtu kā “ģimene, 
kurā ir 27  locekļi”, nevis “10 vai 
17 valstu klubs”.

Prezidentvalsts Dānijas prioritātes 
saistītas ar atbildīgu, dinamisku, eko-
loģisku un drošu Eiropu.

Atbildīga Eiropa ir tāda Eiropa, 
kas īsteno fi nanšu kontroli kā valstu, 
tā arī ES līmenī. Šajā nolūkā jāievieš 
un jāievēro jaunā ekonomikas pārval-
dība, kurā paredzēts plašāk koordinēt 
un stingrāk uzraudzīt valstu fi nanšu 
un ekonomikas politikas jomas. 
Dānija vēlas, lai 2014.–2020. gada 
budžeta apspriešanā, kas paredzēta 

līdz 2012. gada beigām, tiktu apvie-
nota gan “fi nansiālā atbildība”, gan 
“izaugsmes nodrošināšana”. 

Ar dinamisku Eiropu prezidentūra 
saprot iekšējā tirgus modernizēšanu, 
lai tā izveides 20. gadadienā iekšējā 
tirgū būtu labvēlīgāka vide kapitāla 
piesaistei, liels publiskā iepirkuma 
noteikumu elastīgums, lielākas dro-
šības garantijas patērētājiem un efek-
tīvāka uzņēmumu piekļuve patentu 
sistēmai.

Ministrs uzskata, ka turpmāk 
straujāk jāīsteno pāreja uz ilgtspē-
jīgu ekonomiku, lai nepieļautu mūsu 
zināšanu aizplūšanu un darba vietu 
pārcelšanu uz citām valstīm. Lai vei-
dotu ekoloģiskāku Eiropu, Dānijas 
prezidentūras darba programmas 
priekšplānā izvirzīta ne tikai izaug-
smes, bet arī enerģētikas, lauksaim-
niecības un zivsaimniecības politika.

Visbeidzot, prioritāte jāpiešķir 
Šengenas zonas valstu sadarbības 
stiprināšanai un virzībai uz Eiropas 
patvēruma sistēmas izveidi, jo pēc 
“arābu pavasara” notikumiem aktuāls 
kļuvis jautājums par bēgļu pienācīgu 

uzņemšanu un patvēruma pietei-
kumu izskatīšanu. ES paplašināšanās 
jomā, izmantojot uz rezultātiem bal-
stītu pieeju, tiks turpinātas sarunas 
ar Turciju, Islandi, kā arī Serbiju un 
Melnkalni.

Atbilstīgi Lisabonas līgumā 
noteiktajai institucionālajai struk-
tūrai rotējošās prezidentūras uzde-
vums ir īstenot “godīga starpnieka” 
funkciju, ko Dānijas valdība apņemas 
darīt.

Priekšsēdētājs Staffan Nilsson 
pauda gandarījumu, ka Dānijas pre-
zidentūra dos “jaunu vitamīnu devu” 
Komitejas turpmākajam darbam. 
Wammen kgs norādīja, ka Dānijas 
prezidentūra uzskata Komiteju ne 
vien par nozīmīgu, bet par vienu no 
galvenajiem partneriem; triju grupu 
priekšsēdētāji savukārt pauda cerību, 
ka Dānijas prezidentūra palīdzēs 
Eiropai atgriezties “uz pareizā ceļa”. 
Balstoties uz stabilām partnerattiecī-
bām, Dānija un EESK cieši sadarbo-
sies, lai Eiropas Savienība pārvarētu 
krīzi. ●

No kreisās uz labo: EESK priekšsēdētājs Staff an Nilsson un Dānijas Eiropas lietu ministrs Nicolai Wammen

Pilsoniskā sabiedrība darbosies partnerībā ar ES 
prezidentvalsti Dāniju

Ekonomikas krīze ir smagi ietekmē-
jusi darba tirgu. Tūkstošiem uzņē-
mumu pārtrauc uzņēmējdarbību, 
saglabājas augsts bezdarba līme-
nis, samazinās darba algas, sociālās 
nodrošināšanas sistēmām samazina 
budžetu un palielinās nabadzība un 
sociālā atstumtība. 

Priekšnosacījums veiksmīgai izie-
šanai no minētās krīzes ir labi izglī-
tota jaunā paaudze, kas spēj izdarīt 
apzinātu izvēli. Dalībvalstīm tādēļ 
jāvelta īpaša uzmanība publiskajām 
investīcijām izglītībā un profesionā-
lajā izglītībā, kas ir un kam jāpaliek 
cilvēka pamattiesībai un jāatbilst 
sabiedrības interesēm. Investēšana 
izglītībā var palīdzēt sasniegt stratē-
ģijā “Eiropa 2020” izvirzītos mērķus 

attiecībā uz nodarbinātības līmeni 
(līdz 2020. gadam jābūt nodarbinā-
tiem 75 % iedzīvotāju vecumā no 20 
līdz 64 gadiem) un sociālo iekļaušanu 
(20 miljoniem iedzīvotāju jāizkļūst 
no nabadzības).

Izglītības jautājumi attiecas uz 
visiem dzīves posmiem, sākot no 

pirmsskolas izglītības līdz pat augs-
tākajai izglītībai un pieaugušo izglī-
tībai, un dažādām izglītības sistēmām 
— formālo un neformālo izglītību un 
ikdienēju izglītošanos. Ņemot vērā 
iepriekš minēto, SOC specializētā 
nodaļa 24. janvārī organizēja konfe-
renci “Ekonomikas krīze, izglītība un 
darba tirgus”, kuras mērķis bija rast 
labākus veidus jauniešu integrācijai 
darba tirgū, pievērsties mūžizglītības 
problēmām un paaugstināt gados 
vecāku darba ņēmēju kvalifi kāciju.

Konferencē piedalījās liels skaits 
lēmumu pieņēmēju, tai skaitā 
Eiropa izglītības, kultūras, daudzva-
lodības un jaunatnes lietu komisāre 
Androulla Vassiliou kdze, Dānijas 
bērnu lietu un izglītības ministre 

Christine Antorini kdze, kā arī Eiro-
pas Parlamenta pārstāvji. Debatēs 
piedalījās arī ESAO, Eiropas Stu-
dentu foruma, Eiropas Jaunatnes 
foruma, Eiropas Arodbiedrības Izglī-
tības komitejas pārstāvji un daudzas 
citas ieinteresētās personas. (mvd)
 ●

Investēšana izglītībā 
ir priekšnosacījums ES 
izvešanai no krīzes

Dāņu dizains Eiropas lietās

Turpmākie seši mēneši Eiropas 
Savienībai nebūs viegli. “Vissmagā-
kās ekonomiskās, sociālās, politiskās 
un institucionālās krīzes apstākļos, 

kādi Eiropā, iespējams, jebkad ir pie-
redzēti, izšķirīga nozīme ir spēcīgai 
Dānijas vadībai,” uzsver Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komi-
tejas priekšsēdētājs Staff an Nilsson. 
EESK ir paudusi apņēmību aktīvi 
darboties kopā ar prezidentvalsti, 
īstenojot visas Eiropas pilsoniskās 
sabiedrības ciešu līdzdalību, lai 
atbalstītu un veicinātu vides, eko-
nomisko un sociālo progresu.

EESK pamatuzdevumos centrālo 
vietu ieņem dialoga un līdzdalības 
veicināšana vietējā līmenī un iedzī-
votāju ciešāka iesaistīšana. Komi-
tejas locekļiem ir izšķirīga loma, jo 
viņi skaidro ES politiku savās valstīs, 
uzklausa sabiedrības intereses un 
vajadzības un atspoguļo šo atgrie-
zenisko saikni diskusijās, kas notiek 
Briselē. Sekmīgi pārvarēt krīzi un 

īstenot ilgtspējīgu darba vietu un 
izaugsmes scenāriju varēs vien tad, 
ja visa sabiedrība būs gatava iesais-
tīties un ja visi procesu dalībnieki 
uzņemsies pilnu atbildību.

Lai gan īstermiņa pasākumi ir 
vajadzīgi krīzes pārvarēšanai, īpaši 
svarīgi ir arī saglabāt ilgtermiņa 
redzējumu par to, kā radīt vislabākos 
priekšnoteikumus Eiropas nākamo 
paaudžu labklājībai.

Ar šādu ievirzi EESK turpina pie-
vērsties ilgtspējībai un ir apņēmusies 
sekmēt tās iekļaušanu visās politikas 
jomās. Stratēģijas “Eiropa  2020” 
izvirzīto gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes mērķu īste-
nošana Stratēģijas “Eiropa  2020” 
koordinācijas komitejas vadībā jau 
tagad ir EESK prioritāte.

Atspoguļojot savas īpašās zinā-
šanas patērētāju aizsardzības jomā, 
EESK 2012. gada martā Kopenhā-
genā rīko ikgadējo Eiropas patērē-
tāju dienu pasākumu. “Patērētāju 
uzticēšanās ir būtiska, lai atdzīvinātu 
vienoto tirgu,” uzsver EESK locekle 
Benedicte  Federspiel, kura pārstāv 
Dānijas Patērētāju padomi.

EESK arī gatavo savu vēstījumu 
un ieguldījumu ANO konferencē par 
ilgtspējīgu attīstību (Rio+20 konfe-
rence), kas notiks 2012. gada jūnijā. 
EESK Ilgtspējīgas attīstības novēro-
šanas centrs ir uzņēmies koordinēt 
plašu sabiedrisko apspriešanu, un 
2012. gada februārī Komiteja kopīgi 
ar Eiropas Komisiju organizēs kon-
ferenci, lai veicinātu dialogu, dalītos 
pieredzē, apzinātu paraugpraksi, 
apspriestos un vienotos par veica-

majiem uzdevumiem, kā arī iesniegtu 
priekšlikumus lēmumu pieņēmējiem 
par tādiem tematiem kā vidi saudzē-
joša ekonomika, patēriņš, pārvaldība 
un nabadzības izskaušana.

Turpmākajos mēnešos nedrīkst 
aizmirst par krīzes sociālo ietekmi. 
“Eiropas lielākā problēma ir bez-
darbs, īpaši jauniešu vidū,” norāda 
EESK locekle Marie-Louise Knuppert, 
kura pārstāv Dānijas Arodbiedrību 
konfederāciju. Viņa aicina nākt klajā 
ar jauniem priekšlikumiem, lai palī-
dzētu jaunajiem darba meklētājiem 
iesaistīties darba tirgū. Komitejai ir 
īpaši interese par Eiropas jauniešu — 
rītdienas lēmumu pieņēmēju — vie-
dokļiem un pieredzi, un 2012. gada 
aprīlī Komiteja Briselē rīkos savu 
trešo jaunatnes plenārsesiju ar devīzi 
“Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”. ●

European Economic and Social Committee

The European Economic
and Social Committee 

during the
Danish Presidency

January – June 2012     
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EESK Starptautiskajā Zaļajā 
nedēļā Berlīnē

Ķirši uzziedēs no jauna

EESK priekšsēdētājs Staff an Nilsson 
un EESK Lauksaimniecības, lauku 
attīstības un vides specializētā 
nodaļa (NAT) aktīvi iesaistījās 
Berlīnē rīkotās Starptautiskās 
Zaļās nedēļas pirmo dienu norisēs 
2012. gada 19.–21. janvārī.

Starptautiskā Zaļā nedēļa ir 
pasaulē lielākais pārtikas, lauksaim-
niecības un dārzkopības gadatirgus, 
kura laikā rīko arī komerciālas un 
nekomerciālas izstādes, kuru temats 
katru gadu ir cits. Starptautiskās 
Zaļās nedēļas galvenais politiskais 
pasākums, Pasaules pārtikas un 
lauksaimniecības forums (PPLF), 
pulcēja augsta līmeņa politiķus no 
visas pasaules, nozares pārstāvjus, 
ekspertus sadarbībā attīstības jomā, 
kā arī zinātnes aprindu un pilso-

EESK NAT specializētās nodaļas 
sanāksmē 20.  janvārī Starptautis-
kās zaļās nedēļas galvenajā mītnē 
notika publiska uzklausīšana “KLP 
2020. gada perspektīvā — vai jaunā 
Kopīgā tirgus organizācija nodro-
šinās vairāk pilnvaru lauksaimnie-
kiem?” Uzklausīšanas sanāksmes 
secinājumus iekļaus EESK atzinumā 
par tematu “KLP 2020.  gada per-
spektīvā”, kuru paredzēts pieņemt 
2012. gada martā. (fda) ●

Papildu informācija:

Starptautiskā zaļā nedēļa: http://
www.gruenewoche.de/ne/

Pasaules pārtikas un lauksaimnie-
cības forums: http://www.gff a-berlin.
de/en

ES loma miera veidošanā

Atzinumā REX/316 (ziņotāja 
— Jane Morrice kdze, UK, III) 
ir novērtēta ES loma miera 
veidošanā, ierosinātas dažas 
pamatnostādnes attiecībā uz 
paraugpraksi un turpmāko 
politiku minētajā jomā, īpaši 
uzsverot pilsoniskās sabiedrības 

aizvien pieaugošo nozīmi. ES Ārējās darbības dienesta izveide 
sniedz lielisku iespēju pastiprināt vienotību un izstrādāt integ-
rētu sistēmu globālu konfl iktu risināšanai. ES, demonstrējot 
pasaulē visveiksmīgāko politiskās integrācijas modeli, savās 
miera veidošanas misijās varētu iet vēl tālāk, nosakot holis-
tisku pieeju. Praksē šo jauno stratēģiju varētu īstenot, vien-
laikus veicot civilus, militārus, diplomātiskus, humanitārus, 
attīstības, tirdzniecības un investīciju pasākumus. Saskaņā 
ar minēto jauno koordinēto pieeju pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām būtu izšķiroša loma, nodrošinot ikvienas miera 
veidošanas stratēģijas efektivitāti un ilgtspēju. Tādēļ ir izvir-
zīti konkrēti priekšlikumi izveidot datu bāzi, kurā iekļauti 
Eiropas eksperti miera veidošanas jomā un kuri pārstāv tiesu 
iestādes, policijas spēkus, NVO, mediatorus utt., un izveidot 
darba grupu, kurā ir Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas, 
Reģionu komitejas un, protams, EESK pārstāvji. (asp) ●

ĢMO Eiropas Savienībā

EESK nostāju attiecībā uz ĢMO Eiropas Savienībā atbalstīja 
lielākā daļa locekļu, kas piedalījās janvāra plenārsesijā, kur ar 
to iepazīstināja ziņotājs Martin Siecker (Darba ņēmēju grupa, 
Nīderlande). Spēkā esošie ES tiesību akti par ĢMO tiek pār-
skatīti, tāpēc tuvākajā nākotnē EESK biežāk sniegs atzinu-
mus par politiku un tiesību aktiem, kas attiecas uz ģenētiski 
modifi cētajiem organismiem. Lai sagatavotos gaidāmajām 
debatēm un tās ievirzītu, atzinumā īsi raksturots pašreizējais 
stāvoklis un jautājumi, kas attiecas uz ĢMO un to regulējumu 

ES. ĢMO problemātika ir 
saistīta ar dažādiem ētiska, 
ekoloģiska, tehnoloģiska 
(sociāl)ekonomiska, tie-
siska un politiska rakstura 
jautājumiem, un tie visi 
jāapsver plašā sociālā kon-
tekstā. Atzinuma mērķis ir 

piedāvāt ceļvedi līdzsvarotām un lietderīgām politiskajām 
debatēm par šiem svarīgajiem jautājumiem. (ail) ●

Enerģētikas politika: vairāk Eiropas, lūdzu…

Lai ES mēroga iekšējā enerģētikas tirgus pilnveidošanā atgūtu 
zaudēto impulsu, EESK sagatavojusi pašiniciatīvas atzinumu, 
kurā plašāk izvērsta bijušā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 
Jacques Delors ideja par Eiropas Enerģētikas kopienas izveidi. 

Atzinumā uzsvērts, cik svarīga ir vienota pieeja enerģijas 
ražošanai, pārvadei un patēriņam, un norādīts, ka dalībvalstīm 
šajā ziņā būtu jārīkojas atbildīgi. Komiteja pauž vilšanos par 
vienpusējiem lēmumiem energoavotu izvēlē un norāda, ka 
solidaritātes un efektivitātes labad šādi lēmumi būtu jāpieņem, 
vienojoties ES līmenī. 

Kā pirmo soli ceļā uz Eiropas Ekonomikas kopienu EESK 
atbalsta ierosmi veidot reģionālus enerģētikas blokus, kuros 
valstis un operatori saskaņotu svarīgākos lēmumus par ener-
goavotu struktūru un par tīklu attīstību. Komiteja norāda, ka 
tādējādi varētu gūt ievērojamus apjomradītus ietaupījumus, 
turklāt pakāpeniski tiktu integrēti tirgi, kas līdz šim darboju-
šies izolēti; līdz ar to izlīdzinātos arī cenas. 

Komiteja atbalsta J. Delors priekšlikumu izveidot Eiropas 
dabasgāzes iegādes grupu, lai tādējādi stiprinātu dalībvalstu 
un uzņēmumu spējas panākt sev vēlamo sarunu rezultātu. 
EESK ir cieši pārliecināta, ka Eiropas Komisijai būtu dalībval-
stu vārdā jārisina sarunas ar trešām valstīm un ka Komisijai ir 

piešķiramas pilnvaras pārbaudīt valstu enerģētikas nolīgumus, 
pirms tie stājas spēkā. (mb) ●

Jauniešu nodarbinātība, tehniskās prasmes 
un mobilitāte

Analizējot ekonomikas krīzes sekas, var secināt, ka darba 
tirgū ir strukturālas problēmas. Tās visvairāk skar jauniešus: 
iekļauties darba tirgū kļūst aizvien grūtāk. EESK pašiniciatīvas 
atzinumā SOC/421 (ziņotāja Dorthe Andersen kdze, Darba 
devēju grupa, Dānija) ir apzināti pasākumi, kas jāīsteno, lai 
jauniešiem atvieglotu iekļaušanos darba tirgū un mobilitāti 
tajā. Atzinumā īpaši ir uzsvērts, ka ir svarīgi iedibināt cie-
šāku sadarbību starp uzņēmumiem un izglītības nozari, kā 
arī uzlabot nodarbinātības iespējas, vidusskolu audzēkņiem 
dodot iespēju apgūt attiecīgas prasmes. (rdr) ●

Profesionālā izglītība un apmācība kā pievilcīga 
alternatīva augstākajai izglītībai

Prognozes par Eiropas Savienībā nākotnē vajadzīgajām pras-
mēm liecina, ka līdz 2020. gadam palielināsies pieprasījums 
pēc darbaspēka ar augsta līmeņa kvalifi kāciju. EESK atzinumā 
(ziņotāja Vladimira Drbalová kdze, Darba devēju grupa, Čehi-
jas Republika) ir secināts, ka dalībvalstīm būtu jāveic savu 
profesionālās izglītības un apmācības sistēmu reforma. Pro-
fesionālajai izglītībai un apmācībai ir jākļūst par pievilcīgu 
alternatīvu akadēmiskajai izglītībai, jo ekonomikas izaugsmi 
un sociālo attīstību var nodrošināt vienīgi tad, ja šīs abas sis-

tēmas līdzsvaro. Sociālajiem 
partneriem jāpalīdz valdībām 
izstrādāt un īstenot profesio-
nālās izglītības un apmācības 
politikas, lai nodrošinātu pie-
dāvātās apmācības atbilstību 
darba tirgus vajadzībām. ●

PLENĀRSESIJA ĪSUMĀ

EESK locekle Jane Morrice

EESK loceklis Martin Siecker

EESK locekle Vladimira Drbalová

niskās sabiedrības pārstāvjus, lai 
apspriestu prioritārus lauksaimnie-
cības politikas jautājumus, atsauco-
ties uz šā gada PPLF moto “Pārtikas 
nodrošinājums, pamatojoties uz 
ilgspējīgu izaugsmi — lauksaimnie-
cība ar ierobežotiem resursiem”, kas 
ir īpaši svarīgs ilgtspējīgai attīstībai 
veltītās ANO konferences (Rio+20) 
priekšvakarā.

Nilsson kungs piedalījās vairākos 
augsta līmeņa pasākumos un PPLF 
lauksaimniecības ministru paneļdis-
kusijā 21. janvārī uzstājās ar paziņo-
jumu, uzsverot, ka ir nepieciešams 
dialogs ar lauksaimniekiem un lauk-
saimnieku organizācijām un ka tie 
jāiesaista lēmumu pieņemšanā par 
reformām, kuru mērķis ir ilgtspējī-
gāka lauksaimniecība.

No kreisās uz labo: EESK priekšsēdētājs Staff an Nilsson un Vācijas Pārtikas, lauksaimniecības un patērētāju aizsardzības ministre Ilse Aigner

Novembrī EESK Japānas kontakt-
grupa devās uz Japānu, lai izvēr-
tētu, kā valsts atgūstas pēc postošās 
zemestrīces un cunami, kas pagājušā 
gada martā prasīja 20 000 dzīvību 
un bez pajumtes atstāja 350  000 
cilvēku. Katastrofas skartajās zonās 
desmitiem tūkstošu iedzīvotāju 
joprojām dzīvo pagaidu mitekļos, 
jo ēku atjaunošana tikai tagad ir 
sākusies.

Nelaime daudziem lika uzdot sev 
jautājumu: “Kā es varu palīdzēt?” 
Daži, tāpat kā Kwansei Gakuin 
universitātes studenti, saprata, ka 
nespēj sēdēt klēpī saliktām rokām. 
Viņi sanāca kopā un izveidoja pro-
jektu “Sirds uz monētas”, kura mēr-
ķis ir vākt ziedojumus un apkopot 
vēstis no visas pasaules, lai pēc tam 
tās nosūtītu skolām vai zvejnieku 
kooperatīviem, kas atrodas izpos-
tītajās teritorijās. Savukārt ziedo-
tājiem tiek nosūtītas ziedojumu 
saņēmēju atbildes vēstules. Inter-
neta vietnē, kur publicē visas šīs 
vēstis, atrodami gan kāda turku zie-
dotāja mierinājuma vārdi “Nezau-
dējiet cerību! Jūs neesat vieni”, gan 
uzmundrinošs vēstījums no Taize-
mes: “Nepadodieties! Rīt būs atkal 

g

jauna diena!” Desmit mēnešos pro-
jekta dalībnieki savākuši vairāk nekā 
30 000 eiro. 

“Lai atgūtos no šādas nelaimes, 
ir vajadzīgs laiks. Zināt, ka kāds 
par tevi domā, ir tikpat svarīgi kā 
saņemt finansiālu palīdzību,” saka 
kontaktgrupas priekšsēdētāja Eve 
Päärendson (Igaunija, Darba devēju 
grupa). 

Pēc zemestrīces strauji pieaudzis 
dažādu nodibinājumu skaits. Sociālo 
kopu dalībniekus var sastapt ielās, 
kur viņi vāc ziedojumus un koordinē 
palīdzības programmas, un vairāk 
nekā 2000 brīvprātīgo darbojas katas-
trofas skartajā reģionā, palīdzēdami 
cilvēkiem viņu ikdienas rūpēs. 

Viņi ne tikai ir atbalstījuši val-
dību tās pūliņos atjaunot zemestrī-
ces skarto zonu un padarīt to atkal 
apdzīvojamu, bet arī spējuši pārvarēt 
vairākus šķēršļus, ar ko saskārusies 
valdība. 

Japānai nav lielas pieredzes 
ārzemju palīdzības saņemšanā un 
apgūšanā. Šī iemaņu trūkuma un 
katastrofas mērogu dēļ valdībai 
ir grūtības laikus nodot aktuālo 
informāciju panikas pārņemtajiem 
iedzīvotājiem un efektīvi sadalīt 
ziedojumus, kas ieplūst Japānā no 
visas pasaules. 2011. gada septembrī 
aptuveni 60 % ziedojumu vēl nebija 
nonākuši pie saņēmējiem. 

Lai gan brīvprātīgo pūles ir apbrī-
nas vērtas, tomēr brīvprātīgo organi-
zācijām ir ļoti nepieciešams atbalsts. 

 

Osaki, brīvprātīgie studenti projektā Heart 
on coin Kizuna, pasniedzot EESK dāvanas 
bērniem Tagajo Fureai festivālā
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Ir skaidrāk jāparāda, ka tiek atzīts 
viņu nozīmīgais devums palīdzības 
sniegšanā katastrofā cietušajiem.

EESK viesojās Japānā tieši pirms 
Ziemassvētkiem, tāpēc viesi izman-
toja izdevību pasniegt bērniem nelie-
las dāvaniņas, piemēram, kalendārus, 
krāsu zīmuļus vai lineālus. “Katas-

trofa daudziem bērniem ir atņēmusi 
vecākus. Šiem bērniem tikpat kā nav 
iespēju piedalīties skolas vai ārpus-
skolas nodarbībās. Mēs gribējām likt 
viņiem sajust, ka viņi nav pamesti, 
un ļaut uz brīdi aizmirst dzīves īste-
nību,” saka Eve Päärendson. ●

Video konkurss 2012: piedalieties balsošanā!

Modernās mākslas pieskāriens Dānijas karaļa pilī

“Mūsu ekonomikas pamati ir stabili: ES tikai vajadzīga uzticība 
un pārliecība”, Krievijas televīzijā saka Josts van Īrsels

Pēc EESK priekšsēdētāja vietnieces, 
kura ir atbildīga par saziņas jautā-
jumiem, Anna Maria Darmanin 
kundzes iniciatīvas Komiteja 
2012. gada sākumā aicināja jaunie-
šus no visas Eiropas Savienības pie-
dalīties video konkursā. Konkursa 

Dānijas ES prezidentūras ietvaros un 
sadarbībā ar Dānijas Kultūras insti-
tūtu no 18. janvāra EESK telpās ir 
aplūkojama fotoizstāde “Karaļa pils 
mūsdienīgais interjers”. Izstādē ir 
demonstrēti restaurācijas darbi, ko 
inovatīvi mākslinieki laika posmā no 
2004. gada līdz 2010. gadam veikuši 
Frederika VIII Amalienborgas pilī 
Kopenhāgenā. 

Josts van Īrsels (Joost van  Iersel), 
stratēģijas “Eiropa  2020” EESK 
Koordinācijas komitejas priekšsē-
dētājs piedalījās televīzijas “Krievija 
Šodien” atklātajās debatēs, kuras 
vadīja Peter Lavelle. Pārējie divi 
runātāji, Ann Pettifor un James 
Meadway pārstāvēja visumā eiro-
skeptisku nostāju, paredzot lielu 
politisku krīzi un pat eiro sabru-
kumu. Abi ļoti kritiski vērtēja Eiro-
pas vadītājus un politiķus.

Lai gan noskaņa bija diezgan nai-
dīga, van Iersel kungs spēja skaidri 
apliecināt, ka eiro salīdzinājumā ar 
dolāru un jenu ir stabils un ka ES 
ekonomikas stāvoklis ir diezgan 
labs, ņemot vērā ļoti grūtos apstākļus 
Eiropā un Rietumu pasaulē vispār. 
Grūtības, kas saistītas ar eiro, tiks 
pārvarētas. Diemžēl laika trūkuma 
dēļ nebija iespējams izskaidrot 

mērķis ir rosināt jauniešus meklēt 
radošus veidus, kādos “skaidri un 
gaiši” parādīt, ko viņiem nozīmē 
Eiropa. 

Visus video, kas tika iesniegti 
laika posmā starp 2012.  gada 
1.  janvāri un 15.  februāri, var 
atrast EESK tīmekļa vietnē http://
www.eesc.europa.eu/video-chal-
lenge. Turklāt no 18. februāra līdz 
2.  marta pēcpusdienai Jūs šajā 
tīmekļa vietnē varat nobalsot par 
savu mīļāko video. Apbalvošanas 
ceremonijā, kas notiks 2012. gada 
15. martā, trīs labākie video iegūs 
naudas balvu 10 000 eiro vērtībā.

Restaurācijas darbu ietvaros 
kroņprincis Frederiks un princese 
Mērija nolēma atļaut desmit mūs-
dienu dāņu māksliniekiem atjaunot 
dažas telpas pilī, papildinot 18. gad-
simta karalisko rezidenci ar mūs-
dienu interjera elementiem. 

Katrs mākslinieks centās gūt 
iedvesmu individuāli: dažu mērķis 

Komitejas nostāju saistībā ar turp-
māko ES ekonomikas modeli, kura 
pamatā ir stratēģija “Eiropa 2020”. 

Tomēr ir pilnīgi skaidrs, ka ES ies-
tādēm jāgūst tieši tikpat daudz uzti-
cības kā ES ekonomikas modelim. 
Galvenais vēstījums bija nepārpro-
tams: Eiropai ir plāns nākamajiem 
astoņiem gadiem. Kad debatēs pārāk 
pievērsās pēdējai Padomes sanāks-
mei un nesenajām norisēm, van 
Iersel kungs uzsvēra, ka Eiropas soci-
ālās tirgus ekonomikas paradigma, 
kurā apvienota konkurētspēja un 
sociālā iekļaušana, uzskatāma par 
panākumu modeli.

Lai saglabātu ekonomikas elastī-
gumu grūtos laikos un mainīgajos 
apstākļos pasaulē, ir būtiski uzklau-
sīt Eiropas pilsoniskās sabiedrības 
priekšlikumus ilgtermiņa un īster-
miņa stratēģijām.

Ļoti dzīvās debates bija laba 
iespēja paust Komitejas viedokli par 
šiem būtiskajiem jautājumiem aiz ES 
robežām. (asp) ●

Izdarot savu izvēli, neaizmirs-
tiet, ka 2012. gads ir Eiropas Aktīvu 
vecumdienu un paaudžu solidari-
tātes gads, un EESK ir aicinājusi 
konkursa dalībniekus šo faktu 
atspoguļot savā video. Vairāk 
informācijas par šo Eiropas gadu 
meklējiet tīmekļa vietnē http://
ec.europa.eu/social/ey2012main.
jsp?langId=en&catId=971. 

Un neaizmirstiet atbalstīt Eiro-
pas radošo un dinamisko jaunatni, 
nobalsojot par to video, kurš Jūs 
uzrunā visvairāk! (mvd) ●

bija atspoguļot pils kultūras un arhi-
tektonisko mantojumu, citi sniedza 
ieskatu paši savā mākslinieciskajā 
darbībā vai iekļāva savos darbos 
kroņprinča un princeses dzīves epi-
zodes.

Izstādes apmeklējums ir izcila 
iespēja sabiedrībai iepazīties ar 
rokoko stila un mūsdienu mākslas 
veiksmīgu apvienojumu. 

EESK 26.  janvārī bija tas gods 
uzņemt savās telpās arī pašu kroņ-
princi un princesi. Attēli par šo 
apmeklējumu pieejami EESK 
tīmekļa vietnē http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.events-and-
activities-culture-royal-modern-
household-photos.

Izstādi atklāja 18.  janvārī, pie-
daloties priekšsēdētājam Staffan 
Nilsson, un tā būs pieejama publikai 
līdz 23. martam no pirmdienas līdz 
piektdienai. (mvd) ●

No kreisās uz labo: Dānijas kroņprincese, Dānijas kroņprincis 
un EESK priekšsēdētājs Staff an Nilsson

EESK loceklis Joost van Iersel

“Arodbiedrības “Comisiones Obreras” diktatūras laikā” 
(Comisiones Obreras en la Dictadura)

“Arodbiedrības “Comisiones Obreras” 
diktatūras laikā” (Comisiones Obreras 
en la Dictadura) ir nosaukums nesen 
publicētajai grāmatai, kuras autors ir 
EESK loceklis un bijušais arodbiedrību 
konfederācijas “Comisiones Obreras” 
(CCOO) par ārlietu jautājumiem atbil-
dīgais sekretārs Juan Moreno. Grā-
matas prezentācija notika 18. janvārī 
EESK, un pasākumu vadīja II grupas 
priekšsēdētājs Georges Dassis.

16 plašās nodaļās izklāstīta arod-
biedrību Comisiones Obreras vēsture, 
proti, no to izveides Franko diktatūras 
laikā līdz Arodbiedrību konfederācijas 
legalizēšanai 1977. gada aprīlī.

Šī publikācija sniedz vispārēju 
ieskatu Comisiones Obreras sociāli 
politiskajā kustībā, detalizēti izklāstot 
arodbiedrību darbību un zaudējumus, 
kurus cieta Comisiones Obreras locekļi 
un vadītāji. Grāmatas nobeigumā 
raksturots pārmaiņu posms, kad pēc 
diktatora nāves CCOO aicināja uz 
neskaitāmiem streikiem, lai nosodītu 
iepriekšējās politikas turpināšanu, un 
stingri nostājās pret labējo ekstrēmistu 
vardarbību, kas izraisīja tādus smagus 
noziegumus kā Atočas slaktiņš; kurš 
kļuva par pamudinājumu konservatī-
visma pārvarēšanai un ātrākai pārejai 
uz demokrātiju. (ail) ●

Drīzumā EESK
Četrpadsmitā Eiropas Patērētāju diena — jaunas iespējas virzībā uz ilgtspējīgu patēriņu

Eiropas Patērētāju diena, ko šogad 
rīko četrpadsmito reizi, notiks 
15. martā Kopenhāgenā un galvenā 
uzmanība tajā tiks pievērsta ilgtspē-
jīgam patēriņam. 

Ilgtspējīgs patēriņš nozīmē, ka ir 
garantēta pamatvajadzību apmie-
rināšana un dzīves labāka kvalitāte 
gan šodien, gan nākamajām paau-
dzēm. Tādēļ patērētāju pašreizējā 
attieksme, kā arī energoefektivitāte 
un klimata pārmaiņas izvirza nozī-
mīgus jautājumus, un ir jāmeklē 

jaunas iespējas ilgtspējīga patēriņa 
sasniegšanai. Eiropas Patērētāju die-
nas trīs apakškomisijas pievērsīsies 
minētajiem jautājumiem, galveno 
uzmanību veltot pašreizējai krīzei un 
ietekmei, kāda tai ir uz mūsu vajadzī-
bām un pirkšanas veidiem. (mvd)
 ●

Sīkāka informācija par šo pasā-
kumu atrodama tīmekļa vietnē 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-european-
consumer-day-2012. 
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