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Pielikt punktu Eiropas pasivitātei

2008. gada finanšu krīze atklāja nepilnības Eiropas veidošanas proce-

sā un vēl nepabeigtajā ekonomiskajā un monetārajā savienībā, kuras 

izdzīvošanas cena ir krīzes un neparedzēti pavērsieni, kas ir grāvuši uz-

ticēšanos tai gan visas pasaules, gan ES pilsoņu skatījumā. Savienības 

popularitātes kritums visās dalībvalstīs bez izņēmuma šobrīd ir kļuvis 

par tās lielāko problēmu. 

Manifesti un priekšlikumu saraksti, kas priekšvēlēšanu kampaņas lai-

kā tika plaši tiražēti, radīja priekšstatu, ka Eiropa var izšķirties tikai par 

vienu no trijiem ceļiem, kuri visi beidzas ar strupceļu: par ES demon-

tāžu un atgriešanos pie starpvaldību vienošanās metodes, kas nozīmē 

ne tikai tautu Eiropas sapņa beigas, bet arī apdraudējumu mieram un 

nākamajām paaudzēm; par pašreizējā stāvokļa saglabāšanu, kas nozī-

mētu “nepabeigtu Eiropu”, kura nav spējīga aizsargāt savus pilsoņus 

un cenšas viņus šķelt nevis vienot; par sasteigtu pāreju uz federālu 

modeli, kuru, lai gan tas ir vilinošs, skeptiski vērtē liekākā daļa Eiropas 

iedzīvotāju. Kā gan būtu iespējams dot plašākas pilnvaras iestādēm, 

kuras nav spējušas uzklausīt un ņemt vērā Eiropas pilsoņu vēlmes? 

Tomēr pastāv vēl arī cita iespēja — balstoties uz ekonomikas un sociā-

lajiem spēkiem, noskaidrot un nostiprināt mūsu kopējās intereses un 

uz šā pamata veidot politiku, lai radītu vienojošu solidaritāti. Tas no-

zīmē atgriešanos pie pārbaudītās Kopienas metodes, ko ieviesa Žans 

Monē — ir jāizvēlas nevis ideoloģija, bet mērķis un jānosaka posmi.

Šis mērķis ir virzība uz stipru un solidāru 
Eiropu 

Eiropas Savienībai ir jākļūst daudz stiprākai, lai pārvarētu turpmākās 

krīzes. Tāpēc ir vajadzīga solidaritāte ne vien starp dalībvalstīm, bet arī 

starp pilsoņiem. Ir jāpiedāvā pilsoņiem tuvākajos 10 vai 15 gados īste-

not reālu ekonomisku integrāciju, kas nenoliedzami ir nepieciešama 

valstīm, kuras ir izvēlējušās vienoto valūtu. Tas nozīmē, ka būtu pakā-

peniski jāapvieno dažas kompetences budžeta, nodokļu un sociālajā 

jomā. Tikai tad, kad būs izveidota spēcīga un solidāra ekonomiskā sa-

vienība, Eiropa varēs atsākt virzību uz priekšu, uz progresīvu politisku 

savienību, par kādu būs vienojušies pilsoņi. Neatkārtosim Konstitu-

cionālā līguma kļūdu: tikai tad, kad pilsoņi reāli konstatēs, ka Eiropas 

līmenis viņiem nodrošina papildu identitāti, viņi būs gatavi atteikties 

no kādas politiskās suverenitātes daļas. Tāpēc ir svarīgi, lai šāda suve-

renitātes nodošana būtu saprotama politiskajiem spēkiem, sociālajiem 

partneriem un pilsoniskajai sabiedrībai.

No šāda viedokļa Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ir ār-

kārtīgi svarīga loma. Komitejas locekļi šo atbildību apzinās, jo viņi ir 

vienojušies par Rīcības plānu Eiropai. Ar šo konkrēto un viegli uztve-

ramo rīcības plānu Komiteja izvirza reālu mērķi nākotnes Eiropai, kuras 

uzdevums ir kalpot pilsoņiem.

Anrī Maloss

EESK priekšsēdētājs

Priekšvārds
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Ievads
Šajā dokumentā ietvertā deklarācija galvenokārt adresēta Eiropas ie-

dzīvotājiem. Bez viņiem un viņu līdzdalības Eiropas projektam draudē-

tu sairšana. Šajos grūtajos laikos galveno lomu tēlotāji ir viņi.

Dokumenta otrajā daļā izklāstītas pamatnostādnes, pēc kurām pārska-

tīt Eiropas pārvaldības kārtību, lai, pamatojoties uz Kopienas metodi, 

varētu pilnīgi īstenot Eiropas organizētas pilsoniskās sabiedrības po-

tenciālu.

Trešā daļa ir rīcības plāns, kura galvenais adresāts ir jaunais Eiropas 

Parlaments un jaunā Eiropas Komisija. Tajā ierosināta virkne konkrētu 

pasākumu, kuru pamatā ir EESK darbs un atzinumi.
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I.  
Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas (EESK) deklarācija
Tava balss — par konkurētspējīgu, sociālu, taisnīgu un demokrātisku Eiropas Savienību.
Pieci gadi, lai glābtu Savienību!

Eiropa atrodas krustcelēs. Mūsu rīcībā ir pieci gadi, lai nosargātu 

un no jauna uzceltu Savienību, balstoties uz mācību, ko mums 

sniegusi finanšu krīze, kas pāraugusi sociālajā un politiskajā krī-

zē. Jauna Eiropas Parlamenta ievēlēšana, tāpat kā Eiropas Komi-

sijas sastāva atjaunināšana, paver iespēju 2014. gadā politikas 

maiņai un plašām debatēm par Eiropas nākotni.

Būdama tilts uz pilsonisko sabiedrību, Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komiteja mudina visus politikas veidotājus visiem spēkiem tiek-

ties uz līdzdalībā balstītu, sociālu un taisnīgu integrāciju. Mums jāvei-

do solidaritāte, ko likt pretī nacionālam aizvainojumam un augošam 

savtīgumam. Neveiksmīgā krīzes pārvaldība ir rosinājusi populismu 

un radījusi auglīgu augsni pret Eiropu vērstam noskaņojumam. Tāpēc 

mums ir jādod skaidra un visaptveroša atbilde uz Eiropas iedzīvotāju 

bažām par ekonomikas stāvokli un bezdarbu.

Šī atbilde ir nevis nacionālisms vai populisms, bet gan Eiropas rīcība. 

Ir vajadzīga ieguldījumu programma, kuras mērķis būtu ekonomiku 

un sabiedrību padarīt resursu ziņā efektīvu, ilgtspējīgu, novatorisku, 

iekļaujošu un tādu, kas atbilst Eiropas novecojošās sabiedrības vaja-

dzībām. Tad Eiropa būs starptautiski konkurētspējīga un varēs droši 

raudzīties nākotnē. Šīs atbildes centrā jābūt cilvēkiem.

Mēs aicinām veidot konkurētspējīgu, sociālu, taisnīgu un demokrātis-

ku Savienību, kura pilnībā izmanto Eiropas potenciālu, — Savienību ar 

stabilām vērtībām, tiesībām un politiku. Īstu Savienību. 
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Ir svarīgi atcerēties apstākļus, kādos radās Eiropas Kopiena, un 

kāpēc tā bija nepieciešama. Kopiena bija racionāla atbilde uz 

Pirmo un Otro pasaules karu — smagākajiem konfliktiem, kā-

dus cilvēce jebkad bija pārdzīvojusi. Pēc 70 miera gadiem da-

žās aprindās jau ir aizmirsies, ka bez šī panākuma nebūtu bijis 

iespējams neviens no turpmākajiem sasniegumiem. Sadalītais 

Eiropas kontinents pārcieta Lielo depresiju, kurai bija traumatis-

kas sekas: masveida bezdarbs, bads un izmisums, ekonomikas 

krīzes izauklēts nacionālisms, rasu un šķiru naids. Šie faktori līdz 

ar sašķeltību noveda pie kara. Būdami nelokāmi pārliecināti, ka 

tas nekad vairs nedrīkst atkārtoties, vienotās Eiropas pamatlicē-

ji vispirms nodibināja Eiropas Ogļu un tērauda kopienu (EOTK), 

bet viņu lielākais sasniegums bija miers, kas tika panākts Eiro-

pas Kopienu izveides rezultātā.

Šodien, kad zinām, ka vēsture pati par sevi neatkārtojas, toties modeļi var 

un mēdz atkārtoties, mums stingri un skaidri vēlreiz jāapliecina gan ne-

dalāmās un universālās vērtības, kas ir Eiropas pamatā — cilvēka cieņas 

neaizskaramība, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte un daudzveidība —, 

gan galvenie principi — demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesības —, 

kas ļāvuši tās īstenot. Šo vērtību aizstāvēšanai Eiropa ir izveidojusi demo-

krātiskas sociālās integrācijas procedūras un instrumentus. Par prioritāti 

kļūst arī šo vērtību mācīšana Eiropas iedzīvotājiem, lai viņi varētu tās pie-

ņemt un izplatīt. Eiropai vajadzīga tāda politika, kas saskan ar šīm vērtī-

bām. Gan Eiropas Kopiena, gan tās pēctece Eiropas Savienība ir iepriekš 

vēl nebijuši fenomeni. Svarīgākajos savas vēstures brīžos Eiropa ir spējusi 

īstenot drosmīgu un tālejošu demokrātisko un institucionālo inovāciju. 

Tad kāpēc gan neradīt ko jaunu mūsdienās, kad integrācijā vērojams pa-

gurums, kad valstu savstarpējā solidaritāte ir trausla un kad iedzīvotāji 

iziet ielās, lai pieprasītu labākus dzīves apstākļus un reālu līdzdalību de-

mokrātijas procesos?

EESK ir stingri pārliecināta, ka izslēdzami ir divi ES nākotnes virzieni. 

Pirmkārt, ES demontāža un atgriešanās pie starpvaldību pieejas, kas 

nozīmētu  sapņa par “tautu Eiropu” atmešanu. Šī iespēja, ko popularizē 

tie politiskie spēki, kuri daudzās valstīs visstingrāk iebilst pret Eiropas 

integrāciju, gluži vienkārši var pakļaut briesmām gan mieru, gan nā-

kamās paaudzes. Otrkārt, politisko spēku vairuma ierosinājums de fac-

to saglabāt pašreizējo stāvokli. Tas nozīmētu arī turpmāk asimetrisku 

Eiropas Savienību ar, no vienas puses, plašu tirgu, kurš aizvien vairāk 

atveras pasaulei, un, no otras puses, birokrātiskām uzraudzības un ko-

ordinācijas procedūrām. Ir labi redzams, ka arvien vairāk cilvēku nevē-

las pieņemt šo “nepilnīgo un sarežģīto Eiropu”, kas viņus neaizsargā un 

drīzāk šķeļ, nevis vieno.

Komiteja atbalsta citu ceļu — tādu, kurā tiktu iesaistīti Eiropas ekono-

mikas un sociālās jomas procesu dalībnieki, lai tādējādi apzinātu un 

konsolidētu mūsu kopīgās intereses un uz šī pamata veidotu kopīgu 

politiku, kas veicinātu Eiropas pilsoniskumu, demokrātiju un savstar-

pēju solidaritāti. Šāds ceļš nozīmētu, ka ir jāatjaunina Žana Monē iz-

strādātā Kopienas metode. “Papildināta Kopienas metode” — tās būtu 

spēcīgas iestādes ar stingru Eiropas redzējumu, kuras plecu pie pleca 

ar pilsonisko sabiedrību virzītu Eiropas projekta attīstību. Tas nozīmētu 

arī starpvaldību dimensijas sašaurināšanu1.

II.  
Rīcības plāns Eiropai  
un tā pamatojums
Vērtību kopiena. Tās pagātnes un šodienas izaicinājumi un tās nākotnes redzējums
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Eiropas iedzīvotāji neredz izeju no krīzes, tāpēc pieaugošās atšķirības 

un nedemokrātiskās noskaņas apdraud pamattiesību aizsardzību, ku-

rai jāierāda nozīmīga vieta Eiropas Savienības darba kārtībā. Īpaša uz-

manība jāpievērš arī citam jautājumam, kas saistīts ar pamattiesībām, 

proti, pieejamībai — cilvēku ar invaliditāti cilvēktiesībām3.

EESK var palīdzēt sekmēt demokrātisko noturību — politisko iestā-

žu un sociālo organizāciju spēju veicināt pamattiesību ievērošanu, 

demokrātijas vērtības, plurālismu un iecietību. Eiropas darba kārtību 

patlaban nosaka galvenokārt ekonomikas krīze un tās sekas. ES iestā-

dēm tagad ir prioritārs uzdevums — dot pretsparu nedemokrātiskiem 

spriedumiem un nostādnēm, kas dažās Eiropas valstīs jau draud kļūt 

par dominējošo politikas virzienu.

Svarīgi ir arī visos līmeņos stiprināt institūcijas, kas piedalās pilsoniskajā 

dialogā. Lēmumu pieņemšanā vajadzīga mijiedarbība ar organizētu 

pilsonisko sabiedrību, lai atjaunotu saikni ar jautājumiem, kas svarīgi 

iedzīvotājiem. Uz spēles ir ES un valstu iestāžu dzīvotspēja, taču leģi-

timitāti un saturu var nodrošināt pārdomāti un vienprātību veicinoši 

procesi.

Visbeidzot, solidaritātes jēdziens ir jāpaplašina, tajā iekļaujot arī citus 

sadarbības veidus (piemēram, paaudžu solidaritāti un solidaritāti starp 

personām ar invaliditāti un personām bez invaliditātes). Solidaritāte 

veidojas pamazām; tai vajadzīgs laiks un ilgstoša izglītošana. Solidaritā-

tei ir būtiska nozīme stabilas un efektīvas politiskās arhitektūras veido-

šanā, kam nepieciešams arī lielāks ES budžets.

Rīcības plānā izvirzīti konkrēti priekšlikumi trijās jomās, kas tieši ietek-

mē dzīvi visiem tiem, kuri dzīvo un strādā Eiropas Savienībā.

Eiropa spēj īstenot demokrātiskas inovācijas ar dažādām vietējā, valsts 

un Eiropas līmeņa iniciatīvām (piem., Eiropas pilsoņu iniciatīvu). Papil-

dinātā Kopienas metode ir strukturētāks un vispusīgāks instruments, 

un, salīdzinājumā ar ierastajiem konsultāciju procesiem, tas ir nozīmīgs 

solis uz priekšu. Tās pamatā ir izpratne par patiesu dialogu ar galve-

najiem sociālās un ekonomikas jomas dalībniekiem — dialogu, kas 

tieši ietekmē Savienības politiku. Lisabonas līgums Eiropai jau ir pavē-

ris ceļu uz plašāku līdzdalības demokrātiju. Taču šo potenciālu ir jātur-

pina attīstīt. Lēmums, kas pieņemts vienā valstī, var būtiski ietekmēt 

citas valsts iedzīvotājus. Lai dalībvalstis spētu risināt šādus jautājumus, 

mums ir vajadzīgas spēcīgākas iestādes.

Tāpēc 2015. gads būs piemērotākais laiks, kad šādā nolūkā un kā nā-

kamo soli pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām un Eiropas Komisijas 

sastāva atjaunināšanas organizēt Eiropas līdzdalības demokrātijas un 

aktīva pilsoniskuma konventu. Šāds konvents ir vajadzīgs ne tikai, lai 

padziļinātu debates par Eiropas demokrātisko uzbūvi, bet arī, lai izstrā-

dātu īstu, uz iedzīvotājiem orientētu darba kārtību gan Eiropai, gan tās 

dalībvalstīm.

Uz iedzīvotājiem vērstai Savienībai ir jārisina svarīgākie jautājumi, kas 

nodarbina eiropiešus. Saskaņā ar vairākiem pētījumiem iedzīvotāju uz-

ticēšanās Eiropas Savienībai ir nokritusies līdz 32 % līmenim, turklāt vai-

rāk nekā puse respondentu (58 %) uzskata, ka viņu viedokli ES neņem 

vērā. Bezdarbs un ekonomikas stāvoklis (uz ko atsaukušies attiecīgi  

49 % un 29 % respondentu) ir divi galvenie, visbiežāk minētie jautā-

jumi, kas eiropiešus dara bažīgus. Lai gan vispārējā ticība ES spējām 

pārvarēt krīzi ir vāja, joprojām tiek uzskatīts, ka tieši Eiropas Savienībai 

ir vislabākās iespējas veikt reālus pasākumus finanšu un ekonomikas 

krīzes seku pārvarēšanai (tā domā 22 % respondentu jeb relatīvs ma-

zākums)2. 
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ES notiek nepārtrauktas izmaiņas. Mums ir skaidri jāizvērtē Eiro-

pas sabiedrības un politikas stāvoklis, un ir vajadzīga pašreizējo 

problēmu skaidra izpratne. EESK ir atbildīga par pilsoniskās sa-

biedrības iesaistīšanu iestāžu pārmaiņu procesā un par tās po-

tenciāla atraisīšanu, lai veicinātu Eiropas turpmāku integrāciju. 

Rīcības plāns ir balstīts uz EESK locekļu pieredzi un kompetenci, 

un tajā ir izvirzīta virkne priekšlikumu, kas sekmētu ES pietu-

vināšanos savam mērķim, vienlaikus reaģējot uz esošajām un 

turpmākajām problēmām. Šajā rīcības plānā ir ierosināti kon-

krēti pasākumi trijās galvenajās savstarpēji saistītās un komple-

mentārās jomās.

A.  Pārtikušas Eiropas veidošana,  
konsolidējot Ekonomikas savienību

Pēdējos gados EESK vairākkārt ir nākusi klajā ar idejām un priekšliku-

miem par ES jaunajiem ekonomikas pārvaldības instrumentiem4. Tajos 

ir atspoguļots pilsoniskās sabiedrības viedoklis par to, kā Eiropas Savie-

nībai vajadzētu virzīties uz saimniecisko un sociālo integrāciju. Minēta-

jos atzinumos Komiteja pastāvīgi ir centusies pierādīt: ja eiropieši vēlas 

gūt labumu no iekšējā tirgus, būs vajadzīga nevis tikai dalībvalstu eko-

nomikas politikas labāka koordinēšana, bet gan pilnīga Ekonomikas un 

monetārā savienība, kā arī turpmāka un dziļāka ekonomikas integrācija 

un sociālā kohēzija. 

Krīze ir spilgti parādījusi gan Eiropas integrācijas trūkuma radītās 

saimnieciskās un sociālās izmaksas, gan Eiropas līmeņa ekonomikas 

politikas atšķirības un sniegto pievienoto vērtību, jo īpaši — bet ne ti-

kai — attiecībā uz eurozonas valstīm. Eiropas Stabilizācijas mehānisma 

(ESM) izveide un ECB priekšsēdētāja Mario Dragi paziņojums, ka viņš 

“darīs visu iespējamo”, lai nosargātu vienoto valūtu, uz laiku ir sama-

zinājis tirgus svārstīgumu un atjaunojis eiropiešu, kā arī visas pasaules 

uzņēmēju ticību tam, ka Eiropas Savienība nesabruks un ka Eiropas 

demokrātija joprojām darbojas.

EESK tādēļ ir atzinīgi novērtējusi visu četru priekšsēdētāju, proti, Eiro-

padomes, Komisijas, Eurogrupas un ECB priekšsēdētāja, vienoto pie-

eju, kas pausta ziņojumā “Virzība uz patiesu ekonomikas un monetāro 

savienību”5, kuru viņi 2012. gada jūnijā iesniedza Eiropadomei un kurā 

izteikts aicinājums izveidot nākamajā desmitgadē stabilāku EMS struk-

tūru, ņemot vērā nepieciešamību izveidot integrētu finanšu sistēmu, 

integrētu budžeta sistēmu, integrētu ekonomikas politikas sistēmu, 

kā arī spēcīgāku sociālo dimensiju. Diemžēl 2012. gada jūnijā uzsāk-

tais process lielā mērā ir aprobežojies ar starpvaldību līmeni Padomē, 

lai gan Eiropas Parlaments un EESK vienmēr ir skaidri uzsvēruši, ka ES 

integrācijas padziļināšanas sekmīga virzība pirmām kārtām ir atkarīga 

no Eiropas iedzīvotāju iekļaušanas attiecīgajās norisēs jau no paša sā-

kuma. EESK pauž bažas, ka starpvaldību līmeņa pieeja vēl vairāk vājinās 

politisko spēku, sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības atbalstu 

integrētākai Eiropai. Tādēļ EESK ir izstrādājusi sīkus ieteikumus pilsonis-

kās sabiedrības iesaistīšanai ekonomikas pārvaldībā gan Eiropas, gan 

valstu līmenī6.

III.  
EESK rīcības plāns —  
uz vērtībām balstīta Eiropa praksē
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EESK uzskata: tā kā joprojām saglabājas ES būtiskās problēmas, 

steidzami jānodrošina sekmīga virzība uz ekonomikas 

savienību. No iepriekš minētajā ziņojumā norādītajiem četriem 

pamatblokiem EMS pārstrukturēšanai maz kas ir palicis no 

mēģinājuma likvidēt Māstrihtas līgumā paredzētās EMS struktūras 

sistēmiskos trūkumus. Tādēļ EESK aicina ES iestādes nākamo piecu 

gadu posmā virzīties uz ekonomikas un fiskālo savienību, kas ir 

monetārās savienības nepieciešams papildinājums. Ekonomikas 

un fiskālā savienība jāveido, pamatojoties uz dalībvalstu budžetu 

sinerģiju, un tajā jāiekļauj turpmāk minētie aspekti.

© Shutterstock / Subbotina Anna  
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1. Eiropas kopīgi pasākumi investīciju jomā: Eiropas investīciju plāns integrētā finanšu satvarā, lai nodrošinātu pietiekamus ieguldījumus 

Eiropas modernizācijā, ilglaicīgu labklājību un nodarbinātību ikvienam iedzīvotājam un, pateicoties kvalitatīvai izaugsmei, — augstāku 

dzīves kvalitāti. Būtiska nozīme šajā sakarā ir Eiropas enerģētikas politikai. Mērķis šāda veida programmai, kas balstās uz spēcīga sociālo 

ieguldījumu pīlāra, lai kvalitatīvi un kvantitatīvi uzlabotu nodarbinātību, būtu apvienot produktivitātes izaugsmi ilgtermiņā ar ekonomikas 

atveseļošanu īstemiņā. Programma varētu dot jaunu impulsu kvalitatīvai izaugsmei, īstenojot ilgtspējīgu rūpniecības un pakalpojumu 

nozares politiku, kurā liela uzmanība pievērsta resursu saprātīgai izmantošanai. 

2. Eurozonas kopējā parāda pārvaldība7, tostarp parāda dzēšanas fonds, ko aicina izveidot Eiropas Parlaments8, kā arī Komisijas zaļajā 

grāmatā9 ierosinātā eurozonas obligāciju un īstermiņa europarādzīmju emisija.

3. Fiskālās politikas labāka koordinēšana ne tikai attiecībā uz izdevumiem, kā noteikts sešu tiesību aktu kopumā par ekonomikas 

pārvaldību (“sešniekā”), divu tiesību aktu kopumā par ekonomikas pārvaldību un fiskālajā līgumā, bet arī attiecībā uz ieņēmumiem labāk 

saskaņotā nodokļu politikā, lai pārtrauktu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un stiprinātu demokrātisko leģitimitāti10.

4. Noguldījumu garantiju sistēma un Eiropas Stabilizācijas mehānisma iespēja tieši rekapitalizēt bankas, kas ir nelikvīdas, bet nav 

maksātnespējīgas, un ticams fiskālais atbalsts, lai atjaunotu uzticību banku sektoram un likvidētu kredītresursu trūkumu, jo īpaši MVU11.

5. Ekonomikas politikas ex-ante koordinēšanas ieviešana, kā to ieteikusi Eiropas Komisija12, tostarp fiskālās spējas un solidaritātes 

mehānisms ES līmenī, lai absorbētu asimetriskus satricinājumus13. EESK ir atzinīgi novērtējusi makroekonomikas nelīdzsvarotības 

novēršanas procedūru, kas ir Savienības jaunās pārvaldības struktūras svarīgs instruments. Šobrīd piemērotā Eiropas pusgada 

makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra tomēr ir jāpārskata un jāpastiprina, lai simetriski samazinātu gan deficītu, gan 

pārpalikumu14.

6. Virzība uz saskaņotu budžeta un fiskālo savienību, patiesi koordinējot valstu un Eiropas budžetus un vienlaikus virzoties uz 

eurozonas kopīga budžeta pakāpenisku ieviešanu, kas veido makroekonomikas politiku, dodot iespēju pabeigt monetārās politikas 

izstrādi ES līmenī15.

7. Turpmākais darbs, lai izveidotu Eiropas bezdarbnieku apdrošināšanas shēmu16, kas atvieglotu monetāro slogu un izvairītos no tā, 

ka dalībvalstu algu politika pilnībā izjūt visu asimetrisko satricinājumu ietekmi.

8. Uzņēmējdarbības gara, uzņēmumu izveides un saglabāšanas veicināšana. Valsts iestādēm būtu jārada uzņēmējdarbībai labvēlīga 

vide, nosakot godīgas konkurences noteikumus, uzlabojot tiesību aktu piemērošanu un tiesu sistēmas darbību, kā arī nodrošinot pēc 

iespējas stabilāku tiesisko vidi.

9. ES un tās dalībvalstis ir kolektīvi vienojušās par to, ka ES vides, ekonomikas un, pirmām kārtām, enerģētikas politika balstīsies uz 

ilgtspējīgas attīstības principu. Savienībai ir jākliedē iedzīvotāju pašreizējās bažas par enerģijas izmaksām, transporta līdzekļiem 

paredzētām ogļūdeņraždegvielām, siltumapgādi un energoapgādi sadzīves un uzņēmējdarbības vajadzībām. EESK iesaka pabeigt iekšējā 

enerģijas tirgus izveidi, īstenojot plānus valstu enerģētikas tīklu savienošanai Eiropas tīklā, kas dos iespēju optimizēt enerģijas ražošanu no 

atjaunojamiem energoresursiem un saskaņot dalībvalstu cenu līmeņus.

10. Patērētāju aizsardzības un patērētāju tiesību nostiprināšana pilsoņu tiesību ietvarā, lai palielinātu patērētāju līdzdalību un ietekmi 

ilgtspējīgu un atbildīgu ekonomikas un sociālās izaugsmes politikas pasākumu noteikšanā.
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pievēršama tāda pati uzmanība kā ekonomikas nelīdzsvarotībai. Lai gan 

sociālā politika ir dalītā ES un dalībvalstu kompetencē, kad dažādām 

valstu sociālajām sistēmām un politikām un Eiropas iniciatīvām citai cita 

jāpapildina, tai ir milzīga nozīme integrācijas procesa pieņemšanā.

Tāpēc “sociālāka” Savienība — augsti konkurētspējīgas sociālās 

tirgus ekonomikas virzītāja, kuras mērķis ir pilnīga nodarbinātība, 

sociālais progress un augsts aizsardzības līmenis, — galvenokārt 

balstās uz Eiropas obligātajiem sociālajiem standartiem, solidaritātes 

mehānismiem, ko veido programmas un finansējums, kā arī sociālie 

stabilizatori, un iniciatīvām, kuru nolūks ir garantēt vienlīdzīgu attieksmi 

un godīgu mobilitāti visiem Eiropas darba tirgus dalībniekiem.

EESK uzskata, ka politika vairāk jāorientē uz cilvēkiem, nevis uz tirgiem. 

Pēdējos gados EESK bieži uzsvērusi, ka sevišķa uzmanība jāpievērš 

pilnīgai nodarbinātībai, darbvietu radīšanai, prasmju papildināšanai, 

kvalifikāciju labākai atbilstībai darba tirgus vajadzībām, nodarbināmībai, 

darba kvalitātei un ekoloģiskāku un labāku darbvietu radīšanai. Eiropai 

ir jādod spēcīgāks impulss un jānodrošina uzticamība, lai sasniegtu 

stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, kas ietver arī pastiprinātu pārraudzību 

Eiropas pusgada kontekstā. Lisabonas līgums ir pavēris jaunas iespējas 

stiprināt Eiropas sociālo aspektu, un šīs iespējas ir pilnībā jāizzina.

B.  Taisnīgas Eiropas veidošana, pilnveidojot 
Sociālo savienību, lai veicinātu izaugsmi  
un radītu darbvietas

Ekonomikas krīzes un tās sociālo seku dēļ daudzi iedzīvotāji baidās, ka 

Eiropas sociālais modelis ir apdraudēts un ka ES darba kārtībā domi-

nē tirgus integrācija. Tādējādi cilvēki zaudē ticību tam, ka ES iestādes 

grib un spēj uzlabot cilvēku darba un dzīves apstākļus. Kas līdz šim ir 

bijuši galvenie sociālas Eiropas elementi? Baltajā grāmatā par sociālo 

politiku, ko Komisija sagatavoja 1994. gadā, Eiropas sociālā modeļa 

raksturošanai izmantotas tādas vērtības kā demokrātija un personas 

tiesības, tiesības uz darba koplīgumu, tirgus ekonomika, visiem vienlī-

dzīgas iespējas, sociālā aizsardzība un solidaritāte. Šā modeļa pamatā ir 

pārliecība, ka ekonomikas progress nav nošķirams no sociālā progresa: 

“Veidojot uz nākotni vērstu, sekmīgu Eiropu, ir ņemta vērā gan konku-

rētspēja, gan solidaritāte.”17

EESK vienmēr ir uzsvērusi, ka Eiropas Savienība ir ne tikai vienotais 

tirgus, bet arī vērienīgs politisks projekts, kura pamatā ir stabilas vērtības 

un sociālās pamattiesības, un ka ES ekonomikas izaugsmei vienmēr 

jāiet roku rokā ar sociālo progresu. Pēc krīzes viens no svarīgākajiem 

uzdevumiem ir mazināt nabadzību un atjaunot uzticību taisnīgam 

un sociālam integrācijas procesam. Tālab sociālajai nelīdzsvarotībai 

Šajā nolūkā EESK mudina Eiropas iestādes veidot Sociālu savienību, kuras galvenās prioritātes būtu šādas:

1. orientēties uz sociālo kohēziju visās politikas jomās, ņemot vērā tādus faktorus kā iepriekšējā ES paplašināšanās kārta, kurai sekoja 

sociālā krīze, pieaugošas atšķirības dalībvalstīs un starp tām, kā arī solījumi par sociālo kohēziju un sociālo progresu, kuri ne visiem kļuvuši 

par realitāti. Tāpēc ir vajadzīgs jauns impulss sociālajai kohēzijai;

2. kopā ar visām ieinteresētajām personām izstrādāt jaunu Eiropas Sociālo plānu. Sociālajā programmā, kurā tiktu ietverts Rīcības 

plāns, varētu izvirzīt konkrētus un sasniedzamus mērķus (gan kvantitatīvus, gan kvalitatīvus), pamatojoties uz tiem mērķiem, kas jau 

noteikti stratēģijā “Eiropa 2020”, un pilnveidojot tos, sevišķi nolūkā atbalstīt centienus reindustrializēt Eiropas ekonomiku, uzlabot 

pakalpojumus, samazināt un novērst masveida bezdarbu, garantēt sociālās pamattiesības, stimulēt uzņēmējdarbību un jaunu darbvietu 

izveidi, apkarot nabadzību, nodrošināt sociālo iekļautību, veicināt sociālos ieguldījumus, sekmēt augstāko izglītību un apmācības, panākt 

godīgu mobilitāti, attīstīt sociālo pārvaldību un sekmēt piederību Eiropas projektam18;

3. nodrošināt darba ņēmēju pārvietošanās brīvību, tādējādi garantējot vienu no Eiropas Savienības pamatbrīvībām — tiesības strādāt 

un dzīvot kādā citā valstī. Eiropas iedzīvotājiem ārkārtīgi svarīgs ir visu diskriminācijas veidu aizliegums, kas ierakstīts Pamattiesību hartā 

un Eiropas līgumos. EESK iebilst pret jebkādu šo pamatbrīvību ierobežojumu un ir nobažījusies, ka patlaban tiek apšaubītas darba ņēmēju 

tiesības uz brīvu pārvietošanos. Turklāt tuvākajos piecos gados būs vajadzīgi iedarbīgi pasākumi, lai nodrošinātu godīgu mobilitāti;
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4. ieviest minimālā ienākuma standartus; viena no sociālās krīzes radītajām atziņām ir tāda, ka iedzīvotājiem ir jābūt labāk aizsargātiem. 

Nepietiek nodrošināt “avārijas izeju” tikai bankām — tāda vajadzīga arī cilvēkiem. Tāpēc EESK ir aicinājusi izstrādāt Eiropas iniciatīvu, lai 

ieviestu Eiropas standartus ienākumu minimumam. Krīzes laikos Eiropai vajag stingrus ekonomiskos un sociālos stabilizatorus19;

5. uzlabot perspektīvas jauniešiem. Eiropa nedrīkst vienkārši gaidīt, kamēr ekonomikas stāvoklis uzlabosies; tai ir jārīkojas ātri un iedarbīgi, 

lai palielinātu jauno eiropiešu nodarbinātības iespējas. Turklāt daudzās dalībvalstīs ir strukturālas problēmas, kas jārisina, reformējot darba 

tirgu un izglītības un apmācības sistēmas. Ja jauniešu potenciāls paliks neizmantots, “zudusī paaudze” var pašos pamatos apdraudēt 

Eiropas integrācijas ideju. Šīs problēmas risināšanai jāpiešķir pietiekams finansējums. Pēc Globalizācijas fonda parauga ir jāizveido 

Kopienas programma jauniešu nodarbinātībai (Jaunatnes nodarbinātības fonds)20;

6. veicināt sociālo partnerību un darba koplīgumu slēgšanas autonomiju. Ir ārkārtīgi svarīgi veicināt sociālo partneru autonomiju un 

viņu īpašo lomu, kas paredzēta Līgumos, un Eiropas pusgada kontekstā pirmām kārtām pilnīgi respektēt autonomiju sarunās par algu 

noteikšanu. Turklāt Eiropas Savienībai ir jāgarantē, ka pilnībā tiek ievēroti Eiropas sociālo partneru savstarpējie nolīgumi. Tas nozīmē, ka 

sociālā dialoga ietvaros panāktās vienošanās ir jāpārvērš saistošos tiesību aktos, ja sociālie partneri to vēlas;

7. definēt ES prioritātes saistībā ar “work 4.0” nolūkā sekmēt tādas kolektīvās darba attiecības, kas nodrošinātu demokrātiju darba vietā, 

jo pienācīgas darba ņēmēju tiesības un labi veselības aizsardzības un drošības apstākļi ir būtiski elementi, kas nosaka Eiropas sociālā 

modeļa pilnveidošanu un modernizēšanu. Ekonomikas attīstība un tehnoloģiskie sasniegumi — piemēram, mākoņdatošana, lielie dati 

un datu vērtību ķēdes attīstība, viedās ražotnes, robotika utt. — maina darba un dzīves vidi. Lai varētu veikt ES rūpnieciskajai bāzei un 

pakalpojumiem nepieciešamo modernizāciju, darba ņēmējiem ir jāiesaistās un aktīvi jāpiedalās sociālās inovācijas procesos;

8. gādāt, lai neviens netiktu diskriminēts un lai visiem būtu vienlīdzīgas iespējas; tālab a) jāizskauž dzimumu diskriminācija sociālajā 

aizsardzībā, efektīvāk jānodrošina vienāda darba samaksa, jāpalielina sieviešu īpatsvars valdēs un padomēs, Vienlīdzīgas attieksmes 

direktīva jāattiecina ne tikai uz nodarbinātības jomu, un b) sociālajā aizsardzībā jāizskauž diskriminācija invaliditātes dēļ un cilvēkiem ar 

invaliditāti efektīvāk jānodrošina vienlīdzīgas iespējas baudīt visas cilvēktiesības un pamatbrīvības;

9. Līgumus papildināt ar sociālā progresa protokolu. EESK jau ir ierosinājusi Eiropas līgumiem pievienot sociālā progresa protokolu, kura 

mērķis būtu precizēt saikni starp sociālajām pamattiesībām un ekonomiskajām brīvībām un apliecināt, ka vienotais tirgus nav pašmērķis, 

bet gan tika radīts, lai nodrošinātu sociālo progresu visiem ES iedzīvotājiem21.
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C.  Demokrātiskas un pilsoniskas Eiropas 
veidošana, radot publisko Eiropas telpu

Ekonomikas krīze ir parādījusi, cik ļoti savstarpēji saistīta ir Eiropas sa-

biedrība. Ir skaidrs, ka Eiropas līmeņa lēmumu pieņemšanas process 

nevar būt leģitīms un efektīvs, ja tā pamatā nav atbilstīga pārvaldības 

kārtība.

Demokrātiska politiskā struktūra balstās uz diviem pīlāriem — 

pilsonisko un politisko. Tos saista aktīva pilsoniskuma koncepcija. ES 

nepārdzīvos ekonomisko un institucionālo krīzi, ja neveiks drosmīgus 

pasākumus, lai kļūtu par demokrātisku politisko kopienu.

© Shutterstock / Rawpixel  
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Šai nolūkā EESK mudina Eiropas iestādes nekavējoties pilnveidot demokrātiju un pilsonisko līdzdalību, cita starpā īstenojot šādus 

priekšlikumus:

1. ES līmenī organizēt Eiropas līdzdalības demokrātijas un aktīva pilsoniskuma konventu. Tam būtu jāsāk darboties 2015. gadā;

2. stiprināt līdzdalības demokrātijas mehānismus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 11. pantu. Attiecībā uz horizontālo 

pilsonisko dialogu (11. panta 1. punkts) un vertikālo pilsonisko dialogu (11. panta 2. punkts) Komiteja aicina definēt noteikumus par 

procedūrām un dalībniekiem22. EESK turklāt iesaka izstrādāt padziļinātu pētījumu par pašreizējiem pilsoniskās sabiedrības līdzdalības 

procesiem, paplašināt pārredzamības reģistru un ietvert tajā arī Padomes dokumentus, Eiropas iestādēm izveidot vienotu datubāzi 

ar informāciju par kontaktiem, konsultācijām un dialogu ar pilsonisko sabiedrību, kā arī sagatavot ikgadēju ziņojumu — noderīgu 

komunikācijas rīku, kas sniegtu informāciju par līdzdalības demokrātijas līmeni Eiropas Savienībā23;

3. visās dalībvalstīs ieviest mācību programmas par Eiropu, tās kultūru un vēsturi, turklāt mācību iestāžu programmās lielāku 

uzmanību veltīt pilsoniskajai audzināšanai, kas būtu jāatbalsta un jākoordinē arī Eiropas līmenī;

4. sevišķu uzmanību pievērst ES pilsoniskuma pamattiesībām. EESK uzskata, ka Eiropas Savienībai ES līmenī būtu jāstiprina 

pamattiesību izpratne un ka sociālās pamattiesības nav nodalāmas no pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, tāpēc tām jāpievērš 

īpaša uzmanība, ņemot vērā secinājumus un ieteikumus, kas pausti Eiropas Parlamenta 2014. gada 13. marta rezolūcijā “Nodarbinātības 

un sociālie aspekti, kas saistīti ar ECB, Komisijas un SVF lomu un darbībām attiecībā uz euro zonas programmas valstīm”24. Tāpēc EESK 

rosina dalībvalstis veidot uz aizsardzību un veicināšanu orientētu pamattiesību kultūru visos pārvaldības līmeņos un visās politikas 

un likumdošanas jomās, kā arī stingri mudina Komisiju, kuras uzdevums ir uzraudzīt Līgumu ievērošanu, šajā ziņā rīkoties iedarbīgi un 

ierosināt papildu iniciatīvas un veicināšanas pasākumus25;

5. pieņemt Eiropas nodibinājumu un Eiropas apvienību statūtus. EESK arī atkārtoti pauž atbalstu Eiropas nodibinājumu statūtu 

projektam un uzsver, ka nedrīkst pieļaut nekādu diskrimināciju attiecībā uz šādiem nodibinājumiem iepretī Eiropas politiskajiem 

nodibinājumiem26. Turklāt Komiteja vēlreiz aicina Komisiju nākt klajā ar priekšlikumu par Eiropas apvienību statūtiem27;
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6. Eiropas Komisijai nekavējoties pārskatīt obligātos konsultāciju standartus, lai ieviestu labākus standartus pilsoniskās sabiedrības 

līdzdalībai Eiropas lēmumu pieņemšanas procesā, paredzot sistemātiskākus, strukturētākus un vajadzības gadījumā finansiāli atbalstītus 

konsultāciju mehānismus. Dalībvalstīm vismaz jānodrošina, ka attiecīgajā līmenī tiek izveidotas konsultatīvas struktūras, kam jāsagatavo 

ieteikumi par vides, ekonomisko un sociālo attīstību, iesaistot plašu spektru ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai tādējādi veicinātu 

pilsonisko dialogu un konsensu demokrātiskās pārvaldības jautājumos28;

7. Eiropas Komisijai nākt klajā ar zaļo grāmatu, kurā būtu skaidri definēts politikas priekšlikums izveidot pastāvīgu un stabilu sistēmu 

vertikālajam, transversālajam un horizontālajam pilsoniskajam dialogam. Dalībvalstīm būtu jāizstrādā nepieciešamie mehānismi un 

struktūras, ar kurām veicināt pilsonisko dialogu valsts un pašvaldību līmenī;

8. trešo valstu pilsoņiem, kuri ir ES pastāvīgie iedzīvotāji, garantēt tādas pašas tiesības kā ES pilsoņiem. Pamattiesību harta attiecas uz 

visiem Eiropas iedzīvotājiem, nevis tikai uz ES pilsoņiem. Tāpēc ES būtu jāpieņem Imigrācijas kodekss, ar kuru Eiropas Savienībā pastāvīgi 

dzīvojošiem trešo valstu pilsoņiem nodrošināt lielāku pārredzamību un juridisko skaidrību attiecībā uz tiesībām un brīvībām. Komiteja 

uzskata, ka Eiropas imigrācijas tiesību aktos jāgarantē vienlīdzīga attieksme un nediskriminācijas princips29;

9. sekmēt projektus, kas sabiedrībai ir pamanāmi, kā, piemēram, Eiropas Jaunatnes karte vai Eiropas Universitātes institūts, un veidot 

strukturētu publisko telpu Eiropas pilsoniskajam dialogam.
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