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Klāt brīdis pārdomāmGodātie lasītāji!

Pašreizējā fi nanšu krīze skārusi daudzus ES iedzīvotā-
jus. Tādi virsraksti kā “valsts parāds”, “taupības pasā-
kumi” un “kredītriska mijmaiņas darījumi” ir strauji 
kļuvuši par ikdienas parādību un atgādina mums par 
skumjo sociālo realitāti. Politiķiem un publiskajām 
struktūrām ir jārīkojas, ievērojot un risinot problē-
mas, ar kurām saskaras dalībvalstu iedzīvotāji. Tāpēc, 
runājot par ES jauno budžeta politiku, EESK uzskata, 

ka Eiropas Savienībai ir jārāda ekonomiski atbildīgas rīcības paraugs un budžets jāizlieto 
pēc iespējas efektīvāk.

EESK iesaka mazināt ar ES fi nanšu līdzekļiem saistīto birokrātiju, lai šie resursi, kam 
jāveicina izaugsme un jāsniedz labums visiem Eiropas iedzīvotājiem, netiktu atstāti dīkā. 
EESK atzinumā par ES turpmāko fi nansējumu ES likumdevēji rosināti izveidot jaunu 
budžeta struktūru, kas atbilst ES iedzīvotāju vēlmēm. Atzinumā atbalstīta iecere izstrā-
dāt jaunu ieņēmumu sistēmu, kas balstītos vienīgi uz ES pašas resursiem, un ierosināts 
atteikties no tā dēvētā juste retour jeb taisnīgas peļņas principa. 

Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ir labs piemērs, ka ir iespējams īstenot tādu 
politiku, kas gadu desmitiem sniedz labumu Eiropas iedzīvotājiem. Vēl pavisam nesen 
kopējai lauksaimniecības politikai atvēlēja lauvas tiesu no ES budžeta. Tā kā pašreizējais 
KLP fi nansēšanas posms beigsies 2013. gadā, debates par tās nākotni notiek vienlaikus 
ar ES budžeta pārskatīšanu laikposmam pēc 2013. gada. 

EESK uzskata, ka KLP ir jāreformē tā, lai nodrošinātu lauksaimniecības rentabilitāti un 
garantētu taisnīgus ienākumus lauksaimniekiem visā Eiropas Savienībā. KLP arī veicina 
resursu ilgtspējīgu izmantošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, vienlaikus 
palielinot nodarbinātības iespējas lauku rajonos. 

Tā kā tikai 7 % lauksaimnieku ir jaunāki par 35 gadiem un katrs trešais lauksaimnieks 
ir pārsniedzis 65 gadu slieksni, mums jāmudina jaunieši nodarboties ar lauksaimniecību. 
EESK kā iestāde, kas pārstāv reālus cilvēkus, un es kā zemnieks ar ilggadīgu pieredzi 
varam censties viņus pārliecināt, ka lauksaimniecība patiešām ir lietderīga nodarbošanās. 

Kāpēc vajadzīgs vērienīgs ES budžets?

Šāds budžets ļautu īstenot stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai Eiropas izaugs-
mei. Lai to paveiktu, Eiropas Savienībai ir jāveido stabila un elastīga kohēzijas politika, 
kas atbilst vietējām vajadzībām. Taču dažas ieinteresētās personas rosina samazināt šai 
politikai piešķirtos līdzekļus, apgalvojot, ka pašreizējais apjoms — 38,4 % (vidējais rādītājs 
no 2000. līdz 2006. gadam) — ir pārāk liels. Tas ir absurds! Lai kādi viedokļi neizska-
nētu, ilgtspējīgu Eiropu mēs neizveidosim, ja nenodrošināsim augstvērtīgu ekono-
mikas izaugsmi. Tāpēc būtiski ir pabeigt vienotā tirgus izveidi, lai veicinātu izaugsmi, 
ieguldījumus, eksportu, jaunu darba vietu radīšanu, ilgtspējīgu ražošanu un novatorisku 
pakalpojumu sniegšanu. 

Žaks Delors ir teicis: “Lai Eiropas ekonomikas modelis darbotos, jāievēro trīs prin-
cipi: jānodrošina konkurence, kas ekonomiku stimulē, sadarbība, kas ekonomiku 
stiprina, un solidaritāte, kas ekonomiku vieno.”

Valstu budžetu līdzsvarošanu nejauksim ar ES budžeta līdzsvarošanu. Lai panāktu 
Eiropas konkurētspēju, ir jāiegulda līdzekļi, kas vajadzīgi ilgtermiņa ieguldījumiem, darba 
vietu radīšanai un nākotnes redzējuma īstenošanai. 

Komitejas priekšsēdētājs

Staff an Nilsson 

2011. gada 
23. septembrī
Parīzē — Eiropas Ekonomikas 

un sociālo lietu komitejas, 

Eiropas Padomes un Francijas 

Ekonomikas, sociālo un vides 

lietu padomes kopīgi rīkota 

konference, kas veltīta Eiropas 

Sociālās hartas 50. gadadienai.

2011. gada 6. oktobrī
EESK, Briselē — atklāta 

uzklausīšanas sanāksme par 

kopējo zivsaimniecības politiku.

2011. gada 20. oktobrī
EESK, Briselē — atklāta 

uzklausīšanas sanāksme par 

ģenētiski modifi cētajiem 

organismiem Eiropas Savienībā.

ŠAJĀ IZDEVUMĀ
Konkurss Design 11 un EESK 

rīkotie kultūras pasākumi Polijas 

prezidentūras laikā

Jaunā KLP reforma

Lauksaimnieku nākotne

Eiropas lauksaimnieki globalizētā 

pasaulē

Cīņa pret klimata pārmaiņām

EESK ārējās attiecības — Vidusjūras 

reģiona stabilitātes veicināšanai

EESK pilsoniskās sabiedrības 

balva — par izcilu pilsoniskās 

sabiedrības iniciatīvu
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EESK Euromed uzraudzības komitejai 
šis gads ir sācies ar intensīvu darbu, 
un tikpat darbīgs, šķiet, būs arī gada 
turpinājums. Tas, ka sācies nopietnu 
pārmaiņu process, ar Euromed reģiona 
jautājumiem strādājošajiem EESK 
locekļiem kļuva skaidrs līdz ar šī gada 
janvāra notikumiem Tunisijā un vēl 
pirms Ēģipti skāra “arābu revolūcija” — 
tā trauksmainos notikumus dēvē pašā 
arābu pasaulē.

Neilgi apdomājusi iespējamo rīcību, 
Euromed uzraudzības komiteja (EMFC) 
aizsāka darbu ar minētā reģiona brīvās 
un neatkarīgās pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanu dialogā un atbalstīja pro-
testētāju gūtos panākumus. Uzrau-
dzības komiteja centās likt lietā visu 
EESK potenciālu, lai apvienotu sav-
starpēji konfl iktējošās sociālo partneru 
organizācijas, mēģinātu sadarboties ar 
citām iesaistītajām organizācijām — 
piemēram, Eiropas Izglītības fondu 
(ETF) un Starptautisko Darba orga-
nizāciju (ILO) —, aicinātu saskaņoti 
rīkoties arī citas Eiropas iestādes un 
lai partneriem piedāvātu savu bagāto 
pieredzi. Proti, uzraudzības komiteja 
rīkoja izpētes komandējumus uz Tuni-
siju un Maroku, lai nodibinātu kontak-
tus ar dažādām pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām un rastu jaunus sadar-

bības partnerus. Lai stiprinātu jaunos 
kontaktus, Marokā komitejas locekļi 
tikās ar nesen izveidotās Ekonomikas 
un sociālo lietu padomes pārstāvjiem. 
Rudenī ir plānoti izpētes komandē-
jumi uz Libānu un, iespējams, arī uz 
Ēģipti, lai sagatavotu gaidāmo Euro-
med reģiona valstu ESP un tām līdzīgu 
iestāžu samitu. Izpētes komandējumos 
norisinājās ļoti intensīvs un reizēm arī 
nogurdinošs darbs, tomēr nav šaubu, 
ka paveiktais sniedz gandarījumu, jo 
komitejas pārstāvjiem tā bija reāla 
iespēja iepazīt dažādu Euromed reģiona 

valstu pilsonisko sabiedrību un to iepa-
zīstināt ar EESK darbu.

Būt naivi domāt, ka darbs ir pada-
rīts. Paredzamas vēl būtiskas pārmai-
ņas, kas nenāks viegli un ir saistītas ar 
risku. Tāpēc īpaši svarīgi ir turpināt ES 
iesaisti un atbalstīt reģionā kūsājošo 
revolūciju mērķus. Viss, kas šobrīd ir 
EESK un mūsu partneru spēkos, ir tur-
pināt sēt sabiedrībā demokrātijas ideju 
cerībā, ka tā spēs uzplaukt pavisam drīz. 
Kā saka, dzīvosim — redzēsim. (gh)
 ●
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Leader programma — vietējās attīstības 
partnerību paraugs

ES Leader programmai izvirzīts mērķis 
būt par paraugu tam, kā ieinteresētās 
puses iesaistīt vietējā attīstībā. Tomēr 
programma vēl nav pilnībā realizējusi 
savu potenciālu — iestrādāt attīstības 
stratēģijās vietējā līmeņa vajadzības, 
aktivizēt ieinteresētās puses un atbal-
stīt inovāciju vietējā līmenī. Tādi bija 
Komitejas 20.  jūnijā Briselē rīkotās 
uzklausīšanas sanāksmes “Leader — 
vietējās attīstības instruments” galvenie 

secinājumi. Dalībnieki aicināja ieviest 
vienotus, skaidrus un vienkāršus admi-
nistratīvos noteikumus, lauku attīstības 
plānošanā ciešāk iesaistīt t. s. vietējās 
rīcības grupas, piešķirt lielāku rīcības 
brīvību prioritāšu izvēlē un risinājumu 
īstenošanā vietējā līmenī, palielināt 
vietējo rīcības grupu darbības, uzrau-
dzības un izvērtējuma pārredzamību, 
kā arī paplašināt visu vietējā līmeņa 
dalībnieku kompetences jomu. Uzklau-

sīšanas sanāksmes secinājumus iekļaus 
EESK atzinumā “Leader kā vietējās 
attīstības instruments”, ko patlaban 
izstrādā saistībā ar debatēm par kopējās 
lauksaimniecības politikas un tās lauku 
attīstības pīlāra nākotni. (rh)  ●
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PLENĀRSESIJA ĪSUMĀ
Eiropas Komisijai jāpievērš uzmanība darba 
vietu kvalitātei

Finanšu krīze ir ievērojami skārusi 
Eiropas darba tirgu: nodarbinātības 
līmenis krities līdz aptuveni 69 %. 
Lai šo problēmu risinātu, Eiropas 
Komisija ir izstrādājusi iniciatīvu 
ar mērķi paaugstināt nodarbinā-
tības līmeni un atjaunot cilvēku 
uzticēšanos Eiropas darba tirgum. 
EESK atzinumā ziņotāja Vladimíra 
Drbalová (Darba devēju grupa, 
Čehijas Republika) un līdzziņo-
tājs José María Zufi aur Narvaiza 
(Darba ņēmēju grupa, Spānija) 
analizē iniciatīvu “Jaunu prasmju 
un darba vietu programma”. 

EESK ļoti atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu un aicina dalībvals-
tis to izmantot, centienu efektivitātes palielināšanai lietojot sociālo 
un pilsonisko dialogu. Tomēr EESK norāda, ka iniciatīvā nav vel-
tīta uzmanība tam, cik svarīgi ir radīt tieši kvalitatīvas darba vie-
tas, un uzsver, ka, tiecoties pēc darba tirgus efektivitātes, nedrīkst 
aizmirst darba ņēmēju tiesību aizsardzību. (ma) ●

Finanšu produktu patērētāju aizsardzība — 
EESK prioritāte 

Ekonomikas krīze atklāja, ka pēdējā laikā būtiski pieaudzis fi nanšu 
produktu skaits. Visi patērētāji agrāk vai vēlāk saskaras ar šiem 
produktiem, piemēram, iegādājoties nekustamo īpašumu vai iegul-
dot uzkrājumus. Tāpēc EESK vēlas radīt jaunus pamatnosacīju-
mus, lai palielinātu patērētāju un aizdevuma ņēmēju informētību 
par viņu izvēlētajiem produktiem un viņu tiesībām un nodrošinātu 
viņiem visaptverošu aizsardzību. Plenārsesijā, kas notika jūlijā, 
pieņemti divi jauni atzinumi, kas sekmēs ES hipotekārā tirgus 
saskaņošanu un patērētāju informēšanu par viņu tiesībām, kas 
saistītas ar fi nanšu produktiem.

Pirmkārt, EESK atzinums par tematu “Kredītlīgumi saistībā ar 
mājokļa īpašumu”, ko izstrādājusi Reine-Claude Mader (Dažādu 
interešu grupa, Francija), palīdzēs atjaunot patērētāju uzticēša-
nos un fi nanšu stabilitāti efektīvā un konkurētspējīgā vienotajā 
tirgū. Otrkārt, EESK atzinums par tematu “Finanšu izglītība un 

fi nanšu produktu atbildīgs patēriņš”, ko izstrādājis Carlos Trias 
Pintó (Dažādu interešu grupa, Spānija), palīdzēs, izglītojot cilvē-
kus, palielināt izpratni par fi nanšu produktiem. (ail) ●

Nodrošinot nākotni Eiropas enerģētikai

Eiropas enerģijas avotu nodro-
šināšana — šis ir uzdevums, kas 
aplūkots divos atzinumos. Abos 
uzsvērta ilgtermiņa plānošanas 
un efektivitātes nozīme Eiropas 
augošās dilemmas — enerģētikas 
problēmu — risināšanā. Atzinumā, 
ko izstrādājis ziņotājs Josef Zbořil 
(Darba devēju grupa, Čehijas 
Republika) un līdzziņotājs Gibel-
lieri (delegāts, Itālija), Eiropas 
Komisija aicināta rīkoties jau laikus 
un nodrošināt labāku piekļuvi izej-
vielām. Šajā ziņā EESK mudina īste-
not aktīvāku ārpolitiku, proti, vērot 

situāciju starptautiskajā tirdzniecībā un aicināt rīkot starptautiskas 
sarunas ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas starpniecību. 

Otrajā atzinumā, ko sagatavojusi ziņotāja Ulla Sirkeinen 
(Darba devēju grupa, Somija), pētīts, kā paaugstināt energoefek-
tivitāti. EESK pilnībā atbalsta mērķi — nodrošināt energoefekti-
vitāti —, taču norāda uz vairākām problēmām. Komiteja uzsver, 
ka energoefektivitāte un enerģijas taupīšana lielā mērā atkarīga 
no rīcības modeļu maiņas. Tāpēc EESK pauž bažas, ka Komisija 
pārlieku paļaujas uz regulējumu un nepietiekami novērtē to, cik 
svarīga nozīme rīcības izmainīšanā ir pozitīvam stimulam. EESK 
arī vēlētos, lai vairāk uzmanības tiktu pievērsts ilgtspējīgiem ilg-
termiņa projektiem, nevis tūlītējiem sasniegumiem. (ma) ●

Sadarbība diskriminācijas apkarošanā

Atsevišķās dalībvalstīs ir atklājušās integrācijas nepilnības, un to 
radītās problēmas iezīmē biedējošu ainu. Esam vērojuši, kā pie-
aug vispārējais ksenofobijas un diskriminācijas līmenis, tāpēc ES 
un tās dalībvalstis meklē risinājumu sarežģītajai situācijai. EESK 
ieguldījums šajā diskusijā ir tās atzinums, ko izstrādājis Pariza 
Castaños (Darba ņēmēju grupa, Spānija). Atzinumā uzsvērts, cik 
svarīgi ir iesaistīt problēmas risināšanā gan vietējās un reģionālās 

pašvaldības, gan pilsonisko sabiedrību, jo tās ir galvenās ieintere-
sētās puses, kas turklāt atrodas vistuvāk iedzīvotājiem. 

EESK ir pārliecināta, ka integrācija ir nevis tiesību akts, bet 
gan daudzšķautņains ilgtermiņa process, kuram ir vairākas 
dimensijas un kurā piedalās daudzi dalībnieki. Tāpēc sekmēt 
līdzāspastāvēšanu un integrāciju var vienīgi tad, ja sadarbojas 
visi līmeņi. Pamatojoties uz šādu nostādni, EESK rosina dibināt 
konsultatīvas padomes, forumus un diskusiju kopas, lai, veidojot 
integrācijas politiku, tiktu sadzirdētas arī pilsoniskās sabiedrības 
domas. (ma) ●

Pārrobežu šķēršļu mazināšana

Komiteja ir pieņēmusi divus atzinu-
mus par to, kā mazināt pārrobežu 
šķēršļus, ar ko saskaras Eiropas 
iedzīvotāji un uzņēmumi. Pirmais 
atzinums, ko izstrādājis Vincent 
Farrugia (Darba devēju grupa, 
Malta), ir par nodokļu sistēmu. Cil-
vēki reti saņem palīdzību attiecībā 
uz nodokļu formalitātēm, un EESK 
uzskata, ka vajadzīgi mehānismi, 
kas nodokļu procedūras padarītu 
vienkāršas un saprotamas. Viens no 
atzinumā ierosinātajiem mehānis-
miem ir visā Eiropā izveidot vienas 
pieturas aģentūras pakalpojumus, 

kas ļautu iedzīvotājiem saņemt vajadzīgo informāciju un doku-
mentus un maksāt nodokļus. 

Otrs jautājums, par ko izstrādāts atzinums, ir pārrobežu pakal-
pojumu apvienošana, kuru analizējis ziņotājs Martin Siecker 
(Darba ņēmēju grupa, Nīderlande). EESK atzinīgi vērtē Eiropas 
Komisijas centienus uzlabot pakalpojumu vienoto tirgu un jo īpaši 
vienoto kontaktpunktu veidošanu. Vienotie kontaktpunkti ļauj 
ikvienā dalībvalstī vieglāk saņemt konkrētajai valstij aktuālo infor-
māciju un ļauj pakalpojumu sniedzējiem elektroniski nokārtot 
administratīvās formalitātes. (ma) ●

EESK rīkotais konkurss Design Eleven — dizains bez vecuma 
ierobežojumiem, dizains visām paaudzēm

Dizaina studentiem un dizaineriem no 
visām 27 ES dalībvalstīm un ārzemēs dzīvo-
jošiem Eiropas dizaineriem lūdza pievērst 
uzmanību tādam jautājumam kā paaudžu 
solidaritāte sabiedrības novecošanās laik-
metā un radīt novatoriskus un piemērotus 
risinājumus, kas atbilst principam “dizains 
bez vecuma ierobežojumiem”. Konkursa 
dalībniekiem bija jālieto “līdzdalības 
dizaina” metode (gala lietotāju iesaistīšana 
dizaina veidošanas procesā) un/vai “kopdi-
zaina” metode (dažāda vecuma dizaineru 
kopdarbs vienā grupā, proti, jaunu un 
gados vecāku dizaineru sadarbība). 

Darbi bija jāiesniedz līdz 2011. gada 
31. maijam. Saņēmām vairāk nekā 250 
pieteikumu no visas Eiropas un vairāk 
nekā 100 dizaina produktu. Jūnija sākumā 
atlasīja 26 produktus, un 18. jūlijā Briselē 
pieņēma galīgo lēmumu.

Žūrijā darbojās Anna Maria Darma-
nin (žūrijas priekšsēdētāja), EESK locekļi 
Anne-Marie Sigmund, Marie Zvolská un 
Alexander Graf von Schwerin, kā arī vai-
rāki pieaicināti atzinību guvuši eksperti 
visās konkursa tematiskajās jomās.

Konkursā uzvarējušie darbi ir Keep-
Cool — autors Vincent Gerkens (1. vieta), 
ORTOgether — autors Francesco di Luzio 
(2. vieta) un Darning Pear — autore Mari 
Kõrgesaar (3. vieta). 

Apbalvošanas ceremonija un 20 
labāko dizaina objektu, arī konkursā 

uzvarējušo darbu, izstādes atklāšana 
notiks 2011. gada 21. septembrī EESK 
ēkā, kas atrodas Briselē, 99 rue Belliard, 
un šie pasākumi ir iekļauti Design Sep-

EESK kultūras pasākumi Polijas 
prezidentūras laikā
Saistībā ar ES Polijas prezidentūru EESK 
rīko vairākus kultūras pasākumus, 
tostarp Polijas mūsdienu mākslas izstādes 
un citas ekspozīcijas, poļu literatūras lasī-
jumus un Polijas kino mūzikas koncertu.

Daži pasākumi notika jau šovasar, 
piemēram, 2011. gada 13. jūlijā atklāja 
izstādi “Paweł Kuczyński. Satīriski 
zīmējumi”; tās atklāšanā piedalījās 
gan EESK priekšsēdētāja vietnieki 
A. M. Darmanin un J. Krawczyk, gan 
Polijas vēstniecības pārstāvis P. Woj-
tczak. Pēc izstādes atklāšanas notika 
Polijas kultūras vakars. 

2011. gada 14. jūlijā EESK literārajā 
pēcpusdienā viesojās poļu dzejnieks, 
rakstnieks un tulkotājs Jacek Dehnel. 
Lasījums pulcēja gandrīz 100 apmeklē-
tāju, kurus uzrunāja EESK loceklis no 
Polijas A. Adamczyk.

Laikā no 2011. gada 3. oktobra līdz 
7. oktobrim Starptautiskajam Ķīmi-

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komiteja 2009. gadā aizsāka tradīciju — 
piešķirt dizaina balvu, kuras mērķis ir 
palielināt vispārējo izpratni par sociāliem 
un pilsoniskajai sabiedrībai svarīgiem jau-
tājumiem. Uzvarējušo produktu izgatavos 
ierobežotā skaitā un izmantos, īstenojot 
EESK sabiedrisko attiecību stratēģiju 
2012. gadā, kas būs Eiropas Aktīvu vecum-
dienu un paaudžu solidaritātes gads.

Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbī-
bas un rūpniecības ģenerāldirektorāts, 
Cumulus (Starptautiskā mākslas, dizaina 
un plašsaziņas līdzekļu universitāšu un 
koledžu apvienība) un EIDD (Design for 
All Europe — 22 Eiropas valstu dizaina 
organizāciju apvienība) apvienoja spē-
kus, lai palielinātu informatīvo ietekmi un 
Eiropas iestādes un organizācijas plašāk 
iesaistītu ilgtspējīga dizaina prakses un 
jauninājumu izmantošanā.

EESK locekle 
Vladimíra Drbalová

EESK loceklis 
Vincent Farrugia

EESK locekle 
Ulla Sirkeinen

jas gadam veltītajā tematiskajā nedēļā 
“Ķīmija un kultūra” EESK telpās būs 
skatāma izstāde “Marie Sklodowska-
Curie”. 

Sadarbībā ar vairākiem partneriem 
no Polijas un citām valstīm EESK 
2011.  gada 25.  oktobrī uzsāks kam-
paņu “Dzeja pazemes tuneļos”. Savā 
ilgtermiņa kultūras programmā EESK 
ietvers arī pasākumu “Izraugies dze-
joli” — interaktīvu veidu, kā uzlūkot 
Eiropas literāro kultūras mantojumu.

Programmas Come’N’Listen (“Nāc 
ieklausies!”) ietvaros 26. oktobrī VM2 
kafetērijas apmeklētāji varēs novērtēt 
poļu kino mūziku.

Īpaša izstāde tiks rīkota poļu dzej-
nieka, romānista un tulkotāja, Nobela 
prēmijas laureāta Česlava Miloša 
100. dzimšanas dienas atcerei. Savukārt 
fotoizstāde “Mākslinieki Eiropai”, ko 
Charlemagne ēkā varēja aplūkot jau 

tember oficiālajā programmā (www.
designseptember.be). Lai iegūtu papildu 
informāciju, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa 

vietni www.design-competition.eesc.
europa.eu. (sb) ●

KeepCool — EESK rīkotajā konkursā 
Design Eleven uzvarējušais darbs

jūlija plenārsesijas laikā, decembrī pār-
celsies uz EESK telpām. (sb) ●

Papildu informācija: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-
and-activities-culture-polish-presi-
dency.

EESK literārā pēcpusdiena kopā 
ar poļu rakstnieku un tulkotāju Jacek Dehnel

titi

es
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IEVADRAKSTS

Spiediens uz KLP vērienīgajām reformām

Jauna vienošanās starp 
lauksaimniecību un vidi 
nākotnes vārdā

Kopējā lauksaimniecības politika nav šauru inte-
rešu joma. Jau Eiropas Ekonomikas kopienā un 

tagad arī Eiropas Savienībā KLP ir bijusi un joprojām ir viens no pīlāriem, kas 
ir vienotas Eiropas pamatā. Tā tam jābūt arī turpmāk.

Kopējas politikas pamatā ir vienošanās ar ES reģioniem, un to īsteno Eiropas 
iedzīvotāju veselības un Eiropas lauksaimniecības nākotnes interesēs.

Nav šaubu, ka lauksaimnieki ir būtiska Eiropas lauksaimniecības daļa, taču 
lauksaimniecība vienlaikus ir arī svarīga visas sabiedrības uzbūves sastāvdaļa. 
Kopējai lauksaimniecības politikai ir daudzi mērķi, kas saplūst vienā galvenajā — 
nodrošināt Eiropas Savienību ar konkurētspējīgām un ilgtspējīgām pārtikas un 
lauksaimniecības sistēmām, kas vērstas uz nākotni.

Tomēr pašreizējā KLP vēl joprojām ir lielā mērā orientēta uz pagātni. Tāpēc 
vajadzīga lielāka vēlme mērķtiecīgi reformēt līdzekļus un instrumentus tā, lai vei-
cinātu konkurētspēju. Ir jāpāriet no subsīdiju koncepcijas uz stimulu koncepciju.

Tikai tad jaunieši varēs sniegt svarīgu ieguldījumu inovācijā, meklēt jaunas 
iespējas un darboties atvērtos un regulētos tirgos. Pašreizējā kopējā lauksaimnie-
cības politikā vēl īsti nav vietas jauniem uzņēmējiem. Es ar to nedomāju īpašas 
subsīdijas, bet gan pašu sistēmu: tā ir jāmaina, ja vēlamies, lai jauno uzņēmēju 
paaudze saistītu savu nākotni ar šo brīnišķīgo Eiropas ekonomikas un sabiedrības 
nozari — laukiem un pārtiku.

Komisija ir nākusi klajā ar labu budžeta reformas priekšlikumu.

Tagad Parlamentam — Eiropas sabiedrības interešu pārstāvim — ir jālīdz-
svaro un jāapmierina daudzās ekonomiskās un sociālās prasības, kas izvirzītas 
visai Eiropas ekonomikai. Tas ir visa Parlamenta kopīgs uzdevums; nozaru 
komiteju laiks ir beidzies. Eiropas pilsoniskā sabiedrība, kuras daudzveidīgās 
un savstarpēji saistītās intereses ik dienas saskaras ar krīzes patiesajām sekām 
dažādajās ES sabiedrības grupās, raugās uz Parlamenta un citu Eiropas iestāžu 
darbību kopumā. Tā raugās un izdara secinājumus.

Mario Campli 
Lauksaimniecības, lauku attīstības un vides specializētās nodaļas priekšsēdētājs

Kopējo lauksaimniecības politiku 
(KLP) atkal pārskata, un 2014. gada 
janvārī stāsies spēkā attiecīgi ES tie-
sību akti. Eiropas Komisijas jaunāko 

priekšlikumu mērķis ir pārveidot šo 
politiku, lai tā varētu pielāgoties 
paredzamajām ekonomikas, vides 
un teritoriālajām prasībām. 

ANO Pārtikas un lauksaimnie-
cības organizācijas aplēses liecina, 
ka 2050. gadā pasaulē būs 9 miljardi 
iedzīvotāju, tāpēc KLP jābūt gata-
vai risināt nozīmīgākos globālos 
un reģionālos jautājumus. Ar katru 
dienu iedzīvotāju skaits pieaugs par 
140 000. Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komisārs Dacian Cioloş 
norāda, ka līdz 2030. gadam piepra-
sījums pēc pārtikas būs palielinājies 
par 50 %. Svarīgi ir vairāki faktori: 
klimata pārmaiņas, ēšanas ieradumu 
maiņa, dabas r esursu saglabāšana 
un ilgtspējīga izmantošana, Dohas 
tirdzniecības sarunu kārtas rezultāti 
un nodrošinātība ar pārtiku.

Tāpēc Komisija cenšas veidot 
tādu KLP, kurā šie milzīgie skaitļi 
un neskaidrība par rezultātiem tiktu 
uztverti kā jauna iespēja Eiropas 
lauksaimniecības nozarei. Vienlaikus 
Komisija vēlas risināt problēmas, kas 
apdraud Eiropas kopējo lauksaim-
niecības politiku. Tie ir ļoti vērienīgi 
uzdevumi, un, lai tos paveiktu, Komi-
sija aicina veidot ilgtspējīgāku, efek-
tīvāku, līdzsvarotāku, mērķtiecīgāku 
un atbildīgāku KLP. Nav šaubu, ka visi 
šie aspekti tiešām ir rūpīgi jāpārskata. 
Taču kā tas īsti paveicams, un uz ko 
tiek izdarīts politisks spiediens? 

KLP ir sadalīta divos pīlāros. Pir-
mais attiecas uz maksājumiem, ko 
tieši saņem lauksaimnieki, kuri izpilda 
noteiktas ES tiesību aktos paredzē-

eecinājumuuus.

MM i C llii

Finansējums lauksaimniekiem
ka Vācijā 1,6 % lauksaimnieku tiešajos 
maksājumos ik gadu saņemot vairāk 
nekā 100  000  eiro, turklāt šie lauk-
saimnieki tādējādi iegūst 30 % no visu 
maksājumu kopapjoma. Tai pašā laikā 
apmēram puse no Vācijas lauksaimnie-
kiem saņemot mazāk nekā 5000 eiro 
gadā. Pie šiem lauksaimniekiem, kuru 
ir vairākums, nonāk vien 5 % no visu 
maksājumu kopapjoma. “Vai tas ir tais-
nīgi?” jautā L. Ribbe.

EESK atbalsta minētos pasākumus 
un savā atzinumā norāda, ka aktīvajai 
lauksaimniecībai jānodrošina “sabied-
riski lietderīgu preču un pakalpojumu 
radīšana”. Tie var būt arī ar vides aizsar-
dzību, pārtikas nodrošinājumu un patē-
rētāju aizsardzību saistīti pakalpojumi. 
Tādējādi maksājumu pamatošanai 
būtu izmantoti plaši, bet nekomerciāli 
kritēriji. Komisija tieši šādi arī plāno 
rīkoties.

“Nauda ir jātērē ilgtspējīgai lauk-
saimniecībai, kas ražo augstas kvalitā-
tes pārtiku un rada sabiedrisko labumu, 
piemēram, nodrošina lielu bioloģisko 
daudzveidību,” uzskata L. Ribbe. 

Līdz 1992. gadam tiešo maksājumu 
pamatojums bija tikai cenu atbalsts, 
bet tad tos samazināja. Situācija palika 
nemainīga, līdz 2003. gadā tika veikta 
KLP reforma un tiešie maksājumi tika 
nodalīti no saražotā pārtikas apjoma. 
Eiropā vairāk nekā 90 % no visiem lauk-
saimniecības maksājumiem ir nodalīti 
no saražotā. Pašreizējā situācijā tiešo 
maksājumu sistēma un tās pamatojumi 
atkal ir aktuāls jautājums. 

Ja Komisija savus priekšlikumus 
virzīs arī tālāk, tad tāds ilgspējīgs Eiro-
pas lauksaimniecības modelis, kādu 
iecerējusi EESK, tiešām varētu kļūt par 
realitāti. ●

Miljardiem eiro no Eiropas nodokļu 
ieņēmumiem tiek izmaksāti lauksaim-
niekiem kā ienākumu atbalsts. Tie ir tā 
saucamie tiešie maksājumi, kas gadu 
desmitiem saistīti ar neskaitāmām 
pretrunām. Komisija norāda, ka Eiro-
pas Savienības fi nansējums veido vidēji 
40 % no lauksaimnieku ieņēmumiem.

Eiropas Revīzijas palāta konstatējusi, 
ka daži no KLP fi nansējuma saņēmē-
jiem ir “dzelzceļa sabiedrības, jāšanas 
un zirgaudzēšanas klubi, golfa un atpū-
tas klubi un pilsētu padomes”. Krāpnie-
ciski darījumi ar publisko fi nansējumu 
un lauksaimniekiem paredzēto un 
patiešām nepieciešamo fi nansiālo atbal-
stu ir nopietni iedragājuši ticību KLP.

Komisija ierosina tiešos maksā-
jumus turpmāk saistīt ar ilgtspējīgu 
un vidi saudzējošu lauksaimniecības 
praksi. “Lai nodrošinātu uzticēšanos, 
tiešo maksājumu sadalījumam starp 
dalībvalstīm, reģioniem, dažādiem 
lauksaimniecības veidiem un lauksaim-
nieku kategorijām jābūt taisnīgam. Tas 
gan nenozīmē vienotas likmes maksā-

jumu visā Eiropā,” skaidro lauksaim-
niecības un lauku attīstības komisārs 
Dacian Cioloş. Viņš arī norāda, ka poli-
tikas mērķis ir aktīvie lauksaimnieki. 

Savukārt EESK uzsver, ka Komisijas 
paziņojumā minētā aktīvā lauksaimnie-
cības darbība joprojām nav pienācīgi 
defi nēts jēdziens. 

Tomēr tiešie maksājumi arī turpmāk 
būs KLP pamatā. Taču jaunie obligātie 
kritēriji minēto maksājumu saņem-
šanai nosaka, ka visiem Eiropas lauk-
saimniekiem maksājumu saņemšanas 
nosacījums būs, piemēram, pasākumi 
bioloģiskās daudzveidības veicināšanai 
un CO2 emisiju samazināšanai. 

“Kāpēc būtu jāturpina piešķirt tiešos 
maksājumus?” vaicā Lutz Ribbe, EESK 
ziņotājs par KLP 2013. gada reformu. 
Viņš norāda, ka tiešajiem maksāju-
miem jākļūst “zaļākiem”, lai veicinātu 
tādu lauksaimniecības praksi, kas 
mazāk kaitē dabai, un piebilst, ka paš-
reizējā maksājumu piešķiršanas kārtība 
arvien vēl nav taisnīga. L. Ribbe stāsta, 

tas prasības. Otro pīlāru līdzfi nansē 
dalībvalstis, un tā līdzekļi domāti 
lauku attīstībai, piemēram, bioloģiskās 
daudzveidības palielināšanai un lauk-
saimniecības zemju vides aizsardzībai. 
Šo naudu lauksaimnieki tieši nesaņem. 

Taču atsevišķas lielās valstis Bri-
selē izdara ievērojamu spiedienu, lai 
samazinātu otrā pīlāra budžetu un šos 
līdzekļus pārvirzītu uz citām budžeta 
pozīcijām, piemēram, uz pētniecību. 
Kopējai lauksaimniecības politikai 
paredzētie ES budžeta izdevumi jau 
ir ievērojami samazinājušies. To īpat-
svars 1985. gadā bija gandrīz 75 %, 
savukārt tagad tiek plānots 2013. gadā 
tos samazināt līdz 39,3 %. Katrā ziņā 
lauksaimniecības komisāram D. Cioloş 
būs jāpretojas šim spiedienam, un viņš 

to dara, atbalstīdams otro pīlāru, kas 
mazāk kaitē videi un ir ilgtspējīgāks. 

Kopējā lauksaimniecības politika 
lielā mērā ir veidojusies uz brīvu tirgu 
orientētas politikas ietekmē, par ko 
EESK atkārtoti ir izteikusi kritiskas 
piezīmes. EESK aicina izveidot tādu 
Eiropas lauksaimniecības modeli, kura 
pamatā būtu daudzfunkcionalitātes un 
ilgtspējas princips. 

EESK atzinumā “KLP nākotne” 
norādīts, ka galvenais uzdevums ir 
“vairāk novērtēt lauksaimnieku lomu, 
jo viņi ir ne vien ikdienas pārtikas, 
bet — arvien vairāk — arī videi drau-
dzīgas un ilgtspējīgas enerģijas ražo-
tāji”. Lai to paveiktu, ir vajadzīgs labi 
fi nansēts otrais pīlārs. ●
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Kā nesabojāt zemi?

Ļoti intensīvas vai rūpnieciskas lauk-
saimniecības zemes izmantošanas 
rezultātā daudzos Eiropas reģionos ir 
samazinājusies bioloģiskā daudzveidība. 
Rūpnieciskā lauksaimniecība paātrina 
bioloģiskās daudzveidības izzušanu, jo 
palielinās uzturvielu pārpalikuma un 
ķīmisko notekūdeņu daudzums, tādē-
jādi nodarot kaitējumu dabai.

Lauksaimniecības intensifikācijai 
Eiropā ir dažādas nelabvēlīgas sekas. 
Protams, ka lauksaimnieki no iesēta-
jām kultūrām vēlas iegūt pēc iespējas 
vairāk ražas, tāpēc vienu un to pašu 
kultūru viņi sēj ļoti lielās zemes pla-
tībās. Šāda prakse, ko sauc par mono-
kultūru audzēšanu, augsni padara 
jūtīgāku pret patogēniem, un tāpēc 
lauksaimnieki augsnes bagātināšanai 
izmanto mākslīgo mēslojumu. Taču 
rezultātā standartizētu herbicīdu un 
pesticīdu (agroķīmijas) lietošana nega-
tīvi ietekmē augsni. Turklāt ķīmiskie 
notekūdeņi piesārņo gruntsūdeņus, un 
tam savukārt ir negatīva ietekme gan uz 
augiem, gan dzīvniekiem.

Lauksaimniecības intensifikācija 
Eiropā pagājušā gadsimta 70. gados ir 
būtiski samazinājusi bioloģisko daudz-
veidību. To apliecina arī pētījums par 
lauku putnu populāciju. Putnu sugu 
daudzveidība pēdējos 40 gados ir pakā-
peniski, bet arī būtiski samazinājusies. 
Tas nav mazsvarīgi, jo apmēram pusi 
no visas Eiropas teritorijas aizņem 
lauksaimniecības zemes, radot dzīves 
telpu daudzām augu un dzīvnieku 
sugām.

Eiropas Savienībā nesen notikušo 
izmaiņu rezultātā KLP kļuvusi “zaļāka”, 
priekšplānā izvirzot bioloģiskās daudz-
veidības saglabāšanu. “Ja lauksaimnieki 
saņems vairāk naudas vai papildu ienā-
kumus par bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu vai ja noteiktu tās standartu 
ievērošana būs priekšnoteikums KLP 
fi nansējuma saņemšanai, domāju, viņi 
labprāt atbalstīs šo procesu,” — tādu 
viedokli pauž organizācijas Friends of 
the Earth Europe Pārtikas un lauksaim-
niecības kampaņas organizatore Stanka 
Becheva.

Viņa arī uzskata, ka, lai aizsargātu 
bioloģisko daudzveidību, 10 % no katras 
saimniecības zemes jāatstāj kā bioloģis-
kās daudzveidības teritorija. Turklāt, lai 
izvairītos no monokultūru audzēšanas 
prakses, lauku saimniecībās viena veida 
kultūras vajadzētu audzēt ne vairāk kā 
pusē no visiem tīrumiem. Augseka un 
lopbarībā izmantojamu kultūru audzē-
šana mazinātu arī Eiropas atkarību no 
importa. S. Becheva norāda, ka Komisija 
pakāpeniski gatavojas tādas sistēmas 
ieviešanai, kurā priekšnoteikums tiešo 
maksājumu saņemšanai būtu bioloģis-
kās daudzveidības aizsardzība. 

Šādu pieeju atbalsta gan Lauksaim-
niecības padome, gan Eiropas Parla-
ments, un šobrīd visu uzmanība vērsta 
Komisijas virzienā, jo tā vēl šogad iepa-
zīstinās ar saviem priekšlikumiem par 
turpmāko KLP. Paredzams, ka Komi-
sijas priekšlikumos būs iekļauti gan 
bioloģiskās daudzveidības pasākumi, 
gan arī vides aizsardzība kopumā. ●

Apdraudēta profesija

tieši vietējo vīnu dēļ. Viņš pauž bažas, 
ka lauku reģionu iedzīvotāji pārcelsies 
uz dzīvi pilsētās un lauksaimniecības 
zeme paliks atmatā. Ja lauksaimnieku 
skaits Eiropā nebūs pietiekams, būs 
jāķeras pie intensīvas liela mēroga 
rūpnieciskās lauksaimniecības vai 
arī palielināsies Eiropas atkarība no 
importa.

Par situāciju satraukti ir arī politiķi 
Briselē. Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komisārs Dacian  Cioloş 
uzskata, ka jauno lauksaimnieku jau-
tājumi ir prioritāri. Viņš vēlas, lai tie 
tiktu iekļauti KLP pirmajā pīlārā, tādē-
jādi nodrošinot tieša fi nansējuma pozī-
ciju. Komisāra idejai ir plašs atbalsts. 
Tomēr līdzšinējo iniciatīvu rezultāti 
bijuši mainīgi. Piemēram var minēt 
2008. gada ierosmi palielināt investīciju 
atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 
no KLP Lauku attīstības fonda. Tolaik 
tika paredzēts, ka jaunie lauksaimnieki 
saņems 70 000 eiro, taču līdz daudziem 
šī nauda nenonāca.

Eiropas Jauno lauksaimnieku 
padomes priekšsēdētājs Joris Baecke 
stāsta: “Par Lauku attīstības fondu 
domājam dalītām jūtām. No vienas 
puses, protams, iepriecina tas, ka 
jaunie lauksaimnieki saņems arvien 
lielāku atbalstu, taču finansēšanas 
metode paredz, ka pusi no summas 
maksā dalībvalsts. Ņemot vērā pašrei-
zējo krīzi, daudzām dalībvalstīm šādu 
līdzekļu nemaz nav.” 

Joris Baecke ir ģimenes laukaugu 
saimniecības līdzīpašnieks. Saimnie-
cība atrodas Nīderlandes dienvidrietu-
mos, un kopš 1994. gada viņš tajā strādā 
kā nepilnas slodzes darbinieks. Viņam 
ir 33 gadi. Joris Baecke cer, ka vismaz 
80 % no tiešajiem maksājumiem, kas 
paredzēti jaunajiem lauksaimniekiem, 
tiks iekļauti KLP pirmajā pīlārā. Viņa 
pārstāvētā organizācija vēlas panākt, 
lai jaunie lauksaimnieki, pirmos pie-
cus gadus darbojoties lauksaimniecībā, 
saņemtu garantētus ienākumus. 

P. Narro un J. Baecke uzskata, ka 
līdzās fi nansiālajam un iestāžu atbals-
tam arī Erasmus programma varētu 
vairāk jauniešu piesaistīt lauksaim-
nieka profesijai. Ja jaunieši varētu 
apgūt profesiju tādā mācību vidē, kas 
nodrošinātu praktisku pieredzi, viņiem 
rastos priekšstats par jaunāko tehniku 
un arī tehnoloģiju jaunumiem. Pedro 
Narro norāda, ka tieši jaunie lauk-
saimnieki vislabāk varētu izmantot 
jaunās tehnoloģijas un jauninājumus, 
lai risinātu pārtikas nozares jaunās 
problēmas.

Piekļuve fi nansējumam, spēja pie-
saistīt kapitālu, vispārējs izglītības 
atbalsts un iestāžu atbalsts  — šajās 
jomās rodami šķēršļi, ar kuriem saska-
ras jaunie lauksaimnieki. Šie šķēršļi ir 
jāpārvar. Tas ir ļoti svarīgi, lai nodro-
šinātu nākotni profesijai, kurā šobrīd 
katrs trešais strādājošais ir vecāks par 
65 gadiem. ●

Lauku tūrisms — malks svaiga gaisa

Pieaugošās konkurences pasaulē Eiropas 
lauksaimniekiem pielāgoties un izdzīvot 
ir arvien grūtāk. Ja vēl iedomājamies par 
konkurenci ar lētajiem importa produk-
tiem un arvien rūkošajiem Eiropas Savie-
nības un valsts atbalsta apjomiem, tad 
uzburtā aina paliek pavisam drūma. Tāpēc 
daudzi lauksaimnieki pievēršas citām 
nodarbēm, tostarp lauku tūrismam, kas 
kļuvis populārs daudzās ES dalībvalstīs.

Lauksaimniecības nākotni Eiropā var 
apdraudēt lauksaimnieku skaita saru-
kums. Tikai 6 % no ES lauksaimniekiem 
ir vecumā līdz 35 gadiem, bet gandrīz 
pusei no šajā nozarē strādājošajiem ir 
vismaz 55 gadi. Nākamo desmit gadu 
laikā gandrīz 5 miljoni lauksaimnieku 
dosies pensijā. Lai gados jauni cilvēki 
kļūtu par lauksaimniekiem, jādomā 
par jauniem finansiāliem stimuliem 
un jāuzlabo iestāžu atbalsts.

“Mūsu lauksaimniekus neviens 
neaizstās. Kļūdās tie, kuri domā, ka 
citas valstis, piemēram, Brazīlija, 
Argentīna vai Ķīna, pārņems šo jomu 
savās rokās. Ir nopietni jāapdomā, 
kādas sekas var radīt masveidīga lauk-
saimnieku skaita samazināšanās!” brī-
dina pašiniciatīvas atzinuma “Jauno 
lauksaimnieku nākotne” ziņotājs, 
EESK loceklis Pedro Narro. 

Narro ģimene jau paaudzēm ilgi 
apsaimnieko vīna dārzus Spānijā, Kas-
tīlijas-Lamančas reģionā, kas izslavēts 

Pedro Narro ģimene savos vīna dārzos Kastīlijā-Lamančā

Viesu nams lauku saimniecībā Common Barn Farm Apvienotajā Karalistē

Komisija uzskata, ka pašreizējos aps-
tākļos vairāk nekā trešajai daļai Eiropas 
Savienības lauksaimnieku (36,4 %) ieņē-
mumu palielināšanai vajadzīga papildu 
nodarbošanās. Liela loma šajā ziņā ir 
tūrismam, it īpaši tādos apvidos, kur 
ir skaista dabas ainava. Piemēram var 
minēt kalnainus apvidus, kur savvaļā 
ganās mājlopi. Lauksaimniekiem arvien 
vairāk jāpielāgojas tūristu vajadzību 

nodrošināšanai. Ar naktsmītnes un ēdi-
nāšanas pakalpojumu piedāvāšanu vien 
vairs nepietiek. Jādomā arī par tūristu 
izklaides iespējām. Un tieši tas ir nepie-
ciešams ģimenēm brīvdienās, kad vecāki 
un bērni var atpūsties svaigā gaisā pie 
dabas, turklāt dzīvnieku tuvumā.

Komisija savā paziņojumā “KLP 
2020. gada perspektīvā” norāda, ka lauk-
saimniecībai ir būtiska loma saimniecis-
kās darbības piesaistīšanā un radīšanā, 
turklāt dažos Eiropas reģionos tūrisms ir 
daļa no lauku ekonomikas. 

Lauksaimniekiem tūrisms rada vēl 
vienu tirgus nišu. Vietējos produktus 
un tradicionālos lauku saimniecību 
ražojumus reti var atrast lielveikalu 
plauktos. Tātad šādi produkti ir 
papildu pievienotā vērtība brīvdie-
nām lauku saimniecībā, un arvien 
vairāk eiropiešu to novērtē. 

Jaunākie statistikas dati liecina, ka 
Anglijā 50 % lauku saimniecību papil-
dus lauksaimniecībai nodarbojas ar 
“darbības dažādošanu”. Šīs dažādotās 
darbības, tostarp lauku tūrisms, veido 
vidēji 15 % no kopējiem lauku saim-
niecības ieņēmumiem. 

Lauksaimnieki darbības dažādoša-
nai pievēršas atšķirīgu iemeslu dēļ, bet 

viens no tiem ir smagie apstākļi, kādos 
nozarei bijis jāizdzīvo pēdējo gadu 
laikā. Rona Cooper, lauksaimniece 
un saimniecības Common Barn Farm 
īpašniece no Češīras Peak District, 
atzīst: “Ja pirms sešiem gadiem, kad 
lauksaimniecībā klājās ļoti grūti, mēs 
nebūtu pievērsušies darbības dažādo-
šanai, diez vai mēs būtu izdzīvojuši.” 

“Papildu ieņēmumi uzlaboja mūsu 
lauksaimniecības uzņēmuma stāvokli, 
turklāt bija arī citi pozitīvi aspekti,” 
viņa piebilst. Lauku tūrisms Apvienotajā 
Karalistē sāka attīstīties vēlu, taču pēdējo 
pāris gadu laikā izaugsme bijusi samēra 
stabila. Pēdējos piecos gados procentuāli 
gandrīz nemainīgs palicis to lauku saim-
niecību skaits, kuras ēku izīrēšanas vietā 
izvēlas dažādot savu darbību.

Rona Cooper norāda uz vienu no prob-
lēmām, ar ko jāsaskaras. Tā ir likumdo-
šana. Birokrātija ierobežo lauksaimnieku 
iespējas dažādot darbību. Un atskaņas par 
to dzirdamas visā Eiropā. Rona Cooper 
skaidro: “Vienīgā lieta, ar ko mums patie-
šām ir jācīnās, ir pārmērīgs daudzums 
noteikumu. Mana saimniecība atrodas 
Peak District Nacionālajā parkā, un tāpēc 
tās darbība saistīta ar neskaitāmām biro-
krātiskām formalitātēm. Bez tām varētu 
iztikt.”

Tūrisms ievērojami papildina saimnie-
cības ieņēmumus, taču viņas pamatno-
darbošanās joprojām ir lauksaimniecība. 
Rona Cooper uzskata, ka lauksaimniekiem 
jāturpina strādāt savā nozarē. ●
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Finanšu krīzes satricināta Produktu imports apdraud 
ES lauksaimnieku iespējas

Eiropas Savienības lauksaimniekiem 
ir jācīnās, lai saglabātu konkurētspēju 
pasaules tirgū, kur pircēja izvēli nereti 
nosaka cena. Turklāt tirgus dalībnie-
kiem no trešām valstīm nav jāievēro tik 
stingri standarti kā ES valstu ražotājiem. 
Lauksaimniecības produktu imports no 
nopietniem konkurējošiem lauksaim-
niecības produktu eksportētājiem, pie-
mēram, Argentīnas, Brazīlijas, ASV vai 
Ķīnas, visā Eiropā radījis politisku spie-
dienu un pat izraisījis lauksaimnieku 
protesta akcijas. 

EESK atzinumā par KLP 2013. gada 
reformu norādīts, ka uz Eiropā ievestiem 
produktiem jāattiecina tādas pašas pra-
sības kā uz Eiropas Savienībā ražotiem 
produktiem. Atbilstošas higiēnas ievē-
rošana, rūpes par dzīvnieku labturību 
un vides aizsardzību ir standarti, kas 
Eiropas ražotājiem noteikti jāievēro, taču 
trešo valstu lauksaimniekiem šādi notei-
kumi ne vienmēr ir saistoši. Šo atšķirību 
rezultātā ievestie produkti ir lētāki nekā 
Eiropā ražotie ekvivalenti. Piemēram, 
Latīņamerikas valstīs labības produktu 
izmaksas ir zem 80 eiro par tonnu, savu-
kārt Eiropas Savienībā tās ir 120 eiro par 
tonnu.

Kopš 2007. gada Brazīlija, Argentīna 
un ASV ir lielākie lauksaimniecības 
produktu eksportētāji uz ES. Eiropas 
Savienība 2010. gadā importēja lauk-
saimniecības produktus par 78 miljar-
diem eiro. Pagājušajā gadā dārzeņu un 
augļu importa apjoms vien mērāms 
vairāk nekā 20 miljardos eiro.

Saskaņā ar PTO iecerēm Komisija ir 
apņēmusies īstenot divpusējas tirdznie-
cības liberalizāciju. Taču ES lauksaim-
nieki iebilst pret tādiem divpusējiem 
nolīgumiem kā, piemēram, Mercosur 
nolīgums starp ES un Latīņamerikas 
valstīm. Eiropas Savienība ir Mercosur 
valstu lielākais lauksaimniecības preču 
eksporta tirgus. 2009. gadā no kopējā 
lauksaimniecības produktu importa 
apjoma Eiropas Savienībā 20 % veidoja 
imports no Mercosur valstīm. Eiropas 
lauksaimnieku organizāciju konfederā-
cijas Copa-Cogeca dati liecina, ka 86 % 
no liellopu gaļas importa un 70 % no 

Čehu zemnieks cērp aitas

Eiropas lauksaimniecības nozare ir cie-
tusi no fi nanšu krīzes, kas turpina radīt 
smagus zaudējumus. Tā ir ietekmējusi 
visu pārtikas ķēdi — no ražošanas līdz 
pārstrādei, izplatīšanai un transportē-
šanai. Tomēr, par spīti zaudējumiem, 
lauksaimniecības nozare izrādījusies 
pārsteidzoši elastīga. 

“Diskusijas Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejā liecina, ka 
fi nanšu krīze Eiropas lauksaimniecī-
bas nozari ir ietekmējusi smagi, lai arī 
ne tik lielā mērā kā citas ekonomikas 
nozares. Mūsu lauksaimnieki bija 
spiesti samierināties ar ražotāju cenu 
krasu samazinājumu daudziem nozī-
mīgiem lauksaimniecības produktiem. 
Kopš tā laika situācija ir uzlabojusies,” 

cībā nodarbināto; vidēji uz 157 iedzī-
votājiem bija vismaz viens restorāns, 
bārs vai kafejnīca, kas sniedza ar dzē-
rieniem saistītus pakalpojumus, t. i., 
tikpat daudz kā Itālijā un vairāk nekā 
jebkurā citā dalībvalstī. 

Aizvien vairāk eiropiešu apmeklē 
restorānus, lai gan šī tendence aprāvās 
laikposmā no 2008. līdz 2009. gadam, 
kad mājsaimniecību izdevumi par 
ēdināšanas pakalpojumiem kritās par 
5,4 % (salīdzinājumam: kopējie izde-
vumi par pārtiku un dzērieniem sama-
zinājās par 2,4 %). Kad iedzīvotāju 
pirktspēja sarūk, viņi izvēlas ieturē-
ties mājās, nevis izmantot ēdināšanas 
pakalpojumus. Šī tiešā fi nanšu krīzes 
ietekme ir atsaukusies uz darba vie-
tām. Tādējādi dažās dalībvalstīs darba 
vietu drošības līdzsvars pārtikas ķēdē 
ir trauslāks nekā citās. 

Protams, tas ir tikai viens piemērs. 
Iedzīvotājus, kas strādā lauksaimniecī-
bas uzņēmumos, tieši ietekmē arī tādas 
makroekonomikas tendences, ko viņi 
nespēj kontrolēt. Piemēram, paaug-
stinoties degvielas un pārtikas cenām, 
palielinās ražošanas izmaksas. Lauk-
saimniecības uzņēmumu ienākumi 
2009. gadā samazinājušies par 40 %. 
Komisijas dati liecina, ka lauku rajonu 
iedzīvotāju ienākumi no lauksaimnie-
cības darbības sarukuši uz pusi. 

“KLP attīstība 2014.–2020. gadā ļoti 
lielā mērā būs atkarīga no pieejamo 
ES fondu nākotnes,” Adalbert Kienle 
uzsver. Viņaprāt, jebkāds maksājumu 
samazinājums lauksaimniekiem drau-
dētu ar darba un iztikas zaudēšanu. “Ja 
šos maksājumus samazinās un pakļaus 
papildu prasībām, kas palielina biro-
krātiju, tad negatīvā ietekme uz darba 
vietām lauksaimniecības nozarē būs 
acīmredzama,” viņš brīdina. ●

skaidro EESK loceklis Adalbert Kienle, 
kurš ir arī Vācijas Lauksaimnieku 
apvienības ģenerālsekretāra vietnieks. 

Eurostat dati liecina, ka 2008. gadā 
visā pārtikas ķēdē bija nodarbināti vai-
rāk nekā 48 miljoni cilvēku. Patlaban 
Eiropas Savienībā katra sestā darba 
vieta ir atkarīga no lauksaimnieciskās 
ražošanas. Šādas darba vietas ir kon-
centrētas un izplatītas dažādās nozarēs 
visā Eiropā. Piemēram, Apvienotajā 
Karalistē 2008. gadā salīdzinājumā ar 
citām ES dalībvalstīm bija vislielākais 
to strādājošo skaits, kas nodarbināti 
pārtikas un dzērienu mazumtirdznie-
cībā, kā arī ēdināšanas pakalpojumu 
jomā. Savukārt Spānijā bija visvairāk 
pārtikas un dzērienu vairumtirdznie-

putnu gaļas importa Eiropā nonāk no 
Latīņamerikas. 

ES lauksaimnieki apstrīd minēto nolī-
gumu, jo, piemēram, Brazīlija būtiski 
pārsniedz noteiktās tarifa likmes kvotas. 
Mercosur valstis vēlas panākt vēl lielāku 
tirgus liberalizāciju un pieprasa papildu 
beznodokļu kvotas. Problēmu vēl vai-
rāk saasina tas, ka Mercosur valstīm nav 
jāpiemēro tādi paši izsekojamības stan-
darti, kādi ir saistoši Eiropas Savienībā. 

“Ja Eiropas lauksaimnieki liellopu 
audzēšanā vadītos pēc tādām prasībām 
kā kolēģi Brazīlijā, viņi nonāktu tie-
sas priekšā,” tā sarunā ar “EESK Info” 
pastāstīja Copa-Cogeca ģenerālsekre-
tārs Pekka Pesonen. Viņš arī atzīmēja, 
ka Eiropas lauksaimnieki nav ar mieru 
pieņemt divas atšķirīgas pieejas vienai 
un tai pašai lietai. 

Šādi nolīgumi rosinājuši masveida 
protestus. 2009. gadā rezonansi izrai-
sīja Spānijas lauksaimnieku akcija, kad 
tie, iebilstot pret tomātu ievešanu, gāza 
apkārt no Marokas iebraukušās kra-
vas automašīnas. Spāņu lauksaimnieki 
pārmeta Marokai, ka tā pārpludina ES 
tirgu ar tomātiem, kuru cena ir zemāka 
par pašizmaksu. Jāņem vērā, ka Spānijā 
tomātu audzēšana veido 23 % no kopējās 
dārzkopības produkcijas. 

Pagājušajā gadā ES un Marokas tirdz-
niecības liberalizācijas nolīgumā tika 
noteiktas ievērojami augstākas tomātu, 
kabaču, gurķu, ķiploku, klementīnu un 
zemeņu importa kvotas. Nozarē, kas 
jau tāpat ir nonākusi grūtībās, liberali-
zācijas nolīgumi vēl vairāk varētu vāji-
nāt ES lauksaimnieku pozīciju. Eiropas 
Savienībā apgrozījums minētajā nozarē 
2009. gadā jau ir sarucis par 7,7 %. 

.Augstu pārtikas standartu noteikšana 
bieži vien ir pretrunā konkurētspējas 
saglabāšanai pasaules tirgū. Tirdzniecī-
bas liberalizācijas nolīgumi tiešā veidā 
apdraud ES lauksaimnieku iespējas, 
turklāt tikpat nopietni, iespējams, tie 
apdraud arī patērētājus, kuri pērk un 
lieto uzturā lētus, bet nekvalitatīvus 
produktus. ●

Jaunās dalībvalstis pieprasa vienlīdzību

Dalībvalstis, kuras Eiropas Savienī-
bai pievienojās 2004. un 2007. gadā, 
saņēma ievērojami mazākus tiešos 
maksājumus par lauksaimniecības 
zemes hektāru nekā ES-15 dalībvals-
tis. Kritika, kas drīz sekoja, pamu-
dināja Komisiju pārskatīt sistēmu 
maksājumu piešķiršanai kopējā lauk-
saimniecības politikā pēc 2013. gada.

Saskaņā ar KLP 2003.  gada 
reformu tiešie maksājumi tika atsais-
tīti, t. i., to piešķiršana vairs nebija 
atkarīga no saražotā. Tā vietā mak-

sājumus piešķīra, pamatojoties uz 
to, ko konkrētais lauksaimniecības 
uzņēmums agrāk bija saņēmis no 
KLP (vēsturiskais modelis), vai arī 
dalībvalsts varēja sadalīt maksājumus 
vienlīdzīgi visiem reģiona lauksaim-
niekiem (reģionālais modelis).

Jaunās dalībvalstis atradās sarežģī-
tas izvēles priekšā. Tās varēja izvēlē-
ties vienu no abiem modeļiem. Taču 
tie bija jāpārskata, jo šādu modeļu 
jaunajās dalībvalstīs iepriekš nebija 
bijis un attiecīgi trūka vēsturisku datu 

par atbalsta apjomu. Vēsturiskais 
modelis radīja arī citas problēmas, 
jo dalībvalstis izmantoja atšķirīgus 
sākuma laikus, un tā radās atšķirības 
tiešo maksājumu apjomos. “Subsī-
dijas ES-12 dalībvalstu lauksaim-
niekiem tika noteiktas, pamatojoties 
uz atsauces periodiem, kuri viņiem 
ir neizdevīgi,” norāda EESK Čehijas 
Republikas delegācijas loceklis un 
Čehijas Republikas Lauksaimniecī-
bas kameras uzraudzības padomes 
priekšsēdētājs Ludvík Jírovec. Līdz 
2013. gadam, kad tiešie maksājumi 
tiks saskaņoti ar ES-15, viņi tos nesa-
ņems 100 % apmērā.

Ievērojamā neatbilstība ir acīmre-
dzama. Lai gan jaunajās dalībvalstīs 
atrodas 29 % no ES lauksaimniecības 
zemes, tās saņem tikai 10 % no tieša-
jiem maksājumiem, norāda L. Jírovec. 
Turklāt ES-12 dalībvalstu lauksaim-
nieki kopumā saņem mazākus mak-
sājumus par hektāru nekā ES-15 
dalībvalstu lauksaimnieki. Tādējādi 
jauno dalībvalstu lauksaimniekus 
uzskata par “otro šķiru”.

Meklējot risinājumu, ir apspriesta 
iespēja noteikt vienotu likmi visām 
dalībvalstīm. Daudzi to tomēr ir kri-
tizējuši, norādot, ka Eiropas Savienī-
bas lauksaimniekus ietekmē atšķirīgi 
ekonomiskie, sociālie un vides fak-
tori.

Prezidentvalsts Polija ir paredzē-
jusi īpaši pievērsties šim jautājumam. 
Viena no tās prioritātēm ir “noteikt 
pamatu, kas ļautu vienoties par jaunu 
tiešo maksājumu sistēmu, kuras 
pamatā būtu objektīvi, nevis vēstu-
riski kritēriji”. Tādējādi Polijas darba 
kārtība ir ļoti skaidra, proti, tā vairs 
nevēlas saglabāt status quo. 

L.  Jírovec norāda, ka turpmākā 
KLP, vismaz Čehijas Republikā, nav 

jāorientē uz subsīdiju ierobežošanu 
lieliem lauksaimniecības uzņēmu-
miem un uz “zaļāku” lauksaimnie-
cības politiku, jo tas ir pretrunā tās 
mērķim — nodrošināt iedzīvotājiem 
pārtiku.

Tagad atliek raudzīties, kāda izvēr-
sīsies KLP reforma un kur novedīs 
šogad plānotās diskusijas. ●
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Klimata pārmaiņas. Kas tās veicina? Nauda nonāk nepareizās rokās

ir vidējais to maksājumu apjoms, ko 
lauksaimnieki saņēma laika posmā no 
2000. līdz 2002. gadam. Šo periodu sauc 
arī par vēsturisko atskaites periodu. 
“Lauksaimnieki, lai arī strādā vienā 
reģionā, saņem ļoti atšķirīgas atbalsta 
summas tāpēc, ka viņu izvēle laikā no 
2000. līdz 2002. gadam bijusi atšķirīga. 
Un tāpēc rodas jautājumi par taisnī-
gumu, turklāt arī mazinās KLP efektivi-
tāte,” norāda F. Chiriaco.

Lauksaimniecības un lauku attīstības 
komisārs Dacian Cioloş atbalsta F. Chi-
riaco  pausto viedokli, ka vēsturisko 
atskaites periodu turpmāk nevajadzētu 
izmantot kā maksājumu sadalījuma kri-
tēriju. Tā vietā Komisija piedāvā tiešo 
maksājumu sistēmu veidot tā, lai aktī-
vajiem lauksaimniekiem būtu izdevīgi 
ražošanā izmantot tādas metodes, kas 
nodrošinātu dabas resursu saglabāšanu. 
Šāda sistēma arī būtu jāpielāgo milzīgajai 
ekonomisko un dabas apstākļu daudz-
veidībai, ar kādu saskaras lauksaimnieki 
visā Eiropā. 

D.  Cioloş vienlaikus arī mudina 
noteikt maksimālo KLP  maksājumu 
robežu. Ik gadu vairāk nekā 1000 indi-
viduālo lauku saimniecību saņem pāri 
par vienu miljonu eiro. “Apjomradīto 
ietaupījumu dēļ lielajiem uzņēmumiem, 
kas saņem KLP subsīdijas, ir būtiskas 
konkurences priekšrocības,” norāda 
F. Chiriaco. Tādējādi atšķirīgais fi nansē-
jums ir papildu apgrūtinājums mazajām 
lauku saimniecībām, kas cīnās par vietas 
saglabāšanu pasaules tirgū. 

Komisija un EESK cer, ka līdz ar 
tādas tiešo maksājumu sistēmas izveidi, 
kas atbalstu padarītu mērķtiecīgāku, 
KLP kļūs gan ilgspējīgāka, gan arī daudz 
taisnīgāka. ●

Eiropas daudzveidīgā lauksaimniecība 
rada apmēram 10 % no Eiropas Savie-
nības siltumnīcefekta gāzu emisijām. 
Divas trešdaļās no tām  — liellopu 
gaļas un piensaimniecības nozares. 
Tomēr ar “zaļāku” KLP vien nepietiek, 
lai mazinātu lauksaimniecības ietekmi 
uz klimata pārmaiņām. Jāmainās arī 
pārtikas patēriņa ieradumiem. 

Greenpeace Eiropas politikas 
padomnieks gēnu inženierijas un 
ilgtspējīgas lauksaimniecības jautā-
jumos Marco Contiero skaidro, ka, 
nemainot patēriņa ieradumus, mēs 
nevarēsim efektīvi cīnīties ar galve-
najiem klimata pārmaiņu cēloņiem. 
Viņš norāda, ka dzīvnieku izcelsmes 
olbaltumvielu patēriņš Eiropas Savie-
nībā ir divreiz lielāks nekā visā pārējā 
pasaulē kopā, ieskaitot ASV. Turklāt 
atsevišķas ES dalībvalstis, piemēram, 
Nīderlande, arvien vēl cenšas veicināt 
intensīvu lopkopību. Galvenais dzīv-

kas tradicionāli nodarbojas ar viena 
veida kultūru audzēšanu.

Slāpekļa oksīds (N
2
O) ir siltum-

nīcefekta gāze, kas ir 310 reizes spē-
cīgāka par CO

2
. Eiropas Komisijas 

Lauksaimniecības zinātniskās pētnie-
cības pastāvīgās komitejas ziņojumā 
norādīts, ka lauksaimniecības radītās 
N

2
O kopējās emisijas laika posmā līdz 

2030. gadam varētu palielināties par 
35 % līdz 60 %. Augsekas sistēmas 
izmantošana mazina N

2
O emisijas. 

Ziņojumā arī norādīts, ka lauksaim-
niecība ir tautsaimniecības joma, kuru 
klimata pārmaiņas ietekmē vistiešāk. 
Un tāpēc klimata pārmaiņas būtiski 
ietekmē arī veidu, kā mēs ražojam 
pārtiku. Atsevišķos reģionos kultūru 
audzēšana jāpielāgo temperatūras 
svārstībām.

Lauku saimniecības Eiropā vidēji ir 
10 līdz 12 hektārus lielas, proti, tās ir 
gandrīz 100 reižu mazākas nekā lauku 
saimniecības ASV. Lai KLP kļūtu 
videi nekaitīgāka, Eiropas Komisija 
paziņojumā par KLP reformu plāno 
tādu “zaļo” pasākumu ieviešanu kā 
augseka, zemes atstāšana atmatā eko-
loģisku iemeslu dēļ un virsaugu, pie-
mēram, pākšaugu, audzēšana. 

Ziemā virsaugi pasargā augsni no 
erozijas un papildu CO

2
 izdalīšanās. 

Minētos pasākumus atbalsta arī Gre-
enpeace, kas Komisijas ierosināto KLP 
reformu uzskata par lauksaimniecības 
“revolūcijas” potenciālu katalizatoru. 
Turpmākajās debatēs uzmanība tiks 
pievērta Komisijas “zaļo” priekšli-
kumu detaļām. 

M.  Contiero norāda, ka beidzot 
nopietni ir jāņem vērā gan klimata 
pārmaiņu ietekme uz lauksaimnie-
cību, gan lauksaimnieciskās darbības 
ietekme uz klimata pārmaiņām, tur-
klāt šo problēmu risināšanā vēl ir ļoti 
daudz darāmā. ●

nieku izcelsmes olbaltumvielu avots 
ir gaļa. Saskaņā ar Nīderlandes vides 
novērtējuma aģentūras (PBL) ziņo-
jumu viens Eiropas iedzīvotājs vidēji 
gadā patērē 52 kg gaļas. 

Greenpeace norāda, ka intensīvas 
lopkopības rezultātā bīstamā dau-
dzumā rodas amonjaks, un tas savu-
kārt iznīcina barības vielu ciklu. Tāpēc 
Eiropas Savienībā lielos apmēros 
jāieved ārpus ES audzēta lopbarība. 
Aptuveni divas trešdaļas no Eiropā 
izmantotās lauksaimniecības zemes 
ir saistītas ar lopkopību. ES politikai 
būtu jāatbalsta jauktā lauksaimniecība, 
lai zeme, kur ganās govis un tādējādi 
mēslo augsni, vēlāk tiktu izmantota 
kukurūzas vai graudu audzēšanai. 
M. Contiero uzsver, ka augseka veicina 
daudzveidību, saglabā veselīgu augsni 
un palielina ražību. Tomēr šādu praksi 
nav viegli piemērot lielajās rūpniecis-
kus apjomus ražojošajās saimniecībās, 

Lauksaimnieki miljonāri nepiekrīt ierobežojumiem 

Šā gada martā notikušajā Lauksaimnie-
cības padomes sanāksmē no jauna radās 
domstarpības, kad atsevišķas dalībvalstis 
nepiekrita priekšlikumam noteikt iero-
bežojumus maksājumiem, ko saņem 
bagātie lauksaimnieki. Jau 2007. gadā 
Komisija ierosināja noteikt vienrei-
zējo saimniecības maksājumu griestus 
300 000 eiro apmērā. Šis priekšlikums 
tālāk netika virzīts, jo to neatbalstīja 
dalībvalstis, kur ir lielu lauksaimniecī-
bas zemes platību īpašnieki.

Tomēr Komisija turpināja virzīt 
savu ideju un 2010. gada novembrī 
paziņojumā par KLP atkal rosināja 
ierobežot maksājumu apjomu. Pēcāk 
presē parādījās ziņas par lauksaimnie-
kiem miljonāriem, kuri no ES saņem 
milzīgas subsīdijas tāpēc, ka viņiem 
ir lieli zemes īpašumi, turklāt subsī-
diju apjoms ir vairāk nekā viens mil-
jons eiro no Eiropas Savienības KLP 
budžeta. Tie bija šokējoši stāsti gan par 
akordeonistu klubu Zviedrijā, gan par 

bijušā Bulgārijas ministra meitu, kas 
lielus maksājumus saņēmuši tieši KLP 
ietvaros. 

Tīmekļa vietnes farmsubsidy.org 
izveidotājs Jack Thurston uzskata, 
ka KLP mērķi kļūst neskaidri, ja nav 
skaidri saprotami KLP instrumenti. 
“Ja lauksaimniecības subsīdiju mērķis 
ir ienākumu papildināšana tiem lauk-
saimniekiem, kam tie ir zemi, tad sub-
sīdijas būtu jāsaņem nabadzīgajiem, 
nevis bagātajiem iedzīvotājiem. Un 
vislabāk to var izdarīt, veicot parastu 
ienākumu pārbaudi un pamatojot ar 
to, ka bagātajiem atbalsts nav vaja-
dzīgs,” viņš uzskata.

Martā notikušajā Padomes sanāk-
smē, kad šo jautājumu apsprieda 
zemkopības ministri, domas dalījās. 
Iebildumus cēla Apvienotās Karalis-
tes pārstāvji, norādot, ka lielās lauku 
saimniecības būtībā ir mazo lauksaim-
nieku izveidoti kooperatīvi, kas radīti, 
lai lauksaimnieki varētu izmantot 
apjomradītus ietaupījumus. 

Ierosinātajiem pasākumiem 
nepiekrita arī Čehijas Republika. Tas 
var šķist pārsteidzoši, jo tradicionāli 
iebildumi pret maksājumu ierobežo-

jumu noteikšanu ir “vecajām” dalībval-
stīm, piemēram, Vācijai, Apvienotajai 
Karalistei un Itālijai. Tomēr arī Čehijas 
Republikā ir lielās lauku saimniecības. 
Tās ir komunisma laika mantojums, 
kad kolektivizācija bija piespiedu pasā-
kums. Ja tiktu ieviesti Komisijas ierosi-
nātie ierobežojumi, Čehijas Republika 
zaudētu no 26 % līdz 59 % no tiešajiem 
maksājumiem, atkarībā no minēto 
ierobežojumu apjoma. 

“Ierobežojumu ieviešana varētu 
izraisīt nevēlamu konkurētspējas 
mazināšanos, lauksaimniecības uzņē-
mumu mākslīgu dalīšanos un ar to 
saistītu administratīvā sloga palieli-

nāšanos. Tāpēc vairākas ES dalībvals-
tis, tostarp Čehijas Republika, iestājas 
pret Eiropas Komisijas priekšlikumu 
un nesaskata iemeslus ierosināto 
pasākumu ieviešanai,” norāda Čehi-
jas lauksaimniecības ministra vietnieks 
Juraj Chmiel.

Jack Thurston turklāt piebilst: 
“KLP mērķi šobrīd nav skaidri. Poli-
tikas instrumenti ir slikti izstrādāti, un 
atbalsta maksājumu sadale notiek tā, 
kā tas vienmēr bijis — jo lielāka saim-
niecība, labāka zeme un intensīvāka 
lauksaimniecība, jo lielākas subsīdi-
jas.” ●

ES lauksaimnieki 2009. gadā saņēmuši ap 
30 miljardiem eiro. Tomēr uzticamību 
KLP mazina gan tas, ka fi nansējums lie-
lajām saimniecībām atšķiras no fi nansē-
juma mazajām saimniecībām, gan arī tas, 
ka publiskie līdzekļi tiek izmaksāti cilvē-
kiem, kuriem ar lauksaimniecību nav 
nekādas saistības. Šī ieilgusī problēma 
mazina sabiedrības uzticēšanos KLP, 
ka arī vājina lauksaimniecisko ražošanu 
Eiropā.

Lauksaimnieki saņem fi nansējumu no 
2003. gadā ieviestās vienotā maksājuma 
shēmas. Vienotā maksājuma shēmas 
atdalītais maksājums nozīmē, ka atbalsts 
vairs nav saistīts ar lauksaimnieka sara-
žoto. Lai lauksaimnieki varētu saņemt 
fi nansējumu, viņu saimniecībām toties 
tiek noteiktas stingras vides un lauksaim-
niecības prakses prasības. Aptuveni 75 % 
no ES lauksaimniecībai paredzētā fi nan-
sējuma izmaksā kā tiešos maksājumus. 

Tomēr šī gada jūnijā veikts Eiropas 
Revīzijas palātas pētījums liecina, ka vie-
notā maksājuma shēma ir garantēta ienā-
kumu sistēma, ko labprāt mēdz izmantot 
arī cilvēki, kuriem par lauksaimniecību 
lielas intereses nav. Viņi iegādājas plašas 
aramzemes platības, bet lauksaimniecībai 
tās neizmanto. Piemēram var minēt gadī-
jumu Vācijā, kur kāds cilvēks, iespējams, 
saņēmis 300 000 eiro gadā par saviem 900 
hektāriem aramzemes. Zeme nav izman-
tota ne laukaugiem, ne lauksaimniecības 
dzīvniekiem. Revīzijas palāta arī konsta-
tējusi, ka galvenās ieguvējas no vienotā 
maksājuma shēmas ir nedaudzas lie-
las saimniecības. Secināts, ka 20 % no 
visiem saņēmējiem kopumā dabū 80 % 
no visiem tiešā atbalsta maksājumiem. 

EESK loceklis un atzinuma “KLP 
nākotne” ziņotājs Franco Chiriaco 
skaidro, ka tiešo maksājumu pamatā 
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ĪSUMĀIlgtspējīgas un iekļaujošas 
attīstības veicināšana. EESK tiekas 
ar ĀKK valstu kolēģiem 

Lai apspriestu jautājumu par ilgtspē-
jīgu un iekļaujošu attīstību, vairāk 
nekā 220 dalībnieku piedalījās ĀKK 
un ES ekonomikas un sociālās jomas 
interešu grupu 26.  sanāksmē, kas 
2011. gada 5.–7. jūlijā notika Briselē. 
Dalībnieku vidū bija pārstāvētas gan 
pilsoniskā sabiedrība, NVO, ĀKK 
valstu diplomātiskās misijas, gan 
arī ES iestādes un citas ieinteresētās 
puses.

EESK loma un darbība ĀKK valstu 
un ES attiecību jomā ir daudzpusīga. 
Komitejā notiek vispārējas ĀKK val-
stu konferences, reģionālie semināri 
un ad hoc uzklausīšanas sanāksmes. 
Tā arī aktīvi piedalās ĀKK un ES 
Apvienotās parlamentārās asamb-
lejas darbā un sadarbojas ar Āfrikas 

valstu ekonomikas un sociālo lietu 
padomēm.

Sanāksmes atklāšanā EESK 
priekšsēdētājs Staffan Nilsson 
uzsvēra, ka svarīgi ir panākt nevis 
jebkādu attīstību, bet gan attīstību, 
kas novērš vides degradāciju. Vien-
laikus attīstībai jābūt iekļaujošai, 
tai jāietver visas valstis, visas gru-
pas un ikviens sabiedrības loceklis. 
Tas savukārt liek uzdot jautājumu, 
kādai būtu jābūt atjauninātajai 
ES attīstības politikai. Sanāksmes 
dalībnieki uzsvēra, ka atjauninātajā 
politikā uzmanības centrā jābūt 
nabadzības izskaušanai, ieguldīju-
miem lauksaimniecībā, sociālajam 
dialogam un pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalībai.

Nodrošinātība ar pārtiku neapšau-
bāmi ir viens no patlaban visvairāk 
apspriestajiem tematiem, un šajā 
jomā jārīkojas visos līmeņos, it sevišķi 
jāsekmē lauksaimniecības attīstība 
jaunattīstības valstīs. Tāpēc maziem 
lauksaimniekiem, sievietēm un jau-
niem lauksaimniekiem ir ļoti svarīgi, 
lai tiktu ieviestas tādas tiesību nor-
mas un institucionālie mehānismi, 
kas regulē tiesības piekļūt zemei un 
iespējas saņemt aizdevumus ar pie-
tiekami izdevīgiem nosacījumiem. 

Sanāksmes dalībnieki atbals-
tīja to, ka ĀKK valstīm piemērotā 
tempā jāturpina sarunas par ekono-
misko partnerattiecību nolīgumiem 
nolūkā padziļināt reģiona integrāciju. 
Visi klātesošie piekrita viedoklim, 
ka Kotonū nolīguma nosacījumu 
izstrādē un īstenošanā vairāk jāie-
saista pilsoniskā sabiedrība un ka 
pilsoniskajai sabiedrībai jāuzņemas 
vadošā loma demokrātiskās pārval-
dības uzlabošanā ĀKK valstīs.

Noslēguma uzrunā ĀKK un ES 
koordinācijas komitejas priekšsēdē-
tāja Brenda King norādīja: “Mums 
jāpieliek lielāki pūliņi, lai sniegtu 
vairāk iespējas Āfrikas sievietēm un 
jauniešiem, lai atbalstītu to, ka arī 
šīs bieži vien aizmirstās sabiedrības 
daļas locekļi uzņemas vadošas lomas, 
un lai izveidotu apstākļus, kas viņiem 
pavērtu iespējas kļūt ekonomiski 
neatkarīgiem un nodrošinātu stabilu 
darba vidi.” (lk) ●

Austrumu–Rietumu savienojumu uzlabošana
Eiropas transporta tīkliem (TEN-T) 
piešķirtie ES līdzekļi nav pietie-
kami, lai “jaunajās” ES dalībvalstīs 
finansētu transporta infrastruktū-
ras attīstību, — tādu viedokli pauda 
EESK priekšsēdētāja vietnieks Jacek 
Krawczyk, jūlijā uzstājoties Varšavā 
notikušajā konferencē par ES turp-
māko transporta politiku. 

Šī konference notika īstajā brīdī, 
neilgi pirms Eiropas Komisija pub-
licēja priekšlikumu par Eiropas 
transporta tīklu turpmāko attīstību. 
Polijas infrastruktūras ministra viet-
nieks Maciej Jankowski norādīja, 
ka minētajā priekšlikumā pienācīgi 
jāņem vērā ES valstu ekonomikas 
atšķirības. Viņš arī uzsvēra: “Polijas 
pieredze transporta infrastruktūras 
būvniecības jomā ir parādījusi, ka 
kohēzijas politika ir vislabākais ins-
truments atšķirību samazināšanai 
starp valstīm un reģioniem.”

P r i e k š s ē d ē t ā j a  v i e t n i e k s 
J. Krawczyk savukārt apgalvoja, ka 
lielākā daļa no TEN-T attīstībai pare-
dzētajiem ES līdzekļiem tiek izlietota 
“vecajās” ES dalībvalstīs, un mudi-
nāja Eiropas Komisiju jaunu tiesību 
aktu priekšlikumos iekļaut idejas, kā 
samazināt šo disproporciju. Atsau-
coties uz nesenu EESK atzinumu par 
TEN-T nākotni, J. Krawczyk aicināja, 
būvējot transporta infrastruktūru, 
ņemt vērā kaimiņattiecību politiku. 
“Ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienības 
un tās kaimiņvalstu infrastruktūra 
būtu savstarpēji izmantojama,” viņš 
uzsvēra.

Eiropas Komisijā par TEN-T atbil-
dīgais direktors Jean-Eric Paquet 
izklāstīja Komisijas prioritātes šajā 
jomā. Tās ietver intermodālas trans-
porta un satiksmes vadības sistēmas. 
J. E. Paquet norādīja, ka jāturpina 
attīstīt pārrobežu transporta infra-
struktūru un ka Eiropas Komisija 
nodrošinās to, lai valstu ieguldījumi 
infrastruktūrā būtu pietiekami saska-
ņoti. Viņš piebilda, ka transporta 
politikas jomā jauno priekšlikumu 
mērķis ir nodrošināt labākus savieno-
jumus starp ES austrumu un rietumu 
reģioniem.

Attiecībā uz jautājumu par TEN-T 
finansējumu J.  Krawczyk minēja 
EESK atzinumā izvirzītos galvenos 
punktus: privātā sektora iesaistī-

šanu, publiskā un privātā sektora 
partnerību un ES līdzekļu uzmanīgu 
un selektīvu izmantošanu, lietojot 
ne tikai struktūrfondus un kohēzijas 
fondu, bet arī aktīvi piesaistot Eiropas 
Investīciju bankas fi nansējumu. “Paš-
reizējā situācijā mēs nevaram gaidīt, 
ka valstu vai ES budžets būtiski palie-
lināsies,” piebilda J. Krawczyk, “tāpēc 
mums jāmeklē jauni finansējuma 
avoti un pieejamie fondi jāizmanto 
labāk un efektīvāk.”

Konferenci, kas notika Varšavas 
Kultūras un zinātnes pilī, organizēja 
EESK sadarbībā ar Polijas Infrastruk-
tūras ministriju. (mb) ●

Horvātija noslēdz iestāšanās sarunas, bet ES un Horvātijas 
apvienotā konsultatīvā komiteja turpina darbu

ES un Horvātijas apvienotās konsultatīvās komitejas (AKK) 9. sanāksmē, kas notika 
21. jūnijā EESK telpās, valdīja svinību gaisotne. Horvātija šķita gatava pabeigt saru-
nas ar Eiropas Komisiju un svinēja savas neatkarības 20. gadskārtu. Tomēr visi, kam 
iestāšanās sarunas nav svešas, zina, ka bieži tas ir brīdis, kad turpmākās dalībvalsts 
darbs būtībā tikai sākas. Šādā gaismā ES un Horvātijas AKK izskatīja divus Horvātijai 
īpaši aktuālus tematus, proti, jautājumu par sociālo dialogu, jo šajā ziņā Horvātijai 
vēl joprojām ir zināmas grūtības, un jautājumu par pensiju reformu, kas ir sāpīga 
problēma vairumam ES dalībvalstu. Šo diskusiju un visu turpmāko AKK sanāksmju 
mērķis ir Horvātijai kā nākamajai dalībvalstij sniegt atbalstu, un tas nozīmē analizēt 
jautājumus, kurus pilnībā nevar aptvert pat sarežģītās un aktīvās sarunās, bet kuros 
nozīmīgs var būt organizētas pilsoniskās sabiedrības devums. (gh) ●

CESlink popularizē saziņas paraugpraksi

CESlink sadarbības tīklu izveidoja 2000. gadā — laikā, kad noritēja darbs pie jauna 
līguma, kura mērķis bija pastiprināt gan strukturētu dialogu ar visu pilsonisko 
sabiedrību, gan visu demokrātisko procesu lietošanu, lai nodrošinātu demokrātiju 
Eiropas Savienībā.

Vienpadsmit gadus vēlāk ikgadējā sanāksmē, kas 21. jūnijā notika EESK, CESlink 
korespondenti sprieda, kāda varētu būt sadarbības tīkla turpmākā attīstība un kā 
risināt jaunos problēmjautājumus. Sanāksmes mērķis bija ieturēt reālistisku pieeju 
un apspriest, kā pēc iespējas labāk izmantot ierobežotos resursus un kā sadarbī-
bas sekmēšanai izmantot jaunākās tehnoloģijas. Par to runāja priekšpusdienas 
sēdē, kurā EESK priekšsēdētāja vietniece Anna-Maria Darmanin izklāstīja EESK 
un savu personīgo pieredzi sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošanā, lai CESlink 
korespondenti to varētu izmantot sadarbības tīklu un valstu padomju darbā. Viņa 
iepazīstināja ar komunikācijas plānu Say it, Do it, Tweet it (Sacīts — darīts — “iet-
vītots”), kura mērķis ir izvērst dialogu ar pilsonisko sabiedrību un ietekmēt ES 
iestādes. Viņa arī pastāstīja par savu aktīvas emuāristes, “tvītotājas” un Facebook 
un LinkedIn lietotājas pieredzi nolūkā popularizēt savu un Komitejas darbu. 

A. M. Darmanin savas uzstāšanās noslēgumā iepazīstināja ar jaunākajiem EESK 
tiešsaistes instrumentiem, piemēram, videoemuāriem, un dalījās ieteikumos soci-
ālo plašsaziņas līdzekļu lietošanas jomā, tostarp par aktuālas tematikas un attēlu 
izmantošanu, par to, kā sagatavot kampaņas sociālajos plašsaziņas līdzekļos, un 
darbu pēc tām, kā arī par veidiem, kā paust personīgo viedokli iestādes nostājas 
ietvaros. (djdl) http://www.eesc.europa.eu/ceslink/  ●

EESK sadarbības koordinācijas grupa — nozīmīgs pilsoniskās 
sabiedrības forums

EESK veltījusi īpašu uzmanību sociālajām un politiskajām pārmaiņām, kas nesen 
notikušas mūsu kaimiņvalstīs, kuras atrodas Vidusjūras reģionā. Magribas valstu 
pilsoniskā sabiedrība uzņēmusies vadošo lomu, un tāpēc tai turpmākajos mēnešos 
būs īpaša nozīme. 

Sadarbības koordinācijas grupas sanāksmē, kas notika 2011. gada 27. jūnijā, 
EESK pārstāvji uzklausīja Tunisijas Cilvēktiesību aizstāvības līgas priekšsēdētāja 
vietnieku Ahmed Galai un Marokas “20. februāra jaunatnes kustības” pārstāvi Abde-
laziz Idamine, kuri bija arābu valstu atmodas notikumu tieši liecinieki un stāstīja 
par pieredzēto. (ail) ●

EESK priekšsēdētāja vietnieks J. Krawczyk uzstājas Varšavā
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Sociālā uzņēmējdarbība — 
EESK diskusiju temats

Eiropas Komisija 2011. gada novem-
brī nāks klajā ar paziņojumu “Soci-
ālās uzņēmējdarbības iniciatīva”. 
Sociālā uzņēmējdarbība ir svarīga, 
taču vēl nepilnīgi attīstīta joma. Tādēļ 
vajadzīgs visaptverošs un integrēts 
politikas satvars, kas veicinātu tās 
plašāku ieviešanu.

Šādā nolūkā EESK nesen tika 
aicināta sniegt ieteikumus un iero-
sināt pasākumus, ar kuriem stimulēt 
sociālās uzņēmējdarbības un soci-
ālo uzņēmumu attīstību. Atklātajā 
uzklausīšanas sanāksmē, kas notika 
2011.  gada 28.  jūlijā, uzmanības 
centrā bija nepieciešamība pilnvei-
dot sociālā uzņēmuma definīciju, 
uzlabot fi nanšu līdzekļu pieejamību 
un veicināt šīs jomas organizāciju 
atpazīstamību. Sanāksmes dalībnieku 
teiktais kļuva par pamatu izpētes gru-
pas locekļu diskusijām un vēlāk tiks 
atspoguļots EESK izpētes atzinumā, 
ko plānots pieņemt oktobrī.

Eiropa saskaras ar vairākām 
problēmām, kuras jārisina tā, lai 

nodrošinātu ekonomisko un sociālo 
labklājību gan katram cilvēkam atse-
višķi, gan visai sabiedrībai kopumā. 
Lai to paveiktu, būs vajadzīga virkne 
jaunu uzņēmējdarbības modeļu. 
Sociālo uzņēmumu popularizēšanai 
ir izmantojams gan to izaugsmes 
potenciāls, gan to pievienotā sociālā 
vērtība.

Pateicoties īpašajam uzņēmējdar-
bības modelim, kurā apvienojas gan 
saimnieciskā darbība, gan demokrā-
tisks darba process, gan dalībnieku 
savstarpējā solidaritāte, sociālie 
uzņēmumi palīdz sasniegt svarīgus 
ES mērķus tādās jomās kā nodarbi-
nātība, sociālā kohēzija, reģionālā un 
lauku attīstība, vides aizsardzība un 
patērētāju tiesību aizsardzība.

Eiropas Komisija lēš, ka sociālo 
uzņēmumu kategorijai atbilst 2 mil-
joni uzņēmumu (t. i., 10 % no visiem 
Eiropas uzņēmumiem) ar vairāk nekā 
11 miljoniem algotu darbinieku jeb 
6  % no visiem strādājošajiem ES 
iedzīvotājiem. (pk) ●

EESK apmeklē inovācijas un pētniecības 
iestādes Minhenē

EESK delegācija, ko veidoja Vienotā 
tirgus, ražošanas un patēriņa (INT) 
specializētās nodaļas un Rūpniecī-
bas pārmaiņu konsultatīvās komisi-
jas (CCMI) locekļi, 9. un 10. jūnijā 
apmeklēja Minheni, kur bija ieplā-
notas vairākas tikšanās ar Eiropas 
Patentu iestādi.

INT specializētā nodaļa izklāstīja 
savu viedokli par “Inovācijas Savie-
nību” (INT/545) un par gaidāmajām 
izmaiņām Eiropas Patentu iestādes 
darbībā saistībā ar 25 dalībvalstu 
nesen pieņemto lēmumu sākt darbu 
pie ES patenta ieviešanas.

Eiropas Patentu iestāde uzskata, 
ka jaunais ES patents ieies apritē ar 
nosaukumu “vienotais patents”, taču 
minētā iestāde vienlaikus turpinās 
izsniegt arī līdzšinējo Eiropas patentu.

Viens no vizītes interesantākajiem 
brīžiem bija Vācijas Zinātnes un teh-
noloģijas muzeja apmeklējums, kura 
laikā locekļiem bija iespēja gūt ieskatu 
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Vācijas rūpniecisko un tehnisko jau-
ninājumu vēsturē.

Tam sekoja programmas galve-
nais pasākums — viesošanās Makša 
Planka Kvantu optikas institūtā 
(Max-Planck-Institut für Quanten-
optik). Institūts cieši sadarbojas ar 
Minhenes Tehnisko universitāti un 
lepojas ar sešiem Nobela prēmijas 
laureātiem, kā arī saikni ar tādiem 
vācu izgudrotājiem kā Rudolf Diesel, 
Heinz Maier Leibnitz, Claude Dornier 
un Willy Messerschmitt. Institūta pār-
stāvjus iepazīstināja ar specializētās 
nodaļas atzinumu “Finansējums pēt-
niecībai un inovācijām”, ko izstrādā-
juši Gerd Wolf un Erik Svensson.

Šādas vizītes ir ļoti vērtīgas gan 
Komitejai, gan jo īpaši INT speciali-
zētajai nodaļai. Vienīgais notikums, 
kas to apēnoja, bija mūsu kolēģa un 
delegācijas locekļa Zenonas Rokus 
Rudzikas pēkšņā nāve. Par godu 
viņa piemiņai ievēroja klusuma 
brīdi. (bc) ●

EESK jaunākās 
publikācijas
1.  Th e European Economic and Social 

AICESIS Romā apspriež 
ekonomikas un sociālo lietu 
padomju nozīmi pasaules 
mēroga pārvaldībā

Starptautiskās Ekonomikas un sociālo 
lietu padomju un tām līdzīgu iestāžu 
apvienības (AICESIS) XII starptautiskā 
sanāksme notika Romā, Itālijas Valsts 
ekonomikas un nodarbinātības lietu 
padomes (CNEL) telpās no 2011. gada 
21.  līdz 23.  jūlijam. Eiropas Ekono-

Committee during the Polish pre-
sidency (Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteja Polijas prezi-
dentūras laikā)

2.  Renewable energy for Europe (Atjau-
nojami energoresursi Eiropai)

3.  Your guide to the European citizens’ 
initiative (Jūsu rokasgrāmata par 
Eiropas pilsoņu iniciatīvu)

4.  Food for everyone — EESC president’s 
conclusions from the conference (Pār-
tika ikvienam. EESK priekšsēdētāja 
secinājumi pēc konferences) ●

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

ĪSUMĀ
mikas un sociālo lietu komiteju šajā 
sanāksmē pārstāvēja tās priekšsēdētājs 
Staff an Nilsson un REX specializētās 
nodaļas priekšsēdētājs Sandy Boyle.

Sanāksmi, kurā piedalījās gan Itā-
lijas Republikas prezidents Giorgio 
Napolitano, gan citi ievērojami Itālijas 
un starptautisku organizāciju pārstāvji 
(tostarp Itālijas Ministru kabineta 

valsts sekretārs Gianni Letta un Itālijas 
Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Enzo 
Scotti, kā arī Apvienoto Nāciju orga-

nizācijas ECOSOC un Āfrikas Savie-
nības ECOSOCC pārstāvji), atklāja 
Itālijas Valsts ekonomikas un nodar-
binātības lietu padomes priekšsēdētājs 
un bijušais AICESIS priekšsēdētājs 
Antonio Marzano. Pirms sanāksmes, 
kas noritēja trīs dienas, notika svinīgs 
pasākums par godu Itālijas apvienoša-
nas 150. gadadienai. Šā pasākuma laikā 
Beninas, Gabonas, Brazīlijas un Indi-
jas NVO pārstāvji saņēma 2010. gada 
AICESIS Tūkstošgades balvu. 

Ir noslēgusies Itālijas Valsts eko-
nomikas un nodarbinātības lietu 
padomes prezidentūra Starptautiskajā 
Ekonomikas un sociālo lietu padomju 
un tām līdzīgu iestāžu apvienībā. Laikā 
no 2011. līdz 2013. gadam apvienības 
darba vadīšana uzticēta Alžīrijas Eko-
nomikas un sociālo lietu padomei, 
kas drīzumā darīs zināmus galvenos 
darba virzienus turpmākajiem diviem 
gadiem. (vo) ●

EESK pilsoniskās sabiedrības 
balva (2011): izcilu 
pilsoniskās sabiedrības 
iniciatīvu apbalvošana

Šā gada pilsoniskās sabiedrības bal-
vas tēma ir “Dialogs un līdzdalība ES 
vērtību — integrācijas, daudzveidī-
bas, solidaritātes un iecietības — vei-
cināšanā”. Tiks apbalvoti pilsoniskās 
sabiedrības projekti un iniciatīvas, 
kas sekmē Eiropas integrācijas pro-
cesu, kā arī nozīmīgi un inovatīvā 
veidā veicina vietējās kopienas lab-

klājību. Galvenajiem līdzekļiem, kā 
šādas iniciatīvas un projekti tiek īste-
noti, jābūt dialogam un līdzdalībai.

Balvu, kuras kopējā vērtība ir 
EUR 30 000, pasniegs 2011. gada 
7. decembrī. Konkursā var piedalī-
ties Eiropas, valsts un vietējā līmeņa 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, 
kas ir reģistrētas Eiropas Savienībā. 
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2011. gada 
7.  oktobrim. Sīkāka informācija 
pieejama tīmekļa vietnē www.eesc.
europa.eu/civilsocietyprize. ●

Q
E

-A
A

-1
1

-0
0

7
-L

V
-N

EESK Info ir pieejams 22 valodās un PDF formātā atrodams Komitejas tīmekļa vietnē: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

EESK Info Nr. 7, 2011. gada septembris — speciālizdevums

Komiteja


