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REDAKTORA SLEJA

Kohēzijas politikas centrā jābūt 
partnerības principam

Godātie lasītāji! 

Eiropas budžeta komisārs Janusz Lewan-
dowski janvārī aicināja ES iestādes ievērot 
ierobežojumus, izstrādājot savus 2013. gada 
budžetus. Eiropas Parlaments ierosināja 
budžetu “iesaldēt” un aicināja iestādes ņemt 
vērā juridiskos pienākumus un tādus jau-
nus fi nansiālos izaicinājumus kā Horvātijas 

uzņemšana Savienībā. Ar savu 2013. gada budžetu, ko EESK Birojs nesen 
apstiprināja, Komiteja ir pieņēmusi šo izaicinājumu.

Pašreizējais 2012. gada budžets, kuru Komiteja sāka gatavot 2010. gada 
oktobrī, kad mani ievēlēja priekšsēdētāja vietnieka amatā, 2011. gadā ir 
pieaudzis tikai par 0,19 %, kas, ņemot vērā infl āciju, faktiski nozīmē fi nan-
sējuma samazinājumu par 3,5%. Turklāt 2013. gada budžeta projekts ir 
“iesaldēts” pašreizējā budžeta apmērā. Citiem vārdiem sakot, neieskaitot 
papildu izmaksas, ko radīs Horvātijas locekļu pievienošanās Komitejai 
pēc valsts iestāšanās Eiropas Savienībā 2013. gada 1. jūlijā, EESK budžeta 
faktiskais pieaugums būs līdzvērtīgs nullei. Laikā, kad reāli top izjūtamas 
ES valstīs īstenoto “jostas savilkšanas” pasākumu sekas, Komiteja kā organi-
zētu pilsonisko sabiedrību pārstāvoša iestāde darbojas atbilstoši dalībvalstu 
līmenī pieņemtajai politikai.

Mūsu atbildīgais un stabilais budžeta projekts ir tapis izstrādes pro-
cesā, kurā labi organizētā un reālistiskā laika grafi kā tika sīki izpētīta katra 
nozīmīgākā izdevumu joma; to veica atsevišķi ziņotāji, kuru uzdevums 
bija paaugstināt efektivitāti, pārskatot pašreizējos līdzekļus un ierosinot 
sinerģijas, resursu pārvirzīšanu un labāku budžeta prioritāšu izvirzīšanu. 
Pamatojoties uz ziņotāju ziņojumiem un ņemot vērā Komitejas dažādu 
iekšējo struktūru politiskos viedokļus, kā arī Komitejas vispārējās politis-
kās prioritātes, tiks izstrādāts galīgais budžeta projekts. Viss process norit 
pārredzami un sadarbībā ar Komitejas administratīvo vadību.

Viens no novatoriskiem un līdzekļus ietaupošiem risinājumiem ir tulko-
šanas un citu atbalsta pakalpojumu, piemēram, IT un loģistikas, apvieno-
šana ar Reģionu komiteju. Neviena cita Eiropas iestāde nerīkojas šādā veidā.

Lai gan EESK rīcībā ir mazāk līdzekļu nekā 2010. gadā, Komiteja pie-
rāda, ka tā spēj izdarīt vairāk. Komiteja turpina savu ierasto darbu, ik gadu 
izstrādājot aptuveni 150–200 atzinumus par dažādiem jautājumiem, sākot 
no nodarbinātības un enerģētikas un beidzot ar nodokļu politiku un trans-
portu. Komiteja šos atzinumus izstrādā pēc citu ES iestāžu pieprasījuma vai 
arī pēc savas iniciatīvas. Taču EESK pilda arī jaunos uzdevumus, kuri tai 
paredzēti Lisabonas līgumā, it sevišķi saistībā ar līdzdalības demokrātiju.

EESK turpinās savu ierasto virzienu, proti, turpinās veikt augstas kvalitā-
tes politisku darbu, izmantojot racionalizētu procedūru un cieši uzraudzītus 
līdzekļus. Eiropas nodokļu maksātājiem ir tiesības to pašu prasīt no visām 
ES iestādēm.

Jacek Krawczyk
priekšsēdētāja vietnieks

PASĀKUMI
2012. gada 7. 
jūnijā EESK telpās Briselē: 
Konference par tematu “Valsts 
parāda krīze. Ceļā uz Eiropas 
budžeta savienību?”

2012. gada 8.
jūnijā Sofi jā, Bulgārijā: 
III grupas biroja ārpuskārtas 
sanāksme (Dažādu interešu 
grupa) par tematu “Jaunatne, 
izglītība un nodarbinātība” 

2012. gada 19. 
jūnijā Riodežaneiro, Brazīlijā: ES un 
Brazīlijas sestās apaļā galda sarunas

2012. gada 19. 
jūnijā Riodežaneiro, Brazīlijā: 
tikšanās ar ES, Ķīnas, Krievijas, 
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TURPMĀKIE 

Kohēzijas politika kopš 1986. gada ir 
bijusi viena no svarīgākajām ieguldī-
jumu jomām Eiropas Savienībā, un 
tā ir arī izcils fi nanšu solidaritātes 
piemērs un varens integrācijas virzī-
tājspēks. Savu 26 gadu pastāvēšanas 
laikā kohēzijas politika tikusi nemi-
tīgi apspriesta un vairākkārt refor-

mēta, lai uzlabotu tās funkcionalitāti 
un efektivitāti. Kohēzijas politika 
ievērojami ietekmē eiropiešu ikdie-
nas dzīvi, likvidējot atšķirības starp 
nelabvēlīgā situācijā esošiem un 
pārtikušajiem reģioniem. Vislabāk 
to ilustrē četri kohēzijas fondi, ar 
kuru palīdzību izveidoti aptuveni 
1,4 miljoni darba vietu, finansēta 
47 000 km autoceļu būve un nodro-
šināta notekūdeņu attīrīšana 23 mil-
joniem iedzīvotāju.

Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteja, protams, jau kopš 
savas dibināšanas ir aktīvi pieda-
lījusies diskusijās par kohēziju un 
iestājusies par nozīmīgu pilsoniskās 
sabiedrības lomu kohēzijas politikas 
veidošanā. Pagājušā gada oktobrī 
Eiropas Komisija pieņēma tiesību 
akta priekšlikumu par kohēzijas poli-
tiku 2014.–2020. gadam, saskaņojot 
to ar stratēģiju “Eiropa 2020”, lai 

palielinātu ieguldījumus izaugsmē, 
nodarbinātībā un konkurētspējā.

EESK priekšsēdētājs Staffan 
Nilsson, klātesot reģionālās poli-
tikas komisāram Johannes Hahn, 
atklāja debates par kohēzijas poli-
tiku. Priekšsēdētājs norādīja, ka 

visu Kopienas politiku centrā jābūt 
Eiropas cilvēkiem un ka ES kohēzijas 
politikā ietvertais partnerības prin-
cips ir ļoti svarīgs tās nodrošināšanai 
ilgtermiņa perspektīvā. Šo skatījumu 
apstiprināja Ekonomikas un mone-
tārās savienības, ekonomiskās un 
sociālās kohēzijas specializētās noda-
ļas priekšsēdētājs Michael Smyth: 
“EESK uzskata, ka īpaša uzmanība 
jāvelta tam, lai patiešām iesaistītu 
visus partnerus un dalībniekus 
minētās politikas ietvaros uzsākto 
projektu sagatavošanā, īstenošanā 
un vēlākā novērtēšanā.”

Tajā pašā plenārsesijā Komiteja 
pieņēma piecus atzinumus par kohē-
zijas politiku, paužot plašu atbalstu 
Komisijas oktobra iniciatīvai. Komi-
sijai tika iesniegta arī virkne priekšli-
kumu, kuros ieteikta administratīvo 
procedūru lielāka vienkāršošana un 
kopīgo rādītāju labāka īstenošana. 
Attiecībā uz Eiropas Reģionālās 

attīstības fondu EESK ieteica palie-
lināt elastīgumu, lai būtu vieglāk 
piemērot teritoriālu pieeju. Runā-
jot par Kohēzijas fondu, Komiteja 
atbalstīja lēmumu koncentrēties uz 
galvenajām tematiskajām jomām, 
lai tādējādi samazinātu atkritumu 
apjomu un palielinātu pastiprinošo 

efektu, kas var radīt izaugsmi un 
nodarbinātību.

Ziņotājs par kohēzijas politi-
kas paketi Ioannis Vardakastanis 
norādīja, ka debates notiek īstajā 
brīdī. Viņš atzina: “Šobrīd Eiropas 
Savienības Padomē notiek pama-
tīgs uzbrukums sociālajiem princi-
piem. Vispārējo lietu padome vakar 
nolēma no priekšlikuma vispārīgo 
noteikumu ex-ante nosacījumiem 
svītrot visas klauzulas par dzimumu, 
diskriminācijas aizliegumu un inva-
liditāti. Tas liecina, ka minētie jautā-
jumi ir efektīvāk jāatspoguļo regulas 
pārējā daļā, piemēram, iekļaujot vis-
pārīgajos noteikumos pieejamību 
cilvēkiem ar invaliditāti”. (asp) ●
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Pasaulē 2050. gadā dzīvos 9 miljardi 
cilvēku, kas saražos 9 miljardus tonnu 
CO

2
. Jau šobrīd mēs 1,3 līdz 1,4 reižu 

apmērā izmantojam mūsu planētas 
pieejamos resursus. Pēc dažām nedē-
ļām pasaules uzmanība tiks pievērsta 
ANO konferencei “Rio+20”, kurā tiks 
meklēti risinājumi šai situācijai, taču 
ko dara pasaules iedzīvotāji un pilso-
niskā sabiedrība, lai sekmētu resursu 
efektīvu izmantošanu un ilgtspējīgu 
attīstību ilgtermiņā? Šie un citi jau-
tājumi tika aplūkoti konferencē 
“Domājiet zaļi! Ilgtspējīgas attīstības 
un “zaļās ekonomikas” iespējas”, ko 
Briselē 2. maijā rīkoja Eiropas Eko-
nomikas un sociālo lietu komitejas 
Dažādu interešu grupa.

Konferencē piedalījās aptu-
veni 140  dalībnieki, tostarp EESK 
priekšsēdētājs Staff an Nilsson, EESK 
Dažādu interešu grupas priekšsēdē-
tājs Luca Jahier, Eiropas Komisijas 
Vides ĢD ģenerāldirektora vietnieks 
Alan Seatter, kā arī ANO Vides prog-
rammas Sadarbības biroja Eiropas 
Savienībā pārstāvis Chris van den 
Bilcke.

Lai gan pieaug bažas par vidi un 
patēriņu, 2012.  gadā vēl joprojām 
valda uzskats, ka mūsu pašreizējais 
patēriņa līmenis būs iespējams bez-
galīgi un ka resursi nebeigsies nekad. 
“Fakts ir tāds, ka mēs nevaram tur-
pināt savu līdzšinējo dzīvesveidu 
un ražošanas ieradumus. Diemžēl 
Eiropa visā pasaulē ir izplatījusi savu 
industrializētās ekonomikas modeli. 
Tagad panākt ilgtspējīgu izaugsmi 
un apstādināt vides degradāciju būs 
iespējams tikai, īstenojot saskaņotus 
pasākumus un ievērojot politisku 
apņemšanos visos līmeņos,” norā-
dīja EESK Dažādu interešu grupas 
priekšsēdētājs Luca Jahier.

Konferencē tika secināts: lai īste-
notu jaunu ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģiju, kurā būtu noteiktas skaidras 
savstarpējas saiknes starp sociālo, 
vides un ekonomikas jomu, nepie-
ciešams no jauna apzināties situācijas 

steidzamību un paturēt prātā izvir-
zītos mērķus, politikas pasākumu 
saskaņotību un atbildību sabiedrības 
priekšā. Pāreja uz “zaļu” ekonomiku 
ir šā procesa neatņemama daļa, taču 
vienlaikus tā ir tikai pirmais solis. 
Ilgtspējas un vides marķējums, infor-
mācijas apmaiņa par paraugpraksi, 
ilgtspējīgāki patēriņa ieradumi un 
izglītības programmas ir tikai daži 
no galvenajiem elementiem, kas 
jāiekļauj tik ļoti nepieciešamajā “zaļās 
ekonomikas ceļvedī”. “Rio+20” mēr-
ķus varēs sasniegt, vienīgi izmantojot 
visaptverošu politikas satvaru.

Lielākā daļa dalībnieku piekrita arī 
viedoklim, ka ekonomikas izaugsme 
jāskata atsevišķi no resursu izman-
tošanas, jāmodernizē enerģētikas 
nozare un jāievieš ilgtspējīga trans-
porta politika attiecībā uz personām 
un precēm. Konferencē tika demons-
trēti vairāki paraugprakses piemēri, 
tostarp par vietējā līmeņa pilsētas 
transportu Bīlefeldē (Vācijā) un 
notekūdeņiem lauku apvidos Sokoly 
rajonā (Polijā), kā arī “zaļš” Eiropas 
sociālo mājokļu projekts. (ail) ●

EESK vispusīgi analizē jautājumu 
par aktīvām vecumdienām

Domājiet zaļi! Ilgtspējīgas attīstības 
un ”zaļās ekonomikas” iespējas

Gaidot Eiropas gadu aktīvai noveco-
šanai un paaudžu solidaritātei (2012. 
gads), EESK izveidoja īpašu koordi-
nācijas grupu, kuras uzdevums bija 
noskaidrot sabiedrības viedokli par 
vecāka gadagājuma iedzīvotāju vēr-
tību un lomu sabiedrībā un izstrādāt 
atzinumu par šo jautājumu. Komi-
teja grupas vadību uzticēja diviem 
pazīstamiem un aktīviem vecāka 
gadagājuma EESK locekļiem: Vācijas 
Vecāka gadagājuma iedzīvotāju orga-
nizāciju federālās apvienības pārstā-
vei un Komitejas loceklei Renate 
Heinisch (Dažādu interešu grupa) 
un Beļģijas Vispārējās darba ņēmēju 
federācijas pārstāvim un Komitejas 

loceklim Xavier Verboven (Darba 
ņēmēju grupa).

Daudzi uzskata, ka novecošana 
mūsdienu attīstītajā pasaulē ir apgrū-
tinājums ekonomikai un problēma, 
kas jārisina. Šim viedoklim Heinisch 
kundze nekādi nevar piekrist un 
atzīmē, ka tas ir pārāk vienpusīgs. 
Viņa uzskata, ka jēdziena “vecums” 
nozīmei un mūsu priekšstatiem 
par to ir jāmainās. Daudzi vecāka 
gadagājuma cilvēki sniedz labumu 
sabiedrībai vai iesaistās brīvprātīgajā 
darbā. “Ja plašāk informētu par viņu 
darbību un nozīmi, izpratne būtu 
patiesāka, objektīvāka un pozitīvāka,” 
atzīmē Heinisch kundze.

Saskaņā ar Eurostat datiem vecāka 
gadagājuma iedzīvotāju (55–64 gadi) 
nodarbinātības līmenis lielākajā daļa 
valstu ir zemāks nekā citās vecuma 
grupās. Verboven kungs norāda: 
“Vecāka gadagājuma cilvēki parasti 

ir pirmie, kuri cieš uzņēmumu pār-
strukturēšanas dēļ”. Viņš pauž bažas, 
ka sabiedrība neizmanto vecāku cil-
vēku potenciālu. Noteikti jāpanāk, 
ka vecāka gadagājuma cilvēki var 
strādāt, un, ja viņi zaudē darbu, būtu 
jāvelta īpašas pūles, lai viņus atkal 
iekļautu darba tirgū, galvenokārt 
nodrošinot apmācību un uzlabojot 
darba apstākļus.

Verboven kungs norāda: “Šķiet, 
ka aktīva nodarbinātības politika 
ir vienīgais risinājums, kas garantē 
stabilitāti un pensiju sistēmu fi nan-
sēšanu laikā, kad pieaug paredzamais 
mūža ilgums. Pensionēšanās vecuma 
palielināšana vien neatrisinās defi cīta 
problēmu”.

Tomēr aktīvas vecumdienas nav 
saistītas tikai ar nodarbinātību. 
“Šādas vecumdienas nozīmē, ka cil-
vēks dzīvo ražīgu, pilnvērtīgu un cie-
nīgu dzīvi, cik ilgi iespējams,” secina 
Heinisch kundze. Tāpēc koordināci-
jas grupa plāno dažādas konferen-
ces, kuras notiks šā gada otrajā pusē 
un kurās uzmanību veltīs dažādiem 
novecošanas aspektiem. Grupa savu 
darbu beigs gada beigās, kad tā rīkos 
konferenci, lai izstrādātu ieteikumus 
politikas jomā.

Šīs debates ir svarīgas ikvienam, 
jo, kā norāda Heinisch kundze, kādu 
dienu mēs visi kļūsim par vecāka 
gadagājuma cilvēkiem. (asp/mb) ●

Saite uz grupas tīmekļa vietni: 
www.eesc.europa.eu/ey2012

Kooperatīvi par taisnīgu 
un konkurētspējīgu 
pārtikas piegādes ķēdi

Kooperatīviem ir izšķiroša loma 
stratēģijā “Eiropa 2020” izaugsmei 
un nodarbinātībai. EESK, kuras rin-
dās ir kooperatīvu pārstāvji, vēlas, 
lai kooperatīvi pārtikas piegādes 
ķēdē būtu pietiekami aizsargāti un 
konkurētspējīgi. Tāpēc EESK kopā 
ar Eiropas Savienības Lauksaimnie-
cības kooperatīvu vispārējo konfede-
rāciju (COPA–COGECA) un Eiropas 
Kopienas Patērētāju kooperatīvu 
apvienību (Euro Coop) 24.  aprīlī 
rīkoja konferenci “Kooperatīvi par 
taisnīgu un konkurētspējīgu pārtikas 
piegādes ķēdi”. Galvenā uzmanība 
konferencē tika pievērsta jautāju-
mam, kā lauksaimniecības un patē-
rētāju kooperatīvi varētu līdzsvaroti 
sadarboties, ne tikai lai radītu labumu 
saviem locekļiem, bet arī lai cīnītos 
ar netaisnīgu un ļaunprātīgu praksi 
pārtikas piegādes ķēdē. Kā referenti 
uzstājās augsta līmeņa pārstāvji no 
Eiropas Komisijas (Iekšējā tirgus un 
pakalpojumu ģenerāldirektorāta), 
Eiropas Parlamenta, Dānijas ES pre-
zidentūras, EESK, kā arī no lauksaim-
niecības un patērētāju kooperatīviem. 
Konferencē piedalījās un uz dažiem 
“EESK Info” uzdotajiem jautājumiem 
atbildēja EESK loceklis un Spānijas 
Patērētāju kooperatīvu apvienības 
(UNCCUE) direktors Carlos Trias.

Vai Jūs mūsu lasītājiem 
varētu izskaidrot, kas ir 
patērētāju kooperatīvs 
un kāda ir tā loma 
pārtikas piegādes ķēdē?

Patērētāju kooperatīvs ir uzņē-
mums, kura īpašnieki ir patērētāji; 
līdz ar to viņi var ietekmēt piedāvā-
jumu, lai padarītu to vairāk atbilstošu 
pieprasījumam, un rīkoties atbilstīgi 
kooperatīva mērķiem. Tādējādi, ar 
kooperatīva starpniecību izveidojot 
tiešu saikni ar ražošanas un izplatīša-
nas ķēdi un vedot sarunas šajā līmenī, 
patērētāju grupai var būt nozīmīga 
loma lauksaimniecības pārtikas pro-
duktu aprites ķēdē.

Kāpēc ir būtiski ES tirgū 
ieviest jaunus pārtikas 
piegādes modeļus? Kāda ir 
pašreizējā situācija un kā to 
iespējams uzlabot?

Lauksaimniecības pārtikas pro-
duktu vērtības ķēdes pašreizējā 
darbība neapmierina daudzus 
tās dalībniekus, un tas vienlaikus 
apdraud gan lauksaimniecības izdzī-
vošanu, gan rada šķēršļus atbildīgam 
patēriņam. Lai risinātu radušos situā-
ciju, jāveido tiešas un pārskatāmas 
attiecības starp dažādajiem iesais-
tītajiem dalībniekiem, likvidējot 
starpniekus, kuri nesniedz pievienoto 
vērtību, un koriģējot atsevišķu tirgus 
dalībnieku slikto praksi. Mēs ierosi-
nām veicināt tāda tirgus izveidi, kura 
darbības pamatā būtu šie kooperatīvu 
principi un vērtības, kas mudinātu 
mijiedarbību starp patērētājiem un 
ilgtspējīgām ražošanas sistēmām.

Lai gan tirgus vēl atrodas attīstības 
stadijā, jau tiek īstenotas vairākas ini-
ciatīvas, no kurām īpaši uzsveramas 
ir šādas:

 ■ “Pasākumi, ko kooperatīvi īsteno 
pārtikas piegādes ķēdes darbības 
līdzsvara atjaunošanai”, Sodiaal 
Union, Francija;

 ■ “Vietējā un bioloģiskā pārtika kā 
pārtikas produktu vērtības ķēdes 
optimizācijas elements S grupā”, 
SOK korporācija, Somija;

 ■ “Kā Nīderlandes augļu un dār-
zeņu kooperatīvi sadarbojas ar 
mazumtirgotājiem: “The Gre-
enery” piemērs”, DPA, Nīder-
lande;

 ■ “Territory.coop: ētiska saikne ar 
vietējām kopienām”, Coop, Itā-
lija;

 ■ “Cooperative fl avour”, UNCCUE, 
Spānija. (ail) ●

Lai ekonomika kļūtu ilgtspējīga, vajadzīga 
visu līmeņu politiska apņemšanās

Mēs visi reiz novecosim

Carlos Trías, EESK loceklis un Spānijas Patērētāju kooperatīvu apvienības (UNCCUE) direktors

Sabiedrība nepilnīgi izmanto vecāka 
gadagājuma cilvēku potenciālu
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KLP pēc 2013. gada

EESK aprīļa plenārse-
sijā pieņēma atzinumu 
par KLP reformu pēc 
2013.  gada (ziņotāja: 
Dilyana Slavova, Dažādu 
interešu grupa, Bulgā-
rija; līdzziņotājs: Franco 
Chiriaco, Darba ņēmēju 
grupa, Itālija). Komiteja 

atzinumā atbalsta centienus samazināt atšķirības starp dažādu 
valstu lauksaimniekiem piešķiramā atbalsta apjomu. Tomēr 
fi nanšu resursu pārdalei starp dalībvalstīm jābūt līdzsvarotākai 
un taisnīgākai.

Atzinumā norādīts, ka Eiropas lauksaimniecības modelis 
nevar darboties pie pasaules tirgus cenām un nosacījumiem, 
ja nebūs pietiekamu fi nanšu resursu. Pēdējos gados vērojamās 
ļoti lielās cenu svārstības liecina par to, ka ir vajadzīgi efektī-
vāki tirgus pārvaldības instrumenti. EESK norāda, ka jāuzlabo 
piedāvājuma un pieprasījuma koordinācija un jāizveido cits 
tirgus spēku līdzsvars pārtikas piegādes ķēdē.

Visbeidzot EESK norāda, ka jāuzlabo elastīgums starp tieša-
jiem maksājumiem (I pīlārs) un lauku attīstību (II pīlārs). (ail)
 ●

Publiskais iepirkums krīzes laikā — laba iespēja 
sekmēt vienoto tirgu

Precēm, būvdarbiem un pakalpojumiem Eiropas publiskā sek-
tora iestādes ik gadu tērē aptuveni 18 % no IKP. Ņemot vērā šo 
iepirkumu apjomu, publisko iepirkumu var izmantot kā spēcīgu 

sviru vienotā tirgus izveidē. Pašrei-
zējos budžeta ierobežojumu un eko-
nomikas krīzes apstākļos publiskā 
sektora iestādēm jānodrošina šādu 
līdzekļu optimāla izmantošana, lai 
veicinātu izaugsmi un darba vietu 
radīšanu. Tāpēc EESK ir nolēmusi 
atbalstīt publiskā iepirkuma tiesību 
aktu reformu un iepirkuma sistēmas 
modernizāciju. Atzinumā par pub-
lisko iepirkumu un koncesiju līgu-
miem (ziņotājs: Miguel Ángel Cabra 
de Luna, Dažādu interešu grupa), ko 

EESK izskatīja aprīļa plenārsesijā, Komiteja norāda, ka publiskā 
iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā būtu jāiekļauj 
sociālie un vides kritēriji, īpaši jāņem vērā sociālie uzņēmumi 
un jāsekmē MVU līdzdalība. (ail) ●

Kooperatīvie uzņēmumi — darbs kopīgu 
ekonomisko un sociālo mērķu labā

Saistībā ar to, ka ANO 2012. gadu pasludinājusi par koope-
ratīvu gadu, EESK vēlas atbalstīt un aizsargāt kooperatīvos 
uzņēmumus, jo tie ir būtisks Eiropas rūpniecības nozares ele-
ments. Krīzes laikā kooperatīvi izrādās elastīgāki un stabilāki 
nekā citi uzņēmumu veidi; tajos tiek izstrādātas arī jaunas 
uzņēmējdarbības iniciatīvas. Saskaņā ar EESK atzinumu par 
tematu “Kooperatīvi un pārstrukturēšana” (ziņotāja: Marie 
Zvolská, Darba devēju grupa, Čehijas Republika), ko pieņēma 
25. aprīlī, kooperatīvie uzņēmumi būtu jāņem vērā visās ES 
politikas jomās, kuru uzdevums ir veicināt gudru, ilgtspējīgu 
un integrējošu izaugsmi, un jāatvieglo kooperatīvu piekļuve 
Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Investīciju fonda fi nanšu 
mehānismiem. (ail) ●

Vajadzīgs jauns ekonomikas modelis

Ja Eiropa vēlas pāriet uz “zaļu” ekonomiku, kuras pamatā ir 
ilgtspējīga ražošana un patēriņš, papildus fakultatīviem pasāku-
miem jānosaka arī saistošāki regulējošie pasākumi, — tā EESK 
norādīja nesenajā atzinumā, kas izstrādāts pēc prezidentvalsts 
Dānijas pieprasījuma. Komiteja uzskata, ka šīs pārejas atbals-
tam vajadzīga “zaļāka” nodokļu politika un tirgus stimuli.

“Brīvprātīgajiem instrumentiem, kas līdz šim izmantoti 
ražošanas un patēriņa orientēšanai uz ilgtspēju, ir izrādījusies 
ierobežota ietekme. Uzņēmumi un patērētāji šos instrumen-
tus izmanto tikai daļēji un nevienmērīgi,” norādīja ziņotāja 
par šo tematu An Le Nouail Marlière (Francija, Darba ņēmēju 
grupa). Viņa atzīmēja, ka Eiropas Savienībai jāpastiprina sava 
regulatīvā darbība, lai pakāpeniski likvidētu neilgtspējīgus pro-
duktus un tādas subsīdijas, kurās pilnā apjomā netiek ņemta 
vērā nelabvēlīgā ietekme uz vidi, kā arī jāievieš “zaļa” publiskā 
iepirkuma politika.

Komitejas atzinumā pausts aicinājums pašos pamatos pār-
skatīt ekonomikas modeli. Izmantojot pašreizējo modeli, kurā 

galvenais uzsvars likts uz IKP 
rādītājiem un kurš ir orientēts 
uz arvien lielākas izaugsmes 
un pieprasījuma veicināšanu, 
nav iespējams pāriet uz patiesi 
ilgtspējīgu ekonomiku. Pārejas 
īstenošanai būs nepieciešami 
papildu rādītāji, kas mēra ne 
tikai saražotā apjomu, bet arī 
ietekmi uz vidi, iedzīvotāju lab-
klājību, sociālo taisnīgumu un 
pārticību. (mb) ●

PLENĀRSESIJA ĪSUMĀ

Nedroša ekonomiskā situācija 
rada nopietnu pārbaudījumu 
Eiropas modes industrijai

No 25  pasaules lielākajiem modes 
industrijas uzņēmumiem 17 atrodas 
Eiropā. Aptuveni 70 % visas produk-
cijas tiek ražoti Eiropā, un par spīti 
krīzei nozare turpina augt, lai gan 
izaugsmes rādītāji arvien samazinās. 
Vai Eiropa spēs saglabāt savu vadošo 
pozīciju, ņemot vērā šobrīd ārkārtīgi 
spēcīgo konkurenci pasaules līmenī? 
“Šai nozīmīgajai nozarei pēdējos gados 
nav pievērsta pietiekama uzmanība”, 
norādīja EESK Darba devēju grupas 
priekšsēdētājs Henri Malosse darbse-
minārā, kurā piedalījās nozares pār-
stāvji un kuru viņa grupa rīkoja kopīgi 
ar Eiropas Komisiju, lai apspriestu 
iespējas atbalstīt modes industriju.

Starp digitālo un modes nozari 
nepieciešams izveidot savstarpējas 
saiknes, un ir jāizvērš saziņa starp dažā-
diem modes industrijas dalībniekiem. 
Jāuzlabo arī piekļuve fi nanšu līdzek-
ļiem, kā arī jāstiprina internacionali-
zācija. Domājot par modes industrijas 
nākotni, svarīgi ir aplūkot jautājumu 
par jauniešiem, it sevišķi tiem, kas ir 

bez darba. Jauniešiem modes indus-
trijas nākotnē ir būtiska nozīme, un 
tāpēc ir vairāk jāiegulda izglītības un 
apmācības iestādēs, tostarp, lai uzla-
botu prasmes un veikstpēju.

Nozares dzinējspēks ir inovācija un 
radošums, tāpēc tie būtu jāveicina un 
jāaizsargā. Lai aizsargātu intelektuālās 
un īpašās prasmes, Eiropai galvenā 
uzmanība jāpievērš jaunatnei ar mērķi 
novērst intelektuālā darbaspēka emig-
rāciju. Tikai nedaudzas modes indus-
trijas nozares palīdz jaunpienācējiem 
šajā jomā. Taču Modes uzņēmumu 
centra (Centre for Fashion Enterprise) 
direktore Dr. Wendy Malem piedā-
vāja ieskatu par to, kā viņas pārstāvētā 
organizācija palīdz jauniem dizaine-
riem sekmīgi likt lietā savu talantu, 
sniedz atbalstu jauniem uzņēmumiem 
un palīdz izveidot sadarbību starp 
dizaineriem, ražotājiem un mazum-
tirgotājiem. Turklāt jāatzīst, ka nozarē 
nemitīgi tiek attīstīti jauninājumi, pie-
mēram, saistībā ar šķiedrām (“viedie 
tekstilizstrādājumi”).

Referenti norādīja, ka Eiropas 
Savienībai vajadzīgs redzējums par 
nozares attīstības virzienu, lai tā spētu 
panākt progresu un saglabāt savu kon-
kurētspēju. Taču, lai to realizētu, jāie-
gulda jaunajās tehnoloģijās. Šai ziņā 
Eiropas Savienībai nozarē ir būtiska 
loma, proti, palīdzēt izveidot tīklus 
un veidot attiecības starp dizaineriem 
un uzņēmumiem. Turklāt jāstiprina 
saiknes starp digitālo un modes nozari, 
jo tām ir izšķiroša nozīme industrijas 
nākotnē.

Eiropas luksusa kategorijas uzņē-
mumu saimnieciskās darbības modeli 
raksturo pastāvīgas inovācijas, kvali-
tāte, kvalifi cēts darbaspēks un starp-
tautiska mēroga eksports. Pateicoties 
privātā sektora ieguldījumiem ilgtspē-
jīgā attīstībā, ir radušies jauni saimnie-
ciskās darbības modeļi; šādu modeļu 
izstrādi ir jāturpina sekmēt.

Eiropas modes industrijas mugur-
kaulu veido mazie un vidējie uzņē-
mumi, tāpēc to centieni ir jāatbalsta. 
Lielākajai daļai MVU šobrīd nepiecie-
šams īpašs atbalsts nevis dizaina, bet 
gan tirgvedības jomā, lai atvieglotu 
produktu pārdošanu. Tomēr attie-
cībā uz finanšu resursu un interna-
cionalizācijas jautājumiem ļoti svarīgi 
ir mudināt investorus veikt ieguldīju-
mus un nodrošināt, it sevišķi MVU, 
kā arī citiem dalībniekiem (tostarp 
modes dizaineriem, kuriem nepiecie-
šami fi nanšu resursi, lai veidotu zīmo-
lus, ražotu produktus Eiropā, iepirktu 
kvalitatīvus izejmateriālus un piesais-
tītu pircējus) atvieglotu piekļuvi aizņē-
mumiem un fi nansējumam; tas būtu 
atbalsts modes industrijai. (mp) ●

ĪSUMĀ

Kopš 2008. gada EESK ir pielikusi lielas pūles, lai izveidotu Vides aizsardzības 
vadības un kontroles sistēmai (EMAS) atbilstošu vides pārvaldības sistēmu un 
tādējādi nodrošinātu, ka Komiteja darbojas pēc iespējas vidi saudzējošākā veidā. 
Šajā periodā Komitejai, piemēram, ir izdevies samazināt elektrības patēriņu 
par 16 % un gāzes patēriņu par 28 %. Šo centienu rezultāti pirmo reizi tika 
atzinīgi novērtēti 2009. gadā, kad Komitejai tika piešķirts Briseles ekodinamiska 
uzņēmuma marķējums ar maksimālajām trim zvaigznēm.

EESK personāls ir aktīvi iesaistījies šajā projektā. Starpnodaļu darba grupas 
cenšas racionalizēt papīra izmantošanu, un uzaicinājumos uz konkursiem 
arvien vairāk tiek iekļauti vides kritēriji.

Minēto pasākumu rezultātā EESK nesen piešķirti EMAS un ISO14001 ser-
tifi kāti. ●

EESK saņem balvu par izcilību vides jomā

EESK jaunākās publikācijas

 ■  Eiropas Integrācijas forums

 ■  EESK un Vidusjūras reģiona valstis

 ■  EESK un Latīņamerikas valstis

 ■  Jūsu rokasgrāmata par Eiropas pilsoņu iniciatīvu

 ■  Plašsaziņas līdzekļu brīvība Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs

 ■  ES transporta politika krustcelēs

 ■  Imigrācija un integrācija

 ■  EESK un Rietumbalkāni

 ■  Eiropas patērētāju diena

 ■  EESK un starptautiskā tirdzniecība

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

//w
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Par jaunāku Eiropu

EESK priekšsēdētāja vietniece Anna 
Maria Darmanin un Eiropas Parla-
menta priekšsēdētāja pirmais viet-
nieks Gianni Pittella pērnā gada 
rudenī kopīgi uzsāka iniciatīvu 
“Piecas idejas jaunākai Eiropai”. 
Projekta mērķis ir apzināt jauniešu 
gaidas un vajadzības ES dalībvalstīs, 
un tā ietvaros abi politiķi ir tikušies 
ar augstskolu studentiem no visas 
Eiropas. Tā kā projekts šobrīd norit 
pilnā sparā, “EESK  Info” tikās ar 
abiem priekšsēdētāju vietniekiem, lai 
uzzinātu, kādas atziņas viņi šīs ini-
ciatīvas īstenošanas laikā ir guvuši.

“EESK Info”: Kāpēc jūs 
nolēmāt uzsākt šo iniciatīvu?

Anna Maria Darmanin: Jaunieši 
šobrīd saskaras ar iepriekš neredzē-
tiem izaicinājumiem. Jauniešu bez-
darbs pastāvīgi pieaug, un pašreiz tas 
visā ES teritorijā veido vairāk nekā 
20 %, atsevišķās valstīs pārsniedzot 
40 % vai pat 50 %. Tā ir nepieņe-
mama un satraucoša talantu izšķēr-
dēšana. Nav šaubu, ka šai problēmai 
steidzami ir nepieciešams risinā-
jums. Jauniešiem vajadzīgs atbalsts, 
un vairākas programmas darbojas 
ar šādu mērķi. Ar savu iniciatīvu 
“Piecas idejas jaunākai Eiropai” 
mēs nevēlējāmies īstenot kārtējo 
projektu, kas būtu paredzēts jaunie-
šiem, bet gan mūsu mērķis bija to 
realizēt kopā ar viņiem.

Gianni Pittella: Daudzi jaunieši 
ik dienas gūst labumu no Eiropas 
Savienības. Daudzi ir izmantojuši 
dažādu ES iniciatīvu sniegtās iespē-
jas mobilitātes, izglītības un profe-
sionālās vai personiskās attīstības 
veicināšanai. Tomēr, par spīti tam, 
viņi bieži vien nesaskata to, kā ES 
ietekmē viņu dzīvi, un nejūtas tai 

piederīgi. Es uzskatu, ka šī iniciatīva, 
izveidojot tiešas saziņas kanālu, palī-
dzēja mazināt plaisu starp viņiem un 
mums.

Jūs apmeklējāt vairākas 
Eiropas universitātes. 
Kas jums visvairāk palicis 
atmiņā?

Anna Maria Darmanin: Tas, ko es 
redzēju, ir pretrunā izplatītajam 
uzskatam, ka jaunieši nav politiski 
aktīvi. Viņi ir politiski aktīvi un 
arvien vairāk iesaistās politiskajās 
norisēs, taču ne jau pastāvošo struk-
tūru ietvaros. Viņi raksta, diskutē un 
strīdas par tādiem būtiskiem politis-
kiem jautājumiem kā nodarbinātība, 
klimata pārmaiņas un uz zināša-
nām balstīta ekonomika, taču viņi 
nevēršas pie viņus pārstāvošajiem 
politiķiem vai Eiropas Parlamenta 
deputātiem. Jaunieši ir politiski 
aktīvi sociālajos plašsaziņas līdzekļos 
un tīklos, ko paši izveidojuši.

Gianni Pittella: Man radās priekš-
stats, ka viņi ļoti vēlas tikt ievēroti. 
Viens no studentiem to formulēja 
šādi: “Man ir apnicis dzirdēt, ka es 
esmu nākotne. Es esmu tagadne!” 
Otra lieta, ko es novēroju, ir spē-
cīgs entuziasms attiecībā uz Eiropu. 
Jaunieši vēlas vairāk Eiropas, lielāku 
demokrātiju un plašāku līdzdalību, 
turklāt viņi to grib TŪLĪT. Mums 
nav nekādu tiesību viņus pievilt.

Anna Maria Darmanin: Galvenais 
izaicinājums šobrīd ir darīt zināmu 
jauniešu viedokli un iekļaut viņu 
daudzveidīgo ieguldījumu precīzi 
izstrādātos politikas pasākumos.

Vai Eiropas jaunieši pārstāv 
viendabīgu kopumu?

Gianni Pittella: Tie jaunieši, ar 
kuriem mēs tikāmies, pauda dažādus 
viedokļus, un viņu sapņi bija atšķi-

rīgi, taču viņi visi bez izņēmuma cer 
uz ES atbalstu saistībā ar darba atra-
šanu. Nedrošības sajūta un bailes par 
nākotni bija jūtamas praktiski visur.

Anna Maria Darmanin: Viņi visi bai-
dās no bezdarba, taču atšķiras viņu 
sniegtais situācijas skaidrojums un 
līdz ar to arī piedāvātais risinājums. 
Piemēram, poļu un itāļu studenti kā 
galveno šķērsli iekļūšanai darba tirgū 
norādīja neatbilstību starp izglītību 
un pieprasītajām prasmēm. Spāņu 
jaunieši savukārt stingri uzsvēra, ka 
Eiropas Savienībai jāīsteno aktīvāka 
nodarbinātības politika.

Vai jaunieši ir ieinteresēti 
Eiropas integrācijā?

Gianni Pittella: Jaunieši visās valstīs 
pauda savu piederību valsts kultūrai 
un identitātei. Viņi bija vienisprātis 
par to, ka Eiropas bagātība ir tās 
daudzveidībā. Tāpēc viņi uzsvēra, 
ka nepieciešamas labākas svešvalodu 
mācīšanas metodes un vairāk jārīko 
multikulturālas apmācības iespējas. 
Tos viņi uzskata par priekšnosacīju-
miem, lai spētu pilnībā iesaistīties ES 
integrācijas procesā.

Anna Maria Darmanin: Jaunieši 
ir ieinteresēti ES integrācijā, un tā 
viņiem rūp. Apvienotajā Karalistē 
studenti sūdzējās par, pēc viņu 
domām, pieaugošo plaisu starp 
Eiropas Savienību un iedzīvotā-
jiem dalībvalstīs. Austriešu studenti 
uzstāja uz to, ka Eiropas Komisijas 
un Padomes priekšsēdētājs būtu 
jāievēl tiešās vēlēšanās. Pēc viņu 
domām, tas palīdzētu padarīt Eiropu 
ievērojami demokrātiskāku un vai-
rāk iesaistītu iedzīvotājus.

Kādi ir jūsu turpmākie plāni?

Anna Maria Darmanin: Izmanto-
jot jauniešu sniegto ieguldījumu, 
drīzumā es izstrādāšu Komitejas 
priekšlikumu pašiniciatīvas atzi-
numam. Es ceru, ka tas palīdzēs ES 
iestādēm pielāgot savu politiku, lai 
patiešām ņemtu vērā jauniešu gal-
venās problēmas.

Gianni Pittella: Interesantākās idejas 
es iesniegšu Eiropas Parlamentā un 
kopā ar saviem kolēģiem centīšos 
panākt, ka tās tiek iestrādātas tiesību 
aktos. Turklāt šī lieliskā pieredze 
tiks izmantota grāmatā, kuru mēs 
ar Annu Mariju rakstīsim kopīgi un 
kuru ceram publicēt līdz gada bei-
gām. Ceru, ka mēs nākotnē kopīgi 
īstenosim vēl vairākus tikpat lietde-
rīgus projektus. (mb/rdr) ●

Šābrīža uzdevums — jauniešu viedokļus 
pārvērst labi izstrādātā politikā

Nedrošība un bažas par nākotni jūtamas 
gandrīz visur
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EESK Rūpniecības pārmaiņu kon-
sultatīvā komisija (CCMI) 2012. gada 
12. jūnijā EESK telpās Briselē atzīmēs 
savu 10. gadadienu.

Rūpniecības pārmaiņu konsulta-
tīvo komisiju izveidoja 2002.  gada 
23. jūlijā pēc Eiropas Ogļu un tērauda 

kopienas (EOTK) — mūsdienu Eiro-
pas Savienības priekšteces — darbī-
bas izbeigšanās. CCMI ir saglabājusi 
EOTK laikā uzkrātās speciālās zinā-
šanas un tās papildinājusi. Tā ir tur-
pinājusi strukturālo dialogu ogļu un 
tērauda nozarē un pakāpeniski savā 
interešu lokā iekļāvusi visus ar rūpnie-
cības pārmaiņām saistītos jautājumus, 
kas ir aktuāli paplašinātajā Eiropas 
Savienībā.

Konferencē tiks aplūkotas pašrei-
zējās norises un nākotnes tendences 
Komitejas interešu jomās. Saistībā ar 
darbu pie nerimtīgām un ilgtspējīgām 
rūpniecības pārmaiņām konferences 
mērķis ir arī uzlabot Komitejas darba 
metodes, lai tā spētu jau iepriekš pare-
dzēt Eiropas rūpniecībā gaidāmās pār-
maiņas un risināt problēmjautājumus 
sociālajā, ekonomikas un vides jomā.

Aicinām Jūs aktīvi piedalīties šajā 
konferencē. Lai gūtu plašāku informā-
ciju, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: 
www.eesc.europa.eu. (mp) ●

Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvās 
komisijas 10. gadadiena

Plānošana enerģētikas jomā un pilsoniskā 
sabiedrība Eiropas Savienībā — alianses 
veidošana nākotnei ar zemu oglekļa 
emisijas līmeni

EESK pastāvīgi ir aizstāvējusi vie-
dokli, ka tādas ekonomikas izveido-
šana, kurā oglekļa emisijas līmenis ir 
zems un resursus izmanto efektīvi, 
prasīs lielas pārmaiņas mūsu darba 
metodēs un dzīvesveidā. Šajā saistībā 

EESK 2012. gada 20. jūnijā rīkos kon-
ferenci, kurā apspriedīs, kā ar “Ener-
ģētikas plānu 2050. gadam” aizsāktajā 
procesā, proti, centienos sabiedrību 
virzīt uz citādu enerģijas avotu struk-
tūru, būtu iespējams iekļaut iedzīvo-
tāju reālu līdzdalību debatēs par tādu 
enerģijas patēriņa modeli, kas radītu 
zemu oglekļa emisijas līmeni.

Viens no centrālajiem konfe-
rences debašu jautājumiem būs 
paraugprakse saistībā ar dialogu, kas 
par enerģētikas jomas nākotni noris 
ar iedzīvotājiem vai to starpā. Disku-
sijās tiks aplūkoti tādi aktuāli jautā-
jumi kā enerģētikas jomas nākotne, 
pārmaiņu vadība Eiropas sabiedrībā, 
plašsaziņas līdzekļu loma un Eiropas 
iedzīvotāju izglītošana un informē-
šana.

Lai iegūtu plašāku informāciju un 
reģistrētos, sazinieties ar energyfu-
ture2012@eesc.europa.eu. ●
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EESK Info ir pieejams 22 valodās un PDF formātā atrodams Komitejas tīmekļa vietnē: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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