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Saruna ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Jerzy Buzek

EESK Info: Ar kādu vēstījumu jūs vērsīsieties pie pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem no visas Eiropas? Vai arī turpmāk tiks 
stiprināta EP deputātu sadarbība ar pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem?

Jerzy Buzek: Gribētu vēlreiz uzsvērt organizētās pilsoniskās sabiedrības nozīmi 
demokrātijā. Par to runāju arī Agoras atklāšanā šā gada janvārī, kā arī, vairāk-
kārtīgi nosodot Ziemeļāfrikas valstu un Baltkrievijas režīmu. Šajos gadījumos 
esmu atkārtojis, ka jāpastiprina atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizācijām. 
Tas ir atbalsojies vairākās EP rezolūcijās. Jo Eiropas Savienībā mums ir zināms, 
ka bez pilsoniskās sabiedrības nav demokrātijas.

Jūs Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā pārstāvat pilsonisko 
sabiedrību un sabiedrībai svarīgas intereses. Jūs palīdzat risināt patiesu ES 
un tās iedzīvotāju dialogu, paplašināt savās valstīs zināšanas par ES, bez kurām 
trūktu vēlmes padziļināt integrāciju. Jūs esat vajadzīgi Eiropas Parlamentam. 
Mūsu sadarbība jāturpina ES pilsoņu labad. Mūsu kopējo pieredzi varēs izman-
tot valstis, kas tikko ir nostājušās vai kādreiz nākotnē izvēlēsies nostāties uz 
demokrātisku reformu ceļa. Tas ir liels mūsu panākums.

EESK Info: Ko jūs sagaidāt no Polijas prezidentūras Eiropas 
Savienībā?

Jerzy Buzek: Bieži atkārtoju, ka ES paļaujas uz Poliju, ka tā ienesīs Eiropā jaunu 
vēsmu un iedvesmos ar savu uzņēmīgumu, atvērtību un entuziasmu. Tās ir 
Polijai raksturīgas iezīmes. Vēlamies, lai Eiropa kļūtu par pasaulē viskonkurēt-
spējīgāko ekonomiku. Tāpēc priecājos par Polijas prezidentūras izvēlētajiem 
mērķiem: rezultātus nesošu, solidāru budžetu, iekšējā tirgus nostiprināšanu 
un cilvēkkapitālā apslēptā potenciāla labāku pielietošanu.

Pozitīvi vērtēju Polijas iesaisti kaimiņattiecību politikā, tostarp Austrumu 
partnerībā un attiecībās ar dienvidu kaimiņvalstīm, kurām pateicoties, mūsu 
vērtības un uzskati izplatās ārpus ES robežām.

Būdams EP priekšsēdētājs, ceru uz Parlamenta labu sadarbību ar Polijas 
valdību, jo pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā par lielāko daļu tiesību aktu 
Eiropas Parlaments lemj kopā ar Eiropas Savienības Padomi. Tāpat ceru, ka 
Polijai izdosies sekmīgi rast kompromisu starp dalībvalstu interesēm, un tas 
nav viegli, it īpaši krīzes laikā. Izaicinājumu netrūkst, taču Polija ne vienu 
reizi vien ir apliecinājusi, ka tā ir rezultātus nesošs un solidārs ES dalībnieks 
ar milzīgu potenciālu. (mb) 
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Budžeta līdzsvaru meklējot

Polija — par konkurētspējīgas, drošas un atvērtas Eiropas izveidi 

Godātie lasītāji!
Pēc Eurostat datiem jauniešu bezdarbs Spānijā patlaban 
ir lielāks par 44 %. Tas viennozīmīgi ir nospiedošs fakts, 
turklāt arī citu ES valstu statistika sniedz maz mierinājuma. 
Jauniešu bezdarba līmenis pārsniedz 20 % vairāk nekā 
pusē dalībvalstu. Visās ES valstīs, par kurām ir pieejami 
dati, nenodarbināto jauniešu procents ir augstāks nekā 
vispārējais bezdarba līmenis. 

Jauniešu bezdarbs ir traģisks potenciāla zaudējums, kas ne tikai apdraud 
ekonomikas izaugsmi, bet nākotnē arī nopietni ietekmēs sociālo kohēziju. Turklāt 
bezdarbs ir sabiedrības problēma, kas rada milzīgas izmaksas katram indivīdam. 
Šefīldas Universitātes cilvēka ģeogrāfi jas (Human Geography) profesors Danny 
Dorling ir norādījis, ka maz kam ir tik negatīva ietekme uz jauno paaudzi kā 
bezdarbam, jo tas viņos atstāj neizdzēšamas pēdas un tam var būt ilgtermiņa sekas — 
lielāks risks kļūt par bezdarbnieku arī nākotnē un zemāki ienākumi visas dzīves 
garumā ir tikai daži aspekti. 

EESK nesen sarīkoja vairākus pasākumus, it sevišķi Spānijā un Maltā (par tiem 
varat lasīt šajā izdevumā), kuros aktīvi pievērsās šim jautājumam. Tika secināts, ka 
viena brīnumlīdzekļa problēmas atrisināšanai nav un ka jāveic pasākumi vairākās 
jomās vienlaikus. 

Pirmkārt, mums jādod jauns impulss darba vietu skaitu palielinošai ekonomikas 
izaugsmei. Ja ekonomika attīstīsies, uzlabosies arī jauniešu izredzes atrast darbu. 
Otrkārt, jārisina priekšlaicīgas izglītības pamešanas problēma un jānovērš 
neatbilstība starp izglītības sistēmām un darba tirgus vajadzībām. Šajā saistībā ļoti 
svarīga ir arī neformālā izglītība. Treškārt, darba tirgu tiesiskais regulējums jāpārvērtē 
no elastdrošības viedokļa. Mums jāsniedz jauniešiem skaidras izredzes, ka viņu 
pagaidu un/vai nepilnas slodzes darba līgumus — pēc zināma laika un izpildot 
skaidri noteiktus nosacījumus — pārveidos par beztermiņa pilnas slodzes līgumiem. 
Jaunajai paaudzei jābūt skaidrām izredzēm sasniegt lielāku stabilitāti. 

Visbeidzot mums jāpievēršas nodarbinātības pakalpojumiem. Svarīgi ir savlaicīgi 
sniegt atbalstu ik reizi, kad kāds jaunietis riskē zaudēt darbu; tāpat nozīmīga ierosme 
ir arī subsidēt nodarbinātību neaizsargātām iedzīvotāju grupām, proti, cilvēkiem, 
kuriem ir apgrūtināta piekļuve parastajam darba tirgum. It sevišķi tas attiecas uz 
jauniešiem ar ļoti zemu kvalifi kāciju vai vispār bez tās. Labs šādu pasākumu piemērs 
ir “garantijas instruments jauniešiem”, kas paredzēts iniciatīvā “Jaunatne kustībā”. 
Saskaņā ar to dalībvalstis tiek mudinātas nodrošināt, ka sešu mēnešu laikā pēc skolas 
beigšanas jauniešiem piedāvā darba vietu, papildu apmācību vai iespēju iegūt darba 
pieredzi.

Anna Maria Darmanin
Priekšsēdētāja vietniece

Godātie lasītāji!
Būdams gan EESK priekšsēdētāja vietnieks, gan 
eiropietis, gan polis, ar lielu nepacietību gaidu 
brīdi, kad Polija pirmo reizi kļūs par ES Padomes 
prezidentvalsti.

Esmu gandarīts par Polijas lēmumu rīkoties 
izlēmīgi un domāt par izaugsmi, nevis tikai par Eiropas parādu atmaksāšanu, 
kas neapšaubāmi ir svarīga, tomēr pati par sevi vien vēl nespēs garantēt stabilu 
augšupeju. Tagad, kad esam apzinājuši krīzes pamatcēloņus, ir laiks doties 
tālāk un izstrādāt pārdomātu izaugsmes stratēģiju, lai nodrošinātu Eiropas 
konkurētspēju arī nākotnē.

Es no sirds ceru, ka Polijas prezidentūra gūs panākumus vairākās nozīmīgās 
jomās, piemēram, saistībā ar vienoto tirgu. Tā izveides pabeigšana sekmētu 
ekonomikas izaugsmi. Arī tālejošs ES budžets stiprinātu Eiropas ekonomisko 
potenciālu, un es ceru, ka gaidāmajās budžeta sarunās par turpmāko fi nanšu 
plānu prezidentvalsts Polijas nostāja šajā ziņā būs stingra.

Gatavojoties gaidāmajām sarunām, EESK skaidri norādīja, ka ir jāatsakās 
no tā saucamā “taisnīgas atdeves” principa. Šāds princips ir pretrunā tādām 
vērtībām kā solidaritāte un savstarpējs labums — vērtībām, kas veido Eiropas 
integrācijas pamatu. EESK atbalsta dalībvalstu iemaksu aizvietošanu ar ES pašu 
resursiem, kuri nonāk tieši ES budžetā. Veids, kādā fi nansē ES budžetu, ir skaidrs 
apliecinājums Eiropas integrācijas panākumiem.

Divos pagājušajos gados Komiteja ir nemitīgi aicinājusi piešķirt pilsoniskajai 
sabiedrībai lielāku lomu ES rosināto tiesību aktu īstenošanā un veicināt to valstu 
ekonomisko integrāciju, uz kurām attiecas Austrumu partnerības iniciatīva. 
Tāpēc man ir prieks redzēt, ka Austrumu partnerība, kam pēdējā laikā varbūt 
pievērsts nedaudz mazāk uzmanības, kļuvusi par vienu no prezidentūras darba 
kārtības centrālajiem jautājumiem. Nesenie notikumi Vidusjūras dienvidu 
piekrastē skaidri parāda, cik svarīgi ir, lai kaimiņos valdītu stabilitāte, un tas 
attiecas ne tikai uz tirdzniecību vai energoapgādes drošību.

Šādos apstākļos Polijas pieredze, ko tā guvusi 1989. gada miermīlīgajā 
revolūcijā pret komunismu, un tās panākumi pārmaiņu procesā būtu 
izmantojami, lai vairotu demokrātiju arābu pasaulē. Līdzīgi kā tā laika Polijas 
notikumi, arī šodien arābu pasaulē notiekošais pierāda, ka pilsoniskā sabiedrība ir 
izšķirīgais spēks, kas rada vēsturi tās vispatiesākajā nozīmē. Esmu dziļi gandarīts 
un lepojos ar to, ka organizēta pilsoniskā sabiedrība, ko ES līmenī pārstāv 
EESK, ir gatava un apņēmības pilna palīdzēt Polijas prezidentūrai sasniegt tās 
vērienīgos, bet ļoti vajadzīgos mērķus.

Jacek Krawczyk
Priekšsēdētāja vietnieks

2011. gada 20. jūlijā
Varšavā, Polijā: konference 
saistībā ar EESK atzinumu 
“ES transporta politikas 
ilgtspējīga attīstība un 
TEN-T”, ko rīko sadarbībā ar 
Polijas Infrastruktūras ministriju

2011. gada 
13. septembrī
EESK telpās Briselē: EESK 
stratēģijas “Eiropa 2020” 
koordinācijas komitejas 
tikšanās ar valstu ESP 
pārstāvjiem 

2011. gada 21. un 
22. septembrī
EESK telpās Briselē, Beļģijā: 
Konkursa EESC Design Eleven 
apbalvošanas ceremonija un 
izstādes atklāšana 

ŠAJĀ IZDEVUMĀ
Eiropas Brīvprātīgā darba gads. 
Brīvprātīgais darbs — tā ir vērtība

ES prezidentvalsts Polija. 
“Polija savu darbību virzīs uz 
konkurētspējīgas, drošas un 
atvērtas Eiropas izveidi,” saka 
Polijas Ārlietu ministrijas valsts 
sekretārs 

EESK gatavo četrus Polijas 
prezidentūras pieprasītus 
izpētes atzinumus

EESK iesaistās jautājumā par 
jauniešu bezdarbu

ES un Krievijas darbseminārs 
— pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšana ilgtspējas 
nodrošināšanā 

TURPMĀKIE PASĀKUMI
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ES budžeta pārskatīšana notiek 
laikā, kad visā kontinentā valda 
liela finanšu nestabilitāte. Savus 
ieteikumus EESK apkopojusi atzi-
numā, ko izstrādājuši Malosse kgs 
(Darba devēju grupa, Francija) un 
Dantin kgs (Darba ņēmēju grupa, 
Francija). Ekonomikas un fi nanšu 
krīzes dēļ un tāpēc, ka vairumā 
dalībvalstu pieaug budžeta defi-
cīts, ir jūtams, ka Eiropas Savie-
nībai trūkst budžeta atbalsta, lai 
īstenotu savu politisko stratēģiju 

Par savu galveno uzdevumu Polija prezidentūras laikā izvirzījusi ekonomikas izaug-
smes pastiprināšanu un sabiedrības uzticības atjaunošanu. Eiropa no krīzes ir guvusi 
mācību un pārveidojusi savas struktūras ekonomikas pīlāru, bet tagad apņēmīgi 
jārīkojas, lai veicinātu izaugsmi un izveidotu konkurētspējīgu tautsaimniecību. Šajā 
nolūkā Polija pievērsīsies tam, kā paplašināt un padziļināt Eiropas vienoto tirgu, 
atbalstīt investīciju politiku un stiprināt intelektuālo kapitālu. Visi šie pasākumi 
ietilpst Polijas prezidentūras pirmajā prioritātē “Eiropas integrācija — izaugsmes 
avots”. Lai šajā jomā sekmīgi īstenotu mūsu plānus, kuri ietver arī aktīvu nodarbinā-
tības politiku, mums īpaši svarīgi būs ieteikumi, kurus esam lūguši izstrādāt Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.

Nākamais aspekts, kam plānojam pievērsties, ir “Droša Eiropa”. Te ietilpst gan 
energoapgādes drošība, ko Polija ir aizstāvējusi Eiropas Savienībā jau vairākus gadus, 
gan arī nodrošinājums ar pārtiku un ES drošības un aizsardzības politikas nostipri-
nāšana. Mūsu mērķis ir panākt, ka ES nostiprina savu pozīciju starptautiskajā arēnā, 
un mēs atbalstīsim visus pasākumus, kas palīdz sasniegt šo mērķi.

Eiropas ieguvumi no atvērtības ir trešā un visvērienīgākā no Polijas galvenajām prioritātēm ES prezidentūras laikā. 
Vēlamies, lai Horvātija pievienotos Eiropas Savienībai, un atbalstīsim citu valstu pievienošanās procesu. Padziļināsim 
Austrumu partnerību, ES orbītā iekļaujot Ukrainu, Baltkrieviju, Moldovu, Azerbaidžānu, Armēniju un Gruziju. Aus-
trumu partnerības ietvaros strādāsim pie asociācijas nolīgumu noslēgšanas un brīvo tirdzniecības zonu izveides. Šajā 
sakarā EESK mums izstrādā atzinumu par Austrumu partnerības un ES politikas austrumu dimensijas mijiedarbību.

Prezidentūra nozīmē ne tikai nākotnes plānu izstrādi, bet vispirmām kārtām tieši reaģēšanu uz tā brīža notikumiem. 
Tāpēc uzmanīgi sekosim līdzi notikumu attīstībai ES dienvidu kaimiņvalstīs un atbalstīsim pasākumus, kuru mērķis 
ir iedibināt jaunas ES attiecības ar arābu pasauli. Viens no svarīgiem punktiem ir arī kompleksas pasākumu stratēģijas 
izstrāde nolūkā izveidot demokrātiskas un modernas valsts pārvaldes struktūras minētā reģiona valstīs.

Apkopojot iepriekš teikto, Polija prezidentūras laikā vēlas veidot Eiropu ar stipru ekonomiku, kas ļautu ar pozitīvu 
skatu raudzīties nākotnē un uzlabotu ES sabiedrības noskaņojumu. Skaidrs, ka tas nebūs iespējams, ja aktīvi netiks 
iesaistīta pilsoniskā sabiedrība, ko ES līmenī pārstāv Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja. 
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vai savas jaunās saistības, kas 
izriet no Lisabonas līguma. Tāpēc 
ir vajadzīgs pārdomāts budžets, kas 
nodrošinātu līdzekļus ES mērķu 
sasniegšanai, tomēr nepalielinātu 
nodokļu slogu Eiropas iedzīvotā-
jiem un uzņēmumiem.

EESK uzskata, ka ir jāatsakās 
no “taisnīgas atdeves” principa, jo 
tas ir pretrunā Eiropas integrācijas 
pamatvērtībām — solidaritātei un 
savstarpējam labumam. Tā vietā 

jāpiemēro subsidiaritātes prin-
cips, kas paredz, ka jautājumus 
risina viszemākajā vai vismazāk 
centralizētajā pārvaldības līmenī. 
EESK atbalsta Eiropas Komisijas 
aicinājumu izmantot pašu resur-
sus, kurus var izveidot no jauna 
vai ar kuriem var aizstāt dalībvalstu 
nodevas. Dalībvalstu budžetiem un 
Eiropas budžetam citam citu jāpa-
pildina, tādējādi maksimāli palie-
linot ES iespējas sasniegt savus 
politiskos mērķus.

Lai budžets būtu efektīvs, ir ļoti 
svarīgi uzvarēt cīņā par sabiedrī-
bas viedokli. Sabiedrības atbalstu 
var gūt, arī uzskatāmi parādot, 
cik lielas būtu Eiropas pasivitātes 
izmaksas. Tāpēc, līdzīgi Eiropas 
Parlamentam, arī Komiteja vēlē-
tos, lai Eiropas pasivitātes izmak-
sas tiktu aprēķinātas un publicētas, 
uzsverot dublēšanos dalībvalstu 
budžetos. Komiteja ir gatava iesais-
tīties šādā izpētē un nodrošināt arī 
papildu informatīvo materiālu, 
kas domāts Eiropas iedzīvotā-
jiem. (ma) 
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EESK G-20 sanāksmē. Pasaules mēroga 
risinājumi cīņā pret cenu svārstībām

G-20 valstu lauksaimniecības minis-
tri 22. un 23. jūnijā tikās Parīzē, lai 
apspriestu tendences pasaules lauk-
saimniecības tirgos un ar tiem saistī-
tajās tirdzniecības sarunās. Francija, 
kas šobrīd ir G-20 prezidentvalsts, ir 
noteikusi pārtikas nodrošinājumu 
par vienu no galvenajām politikas 
prioritātēm un lūgusi EESK saga-
tavot ieguldījumu pirms jūnija 
sanāksmes. Pārtikas nodrošinā-
juma jautājumiem ir vienlīdz svarīga 
loma ES īstenotajā lauksaimniecības, 
tirdzniecības un attīstības politikā. 

Lai palīdzētu izstrādāt EESK 
nostāju, Komiteja 23. maijā organi-
zēja konferenci “Pārtika ikvienam. 
Ceļā uz vispārēju vienošanos”. ANO, 

FAO (ANO Pārtikas un 
lauksaimniecības orga-
nizācija), G-20  un ES 
pārstāvji tikās Briselē, lai 
apspriestu, kā pasaules 
līmenī cīnīties ar lauk-
saimniecības krīzi. Lai 
izstrādātu ES ieteikumus 
G-20  lauksaimniecības 
ministru sanāksmei 22. 
un 23. jūnijā, konferencē 
vienuviet tika saaicināti 
augsta līmeņa vadītāji un 
eksperti. 

“Mēs nevaram atļauties jaunu 
lauksaimniecības krīzi pasaules tir-
gos. Nekontrolētas spekulācijas ir 
ļoti postošas attīstības valstīm, tās 
izraisa badu un noved nabadzībā 
arī mūsu lauksaimniekus. Mums 
ir jāpanāk, lai tās tiktu pārtrauktas, 
un Eiropas Savienība ir apņēmusies 
to izdarīt,” paziņoja Eiropas Eko-
nomikas un sociālo lietu komitejas 
priekšsēdētājs un konferences vadī-
tājs Staff an Nilsson.

Saskaņā ar EESK priekšlikumu 
prezidentvalstij Francijai 22. un 
23. jūnijā Parīzē tika apspriestas kon-
krētas idejas, un par tām tika panākta 

vienošanās. Tās aptver sešus pīlārus, 
proti, ilgtspējīgas lauksaimniecības 
veicināšanu, pilsoniskās sabiedrības 
izšķirošo lomu, tiesību uz pārtiku 
atzīšanu, nepieciešamību saskaņot 
politiku un uzlabot lauksaimniecības 
tirgu darbību, kā arī visneaizsargā-
tāko sabiedrības grupu aizstāvēšanu. 

EESK papildus stingri rosināja 
uzlabot saskaņošanu un sadarbību 
starp starptautiskajām organizāci-
jām un, pats svarīgākais, panākt lie-
lāku vienotību pasākumu īstenošanā. 
EESK arī uzsvēra, ka ir jāsekmē lauk-
saimnieku, tostarp mazo lauksaim-
nieku, piekļuve starptautiskajam 
un Eiropas līmeņa finansējumam 
un jānodrošina, lai sievietēm būtu 
vienlīdzīga un neierobežota pieeja 
ražošanas resursiem. (ail) 

Konferences “Pārtika ikvienam” 
secinājumi ir pieejami šādā tīmekļa 
vietnē:

http://www.eesc.europa.eu/food-
for-everyone/about.html. 
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ES cer uz jaunu vēsmu 
Eiropai no Polijas

ES un Krievijas darbseminārs 

EESK un Krievijas Pilsoniskā palāta 28. jūnijā Briselē 
rīkoja kopīgu darbsemināru. Tā bija pušu ceturtā tik-
šanās reize, taču šoreiz galvenā uzmanība tika pievēr-
sta iespējām veidot “zaļāku” ekonomiku. Šī viedokļu 
apmaiņa notika saistībā ar ANO konferenci par ilgt-
spējīgu attīstību, kas nākošgad notiks Riodežaneiro. 

Eiropas Savienībai un Krievijai tajā būs lieliska iespēja 
demonstrēt plašo vienprātību abu pušu pilsoniskajā 
sabiedrībā.

Gatavojoties konferencei, darbsemināra dalībnieki 
izlēmīgi pauda savu nostāju un aicināja valstu lēmumu 
pieņemšanā vairāk ņemt vērā vides jautājumus. Turklāt 
viņi uzsvēra, cik svarīgi ir iekļaut pilsonisko sabied-
rību šādu ilgtspējīgu vides politiku izstrādē. Dalībnieki 
apsprieda arī citus nozīmīgus jautājumus, piemēram, 
migrāciju un pilsoniskās sabiedrības lomu ES un Krie-
vijas partnerībā modernizācijai.

Papildu informācija un darbsemināra secinā-
jumi atrodami http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
fr.eastern-neighbours-and-russia (ti) 
 
 
 ●

Eiropas Ekonomikas zonas konsultatīvā 
komiteja apmeklē Igauniju

Pēc Eiropas Ekonomikas zonas kon-
sultatīvās komitejas (EEZ KK) biroja 
ierosinājuma konsultatīvā komiteja 
uz savu 19. sanāksmi pulcējās Igau-
nijas pilsētā Tartu. Sanāksme notika 
12. un 13. maijā, un tās dalībnieki 
apmeklēja gan Agrenska fonda 
rehabilitācijas centru bērniem-
invalīdiem un ģimenēm, gan Tartu 
Zinātnes parku.

Sanāksmē apsprieda Eiropas Eko-
nomikas zonas nolīgumu. Diskusijās 
piedalījās EBTA sekretariāta direk-
tors Lars Erik Nordgaard un EBTA 
Uzraudzības iestādes priekšsēdētājs 
Per Sanderud. Darba kārtībā bija arī 

jautājums par Islandes pievienoša-
nos Eiropas Savienībai.

EEZ KK locekļi apsprieda arī divas 
rezolūcijas par Vienotā tirgus aktu un 
darba dokumentu par Eiropas ekono-
mikas pārvaldību. Tartu Universitātes 
profesors Raul Eamets sniedza visap-
tverošu pārskatu par ekonomikas situā-
ciju un fi skālo disciplīnu, un analizēja 
pasākumus, kas ierosināti eurozonas 
atbalstam. 

Jaunā rezolūcijā un ziņojumā 
par inovāciju enerģētikas jomā tika 
uzsvērts, ka jāpaplašina informētība 
par energoefektīvām tehnoloģijām un 
ka tās ir jāizmanto aktīvāk. Tika aicināts 
arī palielināt ieguldījumus pētniecībā 
un izstrādē, sevišķi privātā sektora 
ieguldījumus, jo šai ziņā Eiropa jūtami 
atpaliek. Bažas rada novērojums, ka 
Eiropas uzņēmumi šajā jomā nav aktīvi.

Pēc sanāksmēm dalībnieki devās 
uz Igaunijas Agrenska fonda rehabi-

litācijas centru bērniem-invalīdiem 
un ģimenēm, kurš atrodas Tammistu 
ciematā. EEZ KK līdzpriekšsēdētājs 
Meelis Joost iepazīstināja ar 2003. gadā 
uzsāktās Igaunijas un Zviedrijas pastā-
vīgās sadarbības mērķi un darbības 
virzieniem. Vissvarīgākais — apmek-
lējums deva iespēju aplūkot ieguldīju-
mus, ar kuriem, izmantojot Norvēģijas 
un EEZ fi nanšu mehānisma palīdzību, 
piemēram, fi nansēta mācību virtuves 
izveide. Jaunieši ar invaliditāti tajā var 
mācīties gatavot un pasniegt ēdienus, 
plānot maltītes utt. 

Otrajā apmeklējumā grupa devās 
uz Tartu Zinātnes parku, kur varēja 
gūt ieskatu par to, cik daudz un kāda 
veida uzņēmumi izmanto parka 
sniegtās iespējas. Zinātnes parkā 
izveidotas laboratorijas, kurās gan pie-
redzējuši, gan jaundibināti uzņēmumi 
var saņemt padomus produktu izstrā-
des jomā. (mj) 
 
 ●

Eiropas Kodolenerģijas foruma pilnsapulce

Pagājušajā Eiropas Kodolenerģijas foruma (ENEF) pilnsapulcē, kas 19. un 20. maijā 
notika Prāgā, par ENEF darba grupas Pārredzamības jautājumos priekšsēdētāju iecēla 
Richard Adams, kurš pārņem bijušā TEN specializētās nodaļas priekšsēdētāja, mūžībā 
aizgājušā János Tóth funkcijas.

ENEF ir īpašs forums, kurā notiek plašas un pilnīgi atklātas diskusijas gan par 
pārredzamību, gan par kodolenerģijas priekšrocībām un tās radītajiem draudiem. Šajā 
saistībā EESK regulāri rīkojusi konferences ar dažādu Eiropas pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvju piedalīšanos. Piemēram, 2009. gadā notika konference “Eiropas pilsoniskās 
sabiedrības viedoklis par kodolenerģiju”, bet 2010. gadā — “Kodolenerģijas iespē-
jas un riski. Eiropas pilsoniskās sabiedrības un ieinteresēto personu viedoklis”. 

Visās dalībvalstīs ir liela interese par nākotnes enerģiju ar zemu oglekļa saturu, 
un Komiteja plāno 2011. gada novembrī paplašināt ieinteresēto personu līdzdalību 
kodoldrošības jautājumu risināšanā, bet 2012. gadā — strādāt ar jautājumiem, kas 
saistīti ar zemas oglekļa enerģētikas struktūru nākotnē. (ak) ●

Izglītošana par fi nanšu jautājumiem un atbildīgs fi nanšu 
produktu patēriņš (ECO/297)

Tā kā fi nanšu sistēma kļūst aizvien sarežģītāka un neskaidrāka, izglītošana par 
fi nanšu jautājumiem ir risinājums, lai cilvēki fi nanšu produktus izmantotu atbildīgi.

Eiropas Komisijas un ESAO sekmētās stratēģijas un iniciatīvas ar mērķi novērst 
nepilnības fi nanšu sistēmā jāpapildina ar skaidri izteiktām saistībām no fi nanšu noza-
res puses. Pareizai jauno noteikumu piemērošanai būtu jāsekmē arī pārredzamu 
fi nanšu produktu pieejamība. 

Izglītošana par fi nanšu jautājumiem būtu jāuzskata par visaptverošu politiku visam 
cilvēka mūžam. Tā jāiekļauj izglītības sistēmas mācību plānos un jāturpina darba 
ņēmēju profesionālās apmācības un pārkvalifi kācijas programmās. Tai vajadzētu 
veicināt arī fi nansiālo iekļaušanu un sekmēt atbildīgus ieguldījumus. (ctp) 
 ●

Ungārijas un Slovēnijas locekļu tikšanās ar valstu plašsaziņas līdzekļiem
EESK telpās attiecīgi 15. un 16. jūnijā notika EESK locekļu 
no Ungārijas un Slovēnijas tikšanās ar šo valstu žurnālistiem. 
Ungārijas žurnālistiem, kurus uzaicināja EESK locekle Kinga 
Joó (Dažādu interešu grupa) bija iespēja apmeklēt pilnsapulces 
sēdes un iegūt plašāku informāciju par Komitejas nozīmi un 
darbības mehānismu. 

Žurnālistu pusdienas bija sarīkojusi priekšsēdētāja viet-
niece Anna Maria Darmanin, kura izmantoja šo gadījumu, lai 
iepazīstinātu ar Komitejas darbu un personīgi tiktos ar žurnā-
listiem. Šī bija viena no daudzajām viņas rīkotajām neformā-
lajām tikšanās reizēm, kuru mērķis ir palīdzēt locekļiem un 
presei nodibināt tiešus kontaktus un sekmēt viedokļu apmaiņu 
neformālā gaisotnē. (ail) ●

Cieņas apliecinājums Zenonas Rokus Rudzikas kungam

Mūs visus dziļi satrieca ziņa, ka 71 gada vecumā pēkšņi un 
negaidīti mūžībā ir aizgājis mūsu cienījamais kolēģis un 
draugs Zenonas Rudzikas. Viņš bija neparasts cilvēks, kas 
paliks atmiņā mūsu sirdīs, domās un zinātnē. Viņa īpašo 
intelektu papildināja nosvērtais raksturs un pieticība. Kopš 
2006. gada viņš bija EESK loceklis, kas pārstāvēja Lietuvu, 
un deva lielu ieguldījumu Komitejas darbā. Sevišķi vērtīga 
bija viņa darbība NAT, REX un TEN specializētajā nodaļā.

Līdztekus darbam un laikam, ko viņš veltīja EESK, 
Rudzikas kungs aktīvi nodarbojās arī ar akadēmisko dar-

bību un pagātnē bija Lietuvas Zinātņu akadēmijas prezidents. Viņš bija izcils 
zinātnieks, atzīts atomu spektroskopijas speciālists un viens no slavenākajiem 
teorētiskās fi zikas speciālistiem Lietuvā. Par saviem pētījumiem un atklāju-
miem viņš saņēmis daudzus apbalvojumus. Par godu šā visu mīlētā cilvēka 
nopelniem teorētiskās fi zikas jomā kolēģi viņa vārdā nosauca galveno asteroīda 
joslu (“167960 Rudzikas”).

Rudzikas kungs bija ne tikai izcils un cienīts zinātnieks, bet arī pieticīgs, 
sabiedrisks un aktīvs Eiropas pilsonis. Par to liecina arī tas, ka viņš bija viens 
no Lietuvas valsts Ekonomikas un sociālo lietu padomes dibinātājiem.

Gan mums šeit, Komitejā, gan arī visiem tiem, kam bija izdevība pazīt 
viņu un stādāt kopā ar viņu, noteikti pietrūks viņa lielā entuziasma, neparastā 
intelekta un dziļā cilvēcīguma.

Luca Jahier
Dažādu interešu grupas priekšsēdētājs
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IESPIESTS TIKAI UZ OTRREIZĒJI PĀRSTRĀDĀTA PAPĪRA

Gaidāmas smagākās sarunas par ES budžetu, kādas jebkad pieredzētas
izstrādāt regulas projektu, kuru 
Eiropas Parlaments varētu pieņemt. 
Es ar nepacietību gaidu Eiropas Eko-
nomikas un sociālo lietu komitejas 
ieguldījumu diskusijā par nākamo 
fi nanšu plānu, lai mēs uzzinātu pil-
soniskās sabiedrības, tostarp sociālo 
partneru, bažas un cerības.

Laikā, kad finanšu līdzekļi ir 
nepietiekami, dalībvalstis regulāri 
aicina Eiropas Savienību veikt vairāk 
pasākumu tādās jomās kā enerģētika, 
vide, migrācija un diplomātija, vien-
laikus norādot, ka tās vēlas mazāku 
budžetu (ievērojamus ietaupījumus 
nav iespējams veikt uz administra-
tīvo izmaksu rēķina, jo tās veido tikai 
5,8 % no kopējā budžeta). Viens no 
prezidentvalsts Polijas galvenajiem 
izaicinājumiem būs rast risinājumu 
šai sarežģītajai situācijai saistībā ar 
budžeta pieņemšanu. 

Esmu vairākas reizes kontak-
tējies ar premjerministru un viņa 
komandu, un es zinu, ka viņi ir 
gatavi šim izaicinājumam. 
 
 
 ●

Polijas ES prezidentūra nebūs 
nekāda mierīga pastaiga sešu 
mēnešu garumā! Tikai padomājiet 
— Donald Tusk valdība pārņem 
rotējošo prezidentūru laikā, kad 
daudzas dalībvalstis cīnās ar sekām, 
kas radušās, gadiem ilgi tērējot vai-
rāk nekā nopelnot, kad ES sev uzdod 
jautājumus par robežu kontroli un 
savu lomu Vidusjūrā, un laikā, kad 
sākas arī “budžeta sezona”! 

ES prezidentvalsts Polijas pras-
mes fi nanšu jautājumos tiks pārbau-

dītas nekavējoties, jo paredzēts, ka 
Padomei jāpieņem sava nostāja par 
2012. gada ES budžetu. Aprīļa beigās 
Komisija aicināja palielināt budžetu 
par 4,9 %; tas galvenokārt saistīts ar 
faktu, ka ES fi nansētie projekti visā 
Eiropā tuvojas nobeiguma posmam, 
un nākošgad būs jāveic atlīdzinā-
juma maksājumi dalībvalstīm, kuras 
ir pabeigušas savus projektus (tādās 
jomās kā infrastruktūra, nodarbinā-
tība un vide). Taču daudzas dalīb-
valstis jau ir paziņojušas, ka nevēlas 
šādu ES budžeta palielinājumu. Pre-
zidentvalstij Polijai būs jāatrod veids, 
kā samierināt dalībvalstu atšķirīgās 
prioritātes, proti, daudzas valstis 
vēlas minimālu ES budžeta palieli-
nājumu ar nosacījumu, ka viņu attie-
cīgie reģioni, uzņēmumi, zinātnieki, 
NVO utt. saglabā savu daļu no ES 
fi nansējuma!

Gandrīz vienlaikus prezidentvals-
tij Polijai būs jānodrošina sarunu 
uzsākšana par nākamo finanšu 
ietvaru. Mēs nedrīkstam lolot ilū-
zijas: tās būs smagākās budžeta 
sarunas visā ES vēsturē, un Polijas 
valdības uzdevums būs samieri-
nāt atšķirīgās nostājas Padomē un 
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Brīvprātīgais darbs — tā ir vērtība

ES un Ķīnas apaļā galda sanāksme

EESK aicina uz atklātu dialogu ar Indiju

ES līmeņa otrā tematiskā konfe-
rence ar nosaukumu “Esi brīv-
prātīgais! Ir vērts”, kas bija veltīta 
Eiropas Brīvprātīgā darba gadam, 
notika 2011. gada 23. un 24. maijā 
un guva milzīgus panākumus. 

Konferences galvenais mērķis 
bija pulcēt vienkopus brīvprātīgā 
darba veicējus no visas Eiropas, 
lai viņi varētu iepazīt viens otru, 
dalīties brīvprātīgā darba pieredzē 

Laikā no 9. maija līdz 12. maijam 
ES un Ķīnas apaļā galda dalīb-
nieki pulcējās Sjiaņā, lai, pamato-
joties uz abu pušu sagatavotajiem 

EESK delegācija, ko vadīja 
ES un Indijas koordinā-
cijas komitejas priekšsē-
dētājs Xavier Verboven, 
no 2011.  gada 20.  marta 
līdz 25.  martam viesojās 
Indijā. Apmeklējumam 
bija divējāds mērķis — gan 
ar dažādām ieinteresēta-
jām pusēm Indijā apspriest 
iespēju atsākt ES un Indijas 
apaļā galda sanāksmes, gan 
uzklausīt Indijas pilsonis-
kās sabiedrības viedokļus 
par patlaban notiekošajām 
sarunām, kas saistītas ar ES 
un Indijas brīvās tirdznie-
cības nolīgumu. Delegācija 
tikās ar Eiropas Savienības 
delegāciju Indijā, tirdznie-

un mācīties cits no cita. EESK un 
Eiropas Komisija kopīgi rīkoja 
darbsemināru, kas notika EESK tel-
pās un bija veltīts korporatīvajam 
pilsoniskumam un darba ņēmēju 
brīvprātīgajam darbam. 

EESK bija pirmā iestāde, kas 
2006.  gadā izvirzīja ideju par 
Eiropas Brīvprātīgā darba gadu, 
un nesen notikusī konference ir 
nozīmīgs pavērsiens ceļā uz brīv-
prātīgā darba veicēju prasmju un 
ieguldījuma atzīšanu un novēr-
tēšanu. Brīvprātīgajam darbam 
EESK ir pievērsusi lielu uzmanību, 
jo uzskata to par nenovērtējamu 
devumu sabiedrībai. Uzrunājot 
konferences dalībniekus, EESK 
priekšsēdētājs Staffan  Nilsson 
izteica atzinību par to, ka tik daudz 
ļaužu interesējas par uzņēmumu 
iesaistīšanos brīvprātīgā darba 

ziņojumiem, ilgtspējīgas attīstības 
kontekstā apspriestu iekļaujošas 
reģionālās attīstības un vidi saudzē-
jošas ekonomikas jautājumus. “Mēs 

šādiem aspektiem ir ilgtspējīga attīs-
tība, it īpaši tās sociālā dimensija.

Otrs problēmjautājums neapšau-
bāmi ir ES un Indijas brīvās tirdz-
niecības nolīguma sarunu kārta, 
konkrēti jautājumā par to, kāda būs 
nolīguma ekonomiskā un sociālā 
ietekme uz Indijas sabiedrību un kāds 
būtu piemērotākais instruments šāda 
nolīguma pārraudzīšanai. Turklāt 
arvien pieaug vajadzība pēc pama-

sekmēšanā. Otrajā konferences 
dienā priekšsēdētājs uzstājās arī 
noslēguma sanāksmē. 

“[…] Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai ir lieliskas 
iespējas atbalstīt brīvprātīgo darbu 
un diskutēt par tā vērtību. Daudzi 
no EESK locekļiem pārstāv brīv-
prātīgās organizācijas, vairāki no 
mums brīvprātīgi strādā Komitejā 
un mēs visi kādā savas dzīves posmā 
esam iesaistījušies brīvprātīgajā 
darbā. Brīvprātīgais darbs, iespē-
jams, ir labākais aktīva pilsonis-
kuma piemērs, turklāt tā veicēji gūst 
gandarījumu, tomēr vislielākā vēr-
tība laikam ir labums, ko šāds darbs 
dod sabiedrībai,” uzskata priekšsē-
dētājs Staff an Nilsson. (cc/mv) 
 
 
 ●

varbūt nebūsim vienisprātis 
visos aspektos, taču varam 
censties saprast viens otru un 
mācīties cits no cita,” atklājot 
sanāksmi, teica EESK priekš-
sēdētājs Staffan  Nilsson. 
Nilsson  kungs, kurš vadīja 
EESK delegāciju, aicināja 
Ķīnas kolēģus iesaistīties 
atklātā un godīgā dialogā un 
viedokļu apmaiņā par prob-
lemātiskiem ekonomikas un 
sociālajiem jautājumiem, 
tādējādi veicinot kopīgu 
izpratni un sekmējot ciešāku 
sadarbību. Ķīnas Ekonomi-
kas un sociālo lietu padomes 
priekšsēdētājs Wang  Gang 
iepazīstināja ar Ķīnas reformu 
procesu un virzību uz moder-
nizāciju, kas miljoniem Ķīnas 

iedzīvotāju ļāvusi izkļūt no nabadzī-
bas. Ar ES un Ķīnas 9. apaļā galda 
kopīgo deklarāciju var iepazīties 
mūsu tīmekļa vietnē. (cc) 

tīgākām zināšanām par ekonomiku, 
kas par 92 % atkarīga no neofi ciālā 
sektora. Ietekmes novērtējumos, kas 
veikti pirms sarunām, šim faktoram 
pievērsts pārāk maz uzmanības.

Gan Eiropā, gan Indijā šo pārbau-
dījumu atrisināšanā izšķiroši svarīga 
nozīme ir arodbiedrībām, darba 
devēju organizācijām un citām pil-
soniskās sabiedrības pārstāvju gru-
pām. (xv/as) ●

Jaunumi par Komitejas locekļiem

EESK locekle Jillian van Turnhout 
pievienojas Īrijas senātam

Katram mākonim ir zelta maliņa. EESK pauž nožēlu par to, ka Komitejas 
locekle no Īrijas, Jillian van Turnhout, nesen ir pametusi darbu Komitejā, 
taču atzinīgi vērtē viņas iecelšanu par senatori dzimtenē. EESK viņu sveic 
un novēl viņai veiksmi jaunajā darbā Īrijas senātā (Seanad Éireann). 

Šai amatā Turnhout kundzi iecēla Īrijas premjerministrs, novērtējot 
viņas darbu Bērnu tiesību apvienības (Children’s Rights Alliance) labā. 
“Šis pagodinājums saistībā ar manu darbu Bērnu tiesību apvienībā ir 
profesionāls sasniegums, kas sniedz gandarījumu. Uzskatu, ka mana 
iecelšana šajā amatā var un spēs panākt pozitīvu rezultātu,” viņa sacīja.

Jillian van Turnhout pēdējo 12 gadu laikā ir bijusi gan EESK priekš-
sēdētāja vietniece, gan aktīva Komitejas locekle (Dažādu interešu 
grupa — III grupa). Viņas pienākumus birojā tagad pārņem Pad-
raig Walshe. (ail) 
 
 ●

EESK gatavo četrus Polijas prezidentūras pieprasītus izpētes atzinumus

EESK — kādu to redz Komitejas locekļi no Polijas

Demogrāfi skajām problēmām vajadzīgi visaptveroši, noturīgi risinājumi 

Atzinumā, kura temats ir iedzīvotāju novecošanas gaidāmā ietekme uz darba tirgu un kuru 
izstrādā Wolfgang Greif (Darba ņēmēju grupa, Austrija), EESK pauž skepsi par vienkāršiem 
risinājumiem, piemēram, likumā noteiktā pensionēšanās vecuma palielināšanu un pāreju uz 
privātām pensiju fonda shēmām. Tā vietā Komiteja aicina izstrādāt mērķtiecīgu izaugsmes 
politiku un vairāk domāt par nodarbinātības iespēju paplašināšanu. 

Vairumā valstu darbaspēks ir pietiekami pieejams, un tiek uzskatīts, ka ar integrācijas stra-
tēģiju palīdzību iespējams mazināt nākotnē gaidāmo fi nanšu spiedienu, ko rada iedzīvotāju 
novecošana. 

Lauksaimniecības nozares stiprināšana Austrumu partnerības valstīs 

Otrā izpētes atzinuma ziņotājs Seppo Kallio (Dažādu interešu grupa, Somija) pievēršas mijie-
darbībai starp Austrumu partnerību un ES politikas Austrumu dimensiju. EESK vēlētos, lai 
ES sarunās ar Austrumu partnerības valstīm lielāka nozīme tiktu piešķirta lauksaimniecībai, 

pārtikas ražošanai un lauksaimniecības politikai, jo šī nozare ir būtisks ekonomiskās, sociālās 
un reģionālās attīstības virzītājspēks.

Partnerības valstīm nav viegli panākt atbilstību ES sanitārajām un fi tosanitārajām normām 
(SPS), standartiem un kritērijiem, tāpēc EESK rosina noteikt SPS par īpašu, atsevišķu Austrumu 
partnerības sadarbības jomu. 

Kāda nākotne gaida ieguldījumus klimata aizsardzībā pēc krīzes?

Trešā izpētes atzinuma pieprasījumā Polijas valdība aicina EESK sīkāk aplūkot problemātisko 
tematu — ekonomikas krīzes ietekmi uz Eiropas uzņēmumu spēju veikt papildu ieguldījumus 
klimata aizsardzībā.

Dokumentā, kurā pētīta iespēja izvirzīt augstāku mērķi siltumnīcefekta gāzu emisiju sama-
zinājumam nekā līdz šim noteiktie 20 %, Eiropas Komisija apcer veidus, kā samazināt šīs 
emisijas par 30 %. Tomēr dokumentā nav pietiekami aplūkota krīzes ietekme uz uzņēmumu 
ieguldījumiem, kas domāti vides saudzēšanai. Izpētes grupa un ziņotājs Josef Zboril (Darba 
devēju grupa, Čehijas Republika) ir ķērušies pie darba, un vienošanās par atzinumu gaidāma 
2011. gada oktobrī.

Eiropas transporta tīkls (TEN-T) jaunajās dalībvalstīs — jautājums, kam jākļūst par stabilu ES 
prioritāti

EESK priekšsēdētāja vietnieka Jacek Krawczyk (Darba devēju grupa, Polija) izstrādātajā atzi-
numā par ES transporta politikas ilgtspējīgu attīstību un TEN-T pausta nožēla, ka Eiropas 
Savienība nepietiekami prioritāru nozīmi piešķir efektīvai Eiropas transporta tīklu attīstībai 
jaunākajās dalībvalstīs. Ja nebūs modernas infrastruktūras, kas ļautu savstarpēji savienot ES 
reģionus un valstu tīklus, nebūs arī nedz vienota Eiropas transporta tirgus, nedz reāla iekšējā 
tirgus. Īpaša uzmanība jāvelta kaimiņattiecību politikai, t. i., savienojumiem ar valstīm ES 
ziemeļos, austrumos un dienvidos, koncentrējoties uz kopējā tīkla attīstīšanu, nevis uz atse-
višķiem izolētiem infrastruktūras projektiem. (mb/ma)  ●

Runāsim 
ar jauniešiem!

EESK iesaistās jautājumā par jauniešu bezdarbu

Jūnijā Komiteja Maltā rīkoja vie-
tējā līmeņa iesaistīšanas pasākumu. 
Līdztekus Sabiedrisko attiecību gru-
pas sanāksmei un sabiedrisko attie-
cību kontaktpersonu sanāksmei 
tika organizēta arī EESK locekļu 
tikšanās ar Maltas pilsonisko 
sabiedrību, lai apspriestu jauniešu 
iesaistīšanu Eiropas projektā. Dis-
kusiju, kas notika Valetā, “Eiropas 
mājā”, vadīja Maltā plaši pazīs-
tams raidorganizāciju pārstāvis Dr. 
Andrew Azzopardi. Pasākums bija 
plaši apmeklēts, un tam varēja sekot 
līdzi arī sociālajos tīklos Facebook 
un Twitter. EESK locekļiem, viņu 
vidū arī priekšsēdētāja vietnie-
kiem Anna Maria  Darmanin un 
Jacek Krawczyk, kā arī Sabiedrisko 
attiecību grupas locekļiem un kon-
taktpersonām bija iespēja apmainī-
ties viedokļiem un dalīties domās ar 
ES jaunajiem iedzīvotājiem.

Dažām dalībvalstīm izdodas 
nodrošināt augstus nodarbinātības 
rādītājus, arī jauniešu vidū. Tomēr 
ne visās valstīs aina ir tik ieprieci-

Kā samazināt jauniešu bezdarbu, 
kas ES sasniedz 20  %, bet dažās 
dalībvalstīs tā līmenis ir pat vēl 
augstāks? EESK 6. jūnijā sadarbībā 
ar Spānijas Ekonomikas un sociālo 
lietu padomi Madridē par jauniešu 
bezdarbu rīkoja konferenci, kurā 
apsprieda šo ļoti aktuālo jautājumu. 
Spānijā bez darba ir 40 % jauniešu. 
Šī tendence ir viens no galvenajiem 
rūpju avotiem, kas rada bažas jau-
najai paaudzei. 

noša; Spānijā jauniešu 
bezdarbs ir dramatiski 
augsts — 45 %! 

M a l t a s  t i k š a n ā s 
dalībnieki pievērsās arī 
citai problēmai — sarū-
košajai jauniešu intere-
sei par Eiropas projektu. 
Domājams, ka vēstījums 
par Eiropu kā miera 
projektu jauniešiem 
varbūt vairs neliekas tik 

saistošs. Tāpēc Savienībai ir vaja-
dzīgs jauns vēstījums. Šajā nolūkā 
Eiropas Komisijas komunikāciju 
ģenerāldirektoram Claus Sørensen 
ir vairāki ierosinājumi: ilgtspējīga 
Eiropa, tīra, plaukstoša un sociāli 
taisnīga Eiropa, kurā jaunieši var 
dzīvot brīvi, elpot tīru gaisu, dzert 
tīru ūdeni, lietot augstvērtīgu pār-
tiku par pieņemamu cenu, ceļot, 
strādāt un mācīties. 

Eiropas Savienībai ir vairāki 
“veiksmes stāsti”, piemēram, 
Erasmus programma, kuru kopš 
1987.  gada ir varējuši izmantot 
2,3 miljoni studentu. Jau no paša 
sākuma EESK vienmēr ir atbal-
stījusi šādus pasākumus. Atzi-
numā par stratēģijas “Eiropa 
2020” pamatiniciatīvu “Jaunatne 
kustībā” un 2009. gada atzinumā 
“ES jaunatnes stratēģija” EESK 
uzsvēra, ka jāveido ne vien stratē-
ģija jauniešiem, bet arī ar jaunie-
šiem. (pln) 
 
 ●

EESK Darba tirgus novērošanas 
centrs tieši iesaistījās šajā vienas 
dienas konferencē, kuru vadīja 
tās priekšsēdētājs Krzysztof Pater 
(Dažādu interešu grupa, Polija). 
Vairāk nekā 130 konferences dalīb-
niekiem bija iespēja piedalīties 
debatēs. Pasākumu apmeklēja arī 
Spānijas plašsaziņas līdzekļi, kas par 
konferenci ziņoja savai auditorijai. 

Atklāšanas sesijā uzstājās Krzys-
ztof Pater, Spānijas nodarbinātības 
un imigrācijas ministrs Valeriano 
Gómez Sánchez un Spānijas Eko-
nomikas un sociālo lietu padomes 
priekšsēdētājs Marcos Peña Pinto.

Konferencē piedalījās arī CEOE 
(Spānijas uzņēmumu apvienības) 

“Eiropas vienotā gaisa telpa II” — vien gaisa pils?
Kad galvenie aviāci-
jas nozares dalībnieki 
bija sapulcējušies 
Eiropas Ekonomi-
kas un sociālo lietu 
komitejas (EESK) 
rīkotajā uzklau-
sīšanas sanāksmē 

par “Eiropas vienotās gaisa telpas II” ieviešanu, bija skaidri 
jūtams, ka klātesošie apzinās jautājuma steidzamību. Tiesību 
aktu kopums, kura uzdevums ES likumdevēju skatījumā bija 
novērst trūkumus Eiropas aviācijā, divus gadus pēc pieņemša-
nas joprojām nav īstenots.

“Kavēšanās un sastrēgumi virs Eiropas — tā ir skumja rea-
litāte, kas vienlīdz negatīvi ietekmē gaisa telpas izmantotājus, 
regulatorus un lidostas. Ja visas iesaistītās puses stingri apņem-
tos sasniegt vērienīgos mērķus, kuru uzdevums ir nodrošināt 
ilgtspējīgu Eiropas gaisa satiksmes pārvaldību, CO

2
 emisijas uz 

vienu lidojumu samazinātos par 12 % un jūtami palielinātos 
rentabilitāte, drošība un pārvadājumu tilpība,” uzskata EESK 
priekšsēdētāja vietnieks un ziņotājs atzinumam par “Eiropas 
vienoto gaisa telpu II” Jacek Krawczyk.

Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieki norādīja, ka Eiro-
pas vienotās gaisa telpas otrā tiesību aktu kopuma ātra un 
pilnīga īstenošana stimulētu mobilitāti, uzlabotu ceļošanas 
komfortu un palielinātu Eiropas konkurētspēju. Bez šīm 
reformām Eiropa nespēs veiksmīgi iekļauties straujajā globā-

lajā virzībā uz ilgtspējīgu transportu un zemu oglekļa emisiju 
ekonomiku.

Pasākuma dalībnieki mudināja Eiropas Komisiju ieņemt 
aktīvāku nostāju procesa vadīšanā. “Es aicinu Eiropas Komi-
siju izmantot savas vadošās pilnvaras un likvidēt gan dažādos 
šķēršļus, gan politiskās problēmas Eiropas vienotās gaisa telpas 
ieviešanā,” norādīja EESK Transporta un enerģētikas speciali-
zētās nodaļas priekšsēdētājs Stephane Buff etaut.

Polijas Infrastruktūras ministrijas direktors Krzysztof Kapis 
uzsvēra, ka nākamā ES prezidentvalsts Polija ļoti rūpēsies par 
to, lai “Eiropas vienotās gaisa telpas II” īstenošanā tiktu ievē-
rots tās apjomīgais darba plāns. Domājams, ka Polija tuvākajos 
20 gados būs viens no visātrāk augošajiem aviācijas tirgiem. 
“Mēs gribam būt sagatavoti šai pieaugošajai satiksmes plūsmai,” 
K. Kapis sacīja.

Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās arī vairāki ASV Federālās 
aviācijas aģentūras (FAA) pārstāvji, kuri uzsvēra, ka abās Atlan-
tijas okeāna pusēs ir svarīgi, lai investīcijām būtu droša vide.

EESK rīkotajā uzklausīšanas sanāksmē pulcējās gaisa satik-
smes regulatori, gaisa telpas izmantotāji, transporta darbinieki, 
lidostu operatori un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji, kā 
arī pārstāvji no Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un nāka-
mās ES prezidentvalsts Polijas. Atzinumu par tematu “Eiro-
pas vienotā gaisa telpa II” EESK gatavojas pieņemt 2011. gada 
jūlijā. (mb) ●

PLENĀRSESIJA ĪSUMĀ
Pilsoniskā sabiedrība spēj aktivizēt 
Austrumu partnerību

Atzinumā, ko izstrādājis Gintaras Morkis (Darba devēju grupa, 
Lietuva), atzīts, ka Austrumu partnerība ir lieliska iespēja 
paplašināt ES un tās partnervalstu sadarbību. Atzinuma pie-
ņemšanā piedalījās arī Ungārijas ES lietu ministrs Enikő Győri, 
kurš bija ieradies EESK, lai apspriestu Ungārijas prezidentūras 
laikā sasniegto. EESK ir uzsvērusi, ka atbalsta Austrumu part-
nerību, kas vienlaikus ir gan stratēģiska nepieciešamība, gan 
politiska investīcija. Komiteja nolēmusi darīt visu iespējamo, 
lai šis process gūtu sekmes, tāpēc mudina pastiprināt valdību 
un pilsoniskās sabiedrības savstarpējo dialogu. 

Nesenie notikumi Vidusjūras reģionā ir pierādījuši, ka pil-
soniskajai sabiedrībai ir nenovērtējama nozīme progresa vir-
zīšanā, kas izpaužas gan kā konstitucionālas reformas, gan kā 
institūciju izveide. Izšķiroši svarīgi ir uzlabot valstiskā dialoga 
līmeni, tādēļ EESK rosina visās Austrumu partnerības valstīs 
ieviest mehānismu, kā apspriesties ar pilsonisko sabiedrību. 

Starpnieces dialogā būs 
organizācijas, kuras 
atbilst katras valsts rak-
sturīgajiem apstākļiem. 
EESK ir gatava un cieši 
apņēmusies dalīties 
pieredzē ar pilsonisko 
sabiedrību no visām 
Austrumu partnerības 
valstīm. (ma) ●

Romu integrācijas stratēģija

Tajā pašā dienā, kad reģionālās politikas komisārs Johannes 
Hahn ar EESK locekļiem diskutēja par kohēzijas politiku, Komi-
teja pieņēma divus aktuālus atzinumus par romu integrāciju. 

Atzinumos, ko izstrādājuši 
Topolánszky kungs (Dažādu 
interešu grupa, Ungārija) 
un Anne-Marie Sigmund 
(Dažādu interešu grupa, 
Austrija), EESK ir aplūkojusi 
romu sociālās integrācijas 
jautājumu. Tika nolemts, ka 
šīs sarežģītās situācijas risinā-
šanā izmantojama kompleksa 
pieeja, kurā apvienotos gan 

integrēta, saskaņota un konsekventa Eiropas līmeņa stratē-
ģija, gan programma, ko īstenotu valstu un pašvaldību līmenī. 
Svarīgs ir arī lēmums turpmākos pasākumus izstrādāt kopā ar 
romiem un viņu pārstāvības organizācijām. 

EESK atzinīgi vērtē Komisijas nolūkus, tomēr uzskata, ka ilgi 
gaidītā stratēģija neatbilst cerētajam. Tai trūkst vēriena un kon-
krētības, turklāt tā nav pietiekami strukturēta. Ikviens politikas 
pasākums būtu jāpastiprina ar plašu līdzdalību, visos diskusiju 
līmeņos iesaistot vietējās pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, spe-
ciālistus no zinātnes aprindām, sociālos partnerus un — vissva-
rīgākais — romu sabiedrības locekļus un pārstāvjus. (ma) 
 
 ●

Ceļā uz stabilāku platformu cīņai pret nabadzību

Cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību ierādīta nozīmīga 
loma stratēģijā “Eiropa 2020”, tāpēc Eiropas Komisija nākusi 
klajā ar paziņojumu “Eiropas platforma cīņai pret nabadzību 
un sociālo atstumtību”. Šo paziņojumu EESK analizēja savā 
atzinumā, kuru sagatavojusi Maureen O’Neill (Dažādu inte-
rešu grupa, Apvienotā Karaliste) un kurā aplūkoti pasākumi, 
kas ļautu virzīties uz izvirzīto mērķi nabadzības mazināšanā, 
proti, panākt, lai 2020. gadā nabadzības skarto būtu vismaz par 
20 miljoniem mazāk. 

EESK ieteikumi veidoti, pamatojoties uz diviem princi-
piem — atbildīgumu un saskaņotību. Nabadzība ir uzskatāma 
par cilvēktiesību pārkāpumu, tāpēc valdībām, sociālajiem part-
neriem un pilsoniskajai sabiedrībai jāuzņemas kopīga atbildība 
par tās izskaušanu. Taupības pasākumi nedrīkst likt šķēršļus 
cīņā pret nabadzību, un ir jāpaplašina pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalība minētajā platformā. EESK aicina atbilstīgi stratēģijai 
“Eiropa 2020” nodrošināt ekonomikas, fi nansiālo, nodarbinātī-
bas un sociālo pasākumu saskaņotību un uzsver, ka jāpastiprina 
un jāvienkāršo ES fi nansējuma, sevišķi sociālo fondu, izman-
tošana. (ma) 
 
 
 
 
 
 
 ●

EESK rīko izstādi In Between. Austria Contemporary

EESK kopā ar Austrijas 
Federālo izglītības, māks-
las un kultūras ministriju 
rīkoja izstādi In Between. 
Austria Contemporary. Tās 
apmeklētāji varēja iepazī-
ties ar vairākām Austrijas 
mūsdienu mākslas tenden-
cēm un tādējādi gūt ieskatu 
Austrijas mākslas pasaulē. 
Ekspozīcijā daudzie EESK 

viesi varēja aplūkot septiņpadsmit jaunu, daudzsološu Austrijas mākslinieku 
darbus.

Ieinteresētāko un aizrautīgāko izstādes apmeklētāju vidū bija arī vairākas 
augstas amatpersonas. Atklāšanā piedalījās Austrijas Republikas izglītības, 
mākslas un kultūras federālā ministre Claudia Schmied un Eiropas Ekono-
mikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs Staff an Nilsson. Viesu vidū 
bija arī Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komi-
sāre Androulla Vassiliou un Eiropas reģionālās politikas komisārs Johan-
nes Hahn. (ma) 

Tuvāka informācija par izstādi atrodama tīmekļa vietnē www.bmukk.gv.at
 ●
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priekšsēdētāja vietnieks Javier 
Ferrer Dufol, Spānijas arodbiedrī-
bas CCOO sekretārs nodarbinātības 
jautājumos Paloma Lopez un par 
arodbiedrības pasākumiem atbil-
dīgais Spānijas arodbiedrības UGT 
sekretārs Antonio Ferrer.

Dalībnieki bija vienisprātis, ka 
vairāk pūliņu jāiegulda izglītībā, 
prasmju apguvē un valsts un pri-
vātajos nodarbinātības pakalpo-
jumos. Turklāt jāveicina strauja 
izaugsme un nekavējoties jāpār-
skata mūsu darba tirgu tiesiskais 
regulējums. (ail) 
 
 
 
 ●

Come’N’Listen – superzvaigne Ferencs Lists

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komiteja (EESK) 15.  jūnijā rīkoja 
muzikālu pasākumu Come’N’Listen 
(“Nāc klausīties!”) par godu Ferenca 
Lista 200. dzimšanas dienai. Pasā-
kumu, kas noritēja Ungārijas ES pre-
zidentūras kontekstā, atklāja EESK 
priekšsēdētājs Staff an Nilsson.

Lista darbu izpildījumi aizveda klausītājus muzikālā ceļojumā pagātnē un 
uz citām zemēm — ceļojumā pa Eiropu. Tie sniedza ilustrētu pārskatu par 
Ferencu Listu — viņa dzīvi, mūziku, sievietēm un garīgumu. Ar šiem četriem 
Lista dzīves aspektiem iepazīstināja EESK locekļi un darbinieki: loceklis no 
Ungārijas Ákos Topolansky un Caroline Henault no EESK medicīnas dienesta.

Lai ilustrētu Lista daiļradi ar piemēriem, ukraiņu pianists Dmytro Sukho-
vienko un ungāru izcelsmes mecosoprāns Hanna Bardos-Feltoronyi izpildīja 
dažas dziesmas un klavieru skaņdarbus.

EESK ir apņēmusies arī turpmāk rīkot muzikālus pasākumus kā nozīmīgu 
savas kultūras programmas daļu. Mūzika ir svarīga Eiropas kultūras manto-
juma daļa, un tā ir veidojusi Eiropas identitāti. Programmā Come’N’Listen 
izvēlēti nozīmīgi komponisti, kuru darbs skatīts saistībā ar Eiropu. Viņi bija 
eiropieši, kuru dzīve un darbs sakņojās Eiropas tradīcijās un kuri nākamajām 
paaudzēm atstājuši muzikālu mantojumu. (sb) 
 ●

ē www

Ārpus politikānisma. EESK 
interešu lokā — reālas 
iedzīvotāju vajadzības

Saruna ar EESK Darba 
ņēmēju grupas locekli, 
Vispolijas Arodbiedrību 
savienības Starptautisko 
lietu padomnieku Tomasz 
Jasiński

EESK Info: Kāda ir 
jūsu pirmā pieredze 
saskarsmē ar ES?

TJ: Mana pirmā pieredze ir 
darbs ES un Polijas apvie-
notajā konsultatīvajā komi-
tejā, kurā no 2001. gada līdz 

2004. gadam pārstāvēju Vispolijas Arodbiedrību savienību 
(OPZZ). Tā bija tik vērtīga pieredze, ka, kļūstot par EESK locekli, 
man nebija grūtību izprast Komitejas darbību.

EESK Info: Kā jūs dažos vārdos iedzīvotājiem 
izskaidrotu EESK lomu?

TJ: EESK pārstāv organizētu pilsonisko sabiedrību. Taču tā 
nav politiskā pārstāvība. EESK dara zināmas iedzīvotāju reālās 
vajadzības, kuras ir jāņem vērā politikas veidotājiem ES līmenī.

EESK Info: Kā tas, ka esat EESK loceklis, ietekmē jūsu 
ikdienas darbu Polijā, un kādu labumu EESK dod 
valsts līmenī?

TJ: Ar darbu Komitejā saistīto braucienu un papildu pienākumu 
skaits ir ļoti liels, un tas neapšaubāmi ietekmē manu darbu 
OPZZ, kā arī privāto dzīvi. Svarīgākais Briselē veiktā darba 
aspekts ir tas, ka jau agrīnā ES pasākumu izstrādes stadijā varu 
piekļūt informācijai par tiem. Polijā tas mums palīdz sagatavo-
ties iespējamām pārmaiņām, kā arī daudz agrāk izstrādāt mūsu 
nostāju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

Būt EESK loceklim — tas nozīmē 
garas darba stundas un 
nenoteiktu darba laiku

Saruna ar EESK Darba devēju 
grupas locekli, uzņēmēju 
apvienības Business Centre Club 
Interventions Bureau direktoru 
Krzysztof Ostrowski

EESK Info: Kāda bija jūsu 
pirmie iespaidi par Eiropas 
Savienību? 

KO: Pirmo pieredzi es guvu kā 
tūrists, būdams vēl studiju gados. 
Biju ļoti patīkami pārsteigts, cik 
viegli ir ceļot no vienas dalībvalsts 
uz otru. Domāju, ka tas man palī-

dzēja, kad sāku profesionāli nodarboties ar ES jautājumiem, — 
strādāju grupā, kura piedalījās sarunās par nolīgumu ar Eiropas 
Savienību.

EESK Info: Vai varat pāris vārdos izskaidrot 
iedzīvotājiem, ko dara EESK?

KO: EESK darbojas kā “tilts” starp Eiropas iestādēm un dalīb-
valstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Tā ikvienam dod 
iespēju Eiropas līmenī paust jebkuru viedokli par ekonomikas 
un sociālajiem jautājumiem, virzīt jaunas idejas un ierosināt 
priekšlikumus Eiropas tiesību aktu uzlabošanai.

EESK Info: Kā EESK locekļa amats ietekmē jūsu 
ikdienas darbu Polijā, un ko EESK var dot valstij?

KO: Lielākās pārmaiņas ir tās, ka mans darba laiks ir kļuvis 
neregulārs. Mana darba diena bieži sākas četros no rīta, kad 
jāpagūst uz lidmašīnu. Polijā atgriežos vēlu vakarā, citkārt nākas 
pārnakšņot Briselē. Steidzami jautājumi, kas saistīti ar manu 
darbu Polijā, bieži jārisina ceļā uz Briseli un atpakaļ. Tam, kurš 
vēlas būt EESK loceklis, jāmīl ceļošana, jābūt gatavam ļoti bieži 
lidot un apmeklēt dažādas valstis.

Lielākais ieguvums valsts līmenī ir tas, ka uzņēmumi, kuri 
ir mūsu organizācijas biedri, var apmainīties ar viedokļiem par 
Eiropas tiesisko regulējumu un gūt informāciju par svarīgāka-
jiem tematiem, ko patlaban apspriež EESK. Mūsu Komitejas 
atzinumi par specifi skām tirgus jomām, piemēram, biomasu vai 
IT nozari, dod iespēju ieinteresētajiem uzņēmumiem izmantot 
šo informāciju, plānojot savu uzņēmējdarbību.  
 
 ●

Mums uzmanīgi jāieklausās 
savu valstu pilsoniskās 
sabiedrības viedoklī

Saruna ar EESK Dažādu 
interešu grupas locekli un 
Vispolijas NVO federācijas 
priekšsēdētāja vietnieci 
Marzena Mendza-Drozd

EESK Info: Kā jūs kļuvāt 
par EESK locekli?

MMD: Par EESK locekli 
kļuvu 2004. gadā, pamatojo-
ties uz Nevalstisko iniciatīvu 
foruma apvienības (Stowar-
zyszenie na rzecz Forum 
Inicjatyw Pozarządowych) 

ieteikumu. Minētā apvienība kopā ar citām organizācijām dar-
bojās Polijas Nevalstisko organizāciju pārstāvniecības birojā Bri-
selē, un es biju tieši iesaistīta šā biroja darbā. Lūk, kāpēc EESK 
man nebija terra incognita, lai gan, saprotams, man nebija plašu 
praktisku zināšanu par to, kā tā darbojas.

EESK Info: Kā jūs dažos vārdos iedzīvotājiem 
izskaidrotu EESK lomu?

MMD: Ja gribētu būt pilnīgi atklāta, teiktu, ka tā ir labi iecerēta 
struktūra, kas praksē līdz galam neizmanto savas iespējas attie-
cībā uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju viedokļa pārstāvē-
šanu. Tam droši vien ir vairāki iemesli. Nostrādājusi Komitejā 
septiņus gadus, joprojām uzskatu, ka mēs varētu un mums ir 
uzmanīgāk jāieklausās dalībvalstu organizāciju viedoklī un pār-
liecinošāk jāpauž mūsu nostāja. 

EESK Info: Kā tas, ka esat EESK locekle, ietekmē jūsu 
ikdienas darbu Polijā, un kādu labumu EESK dod 
valsts līmenī?

MMD: Tas, ka esmu EESK locekle, ietekmē gan manu darbu 
Polijā, gan privāto dzīvi. Domāju, ka tā tas ir visiem EESK locek-
ļiem, jo viņi visu laiku ir izbraukumos un atrodas starp divām 
realitātēm — Briseli un savu valsti. Par laimi, daudzus jautāju-
mus tagad var atrisināt ar interneta starpniecību; brīnos par to, 
kā ar visu tika galā mūsu priekšgājēji EESK, piemēram, pirms 
30 gadiem. Pašlaik strādāju Vispolijas Nevalstisko organizāciju 
federācijas (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych) 
valdē un, izmantojot piekļuvi aktuālai informācijai, varu palīdzēt 
nevalstiskajām organizācijām sagatavoties gaidāmajām pārmai-
ņām. (mb/nk) 
 ●

cības palātām, rūpniecības nozares, 
arodbiedrību un neofi ciālā sektora, 
piemēram, ielu tirgotāju, pārstāvjiem, 
kā arī ar Eiropas struktūrvienībām un 
ideju laboratorijām.

Noslēgumā tika panākta plaša 
vienošanās, ka ir jāizvērš padziļinā-
tas diskusijas un jāanalizē atsevišķi 
aspekti, kas kavē ES un Indijas attie-
cību pilnveidi, jo redzējums katrai 
no pusēm būtiski atšķiras. Viens no 

Jillian van Turnhout

EESK delegācija ES un Ķīnas apaļā galda sanāksmē

EESK delegācija Indijā

Ungārijas ES lietu ministrs 
Enikő Győri

Komisārs Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Papildu informācija pieejama tīmekļa vietnē http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions



EESK Info — Nr. 6, 2011. gada jūlijs — speciālizdevums EESK Info — Nr. 6, 2011. gada jūlijs — speciālizdevums EESK Info — Nr. 6, 2011. gada jūlijs — speciālizdevums2 5 4

Brīvprātīgais darbs — tā ir vērtība

ES un Ķīnas apaļā galda sanāksme

EESK aicina uz atklātu dialogu ar Indiju

ES līmeņa otrā tematiskā konfe-
rence ar nosaukumu “Esi brīv-
prātīgais! Ir vērts”, kas bija veltīta 
Eiropas Brīvprātīgā darba gadam, 
notika 2011. gada 23. un 24. maijā 
un guva milzīgus panākumus. 

Konferences galvenais mērķis 
bija pulcēt vienkopus brīvprātīgā 
darba veicējus no visas Eiropas, 
lai viņi varētu iepazīt viens otru, 
dalīties brīvprātīgā darba pieredzē 

Laikā no 9. maija līdz 12. maijam 
ES un Ķīnas apaļā galda dalīb-
nieki pulcējās Sjiaņā, lai, pamato-
joties uz abu pušu sagatavotajiem 

EESK delegācija, ko vadīja 
ES un Indijas koordinā-
cijas komitejas priekšsē-
dētājs Xavier Verboven, 
no 2011.  gada 20.  marta 
līdz 25.  martam viesojās 
Indijā. Apmeklējumam 
bija divējāds mērķis — gan 
ar dažādām ieinteresēta-
jām pusēm Indijā apspriest 
iespēju atsākt ES un Indijas 
apaļā galda sanāksmes, gan 
uzklausīt Indijas pilsonis-
kās sabiedrības viedokļus 
par patlaban notiekošajām 
sarunām, kas saistītas ar ES 
un Indijas brīvās tirdznie-
cības nolīgumu. Delegācija 
tikās ar Eiropas Savienības 
delegāciju Indijā, tirdznie-

un mācīties cits no cita. EESK un 
Eiropas Komisija kopīgi rīkoja 
darbsemināru, kas notika EESK tel-
pās un bija veltīts korporatīvajam 
pilsoniskumam un darba ņēmēju 
brīvprātīgajam darbam. 

EESK bija pirmā iestāde, kas 
2006.  gadā izvirzīja ideju par 
Eiropas Brīvprātīgā darba gadu, 
un nesen notikusī konference ir 
nozīmīgs pavērsiens ceļā uz brīv-
prātīgā darba veicēju prasmju un 
ieguldījuma atzīšanu un novēr-
tēšanu. Brīvprātīgajam darbam 
EESK ir pievērsusi lielu uzmanību, 
jo uzskata to par nenovērtējamu 
devumu sabiedrībai. Uzrunājot 
konferences dalībniekus, EESK 
priekšsēdētājs Staffan  Nilsson 
izteica atzinību par to, ka tik daudz 
ļaužu interesējas par uzņēmumu 
iesaistīšanos brīvprātīgā darba 

ziņojumiem, ilgtspējīgas attīstības 
kontekstā apspriestu iekļaujošas 
reģionālās attīstības un vidi saudzē-
jošas ekonomikas jautājumus. “Mēs 

šādiem aspektiem ir ilgtspējīga attīs-
tība, it īpaši tās sociālā dimensija.

Otrs problēmjautājums neapšau-
bāmi ir ES un Indijas brīvās tirdz-
niecības nolīguma sarunu kārta, 
konkrēti jautājumā par to, kāda būs 
nolīguma ekonomiskā un sociālā 
ietekme uz Indijas sabiedrību un kāds 
būtu piemērotākais instruments šāda 
nolīguma pārraudzīšanai. Turklāt 
arvien pieaug vajadzība pēc pama-

sekmēšanā. Otrajā konferences 
dienā priekšsēdētājs uzstājās arī 
noslēguma sanāksmē. 

“[…] Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai ir lieliskas 
iespējas atbalstīt brīvprātīgo darbu 
un diskutēt par tā vērtību. Daudzi 
no EESK locekļiem pārstāv brīv-
prātīgās organizācijas, vairāki no 
mums brīvprātīgi strādā Komitejā 
un mēs visi kādā savas dzīves posmā 
esam iesaistījušies brīvprātīgajā 
darbā. Brīvprātīgais darbs, iespē-
jams, ir labākais aktīva pilsonis-
kuma piemērs, turklāt tā veicēji gūst 
gandarījumu, tomēr vislielākā vēr-
tība laikam ir labums, ko šāds darbs 
dod sabiedrībai,” uzskata priekšsē-
dētājs Staff an Nilsson. (cc/mv) 
 
 
 ●

varbūt nebūsim vienisprātis 
visos aspektos, taču varam 
censties saprast viens otru un 
mācīties cits no cita,” atklājot 
sanāksmi, teica EESK priekš-
sēdētājs Staffan  Nilsson. 
Nilsson  kungs, kurš vadīja 
EESK delegāciju, aicināja 
Ķīnas kolēģus iesaistīties 
atklātā un godīgā dialogā un 
viedokļu apmaiņā par prob-
lemātiskiem ekonomikas un 
sociālajiem jautājumiem, 
tādējādi veicinot kopīgu 
izpratni un sekmējot ciešāku 
sadarbību. Ķīnas Ekonomi-
kas un sociālo lietu padomes 
priekšsēdētājs Wang  Gang 
iepazīstināja ar Ķīnas reformu 
procesu un virzību uz moder-
nizāciju, kas miljoniem Ķīnas 

iedzīvotāju ļāvusi izkļūt no nabadzī-
bas. Ar ES un Ķīnas 9. apaļā galda 
kopīgo deklarāciju var iepazīties 
mūsu tīmekļa vietnē. (cc) 

tīgākām zināšanām par ekonomiku, 
kas par 92 % atkarīga no neofi ciālā 
sektora. Ietekmes novērtējumos, kas 
veikti pirms sarunām, šim faktoram 
pievērsts pārāk maz uzmanības.

Gan Eiropā, gan Indijā šo pārbau-
dījumu atrisināšanā izšķiroši svarīga 
nozīme ir arodbiedrībām, darba 
devēju organizācijām un citām pil-
soniskās sabiedrības pārstāvju gru-
pām. (xv/as) ●

Jaunumi par Komitejas locekļiem

EESK locekle Jillian van Turnhout 
pievienojas Īrijas senātam

Katram mākonim ir zelta maliņa. EESK pauž nožēlu par to, ka Komitejas 
locekle no Īrijas, Jillian van Turnhout, nesen ir pametusi darbu Komitejā, 
taču atzinīgi vērtē viņas iecelšanu par senatori dzimtenē. EESK viņu sveic 
un novēl viņai veiksmi jaunajā darbā Īrijas senātā (Seanad Éireann). 

Šai amatā Turnhout kundzi iecēla Īrijas premjerministrs, novērtējot 
viņas darbu Bērnu tiesību apvienības (Children’s Rights Alliance) labā. 
“Šis pagodinājums saistībā ar manu darbu Bērnu tiesību apvienībā ir 
profesionāls sasniegums, kas sniedz gandarījumu. Uzskatu, ka mana 
iecelšana šajā amatā var un spēs panākt pozitīvu rezultātu,” viņa sacīja.

Jillian van Turnhout pēdējo 12 gadu laikā ir bijusi gan EESK priekš-
sēdētāja vietniece, gan aktīva Komitejas locekle (Dažādu interešu 
grupa — III grupa). Viņas pienākumus birojā tagad pārņem Pad-
raig Walshe. (ail) 
 
 ●

EESK gatavo četrus Polijas prezidentūras pieprasītus izpētes atzinumus

EESK — kādu to redz Komitejas locekļi no Polijas

Demogrāfi skajām problēmām vajadzīgi visaptveroši, noturīgi risinājumi 

Atzinumā, kura temats ir iedzīvotāju novecošanas gaidāmā ietekme uz darba tirgu un kuru 
izstrādā Wolfgang Greif (Darba ņēmēju grupa, Austrija), EESK pauž skepsi par vienkāršiem 
risinājumiem, piemēram, likumā noteiktā pensionēšanās vecuma palielināšanu un pāreju uz 
privātām pensiju fonda shēmām. Tā vietā Komiteja aicina izstrādāt mērķtiecīgu izaugsmes 
politiku un vairāk domāt par nodarbinātības iespēju paplašināšanu. 

Vairumā valstu darbaspēks ir pietiekami pieejams, un tiek uzskatīts, ka ar integrācijas stra-
tēģiju palīdzību iespējams mazināt nākotnē gaidāmo fi nanšu spiedienu, ko rada iedzīvotāju 
novecošana. 

Lauksaimniecības nozares stiprināšana Austrumu partnerības valstīs 

Otrā izpētes atzinuma ziņotājs Seppo Kallio (Dažādu interešu grupa, Somija) pievēršas mijie-
darbībai starp Austrumu partnerību un ES politikas Austrumu dimensiju. EESK vēlētos, lai 
ES sarunās ar Austrumu partnerības valstīm lielāka nozīme tiktu piešķirta lauksaimniecībai, 

pārtikas ražošanai un lauksaimniecības politikai, jo šī nozare ir būtisks ekonomiskās, sociālās 
un reģionālās attīstības virzītājspēks.

Partnerības valstīm nav viegli panākt atbilstību ES sanitārajām un fi tosanitārajām normām 
(SPS), standartiem un kritērijiem, tāpēc EESK rosina noteikt SPS par īpašu, atsevišķu Austrumu 
partnerības sadarbības jomu. 

Kāda nākotne gaida ieguldījumus klimata aizsardzībā pēc krīzes?

Trešā izpētes atzinuma pieprasījumā Polijas valdība aicina EESK sīkāk aplūkot problemātisko 
tematu — ekonomikas krīzes ietekmi uz Eiropas uzņēmumu spēju veikt papildu ieguldījumus 
klimata aizsardzībā.

Dokumentā, kurā pētīta iespēja izvirzīt augstāku mērķi siltumnīcefekta gāzu emisiju sama-
zinājumam nekā līdz šim noteiktie 20 %, Eiropas Komisija apcer veidus, kā samazināt šīs 
emisijas par 30 %. Tomēr dokumentā nav pietiekami aplūkota krīzes ietekme uz uzņēmumu 
ieguldījumiem, kas domāti vides saudzēšanai. Izpētes grupa un ziņotājs Josef Zboril (Darba 
devēju grupa, Čehijas Republika) ir ķērušies pie darba, un vienošanās par atzinumu gaidāma 
2011. gada oktobrī.

Eiropas transporta tīkls (TEN-T) jaunajās dalībvalstīs — jautājums, kam jākļūst par stabilu ES 
prioritāti

EESK priekšsēdētāja vietnieka Jacek Krawczyk (Darba devēju grupa, Polija) izstrādātajā atzi-
numā par ES transporta politikas ilgtspējīgu attīstību un TEN-T pausta nožēla, ka Eiropas 
Savienība nepietiekami prioritāru nozīmi piešķir efektīvai Eiropas transporta tīklu attīstībai 
jaunākajās dalībvalstīs. Ja nebūs modernas infrastruktūras, kas ļautu savstarpēji savienot ES 
reģionus un valstu tīklus, nebūs arī nedz vienota Eiropas transporta tirgus, nedz reāla iekšējā 
tirgus. Īpaša uzmanība jāvelta kaimiņattiecību politikai, t. i., savienojumiem ar valstīm ES 
ziemeļos, austrumos un dienvidos, koncentrējoties uz kopējā tīkla attīstīšanu, nevis uz atse-
višķiem izolētiem infrastruktūras projektiem. (mb/ma)  ●

Runāsim 
ar jauniešiem!

EESK iesaistās jautājumā par jauniešu bezdarbu

Jūnijā Komiteja Maltā rīkoja vie-
tējā līmeņa iesaistīšanas pasākumu. 
Līdztekus Sabiedrisko attiecību gru-
pas sanāksmei un sabiedrisko attie-
cību kontaktpersonu sanāksmei 
tika organizēta arī EESK locekļu 
tikšanās ar Maltas pilsonisko 
sabiedrību, lai apspriestu jauniešu 
iesaistīšanu Eiropas projektā. Dis-
kusiju, kas notika Valetā, “Eiropas 
mājā”, vadīja Maltā plaši pazīs-
tams raidorganizāciju pārstāvis Dr. 
Andrew Azzopardi. Pasākums bija 
plaši apmeklēts, un tam varēja sekot 
līdzi arī sociālajos tīklos Facebook 
un Twitter. EESK locekļiem, viņu 
vidū arī priekšsēdētāja vietnie-
kiem Anna Maria  Darmanin un 
Jacek Krawczyk, kā arī Sabiedrisko 
attiecību grupas locekļiem un kon-
taktpersonām bija iespēja apmainī-
ties viedokļiem un dalīties domās ar 
ES jaunajiem iedzīvotājiem.

Dažām dalībvalstīm izdodas 
nodrošināt augstus nodarbinātības 
rādītājus, arī jauniešu vidū. Tomēr 
ne visās valstīs aina ir tik ieprieci-

Kā samazināt jauniešu bezdarbu, 
kas ES sasniedz 20  %, bet dažās 
dalībvalstīs tā līmenis ir pat vēl 
augstāks? EESK 6. jūnijā sadarbībā 
ar Spānijas Ekonomikas un sociālo 
lietu padomi Madridē par jauniešu 
bezdarbu rīkoja konferenci, kurā 
apsprieda šo ļoti aktuālo jautājumu. 
Spānijā bez darba ir 40 % jauniešu. 
Šī tendence ir viens no galvenajiem 
rūpju avotiem, kas rada bažas jau-
najai paaudzei. 

noša; Spānijā jauniešu 
bezdarbs ir dramatiski 
augsts — 45 %! 

M a l t a s  t i k š a n ā s 
dalībnieki pievērsās arī 
citai problēmai — sarū-
košajai jauniešu intere-
sei par Eiropas projektu. 
Domājams, ka vēstījums 
par Eiropu kā miera 
projektu jauniešiem 
varbūt vairs neliekas tik 

saistošs. Tāpēc Savienībai ir vaja-
dzīgs jauns vēstījums. Šajā nolūkā 
Eiropas Komisijas komunikāciju 
ģenerāldirektoram Claus Sørensen 
ir vairāki ierosinājumi: ilgtspējīga 
Eiropa, tīra, plaukstoša un sociāli 
taisnīga Eiropa, kurā jaunieši var 
dzīvot brīvi, elpot tīru gaisu, dzert 
tīru ūdeni, lietot augstvērtīgu pār-
tiku par pieņemamu cenu, ceļot, 
strādāt un mācīties. 

Eiropas Savienībai ir vairāki 
“veiksmes stāsti”, piemēram, 
Erasmus programma, kuru kopš 
1987.  gada ir varējuši izmantot 
2,3 miljoni studentu. Jau no paša 
sākuma EESK vienmēr ir atbal-
stījusi šādus pasākumus. Atzi-
numā par stratēģijas “Eiropa 
2020” pamatiniciatīvu “Jaunatne 
kustībā” un 2009. gada atzinumā 
“ES jaunatnes stratēģija” EESK 
uzsvēra, ka jāveido ne vien stratē-
ģija jauniešiem, bet arī ar jaunie-
šiem. (pln) 
 
 ●

EESK Darba tirgus novērošanas 
centrs tieši iesaistījās šajā vienas 
dienas konferencē, kuru vadīja 
tās priekšsēdētājs Krzysztof Pater 
(Dažādu interešu grupa, Polija). 
Vairāk nekā 130 konferences dalīb-
niekiem bija iespēja piedalīties 
debatēs. Pasākumu apmeklēja arī 
Spānijas plašsaziņas līdzekļi, kas par 
konferenci ziņoja savai auditorijai. 

Atklāšanas sesijā uzstājās Krzys-
ztof Pater, Spānijas nodarbinātības 
un imigrācijas ministrs Valeriano 
Gómez Sánchez un Spānijas Eko-
nomikas un sociālo lietu padomes 
priekšsēdētājs Marcos Peña Pinto.

Konferencē piedalījās arī CEOE 
(Spānijas uzņēmumu apvienības) 

“Eiropas vienotā gaisa telpa II” — vien gaisa pils?
Kad galvenie aviāci-
jas nozares dalībnieki 
bija sapulcējušies 
Eiropas Ekonomi-
kas un sociālo lietu 
komitejas (EESK) 
rīkotajā uzklau-
sīšanas sanāksmē 

par “Eiropas vienotās gaisa telpas II” ieviešanu, bija skaidri 
jūtams, ka klātesošie apzinās jautājuma steidzamību. Tiesību 
aktu kopums, kura uzdevums ES likumdevēju skatījumā bija 
novērst trūkumus Eiropas aviācijā, divus gadus pēc pieņemša-
nas joprojām nav īstenots.

“Kavēšanās un sastrēgumi virs Eiropas — tā ir skumja rea-
litāte, kas vienlīdz negatīvi ietekmē gaisa telpas izmantotājus, 
regulatorus un lidostas. Ja visas iesaistītās puses stingri apņem-
tos sasniegt vērienīgos mērķus, kuru uzdevums ir nodrošināt 
ilgtspējīgu Eiropas gaisa satiksmes pārvaldību, CO

2
 emisijas uz 

vienu lidojumu samazinātos par 12 % un jūtami palielinātos 
rentabilitāte, drošība un pārvadājumu tilpība,” uzskata EESK 
priekšsēdētāja vietnieks un ziņotājs atzinumam par “Eiropas 
vienoto gaisa telpu II” Jacek Krawczyk.

Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieki norādīja, ka Eiro-
pas vienotās gaisa telpas otrā tiesību aktu kopuma ātra un 
pilnīga īstenošana stimulētu mobilitāti, uzlabotu ceļošanas 
komfortu un palielinātu Eiropas konkurētspēju. Bez šīm 
reformām Eiropa nespēs veiksmīgi iekļauties straujajā globā-

lajā virzībā uz ilgtspējīgu transportu un zemu oglekļa emisiju 
ekonomiku.

Pasākuma dalībnieki mudināja Eiropas Komisiju ieņemt 
aktīvāku nostāju procesa vadīšanā. “Es aicinu Eiropas Komi-
siju izmantot savas vadošās pilnvaras un likvidēt gan dažādos 
šķēršļus, gan politiskās problēmas Eiropas vienotās gaisa telpas 
ieviešanā,” norādīja EESK Transporta un enerģētikas speciali-
zētās nodaļas priekšsēdētājs Stephane Buff etaut.

Polijas Infrastruktūras ministrijas direktors Krzysztof Kapis 
uzsvēra, ka nākamā ES prezidentvalsts Polija ļoti rūpēsies par 
to, lai “Eiropas vienotās gaisa telpas II” īstenošanā tiktu ievē-
rots tās apjomīgais darba plāns. Domājams, ka Polija tuvākajos 
20 gados būs viens no visātrāk augošajiem aviācijas tirgiem. 
“Mēs gribam būt sagatavoti šai pieaugošajai satiksmes plūsmai,” 
K. Kapis sacīja.

Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās arī vairāki ASV Federālās 
aviācijas aģentūras (FAA) pārstāvji, kuri uzsvēra, ka abās Atlan-
tijas okeāna pusēs ir svarīgi, lai investīcijām būtu droša vide.

EESK rīkotajā uzklausīšanas sanāksmē pulcējās gaisa satik-
smes regulatori, gaisa telpas izmantotāji, transporta darbinieki, 
lidostu operatori un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji, kā 
arī pārstāvji no Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un nāka-
mās ES prezidentvalsts Polijas. Atzinumu par tematu “Eiro-
pas vienotā gaisa telpa II” EESK gatavojas pieņemt 2011. gada 
jūlijā. (mb) ●

PLENĀRSESIJA ĪSUMĀ
Pilsoniskā sabiedrība spēj aktivizēt 
Austrumu partnerību

Atzinumā, ko izstrādājis Gintaras Morkis (Darba devēju grupa, 
Lietuva), atzīts, ka Austrumu partnerība ir lieliska iespēja 
paplašināt ES un tās partnervalstu sadarbību. Atzinuma pie-
ņemšanā piedalījās arī Ungārijas ES lietu ministrs Enikő Győri, 
kurš bija ieradies EESK, lai apspriestu Ungārijas prezidentūras 
laikā sasniegto. EESK ir uzsvērusi, ka atbalsta Austrumu part-
nerību, kas vienlaikus ir gan stratēģiska nepieciešamība, gan 
politiska investīcija. Komiteja nolēmusi darīt visu iespējamo, 
lai šis process gūtu sekmes, tāpēc mudina pastiprināt valdību 
un pilsoniskās sabiedrības savstarpējo dialogu. 

Nesenie notikumi Vidusjūras reģionā ir pierādījuši, ka pil-
soniskajai sabiedrībai ir nenovērtējama nozīme progresa vir-
zīšanā, kas izpaužas gan kā konstitucionālas reformas, gan kā 
institūciju izveide. Izšķiroši svarīgi ir uzlabot valstiskā dialoga 
līmeni, tādēļ EESK rosina visās Austrumu partnerības valstīs 
ieviest mehānismu, kā apspriesties ar pilsonisko sabiedrību. 

Starpnieces dialogā būs 
organizācijas, kuras 
atbilst katras valsts rak-
sturīgajiem apstākļiem. 
EESK ir gatava un cieši 
apņēmusies dalīties 
pieredzē ar pilsonisko 
sabiedrību no visām 
Austrumu partnerības 
valstīm. (ma) ●

Romu integrācijas stratēģija

Tajā pašā dienā, kad reģionālās politikas komisārs Johannes 
Hahn ar EESK locekļiem diskutēja par kohēzijas politiku, Komi-
teja pieņēma divus aktuālus atzinumus par romu integrāciju. 

Atzinumos, ko izstrādājuši 
Topolánszky kungs (Dažādu 
interešu grupa, Ungārija) 
un Anne-Marie Sigmund 
(Dažādu interešu grupa, 
Austrija), EESK ir aplūkojusi 
romu sociālās integrācijas 
jautājumu. Tika nolemts, ka 
šīs sarežģītās situācijas risinā-
šanā izmantojama kompleksa 
pieeja, kurā apvienotos gan 

integrēta, saskaņota un konsekventa Eiropas līmeņa stratē-
ģija, gan programma, ko īstenotu valstu un pašvaldību līmenī. 
Svarīgs ir arī lēmums turpmākos pasākumus izstrādāt kopā ar 
romiem un viņu pārstāvības organizācijām. 

EESK atzinīgi vērtē Komisijas nolūkus, tomēr uzskata, ka ilgi 
gaidītā stratēģija neatbilst cerētajam. Tai trūkst vēriena un kon-
krētības, turklāt tā nav pietiekami strukturēta. Ikviens politikas 
pasākums būtu jāpastiprina ar plašu līdzdalību, visos diskusiju 
līmeņos iesaistot vietējās pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, spe-
ciālistus no zinātnes aprindām, sociālos partnerus un — vissva-
rīgākais — romu sabiedrības locekļus un pārstāvjus. (ma) 
 
 ●

Ceļā uz stabilāku platformu cīņai pret nabadzību

Cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību ierādīta nozīmīga 
loma stratēģijā “Eiropa 2020”, tāpēc Eiropas Komisija nākusi 
klajā ar paziņojumu “Eiropas platforma cīņai pret nabadzību 
un sociālo atstumtību”. Šo paziņojumu EESK analizēja savā 
atzinumā, kuru sagatavojusi Maureen O’Neill (Dažādu inte-
rešu grupa, Apvienotā Karaliste) un kurā aplūkoti pasākumi, 
kas ļautu virzīties uz izvirzīto mērķi nabadzības mazināšanā, 
proti, panākt, lai 2020. gadā nabadzības skarto būtu vismaz par 
20 miljoniem mazāk. 

EESK ieteikumi veidoti, pamatojoties uz diviem princi-
piem — atbildīgumu un saskaņotību. Nabadzība ir uzskatāma 
par cilvēktiesību pārkāpumu, tāpēc valdībām, sociālajiem part-
neriem un pilsoniskajai sabiedrībai jāuzņemas kopīga atbildība 
par tās izskaušanu. Taupības pasākumi nedrīkst likt šķēršļus 
cīņā pret nabadzību, un ir jāpaplašina pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalība minētajā platformā. EESK aicina atbilstīgi stratēģijai 
“Eiropa 2020” nodrošināt ekonomikas, fi nansiālo, nodarbinātī-
bas un sociālo pasākumu saskaņotību un uzsver, ka jāpastiprina 
un jāvienkāršo ES fi nansējuma, sevišķi sociālo fondu, izman-
tošana. (ma) 
 
 
 
 
 
 
 ●

EESK rīko izstādi In Between. Austria Contemporary

EESK kopā ar Austrijas 
Federālo izglītības, māks-
las un kultūras ministriju 
rīkoja izstādi In Between. 
Austria Contemporary. Tās 
apmeklētāji varēja iepazī-
ties ar vairākām Austrijas 
mūsdienu mākslas tenden-
cēm un tādējādi gūt ieskatu 
Austrijas mākslas pasaulē. 
Ekspozīcijā daudzie EESK 

viesi varēja aplūkot septiņpadsmit jaunu, daudzsološu Austrijas mākslinieku 
darbus.

Ieinteresētāko un aizrautīgāko izstādes apmeklētāju vidū bija arī vairākas 
augstas amatpersonas. Atklāšanā piedalījās Austrijas Republikas izglītības, 
mākslas un kultūras federālā ministre Claudia Schmied un Eiropas Ekono-
mikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs Staff an Nilsson. Viesu vidū 
bija arī Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komi-
sāre Androulla Vassiliou un Eiropas reģionālās politikas komisārs Johan-
nes Hahn. (ma) 

Tuvāka informācija par izstādi atrodama tīmekļa vietnē www.bmukk.gv.at
 ●

ĪSUMĀ

priekšsēdētāja vietnieks Javier 
Ferrer Dufol, Spānijas arodbiedrī-
bas CCOO sekretārs nodarbinātības 
jautājumos Paloma Lopez un par 
arodbiedrības pasākumiem atbil-
dīgais Spānijas arodbiedrības UGT 
sekretārs Antonio Ferrer.

Dalībnieki bija vienisprātis, ka 
vairāk pūliņu jāiegulda izglītībā, 
prasmju apguvē un valsts un pri-
vātajos nodarbinātības pakalpo-
jumos. Turklāt jāveicina strauja 
izaugsme un nekavējoties jāpār-
skata mūsu darba tirgu tiesiskais 
regulējums. (ail) 
 
 
 
 ●

Come’N’Listen – superzvaigne Ferencs Lists

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komiteja (EESK) 15.  jūnijā rīkoja 
muzikālu pasākumu Come’N’Listen 
(“Nāc klausīties!”) par godu Ferenca 
Lista 200. dzimšanas dienai. Pasā-
kumu, kas noritēja Ungārijas ES pre-
zidentūras kontekstā, atklāja EESK 
priekšsēdētājs Staff an Nilsson.

Lista darbu izpildījumi aizveda klausītājus muzikālā ceļojumā pagātnē un 
uz citām zemēm — ceļojumā pa Eiropu. Tie sniedza ilustrētu pārskatu par 
Ferencu Listu — viņa dzīvi, mūziku, sievietēm un garīgumu. Ar šiem četriem 
Lista dzīves aspektiem iepazīstināja EESK locekļi un darbinieki: loceklis no 
Ungārijas Ákos Topolansky un Caroline Henault no EESK medicīnas dienesta.

Lai ilustrētu Lista daiļradi ar piemēriem, ukraiņu pianists Dmytro Sukho-
vienko un ungāru izcelsmes mecosoprāns Hanna Bardos-Feltoronyi izpildīja 
dažas dziesmas un klavieru skaņdarbus.

EESK ir apņēmusies arī turpmāk rīkot muzikālus pasākumus kā nozīmīgu 
savas kultūras programmas daļu. Mūzika ir svarīga Eiropas kultūras manto-
juma daļa, un tā ir veidojusi Eiropas identitāti. Programmā Come’N’Listen 
izvēlēti nozīmīgi komponisti, kuru darbs skatīts saistībā ar Eiropu. Viņi bija 
eiropieši, kuru dzīve un darbs sakņojās Eiropas tradīcijās un kuri nākamajām 
paaudzēm atstājuši muzikālu mantojumu. (sb) 
 ●
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Ārpus politikānisma. EESK 
interešu lokā — reālas 
iedzīvotāju vajadzības

Saruna ar EESK Darba 
ņēmēju grupas locekli, 
Vispolijas Arodbiedrību 
savienības Starptautisko 
lietu padomnieku Tomasz 
Jasiński

EESK Info: Kāda ir 
jūsu pirmā pieredze 
saskarsmē ar ES?

TJ: Mana pirmā pieredze ir 
darbs ES un Polijas apvie-
notajā konsultatīvajā komi-
tejā, kurā no 2001. gada līdz 

2004. gadam pārstāvēju Vispolijas Arodbiedrību savienību 
(OPZZ). Tā bija tik vērtīga pieredze, ka, kļūstot par EESK locekli, 
man nebija grūtību izprast Komitejas darbību.

EESK Info: Kā jūs dažos vārdos iedzīvotājiem 
izskaidrotu EESK lomu?

TJ: EESK pārstāv organizētu pilsonisko sabiedrību. Taču tā 
nav politiskā pārstāvība. EESK dara zināmas iedzīvotāju reālās 
vajadzības, kuras ir jāņem vērā politikas veidotājiem ES līmenī.

EESK Info: Kā tas, ka esat EESK loceklis, ietekmē jūsu 
ikdienas darbu Polijā, un kādu labumu EESK dod 
valsts līmenī?

TJ: Ar darbu Komitejā saistīto braucienu un papildu pienākumu 
skaits ir ļoti liels, un tas neapšaubāmi ietekmē manu darbu 
OPZZ, kā arī privāto dzīvi. Svarīgākais Briselē veiktā darba 
aspekts ir tas, ka jau agrīnā ES pasākumu izstrādes stadijā varu 
piekļūt informācijai par tiem. Polijā tas mums palīdz sagatavo-
ties iespējamām pārmaiņām, kā arī daudz agrāk izstrādāt mūsu 
nostāju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

Būt EESK loceklim — tas nozīmē 
garas darba stundas un 
nenoteiktu darba laiku

Saruna ar EESK Darba devēju 
grupas locekli, uzņēmēju 
apvienības Business Centre Club 
Interventions Bureau direktoru 
Krzysztof Ostrowski

EESK Info: Kāda bija jūsu 
pirmie iespaidi par Eiropas 
Savienību? 

KO: Pirmo pieredzi es guvu kā 
tūrists, būdams vēl studiju gados. 
Biju ļoti patīkami pārsteigts, cik 
viegli ir ceļot no vienas dalībvalsts 
uz otru. Domāju, ka tas man palī-

dzēja, kad sāku profesionāli nodarboties ar ES jautājumiem, — 
strādāju grupā, kura piedalījās sarunās par nolīgumu ar Eiropas 
Savienību.

EESK Info: Vai varat pāris vārdos izskaidrot 
iedzīvotājiem, ko dara EESK?

KO: EESK darbojas kā “tilts” starp Eiropas iestādēm un dalīb-
valstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Tā ikvienam dod 
iespēju Eiropas līmenī paust jebkuru viedokli par ekonomikas 
un sociālajiem jautājumiem, virzīt jaunas idejas un ierosināt 
priekšlikumus Eiropas tiesību aktu uzlabošanai.

EESK Info: Kā EESK locekļa amats ietekmē jūsu 
ikdienas darbu Polijā, un ko EESK var dot valstij?

KO: Lielākās pārmaiņas ir tās, ka mans darba laiks ir kļuvis 
neregulārs. Mana darba diena bieži sākas četros no rīta, kad 
jāpagūst uz lidmašīnu. Polijā atgriežos vēlu vakarā, citkārt nākas 
pārnakšņot Briselē. Steidzami jautājumi, kas saistīti ar manu 
darbu Polijā, bieži jārisina ceļā uz Briseli un atpakaļ. Tam, kurš 
vēlas būt EESK loceklis, jāmīl ceļošana, jābūt gatavam ļoti bieži 
lidot un apmeklēt dažādas valstis.

Lielākais ieguvums valsts līmenī ir tas, ka uzņēmumi, kuri 
ir mūsu organizācijas biedri, var apmainīties ar viedokļiem par 
Eiropas tiesisko regulējumu un gūt informāciju par svarīgāka-
jiem tematiem, ko patlaban apspriež EESK. Mūsu Komitejas 
atzinumi par specifi skām tirgus jomām, piemēram, biomasu vai 
IT nozari, dod iespēju ieinteresētajiem uzņēmumiem izmantot 
šo informāciju, plānojot savu uzņēmējdarbību.  
 
 ●

Mums uzmanīgi jāieklausās 
savu valstu pilsoniskās 
sabiedrības viedoklī

Saruna ar EESK Dažādu 
interešu grupas locekli un 
Vispolijas NVO federācijas 
priekšsēdētāja vietnieci 
Marzena Mendza-Drozd

EESK Info: Kā jūs kļuvāt 
par EESK locekli?

MMD: Par EESK locekli 
kļuvu 2004. gadā, pamatojo-
ties uz Nevalstisko iniciatīvu 
foruma apvienības (Stowar-
zyszenie na rzecz Forum 
Inicjatyw Pozarządowych) 

ieteikumu. Minētā apvienība kopā ar citām organizācijām dar-
bojās Polijas Nevalstisko organizāciju pārstāvniecības birojā Bri-
selē, un es biju tieši iesaistīta šā biroja darbā. Lūk, kāpēc EESK 
man nebija terra incognita, lai gan, saprotams, man nebija plašu 
praktisku zināšanu par to, kā tā darbojas.

EESK Info: Kā jūs dažos vārdos iedzīvotājiem 
izskaidrotu EESK lomu?

MMD: Ja gribētu būt pilnīgi atklāta, teiktu, ka tā ir labi iecerēta 
struktūra, kas praksē līdz galam neizmanto savas iespējas attie-
cībā uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju viedokļa pārstāvē-
šanu. Tam droši vien ir vairāki iemesli. Nostrādājusi Komitejā 
septiņus gadus, joprojām uzskatu, ka mēs varētu un mums ir 
uzmanīgāk jāieklausās dalībvalstu organizāciju viedoklī un pār-
liecinošāk jāpauž mūsu nostāja. 

EESK Info: Kā tas, ka esat EESK locekle, ietekmē jūsu 
ikdienas darbu Polijā, un kādu labumu EESK dod 
valsts līmenī?

MMD: Tas, ka esmu EESK locekle, ietekmē gan manu darbu 
Polijā, gan privāto dzīvi. Domāju, ka tā tas ir visiem EESK locek-
ļiem, jo viņi visu laiku ir izbraukumos un atrodas starp divām 
realitātēm — Briseli un savu valsti. Par laimi, daudzus jautāju-
mus tagad var atrisināt ar interneta starpniecību; brīnos par to, 
kā ar visu tika galā mūsu priekšgājēji EESK, piemēram, pirms 
30 gadiem. Pašlaik strādāju Vispolijas Nevalstisko organizāciju 
federācijas (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych) 
valdē un, izmantojot piekļuvi aktuālai informācijai, varu palīdzēt 
nevalstiskajām organizācijām sagatavoties gaidāmajām pārmai-
ņām. (mb/nk) 
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cības palātām, rūpniecības nozares, 
arodbiedrību un neofi ciālā sektora, 
piemēram, ielu tirgotāju, pārstāvjiem, 
kā arī ar Eiropas struktūrvienībām un 
ideju laboratorijām.

Noslēgumā tika panākta plaša 
vienošanās, ka ir jāizvērš padziļinā-
tas diskusijas un jāanalizē atsevišķi 
aspekti, kas kavē ES un Indijas attie-
cību pilnveidi, jo redzējums katrai 
no pusēm būtiski atšķiras. Viens no 

Jillian van Turnhout

EESK delegācija ES un Ķīnas apaļā galda sanāksmē

EESK delegācija Indijā

Ungārijas ES lietu ministrs 
Enikő Győri

Komisārs Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Papildu informācija pieejama tīmekļa vietnē http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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Saruna ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Jerzy Buzek

EESK Info: Ar kādu vēstījumu jūs vērsīsieties pie pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem no visas Eiropas? Vai arī turpmāk tiks 
stiprināta EP deputātu sadarbība ar pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem?

Jerzy Buzek: Gribētu vēlreiz uzsvērt organizētās pilsoniskās sabiedrības nozīmi 
demokrātijā. Par to runāju arī Agoras atklāšanā šā gada janvārī, kā arī, vairāk-
kārtīgi nosodot Ziemeļāfrikas valstu un Baltkrievijas režīmu. Šajos gadījumos 
esmu atkārtojis, ka jāpastiprina atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizācijām. 
Tas ir atbalsojies vairākās EP rezolūcijās. Jo Eiropas Savienībā mums ir zināms, 
ka bez pilsoniskās sabiedrības nav demokrātijas.

Jūs Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā pārstāvat pilsonisko 
sabiedrību un sabiedrībai svarīgas intereses. Jūs palīdzat risināt patiesu ES 
un tās iedzīvotāju dialogu, paplašināt savās valstīs zināšanas par ES, bez kurām 
trūktu vēlmes padziļināt integrāciju. Jūs esat vajadzīgi Eiropas Parlamentam. 
Mūsu sadarbība jāturpina ES pilsoņu labad. Mūsu kopējo pieredzi varēs izman-
tot valstis, kas tikko ir nostājušās vai kādreiz nākotnē izvēlēsies nostāties uz 
demokrātisku reformu ceļa. Tas ir liels mūsu panākums.

EESK Info: Ko jūs sagaidāt no Polijas prezidentūras Eiropas 
Savienībā?

Jerzy Buzek: Bieži atkārtoju, ka ES paļaujas uz Poliju, ka tā ienesīs Eiropā jaunu 
vēsmu un iedvesmos ar savu uzņēmīgumu, atvērtību un entuziasmu. Tās ir 
Polijai raksturīgas iezīmes. Vēlamies, lai Eiropa kļūtu par pasaulē viskonkurēt-
spējīgāko ekonomiku. Tāpēc priecājos par Polijas prezidentūras izvēlētajiem 
mērķiem: rezultātus nesošu, solidāru budžetu, iekšējā tirgus nostiprināšanu 
un cilvēkkapitālā apslēptā potenciāla labāku pielietošanu.

Pozitīvi vērtēju Polijas iesaisti kaimiņattiecību politikā, tostarp Austrumu 
partnerībā un attiecībās ar dienvidu kaimiņvalstīm, kurām pateicoties, mūsu 
vērtības un uzskati izplatās ārpus ES robežām.

Būdams EP priekšsēdētājs, ceru uz Parlamenta labu sadarbību ar Polijas 
valdību, jo pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā par lielāko daļu tiesību aktu 
Eiropas Parlaments lemj kopā ar Eiropas Savienības Padomi. Tāpat ceru, ka 
Polijai izdosies sekmīgi rast kompromisu starp dalībvalstu interesēm, un tas 
nav viegli, it īpaši krīzes laikā. Izaicinājumu netrūkst, taču Polija ne vienu 
reizi vien ir apliecinājusi, ka tā ir rezultātus nesošs un solidārs ES dalībnieks 
ar milzīgu potenciālu. (mb) 
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IEVADRAKSTS

IEVADRAKSTS

Budžeta līdzsvaru meklējot

Polija — par konkurētspējīgas, drošas un atvērtas Eiropas izveidi 

Godātie lasītāji!
Pēc Eurostat datiem jauniešu bezdarbs Spānijā patlaban 
ir lielāks par 44 %. Tas viennozīmīgi ir nospiedošs fakts, 
turklāt arī citu ES valstu statistika sniedz maz mierinājuma. 
Jauniešu bezdarba līmenis pārsniedz 20 % vairāk nekā 
pusē dalībvalstu. Visās ES valstīs, par kurām ir pieejami 
dati, nenodarbināto jauniešu procents ir augstāks nekā 
vispārējais bezdarba līmenis. 

Jauniešu bezdarbs ir traģisks potenciāla zaudējums, kas ne tikai apdraud 
ekonomikas izaugsmi, bet nākotnē arī nopietni ietekmēs sociālo kohēziju. Turklāt 
bezdarbs ir sabiedrības problēma, kas rada milzīgas izmaksas katram indivīdam. 
Šefīldas Universitātes cilvēka ģeogrāfi jas (Human Geography) profesors Danny 
Dorling ir norādījis, ka maz kam ir tik negatīva ietekme uz jauno paaudzi kā 
bezdarbam, jo tas viņos atstāj neizdzēšamas pēdas un tam var būt ilgtermiņa sekas — 
lielāks risks kļūt par bezdarbnieku arī nākotnē un zemāki ienākumi visas dzīves 
garumā ir tikai daži aspekti. 

EESK nesen sarīkoja vairākus pasākumus, it sevišķi Spānijā un Maltā (par tiem 
varat lasīt šajā izdevumā), kuros aktīvi pievērsās šim jautājumam. Tika secināts, ka 
viena brīnumlīdzekļa problēmas atrisināšanai nav un ka jāveic pasākumi vairākās 
jomās vienlaikus. 

Pirmkārt, mums jādod jauns impulss darba vietu skaitu palielinošai ekonomikas 
izaugsmei. Ja ekonomika attīstīsies, uzlabosies arī jauniešu izredzes atrast darbu. 
Otrkārt, jārisina priekšlaicīgas izglītības pamešanas problēma un jānovērš 
neatbilstība starp izglītības sistēmām un darba tirgus vajadzībām. Šajā saistībā ļoti 
svarīga ir arī neformālā izglītība. Treškārt, darba tirgu tiesiskais regulējums jāpārvērtē 
no elastdrošības viedokļa. Mums jāsniedz jauniešiem skaidras izredzes, ka viņu 
pagaidu un/vai nepilnas slodzes darba līgumus — pēc zināma laika un izpildot 
skaidri noteiktus nosacījumus — pārveidos par beztermiņa pilnas slodzes līgumiem. 
Jaunajai paaudzei jābūt skaidrām izredzēm sasniegt lielāku stabilitāti. 

Visbeidzot mums jāpievēršas nodarbinātības pakalpojumiem. Svarīgi ir savlaicīgi 
sniegt atbalstu ik reizi, kad kāds jaunietis riskē zaudēt darbu; tāpat nozīmīga ierosme 
ir arī subsidēt nodarbinātību neaizsargātām iedzīvotāju grupām, proti, cilvēkiem, 
kuriem ir apgrūtināta piekļuve parastajam darba tirgum. It sevišķi tas attiecas uz 
jauniešiem ar ļoti zemu kvalifi kāciju vai vispār bez tās. Labs šādu pasākumu piemērs 
ir “garantijas instruments jauniešiem”, kas paredzēts iniciatīvā “Jaunatne kustībā”. 
Saskaņā ar to dalībvalstis tiek mudinātas nodrošināt, ka sešu mēnešu laikā pēc skolas 
beigšanas jauniešiem piedāvā darba vietu, papildu apmācību vai iespēju iegūt darba 
pieredzi.

Anna Maria Darmanin
Priekšsēdētāja vietniece

Godātie lasītāji!
Būdams gan EESK priekšsēdētāja vietnieks, gan 
eiropietis, gan polis, ar lielu nepacietību gaidu 
brīdi, kad Polija pirmo reizi kļūs par ES Padomes 
prezidentvalsti.

Esmu gandarīts par Polijas lēmumu rīkoties 
izlēmīgi un domāt par izaugsmi, nevis tikai par Eiropas parādu atmaksāšanu, 
kas neapšaubāmi ir svarīga, tomēr pati par sevi vien vēl nespēs garantēt stabilu 
augšupeju. Tagad, kad esam apzinājuši krīzes pamatcēloņus, ir laiks doties 
tālāk un izstrādāt pārdomātu izaugsmes stratēģiju, lai nodrošinātu Eiropas 
konkurētspēju arī nākotnē.

Es no sirds ceru, ka Polijas prezidentūra gūs panākumus vairākās nozīmīgās 
jomās, piemēram, saistībā ar vienoto tirgu. Tā izveides pabeigšana sekmētu 
ekonomikas izaugsmi. Arī tālejošs ES budžets stiprinātu Eiropas ekonomisko 
potenciālu, un es ceru, ka gaidāmajās budžeta sarunās par turpmāko fi nanšu 
plānu prezidentvalsts Polijas nostāja šajā ziņā būs stingra.

Gatavojoties gaidāmajām sarunām, EESK skaidri norādīja, ka ir jāatsakās 
no tā saucamā “taisnīgas atdeves” principa. Šāds princips ir pretrunā tādām 
vērtībām kā solidaritāte un savstarpējs labums — vērtībām, kas veido Eiropas 
integrācijas pamatu. EESK atbalsta dalībvalstu iemaksu aizvietošanu ar ES pašu 
resursiem, kuri nonāk tieši ES budžetā. Veids, kādā fi nansē ES budžetu, ir skaidrs 
apliecinājums Eiropas integrācijas panākumiem.

Divos pagājušajos gados Komiteja ir nemitīgi aicinājusi piešķirt pilsoniskajai 
sabiedrībai lielāku lomu ES rosināto tiesību aktu īstenošanā un veicināt to valstu 
ekonomisko integrāciju, uz kurām attiecas Austrumu partnerības iniciatīva. 
Tāpēc man ir prieks redzēt, ka Austrumu partnerība, kam pēdējā laikā varbūt 
pievērsts nedaudz mazāk uzmanības, kļuvusi par vienu no prezidentūras darba 
kārtības centrālajiem jautājumiem. Nesenie notikumi Vidusjūras dienvidu 
piekrastē skaidri parāda, cik svarīgi ir, lai kaimiņos valdītu stabilitāte, un tas 
attiecas ne tikai uz tirdzniecību vai energoapgādes drošību.

Šādos apstākļos Polijas pieredze, ko tā guvusi 1989. gada miermīlīgajā 
revolūcijā pret komunismu, un tās panākumi pārmaiņu procesā būtu 
izmantojami, lai vairotu demokrātiju arābu pasaulē. Līdzīgi kā tā laika Polijas 
notikumi, arī šodien arābu pasaulē notiekošais pierāda, ka pilsoniskā sabiedrība ir 
izšķirīgais spēks, kas rada vēsturi tās vispatiesākajā nozīmē. Esmu dziļi gandarīts 
un lepojos ar to, ka organizēta pilsoniskā sabiedrība, ko ES līmenī pārstāv 
EESK, ir gatava un apņēmības pilna palīdzēt Polijas prezidentūrai sasniegt tās 
vērienīgos, bet ļoti vajadzīgos mērķus.

Jacek Krawczyk
Priekšsēdētāja vietnieks

2011. gada 20. jūlijā
Varšavā, Polijā: konference 
saistībā ar EESK atzinumu 
“ES transporta politikas 
ilgtspējīga attīstība un 
TEN-T”, ko rīko sadarbībā ar 
Polijas Infrastruktūras ministriju

2011. gada 
13. septembrī
EESK telpās Briselē: EESK 
stratēģijas “Eiropa 2020” 
koordinācijas komitejas 
tikšanās ar valstu ESP 
pārstāvjiem 

2011. gada 21. un 
22. septembrī
EESK telpās Briselē, Beļģijā: 
Konkursa EESC Design Eleven 
apbalvošanas ceremonija un 
izstādes atklāšana 

ŠAJĀ IZDEVUMĀ
Eiropas Brīvprātīgā darba gads. 
Brīvprātīgais darbs — tā ir vērtība

ES prezidentvalsts Polija. 
“Polija savu darbību virzīs uz 
konkurētspējīgas, drošas un 
atvērtas Eiropas izveidi,” saka 
Polijas Ārlietu ministrijas valsts 
sekretārs 

EESK gatavo četrus Polijas 
prezidentūras pieprasītus 
izpētes atzinumus

EESK iesaistās jautājumā par 
jauniešu bezdarbu

ES un Krievijas darbseminārs 
— pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšana ilgtspējas 
nodrošināšanā 

TURPMĀKIE PASĀKUMI
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ES budžeta pārskatīšana notiek 
laikā, kad visā kontinentā valda 
liela finanšu nestabilitāte. Savus 
ieteikumus EESK apkopojusi atzi-
numā, ko izstrādājuši Malosse kgs 
(Darba devēju grupa, Francija) un 
Dantin kgs (Darba ņēmēju grupa, 
Francija). Ekonomikas un fi nanšu 
krīzes dēļ un tāpēc, ka vairumā 
dalībvalstu pieaug budžeta defi-
cīts, ir jūtams, ka Eiropas Savie-
nībai trūkst budžeta atbalsta, lai 
īstenotu savu politisko stratēģiju 

Par savu galveno uzdevumu Polija prezidentūras laikā izvirzījusi ekonomikas izaug-
smes pastiprināšanu un sabiedrības uzticības atjaunošanu. Eiropa no krīzes ir guvusi 
mācību un pārveidojusi savas struktūras ekonomikas pīlāru, bet tagad apņēmīgi 
jārīkojas, lai veicinātu izaugsmi un izveidotu konkurētspējīgu tautsaimniecību. Šajā 
nolūkā Polija pievērsīsies tam, kā paplašināt un padziļināt Eiropas vienoto tirgu, 
atbalstīt investīciju politiku un stiprināt intelektuālo kapitālu. Visi šie pasākumi 
ietilpst Polijas prezidentūras pirmajā prioritātē “Eiropas integrācija — izaugsmes 
avots”. Lai šajā jomā sekmīgi īstenotu mūsu plānus, kuri ietver arī aktīvu nodarbinā-
tības politiku, mums īpaši svarīgi būs ieteikumi, kurus esam lūguši izstrādāt Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.

Nākamais aspekts, kam plānojam pievērsties, ir “Droša Eiropa”. Te ietilpst gan 
energoapgādes drošība, ko Polija ir aizstāvējusi Eiropas Savienībā jau vairākus gadus, 
gan arī nodrošinājums ar pārtiku un ES drošības un aizsardzības politikas nostipri-
nāšana. Mūsu mērķis ir panākt, ka ES nostiprina savu pozīciju starptautiskajā arēnā, 
un mēs atbalstīsim visus pasākumus, kas palīdz sasniegt šo mērķi.

Eiropas ieguvumi no atvērtības ir trešā un visvērienīgākā no Polijas galvenajām prioritātēm ES prezidentūras laikā. 
Vēlamies, lai Horvātija pievienotos Eiropas Savienībai, un atbalstīsim citu valstu pievienošanās procesu. Padziļināsim 
Austrumu partnerību, ES orbītā iekļaujot Ukrainu, Baltkrieviju, Moldovu, Azerbaidžānu, Armēniju un Gruziju. Aus-
trumu partnerības ietvaros strādāsim pie asociācijas nolīgumu noslēgšanas un brīvo tirdzniecības zonu izveides. Šajā 
sakarā EESK mums izstrādā atzinumu par Austrumu partnerības un ES politikas austrumu dimensijas mijiedarbību.

Prezidentūra nozīmē ne tikai nākotnes plānu izstrādi, bet vispirmām kārtām tieši reaģēšanu uz tā brīža notikumiem. 
Tāpēc uzmanīgi sekosim līdzi notikumu attīstībai ES dienvidu kaimiņvalstīs un atbalstīsim pasākumus, kuru mērķis 
ir iedibināt jaunas ES attiecības ar arābu pasauli. Viens no svarīgiem punktiem ir arī kompleksas pasākumu stratēģijas 
izstrāde nolūkā izveidot demokrātiskas un modernas valsts pārvaldes struktūras minētā reģiona valstīs.

Apkopojot iepriekš teikto, Polija prezidentūras laikā vēlas veidot Eiropu ar stipru ekonomiku, kas ļautu ar pozitīvu 
skatu raudzīties nākotnē un uzlabotu ES sabiedrības noskaņojumu. Skaidrs, ka tas nebūs iespējams, ja aktīvi netiks 
iesaistīta pilsoniskā sabiedrība, ko ES līmenī pārstāv Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja. 
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vai savas jaunās saistības, kas 
izriet no Lisabonas līguma. Tāpēc 
ir vajadzīgs pārdomāts budžets, kas 
nodrošinātu līdzekļus ES mērķu 
sasniegšanai, tomēr nepalielinātu 
nodokļu slogu Eiropas iedzīvotā-
jiem un uzņēmumiem.

EESK uzskata, ka ir jāatsakās 
no “taisnīgas atdeves” principa, jo 
tas ir pretrunā Eiropas integrācijas 
pamatvērtībām — solidaritātei un 
savstarpējam labumam. Tā vietā 

jāpiemēro subsidiaritātes prin-
cips, kas paredz, ka jautājumus 
risina viszemākajā vai vismazāk 
centralizētajā pārvaldības līmenī. 
EESK atbalsta Eiropas Komisijas 
aicinājumu izmantot pašu resur-
sus, kurus var izveidot no jauna 
vai ar kuriem var aizstāt dalībvalstu 
nodevas. Dalībvalstu budžetiem un 
Eiropas budžetam citam citu jāpa-
pildina, tādējādi maksimāli palie-
linot ES iespējas sasniegt savus 
politiskos mērķus.

Lai budžets būtu efektīvs, ir ļoti 
svarīgi uzvarēt cīņā par sabiedrī-
bas viedokli. Sabiedrības atbalstu 
var gūt, arī uzskatāmi parādot, 
cik lielas būtu Eiropas pasivitātes 
izmaksas. Tāpēc, līdzīgi Eiropas 
Parlamentam, arī Komiteja vēlē-
tos, lai Eiropas pasivitātes izmak-
sas tiktu aprēķinātas un publicētas, 
uzsverot dublēšanos dalībvalstu 
budžetos. Komiteja ir gatava iesais-
tīties šādā izpētē un nodrošināt arī 
papildu informatīvo materiālu, 
kas domāts Eiropas iedzīvotā-
jiem. (ma) 
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ĪSUMĀ

IN MEMORIAM

EESK G-20 sanāksmē. Pasaules mēroga 
risinājumi cīņā pret cenu svārstībām

G-20 valstu lauksaimniecības minis-
tri 22. un 23. jūnijā tikās Parīzē, lai 
apspriestu tendences pasaules lauk-
saimniecības tirgos un ar tiem saistī-
tajās tirdzniecības sarunās. Francija, 
kas šobrīd ir G-20 prezidentvalsts, ir 
noteikusi pārtikas nodrošinājumu 
par vienu no galvenajām politikas 
prioritātēm un lūgusi EESK saga-
tavot ieguldījumu pirms jūnija 
sanāksmes. Pārtikas nodrošinā-
juma jautājumiem ir vienlīdz svarīga 
loma ES īstenotajā lauksaimniecības, 
tirdzniecības un attīstības politikā. 

Lai palīdzētu izstrādāt EESK 
nostāju, Komiteja 23. maijā organi-
zēja konferenci “Pārtika ikvienam. 
Ceļā uz vispārēju vienošanos”. ANO, 

FAO (ANO Pārtikas un 
lauksaimniecības orga-
nizācija), G-20  un ES 
pārstāvji tikās Briselē, lai 
apspriestu, kā pasaules 
līmenī cīnīties ar lauk-
saimniecības krīzi. Lai 
izstrādātu ES ieteikumus 
G-20  lauksaimniecības 
ministru sanāksmei 22. 
un 23. jūnijā, konferencē 
vienuviet tika saaicināti 
augsta līmeņa vadītāji un 
eksperti. 

“Mēs nevaram atļauties jaunu 
lauksaimniecības krīzi pasaules tir-
gos. Nekontrolētas spekulācijas ir 
ļoti postošas attīstības valstīm, tās 
izraisa badu un noved nabadzībā 
arī mūsu lauksaimniekus. Mums 
ir jāpanāk, lai tās tiktu pārtrauktas, 
un Eiropas Savienība ir apņēmusies 
to izdarīt,” paziņoja Eiropas Eko-
nomikas un sociālo lietu komitejas 
priekšsēdētājs un konferences vadī-
tājs Staff an Nilsson.

Saskaņā ar EESK priekšlikumu 
prezidentvalstij Francijai 22. un 
23. jūnijā Parīzē tika apspriestas kon-
krētas idejas, un par tām tika panākta 

vienošanās. Tās aptver sešus pīlārus, 
proti, ilgtspējīgas lauksaimniecības 
veicināšanu, pilsoniskās sabiedrības 
izšķirošo lomu, tiesību uz pārtiku 
atzīšanu, nepieciešamību saskaņot 
politiku un uzlabot lauksaimniecības 
tirgu darbību, kā arī visneaizsargā-
tāko sabiedrības grupu aizstāvēšanu. 

EESK papildus stingri rosināja 
uzlabot saskaņošanu un sadarbību 
starp starptautiskajām organizāci-
jām un, pats svarīgākais, panākt lie-
lāku vienotību pasākumu īstenošanā. 
EESK arī uzsvēra, ka ir jāsekmē lauk-
saimnieku, tostarp mazo lauksaim-
nieku, piekļuve starptautiskajam 
un Eiropas līmeņa finansējumam 
un jānodrošina, lai sievietēm būtu 
vienlīdzīga un neierobežota pieeja 
ražošanas resursiem. (ail) 

Konferences “Pārtika ikvienam” 
secinājumi ir pieejami šādā tīmekļa 
vietnē:

http://www.eesc.europa.eu/food-
for-everyone/about.html. 
 ●

ES cer uz jaunu vēsmu 
Eiropai no Polijas

ES un Krievijas darbseminārs 

EESK un Krievijas Pilsoniskā palāta 28. jūnijā Briselē 
rīkoja kopīgu darbsemināru. Tā bija pušu ceturtā tik-
šanās reize, taču šoreiz galvenā uzmanība tika pievēr-
sta iespējām veidot “zaļāku” ekonomiku. Šī viedokļu 
apmaiņa notika saistībā ar ANO konferenci par ilgt-
spējīgu attīstību, kas nākošgad notiks Riodežaneiro. 

Eiropas Savienībai un Krievijai tajā būs lieliska iespēja 
demonstrēt plašo vienprātību abu pušu pilsoniskajā 
sabiedrībā.

Gatavojoties konferencei, darbsemināra dalībnieki 
izlēmīgi pauda savu nostāju un aicināja valstu lēmumu 
pieņemšanā vairāk ņemt vērā vides jautājumus. Turklāt 
viņi uzsvēra, cik svarīgi ir iekļaut pilsonisko sabied-
rību šādu ilgtspējīgu vides politiku izstrādē. Dalībnieki 
apsprieda arī citus nozīmīgus jautājumus, piemēram, 
migrāciju un pilsoniskās sabiedrības lomu ES un Krie-
vijas partnerībā modernizācijai.

Papildu informācija un darbsemināra secinā-
jumi atrodami http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
fr.eastern-neighbours-and-russia (ti) 
 
 
 ●

Eiropas Ekonomikas zonas konsultatīvā 
komiteja apmeklē Igauniju

Pēc Eiropas Ekonomikas zonas kon-
sultatīvās komitejas (EEZ KK) biroja 
ierosinājuma konsultatīvā komiteja 
uz savu 19. sanāksmi pulcējās Igau-
nijas pilsētā Tartu. Sanāksme notika 
12. un 13. maijā, un tās dalībnieki 
apmeklēja gan Agrenska fonda 
rehabilitācijas centru bērniem-
invalīdiem un ģimenēm, gan Tartu 
Zinātnes parku.

Sanāksmē apsprieda Eiropas Eko-
nomikas zonas nolīgumu. Diskusijās 
piedalījās EBTA sekretariāta direk-
tors Lars Erik Nordgaard un EBTA 
Uzraudzības iestādes priekšsēdētājs 
Per Sanderud. Darba kārtībā bija arī 

jautājums par Islandes pievienoša-
nos Eiropas Savienībai.

EEZ KK locekļi apsprieda arī divas 
rezolūcijas par Vienotā tirgus aktu un 
darba dokumentu par Eiropas ekono-
mikas pārvaldību. Tartu Universitātes 
profesors Raul Eamets sniedza visap-
tverošu pārskatu par ekonomikas situā-
ciju un fi skālo disciplīnu, un analizēja 
pasākumus, kas ierosināti eurozonas 
atbalstam. 

Jaunā rezolūcijā un ziņojumā 
par inovāciju enerģētikas jomā tika 
uzsvērts, ka jāpaplašina informētība 
par energoefektīvām tehnoloģijām un 
ka tās ir jāizmanto aktīvāk. Tika aicināts 
arī palielināt ieguldījumus pētniecībā 
un izstrādē, sevišķi privātā sektora 
ieguldījumus, jo šai ziņā Eiropa jūtami 
atpaliek. Bažas rada novērojums, ka 
Eiropas uzņēmumi šajā jomā nav aktīvi.

Pēc sanāksmēm dalībnieki devās 
uz Igaunijas Agrenska fonda rehabi-

litācijas centru bērniem-invalīdiem 
un ģimenēm, kurš atrodas Tammistu 
ciematā. EEZ KK līdzpriekšsēdētājs 
Meelis Joost iepazīstināja ar 2003. gadā 
uzsāktās Igaunijas un Zviedrijas pastā-
vīgās sadarbības mērķi un darbības 
virzieniem. Vissvarīgākais — apmek-
lējums deva iespēju aplūkot ieguldīju-
mus, ar kuriem, izmantojot Norvēģijas 
un EEZ fi nanšu mehānisma palīdzību, 
piemēram, fi nansēta mācību virtuves 
izveide. Jaunieši ar invaliditāti tajā var 
mācīties gatavot un pasniegt ēdienus, 
plānot maltītes utt. 

Otrajā apmeklējumā grupa devās 
uz Tartu Zinātnes parku, kur varēja 
gūt ieskatu par to, cik daudz un kāda 
veida uzņēmumi izmanto parka 
sniegtās iespējas. Zinātnes parkā 
izveidotas laboratorijas, kurās gan pie-
redzējuši, gan jaundibināti uzņēmumi 
var saņemt padomus produktu izstrā-
des jomā. (mj) 
 
 ●

Eiropas Kodolenerģijas foruma pilnsapulce

Pagājušajā Eiropas Kodolenerģijas foruma (ENEF) pilnsapulcē, kas 19. un 20. maijā 
notika Prāgā, par ENEF darba grupas Pārredzamības jautājumos priekšsēdētāju iecēla 
Richard Adams, kurš pārņem bijušā TEN specializētās nodaļas priekšsēdētāja, mūžībā 
aizgājušā János Tóth funkcijas.

ENEF ir īpašs forums, kurā notiek plašas un pilnīgi atklātas diskusijas gan par 
pārredzamību, gan par kodolenerģijas priekšrocībām un tās radītajiem draudiem. Šajā 
saistībā EESK regulāri rīkojusi konferences ar dažādu Eiropas pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvju piedalīšanos. Piemēram, 2009. gadā notika konference “Eiropas pilsoniskās 
sabiedrības viedoklis par kodolenerģiju”, bet 2010. gadā — “Kodolenerģijas iespē-
jas un riski. Eiropas pilsoniskās sabiedrības un ieinteresēto personu viedoklis”. 

Visās dalībvalstīs ir liela interese par nākotnes enerģiju ar zemu oglekļa saturu, 
un Komiteja plāno 2011. gada novembrī paplašināt ieinteresēto personu līdzdalību 
kodoldrošības jautājumu risināšanā, bet 2012. gadā — strādāt ar jautājumiem, kas 
saistīti ar zemas oglekļa enerģētikas struktūru nākotnē. (ak) ●

Izglītošana par fi nanšu jautājumiem un atbildīgs fi nanšu 
produktu patēriņš (ECO/297)

Tā kā fi nanšu sistēma kļūst aizvien sarežģītāka un neskaidrāka, izglītošana par 
fi nanšu jautājumiem ir risinājums, lai cilvēki fi nanšu produktus izmantotu atbildīgi.

Eiropas Komisijas un ESAO sekmētās stratēģijas un iniciatīvas ar mērķi novērst 
nepilnības fi nanšu sistēmā jāpapildina ar skaidri izteiktām saistībām no fi nanšu noza-
res puses. Pareizai jauno noteikumu piemērošanai būtu jāsekmē arī pārredzamu 
fi nanšu produktu pieejamība. 

Izglītošana par fi nanšu jautājumiem būtu jāuzskata par visaptverošu politiku visam 
cilvēka mūžam. Tā jāiekļauj izglītības sistēmas mācību plānos un jāturpina darba 
ņēmēju profesionālās apmācības un pārkvalifi kācijas programmās. Tai vajadzētu 
veicināt arī fi nansiālo iekļaušanu un sekmēt atbildīgus ieguldījumus. (ctp) 
 ●

Ungārijas un Slovēnijas locekļu tikšanās ar valstu plašsaziņas līdzekļiem
EESK telpās attiecīgi 15. un 16. jūnijā notika EESK locekļu 
no Ungārijas un Slovēnijas tikšanās ar šo valstu žurnālistiem. 
Ungārijas žurnālistiem, kurus uzaicināja EESK locekle Kinga 
Joó (Dažādu interešu grupa) bija iespēja apmeklēt pilnsapulces 
sēdes un iegūt plašāku informāciju par Komitejas nozīmi un 
darbības mehānismu. 

Žurnālistu pusdienas bija sarīkojusi priekšsēdētāja viet-
niece Anna Maria Darmanin, kura izmantoja šo gadījumu, lai 
iepazīstinātu ar Komitejas darbu un personīgi tiktos ar žurnā-
listiem. Šī bija viena no daudzajām viņas rīkotajām neformā-
lajām tikšanās reizēm, kuru mērķis ir palīdzēt locekļiem un 
presei nodibināt tiešus kontaktus un sekmēt viedokļu apmaiņu 
neformālā gaisotnē. (ail) ●

Cieņas apliecinājums Zenonas Rokus Rudzikas kungam

Mūs visus dziļi satrieca ziņa, ka 71 gada vecumā pēkšņi un 
negaidīti mūžībā ir aizgājis mūsu cienījamais kolēģis un 
draugs Zenonas Rudzikas. Viņš bija neparasts cilvēks, kas 
paliks atmiņā mūsu sirdīs, domās un zinātnē. Viņa īpašo 
intelektu papildināja nosvērtais raksturs un pieticība. Kopš 
2006. gada viņš bija EESK loceklis, kas pārstāvēja Lietuvu, 
un deva lielu ieguldījumu Komitejas darbā. Sevišķi vērtīga 
bija viņa darbība NAT, REX un TEN specializētajā nodaļā.

Līdztekus darbam un laikam, ko viņš veltīja EESK, 
Rudzikas kungs aktīvi nodarbojās arī ar akadēmisko dar-

bību un pagātnē bija Lietuvas Zinātņu akadēmijas prezidents. Viņš bija izcils 
zinātnieks, atzīts atomu spektroskopijas speciālists un viens no slavenākajiem 
teorētiskās fi zikas speciālistiem Lietuvā. Par saviem pētījumiem un atklāju-
miem viņš saņēmis daudzus apbalvojumus. Par godu šā visu mīlētā cilvēka 
nopelniem teorētiskās fi zikas jomā kolēģi viņa vārdā nosauca galveno asteroīda 
joslu (“167960 Rudzikas”).

Rudzikas kungs bija ne tikai izcils un cienīts zinātnieks, bet arī pieticīgs, 
sabiedrisks un aktīvs Eiropas pilsonis. Par to liecina arī tas, ka viņš bija viens 
no Lietuvas valsts Ekonomikas un sociālo lietu padomes dibinātājiem.

Gan mums šeit, Komitejā, gan arī visiem tiem, kam bija izdevība pazīt 
viņu un stādāt kopā ar viņu, noteikti pietrūks viņa lielā entuziasma, neparastā 
intelekta un dziļā cilvēcīguma.

Luca Jahier
Dažādu interešu grupas priekšsēdētājs
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IESPIESTS TIKAI UZ OTRREIZĒJI PĀRSTRĀDĀTA PAPĪRA

Gaidāmas smagākās sarunas par ES budžetu, kādas jebkad pieredzētas
izstrādāt regulas projektu, kuru 
Eiropas Parlaments varētu pieņemt. 
Es ar nepacietību gaidu Eiropas Eko-
nomikas un sociālo lietu komitejas 
ieguldījumu diskusijā par nākamo 
fi nanšu plānu, lai mēs uzzinātu pil-
soniskās sabiedrības, tostarp sociālo 
partneru, bažas un cerības.

Laikā, kad finanšu līdzekļi ir 
nepietiekami, dalībvalstis regulāri 
aicina Eiropas Savienību veikt vairāk 
pasākumu tādās jomās kā enerģētika, 
vide, migrācija un diplomātija, vien-
laikus norādot, ka tās vēlas mazāku 
budžetu (ievērojamus ietaupījumus 
nav iespējams veikt uz administra-
tīvo izmaksu rēķina, jo tās veido tikai 
5,8 % no kopējā budžeta). Viens no 
prezidentvalsts Polijas galvenajiem 
izaicinājumiem būs rast risinājumu 
šai sarežģītajai situācijai saistībā ar 
budžeta pieņemšanu. 

Esmu vairākas reizes kontak-
tējies ar premjerministru un viņa 
komandu, un es zinu, ka viņi ir 
gatavi šim izaicinājumam. 
 
 
 ●

Polijas ES prezidentūra nebūs 
nekāda mierīga pastaiga sešu 
mēnešu garumā! Tikai padomājiet 
— Donald Tusk valdība pārņem 
rotējošo prezidentūru laikā, kad 
daudzas dalībvalstis cīnās ar sekām, 
kas radušās, gadiem ilgi tērējot vai-
rāk nekā nopelnot, kad ES sev uzdod 
jautājumus par robežu kontroli un 
savu lomu Vidusjūrā, un laikā, kad 
sākas arī “budžeta sezona”! 

ES prezidentvalsts Polijas pras-
mes fi nanšu jautājumos tiks pārbau-

dītas nekavējoties, jo paredzēts, ka 
Padomei jāpieņem sava nostāja par 
2012. gada ES budžetu. Aprīļa beigās 
Komisija aicināja palielināt budžetu 
par 4,9 %; tas galvenokārt saistīts ar 
faktu, ka ES fi nansētie projekti visā 
Eiropā tuvojas nobeiguma posmam, 
un nākošgad būs jāveic atlīdzinā-
juma maksājumi dalībvalstīm, kuras 
ir pabeigušas savus projektus (tādās 
jomās kā infrastruktūra, nodarbinā-
tība un vide). Taču daudzas dalīb-
valstis jau ir paziņojušas, ka nevēlas 
šādu ES budžeta palielinājumu. Pre-
zidentvalstij Polijai būs jāatrod veids, 
kā samierināt dalībvalstu atšķirīgās 
prioritātes, proti, daudzas valstis 
vēlas minimālu ES budžeta palieli-
nājumu ar nosacījumu, ka viņu attie-
cīgie reģioni, uzņēmumi, zinātnieki, 
NVO utt. saglabā savu daļu no ES 
fi nansējuma!

Gandrīz vienlaikus prezidentvals-
tij Polijai būs jānodrošina sarunu 
uzsākšana par nākamo finanšu 
ietvaru. Mēs nedrīkstam lolot ilū-
zijas: tās būs smagākās budžeta 
sarunas visā ES vēsturē, un Polijas 
valdības uzdevums būs samieri-
nāt atšķirīgās nostājas Padomē un 
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Saruna ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Jerzy Buzek

EESK Info: Ar kādu vēstījumu jūs vērsīsieties pie pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem no visas Eiropas? Vai arī turpmāk tiks 
stiprināta EP deputātu sadarbība ar pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem?

Jerzy Buzek: Gribētu vēlreiz uzsvērt organizētās pilsoniskās sabiedrības nozīmi 
demokrātijā. Par to runāju arī Agoras atklāšanā šā gada janvārī, kā arī, vairāk-
kārtīgi nosodot Ziemeļāfrikas valstu un Baltkrievijas režīmu. Šajos gadījumos 
esmu atkārtojis, ka jāpastiprina atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizācijām. 
Tas ir atbalsojies vairākās EP rezolūcijās. Jo Eiropas Savienībā mums ir zināms, 
ka bez pilsoniskās sabiedrības nav demokrātijas.

Jūs Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā pārstāvat pilsonisko 
sabiedrību un sabiedrībai svarīgas intereses. Jūs palīdzat risināt patiesu ES 
un tās iedzīvotāju dialogu, paplašināt savās valstīs zināšanas par ES, bez kurām 
trūktu vēlmes padziļināt integrāciju. Jūs esat vajadzīgi Eiropas Parlamentam. 
Mūsu sadarbība jāturpina ES pilsoņu labad. Mūsu kopējo pieredzi varēs izman-
tot valstis, kas tikko ir nostājušās vai kādreiz nākotnē izvēlēsies nostāties uz 
demokrātisku reformu ceļa. Tas ir liels mūsu panākums.

EESK Info: Ko jūs sagaidāt no Polijas prezidentūras Eiropas 
Savienībā?

Jerzy Buzek: Bieži atkārtoju, ka ES paļaujas uz Poliju, ka tā ienesīs Eiropā jaunu 
vēsmu un iedvesmos ar savu uzņēmīgumu, atvērtību un entuziasmu. Tās ir 
Polijai raksturīgas iezīmes. Vēlamies, lai Eiropa kļūtu par pasaulē viskonkurēt-
spējīgāko ekonomiku. Tāpēc priecājos par Polijas prezidentūras izvēlētajiem 
mērķiem: rezultātus nesošu, solidāru budžetu, iekšējā tirgus nostiprināšanu 
un cilvēkkapitālā apslēptā potenciāla labāku pielietošanu.

Pozitīvi vērtēju Polijas iesaisti kaimiņattiecību politikā, tostarp Austrumu 
partnerībā un attiecībās ar dienvidu kaimiņvalstīm, kurām pateicoties, mūsu 
vērtības un uzskati izplatās ārpus ES robežām.

Būdams EP priekšsēdētājs, ceru uz Parlamenta labu sadarbību ar Polijas 
valdību, jo pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā par lielāko daļu tiesību aktu 
Eiropas Parlaments lemj kopā ar Eiropas Savienības Padomi. Tāpat ceru, ka 
Polijai izdosies sekmīgi rast kompromisu starp dalībvalstu interesēm, un tas 
nav viegli, it īpaši krīzes laikā. Izaicinājumu netrūkst, taču Polija ne vienu 
reizi vien ir apliecinājusi, ka tā ir rezultātus nesošs un solidārs ES dalībnieks 
ar milzīgu potenciālu. (mb) 
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Budžeta līdzsvaru meklējot

Polija — par konkurētspējīgas, drošas un atvērtas Eiropas izveidi 

Godātie lasītāji!
Pēc Eurostat datiem jauniešu bezdarbs Spānijā patlaban 
ir lielāks par 44 %. Tas viennozīmīgi ir nospiedošs fakts, 
turklāt arī citu ES valstu statistika sniedz maz mierinājuma. 
Jauniešu bezdarba līmenis pārsniedz 20 % vairāk nekā 
pusē dalībvalstu. Visās ES valstīs, par kurām ir pieejami 
dati, nenodarbināto jauniešu procents ir augstāks nekā 
vispārējais bezdarba līmenis. 

Jauniešu bezdarbs ir traģisks potenciāla zaudējums, kas ne tikai apdraud 
ekonomikas izaugsmi, bet nākotnē arī nopietni ietekmēs sociālo kohēziju. Turklāt 
bezdarbs ir sabiedrības problēma, kas rada milzīgas izmaksas katram indivīdam. 
Šefīldas Universitātes cilvēka ģeogrāfi jas (Human Geography) profesors Danny 
Dorling ir norādījis, ka maz kam ir tik negatīva ietekme uz jauno paaudzi kā 
bezdarbam, jo tas viņos atstāj neizdzēšamas pēdas un tam var būt ilgtermiņa sekas — 
lielāks risks kļūt par bezdarbnieku arī nākotnē un zemāki ienākumi visas dzīves 
garumā ir tikai daži aspekti. 

EESK nesen sarīkoja vairākus pasākumus, it sevišķi Spānijā un Maltā (par tiem 
varat lasīt šajā izdevumā), kuros aktīvi pievērsās šim jautājumam. Tika secināts, ka 
viena brīnumlīdzekļa problēmas atrisināšanai nav un ka jāveic pasākumi vairākās 
jomās vienlaikus. 

Pirmkārt, mums jādod jauns impulss darba vietu skaitu palielinošai ekonomikas 
izaugsmei. Ja ekonomika attīstīsies, uzlabosies arī jauniešu izredzes atrast darbu. 
Otrkārt, jārisina priekšlaicīgas izglītības pamešanas problēma un jānovērš 
neatbilstība starp izglītības sistēmām un darba tirgus vajadzībām. Šajā saistībā ļoti 
svarīga ir arī neformālā izglītība. Treškārt, darba tirgu tiesiskais regulējums jāpārvērtē 
no elastdrošības viedokļa. Mums jāsniedz jauniešiem skaidras izredzes, ka viņu 
pagaidu un/vai nepilnas slodzes darba līgumus — pēc zināma laika un izpildot 
skaidri noteiktus nosacījumus — pārveidos par beztermiņa pilnas slodzes līgumiem. 
Jaunajai paaudzei jābūt skaidrām izredzēm sasniegt lielāku stabilitāti. 

Visbeidzot mums jāpievēršas nodarbinātības pakalpojumiem. Svarīgi ir savlaicīgi 
sniegt atbalstu ik reizi, kad kāds jaunietis riskē zaudēt darbu; tāpat nozīmīga ierosme 
ir arī subsidēt nodarbinātību neaizsargātām iedzīvotāju grupām, proti, cilvēkiem, 
kuriem ir apgrūtināta piekļuve parastajam darba tirgum. It sevišķi tas attiecas uz 
jauniešiem ar ļoti zemu kvalifi kāciju vai vispār bez tās. Labs šādu pasākumu piemērs 
ir “garantijas instruments jauniešiem”, kas paredzēts iniciatīvā “Jaunatne kustībā”. 
Saskaņā ar to dalībvalstis tiek mudinātas nodrošināt, ka sešu mēnešu laikā pēc skolas 
beigšanas jauniešiem piedāvā darba vietu, papildu apmācību vai iespēju iegūt darba 
pieredzi.

Anna Maria Darmanin
Priekšsēdētāja vietniece

Godātie lasītāji!
Būdams gan EESK priekšsēdētāja vietnieks, gan 
eiropietis, gan polis, ar lielu nepacietību gaidu 
brīdi, kad Polija pirmo reizi kļūs par ES Padomes 
prezidentvalsti.

Esmu gandarīts par Polijas lēmumu rīkoties 
izlēmīgi un domāt par izaugsmi, nevis tikai par Eiropas parādu atmaksāšanu, 
kas neapšaubāmi ir svarīga, tomēr pati par sevi vien vēl nespēs garantēt stabilu 
augšupeju. Tagad, kad esam apzinājuši krīzes pamatcēloņus, ir laiks doties 
tālāk un izstrādāt pārdomātu izaugsmes stratēģiju, lai nodrošinātu Eiropas 
konkurētspēju arī nākotnē.

Es no sirds ceru, ka Polijas prezidentūra gūs panākumus vairākās nozīmīgās 
jomās, piemēram, saistībā ar vienoto tirgu. Tā izveides pabeigšana sekmētu 
ekonomikas izaugsmi. Arī tālejošs ES budžets stiprinātu Eiropas ekonomisko 
potenciālu, un es ceru, ka gaidāmajās budžeta sarunās par turpmāko fi nanšu 
plānu prezidentvalsts Polijas nostāja šajā ziņā būs stingra.

Gatavojoties gaidāmajām sarunām, EESK skaidri norādīja, ka ir jāatsakās 
no tā saucamā “taisnīgas atdeves” principa. Šāds princips ir pretrunā tādām 
vērtībām kā solidaritāte un savstarpējs labums — vērtībām, kas veido Eiropas 
integrācijas pamatu. EESK atbalsta dalībvalstu iemaksu aizvietošanu ar ES pašu 
resursiem, kuri nonāk tieši ES budžetā. Veids, kādā fi nansē ES budžetu, ir skaidrs 
apliecinājums Eiropas integrācijas panākumiem.

Divos pagājušajos gados Komiteja ir nemitīgi aicinājusi piešķirt pilsoniskajai 
sabiedrībai lielāku lomu ES rosināto tiesību aktu īstenošanā un veicināt to valstu 
ekonomisko integrāciju, uz kurām attiecas Austrumu partnerības iniciatīva. 
Tāpēc man ir prieks redzēt, ka Austrumu partnerība, kam pēdējā laikā varbūt 
pievērsts nedaudz mazāk uzmanības, kļuvusi par vienu no prezidentūras darba 
kārtības centrālajiem jautājumiem. Nesenie notikumi Vidusjūras dienvidu 
piekrastē skaidri parāda, cik svarīgi ir, lai kaimiņos valdītu stabilitāte, un tas 
attiecas ne tikai uz tirdzniecību vai energoapgādes drošību.

Šādos apstākļos Polijas pieredze, ko tā guvusi 1989. gada miermīlīgajā 
revolūcijā pret komunismu, un tās panākumi pārmaiņu procesā būtu 
izmantojami, lai vairotu demokrātiju arābu pasaulē. Līdzīgi kā tā laika Polijas 
notikumi, arī šodien arābu pasaulē notiekošais pierāda, ka pilsoniskā sabiedrība ir 
izšķirīgais spēks, kas rada vēsturi tās vispatiesākajā nozīmē. Esmu dziļi gandarīts 
un lepojos ar to, ka organizēta pilsoniskā sabiedrība, ko ES līmenī pārstāv 
EESK, ir gatava un apņēmības pilna palīdzēt Polijas prezidentūrai sasniegt tās 
vērienīgos, bet ļoti vajadzīgos mērķus.

Jacek Krawczyk
Priekšsēdētāja vietnieks

2011. gada 20. jūlijā
Varšavā, Polijā: konference 
saistībā ar EESK atzinumu 
“ES transporta politikas 
ilgtspējīga attīstība un 
TEN-T”, ko rīko sadarbībā ar 
Polijas Infrastruktūras ministriju

2011. gada 
13. septembrī
EESK telpās Briselē: EESK 
stratēģijas “Eiropa 2020” 
koordinācijas komitejas 
tikšanās ar valstu ESP 
pārstāvjiem 

2011. gada 21. un 
22. septembrī
EESK telpās Briselē, Beļģijā: 
Konkursa EESC Design Eleven 
apbalvošanas ceremonija un 
izstādes atklāšana 

ŠAJĀ IZDEVUMĀ
Eiropas Brīvprātīgā darba gads. 
Brīvprātīgais darbs — tā ir vērtība

ES prezidentvalsts Polija. 
“Polija savu darbību virzīs uz 
konkurētspējīgas, drošas un 
atvērtas Eiropas izveidi,” saka 
Polijas Ārlietu ministrijas valsts 
sekretārs 

EESK gatavo četrus Polijas 
prezidentūras pieprasītus 
izpētes atzinumus

EESK iesaistās jautājumā par 
jauniešu bezdarbu

ES un Krievijas darbseminārs 
— pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšana ilgtspējas 
nodrošināšanā 

TURPMĀKIE PASĀKUMI
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ES budžeta pārskatīšana notiek 
laikā, kad visā kontinentā valda 
liela finanšu nestabilitāte. Savus 
ieteikumus EESK apkopojusi atzi-
numā, ko izstrādājuši Malosse kgs 
(Darba devēju grupa, Francija) un 
Dantin kgs (Darba ņēmēju grupa, 
Francija). Ekonomikas un fi nanšu 
krīzes dēļ un tāpēc, ka vairumā 
dalībvalstu pieaug budžeta defi-
cīts, ir jūtams, ka Eiropas Savie-
nībai trūkst budžeta atbalsta, lai 
īstenotu savu politisko stratēģiju 

Par savu galveno uzdevumu Polija prezidentūras laikā izvirzījusi ekonomikas izaug-
smes pastiprināšanu un sabiedrības uzticības atjaunošanu. Eiropa no krīzes ir guvusi 
mācību un pārveidojusi savas struktūras ekonomikas pīlāru, bet tagad apņēmīgi 
jārīkojas, lai veicinātu izaugsmi un izveidotu konkurētspējīgu tautsaimniecību. Šajā 
nolūkā Polija pievērsīsies tam, kā paplašināt un padziļināt Eiropas vienoto tirgu, 
atbalstīt investīciju politiku un stiprināt intelektuālo kapitālu. Visi šie pasākumi 
ietilpst Polijas prezidentūras pirmajā prioritātē “Eiropas integrācija — izaugsmes 
avots”. Lai šajā jomā sekmīgi īstenotu mūsu plānus, kuri ietver arī aktīvu nodarbinā-
tības politiku, mums īpaši svarīgi būs ieteikumi, kurus esam lūguši izstrādāt Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.

Nākamais aspekts, kam plānojam pievērsties, ir “Droša Eiropa”. Te ietilpst gan 
energoapgādes drošība, ko Polija ir aizstāvējusi Eiropas Savienībā jau vairākus gadus, 
gan arī nodrošinājums ar pārtiku un ES drošības un aizsardzības politikas nostipri-
nāšana. Mūsu mērķis ir panākt, ka ES nostiprina savu pozīciju starptautiskajā arēnā, 
un mēs atbalstīsim visus pasākumus, kas palīdz sasniegt šo mērķi.

Eiropas ieguvumi no atvērtības ir trešā un visvērienīgākā no Polijas galvenajām prioritātēm ES prezidentūras laikā. 
Vēlamies, lai Horvātija pievienotos Eiropas Savienībai, un atbalstīsim citu valstu pievienošanās procesu. Padziļināsim 
Austrumu partnerību, ES orbītā iekļaujot Ukrainu, Baltkrieviju, Moldovu, Azerbaidžānu, Armēniju un Gruziju. Aus-
trumu partnerības ietvaros strādāsim pie asociācijas nolīgumu noslēgšanas un brīvo tirdzniecības zonu izveides. Šajā 
sakarā EESK mums izstrādā atzinumu par Austrumu partnerības un ES politikas austrumu dimensijas mijiedarbību.

Prezidentūra nozīmē ne tikai nākotnes plānu izstrādi, bet vispirmām kārtām tieši reaģēšanu uz tā brīža notikumiem. 
Tāpēc uzmanīgi sekosim līdzi notikumu attīstībai ES dienvidu kaimiņvalstīs un atbalstīsim pasākumus, kuru mērķis 
ir iedibināt jaunas ES attiecības ar arābu pasauli. Viens no svarīgiem punktiem ir arī kompleksas pasākumu stratēģijas 
izstrāde nolūkā izveidot demokrātiskas un modernas valsts pārvaldes struktūras minētā reģiona valstīs.

Apkopojot iepriekš teikto, Polija prezidentūras laikā vēlas veidot Eiropu ar stipru ekonomiku, kas ļautu ar pozitīvu 
skatu raudzīties nākotnē un uzlabotu ES sabiedrības noskaņojumu. Skaidrs, ka tas nebūs iespējams, ja aktīvi netiks 
iesaistīta pilsoniskā sabiedrība, ko ES līmenī pārstāv Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja. 
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vai savas jaunās saistības, kas 
izriet no Lisabonas līguma. Tāpēc 
ir vajadzīgs pārdomāts budžets, kas 
nodrošinātu līdzekļus ES mērķu 
sasniegšanai, tomēr nepalielinātu 
nodokļu slogu Eiropas iedzīvotā-
jiem un uzņēmumiem.

EESK uzskata, ka ir jāatsakās 
no “taisnīgas atdeves” principa, jo 
tas ir pretrunā Eiropas integrācijas 
pamatvērtībām — solidaritātei un 
savstarpējam labumam. Tā vietā 

jāpiemēro subsidiaritātes prin-
cips, kas paredz, ka jautājumus 
risina viszemākajā vai vismazāk 
centralizētajā pārvaldības līmenī. 
EESK atbalsta Eiropas Komisijas 
aicinājumu izmantot pašu resur-
sus, kurus var izveidot no jauna 
vai ar kuriem var aizstāt dalībvalstu 
nodevas. Dalībvalstu budžetiem un 
Eiropas budžetam citam citu jāpa-
pildina, tādējādi maksimāli palie-
linot ES iespējas sasniegt savus 
politiskos mērķus.

Lai budžets būtu efektīvs, ir ļoti 
svarīgi uzvarēt cīņā par sabiedrī-
bas viedokli. Sabiedrības atbalstu 
var gūt, arī uzskatāmi parādot, 
cik lielas būtu Eiropas pasivitātes 
izmaksas. Tāpēc, līdzīgi Eiropas 
Parlamentam, arī Komiteja vēlē-
tos, lai Eiropas pasivitātes izmak-
sas tiktu aprēķinātas un publicētas, 
uzsverot dublēšanos dalībvalstu 
budžetos. Komiteja ir gatava iesais-
tīties šādā izpētē un nodrošināt arī 
papildu informatīvo materiālu, 
kas domāts Eiropas iedzīvotā-
jiem. (ma) 
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EESK G-20 sanāksmē. Pasaules mēroga 
risinājumi cīņā pret cenu svārstībām

G-20 valstu lauksaimniecības minis-
tri 22. un 23. jūnijā tikās Parīzē, lai 
apspriestu tendences pasaules lauk-
saimniecības tirgos un ar tiem saistī-
tajās tirdzniecības sarunās. Francija, 
kas šobrīd ir G-20 prezidentvalsts, ir 
noteikusi pārtikas nodrošinājumu 
par vienu no galvenajām politikas 
prioritātēm un lūgusi EESK saga-
tavot ieguldījumu pirms jūnija 
sanāksmes. Pārtikas nodrošinā-
juma jautājumiem ir vienlīdz svarīga 
loma ES īstenotajā lauksaimniecības, 
tirdzniecības un attīstības politikā. 

Lai palīdzētu izstrādāt EESK 
nostāju, Komiteja 23. maijā organi-
zēja konferenci “Pārtika ikvienam. 
Ceļā uz vispārēju vienošanos”. ANO, 

FAO (ANO Pārtikas un 
lauksaimniecības orga-
nizācija), G-20  un ES 
pārstāvji tikās Briselē, lai 
apspriestu, kā pasaules 
līmenī cīnīties ar lauk-
saimniecības krīzi. Lai 
izstrādātu ES ieteikumus 
G-20  lauksaimniecības 
ministru sanāksmei 22. 
un 23. jūnijā, konferencē 
vienuviet tika saaicināti 
augsta līmeņa vadītāji un 
eksperti. 

“Mēs nevaram atļauties jaunu 
lauksaimniecības krīzi pasaules tir-
gos. Nekontrolētas spekulācijas ir 
ļoti postošas attīstības valstīm, tās 
izraisa badu un noved nabadzībā 
arī mūsu lauksaimniekus. Mums 
ir jāpanāk, lai tās tiktu pārtrauktas, 
un Eiropas Savienība ir apņēmusies 
to izdarīt,” paziņoja Eiropas Eko-
nomikas un sociālo lietu komitejas 
priekšsēdētājs un konferences vadī-
tājs Staff an Nilsson.

Saskaņā ar EESK priekšlikumu 
prezidentvalstij Francijai 22. un 
23. jūnijā Parīzē tika apspriestas kon-
krētas idejas, un par tām tika panākta 

vienošanās. Tās aptver sešus pīlārus, 
proti, ilgtspējīgas lauksaimniecības 
veicināšanu, pilsoniskās sabiedrības 
izšķirošo lomu, tiesību uz pārtiku 
atzīšanu, nepieciešamību saskaņot 
politiku un uzlabot lauksaimniecības 
tirgu darbību, kā arī visneaizsargā-
tāko sabiedrības grupu aizstāvēšanu. 

EESK papildus stingri rosināja 
uzlabot saskaņošanu un sadarbību 
starp starptautiskajām organizāci-
jām un, pats svarīgākais, panākt lie-
lāku vienotību pasākumu īstenošanā. 
EESK arī uzsvēra, ka ir jāsekmē lauk-
saimnieku, tostarp mazo lauksaim-
nieku, piekļuve starptautiskajam 
un Eiropas līmeņa finansējumam 
un jānodrošina, lai sievietēm būtu 
vienlīdzīga un neierobežota pieeja 
ražošanas resursiem. (ail) 

Konferences “Pārtika ikvienam” 
secinājumi ir pieejami šādā tīmekļa 
vietnē:

http://www.eesc.europa.eu/food-
for-everyone/about.html. 
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ES cer uz jaunu vēsmu 
Eiropai no Polijas

ES un Krievijas darbseminārs 

EESK un Krievijas Pilsoniskā palāta 28. jūnijā Briselē 
rīkoja kopīgu darbsemināru. Tā bija pušu ceturtā tik-
šanās reize, taču šoreiz galvenā uzmanība tika pievēr-
sta iespējām veidot “zaļāku” ekonomiku. Šī viedokļu 
apmaiņa notika saistībā ar ANO konferenci par ilgt-
spējīgu attīstību, kas nākošgad notiks Riodežaneiro. 

Eiropas Savienībai un Krievijai tajā būs lieliska iespēja 
demonstrēt plašo vienprātību abu pušu pilsoniskajā 
sabiedrībā.

Gatavojoties konferencei, darbsemināra dalībnieki 
izlēmīgi pauda savu nostāju un aicināja valstu lēmumu 
pieņemšanā vairāk ņemt vērā vides jautājumus. Turklāt 
viņi uzsvēra, cik svarīgi ir iekļaut pilsonisko sabied-
rību šādu ilgtspējīgu vides politiku izstrādē. Dalībnieki 
apsprieda arī citus nozīmīgus jautājumus, piemēram, 
migrāciju un pilsoniskās sabiedrības lomu ES un Krie-
vijas partnerībā modernizācijai.

Papildu informācija un darbsemināra secinā-
jumi atrodami http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
fr.eastern-neighbours-and-russia (ti) 
 
 
 ●

Eiropas Ekonomikas zonas konsultatīvā 
komiteja apmeklē Igauniju

Pēc Eiropas Ekonomikas zonas kon-
sultatīvās komitejas (EEZ KK) biroja 
ierosinājuma konsultatīvā komiteja 
uz savu 19. sanāksmi pulcējās Igau-
nijas pilsētā Tartu. Sanāksme notika 
12. un 13. maijā, un tās dalībnieki 
apmeklēja gan Agrenska fonda 
rehabilitācijas centru bērniem-
invalīdiem un ģimenēm, gan Tartu 
Zinātnes parku.

Sanāksmē apsprieda Eiropas Eko-
nomikas zonas nolīgumu. Diskusijās 
piedalījās EBTA sekretariāta direk-
tors Lars Erik Nordgaard un EBTA 
Uzraudzības iestādes priekšsēdētājs 
Per Sanderud. Darba kārtībā bija arī 

jautājums par Islandes pievienoša-
nos Eiropas Savienībai.

EEZ KK locekļi apsprieda arī divas 
rezolūcijas par Vienotā tirgus aktu un 
darba dokumentu par Eiropas ekono-
mikas pārvaldību. Tartu Universitātes 
profesors Raul Eamets sniedza visap-
tverošu pārskatu par ekonomikas situā-
ciju un fi skālo disciplīnu, un analizēja 
pasākumus, kas ierosināti eurozonas 
atbalstam. 

Jaunā rezolūcijā un ziņojumā 
par inovāciju enerģētikas jomā tika 
uzsvērts, ka jāpaplašina informētība 
par energoefektīvām tehnoloģijām un 
ka tās ir jāizmanto aktīvāk. Tika aicināts 
arī palielināt ieguldījumus pētniecībā 
un izstrādē, sevišķi privātā sektora 
ieguldījumus, jo šai ziņā Eiropa jūtami 
atpaliek. Bažas rada novērojums, ka 
Eiropas uzņēmumi šajā jomā nav aktīvi.

Pēc sanāksmēm dalībnieki devās 
uz Igaunijas Agrenska fonda rehabi-

litācijas centru bērniem-invalīdiem 
un ģimenēm, kurš atrodas Tammistu 
ciematā. EEZ KK līdzpriekšsēdētājs 
Meelis Joost iepazīstināja ar 2003. gadā 
uzsāktās Igaunijas un Zviedrijas pastā-
vīgās sadarbības mērķi un darbības 
virzieniem. Vissvarīgākais — apmek-
lējums deva iespēju aplūkot ieguldīju-
mus, ar kuriem, izmantojot Norvēģijas 
un EEZ fi nanšu mehānisma palīdzību, 
piemēram, fi nansēta mācību virtuves 
izveide. Jaunieši ar invaliditāti tajā var 
mācīties gatavot un pasniegt ēdienus, 
plānot maltītes utt. 

Otrajā apmeklējumā grupa devās 
uz Tartu Zinātnes parku, kur varēja 
gūt ieskatu par to, cik daudz un kāda 
veida uzņēmumi izmanto parka 
sniegtās iespējas. Zinātnes parkā 
izveidotas laboratorijas, kurās gan pie-
redzējuši, gan jaundibināti uzņēmumi 
var saņemt padomus produktu izstrā-
des jomā. (mj) 
 
 ●

Eiropas Kodolenerģijas foruma pilnsapulce

Pagājušajā Eiropas Kodolenerģijas foruma (ENEF) pilnsapulcē, kas 19. un 20. maijā 
notika Prāgā, par ENEF darba grupas Pārredzamības jautājumos priekšsēdētāju iecēla 
Richard Adams, kurš pārņem bijušā TEN specializētās nodaļas priekšsēdētāja, mūžībā 
aizgājušā János Tóth funkcijas.

ENEF ir īpašs forums, kurā notiek plašas un pilnīgi atklātas diskusijas gan par 
pārredzamību, gan par kodolenerģijas priekšrocībām un tās radītajiem draudiem. Šajā 
saistībā EESK regulāri rīkojusi konferences ar dažādu Eiropas pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvju piedalīšanos. Piemēram, 2009. gadā notika konference “Eiropas pilsoniskās 
sabiedrības viedoklis par kodolenerģiju”, bet 2010. gadā — “Kodolenerģijas iespē-
jas un riski. Eiropas pilsoniskās sabiedrības un ieinteresēto personu viedoklis”. 

Visās dalībvalstīs ir liela interese par nākotnes enerģiju ar zemu oglekļa saturu, 
un Komiteja plāno 2011. gada novembrī paplašināt ieinteresēto personu līdzdalību 
kodoldrošības jautājumu risināšanā, bet 2012. gadā — strādāt ar jautājumiem, kas 
saistīti ar zemas oglekļa enerģētikas struktūru nākotnē. (ak) ●

Izglītošana par fi nanšu jautājumiem un atbildīgs fi nanšu 
produktu patēriņš (ECO/297)

Tā kā fi nanšu sistēma kļūst aizvien sarežģītāka un neskaidrāka, izglītošana par 
fi nanšu jautājumiem ir risinājums, lai cilvēki fi nanšu produktus izmantotu atbildīgi.

Eiropas Komisijas un ESAO sekmētās stratēģijas un iniciatīvas ar mērķi novērst 
nepilnības fi nanšu sistēmā jāpapildina ar skaidri izteiktām saistībām no fi nanšu noza-
res puses. Pareizai jauno noteikumu piemērošanai būtu jāsekmē arī pārredzamu 
fi nanšu produktu pieejamība. 

Izglītošana par fi nanšu jautājumiem būtu jāuzskata par visaptverošu politiku visam 
cilvēka mūžam. Tā jāiekļauj izglītības sistēmas mācību plānos un jāturpina darba 
ņēmēju profesionālās apmācības un pārkvalifi kācijas programmās. Tai vajadzētu 
veicināt arī fi nansiālo iekļaušanu un sekmēt atbildīgus ieguldījumus. (ctp) 
 ●

Ungārijas un Slovēnijas locekļu tikšanās ar valstu plašsaziņas līdzekļiem
EESK telpās attiecīgi 15. un 16. jūnijā notika EESK locekļu 
no Ungārijas un Slovēnijas tikšanās ar šo valstu žurnālistiem. 
Ungārijas žurnālistiem, kurus uzaicināja EESK locekle Kinga 
Joó (Dažādu interešu grupa) bija iespēja apmeklēt pilnsapulces 
sēdes un iegūt plašāku informāciju par Komitejas nozīmi un 
darbības mehānismu. 

Žurnālistu pusdienas bija sarīkojusi priekšsēdētāja viet-
niece Anna Maria Darmanin, kura izmantoja šo gadījumu, lai 
iepazīstinātu ar Komitejas darbu un personīgi tiktos ar žurnā-
listiem. Šī bija viena no daudzajām viņas rīkotajām neformā-
lajām tikšanās reizēm, kuru mērķis ir palīdzēt locekļiem un 
presei nodibināt tiešus kontaktus un sekmēt viedokļu apmaiņu 
neformālā gaisotnē. (ail) ●

Cieņas apliecinājums Zenonas Rokus Rudzikas kungam

Mūs visus dziļi satrieca ziņa, ka 71 gada vecumā pēkšņi un 
negaidīti mūžībā ir aizgājis mūsu cienījamais kolēģis un 
draugs Zenonas Rudzikas. Viņš bija neparasts cilvēks, kas 
paliks atmiņā mūsu sirdīs, domās un zinātnē. Viņa īpašo 
intelektu papildināja nosvērtais raksturs un pieticība. Kopš 
2006. gada viņš bija EESK loceklis, kas pārstāvēja Lietuvu, 
un deva lielu ieguldījumu Komitejas darbā. Sevišķi vērtīga 
bija viņa darbība NAT, REX un TEN specializētajā nodaļā.

Līdztekus darbam un laikam, ko viņš veltīja EESK, 
Rudzikas kungs aktīvi nodarbojās arī ar akadēmisko dar-

bību un pagātnē bija Lietuvas Zinātņu akadēmijas prezidents. Viņš bija izcils 
zinātnieks, atzīts atomu spektroskopijas speciālists un viens no slavenākajiem 
teorētiskās fi zikas speciālistiem Lietuvā. Par saviem pētījumiem un atklāju-
miem viņš saņēmis daudzus apbalvojumus. Par godu šā visu mīlētā cilvēka 
nopelniem teorētiskās fi zikas jomā kolēģi viņa vārdā nosauca galveno asteroīda 
joslu (“167960 Rudzikas”).

Rudzikas kungs bija ne tikai izcils un cienīts zinātnieks, bet arī pieticīgs, 
sabiedrisks un aktīvs Eiropas pilsonis. Par to liecina arī tas, ka viņš bija viens 
no Lietuvas valsts Ekonomikas un sociālo lietu padomes dibinātājiem.

Gan mums šeit, Komitejā, gan arī visiem tiem, kam bija izdevība pazīt 
viņu un stādāt kopā ar viņu, noteikti pietrūks viņa lielā entuziasma, neparastā 
intelekta un dziļā cilvēcīguma.

Luca Jahier
Dažādu interešu grupas priekšsēdētājs
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IESPIESTS TIKAI UZ OTRREIZĒJI PĀRSTRĀDĀTA PAPĪRA

Gaidāmas smagākās sarunas par ES budžetu, kādas jebkad pieredzētas
izstrādāt regulas projektu, kuru 
Eiropas Parlaments varētu pieņemt. 
Es ar nepacietību gaidu Eiropas Eko-
nomikas un sociālo lietu komitejas 
ieguldījumu diskusijā par nākamo 
fi nanšu plānu, lai mēs uzzinātu pil-
soniskās sabiedrības, tostarp sociālo 
partneru, bažas un cerības.

Laikā, kad finanšu līdzekļi ir 
nepietiekami, dalībvalstis regulāri 
aicina Eiropas Savienību veikt vairāk 
pasākumu tādās jomās kā enerģētika, 
vide, migrācija un diplomātija, vien-
laikus norādot, ka tās vēlas mazāku 
budžetu (ievērojamus ietaupījumus 
nav iespējams veikt uz administra-
tīvo izmaksu rēķina, jo tās veido tikai 
5,8 % no kopējā budžeta). Viens no 
prezidentvalsts Polijas galvenajiem 
izaicinājumiem būs rast risinājumu 
šai sarežģītajai situācijai saistībā ar 
budžeta pieņemšanu. 

Esmu vairākas reizes kontak-
tējies ar premjerministru un viņa 
komandu, un es zinu, ka viņi ir 
gatavi šim izaicinājumam. 
 
 
 ●

Polijas ES prezidentūra nebūs 
nekāda mierīga pastaiga sešu 
mēnešu garumā! Tikai padomājiet 
— Donald Tusk valdība pārņem 
rotējošo prezidentūru laikā, kad 
daudzas dalībvalstis cīnās ar sekām, 
kas radušās, gadiem ilgi tērējot vai-
rāk nekā nopelnot, kad ES sev uzdod 
jautājumus par robežu kontroli un 
savu lomu Vidusjūrā, un laikā, kad 
sākas arī “budžeta sezona”! 

ES prezidentvalsts Polijas pras-
mes fi nanšu jautājumos tiks pārbau-

dītas nekavējoties, jo paredzēts, ka 
Padomei jāpieņem sava nostāja par 
2012. gada ES budžetu. Aprīļa beigās 
Komisija aicināja palielināt budžetu 
par 4,9 %; tas galvenokārt saistīts ar 
faktu, ka ES fi nansētie projekti visā 
Eiropā tuvojas nobeiguma posmam, 
un nākošgad būs jāveic atlīdzinā-
juma maksājumi dalībvalstīm, kuras 
ir pabeigušas savus projektus (tādās 
jomās kā infrastruktūra, nodarbinā-
tība un vide). Taču daudzas dalīb-
valstis jau ir paziņojušas, ka nevēlas 
šādu ES budžeta palielinājumu. Pre-
zidentvalstij Polijai būs jāatrod veids, 
kā samierināt dalībvalstu atšķirīgās 
prioritātes, proti, daudzas valstis 
vēlas minimālu ES budžeta palieli-
nājumu ar nosacījumu, ka viņu attie-
cīgie reģioni, uzņēmumi, zinātnieki, 
NVO utt. saglabā savu daļu no ES 
fi nansējuma!

Gandrīz vienlaikus prezidentvals-
tij Polijai būs jānodrošina sarunu 
uzsākšana par nākamo finanšu 
ietvaru. Mēs nedrīkstam lolot ilū-
zijas: tās būs smagākās budžeta 
sarunas visā ES vēsturē, un Polijas 
valdības uzdevums būs samieri-
nāt atšķirīgās nostājas Padomē un 
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Brīvprātīgais darbs — tā ir vērtība

ES un Ķīnas apaļā galda sanāksme

EESK aicina uz atklātu dialogu ar Indiju

ES līmeņa otrā tematiskā konfe-
rence ar nosaukumu “Esi brīv-
prātīgais! Ir vērts”, kas bija veltīta 
Eiropas Brīvprātīgā darba gadam, 
notika 2011. gada 23. un 24. maijā 
un guva milzīgus panākumus. 

Konferences galvenais mērķis 
bija pulcēt vienkopus brīvprātīgā 
darba veicējus no visas Eiropas, 
lai viņi varētu iepazīt viens otru, 
dalīties brīvprātīgā darba pieredzē 

Laikā no 9. maija līdz 12. maijam 
ES un Ķīnas apaļā galda dalīb-
nieki pulcējās Sjiaņā, lai, pamato-
joties uz abu pušu sagatavotajiem 

EESK delegācija, ko vadīja 
ES un Indijas koordinā-
cijas komitejas priekšsē-
dētājs Xavier Verboven, 
no 2011.  gada 20.  marta 
līdz 25.  martam viesojās 
Indijā. Apmeklējumam 
bija divējāds mērķis — gan 
ar dažādām ieinteresēta-
jām pusēm Indijā apspriest 
iespēju atsākt ES un Indijas 
apaļā galda sanāksmes, gan 
uzklausīt Indijas pilsonis-
kās sabiedrības viedokļus 
par patlaban notiekošajām 
sarunām, kas saistītas ar ES 
un Indijas brīvās tirdznie-
cības nolīgumu. Delegācija 
tikās ar Eiropas Savienības 
delegāciju Indijā, tirdznie-

un mācīties cits no cita. EESK un 
Eiropas Komisija kopīgi rīkoja 
darbsemināru, kas notika EESK tel-
pās un bija veltīts korporatīvajam 
pilsoniskumam un darba ņēmēju 
brīvprātīgajam darbam. 

EESK bija pirmā iestāde, kas 
2006.  gadā izvirzīja ideju par 
Eiropas Brīvprātīgā darba gadu, 
un nesen notikusī konference ir 
nozīmīgs pavērsiens ceļā uz brīv-
prātīgā darba veicēju prasmju un 
ieguldījuma atzīšanu un novēr-
tēšanu. Brīvprātīgajam darbam 
EESK ir pievērsusi lielu uzmanību, 
jo uzskata to par nenovērtējamu 
devumu sabiedrībai. Uzrunājot 
konferences dalībniekus, EESK 
priekšsēdētājs Staffan  Nilsson 
izteica atzinību par to, ka tik daudz 
ļaužu interesējas par uzņēmumu 
iesaistīšanos brīvprātīgā darba 

ziņojumiem, ilgtspējīgas attīstības 
kontekstā apspriestu iekļaujošas 
reģionālās attīstības un vidi saudzē-
jošas ekonomikas jautājumus. “Mēs 

šādiem aspektiem ir ilgtspējīga attīs-
tība, it īpaši tās sociālā dimensija.

Otrs problēmjautājums neapšau-
bāmi ir ES un Indijas brīvās tirdz-
niecības nolīguma sarunu kārta, 
konkrēti jautājumā par to, kāda būs 
nolīguma ekonomiskā un sociālā 
ietekme uz Indijas sabiedrību un kāds 
būtu piemērotākais instruments šāda 
nolīguma pārraudzīšanai. Turklāt 
arvien pieaug vajadzība pēc pama-

sekmēšanā. Otrajā konferences 
dienā priekšsēdētājs uzstājās arī 
noslēguma sanāksmē. 

“[…] Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai ir lieliskas 
iespējas atbalstīt brīvprātīgo darbu 
un diskutēt par tā vērtību. Daudzi 
no EESK locekļiem pārstāv brīv-
prātīgās organizācijas, vairāki no 
mums brīvprātīgi strādā Komitejā 
un mēs visi kādā savas dzīves posmā 
esam iesaistījušies brīvprātīgajā 
darbā. Brīvprātīgais darbs, iespē-
jams, ir labākais aktīva pilsonis-
kuma piemērs, turklāt tā veicēji gūst 
gandarījumu, tomēr vislielākā vēr-
tība laikam ir labums, ko šāds darbs 
dod sabiedrībai,” uzskata priekšsē-
dētājs Staff an Nilsson. (cc/mv) 
 
 
 ●

varbūt nebūsim vienisprātis 
visos aspektos, taču varam 
censties saprast viens otru un 
mācīties cits no cita,” atklājot 
sanāksmi, teica EESK priekš-
sēdētājs Staffan  Nilsson. 
Nilsson  kungs, kurš vadīja 
EESK delegāciju, aicināja 
Ķīnas kolēģus iesaistīties 
atklātā un godīgā dialogā un 
viedokļu apmaiņā par prob-
lemātiskiem ekonomikas un 
sociālajiem jautājumiem, 
tādējādi veicinot kopīgu 
izpratni un sekmējot ciešāku 
sadarbību. Ķīnas Ekonomi-
kas un sociālo lietu padomes 
priekšsēdētājs Wang  Gang 
iepazīstināja ar Ķīnas reformu 
procesu un virzību uz moder-
nizāciju, kas miljoniem Ķīnas 

iedzīvotāju ļāvusi izkļūt no nabadzī-
bas. Ar ES un Ķīnas 9. apaļā galda 
kopīgo deklarāciju var iepazīties 
mūsu tīmekļa vietnē. (cc) 

tīgākām zināšanām par ekonomiku, 
kas par 92 % atkarīga no neofi ciālā 
sektora. Ietekmes novērtējumos, kas 
veikti pirms sarunām, šim faktoram 
pievērsts pārāk maz uzmanības.

Gan Eiropā, gan Indijā šo pārbau-
dījumu atrisināšanā izšķiroši svarīga 
nozīme ir arodbiedrībām, darba 
devēju organizācijām un citām pil-
soniskās sabiedrības pārstāvju gru-
pām. (xv/as) ●

Jaunumi par Komitejas locekļiem

EESK locekle Jillian van Turnhout 
pievienojas Īrijas senātam

Katram mākonim ir zelta maliņa. EESK pauž nožēlu par to, ka Komitejas 
locekle no Īrijas, Jillian van Turnhout, nesen ir pametusi darbu Komitejā, 
taču atzinīgi vērtē viņas iecelšanu par senatori dzimtenē. EESK viņu sveic 
un novēl viņai veiksmi jaunajā darbā Īrijas senātā (Seanad Éireann). 

Šai amatā Turnhout kundzi iecēla Īrijas premjerministrs, novērtējot 
viņas darbu Bērnu tiesību apvienības (Children’s Rights Alliance) labā. 
“Šis pagodinājums saistībā ar manu darbu Bērnu tiesību apvienībā ir 
profesionāls sasniegums, kas sniedz gandarījumu. Uzskatu, ka mana 
iecelšana šajā amatā var un spēs panākt pozitīvu rezultātu,” viņa sacīja.

Jillian van Turnhout pēdējo 12 gadu laikā ir bijusi gan EESK priekš-
sēdētāja vietniece, gan aktīva Komitejas locekle (Dažādu interešu 
grupa — III grupa). Viņas pienākumus birojā tagad pārņem Pad-
raig Walshe. (ail) 
 
 ●

EESK gatavo četrus Polijas prezidentūras pieprasītus izpētes atzinumus

EESK — kādu to redz Komitejas locekļi no Polijas

Demogrāfi skajām problēmām vajadzīgi visaptveroši, noturīgi risinājumi 

Atzinumā, kura temats ir iedzīvotāju novecošanas gaidāmā ietekme uz darba tirgu un kuru 
izstrādā Wolfgang Greif (Darba ņēmēju grupa, Austrija), EESK pauž skepsi par vienkāršiem 
risinājumiem, piemēram, likumā noteiktā pensionēšanās vecuma palielināšanu un pāreju uz 
privātām pensiju fonda shēmām. Tā vietā Komiteja aicina izstrādāt mērķtiecīgu izaugsmes 
politiku un vairāk domāt par nodarbinātības iespēju paplašināšanu. 

Vairumā valstu darbaspēks ir pietiekami pieejams, un tiek uzskatīts, ka ar integrācijas stra-
tēģiju palīdzību iespējams mazināt nākotnē gaidāmo fi nanšu spiedienu, ko rada iedzīvotāju 
novecošana. 

Lauksaimniecības nozares stiprināšana Austrumu partnerības valstīs 

Otrā izpētes atzinuma ziņotājs Seppo Kallio (Dažādu interešu grupa, Somija) pievēršas mijie-
darbībai starp Austrumu partnerību un ES politikas Austrumu dimensiju. EESK vēlētos, lai 
ES sarunās ar Austrumu partnerības valstīm lielāka nozīme tiktu piešķirta lauksaimniecībai, 

pārtikas ražošanai un lauksaimniecības politikai, jo šī nozare ir būtisks ekonomiskās, sociālās 
un reģionālās attīstības virzītājspēks.

Partnerības valstīm nav viegli panākt atbilstību ES sanitārajām un fi tosanitārajām normām 
(SPS), standartiem un kritērijiem, tāpēc EESK rosina noteikt SPS par īpašu, atsevišķu Austrumu 
partnerības sadarbības jomu. 

Kāda nākotne gaida ieguldījumus klimata aizsardzībā pēc krīzes?

Trešā izpētes atzinuma pieprasījumā Polijas valdība aicina EESK sīkāk aplūkot problemātisko 
tematu — ekonomikas krīzes ietekmi uz Eiropas uzņēmumu spēju veikt papildu ieguldījumus 
klimata aizsardzībā.

Dokumentā, kurā pētīta iespēja izvirzīt augstāku mērķi siltumnīcefekta gāzu emisiju sama-
zinājumam nekā līdz šim noteiktie 20 %, Eiropas Komisija apcer veidus, kā samazināt šīs 
emisijas par 30 %. Tomēr dokumentā nav pietiekami aplūkota krīzes ietekme uz uzņēmumu 
ieguldījumiem, kas domāti vides saudzēšanai. Izpētes grupa un ziņotājs Josef Zboril (Darba 
devēju grupa, Čehijas Republika) ir ķērušies pie darba, un vienošanās par atzinumu gaidāma 
2011. gada oktobrī.

Eiropas transporta tīkls (TEN-T) jaunajās dalībvalstīs — jautājums, kam jākļūst par stabilu ES 
prioritāti

EESK priekšsēdētāja vietnieka Jacek Krawczyk (Darba devēju grupa, Polija) izstrādātajā atzi-
numā par ES transporta politikas ilgtspējīgu attīstību un TEN-T pausta nožēla, ka Eiropas 
Savienība nepietiekami prioritāru nozīmi piešķir efektīvai Eiropas transporta tīklu attīstībai 
jaunākajās dalībvalstīs. Ja nebūs modernas infrastruktūras, kas ļautu savstarpēji savienot ES 
reģionus un valstu tīklus, nebūs arī nedz vienota Eiropas transporta tirgus, nedz reāla iekšējā 
tirgus. Īpaša uzmanība jāvelta kaimiņattiecību politikai, t. i., savienojumiem ar valstīm ES 
ziemeļos, austrumos un dienvidos, koncentrējoties uz kopējā tīkla attīstīšanu, nevis uz atse-
višķiem izolētiem infrastruktūras projektiem. (mb/ma)  ●

Runāsim 
ar jauniešiem!

EESK iesaistās jautājumā par jauniešu bezdarbu

Jūnijā Komiteja Maltā rīkoja vie-
tējā līmeņa iesaistīšanas pasākumu. 
Līdztekus Sabiedrisko attiecību gru-
pas sanāksmei un sabiedrisko attie-
cību kontaktpersonu sanāksmei 
tika organizēta arī EESK locekļu 
tikšanās ar Maltas pilsonisko 
sabiedrību, lai apspriestu jauniešu 
iesaistīšanu Eiropas projektā. Dis-
kusiju, kas notika Valetā, “Eiropas 
mājā”, vadīja Maltā plaši pazīs-
tams raidorganizāciju pārstāvis Dr. 
Andrew Azzopardi. Pasākums bija 
plaši apmeklēts, un tam varēja sekot 
līdzi arī sociālajos tīklos Facebook 
un Twitter. EESK locekļiem, viņu 
vidū arī priekšsēdētāja vietnie-
kiem Anna Maria  Darmanin un 
Jacek Krawczyk, kā arī Sabiedrisko 
attiecību grupas locekļiem un kon-
taktpersonām bija iespēja apmainī-
ties viedokļiem un dalīties domās ar 
ES jaunajiem iedzīvotājiem.

Dažām dalībvalstīm izdodas 
nodrošināt augstus nodarbinātības 
rādītājus, arī jauniešu vidū. Tomēr 
ne visās valstīs aina ir tik ieprieci-

Kā samazināt jauniešu bezdarbu, 
kas ES sasniedz 20  %, bet dažās 
dalībvalstīs tā līmenis ir pat vēl 
augstāks? EESK 6. jūnijā sadarbībā 
ar Spānijas Ekonomikas un sociālo 
lietu padomi Madridē par jauniešu 
bezdarbu rīkoja konferenci, kurā 
apsprieda šo ļoti aktuālo jautājumu. 
Spānijā bez darba ir 40 % jauniešu. 
Šī tendence ir viens no galvenajiem 
rūpju avotiem, kas rada bažas jau-
najai paaudzei. 

noša; Spānijā jauniešu 
bezdarbs ir dramatiski 
augsts — 45 %! 

M a l t a s  t i k š a n ā s 
dalībnieki pievērsās arī 
citai problēmai — sarū-
košajai jauniešu intere-
sei par Eiropas projektu. 
Domājams, ka vēstījums 
par Eiropu kā miera 
projektu jauniešiem 
varbūt vairs neliekas tik 

saistošs. Tāpēc Savienībai ir vaja-
dzīgs jauns vēstījums. Šajā nolūkā 
Eiropas Komisijas komunikāciju 
ģenerāldirektoram Claus Sørensen 
ir vairāki ierosinājumi: ilgtspējīga 
Eiropa, tīra, plaukstoša un sociāli 
taisnīga Eiropa, kurā jaunieši var 
dzīvot brīvi, elpot tīru gaisu, dzert 
tīru ūdeni, lietot augstvērtīgu pār-
tiku par pieņemamu cenu, ceļot, 
strādāt un mācīties. 

Eiropas Savienībai ir vairāki 
“veiksmes stāsti”, piemēram, 
Erasmus programma, kuru kopš 
1987.  gada ir varējuši izmantot 
2,3 miljoni studentu. Jau no paša 
sākuma EESK vienmēr ir atbal-
stījusi šādus pasākumus. Atzi-
numā par stratēģijas “Eiropa 
2020” pamatiniciatīvu “Jaunatne 
kustībā” un 2009. gada atzinumā 
“ES jaunatnes stratēģija” EESK 
uzsvēra, ka jāveido ne vien stratē-
ģija jauniešiem, bet arī ar jaunie-
šiem. (pln) 
 
 ●

EESK Darba tirgus novērošanas 
centrs tieši iesaistījās šajā vienas 
dienas konferencē, kuru vadīja 
tās priekšsēdētājs Krzysztof Pater 
(Dažādu interešu grupa, Polija). 
Vairāk nekā 130 konferences dalīb-
niekiem bija iespēja piedalīties 
debatēs. Pasākumu apmeklēja arī 
Spānijas plašsaziņas līdzekļi, kas par 
konferenci ziņoja savai auditorijai. 

Atklāšanas sesijā uzstājās Krzys-
ztof Pater, Spānijas nodarbinātības 
un imigrācijas ministrs Valeriano 
Gómez Sánchez un Spānijas Eko-
nomikas un sociālo lietu padomes 
priekšsēdētājs Marcos Peña Pinto.

Konferencē piedalījās arī CEOE 
(Spānijas uzņēmumu apvienības) 

“Eiropas vienotā gaisa telpa II” — vien gaisa pils?
Kad galvenie aviāci-
jas nozares dalībnieki 
bija sapulcējušies 
Eiropas Ekonomi-
kas un sociālo lietu 
komitejas (EESK) 
rīkotajā uzklau-
sīšanas sanāksmē 

par “Eiropas vienotās gaisa telpas II” ieviešanu, bija skaidri 
jūtams, ka klātesošie apzinās jautājuma steidzamību. Tiesību 
aktu kopums, kura uzdevums ES likumdevēju skatījumā bija 
novērst trūkumus Eiropas aviācijā, divus gadus pēc pieņemša-
nas joprojām nav īstenots.

“Kavēšanās un sastrēgumi virs Eiropas — tā ir skumja rea-
litāte, kas vienlīdz negatīvi ietekmē gaisa telpas izmantotājus, 
regulatorus un lidostas. Ja visas iesaistītās puses stingri apņem-
tos sasniegt vērienīgos mērķus, kuru uzdevums ir nodrošināt 
ilgtspējīgu Eiropas gaisa satiksmes pārvaldību, CO

2
 emisijas uz 

vienu lidojumu samazinātos par 12 % un jūtami palielinātos 
rentabilitāte, drošība un pārvadājumu tilpība,” uzskata EESK 
priekšsēdētāja vietnieks un ziņotājs atzinumam par “Eiropas 
vienoto gaisa telpu II” Jacek Krawczyk.

Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieki norādīja, ka Eiro-
pas vienotās gaisa telpas otrā tiesību aktu kopuma ātra un 
pilnīga īstenošana stimulētu mobilitāti, uzlabotu ceļošanas 
komfortu un palielinātu Eiropas konkurētspēju. Bez šīm 
reformām Eiropa nespēs veiksmīgi iekļauties straujajā globā-

lajā virzībā uz ilgtspējīgu transportu un zemu oglekļa emisiju 
ekonomiku.

Pasākuma dalībnieki mudināja Eiropas Komisiju ieņemt 
aktīvāku nostāju procesa vadīšanā. “Es aicinu Eiropas Komi-
siju izmantot savas vadošās pilnvaras un likvidēt gan dažādos 
šķēršļus, gan politiskās problēmas Eiropas vienotās gaisa telpas 
ieviešanā,” norādīja EESK Transporta un enerģētikas speciali-
zētās nodaļas priekšsēdētājs Stephane Buff etaut.

Polijas Infrastruktūras ministrijas direktors Krzysztof Kapis 
uzsvēra, ka nākamā ES prezidentvalsts Polija ļoti rūpēsies par 
to, lai “Eiropas vienotās gaisa telpas II” īstenošanā tiktu ievē-
rots tās apjomīgais darba plāns. Domājams, ka Polija tuvākajos 
20 gados būs viens no visātrāk augošajiem aviācijas tirgiem. 
“Mēs gribam būt sagatavoti šai pieaugošajai satiksmes plūsmai,” 
K. Kapis sacīja.

Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās arī vairāki ASV Federālās 
aviācijas aģentūras (FAA) pārstāvji, kuri uzsvēra, ka abās Atlan-
tijas okeāna pusēs ir svarīgi, lai investīcijām būtu droša vide.

EESK rīkotajā uzklausīšanas sanāksmē pulcējās gaisa satik-
smes regulatori, gaisa telpas izmantotāji, transporta darbinieki, 
lidostu operatori un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji, kā 
arī pārstāvji no Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un nāka-
mās ES prezidentvalsts Polijas. Atzinumu par tematu “Eiro-
pas vienotā gaisa telpa II” EESK gatavojas pieņemt 2011. gada 
jūlijā. (mb) ●

PLENĀRSESIJA ĪSUMĀ
Pilsoniskā sabiedrība spēj aktivizēt 
Austrumu partnerību

Atzinumā, ko izstrādājis Gintaras Morkis (Darba devēju grupa, 
Lietuva), atzīts, ka Austrumu partnerība ir lieliska iespēja 
paplašināt ES un tās partnervalstu sadarbību. Atzinuma pie-
ņemšanā piedalījās arī Ungārijas ES lietu ministrs Enikő Győri, 
kurš bija ieradies EESK, lai apspriestu Ungārijas prezidentūras 
laikā sasniegto. EESK ir uzsvērusi, ka atbalsta Austrumu part-
nerību, kas vienlaikus ir gan stratēģiska nepieciešamība, gan 
politiska investīcija. Komiteja nolēmusi darīt visu iespējamo, 
lai šis process gūtu sekmes, tāpēc mudina pastiprināt valdību 
un pilsoniskās sabiedrības savstarpējo dialogu. 

Nesenie notikumi Vidusjūras reģionā ir pierādījuši, ka pil-
soniskajai sabiedrībai ir nenovērtējama nozīme progresa vir-
zīšanā, kas izpaužas gan kā konstitucionālas reformas, gan kā 
institūciju izveide. Izšķiroši svarīgi ir uzlabot valstiskā dialoga 
līmeni, tādēļ EESK rosina visās Austrumu partnerības valstīs 
ieviest mehānismu, kā apspriesties ar pilsonisko sabiedrību. 

Starpnieces dialogā būs 
organizācijas, kuras 
atbilst katras valsts rak-
sturīgajiem apstākļiem. 
EESK ir gatava un cieši 
apņēmusies dalīties 
pieredzē ar pilsonisko 
sabiedrību no visām 
Austrumu partnerības 
valstīm. (ma) ●

Romu integrācijas stratēģija

Tajā pašā dienā, kad reģionālās politikas komisārs Johannes 
Hahn ar EESK locekļiem diskutēja par kohēzijas politiku, Komi-
teja pieņēma divus aktuālus atzinumus par romu integrāciju. 

Atzinumos, ko izstrādājuši 
Topolánszky kungs (Dažādu 
interešu grupa, Ungārija) 
un Anne-Marie Sigmund 
(Dažādu interešu grupa, 
Austrija), EESK ir aplūkojusi 
romu sociālās integrācijas 
jautājumu. Tika nolemts, ka 
šīs sarežģītās situācijas risinā-
šanā izmantojama kompleksa 
pieeja, kurā apvienotos gan 

integrēta, saskaņota un konsekventa Eiropas līmeņa stratē-
ģija, gan programma, ko īstenotu valstu un pašvaldību līmenī. 
Svarīgs ir arī lēmums turpmākos pasākumus izstrādāt kopā ar 
romiem un viņu pārstāvības organizācijām. 

EESK atzinīgi vērtē Komisijas nolūkus, tomēr uzskata, ka ilgi 
gaidītā stratēģija neatbilst cerētajam. Tai trūkst vēriena un kon-
krētības, turklāt tā nav pietiekami strukturēta. Ikviens politikas 
pasākums būtu jāpastiprina ar plašu līdzdalību, visos diskusiju 
līmeņos iesaistot vietējās pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, spe-
ciālistus no zinātnes aprindām, sociālos partnerus un — vissva-
rīgākais — romu sabiedrības locekļus un pārstāvjus. (ma) 
 
 ●

Ceļā uz stabilāku platformu cīņai pret nabadzību

Cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību ierādīta nozīmīga 
loma stratēģijā “Eiropa 2020”, tāpēc Eiropas Komisija nākusi 
klajā ar paziņojumu “Eiropas platforma cīņai pret nabadzību 
un sociālo atstumtību”. Šo paziņojumu EESK analizēja savā 
atzinumā, kuru sagatavojusi Maureen O’Neill (Dažādu inte-
rešu grupa, Apvienotā Karaliste) un kurā aplūkoti pasākumi, 
kas ļautu virzīties uz izvirzīto mērķi nabadzības mazināšanā, 
proti, panākt, lai 2020. gadā nabadzības skarto būtu vismaz par 
20 miljoniem mazāk. 

EESK ieteikumi veidoti, pamatojoties uz diviem princi-
piem — atbildīgumu un saskaņotību. Nabadzība ir uzskatāma 
par cilvēktiesību pārkāpumu, tāpēc valdībām, sociālajiem part-
neriem un pilsoniskajai sabiedrībai jāuzņemas kopīga atbildība 
par tās izskaušanu. Taupības pasākumi nedrīkst likt šķēršļus 
cīņā pret nabadzību, un ir jāpaplašina pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalība minētajā platformā. EESK aicina atbilstīgi stratēģijai 
“Eiropa 2020” nodrošināt ekonomikas, fi nansiālo, nodarbinātī-
bas un sociālo pasākumu saskaņotību un uzsver, ka jāpastiprina 
un jāvienkāršo ES fi nansējuma, sevišķi sociālo fondu, izman-
tošana. (ma) 
 
 
 
 
 
 
 ●

EESK rīko izstādi In Between. Austria Contemporary

EESK kopā ar Austrijas 
Federālo izglītības, māks-
las un kultūras ministriju 
rīkoja izstādi In Between. 
Austria Contemporary. Tās 
apmeklētāji varēja iepazī-
ties ar vairākām Austrijas 
mūsdienu mākslas tenden-
cēm un tādējādi gūt ieskatu 
Austrijas mākslas pasaulē. 
Ekspozīcijā daudzie EESK 

viesi varēja aplūkot septiņpadsmit jaunu, daudzsološu Austrijas mākslinieku 
darbus.

Ieinteresētāko un aizrautīgāko izstādes apmeklētāju vidū bija arī vairākas 
augstas amatpersonas. Atklāšanā piedalījās Austrijas Republikas izglītības, 
mākslas un kultūras federālā ministre Claudia Schmied un Eiropas Ekono-
mikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs Staff an Nilsson. Viesu vidū 
bija arī Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komi-
sāre Androulla Vassiliou un Eiropas reģionālās politikas komisārs Johan-
nes Hahn. (ma) 

Tuvāka informācija par izstādi atrodama tīmekļa vietnē www.bmukk.gv.at
 ●

ĪSUMĀ

priekšsēdētāja vietnieks Javier 
Ferrer Dufol, Spānijas arodbiedrī-
bas CCOO sekretārs nodarbinātības 
jautājumos Paloma Lopez un par 
arodbiedrības pasākumiem atbil-
dīgais Spānijas arodbiedrības UGT 
sekretārs Antonio Ferrer.

Dalībnieki bija vienisprātis, ka 
vairāk pūliņu jāiegulda izglītībā, 
prasmju apguvē un valsts un pri-
vātajos nodarbinātības pakalpo-
jumos. Turklāt jāveicina strauja 
izaugsme un nekavējoties jāpār-
skata mūsu darba tirgu tiesiskais 
regulējums. (ail) 
 
 
 
 ●

Come’N’Listen – superzvaigne Ferencs Lists

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komiteja (EESK) 15.  jūnijā rīkoja 
muzikālu pasākumu Come’N’Listen 
(“Nāc klausīties!”) par godu Ferenca 
Lista 200. dzimšanas dienai. Pasā-
kumu, kas noritēja Ungārijas ES pre-
zidentūras kontekstā, atklāja EESK 
priekšsēdētājs Staff an Nilsson.

Lista darbu izpildījumi aizveda klausītājus muzikālā ceļojumā pagātnē un 
uz citām zemēm — ceļojumā pa Eiropu. Tie sniedza ilustrētu pārskatu par 
Ferencu Listu — viņa dzīvi, mūziku, sievietēm un garīgumu. Ar šiem četriem 
Lista dzīves aspektiem iepazīstināja EESK locekļi un darbinieki: loceklis no 
Ungārijas Ákos Topolansky un Caroline Henault no EESK medicīnas dienesta.

Lai ilustrētu Lista daiļradi ar piemēriem, ukraiņu pianists Dmytro Sukho-
vienko un ungāru izcelsmes mecosoprāns Hanna Bardos-Feltoronyi izpildīja 
dažas dziesmas un klavieru skaņdarbus.

EESK ir apņēmusies arī turpmāk rīkot muzikālus pasākumus kā nozīmīgu 
savas kultūras programmas daļu. Mūzika ir svarīga Eiropas kultūras manto-
juma daļa, un tā ir veidojusi Eiropas identitāti. Programmā Come’N’Listen 
izvēlēti nozīmīgi komponisti, kuru darbs skatīts saistībā ar Eiropu. Viņi bija 
eiropieši, kuru dzīve un darbs sakņojās Eiropas tradīcijās un kuri nākamajām 
paaudzēm atstājuši muzikālu mantojumu. (sb) 
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Ārpus politikānisma. EESK 
interešu lokā — reālas 
iedzīvotāju vajadzības

Saruna ar EESK Darba 
ņēmēju grupas locekli, 
Vispolijas Arodbiedrību 
savienības Starptautisko 
lietu padomnieku Tomasz 
Jasiński

EESK Info: Kāda ir 
jūsu pirmā pieredze 
saskarsmē ar ES?

TJ: Mana pirmā pieredze ir 
darbs ES un Polijas apvie-
notajā konsultatīvajā komi-
tejā, kurā no 2001. gada līdz 

2004. gadam pārstāvēju Vispolijas Arodbiedrību savienību 
(OPZZ). Tā bija tik vērtīga pieredze, ka, kļūstot par EESK locekli, 
man nebija grūtību izprast Komitejas darbību.

EESK Info: Kā jūs dažos vārdos iedzīvotājiem 
izskaidrotu EESK lomu?

TJ: EESK pārstāv organizētu pilsonisko sabiedrību. Taču tā 
nav politiskā pārstāvība. EESK dara zināmas iedzīvotāju reālās 
vajadzības, kuras ir jāņem vērā politikas veidotājiem ES līmenī.

EESK Info: Kā tas, ka esat EESK loceklis, ietekmē jūsu 
ikdienas darbu Polijā, un kādu labumu EESK dod 
valsts līmenī?

TJ: Ar darbu Komitejā saistīto braucienu un papildu pienākumu 
skaits ir ļoti liels, un tas neapšaubāmi ietekmē manu darbu 
OPZZ, kā arī privāto dzīvi. Svarīgākais Briselē veiktā darba 
aspekts ir tas, ka jau agrīnā ES pasākumu izstrādes stadijā varu 
piekļūt informācijai par tiem. Polijā tas mums palīdz sagatavo-
ties iespējamām pārmaiņām, kā arī daudz agrāk izstrādāt mūsu 
nostāju. 
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Būt EESK loceklim — tas nozīmē 
garas darba stundas un 
nenoteiktu darba laiku

Saruna ar EESK Darba devēju 
grupas locekli, uzņēmēju 
apvienības Business Centre Club 
Interventions Bureau direktoru 
Krzysztof Ostrowski

EESK Info: Kāda bija jūsu 
pirmie iespaidi par Eiropas 
Savienību? 

KO: Pirmo pieredzi es guvu kā 
tūrists, būdams vēl studiju gados. 
Biju ļoti patīkami pārsteigts, cik 
viegli ir ceļot no vienas dalībvalsts 
uz otru. Domāju, ka tas man palī-

dzēja, kad sāku profesionāli nodarboties ar ES jautājumiem, — 
strādāju grupā, kura piedalījās sarunās par nolīgumu ar Eiropas 
Savienību.

EESK Info: Vai varat pāris vārdos izskaidrot 
iedzīvotājiem, ko dara EESK?

KO: EESK darbojas kā “tilts” starp Eiropas iestādēm un dalīb-
valstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Tā ikvienam dod 
iespēju Eiropas līmenī paust jebkuru viedokli par ekonomikas 
un sociālajiem jautājumiem, virzīt jaunas idejas un ierosināt 
priekšlikumus Eiropas tiesību aktu uzlabošanai.

EESK Info: Kā EESK locekļa amats ietekmē jūsu 
ikdienas darbu Polijā, un ko EESK var dot valstij?

KO: Lielākās pārmaiņas ir tās, ka mans darba laiks ir kļuvis 
neregulārs. Mana darba diena bieži sākas četros no rīta, kad 
jāpagūst uz lidmašīnu. Polijā atgriežos vēlu vakarā, citkārt nākas 
pārnakšņot Briselē. Steidzami jautājumi, kas saistīti ar manu 
darbu Polijā, bieži jārisina ceļā uz Briseli un atpakaļ. Tam, kurš 
vēlas būt EESK loceklis, jāmīl ceļošana, jābūt gatavam ļoti bieži 
lidot un apmeklēt dažādas valstis.

Lielākais ieguvums valsts līmenī ir tas, ka uzņēmumi, kuri 
ir mūsu organizācijas biedri, var apmainīties ar viedokļiem par 
Eiropas tiesisko regulējumu un gūt informāciju par svarīgāka-
jiem tematiem, ko patlaban apspriež EESK. Mūsu Komitejas 
atzinumi par specifi skām tirgus jomām, piemēram, biomasu vai 
IT nozari, dod iespēju ieinteresētajiem uzņēmumiem izmantot 
šo informāciju, plānojot savu uzņēmējdarbību.  
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Mums uzmanīgi jāieklausās 
savu valstu pilsoniskās 
sabiedrības viedoklī

Saruna ar EESK Dažādu 
interešu grupas locekli un 
Vispolijas NVO federācijas 
priekšsēdētāja vietnieci 
Marzena Mendza-Drozd

EESK Info: Kā jūs kļuvāt 
par EESK locekli?

MMD: Par EESK locekli 
kļuvu 2004. gadā, pamatojo-
ties uz Nevalstisko iniciatīvu 
foruma apvienības (Stowar-
zyszenie na rzecz Forum 
Inicjatyw Pozarządowych) 

ieteikumu. Minētā apvienība kopā ar citām organizācijām dar-
bojās Polijas Nevalstisko organizāciju pārstāvniecības birojā Bri-
selē, un es biju tieši iesaistīta šā biroja darbā. Lūk, kāpēc EESK 
man nebija terra incognita, lai gan, saprotams, man nebija plašu 
praktisku zināšanu par to, kā tā darbojas.

EESK Info: Kā jūs dažos vārdos iedzīvotājiem 
izskaidrotu EESK lomu?

MMD: Ja gribētu būt pilnīgi atklāta, teiktu, ka tā ir labi iecerēta 
struktūra, kas praksē līdz galam neizmanto savas iespējas attie-
cībā uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju viedokļa pārstāvē-
šanu. Tam droši vien ir vairāki iemesli. Nostrādājusi Komitejā 
septiņus gadus, joprojām uzskatu, ka mēs varētu un mums ir 
uzmanīgāk jāieklausās dalībvalstu organizāciju viedoklī un pār-
liecinošāk jāpauž mūsu nostāja. 

EESK Info: Kā tas, ka esat EESK locekle, ietekmē jūsu 
ikdienas darbu Polijā, un kādu labumu EESK dod 
valsts līmenī?

MMD: Tas, ka esmu EESK locekle, ietekmē gan manu darbu 
Polijā, gan privāto dzīvi. Domāju, ka tā tas ir visiem EESK locek-
ļiem, jo viņi visu laiku ir izbraukumos un atrodas starp divām 
realitātēm — Briseli un savu valsti. Par laimi, daudzus jautāju-
mus tagad var atrisināt ar interneta starpniecību; brīnos par to, 
kā ar visu tika galā mūsu priekšgājēji EESK, piemēram, pirms 
30 gadiem. Pašlaik strādāju Vispolijas Nevalstisko organizāciju 
federācijas (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych) 
valdē un, izmantojot piekļuvi aktuālai informācijai, varu palīdzēt 
nevalstiskajām organizācijām sagatavoties gaidāmajām pārmai-
ņām. (mb/nk) 
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cības palātām, rūpniecības nozares, 
arodbiedrību un neofi ciālā sektora, 
piemēram, ielu tirgotāju, pārstāvjiem, 
kā arī ar Eiropas struktūrvienībām un 
ideju laboratorijām.

Noslēgumā tika panākta plaša 
vienošanās, ka ir jāizvērš padziļinā-
tas diskusijas un jāanalizē atsevišķi 
aspekti, kas kavē ES un Indijas attie-
cību pilnveidi, jo redzējums katrai 
no pusēm būtiski atšķiras. Viens no 

Jillian van Turnhout

EESK delegācija ES un Ķīnas apaļā galda sanāksmē

EESK delegācija Indijā

Ungārijas ES lietu ministrs 
Enikő Győri

Komisārs Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Papildu informācija pieejama tīmekļa vietnē http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions


