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REDAKTORA SLEJA

Valsts parāda krīze un fi skālā savienība: 
Vienas monētas divas puses?

Godātie lasītāji!
Ilgtspējīgai attīstībai veltītā ANO  konference 
“Rio+20”, kas 2012. gada 20.–22. jūnijā notika 
Riodežaneiro un turpināja 1992.  gada Zemes 
samita darbu, bija lieliska iespēja apspriest ilgt-
spējīgas nākotnes veidošanu, taču šīs tikšanās 

rezultāti noteikti nebija tik efektīvi, kā EESK delegācija būtu gribējusi sagaidīt.

Pagājušajā gadā EESK izstrādāja integrētu un visaptverošu programmu, 
kurā vienlīdz liela nozīme ir visiem trim ilgtspējīgas attīstības pīlāriem — 
sociālajam, ekonomiskajam un vides aspektam. Komiteja īpaši atbalstīja tāda 
ilgtspējīgas attīstības ceļveža izstrādāšanu, kurā būtu izklāstīti konkrēti mērķi, 
uzdevumi, pasākumi un mehānismi. Ar nožēlu jāsaka, ka Eiropas un pasaules 
pilsoniskās sabiedrības daudzās cerības netika ņemtas vērā, un nu atliek vien 
cerēt, ka īstenošanas posmā izdosies rast iespēju uzlabojumiem un pasāku-
miem, kas sniedzas tālāk par Rio konferences nobeiguma deklarācijā noteikto.

Valstu un valdību vadītāji Rio konferencē neizmantoja unikālu iespēju 
un nepieņēma izšķirošu lēmumu, kas pavērtu ceļu uz lielāku sociālo un vides 
taisnīgumu. Man patiesi visvairāk žēl, ka turpmākajiem gadiem nav konkrētas 
rīcības plāna un saistošu nolīgumu par ilgtspējīgas attīstības praksi. Arī ilgt-
spējīgas attīstības sociālais aspekts diemžēl netika pietiekami uzsvērts. Turklāt 
nabadzības izskaušanas, pārtikas pieejamības, tīra ūdens nodrošinājuma un 
arī ilgtspējīgas enerģētikas mērķiem netika veltīts tik daudz uzmanības, cik 
mēs vēlētos. Konferencē arī netika atrisināts jautājums par Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vides programmas pārveidi par specializētu ANO aģentūru.

Visbeidzot, ar nožēlu jāatzīmē, ka arī ombuds nākamajām paaudzēm netika 
izveidots. Simboliski svarīgi būtu bijis atzīt, ka šāda starptautiska institūcija 
vajadzīga nākamo paaudžu interešu aizstāvēšanai, lai parādītu, ka tās ir sva-
rīgākas par īstermiņa ekonomiskām interesēm.

Taču daži konferences rezultāti uzskatāmi par panākumiem. Mēs priecāja-
mies, ka nobeiguma deklarācijā galvenais uzsvars likts uz “zaļās ekonomikas” 
jautājumiem, jo tā ir ilgtspējīgas attīstības virzītājspēks. Mēs atzinīgi vērtējam 
arī ilgtspējīgas attīstības mērķu jēdziena ieviešanu. Šis jēdziens iespējami ātrāk 
jāizstrādā un jāsāk tā piemērošana praksē, lai samits būtu par starta punktu 
tādām pārmaiņām pasaulē, kuru ietekmē mūsu pašreizējā sabiedrība pārtaptu 
ilgtspējīgā un iekļaujošā sabiedrībā. Vēl viens ne mazāk svarīgs aspekts ir 
pilsoniskās sabiedrības lomas atzīšana ilgtspējīgas attīstības veicināšanā un 
īstenošanā.

Kā jau iepriekš minēju — ceļš līdz Rio konferencei un tālākā virzība pēc 
tās ir vienlīdz būtiski šī procesa posmi. Darbam pēc konferences “Rio+20” 
turpmāk jākļūst par vienu no pilsoniskās sabiedrības prioritātēm. Šis jautā-
jums būs arī manas uzmanības lokā, kamēr vien mans priekšsēdētaja pilnvaru 
termiņš EESK nebūs noslēdzies.

Staff an Nilsson
Priekšsēdētājs

2012. gada 13. jūlijā 
Reikjavikā, Islandē: pirmā 
ES un Islandes Apvienotā 
konsultatīvā komiteja 

2012. gada 6. septembrī
Kiprā: uzklausīšana par tematu 
“Sociālo, veselības aprūpes, 
izglītības un ar mājsaimniecību 
saistītu pakalpojumu nozare”

2012. gada 25. septembrī 
EESK telpās Briselē: konference 
“Izšķirošais solis ceļā uz spēcīgāku 
Eiropu. Pilsoniskā sabiedrība — 
pilntiesīgs partneris stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā”

2012. gada 28. septembrī 
Lisabonā, Portugālē: Konference 
par tematu: “Darba tirgus 
reformas, reaģējot uz krīzi” 
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2 Kāpēc Eiropas Savienībai 
vajadzīgs citāds budžets, un 
kādam tam jābūt?

3 Kipras ieguldījums labākā 
Eiropā, intervija ar Prezidenta 
Eiropas lietu ministra vietnieku 
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6 Pilsoniskā sabiedrība — 
pilntiesīga partnere stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā
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Eiropas bites!

Bites kopš seniem laikiem pildījušas 
nozīmīgu funkciju vides dabiskās 
kārtības uzturēšanā. Apputeksnējot 
augus, tās ir svarīga lauksaimniecis-
kās darbības daļa. Pēdējo gadu laikā 
satraucoši strauji notiek medus bišu 
izmiršana. Šīs parādības iemesls vēl 
nav zināms, taču iespējamie cēloņi ir 
piesārņojums, monokultūru audzē-
šana un pārmērīga pesticīdu lietošana. 

Komiteja apzinās minēto problēmu un tās ietekmi uz bioloģisko daudz-
veidību, pārtikas kvalitāti un nodrošinājumu. Tāpēc Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteja un Reģionu komiteja 2012. gada 7. maijā uz Jacques 
Delors ēkas jumta Briselē novietoja divus bišu stropus. Ar to noslēdzas projekts, 
kuru abas Komitejas uzsāka aptuveni pirms gada sadarbībā ar apvienību Apis 
Bruoc Sella, kas cenšas popularizēt stropu uzstādīšanu uz pilsētas namu jum-
tiem. Projekta mērķis ir parādīt, ka arī pilsētām ir jāuzņemas pienākumi, lai 
saglabātu bioloģisko daudzveidību, un ka mēs ikviens varam palīdzēt nosargāt 
mūsu apdraudētās ekosistēmas.

31. maijā vairākiem laimīgajiem klātesošajiem, kas piedalījās Komitejas 
Pilsētas bišu projekta ofi ciālajā atklāšanā, bija izdevība nogaršot Komitejas 
pirmo medu (tikai 20 dienu “darba” augļus). Gaidāms, ka abi stropi gadā 
saražos apmēram 40 kg medus. (rdr) ●

2012. gada atvērto durvju diena
EESK ver durvis publikai

2012.  gada 12.  maijā — ES iestāžu 
20. atvērto durvju dienā — Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteju 
apmeklēja vairāk nekā 3000 cilvēku. 
Lai vērstu uzmanību uz tematiem, ko 
izskatīs ANO konferencē “Rio+20” par 
ilgtspējīgu attīstību, pasākuma temats 
šogad bija ilgtspēja un zaļā ekonomika. 
Apmeklētājiem tika piedāvāta iespēja 

radoši un interaktīvi iepazīties ar tādiem svarīgiem jautājumiem kā vidi sau-
dzējošas darba vietas, atjaunojamā enerģija, ilgtspējīgas pilsētas un ūdens 
patēriņš.

Viņi varēja aprunāties ar Komitejas locekļiem un darbiniekiem, iegūt infor-
māciju par EESK darbu un iesaistīties izklaidēs visai ģimenei. Pasākumos visu 
dienu piedalījās Komitejas priekšsēdētājs Staff an Nilsson un priekšsēdētāja 
vietniece Anna Maria Darmanin, kā arī ģenerālsekretārs Martin Westlake, 
kuri apsveicinājās ar apmeklētājiem un informēja par vides jautājumiem. 

Arī šogad daudzu Komitejas locekļu un darbinieku izcilais (un brīvprātī-
gais) darbs palīdzēja nodrošināt sekmīgu iniciatīvas norisi un parādīt sabied-
rībai dinamisku un dzīvu mūsu iestādes tēlu. (rdr) ●
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Ekonomikas krīze, kas aizsākās ASV, 
kopš 2008. gada ir kļuvusi par gal-
veno tematu plašsaziņas līdzekļos 
un vadošo pasaules politiķu darba 
kārtībā. Tagad, kad krīze ir izpla-
tījusies arī Eiropā, arvien populā-
rāka kļūst ASV Federālo rezervju 
sistēmas salīdzināšana ar Eiropas 
Centrālo banku. Žurnāla “Th e Eco-
nomist” 16. jūnija izdevumā Kalifor-
nijas publiskās fi nanses salīdzinātas 
ar Grieķijas publiskajām fi nansēm. 
Šajā Losandželosas korespondenta 

rakstā norādīts, ka ārpus Eiropas 
Savienības robežām tās integrāciju 
uzskata par ciešāku nekā tās iekšienē, 
jo pretējā gadījumā — kāpēc lai ASV 
pavalsti salīdzinātu ar ES dalībvalsti? 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komiteja ir pārliecināta, ka vairāk 
Eiropas nozīmē vairāk un labākus 

instrumentus, kas palīdzēs cīnīties 
ar globālu krīzi un to novērst.

Viens no galvenajiem jautāju-
miem Komitejas uzmanības centrā 
ir debates par to, kā būtu jāveido 
ES ekonomikas integrācija, ir jo 
tas ir jautājums par Eiropas soci-
ālo modeli. Tāpēc Komitejas Eko-
nomikas un monetārās savienības, 
ekonomiskās un sociālās kohēzijas 
specializētā nodaļa (ECO), kas ir 
atbildīga par ekonomikas un fi nanšu 

jautājumiem, aplūko tādus jautāju-
mus kā eiroobligāciju ieviešana, 
Eiropas reitingu aģentūras izveido-
šana, iedzīvotāju izglītošana fi nanšu 
jomā un fi nanšu tirgu regulēšana.

Š a j ā  s a k a r ā  E E S K  t e l p ā s 
2012. gada 7. jūnijā tika rīkota aug-

Kipras ieguldījums labākā Eiropā*

Apzinoties, ka Eiropai no pašreizējās 
ekonomikas krīzes jāizkļūst stiprākai, 
ES prezidentvalsts Kipra pieliks pūli-
ņus, lai sekmētu virzību uz labāku 
Eiropu, konkrēti, ilgtspējīgu attīs-
tību, sociālo kohēziju un darba vietu 
radīšanu. Pašreizējais sociālās un eko-
nomikas jomas konteksts liek izvirzīt 
par mērķi tādas Savienības izveidi, 
kurai, pamatojoties uz solidaritātes 
principu, ir lielāka nozīme iedzīvotāju 
dzīvē un visā pasaulē.

Ir jāsekmē efektīvāka un ilgt-
spējīgāka Eiropa. Šajā ziņā vis-
svarīgākais darba kārtības punkts 
ir sarunas par daudzgadu finanšu 
shēmu 2014.–2020. gadam — tā ir 
iespēja pieņemt tādu budžetu un 
politikas pamatnostādnes, kas veici-
nās izaugsmi un palielinās konkurēt-
spēju. Prezidentvalsts Kipra strādās 
pie sarunu par daudzgadu finanšu 
shēmu pabeigšanas un centīsies, 
cik vien iespējams, virzīt uz priekšu 
sarunas par kopējām rīcībpolitikām, 
tostarp kopējo lauksaimniecības un 
zivsaimniecības politiku un kohēzijas 
politiku. Tā kā prezidentvalsts par ļoti 
svarīgu atzīst kohēzijas politiku, esam 
lūguši EESK sagatavot atzinumu par 
Vidusjūras reģiona makroreģionālās 
stratēģijas izstrādi un tās sniegtajiem 
ieguvumiem salu dalībvalstīm. Citi 
svarīgi jautājumi prezidentvalsts 
darba kārtībā būs ekoloģiski tīrāka 
saimnieciskā darbība, energoefekti-
vitāte, vides ilgtspēja un reaģēšana uz 
klimata pārmaiņu ietekmi.

Lai pārvarētu pašreizējo ekono-
mikas krīzi un palielinātu ES konku-

rētspēju, mums vajadzīga Eiropa ar 
spēcīgāku un uz izaugsmi balstītu 
ekonomiku. Tāpēc uzsvars tiks likts 
uz fiskālās un makroekonomikas 
politikas uzraudzības pastiprināšanu 
un fi skālās stabilitātes nodrošināšanu. 
Vienlaikus ārkārtīgi svarīgi ir veicināt 
izaugsmi, un Kipra savas preziden-
tūras laikā nolūkā uzlabot Eiropas 
konkurētspēju centīsies nostiprināt 
iekšējo tirgu un sekmēt darba vietu 
radīšanu, pētniecību un inovāciju, 
īpašu uzmanību pievēršot MVU. 

Virzībā uz Eiropu, kas vairāk 
skar iedzīvotāju ikdienas dzīvi, kas 
ir solidāra un nodrošina sociālo 
kohēziju, uzsvars tiks likts uz jau-
niešu nodarbinātību, jo bezdarba 
līmenis Eiropas Savienībā paaugsti-
nās. Vēl viena prioritāte ir kopējas 
Eiropas patvēruma sistēmas izveide 
līdz 2012. gada beigām. Šajā saistībā 
esam lūguši EESK izstrādāt izpētes 
atzinumu par Eurodac sistēmu, kura 
salīdzinās patvēruma meklētāju un 
dažu nelegālo imigrantu kategoriju 
pirkstu nospiedumus. Prezidentvalsts 
ir arī lūgusi EESK sagatavot atzi-
numu par to, kā aktivizēt līdzdalības 
procesus un palielināt vietējo paš-
valdību, pilsoniskās sabiedrības un 
sociālo partneru iesaisti stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā. 

Prezidentvalsts Kipra arī centīsies 
nostiprināt Eiropas saiknes ar tās 
kaimiņvalstīm — tā turpinās darbu 
paplašināšanās jomā un uzsvērs Eiro-
pas kaimiņattiecību politikas Dien-
vidu dimensiju, kā arī vienlaikus 
centīsies nostiprināt Eiropas Savie-
nības vietu starptautiskajās aprin-
dās, lielāku uzmanību pievēršot ES 
mērķiem attīstības jomā un tās ārējās 
tirdzniecības politikai.

Eiropas Savienībai jābūt tuvāk 
iedzīvotājiem. Mūsu mērķis ir veidot 
Eiropu par “fi loxenos topos” — par 
“viesmīlīgu vietu” uzņēmumiem, 
idejām, pakalpojumiem, inovācijai 
un kultūrai. Labvēlīga vieta ir viens 
no mūsu vadmotīviem ceļā uz labāku 
Eiropu — Savienību, kas vieš cerību 
tās iedzīvotājos, it īpaši jaunajā paau-
dzē. ●

* Andreas Mavroyiannis, Prezidenta Eiropas lietu ministra vietnieks, Kipras prezidentūra ES Padomē 

Ko EESK locekļi no Kipras gaida no Kipras 
prezidentūras Eiropas Savienībā?*
Michalis Antoniou
Darba devēju grupa

Vidusjūras reģionam vajadzīgs jauns redzējums

Kipras Darba devēju un rūpnieku federācijas (OEB) ģenerāldirektora palīgs
Kipras prezidentūra sakrīt ar Eiropas pēckara vēsturē līdz šim vistrauksmaināko laiku. Tomēr trauksmaini brīži ir 
arī iespēju un pārmaiņu laiks. Šajā periodā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ciešā sadarbībā ar citām 
ES iestādēm būtu jāmudina izstrādāt un jāatbalsta tāda politika, kas atsāk izaugsmi, samazina bezdarbu un atjauno 
visu Eiropas pilsoņu izredzes uz labklājību.

Dimitris Kittenis
Darba ņēmēju grupa
Kipras Darba ņēmēju konfederācijas (SEK) bijušais ģenerālsekretārs
Kipra, kas atrodas vietā, kur krustojas ceļi starp Eiropu, Tuvajiem Austrumiem un Āfriku, pārņem ES prezidentvalsts 
pienākumus brīdī, kad Eiropas Savienība pati atrodas krustcelēs. Kiprai prezidentūras laikā vajadzētu sniegt iegul-
dījumu, lai risinātu nevienlīdzības un solidaritātes problēmas un lai tiktu pieņemti steidzami lēmumi krīzes novēr-
šanai — samazināts bezdarbs, uzlabota dzīves kvalitāte un padziļināta Eiropas integrācija.

Kostakis Konstantinidis
Dažādu interešu grupa
Kipras Lauksaimnieku savienības (EKA) priekšsēdētājs
Prezidentūras laikā mūsu mērķi un centieni būs vērsti uz dalībvalstu sadarbības un solidaritātes pastiprināšanu, kā 
arī mēs atbalstīsim lielākus pūliņus miera sekmēšanai — ne tikai Vidusjūras reģionā un Tuvajos Austrumos, bet arī 
Eiropā un visā pasaulē. Mēs arī vēlamies, lai tiktu uzlabots gan vienkāršo iedzīvotāju dzīves līmenis, gan izaugsme, 
turklāt ne tikai Eiropā, bet arī ārpus tās.

Michalis Lytras
Dažādu interešu grupa
Prezidentvalsts Kipra ieguldīs pūliņus Eiropas Savienības sociālās un ekonomikas kohēzijas mērķa īstenošanā un 
palīdzēs sekmēt ekonomikas izaugsmi, pārvarēt ekonomikas krīzi, pabeigt darbu pie kopējās lauksaimniecības poli-
tikas izstrādes 2014.–2020. gadam un to pieņemt, samazināt bezdarbu un panākt mieru Eiropā un visā pasaulē. 
Esmu pārliecināts, ka šī prezidentūra būs sekmīga un ražīga

Andreas Pavlikkas
Darba ņēmēju grupa
Visas Kipras Darba federācijas Pētniecības un pētījumu departamenta vadītājs
Ceru, ka Kipras Republikas prezidentūras darbs būs sekmīgs visādā ziņā — gan politiski, gan organizatoriski. Cik 
vien tas iespējams, mūsu valstij jādod ieguldījums lēmumu pieņemšanā jautājumos, kas skar lielo un mazo valstu 
solidaritāti, svarīgu un jaunu jautājumu iekļaušanā Kopienas darba kārtībā un ES attiecību nostiprināšanā ar 
Vidusjūras reģiona un Tuvo Austrumu valstīm. Turklāt šī Kiprai būs iespēja popularizēt savu valsti, tās stiprās 
puses un priekšrocības gan Eiropā, gan visā pasaulē un tādējādi piesaistīt ieguldījumus un tūristus. ●

* Pēc viena EESK locekļa no Kipras atkāpšanās no amata ir sākta jauna locekļa iecelšanas procedūra. Biļetena izdošanas brīdī procedūra vēl nebija pabeigta. EESK locekļu pilns saraksts pieejams 
mūsu tīmekļa vietnē www.eesc.europa.eu.

Par šā atzinuma ziņotāju iecelts 
EESK loceklis no Grieķijas un 
Euromed koordinācijas komitejas 
priekšsēdētājs Dimitris Dimitriadis. 

“EESK Info”: Kāpēc Eiropas 
Savienībai vajadzīga jauna 
makroreģionāla stratēģija 
Vidusjūras reģionam?

Dimitris Dimitriadis: Visi Eiropas 
Savienības līdzšinējie pūliņi risi-
nāt Vidusjūras reģionam aktuālus 
jautājumus ir cietuši neveiksmi. 
“Barselonas process”, ko uzsāka 
1995.  gadā un kura mērķis bija 
kalpot par satvaru ES attiecībām ar 
Vidusjūras reģiona partnervalstīm, 
ir apstājies. 

Kopš tā laika revolūcijas Zieme-
ļāfrikas valstīs ir pilnībā mainījušas 
reģiona ģeopolitisko kontekstu. 

Dimitris Dimitriadis, EESK loceklis

KOLĒĢU SARUNA

EESK Darba ņēmēju grupas locek-
lis un Komitejas locekļu pārstā-
vis izdevuma “EESK Info” valdē 
Tomasz Jasiński (Polija) jaunajā 
interviju sērijā sarunāsies ar 
locekļiem, lai noskaidrotu, kas 
viņus stimulē darboties. Pirmo 
viņš intervē EESK Darba ņēmēju 
grupas locekli un Nīderlandes 
Arodbiedrību federācijas pārstāvi 
Martin Siecker (Nīderlande).

Tomasz Jasiński: Kāda ir jūsu 
profesija?

Martin Siecker: Esmu žurnālists. 
Karjeru sāku septiņdesmitajos 
gados, strādājot par kreiso partiju 
dienas laikraksta reportieri. Desmit 
gadus vēlāk pārgāju uz arodbied-
rību, kur kļuvu par tās locekļu biļe-
tena izdevēju.

TJ: Kādēļ sākāt veidot 
karjeru arodbiedrību 
kustībā?

MS: Jo vairāk rakstīju par soci-
ālo partneru attiecībām, jo vairāk 
iesaistījos attiecīgajos jautājumos. 
Kādu dienu secināju, ka jaunie 
avīzes reportieri nesaņem atal-
gojumu, kāds viņiem pienāktos. 
Kopā ar kolēģiem izveidoju rīcī-
bas komiteju, lai viņus aizstāvētu. 
Mēs risinājām sarunas ar izdevēju 
un beigās uzvarējām. Tad nolēmu 
strādāt tādas organizācijas labā, kas 
aizstāv strādājošo tiesības.

TJ: Cik ilgi jūs jau esat 
arodbiedrības biedrs?

MS: Iestājos arodbiedrībā tad, kad 
sāku strādāt, tas ir, 1967.  gadā. 
Pirms kļuvu žurnālists, strādāju 
dažādus pagaidu darbus. Tās bija 
mana izvēle. Toreiz negribēju 
pastāvīgu darbu vai noteiktas darba 
stundas. Man patika brīvība; kad 
spīdēja saule, varēju iet peldēties, 
nevis strādāt.

TJ: Kādas ir jūsu 
aizraušanās?

MS: Mūzika. To klausos ļoti daudz. 
Mazliet spēlēju sitamos instrumentus, 
taču ne tik labi, lai pievienotos kādai 
grupai. Pat ja spēlētu labāk, man tam 
nebūtu pietiekami daudz laika. Un 
man patīk lasīt; nav gandrīz nekā 
labāka par labu kriminālromānu.

TJ: Man ir iespaids, ka 
Nīderlandē gandrīz visi 
jūsmo par futbolu.

Es arī. Atbalstu Ajax Amsterdam. 
Agrāk, Ajax ziedu laikos, dzīvoju 
pie Amsterdamas olimpiskā sta-
diona. Skatījos visas Amsterdamā 
notikušās Eiropas čempionvienību 
kausa spēles septiņdesmito gadu 
sākumā, kurās Ajax trīs reizes pēc 
kārtas ieguva Eiropas Čempionu 
līgas kausu.

TJ: Kad kļuvāt par EESK 
locekli?

MS :  Pirms desmit  gadiem. 
2010. gadā par EESK locekli kļuvu 
trešo reizi. 

TJ: Jūsuprāt, kura problēma 
Eiropas Savienībai jārisina 
vissteidzamāk?

MS: Aizvien lielākais eiroskepti-
cisms. Tas ir patiess drauds. Pastāv 
risks, ka gadījumā, ja mums to neiz-
dosies novērst viss, kas paliks pāri 
no vienotas Eiropas, būs kvadrāt-
kilometrs betona, stikla un metāla 
netālu no Briseles centra, un tas būs 
memoriāls ideālam, ko uzskatīja par 
lielisku un varenu, bet kas beigās 
nonāca vēstures izgāztuvē kā lielākā 
un dārgākā politiskā izgāšanās. ●

Drīzumā EESK 
Iestājies par spēcīgāku Eiropu!

Pilsoniskā sabiedrība — pilntiesīga 
partnere stratēģijas “Eiropa 2020” 
īstenošanā

Pasākumā, kas notiks 2012.  gada 
25.  septembrī, tiks apspriesti 
izaugsmi un Eiropas izaugsmes 
pakta īstenošanu veicinoši faktori. 
Četros paralēlos darbsemināros 
analizēs jautājumus, kā gudras un 
ilgtspējīgas izaugsmes kontekstā 
izveidot saskaņotu ES izaugsmes 

stratēģijas satvaru, atjaunot vienotā 
tirgus sekmīgu darbību, atveseļot 
ekonomiku, atsākt jaunu darbavietu 
radīšanu un stimulēt inovāciju. 

Katrs EESK grupas priekšsēdē-
tājs izklāstīs savu viedokli, kā ievir-
zīt Eiropu uz ilgtspējīgas izaugsmes 
ceļa. Pēc tam augsta līmeņa darba 
grupa apspriedīs, kā maksimāli 
izmantot stratēģijas “Eiropa 2020” 
piedāvātās izaugsmes iespējas. 

Konferencē piedalīsies valstu un 
ES līmeņa ieinteresētās personas, ES 
līmeņa lēmumu pieņēmēji, Eiropas 
Parlamenta un valstu parlamentu 

deputāti, dalībvalstu valdību un 
administrāciju pārstāvji, valstu un 
ES līmeņa pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvji, vietējās un reģionālās 
pašvaldības, ideju laboratorijas un 
sabiedriskās domas veidotāji.

Konferences laikā gan EESK, 
gan valstu ekonomikas un sociālo 
lietu padomes nāks klajā ar ide-
jām un izklāstīs savu pieredzi un 
paraugprakses piemērus, kā pielietot 
iepriekšminētos faktorus, lai izvei-
dotu ilgtspējīgu un konkurētspējīgu 
Eiropu. (kf) ●

Vēlies uzzināt vairāk? Pasākuma 
programma pieejama http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.home. 

Lai gūtu sīkāku informāciju, 
lūdzam sazināties ar europe2020-
eesc@eesc.europa.eu.

KIPRAS PREZIDENTŪRA EIROPAS SAVIENĪBAS PADOMĒ

Tāpēc mums jāsāk pilnīgi no 
jauna. Mums ir jānāk klajā ar jaunu 
redzējumu un pilnīgi jaunu pieeju. 
Drīzumā man būs pirmā tikšanās 
ar Kipras ministru, kurā apsprie-
dīsim, ko noteikti vajadzētu iekļaut 
atzinumā, kuru EESK izstrādās pēc 
Kipras pieprasījuma. 

“EESK Info”: Daudzas 
problēmas, ar kurām ES 
valstis saskaras Vidusjūras 
reģionā, varētu risināt 
ES kohēzijas politikas 
ietvaros...

DD: Ar kohēzijas politiku vien 
nepietiek. Vajadzīgs plašāks redzē-
jums un ilgtermiņa perspektīva 
turpmākajiem 15–20 gadiem, kura 
ietver visu reģionu, ne tikai tajā eso-
šās ES dalībvalstis. Vispirms mums 
jāformulē skaidri un ilgtermiņa 

stratēģiskie mērķi šim reģionam, un 
pēc tam jānodrošina, ka kohēzijas 
politika tos atbalsta. 

“EESK Info”: Jūs esat tikko 
atgriezies no konferences 
par Baltijas jūras reģiona 
stratēģiju. Vai, jūsuprāt, 
var smelties iedvesmu no 
tās ietvaros izstrādātajiem 
risinājumiem? 

DD: Baltijas jūras reģiona stratē-
ģija neapšaubāmi ir paraugs līdzī-
gām stratēģijām. Tā ir parādījusi, 
ka vispusīga pieeja kopējiem jau-
tājumiem, kura apvieno vairākas 
valstis un pārvaldes iestādes, var 
būt ļoti sekmīga. Protams, Baltijas 
jūras stratēģijā izmantotos risinā-
jumus nav iespējams atkārtoti pie-
lietot visos gadījumos, tomēr daži 
no tiem lieti noder kā iedvesmas 

avots. Ģeopolitiskajā ziņā Balti-
jas jūras reģiona stratēģija sniedz 
noderīgu mācību: lai gan tā aptver 
vienīgi ES dalībvalstis, stratēģijas 
panākumu atslēga ir ES un Krievi-
jas attiecības. 

Tāpēc, ja vēlamies, lai ES Vidusjūras 
reģiona stratēģijai būtu labi rezul-
tāti, tai jāaptver visas Vidusjūras 
valstis: ES valstis, salas, Ziemeļā-
frikas valstis, Turcija, Izraēla un 
palestīniešu teritorijas. (mb)  ●

Kipras prezidentūras mājas laba 
jau ir izveidota un darbojas.

Noklikšķiniet uz saites, lai uzzi-
nātu jaunāko informāciju par Kip-
ras prezidentūru: www.cy2012.eu 

Prezidentvalsts Kipra ir lūgusi 
EESK izstrādāt atzinumu par 
makroreģionālu stratēģiju Vidus-
jūras reģionam un ieguvumiem salu 
dalībvalstīm.

Andreas Mavroyiannis, Prezidenta Eiropas lietu 
ministra vietnieks, Kipras prezidentūra ES Padomē

EESK JAUNĀKĀS PUBLIKĀCIJAS

 ■ Patērētāju aizsardzība

 ■ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 
prioritātes Kipras ES Padomes prezidentūras 
laikā

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

sta līmeņa konference par pašreizējo 
valsts parāda krīzi. Dalībnieku vidū 
bija Luksemburgas premjerministrs 
un Euro grupas priekšsēdētājs Jean-
Claude Juncker, Itālijas Eiropas lietu 
ministrs Enzo Moavero Milanesi un 
augsta līmeņa pārstāvji no Eiropas 
Komisijas, Eiropas Centrālās bankas 
un Eiropas Parlamenta. Sanāksmi 
atklāja EESK priekšsēdētājs Staff an 
Nilsson, savā uzrunā aicinot veidot 
fiskālās stabilitātes savienību un 
ieviest eiroobligācijas. Viņš uzsvēra, 
ka nepieciešamas konkrētas iniciatī-
vas par fi skālās atbildības sadalīšanu 
dalībvalstu starpā, lai varētu paze-
mināt valsts parāda procentu likmes 
tām valstīm, kuras īsteno budžeta 
konsolidācijas pasākumus. Deba-
tes vadīja ECO specializētās noda-
ļas priekšsēdētājs Michael Smyths, 
norādot, ka, pēc viņa domām, mēs 
šobrīd saskaramies ar pieprasījuma 
krīzi, kas ir līdzīga 1930-to gadu 
krīzei, un pārliecība par taupības 
pasākumu pareizumu mūs tikai 
tuvinās recesijai, kas ir laba augsne 
populismam un radikālām parti-
jām. Carmelo Cedrone un Gerard 
Dantins — ziņotāji diviem EESK 
atzinumiem par eiroobligācijām 
un citiem līdzīgiem kopīga parāda 
instrumentiem — un EESK pastā-
vīgās izpētes grupas “Ekonomikas 
politikas koordinācija” priekšsēdē-
tājs Pedro Augusto Almeida Freire 
pauda atbalstu integrācijai kā vie-
nīgajam iespējamajam risinājumam 
pašreizējā situācijā. Jau pieņemtajā 
Cedrone kunga atzinumā izteiktais 
konkrētais priekšlikums ir atbalstīt 
divu veidu obligāciju ieviešanu: 
stabilitātes obligācijas parāda sav-
starpējai sadalīšanai, uzņemoties 
dalītu atbildību, un ieguldījumu 
obligācijas kapitāla piesaistīšanai 
no tādām jaunietekmes valstīm un 
ekonomikas lielvarām kā Brazīlija, 
Krievija, Indija un Ķīna. Dantin 
kungs pašlaik gatavo atzinumu, 
kurā tiks apspriesta parāda sav-
starpēja sadalīšana starp dalībval-
stīm un par kuru notiks balsošana 
jūlija plenārsesijā. Komisijas pārstā-
vis uzsvēra, ka ir būtiski ES līmenī 
radīt atbalstu finanšu nozarei un 
panākt ciešāku fi skālo integrāciju. 
Eiropas Parlamenta deputāte Syl-
vie Goulard savukārt norādīja, ka 
Eiropadomei nevajadzētu būt vie-
nīgajam politiskajam līmenim, kas 
cenšas tikt galā ar pašreizējo krīzi, 
un ierosināja izmantot plašāku pie-
eju. Jean-Claude Juncker konferenci 
noslēdza uz optimistiskas nots, 

Krīzes pārvarēšanai trūkst politiskas gribas

Cedrone kungs, nesen pieņemtajā atzinumā Jūs 
esat norādījis, ka krīze, ko pašlaik piedzīvojam, 
vairāk ir politikas nekā tautsaimniecības krīze…

Eiropa turpmāk vairs nevar atļauties 17 atšķirīgu ekonomikas 
un fi nanšu politiku un vienotas monetārās politikas līdzāspa-
stāvēšanu. Eiropas Savienībai pirmām kārtām jāplāno fi skā-
lās savienības izveide un pirmais solis šajā virzienā būtu divu 
veidu ES obligāciju ieviešana. Tās būtu atšķirīga veida, taču 
savstarpēji papildinošas obligācijas, proti, netirgojamas Savie-
nības obligācijas, ar ko stabilizēt parādu, un eiroobligācijas, 
ar ko stimulēt atlabšanu un izaugsmi.

Vai šāds plāns ir īstenojams?

Obligāciju ieviešana atjaunotu ieguldītāju uzticēšanos, un taupības pasākumu vietā 
atkal rastos iespēja veidot labklājības valsti. Turklāt mūsu plāna īstenošanai nav 
vajadzīgas ne izmaiņas Līgumā, ne arī jaunu iestāžu radīšana. Mērķa sasniegšanai 
var izmantot esošos ES instrumentus, piemēram, Eiropas Investīciju fondu (EIF). 
Vienīgais, kā šī plāna īstenošanai vēl pietrūkst, ir politiskā griba. (rdr) ●

Martin Siecker: mūzikas un kriminālromānu cienītājs
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PLENĀRSESIJA ĪSUMĀ
Digitālais tirgus izaugsmes veicināšanai

Atbildot prezidentvalsts Dānijas lūgumam sniegt atzinumu par 
pasākumiem, kas veicami digitālajā jomā, EESK šī gada maijā pie-
ņēma dokumentu “Digitālais tirgus — izaugsmes virzītājspēks”. 
Eiropas Savienībai šajā ziņā ir jāspēj stāties pretī nopietniem 
izaicinājumiem, jo pētījumi rāda, ka līdz 2020. gadam digitālais 
vienotais tirgus Eiropas IKP varētu palielināt par 4 %.

Atzinumā aicināts nekavējoties radīt infrastruktūras, kas visā 
Eiropas Savienības teritorijā, arī attālākos apgabalos, nodrošinātu 
vispārēju piekļuvi internetam. 

Ņemot vērā to, ka līdz 2015. gadam 
95 % darba vietās būs nepieciešamas 
interneta lietotāja iemaņas, minētā 
atzinuma ziņotāja Laure Batut (Fran-
cija, Darba ņēmēju grupa) norāda, 
ka apmācībai šajā jomā ir izšķiroša 
nozīme. Ziņotāja arī atzīmē, ka visām 

sabiedrības grupām, arī vecāka gadagājuma cilvēkiem, jānodrošina 
gan aprīkojuma, gan programmatūras pieejamība. Tas ir viens no 
panākumu priekšnoteikumiem šai jomā. 

Lai veicinātu e-komerciju, EESK iesaka saskaņot ar tirdznie-
cību un netiešiem nodokļiem saistītos tiesību aktus. Komiteja 
vienlaikus brīdina, ka saskaņošanu nedrīkst izmantot kā ieganstu 
nodokļu palielināšanai. (mb) ●

Eiropa vēl nesasniedz enerģētikas jomā 
izvirzītos mērķus

Ceļā uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni Eiro-
pas Savienība un atsevišķas tās dalībvalstis bīstami atpaliek no 

izvirzītajiem mērķiem, — 
tā maija plenārsesijā 
pieņemtajā atzinumā 
par Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam brīdina Eiro-
pas Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteja (EESK).

Pēc Komitejas domām, 
ES neapzinās, cik ļoti tā kavējas ar pašas noteikto mērķu sasnieg-
šanu. “Kavēšanos neļauj saskatīt tas, ka Eiropas Savienībā sevišķi 
piesārņojoši ražošanas procesi iet mazumā, bet citos pasaules 
reģionos to kļūst arvien vairāk, un šādi ražota produkcija tiek 
ievesta Savienībā,” norāda atzinuma ziņotājs Pierre Jean Coulon 
(Darba ņēmēju grupa, Francija).

Atzinumā kritizēts energoefektivitātes un atjaunojamas ener-
ģijas jomā sasniegtais. Norādīts, ka atjaunojamu energoavotu 
izmantošanu kavē nestabilais valdību atbalsts un — dažos gadī-
jumos — vietējo kopienu pretestība.

Komiteja atkārtoti aicina izveidot Eiropas pilsoniskās sabied-
rības forumu, lai, regulāri pulcējot visas ieinteresētās personas 
un dodot tām iespēju apspriest 2050. gadā plānoto enerģētikas 
pāreju, veicinātu informācijas apriti Eiropas Savienībā.

“Sabiedrības atbalsts enerģijas avotu izvēlē ir pārbaudījums 
mūsdienu Eiropas demokrātijai,” uzskata atzinuma līdzziņotājs 
Richard Adams (Dažādu interešu grupa, Apvienotā Karaliste). 
“Ceļvedis 2050. gadam jāizmanto ne vien pēc iespējas plašāku 
debašu rosināšanai eiropiešu vidū, bet arī tam, lai veicinātu 
līdzdalību visos līmeņos: personiskajā, reģionālajā, valstu un ES 
līmenī,” piebilst R. Adams. (mb) ●

Eiropas sociālā uzņēmējdarbība un Eiropas sociālās 
uzņēmējdarbības fonds

Divos atzinumos, proti, “Eiropas sociālās uzņēmējdarbības 
fonds” (ziņotāja — Ariane Rodert, Dažādu interešu grupa) un 
“Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva” (ziņotājs — Giuseppe 
Guerini, Dažādu interešu grupa), EESK ir mudinājusi Komisiju 
un dalībvalstis palielināt publiskā iepirkuma un fi nansējuma pie-
ejamību sociālajiem uzņēmumiem, izstrādāt valstu pamatprin-
cipus sociālo uzņēmumu izaugsmei un pienācīgi ieviest Eiropas 
sociālās uzņēmējdarbības fondu. 

Sociālās ekonomikas sektorā 
ES jau ir nodarbināti vairāk nekā 
11 miljoni iedzīvotāju, kas ir 6 % 
no kopējā darbaspēka. Aptuveni 
viens no katriem četriem Eiropā 
dibinātajiem uzņēmumiem ir 
sociālais uzņēmums. Pašreizējā 
krīzes situācijā, kad pastāvīgi pie-
aug to iedzīvotāju skaits, kam nav 
darba vai piekļuves saimnieciska-

jiem resursiem, EESK vēlas stiprināt izaugsmi, nodarbinātību 
un konkurētspēju, vienlaikus veidojot iekļaujošāku sabiedrību 
atbilstoši stratēģijas “Eiropa 2020“ mērķiem.

EESK uzskata, ka jaunais Eiropas sociālās uzņēmējdarbības 
fonds būtu jāpapildina arī ar citiem fi nanšu instrumentiem, kas 
paredzēti sociālo uzņēmumu attīstībai. Eiropas sociālās uzņē-
mējdarbības fonds pats par sevi nebūs pietiekams instruments, 
lai uzlabotu piekļuvi atbilstošajam kapitālam. (ail) ●

Pirms pieciem gadiem Eiropado-
mes uzdevumā vairākas Eiropā 
ievērojamas personas sāka darbu 
pie ziņojuma par izaicinājumiem, 
kas turpmākajos 20 gados sagaida 
ES. Pārdomu grupa, kuru vada 
Felipe Gonzalez un kurā darbojas 
arī Mario Monti un Lech Walesa, 
2010.  gada maijā nosprieda, ka 
Eiropai vajadzīgs jauns pamats. 
Ziņojumā minētas vairākas priori-
tātes, proti, tautsaimniecības izaug-
sme, konkurētspēja, demokrātiska 
leģitimitāte un vadošā loma cīņā 
pret klimata pārmaiņām. Tie paši 
jautājumi risināti gan Eiropas 
organizētās pilsoniskā sabiedrības 
darbā, gan EESK atklātajās uzklau-
sīšanas sanāksmēs, konferencēs, 
izpētes grupās un atzinumos. Tā 
noteikti nav nejaušība, ka Pārdomu 
grupas rastās atbildes saskan ar 
būtiskāko EESK politiskās nostājas 
principu, proti, “vairāk Eiropas, 
nevis mazāk”.

EEKS uzskata, ka “vairāk Eiro-
pas” ir svarīgākais princips arī attie-
cībā uz daudzgadu fi nanšu shēmu 
2014.–2020. gadam, jo tā noteiks, 
kāds būs ES budžets turpmākajiem 
sešiem gadiem. Laikā, kad tika 
pieņemta iepriekšējā daudzgadu 
finanšu shēma, tautsaimniecības 
attīstība un finansiālā stabilitāte 
lielākajā daļā Eiropas valstu bija 
pašsaprotamas vērtības. Ņemot 
vērā, ka šobrīd stabilitātes nav un 
pāri Eiropai veļas taupības pasā-
kumu vilnis, paredzams, ka tiks pie-
ņemts līdz minimumam samazināts 
budžets. Eiropas Komisija ierosina 
ES kopējo budžetu saglabāt pašrei-
zējā līmenī, proti 1% no ES IKP, 
taču dažas valstis vēlas budžetu 
samazināt. EESK maija plenārse-
sijā savukārt pieņēma atzinumu, 
kurā izteikts ierosinājums budžetu 
palielināt līdz 1,11 %. Atcerēsimies 
budžeta defi nīciju: “budžets ir ieņē-

mumu, izdevumu un resursu plāns 
kādam noteiktam laika posmam, 
un tajā atspoguļoti gan iecerētie 
mērķi, gan fi nanšu nosacījumi”. Ja 
šo defi nīciju piemērojam situācijā, 
kāda pašlaik ir Eiropas Savienībā, 
redzam, ka iecerētie mērķi ir lieli, 
tāpēc būtu jāpārskata gan ES ieņē-
mumi, gan izdevumi. Ja Eiropas 
Savienība vēlas gūt panākumus 
integrācijas jomā un uzņemties 
lielāku atbildību, tai jāpanāk, ka 
izaugsme kļūst par Eiropas soci-
ālā modeļa nodrošinājumu. Lai tas 
izdotos, budžetam, kas ir ES instru-
ments mērķu sasniegšanai, ir jābūt 
pietiekami vērienīgam.

Vienlaikus jāatzīst, ka Eiro-
pas Komisijas priekšlikumā par 
daudzgadu fi nanšu shēmu ierosi-
nāts uzlabot un vienkāršot budžeta 
struktūru. Vēl viens pozitīvs 
aspekts ir Eiropas Komisijas kritika 
attiecībā uz dažu dalībvalstu pieeju 
sarunām, proti, jautājumiem par 
taisnīgu atdevi un horizontālu vien-
līdzību. Attiecībā uz ienākumiem 
EESK atbalsta priekšlikumu ieviest 
jaunu pašu resursu sistēmu, kuras 
pamatā būtu gan PVN  saskaņo-
šana, gan fi nanšu darījumu nodokļa 
(FDN) ieviešana. Runājot par izde-
vumiem, iestādēm un dalībvalstīm 
būtu jāatceras Eiropas pievienotās 
vērtības princips, proti, viens euro, 
kas iztērēts ES līmenī, dod lielāku 
labumu nekā valsts līmenī iztērēts 
euro. Eiropas Komisijas priekšli-
kumā uzlabota arī divu galveno 
budžeta izdevumu pozīciju — KLP 
un kohēzijas politikas — struktūra. 
KLP veicina efektīvas un konkurēt-
spējīgas lauksaimniecības attīstību, 
savukārt kohēzijas politikas mēr-
ķis ir, atbalstot liela mēroga pro-
jektu īstenošanu, novērst fondu 
līdzekļu izkliedēšanas efektu. Taču 
EESK brīdina: ja kohēzijas politikai 
paredzēto līdzekļu saņemšana tiek 

piesaistīta makroekonomikas nosa-
cījumu izpildei, pastāv iespēja, ka 
attīstītie reģioni nonāks nelabvēlī-
gākā situācijā.

Jau minēto principu “vairāk 
Eiropas, nevis mazāk” papildina 
vēl viens aspekts, ko EESK  jau 
vairākkārt uzsvērusi un kas kļūst 
arvien spēcīgāks — un tas ir “Eiro-
pas integrācijas trūkuma radītās 
izmaksas”. Ja ES budžeta apjoms, 
efektivitāte un pārredzamība neat-
bildīs paredzamo izaicinājumu 
nozīmīgumam, var izrādīties, ka 
21. gadsimta problēmas mums būs 
jārisina novājinātā Eiropas Savie-
nībā, un tas nozīmētu gluži pretēju 
attīstības ceļu tam, kādu ieteikusi 
Pārdomu grupa. (asp) ●

Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Attīstības programmas Padome 
1989.  gadā ierosināja katru gadu 
11.  jūlijā atzīmēt Pasaules iedzī-
votāju dienu, lai tādējādi pievērstu 
uzmanību pasaules iedzīvotāju un 
ilgtspējīgas attīstības problēmām. 
Abi minētie jautājumi, proti, pasau-
les iedzīvotāju un ilgtspējīgas attīstī-
bas problēmas, ir cieši saistīti, tāpēc 
izdevuma “EESK Info” pārstāvji uz 

11. jūlijs — Pasaules iedzīvotāju diena

sarunu par Pasaules iedzīvotāju dienu 
aicināja EESK Ilgtspējīgas attīstības 
novērošanas centra priekšsēdētāju 
Hans-Joachim Wilms. 

“EESK Info”: Vai Pasaules 
iedzīvotāju dienas atzīmēšana 
nav zaudējusi savu nozīmi? 

Hans-Joachim Wilms: Tās atzīmēšana 
arvien ir svarīga, jo mums jāapsver, 

kā risināsim iedzīvotāju problēmas, 
it īpaši tās, kas saistītas ar pārtikas 
nodrošinājumu. Arī Komitejā izvei-
dojušās divas lauksaimnieku “nomet-
nes”. Tradicionālās lauksaimniecības 
aizstāvji uzskata, ka mēs varam ražot 
vairāk, paplašinot apstrādājamās 
zemes platības. Es gan piederu pretējai 
nometnei un uzskatu, ka ikviens pla-
nētas iedzīvotājs būtu paēdis, ja tiktu 
ievērots distributīvais taisnīgums. 

“EESK Info”: Ko tas nozīmē?

HJW: ANO Pārtikas un lauksaimnie-
cības organizācijas apkopotā statistika 
liecina, ka pasaulē pārtiku var saražot 
tā, lai tās pietiktu ikvienam, taču pār-
tika netiek ražota tur, kur tās trūkst, 
turklāt netiek nodrošināta ne atbils-
toša pārtikas kvalitāte, ne daudzums. 
Svarīgi ir saprast, kā to mainīt. Sekas ir 
postošas. Piemēram, var minēt mežu 
iznīcināšanu Brazīlijā un Argentīnā. 
Tas, ka eiropieši pārtiku nespēj saražot 
pietiekamā apjomā, liecina, ka izmai-
ņas nepieciešams gan mūsu pašu, gan 
attīstības valstu ražotāju attieksmē. 
Otrs aspekts, kas būtu uzsverams, ir 
pēdējā gadsimta laikā notikušās izmai-

ņas ēšanas paradumos, piemēram, 
palielinājies gaļas patēriņš. 

“EESK Info”: Kas būtu 
jāmaina?

HJW: Lai izdotos radīt visaptverošu 
sistēmu, būtu jāveic daudzas lietas. 
Ieteikums paplašināt lauksaimniecī-
bas zemju platības ir pārāk vienkār-
šota pieeja. Mums jānodrošina, ka 
valstis ir cik vien iespējams neatkarī-
gas. Piemēram, dzīvnieku izcelsmes 
pārtikas transportēšanai pāri visai 
pasaulei nav nekāda loģiska skaidro-
juma. Tikpat aplami ir Vācijas dabas 
rezervātus pārvērst tā, lai tur varētu 
audzēt biomasas materiālu. Un tie ir 
tikai divi piemēri. 

“EESK Info”: EESK vairākkārt 
skaidri norādījusi, ka mums 
jāpārdomā gan ražošanas, 
gan patēriņa paradumi. Vai 
uzskatāt, ka tas ir ilgspējīgas 
attīstības vienīgais 
nosacījums?

HJW: Pirms desmit gadiem par 
ilgtspējīgas attīstības jautājumiem 

Būvēt tiltus pāri nemierīgiem ūdeņiem
Intervija ar Dānijas Eiropas lietu ministru Nicolai Wammen 

“EESK Info”: Kādi ir Dānijas 
prezidentūras mērķi?

Nicolai Wammen: Jau sākumā 
bija skaidrs, ka Dānija ES Pado-
mes prezidentūru pārņem 
nopietnas ekonomikas krīzes 
laikā. Dānijas skaidrs mērķis bija 

Eiropai palīdzēt atgūties no krīzes 
— nevis ar virsrakstos minētiem 
skaļiem saukļiem visā Eiropā, bet 
cītīgi strādājot un sasniedzot rezul-
tātus, kas Eiropai ir nepieciešami. 
Lai tas īstenotos, pēdējos sešus 
mēnešus esam smagi strādājuši, 
“būvējot tiltus pāri nemierīgiem 
ūdeņiem” un virzot uz priekšu 
sarunas.

Prezidentvalsts Dānija ir palī-
dzējusi veidot ekonomikas poli-
tiku, kas ļauj krīzi pārvarēt no 
divām pusēm: proti, lai nodroši-
nātu atveseļošanos, bija jāatjauno 
uzticamība, konsolidējot publiskās 
finanses, un vienlaikus jāsekmē 
izaugsme un jaunas darba vietas, 
īstenojot reformas un jaunas ini-
ciatīvas.

Atskatoties uz prezidentūras 
darbu, manuprāt, tagad var teikt, 
ka esam Eiropai palīdzējuši spert 
svarīgu soli šajā virzienā.

“EESK Info”: Kādi, jūsuprāt, 
ir Dānijas prezidentūras 
nozīmīgākie sasniegumi?

NW: Jau no paša sākuma Dānija 
koncentrējās uz cītīgu un smagu 
darbu, lai Eiropai palīdzētu virzī-
ties uz priekšu. Šajos sešos mēne-
šos esam centušies sasniegt reālus 
rezultātus. Vissvarīgāko sasnie-
gumu nevar raksturot vienā rin-
diņā; kopumā tas ir fakts, ka esam 
parādījuši: ES strādā un sasniedz 
rezultātus, neskatoties uz krīzi. 
Esmu lepns, ka prezidentvalsts 
Dānija sadarbībā ar ES iestādēm ir 
sniegusi ievērojamu ieguldījumu, 
lai Eiropa varētu pārvarēt krīzi.

Papildus darbam ekonomikas 
jomā, vēlos uzsvērt trīs citus sasnie-
gumus. Pirmkārt, tā ir vienošanās 
par energoefektivitātes direktīvu. 
Tā ir nozīmīga iniciatīva ne tikai 
tādēļ, ka tā paver iespēju risināt 
ar klimatu saistītus jautājumus un 

mazināt energoatkarību, bet arī 
Eiropā radīt 400 000 darba vietu. 
Svarīgs sasniegums ir arī viesabo-
nēšanas direktīva. Tas nodrošinās 
zemākas cenas sarunām mobilajā 
tīklā, kad viedos tālruņus izmanto 
ārzemēs. Visbeidzot, Serbijai pie-
šķirot kandidātvalsts statusu, esam 
spēruši svarīgu soli, lai Eiropā sek-
mētu demokrātiju.

“EESK Info”: Dānijas 
prezidentūrai raksturīga 
iezīme bija izmaksu 
efektivitāte. Tas, ka jūs 
sanāksmēs piedāvājāt 
tikai krāna ūdeni, jums 
deva iesauku “krāna ūdens 
prezidentūra” …

NW: Atklāti runājot, esmu ļoti 
lepns par šo iesauku. Kāpēc? Tas 
ir kā trāpījums naglai uz galvas: 
Dānijā ir ne tikai lielisks svaigs 
krāna ūdens, bet mēs arī pievēr-
šam ļoti lielu uzmanību “zaļajai” 

izmaksu efektivitātei. Mēs rūpēja-
mies par saviem resursiem un CO
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emisijām. Un tieši tas ir bijis viens 
no vadošajiem pamatprincipiem 
visas prezidentūras darba plāno-
šanā.

Tāpēc visas sanāksmes norises 
vietas un viesnīcu numuri bija apzī-
mēti ar ekomarķējumu. Ēdienkar-
tes tika veidotas, pamatojoties uz 
sezonas produktiem, un 50 % no 
tiem sarūpēja vietējie piegādātāji. 
Turklāt tika īstenotas programmas, 
lai samazinātu pārtikas atkritumus, 
kurus tieši transportēja uz vietējo 
biogāzes iekārtu un pārvērta par 
enerģiju Dānijas mājsaimniecībām.

Zinu, ka Dānijas “zaļā pieeja” ir 
iedvesmojusi vairākus manus kolē-
ģus, tāpēc ceru, ka citas prezidentū-
ras pārņems šo praksi. (pln/mb)
 ●

Nicolai Wammen, 
Dānijas Eiropas lietu ministrs

Benedicte Federspiel, EESK locekle, 
Dažādu interešu grupa

Marie-Louise Knuppert, EESK locekle, 
Darba ņēmēju grupa

Nils Juhl Andreasen, EESK loceklis, 
Darba devēju grupa
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Dānijas prezidentūra EESK Dānijas 
locekļu skatījumā
Mums ir jāmaina patēriņa ieradumi. Citas iespējas nav
Intervija ar EESK locekli un Dānijas Patērētāju padomes galveno padomnieci 

Benedicte Federspiel

Prezidentūra — ugunsgrēka dzēšana
Intervija ar EESK Darba devēju grupas locekli, Dānijas 

Lauksaimniecības un pārtikas padomes direktoru 

Nils Juhl Andreasen

“EESK Info”: 2012. gada 
15. martā, atzīmējot 
Eiropas Patērētāju dienu, 
EESK sadarbībā ar Dānijas 
Patērētāju padomi rīkoja 
konferenci par ilgtspējīga 
patēriņa jautājumiem krīzes 
apstākļos. Vai domājat, ka 
ES prezidentvalsts Dānija 

“EESK Info”: Neilgi pirms 
Dānijas kļūšanas par ES 
prezidentvalsti jūs stingri 
norādījāt, ka prezidentūras 
galvenais uzdevums būs 
veicināt Eiropas uzņēmumu 
konkurētspēju, sevišķi 
pārtikas nozarē. Kā vērtējat 
sasniegto šai jomā?

Nils Juhl Andreasen: Grūti spriest, 
jo ļoti daudz pūļu nācās veltīt ES 
finanšu krīzei un attiecīgi euro 
glābšanai. Tā drīzāk bija avārijas 
novēršana, nevis pozitīva impulsa 
vadīta Eiropas uzņēmumu konku-
rētspējas stiprināšana. Un tomēr es 
ticu, ka tālākā perspektīvā Eiropas 
uzņēmējdarbība — arī lauksaim-
niecības un pārtikas nozare — šādi 
iegūs priekšrocības, kas tai ļaus 
veiksmīgāk konkurēt.

“EESK Info”: Dānijas 
prezidentūra vadīja 
sarunas par kopējās 
lauksaimniecības reformu; 
tagad šo darbu pārņems 
nākamā prezidentvalsts 
Kipra. Vai sarunas, jūsuprāt, 
ir uz pareizā ceļa?

sadzirdēja mūsu aicinājumu 
pārvērtēt pašreizējo patēriņa 
praksi?

Benedicte Federspiel: Ir visas iespē-
jas, lai mūs sadzirdētu, jo “zaļš” un 
“ilgspējīgs” ir Dānijas valdības un 
arī prezidentūras vispārējais moto 
un mērķis. Konferencē uzstājās gan 
ministri, gan citas ievērojamas per-
sonas un uzsvēra, ka nav vairs citas 
iespējas, kā vien mainīt pašreizējos 
patēriņa ieradumus. 

“EESK Info”: Vai argumenti 
ilgtspējīga patēriņa 
atbalstam krīzes apstākļos 
nekļūst maznozīmīgāki?

BF: Mēs vairs nevaram atļauties 
ilgspējīgas attīstības jautājumus 
neiekļaut kādā no politikas jomām. 
Atrodot ceļu krīzes pārvarēšanai, 
rastos arī jauni pieejami un ilgspējīgi 
risinājumi. Viens no piemēriem ir 

NJA: Es drīzāk teiktu, ka sarunas 
stāv uz vietas, tāpēc nav iespē-
jams spriest par to, vai virziens ir 
pareizs. Daudz laika ir veltīts tam, 
lai ieviestu skaidrību par Eiropas 
Komisijas izvirzīto priekšlikumu 
un tā sekām. Dalībvalstis un NVO 
tikai nesen nāca klajā ar skaidru 
viedokli un nostāju.

Tikmērsituācija strauji mainās, 
jo Eiropas Savienībā padziļinās 
fi nanšu krīze, pasaules tirgū pār-
veidojas pārtikas pieprasījuma un 
piedāvājuma modeļi un arvien 
vairāk uzmanības tiek pievērsts 
ilgtspējīgai ražošanai un patēri-
ņam. Visu šo faktoru kopums var 
spēcīgi ietekmēt politisko noskaņo-
jumu attiecībā uz lauksaimniecības 
un pārtikas nozares nozīmi Eiropas 
Savienībā un uz Eiropas lauksaim-
nieciskās ražošanas modeli.

“EESK Info”: Vai Dānijas 
prezidentūra pašā Dānijā 
izraisīja plašu interesi, 
vai arī drīzāk pagāja 
nepamanīta?

NJA: Dānijā un Briselē netrūka 
daždažādu pasākumu, un šajā ziņā 
Dānijas valdība savu darbu pavei-
kusi godam. Diemžēl ziņu virs-
rakstos dominēja vairākas iekšējās 
problēmas un ES fi nanšu krīze, kas 
novērsa uzmanību no ES jautāju-
miem un Dānijas prezidentūras 
paveiktā. (pln/mb) ●

nesen pieņemtā direktīva par ener-
goefektivitāti. Dānijas rūpniecības 
nozares pārstāvji nesen apstiprināja, 
ka līdz 2020. gadam būtu jāspēj īste-
not gan tautsaimniecības, gan vides 
mērķus. 

“EESK Info”: Kas būtu darāms, 
lai patērētājiem būtu vieglāk 
pieņemt ilgspējīga patēriņa 
ieradumus?

BF: Mums katram būtu jāapzinās 
pašu atbildība, un vārdiem “ilgspē-
jīgs patēriņš” būtu jākļūst par mūsu 
visu jauno devīzi. Šajā sakarā prezi-
dentvalsts lūdza Komiteju izstrādāt 
atzinumu par ilgtspējīga patēriņa 
un ražošanas veicināšanas iespējām. 
Tomēr vienkāršu risinājumu šai 
problēmai nav. Turpmāko gadu laikā 
būs nemitīgi jādomā, kā panākt, lai 
patērētājiem būtu pieejami ilgtspējīgi 
produkti un pakalpojumi. (pln/mb)
 ●

Energoefektivitāte: Dānijas prakse
Intervija ar EESK Darba ņēmēju grupas locekli un Dānijas Arodbiedrību 

konfederācijas sekretāri Marie-Louise Knuppert

“EESK Info”: Pagājušā gada 
decembrī jūs teicāt, ka 
prezidentūrai vajadzētu likt 
uzsvaru uz videi draudzīgu 
darba vietu radīšanu un 
jauniešu iekļaušanu darba 
tirgū. Vai prezidentūra šajā 
jomā ir pietiekami paveikusi?

Marie-Louise Knuppert: Preziden-
tūra ir izdarījusi visu, kas bija tās 
spēkos, lai izaugsme un darba vietas 
kļūtu par svarīgu darba programmas 

prioritāti — ekonomikas krīzes aps-
tākļos tas nav vienkāršs uzdevums. 
Esmu gandarīta, ka prezidentūrai ir 
izdevies nodrošināt vienošanos par 
energoefektivitātes direktīvu.

Ja tas nebūtu izdevies, mēs būtu 
zaudējuši vienreizēju iespēju palīdzēt 
ES valstīm efektīvi samazināt ener-
ģijas patēriņu un vienlaikus sekmēt 

tūkstošiem darba vietu izveidi laikā, 
kad tās ir ļoti vajadzīgas.

Dānijas prezidentūra īpašu uzma-
nību ir veltījusi jauniešu nodarbinā-
tībai. Tagad pienācis laiks rīkoties. 
Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai 
jāvirza sava politika uz to lielāku 
iespēju radīšanu jauniešiem. To 
varētu panākt, proaktīvāk izmanto-
jot Eiropas Sociālo fondu. Šajā sakarā 
Dānijas Arodbiedrību konfederācija 
un Dānijas darba devēji ir ierosinā-
juši, ka fonda resursus varētu izman-
tot, lai dalībvalstīs atbalstītu darba 
pieredzes shēmu ieviešanu.

To varētu atspoguļot arī sarunās 
par publiskā iepirkuma direktīvām, 
kurās pilnīgi likumīgi varētu iekļaut 
prasību, ka tiem, kas vēlas noslēgt 
valsts pasūtījuma līgumu, jānodro-
šina noteikts skaits prakses vietu. Tie 
ir tikai divi praktiski piemēri.

“EESK Info”: Jūs 
Kopenhāgenā nesen 
piedalījāties sanāksmē, kas 
bija veltīta jautājumam par 
to, kā iedzīvotājus iesaistīt 
Eiropas projektā. Vai dāņus 

ir grūti iesaistīt Eiropas 
debatēs?

MLK: Uzticēšanos un sabiedrības 
atbalstu dalībai Eiropas Savienībā 
var iegūt tikai tad, ja iedzīvotāji 
redzēs, ka ES politiķi risina viņu 
problēmas. Iedzīvotājiem jājūt, kā ES 
ir uzlabojusi viņu ikdienas dzīvi. Ir 
konkrēti priekšlikumi, kā to izdarīt; 
arī iepriekš minētie piemēri.

“EESK Info”: Vai Dānijā 
komunikācijas jomā ir 
īstenoti pasākumi, no kuriem 
ES varētu mācīties?

MLK: Eiropas Savienībai komuni-
kācijas jomā jābūt pēc iespējas kon-
krētākai, lai arī tas pirmām kārtām 
ir lēmumu pieņēmēju uzdevums 
dalībvalstīs. Bornholmas salā pēc 
Zviedrijas parauga izveidotā “pil-
soņu platforma” (Folkemødet) ir 
tikai viens no piemēriem, kā notiek 
tiešs politiķu un sabiedrības dialogs. 
ES komunikācijas politikas pamatā 
vajadzētu būt atklātiem koordinā-
cijas mehānismiem un pieredzes 
apmaiņai, ko tagad izmanto daudzās 
citās jomās. (pln/mb) ●

Globalizācija un uzņēmumu pārvietošana: 
vai ES rūpniecībai ir nākotne?
Pepe jau daudzus gadus bija 
strādājis saules enerģijas paneļu 
rūpnīcā kādā no ES dalībval-
stīm. Viņam bija lielisks darbs, 
pastāvīgs darba līgums un labi 
darba apstākļi. Uzņēmums labi 
pelnīja un nemitīgi paplašinājās. 
Tas plauka, izmantojot vietējo 
iestāžu īpašos noteikumus un 
valsts subsīdijas atjaunojamās 
enerģijas nozarei. Viss likās 
ideāli, līdz sākās krīze. Un svētki 
bija beigušies. 

Budžeta ierobežojumu dēļ 
valsts valdība bija spiesta sama-
zināt subsīdijas, tāpēc strauji 
kritās pieprasījums pēc saules 
enerģijas paneļiem. Uzņēmums 
nolēma rūpnīcu slēgt un ražo-
šanu pārcelt uz Meksiku. Visus 
darbiniekus atlaida, un viņi 
kļuva par bezdarbniekiem, kuru 
īpatsvars jau tobrīd bija 40 % no 
valsts darbaspējīgajiem iedzīvo-
tājiem. 

Pepes dzīve bija negaidīti 
nonākusi strupceļā. Galu galā 
viņš pieņēma darba līgumu 
uz īsu laiku, lai jaunajā saules 
enerģijas paneļu rūpnīcā Mek-
sikā apmācītu vietējos strād-
niekus — tos, kuri stāsies viņa 
vietā. Pēc tukšiem solījumiem 
viņš beigās palika bez darba. 

Tūkstošiem strādnieku tāpat 
kā Pepe ir saskārušies ar rūpnie-
cības pārmaiņām un globalizā-
ciju, kas rada problēmas aizvien 
vairāk integrētajam iekšējam 
tirgum. Lai minētās problēmas 
risinātu, ES un EESK 2002. gadā 
izveidoja Rūpniecības pārmaiņu 
konsultatīvo komisiju (CCMI). 
CCMI pilnvaras ietver norišu 
prognozēšanu, iepriekšēju vēr-

tēšanu un analīzi, lai nodrošinātu 
pozitīvu, konstruktīvu pieeju rūp-
niecības pārmaiņu pārvaldībai, 
ņemot vērā ekonomikas, sociā-
los, teritoriālos un vides aspektus. 
Tās locekļi, kas pārstāv dažādas 
ekonomikas modernizācijas skar-
tās nozares, dod CCMI komisijai 
morālas tiesības tieši vērties pie 

citiem ES politikas veidotājiem. 
Tās mērķis ir skaidrs — saglabāt 
ES rūpniecības konkurētspēju un 
vienlaikus panākt, ka pārmaiņas ir 
sociāli pieņemamas. CCMI priekš-
sēdētājs Jorge Pegado Liz komisijas 
trīs galvenos uzdevumus formulē 
šādi: ar saviem atzinumiem popu-
larizēt ES dibinātāju principus, 
gatavoties tādām attīstības norisēm 
kā globalizācija, sociālo kontaktu 
tīklu veidošana un jaunas darba 
metodes un paredzēt rūpniecības 
pārmaiņas un pārstrukturēšanu 
un sagatavoties tām. Mācīties no 
pagātnes, proaktīvi vērot tagadni 
un prognozēt nākotni.

Kopš ekonomikas, finanšu un 
visu pārējo veidu krīzes sākuma ar 
CCMI starpniecību savu viedokli 
ir pauduši visi attiecīgie rūpniecī-
bas dalībnieki — gan darba ņēmēji, 
gan darba devēji. 2011. gada maijā 
CCMI pieņēma trīs atzinumus, 

kuros ir runa par to, kā globalizā-
cija šobrīd ietekmē ES rūpniecības 
politiku. CCMI nostāja ir skaidra 
un nepārprotama. Globalizācija ir 
radījusi dinamiku, kas uzņēmu-
miem liek pārcelties uz ārvalstīm 
un/vai pārstrukturēties. Taču, 
saskaroties ar draudiem, ka lēts 
darbaspēks un slikti darba apstākļi 
ārpus Eiropas varētu samazināt un 
iznīcināt darba vietas pašu mājās, 
vadībai un darbiniekiem pamazām 
jāapzinās, ka nepieciešama sadar-
bība, lai pretotos uzņēmumu pār-
celšanai. Uz priekšu ved tikai viens 
ceļš: tikai ar izglītību un apmācību, 
inovāciju un ilgtspējīgu attīstību 
Eiropa var saglabāt savu vadošas 
ekonomikas lielvaras stāvokli. 

Tā kā aizvien lielāku nozīmi 
iegūst tehnoloģija un pētniecība, 
CCMI ir pievērsusies IKT un pakal-
pojumiem, proti, nozarēm, kurās 
Eiropa atpaliek. “Tas ir jaunais 
kaujas lauks, kurā mums jāpārspēj 
Ķīna un Indija,” piebilst EESK 
loceklis Joost P. van Iersel, kurš ir 
ziņotājs atzinumam “Rūpniecības 
politika globalizācijas laikmetā”. 

12. jūnijā CCMI ar konferenci 
“Par nepārtrauktām, ilgtspējīgām 
rūpniecības pārmaiņām” atzīmēja 
desmito savas pastāvēšanas gada-
dienu. Konferencē pulcējās Eiropas 
rūpniecības apvienību, arodbied-
rību pārstāvji un politikas veido-
tāji, lai analizētu situāciju Eiropas 
rūpniecībā, tās pagātnes problēmas 
un nākotnes orientāciju. 

Pepes stāsts nemitīgi atkārtojas 
visā Eiropā; CCMI ir apņēmusies 
situāciju mainīt. (ail) ●

Kāpēc Eiropas Savienībai vajadzīgs citāds budžets, 
un kādam tam jābūt?

nopietni neviens nerunāja. Šobrīd 
ikvienam ir skaidrs, ka turpināt dzī-
vot pēc līdzšinējiem ieradumiem nav 
iespējams. Visus nodarbina krīzes 
problēmas, un visiem nepieciešami 
īstermiņa risinājumi. Tomēr ilgt-
spējīga attīstība un īstermiņa risinā-
jumi — tās ir divas nesavienojamas 
lietas. Laimīgā kārtā ilgtspējīgas 
attīstības jautājumiem mūsu ikdienā 
ir arvien vairāk nozīmes, un šī ten-
dence attīstīsies.

“EESK Info”: Kas būtu jādara, 
lai ilgtspējīgas attīstības 
programma īstenotos? 

HJW: Mums jāgūst skaidrs priekš-
stats par to, kā rīkosimies tālāk, un 
jāvienojas par darbības jomām un 
uzraudzību. Manuprāt, vissvarīgā-
kais ir panākt, ka politiskie līderi 
uzņemas atbildību par savu rīcību 
un pierāda, ka ir gatavi veikt stra-
tēģiskas pārmaiņas. Turklāt būtiski 
ir vienoties par konkrētiem rīcības 
plāniem. (kf) ●

aicinot dalībniekus iedomāties, cik 
grūti lielākajai daļai dalībvalstu būtu 
bijis pārdzīvot šādu pasaules fi nanšu 
krīzi vienatnē. 

Kopumā EESK mērķis, rīkojot šo 
konferenci, kuru plaši atspoguļoja 
plašsaziņas līdzekļos, bija sniegt 
ieguldījumu debatēs par to, kādai 
vajadzētu būt ES ekonomiskajai 
pārvaldībai. Ir risks, ka šāda veida 
debatēs tiek ņemta vērā tikai ilgter-
miņa politika, taču šoreiz referenti 
apzinājās to, ka lēmumiem, kas 
jāpieņem turpmākajos mēnešos, 
būs milzīga nozīme ES nākotnē. Šis 
lēmums tieši skars iedzīvotāju ikdie-

nas dzīvi, ietekmējot, piemēram, 
nodarbinātību, sociālās nevienlīdzī-
bas pastiprināšanos un MVU pie-
kļuvi aizdevumiem. Tādējādi EESK 
arī turpmāk būs unikāla platforma 
diskusijām, kas savos atzinumos un 
dialogā ar citiem Eiropas līmeņa 
dalībniekiem piedāvā konkrētus 
priekšlikumus. 7. jūnijā rīkotā kon-
ference ir daļa no minētās pieejas, 
kas cenšas arī parādīt, ka Eiropas 
Savienība, iespējams, ir tuvāk tai 
vienotībai, kas saskatāma no ārpu-
ses, nevis ceļā uz stagnāciju un vis-
pārēju paralīzi. (asp) ●

DĀNIJAS PREZIDENTŪRA EIROPAS SAVIENĪBAS PADOMĒ

“Aktīvs pilsoniskums”
“Labākai Eiropas sabiedrībai”

Aktīvs pilsoniskums Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejas funkciju pildīšanā ir 
ļoti nozīmīgs. Šajā grāmatā 24 EESK locekļi 
izteikušies par savu personīgo ieguldījumu 
sabiedrības labā, būdami uzņēmēji, arodbied-
rību darbinieki, brīvprātīgā darba veicēji un 
aktīvisti, un atklājot plašu un aizraujošu inte-
rešu un prioritāšu klāstu. Taču visus vieno 
solidaritāte ar līdzcilvēkiem un bažas par 
viņu labklājību. (cl) ●
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Pierre Jean Coulon, EESK loceklis, 
Darba ņēmēju grupa
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REDAKTORA SLEJA

Valsts parāda krīze un fi skālā savienība: 
Vienas monētas divas puses?

Godātie lasītāji!
Ilgtspējīgai attīstībai veltītā ANO  konference 
“Rio+20”, kas 2012. gada 20.–22. jūnijā notika 
Riodežaneiro un turpināja 1992.  gada Zemes 
samita darbu, bija lieliska iespēja apspriest ilgt-
spējīgas nākotnes veidošanu, taču šīs tikšanās 

rezultāti noteikti nebija tik efektīvi, kā EESK delegācija būtu gribējusi sagaidīt.

Pagājušajā gadā EESK izstrādāja integrētu un visaptverošu programmu, 
kurā vienlīdz liela nozīme ir visiem trim ilgtspējīgas attīstības pīlāriem — 
sociālajam, ekonomiskajam un vides aspektam. Komiteja īpaši atbalstīja tāda 
ilgtspējīgas attīstības ceļveža izstrādāšanu, kurā būtu izklāstīti konkrēti mērķi, 
uzdevumi, pasākumi un mehānismi. Ar nožēlu jāsaka, ka Eiropas un pasaules 
pilsoniskās sabiedrības daudzās cerības netika ņemtas vērā, un nu atliek vien 
cerēt, ka īstenošanas posmā izdosies rast iespēju uzlabojumiem un pasāku-
miem, kas sniedzas tālāk par Rio konferences nobeiguma deklarācijā noteikto.

Valstu un valdību vadītāji Rio konferencē neizmantoja unikālu iespēju 
un nepieņēma izšķirošu lēmumu, kas pavērtu ceļu uz lielāku sociālo un vides 
taisnīgumu. Man patiesi visvairāk žēl, ka turpmākajiem gadiem nav konkrētas 
rīcības plāna un saistošu nolīgumu par ilgtspējīgas attīstības praksi. Arī ilgt-
spējīgas attīstības sociālais aspekts diemžēl netika pietiekami uzsvērts. Turklāt 
nabadzības izskaušanas, pārtikas pieejamības, tīra ūdens nodrošinājuma un 
arī ilgtspējīgas enerģētikas mērķiem netika veltīts tik daudz uzmanības, cik 
mēs vēlētos. Konferencē arī netika atrisināts jautājums par Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vides programmas pārveidi par specializētu ANO aģentūru.

Visbeidzot, ar nožēlu jāatzīmē, ka arī ombuds nākamajām paaudzēm netika 
izveidots. Simboliski svarīgi būtu bijis atzīt, ka šāda starptautiska institūcija 
vajadzīga nākamo paaudžu interešu aizstāvēšanai, lai parādītu, ka tās ir sva-
rīgākas par īstermiņa ekonomiskām interesēm.

Taču daži konferences rezultāti uzskatāmi par panākumiem. Mēs priecāja-
mies, ka nobeiguma deklarācijā galvenais uzsvars likts uz “zaļās ekonomikas” 
jautājumiem, jo tā ir ilgtspējīgas attīstības virzītājspēks. Mēs atzinīgi vērtējam 
arī ilgtspējīgas attīstības mērķu jēdziena ieviešanu. Šis jēdziens iespējami ātrāk 
jāizstrādā un jāsāk tā piemērošana praksē, lai samits būtu par starta punktu 
tādām pārmaiņām pasaulē, kuru ietekmē mūsu pašreizējā sabiedrība pārtaptu 
ilgtspējīgā un iekļaujošā sabiedrībā. Vēl viens ne mazāk svarīgs aspekts ir 
pilsoniskās sabiedrības lomas atzīšana ilgtspējīgas attīstības veicināšanā un 
īstenošanā.

Kā jau iepriekš minēju — ceļš līdz Rio konferencei un tālākā virzība pēc 
tās ir vienlīdz būtiski šī procesa posmi. Darbam pēc konferences “Rio+20” 
turpmāk jākļūst par vienu no pilsoniskās sabiedrības prioritātēm. Šis jautā-
jums būs arī manas uzmanības lokā, kamēr vien mans priekšsēdētaja pilnvaru 
termiņš EESK nebūs noslēdzies.

Staff an Nilsson
Priekšsēdētājs

2012. gada 13. jūlijā 
Reikjavikā, Islandē: pirmā 
ES un Islandes Apvienotā 
konsultatīvā komiteja 

2012. gada 6. septembrī
Kiprā: uzklausīšana par tematu 
“Sociālo, veselības aprūpes, 
izglītības un ar mājsaimniecību 
saistītu pakalpojumu nozare”

2012. gada 25. septembrī 
EESK telpās Briselē: konference 
“Izšķirošais solis ceļā uz spēcīgāku 
Eiropu. Pilsoniskā sabiedrība — 
pilntiesīgs partneris stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā”

2012. gada 28. septembrī 
Lisabonā, Portugālē: Konference 
par tematu: “Darba tirgus 
reformas, reaģējot uz krīzi” 
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Eiropas bites!

Bites kopš seniem laikiem pildījušas 
nozīmīgu funkciju vides dabiskās 
kārtības uzturēšanā. Apputeksnējot 
augus, tās ir svarīga lauksaimniecis-
kās darbības daļa. Pēdējo gadu laikā 
satraucoši strauji notiek medus bišu 
izmiršana. Šīs parādības iemesls vēl 
nav zināms, taču iespējamie cēloņi ir 
piesārņojums, monokultūru audzē-
šana un pārmērīga pesticīdu lietošana. 

Komiteja apzinās minēto problēmu un tās ietekmi uz bioloģisko daudz-
veidību, pārtikas kvalitāti un nodrošinājumu. Tāpēc Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteja un Reģionu komiteja 2012. gada 7. maijā uz Jacques 
Delors ēkas jumta Briselē novietoja divus bišu stropus. Ar to noslēdzas projekts, 
kuru abas Komitejas uzsāka aptuveni pirms gada sadarbībā ar apvienību Apis 
Bruoc Sella, kas cenšas popularizēt stropu uzstādīšanu uz pilsētas namu jum-
tiem. Projekta mērķis ir parādīt, ka arī pilsētām ir jāuzņemas pienākumi, lai 
saglabātu bioloģisko daudzveidību, un ka mēs ikviens varam palīdzēt nosargāt 
mūsu apdraudētās ekosistēmas.

31. maijā vairākiem laimīgajiem klātesošajiem, kas piedalījās Komitejas 
Pilsētas bišu projekta ofi ciālajā atklāšanā, bija izdevība nogaršot Komitejas 
pirmo medu (tikai 20 dienu “darba” augļus). Gaidāms, ka abi stropi gadā 
saražos apmēram 40 kg medus. (rdr) ●

2012. gada atvērto durvju diena
EESK ver durvis publikai

2012.  gada 12.  maijā — ES iestāžu 
20. atvērto durvju dienā — Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteju 
apmeklēja vairāk nekā 3000 cilvēku. 
Lai vērstu uzmanību uz tematiem, ko 
izskatīs ANO konferencē “Rio+20” par 
ilgtspējīgu attīstību, pasākuma temats 
šogad bija ilgtspēja un zaļā ekonomika. 
Apmeklētājiem tika piedāvāta iespēja 

radoši un interaktīvi iepazīties ar tādiem svarīgiem jautājumiem kā vidi sau-
dzējošas darba vietas, atjaunojamā enerģija, ilgtspējīgas pilsētas un ūdens 
patēriņš.

Viņi varēja aprunāties ar Komitejas locekļiem un darbiniekiem, iegūt infor-
māciju par EESK darbu un iesaistīties izklaidēs visai ģimenei. Pasākumos visu 
dienu piedalījās Komitejas priekšsēdētājs Staff an Nilsson un priekšsēdētāja 
vietniece Anna Maria Darmanin, kā arī ģenerālsekretārs Martin Westlake, 
kuri apsveicinājās ar apmeklētājiem un informēja par vides jautājumiem. 

Arī šogad daudzu Komitejas locekļu un darbinieku izcilais (un brīvprātī-
gais) darbs palīdzēja nodrošināt sekmīgu iniciatīvas norisi un parādīt sabied-
rībai dinamisku un dzīvu mūsu iestādes tēlu. (rdr) ●

Redaktors:
Karin Füssl (kf)
Tomasz Jasiński — EESK locekļu pārstāvis 
redkolēģijā (Darba ņēmēju grupa, Polija) (tj)

Šā izdevuma līdzautori:
Maciej Bury (mb) 
Raff aele De Rose (rdr) 
Alejandro Izquierdo Lopez (ail) 
Nadja Kačičnik (nk) 
Chloé Lahousse (cl) 
Peter Lindvald-Nielsen (pln) 
Makeda Peter (mp) 
Antonio Santamaria Pargada (asp) 

Koordinatore:
Nadja Kačičnik 

Adrese:

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Jacques Delors ēka, 
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 
B-1040, Bruxelles/Brussel, 
Belgique/België

Tālr.: (+32 2) 546 93 96 vai 546 95 86

Fakss: (+32 2) 546 97 64

E-pasts: eescinfo@eesc.europa.eu

Tīmekļa vietne: http://www.eesc.europa.eu/

“EESK Info” iznāk deviņas reizes gadā EESK plenārsesiju laikā.

Bezmaksas “EESK Info” izdevums papīra formātā vācu, angļu un franču valodā ir pieejams Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu padomes preses dienestā.

“EESK Info” PDF formātā 22 valodās ir pieejams arī EESK tīmekļa vietnē:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

“EESK Info” nav EESK darba ofi ciāls pārskats. Ofi ciālos dokumentus publicē Eiropas Savienības 
Ofi ciālajā Vēstnesī vai citās EESK publikācijās.

Pārpublicēšana ir atļauta ar atsauci uz “EESK Info” (nosūtot kopiju redaktoram).

Tirāža: 15 500 eksemplāru

Nākamais numurs: 2012. gada septembrī

Ekonomikas krīze, kas aizsākās ASV, 
kopš 2008. gada ir kļuvusi par gal-
veno tematu plašsaziņas līdzekļos 
un vadošo pasaules politiķu darba 
kārtībā. Tagad, kad krīze ir izpla-
tījusies arī Eiropā, arvien populā-
rāka kļūst ASV Federālo rezervju 
sistēmas salīdzināšana ar Eiropas 
Centrālo banku. Žurnāla “Th e Eco-
nomist” 16. jūnija izdevumā Kalifor-
nijas publiskās fi nanses salīdzinātas 
ar Grieķijas publiskajām fi nansēm. 
Šajā Losandželosas korespondenta 

rakstā norādīts, ka ārpus Eiropas 
Savienības robežām tās integrāciju 
uzskata par ciešāku nekā tās iekšienē, 
jo pretējā gadījumā — kāpēc lai ASV 
pavalsti salīdzinātu ar ES dalībvalsti? 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komiteja ir pārliecināta, ka vairāk 
Eiropas nozīmē vairāk un labākus 

instrumentus, kas palīdzēs cīnīties 
ar globālu krīzi un to novērst.

Viens no galvenajiem jautāju-
miem Komitejas uzmanības centrā 
ir debates par to, kā būtu jāveido 
ES ekonomikas integrācija, ir jo 
tas ir jautājums par Eiropas soci-
ālo modeli. Tāpēc Komitejas Eko-
nomikas un monetārās savienības, 
ekonomiskās un sociālās kohēzijas 
specializētā nodaļa (ECO), kas ir 
atbildīga par ekonomikas un fi nanšu 

jautājumiem, aplūko tādus jautāju-
mus kā eiroobligāciju ieviešana, 
Eiropas reitingu aģentūras izveido-
šana, iedzīvotāju izglītošana fi nanšu 
jomā un fi nanšu tirgu regulēšana.

Š a j ā  s a k a r ā  E E S K  t e l p ā s 
2012. gada 7. jūnijā tika rīkota aug-

Kipras ieguldījums labākā Eiropā*

Apzinoties, ka Eiropai no pašreizējās 
ekonomikas krīzes jāizkļūst stiprākai, 
ES prezidentvalsts Kipra pieliks pūli-
ņus, lai sekmētu virzību uz labāku 
Eiropu, konkrēti, ilgtspējīgu attīs-
tību, sociālo kohēziju un darba vietu 
radīšanu. Pašreizējais sociālās un eko-
nomikas jomas konteksts liek izvirzīt 
par mērķi tādas Savienības izveidi, 
kurai, pamatojoties uz solidaritātes 
principu, ir lielāka nozīme iedzīvotāju 
dzīvē un visā pasaulē.

Ir jāsekmē efektīvāka un ilgt-
spējīgāka Eiropa. Šajā ziņā vis-
svarīgākais darba kārtības punkts 
ir sarunas par daudzgadu finanšu 
shēmu 2014.–2020. gadam — tā ir 
iespēja pieņemt tādu budžetu un 
politikas pamatnostādnes, kas veici-
nās izaugsmi un palielinās konkurēt-
spēju. Prezidentvalsts Kipra strādās 
pie sarunu par daudzgadu finanšu 
shēmu pabeigšanas un centīsies, 
cik vien iespējams, virzīt uz priekšu 
sarunas par kopējām rīcībpolitikām, 
tostarp kopējo lauksaimniecības un 
zivsaimniecības politiku un kohēzijas 
politiku. Tā kā prezidentvalsts par ļoti 
svarīgu atzīst kohēzijas politiku, esam 
lūguši EESK sagatavot atzinumu par 
Vidusjūras reģiona makroreģionālās 
stratēģijas izstrādi un tās sniegtajiem 
ieguvumiem salu dalībvalstīm. Citi 
svarīgi jautājumi prezidentvalsts 
darba kārtībā būs ekoloģiski tīrāka 
saimnieciskā darbība, energoefekti-
vitāte, vides ilgtspēja un reaģēšana uz 
klimata pārmaiņu ietekmi.

Lai pārvarētu pašreizējo ekono-
mikas krīzi un palielinātu ES konku-

rētspēju, mums vajadzīga Eiropa ar 
spēcīgāku un uz izaugsmi balstītu 
ekonomiku. Tāpēc uzsvars tiks likts 
uz fiskālās un makroekonomikas 
politikas uzraudzības pastiprināšanu 
un fi skālās stabilitātes nodrošināšanu. 
Vienlaikus ārkārtīgi svarīgi ir veicināt 
izaugsmi, un Kipra savas preziden-
tūras laikā nolūkā uzlabot Eiropas 
konkurētspēju centīsies nostiprināt 
iekšējo tirgu un sekmēt darba vietu 
radīšanu, pētniecību un inovāciju, 
īpašu uzmanību pievēršot MVU. 

Virzībā uz Eiropu, kas vairāk 
skar iedzīvotāju ikdienas dzīvi, kas 
ir solidāra un nodrošina sociālo 
kohēziju, uzsvars tiks likts uz jau-
niešu nodarbinātību, jo bezdarba 
līmenis Eiropas Savienībā paaugsti-
nās. Vēl viena prioritāte ir kopējas 
Eiropas patvēruma sistēmas izveide 
līdz 2012. gada beigām. Šajā saistībā 
esam lūguši EESK izstrādāt izpētes 
atzinumu par Eurodac sistēmu, kura 
salīdzinās patvēruma meklētāju un 
dažu nelegālo imigrantu kategoriju 
pirkstu nospiedumus. Prezidentvalsts 
ir arī lūgusi EESK sagatavot atzi-
numu par to, kā aktivizēt līdzdalības 
procesus un palielināt vietējo paš-
valdību, pilsoniskās sabiedrības un 
sociālo partneru iesaisti stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā. 

Prezidentvalsts Kipra arī centīsies 
nostiprināt Eiropas saiknes ar tās 
kaimiņvalstīm — tā turpinās darbu 
paplašināšanās jomā un uzsvērs Eiro-
pas kaimiņattiecību politikas Dien-
vidu dimensiju, kā arī vienlaikus 
centīsies nostiprināt Eiropas Savie-
nības vietu starptautiskajās aprin-
dās, lielāku uzmanību pievēršot ES 
mērķiem attīstības jomā un tās ārējās 
tirdzniecības politikai.

Eiropas Savienībai jābūt tuvāk 
iedzīvotājiem. Mūsu mērķis ir veidot 
Eiropu par “fi loxenos topos” — par 
“viesmīlīgu vietu” uzņēmumiem, 
idejām, pakalpojumiem, inovācijai 
un kultūrai. Labvēlīga vieta ir viens 
no mūsu vadmotīviem ceļā uz labāku 
Eiropu — Savienību, kas vieš cerību 
tās iedzīvotājos, it īpaši jaunajā paau-
dzē. ●

* Andreas Mavroyiannis, Prezidenta Eiropas lietu ministra vietnieks, Kipras prezidentūra ES Padomē 

Ko EESK locekļi no Kipras gaida no Kipras 
prezidentūras Eiropas Savienībā?*
Michalis Antoniou
Darba devēju grupa

Vidusjūras reģionam vajadzīgs jauns redzējums

Kipras Darba devēju un rūpnieku federācijas (OEB) ģenerāldirektora palīgs
Kipras prezidentūra sakrīt ar Eiropas pēckara vēsturē līdz šim vistrauksmaināko laiku. Tomēr trauksmaini brīži ir 
arī iespēju un pārmaiņu laiks. Šajā periodā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ciešā sadarbībā ar citām 
ES iestādēm būtu jāmudina izstrādāt un jāatbalsta tāda politika, kas atsāk izaugsmi, samazina bezdarbu un atjauno 
visu Eiropas pilsoņu izredzes uz labklājību.

Dimitris Kittenis
Darba ņēmēju grupa
Kipras Darba ņēmēju konfederācijas (SEK) bijušais ģenerālsekretārs
Kipra, kas atrodas vietā, kur krustojas ceļi starp Eiropu, Tuvajiem Austrumiem un Āfriku, pārņem ES prezidentvalsts 
pienākumus brīdī, kad Eiropas Savienība pati atrodas krustcelēs. Kiprai prezidentūras laikā vajadzētu sniegt iegul-
dījumu, lai risinātu nevienlīdzības un solidaritātes problēmas un lai tiktu pieņemti steidzami lēmumi krīzes novēr-
šanai — samazināts bezdarbs, uzlabota dzīves kvalitāte un padziļināta Eiropas integrācija.

Kostakis Konstantinidis
Dažādu interešu grupa
Kipras Lauksaimnieku savienības (EKA) priekšsēdētājs
Prezidentūras laikā mūsu mērķi un centieni būs vērsti uz dalībvalstu sadarbības un solidaritātes pastiprināšanu, kā 
arī mēs atbalstīsim lielākus pūliņus miera sekmēšanai — ne tikai Vidusjūras reģionā un Tuvajos Austrumos, bet arī 
Eiropā un visā pasaulē. Mēs arī vēlamies, lai tiktu uzlabots gan vienkāršo iedzīvotāju dzīves līmenis, gan izaugsme, 
turklāt ne tikai Eiropā, bet arī ārpus tās.

Michalis Lytras
Dažādu interešu grupa
Prezidentvalsts Kipra ieguldīs pūliņus Eiropas Savienības sociālās un ekonomikas kohēzijas mērķa īstenošanā un 
palīdzēs sekmēt ekonomikas izaugsmi, pārvarēt ekonomikas krīzi, pabeigt darbu pie kopējās lauksaimniecības poli-
tikas izstrādes 2014.–2020. gadam un to pieņemt, samazināt bezdarbu un panākt mieru Eiropā un visā pasaulē. 
Esmu pārliecināts, ka šī prezidentūra būs sekmīga un ražīga

Andreas Pavlikkas
Darba ņēmēju grupa
Visas Kipras Darba federācijas Pētniecības un pētījumu departamenta vadītājs
Ceru, ka Kipras Republikas prezidentūras darbs būs sekmīgs visādā ziņā — gan politiski, gan organizatoriski. Cik 
vien tas iespējams, mūsu valstij jādod ieguldījums lēmumu pieņemšanā jautājumos, kas skar lielo un mazo valstu 
solidaritāti, svarīgu un jaunu jautājumu iekļaušanā Kopienas darba kārtībā un ES attiecību nostiprināšanā ar 
Vidusjūras reģiona un Tuvo Austrumu valstīm. Turklāt šī Kiprai būs iespēja popularizēt savu valsti, tās stiprās 
puses un priekšrocības gan Eiropā, gan visā pasaulē un tādējādi piesaistīt ieguldījumus un tūristus. ●

* Pēc viena EESK locekļa no Kipras atkāpšanās no amata ir sākta jauna locekļa iecelšanas procedūra. Biļetena izdošanas brīdī procedūra vēl nebija pabeigta. EESK locekļu pilns saraksts pieejams 
mūsu tīmekļa vietnē www.eesc.europa.eu.

Par šā atzinuma ziņotāju iecelts 
EESK loceklis no Grieķijas un 
Euromed koordinācijas komitejas 
priekšsēdētājs Dimitris Dimitriadis. 

“EESK Info”: Kāpēc Eiropas 
Savienībai vajadzīga jauna 
makroreģionāla stratēģija 
Vidusjūras reģionam?

Dimitris Dimitriadis: Visi Eiropas 
Savienības līdzšinējie pūliņi risi-
nāt Vidusjūras reģionam aktuālus 
jautājumus ir cietuši neveiksmi. 
“Barselonas process”, ko uzsāka 
1995.  gadā un kura mērķis bija 
kalpot par satvaru ES attiecībām ar 
Vidusjūras reģiona partnervalstīm, 
ir apstājies. 

Kopš tā laika revolūcijas Zieme-
ļāfrikas valstīs ir pilnībā mainījušas 
reģiona ģeopolitisko kontekstu. 

Dimitris Dimitriadis, EESK loceklis

KOLĒĢU SARUNA

EESK Darba ņēmēju grupas locek-
lis un Komitejas locekļu pārstā-
vis izdevuma “EESK Info” valdē 
Tomasz Jasiński (Polija) jaunajā 
interviju sērijā sarunāsies ar 
locekļiem, lai noskaidrotu, kas 
viņus stimulē darboties. Pirmo 
viņš intervē EESK Darba ņēmēju 
grupas locekli un Nīderlandes 
Arodbiedrību federācijas pārstāvi 
Martin Siecker (Nīderlande).

Tomasz Jasiński: Kāda ir jūsu 
profesija?

Martin Siecker: Esmu žurnālists. 
Karjeru sāku septiņdesmitajos 
gados, strādājot par kreiso partiju 
dienas laikraksta reportieri. Desmit 
gadus vēlāk pārgāju uz arodbied-
rību, kur kļuvu par tās locekļu biļe-
tena izdevēju.

TJ: Kādēļ sākāt veidot 
karjeru arodbiedrību 
kustībā?

MS: Jo vairāk rakstīju par soci-
ālo partneru attiecībām, jo vairāk 
iesaistījos attiecīgajos jautājumos. 
Kādu dienu secināju, ka jaunie 
avīzes reportieri nesaņem atal-
gojumu, kāds viņiem pienāktos. 
Kopā ar kolēģiem izveidoju rīcī-
bas komiteju, lai viņus aizstāvētu. 
Mēs risinājām sarunas ar izdevēju 
un beigās uzvarējām. Tad nolēmu 
strādāt tādas organizācijas labā, kas 
aizstāv strādājošo tiesības.

TJ: Cik ilgi jūs jau esat 
arodbiedrības biedrs?

MS: Iestājos arodbiedrībā tad, kad 
sāku strādāt, tas ir, 1967.  gadā. 
Pirms kļuvu žurnālists, strādāju 
dažādus pagaidu darbus. Tās bija 
mana izvēle. Toreiz negribēju 
pastāvīgu darbu vai noteiktas darba 
stundas. Man patika brīvība; kad 
spīdēja saule, varēju iet peldēties, 
nevis strādāt.

TJ: Kādas ir jūsu 
aizraušanās?

MS: Mūzika. To klausos ļoti daudz. 
Mazliet spēlēju sitamos instrumentus, 
taču ne tik labi, lai pievienotos kādai 
grupai. Pat ja spēlētu labāk, man tam 
nebūtu pietiekami daudz laika. Un 
man patīk lasīt; nav gandrīz nekā 
labāka par labu kriminālromānu.

TJ: Man ir iespaids, ka 
Nīderlandē gandrīz visi 
jūsmo par futbolu.

Es arī. Atbalstu Ajax Amsterdam. 
Agrāk, Ajax ziedu laikos, dzīvoju 
pie Amsterdamas olimpiskā sta-
diona. Skatījos visas Amsterdamā 
notikušās Eiropas čempionvienību 
kausa spēles septiņdesmito gadu 
sākumā, kurās Ajax trīs reizes pēc 
kārtas ieguva Eiropas Čempionu 
līgas kausu.

TJ: Kad kļuvāt par EESK 
locekli?

MS :  Pirms desmit  gadiem. 
2010. gadā par EESK locekli kļuvu 
trešo reizi. 

TJ: Jūsuprāt, kura problēma 
Eiropas Savienībai jārisina 
vissteidzamāk?

MS: Aizvien lielākais eiroskepti-
cisms. Tas ir patiess drauds. Pastāv 
risks, ka gadījumā, ja mums to neiz-
dosies novērst viss, kas paliks pāri 
no vienotas Eiropas, būs kvadrāt-
kilometrs betona, stikla un metāla 
netālu no Briseles centra, un tas būs 
memoriāls ideālam, ko uzskatīja par 
lielisku un varenu, bet kas beigās 
nonāca vēstures izgāztuvē kā lielākā 
un dārgākā politiskā izgāšanās. ●

Drīzumā EESK 
Iestājies par spēcīgāku Eiropu!

Pilsoniskā sabiedrība — pilntiesīga 
partnere stratēģijas “Eiropa 2020” 
īstenošanā

Pasākumā, kas notiks 2012.  gada 
25.  septembrī, tiks apspriesti 
izaugsmi un Eiropas izaugsmes 
pakta īstenošanu veicinoši faktori. 
Četros paralēlos darbsemināros 
analizēs jautājumus, kā gudras un 
ilgtspējīgas izaugsmes kontekstā 
izveidot saskaņotu ES izaugsmes 

stratēģijas satvaru, atjaunot vienotā 
tirgus sekmīgu darbību, atveseļot 
ekonomiku, atsākt jaunu darbavietu 
radīšanu un stimulēt inovāciju. 

Katrs EESK grupas priekšsēdē-
tājs izklāstīs savu viedokli, kā ievir-
zīt Eiropu uz ilgtspējīgas izaugsmes 
ceļa. Pēc tam augsta līmeņa darba 
grupa apspriedīs, kā maksimāli 
izmantot stratēģijas “Eiropa 2020” 
piedāvātās izaugsmes iespējas. 

Konferencē piedalīsies valstu un 
ES līmeņa ieinteresētās personas, ES 
līmeņa lēmumu pieņēmēji, Eiropas 
Parlamenta un valstu parlamentu 

deputāti, dalībvalstu valdību un 
administrāciju pārstāvji, valstu un 
ES līmeņa pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvji, vietējās un reģionālās 
pašvaldības, ideju laboratorijas un 
sabiedriskās domas veidotāji.

Konferences laikā gan EESK, 
gan valstu ekonomikas un sociālo 
lietu padomes nāks klajā ar ide-
jām un izklāstīs savu pieredzi un 
paraugprakses piemērus, kā pielietot 
iepriekšminētos faktorus, lai izvei-
dotu ilgtspējīgu un konkurētspējīgu 
Eiropu. (kf) ●

Vēlies uzzināt vairāk? Pasākuma 
programma pieejama http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.home. 

Lai gūtu sīkāku informāciju, 
lūdzam sazināties ar europe2020-
eesc@eesc.europa.eu.

KIPRAS PREZIDENTŪRA EIROPAS SAVIENĪBAS PADOMĒ

Tāpēc mums jāsāk pilnīgi no 
jauna. Mums ir jānāk klajā ar jaunu 
redzējumu un pilnīgi jaunu pieeju. 
Drīzumā man būs pirmā tikšanās 
ar Kipras ministru, kurā apsprie-
dīsim, ko noteikti vajadzētu iekļaut 
atzinumā, kuru EESK izstrādās pēc 
Kipras pieprasījuma. 

“EESK Info”: Daudzas 
problēmas, ar kurām ES 
valstis saskaras Vidusjūras 
reģionā, varētu risināt 
ES kohēzijas politikas 
ietvaros...

DD: Ar kohēzijas politiku vien 
nepietiek. Vajadzīgs plašāks redzē-
jums un ilgtermiņa perspektīva 
turpmākajiem 15–20 gadiem, kura 
ietver visu reģionu, ne tikai tajā eso-
šās ES dalībvalstis. Vispirms mums 
jāformulē skaidri un ilgtermiņa 

stratēģiskie mērķi šim reģionam, un 
pēc tam jānodrošina, ka kohēzijas 
politika tos atbalsta. 

“EESK Info”: Jūs esat tikko 
atgriezies no konferences 
par Baltijas jūras reģiona 
stratēģiju. Vai, jūsuprāt, 
var smelties iedvesmu no 
tās ietvaros izstrādātajiem 
risinājumiem? 

DD: Baltijas jūras reģiona stratē-
ģija neapšaubāmi ir paraugs līdzī-
gām stratēģijām. Tā ir parādījusi, 
ka vispusīga pieeja kopējiem jau-
tājumiem, kura apvieno vairākas 
valstis un pārvaldes iestādes, var 
būt ļoti sekmīga. Protams, Baltijas 
jūras stratēģijā izmantotos risinā-
jumus nav iespējams atkārtoti pie-
lietot visos gadījumos, tomēr daži 
no tiem lieti noder kā iedvesmas 

avots. Ģeopolitiskajā ziņā Balti-
jas jūras reģiona stratēģija sniedz 
noderīgu mācību: lai gan tā aptver 
vienīgi ES dalībvalstis, stratēģijas 
panākumu atslēga ir ES un Krievi-
jas attiecības. 

Tāpēc, ja vēlamies, lai ES Vidusjūras 
reģiona stratēģijai būtu labi rezul-
tāti, tai jāaptver visas Vidusjūras 
valstis: ES valstis, salas, Ziemeļā-
frikas valstis, Turcija, Izraēla un 
palestīniešu teritorijas. (mb)  ●

Kipras prezidentūras mājas laba 
jau ir izveidota un darbojas.

Noklikšķiniet uz saites, lai uzzi-
nātu jaunāko informāciju par Kip-
ras prezidentūru: www.cy2012.eu 

Prezidentvalsts Kipra ir lūgusi 
EESK izstrādāt atzinumu par 
makroreģionālu stratēģiju Vidus-
jūras reģionam un ieguvumiem salu 
dalībvalstīm.

Andreas Mavroyiannis, Prezidenta Eiropas lietu 
ministra vietnieks, Kipras prezidentūra ES Padomē

EESK JAUNĀKĀS PUBLIKĀCIJAS

 ■ Patērētāju aizsardzība

 ■ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 
prioritātes Kipras ES Padomes prezidentūras 
laikā

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

sta līmeņa konference par pašreizējo 
valsts parāda krīzi. Dalībnieku vidū 
bija Luksemburgas premjerministrs 
un Euro grupas priekšsēdētājs Jean-
Claude Juncker, Itālijas Eiropas lietu 
ministrs Enzo Moavero Milanesi un 
augsta līmeņa pārstāvji no Eiropas 
Komisijas, Eiropas Centrālās bankas 
un Eiropas Parlamenta. Sanāksmi 
atklāja EESK priekšsēdētājs Staff an 
Nilsson, savā uzrunā aicinot veidot 
fiskālās stabilitātes savienību un 
ieviest eiroobligācijas. Viņš uzsvēra, 
ka nepieciešamas konkrētas iniciatī-
vas par fi skālās atbildības sadalīšanu 
dalībvalstu starpā, lai varētu paze-
mināt valsts parāda procentu likmes 
tām valstīm, kuras īsteno budžeta 
konsolidācijas pasākumus. Deba-
tes vadīja ECO specializētās noda-
ļas priekšsēdētājs Michael Smyths, 
norādot, ka, pēc viņa domām, mēs 
šobrīd saskaramies ar pieprasījuma 
krīzi, kas ir līdzīga 1930-to gadu 
krīzei, un pārliecība par taupības 
pasākumu pareizumu mūs tikai 
tuvinās recesijai, kas ir laba augsne 
populismam un radikālām parti-
jām. Carmelo Cedrone un Gerard 
Dantins — ziņotāji diviem EESK 
atzinumiem par eiroobligācijām 
un citiem līdzīgiem kopīga parāda 
instrumentiem — un EESK pastā-
vīgās izpētes grupas “Ekonomikas 
politikas koordinācija” priekšsēdē-
tājs Pedro Augusto Almeida Freire 
pauda atbalstu integrācijai kā vie-
nīgajam iespējamajam risinājumam 
pašreizējā situācijā. Jau pieņemtajā 
Cedrone kunga atzinumā izteiktais 
konkrētais priekšlikums ir atbalstīt 
divu veidu obligāciju ieviešanu: 
stabilitātes obligācijas parāda sav-
starpējai sadalīšanai, uzņemoties 
dalītu atbildību, un ieguldījumu 
obligācijas kapitāla piesaistīšanai 
no tādām jaunietekmes valstīm un 
ekonomikas lielvarām kā Brazīlija, 
Krievija, Indija un Ķīna. Dantin 
kungs pašlaik gatavo atzinumu, 
kurā tiks apspriesta parāda sav-
starpēja sadalīšana starp dalībval-
stīm un par kuru notiks balsošana 
jūlija plenārsesijā. Komisijas pārstā-
vis uzsvēra, ka ir būtiski ES līmenī 
radīt atbalstu finanšu nozarei un 
panākt ciešāku fi skālo integrāciju. 
Eiropas Parlamenta deputāte Syl-
vie Goulard savukārt norādīja, ka 
Eiropadomei nevajadzētu būt vie-
nīgajam politiskajam līmenim, kas 
cenšas tikt galā ar pašreizējo krīzi, 
un ierosināja izmantot plašāku pie-
eju. Jean-Claude Juncker konferenci 
noslēdza uz optimistiskas nots, 

Krīzes pārvarēšanai trūkst politiskas gribas

Cedrone kungs, nesen pieņemtajā atzinumā Jūs 
esat norādījis, ka krīze, ko pašlaik piedzīvojam, 
vairāk ir politikas nekā tautsaimniecības krīze…

Eiropa turpmāk vairs nevar atļauties 17 atšķirīgu ekonomikas 
un fi nanšu politiku un vienotas monetārās politikas līdzāspa-
stāvēšanu. Eiropas Savienībai pirmām kārtām jāplāno fi skā-
lās savienības izveide un pirmais solis šajā virzienā būtu divu 
veidu ES obligāciju ieviešana. Tās būtu atšķirīga veida, taču 
savstarpēji papildinošas obligācijas, proti, netirgojamas Savie-
nības obligācijas, ar ko stabilizēt parādu, un eiroobligācijas, 
ar ko stimulēt atlabšanu un izaugsmi.

Vai šāds plāns ir īstenojams?

Obligāciju ieviešana atjaunotu ieguldītāju uzticēšanos, un taupības pasākumu vietā 
atkal rastos iespēja veidot labklājības valsti. Turklāt mūsu plāna īstenošanai nav 
vajadzīgas ne izmaiņas Līgumā, ne arī jaunu iestāžu radīšana. Mērķa sasniegšanai 
var izmantot esošos ES instrumentus, piemēram, Eiropas Investīciju fondu (EIF). 
Vienīgais, kā šī plāna īstenošanai vēl pietrūkst, ir politiskā griba. (rdr) ●

Martin Siecker: mūzikas un kriminālromānu cienītājs
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PLENĀRSESIJA ĪSUMĀ
Digitālais tirgus izaugsmes veicināšanai

Atbildot prezidentvalsts Dānijas lūgumam sniegt atzinumu par 
pasākumiem, kas veicami digitālajā jomā, EESK šī gada maijā pie-
ņēma dokumentu “Digitālais tirgus — izaugsmes virzītājspēks”. 
Eiropas Savienībai šajā ziņā ir jāspēj stāties pretī nopietniem 
izaicinājumiem, jo pētījumi rāda, ka līdz 2020. gadam digitālais 
vienotais tirgus Eiropas IKP varētu palielināt par 4 %.

Atzinumā aicināts nekavējoties radīt infrastruktūras, kas visā 
Eiropas Savienības teritorijā, arī attālākos apgabalos, nodrošinātu 
vispārēju piekļuvi internetam. 

Ņemot vērā to, ka līdz 2015. gadam 
95 % darba vietās būs nepieciešamas 
interneta lietotāja iemaņas, minētā 
atzinuma ziņotāja Laure Batut (Fran-
cija, Darba ņēmēju grupa) norāda, 
ka apmācībai šajā jomā ir izšķiroša 
nozīme. Ziņotāja arī atzīmē, ka visām 

sabiedrības grupām, arī vecāka gadagājuma cilvēkiem, jānodrošina 
gan aprīkojuma, gan programmatūras pieejamība. Tas ir viens no 
panākumu priekšnoteikumiem šai jomā. 

Lai veicinātu e-komerciju, EESK iesaka saskaņot ar tirdznie-
cību un netiešiem nodokļiem saistītos tiesību aktus. Komiteja 
vienlaikus brīdina, ka saskaņošanu nedrīkst izmantot kā ieganstu 
nodokļu palielināšanai. (mb) ●

Eiropa vēl nesasniedz enerģētikas jomā 
izvirzītos mērķus

Ceļā uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni Eiro-
pas Savienība un atsevišķas tās dalībvalstis bīstami atpaliek no 

izvirzītajiem mērķiem, — 
tā maija plenārsesijā 
pieņemtajā atzinumā 
par Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam brīdina Eiro-
pas Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteja (EESK).

Pēc Komitejas domām, 
ES neapzinās, cik ļoti tā kavējas ar pašas noteikto mērķu sasnieg-
šanu. “Kavēšanos neļauj saskatīt tas, ka Eiropas Savienībā sevišķi 
piesārņojoši ražošanas procesi iet mazumā, bet citos pasaules 
reģionos to kļūst arvien vairāk, un šādi ražota produkcija tiek 
ievesta Savienībā,” norāda atzinuma ziņotājs Pierre Jean Coulon 
(Darba ņēmēju grupa, Francija).

Atzinumā kritizēts energoefektivitātes un atjaunojamas ener-
ģijas jomā sasniegtais. Norādīts, ka atjaunojamu energoavotu 
izmantošanu kavē nestabilais valdību atbalsts un — dažos gadī-
jumos — vietējo kopienu pretestība.

Komiteja atkārtoti aicina izveidot Eiropas pilsoniskās sabied-
rības forumu, lai, regulāri pulcējot visas ieinteresētās personas 
un dodot tām iespēju apspriest 2050. gadā plānoto enerģētikas 
pāreju, veicinātu informācijas apriti Eiropas Savienībā.

“Sabiedrības atbalsts enerģijas avotu izvēlē ir pārbaudījums 
mūsdienu Eiropas demokrātijai,” uzskata atzinuma līdzziņotājs 
Richard Adams (Dažādu interešu grupa, Apvienotā Karaliste). 
“Ceļvedis 2050. gadam jāizmanto ne vien pēc iespējas plašāku 
debašu rosināšanai eiropiešu vidū, bet arī tam, lai veicinātu 
līdzdalību visos līmeņos: personiskajā, reģionālajā, valstu un ES 
līmenī,” piebilst R. Adams. (mb) ●

Eiropas sociālā uzņēmējdarbība un Eiropas sociālās 
uzņēmējdarbības fonds

Divos atzinumos, proti, “Eiropas sociālās uzņēmējdarbības 
fonds” (ziņotāja — Ariane Rodert, Dažādu interešu grupa) un 
“Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva” (ziņotājs — Giuseppe 
Guerini, Dažādu interešu grupa), EESK ir mudinājusi Komisiju 
un dalībvalstis palielināt publiskā iepirkuma un fi nansējuma pie-
ejamību sociālajiem uzņēmumiem, izstrādāt valstu pamatprin-
cipus sociālo uzņēmumu izaugsmei un pienācīgi ieviest Eiropas 
sociālās uzņēmējdarbības fondu. 

Sociālās ekonomikas sektorā 
ES jau ir nodarbināti vairāk nekā 
11 miljoni iedzīvotāju, kas ir 6 % 
no kopējā darbaspēka. Aptuveni 
viens no katriem četriem Eiropā 
dibinātajiem uzņēmumiem ir 
sociālais uzņēmums. Pašreizējā 
krīzes situācijā, kad pastāvīgi pie-
aug to iedzīvotāju skaits, kam nav 
darba vai piekļuves saimnieciska-

jiem resursiem, EESK vēlas stiprināt izaugsmi, nodarbinātību 
un konkurētspēju, vienlaikus veidojot iekļaujošāku sabiedrību 
atbilstoši stratēģijas “Eiropa 2020“ mērķiem.

EESK uzskata, ka jaunais Eiropas sociālās uzņēmējdarbības 
fonds būtu jāpapildina arī ar citiem fi nanšu instrumentiem, kas 
paredzēti sociālo uzņēmumu attīstībai. Eiropas sociālās uzņē-
mējdarbības fonds pats par sevi nebūs pietiekams instruments, 
lai uzlabotu piekļuvi atbilstošajam kapitālam. (ail) ●

Pirms pieciem gadiem Eiropado-
mes uzdevumā vairākas Eiropā 
ievērojamas personas sāka darbu 
pie ziņojuma par izaicinājumiem, 
kas turpmākajos 20 gados sagaida 
ES. Pārdomu grupa, kuru vada 
Felipe Gonzalez un kurā darbojas 
arī Mario Monti un Lech Walesa, 
2010.  gada maijā nosprieda, ka 
Eiropai vajadzīgs jauns pamats. 
Ziņojumā minētas vairākas priori-
tātes, proti, tautsaimniecības izaug-
sme, konkurētspēja, demokrātiska 
leģitimitāte un vadošā loma cīņā 
pret klimata pārmaiņām. Tie paši 
jautājumi risināti gan Eiropas 
organizētās pilsoniskā sabiedrības 
darbā, gan EESK atklātajās uzklau-
sīšanas sanāksmēs, konferencēs, 
izpētes grupās un atzinumos. Tā 
noteikti nav nejaušība, ka Pārdomu 
grupas rastās atbildes saskan ar 
būtiskāko EESK politiskās nostājas 
principu, proti, “vairāk Eiropas, 
nevis mazāk”.

EEKS uzskata, ka “vairāk Eiro-
pas” ir svarīgākais princips arī attie-
cībā uz daudzgadu fi nanšu shēmu 
2014.–2020. gadam, jo tā noteiks, 
kāds būs ES budžets turpmākajiem 
sešiem gadiem. Laikā, kad tika 
pieņemta iepriekšējā daudzgadu 
finanšu shēma, tautsaimniecības 
attīstība un finansiālā stabilitāte 
lielākajā daļā Eiropas valstu bija 
pašsaprotamas vērtības. Ņemot 
vērā, ka šobrīd stabilitātes nav un 
pāri Eiropai veļas taupības pasā-
kumu vilnis, paredzams, ka tiks pie-
ņemts līdz minimumam samazināts 
budžets. Eiropas Komisija ierosina 
ES kopējo budžetu saglabāt pašrei-
zējā līmenī, proti 1% no ES IKP, 
taču dažas valstis vēlas budžetu 
samazināt. EESK maija plenārse-
sijā savukārt pieņēma atzinumu, 
kurā izteikts ierosinājums budžetu 
palielināt līdz 1,11 %. Atcerēsimies 
budžeta defi nīciju: “budžets ir ieņē-

mumu, izdevumu un resursu plāns 
kādam noteiktam laika posmam, 
un tajā atspoguļoti gan iecerētie 
mērķi, gan fi nanšu nosacījumi”. Ja 
šo defi nīciju piemērojam situācijā, 
kāda pašlaik ir Eiropas Savienībā, 
redzam, ka iecerētie mērķi ir lieli, 
tāpēc būtu jāpārskata gan ES ieņē-
mumi, gan izdevumi. Ja Eiropas 
Savienība vēlas gūt panākumus 
integrācijas jomā un uzņemties 
lielāku atbildību, tai jāpanāk, ka 
izaugsme kļūst par Eiropas soci-
ālā modeļa nodrošinājumu. Lai tas 
izdotos, budžetam, kas ir ES instru-
ments mērķu sasniegšanai, ir jābūt 
pietiekami vērienīgam.

Vienlaikus jāatzīst, ka Eiro-
pas Komisijas priekšlikumā par 
daudzgadu fi nanšu shēmu ierosi-
nāts uzlabot un vienkāršot budžeta 
struktūru. Vēl viens pozitīvs 
aspekts ir Eiropas Komisijas kritika 
attiecībā uz dažu dalībvalstu pieeju 
sarunām, proti, jautājumiem par 
taisnīgu atdevi un horizontālu vien-
līdzību. Attiecībā uz ienākumiem 
EESK atbalsta priekšlikumu ieviest 
jaunu pašu resursu sistēmu, kuras 
pamatā būtu gan PVN  saskaņo-
šana, gan fi nanšu darījumu nodokļa 
(FDN) ieviešana. Runājot par izde-
vumiem, iestādēm un dalībvalstīm 
būtu jāatceras Eiropas pievienotās 
vērtības princips, proti, viens euro, 
kas iztērēts ES līmenī, dod lielāku 
labumu nekā valsts līmenī iztērēts 
euro. Eiropas Komisijas priekšli-
kumā uzlabota arī divu galveno 
budžeta izdevumu pozīciju — KLP 
un kohēzijas politikas — struktūra. 
KLP veicina efektīvas un konkurēt-
spējīgas lauksaimniecības attīstību, 
savukārt kohēzijas politikas mēr-
ķis ir, atbalstot liela mēroga pro-
jektu īstenošanu, novērst fondu 
līdzekļu izkliedēšanas efektu. Taču 
EESK brīdina: ja kohēzijas politikai 
paredzēto līdzekļu saņemšana tiek 

piesaistīta makroekonomikas nosa-
cījumu izpildei, pastāv iespēja, ka 
attīstītie reģioni nonāks nelabvēlī-
gākā situācijā.

Jau minēto principu “vairāk 
Eiropas, nevis mazāk” papildina 
vēl viens aspekts, ko EESK  jau 
vairākkārt uzsvērusi un kas kļūst 
arvien spēcīgāks — un tas ir “Eiro-
pas integrācijas trūkuma radītās 
izmaksas”. Ja ES budžeta apjoms, 
efektivitāte un pārredzamība neat-
bildīs paredzamo izaicinājumu 
nozīmīgumam, var izrādīties, ka 
21. gadsimta problēmas mums būs 
jārisina novājinātā Eiropas Savie-
nībā, un tas nozīmētu gluži pretēju 
attīstības ceļu tam, kādu ieteikusi 
Pārdomu grupa. (asp) ●

Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Attīstības programmas Padome 
1989.  gadā ierosināja katru gadu 
11.  jūlijā atzīmēt Pasaules iedzī-
votāju dienu, lai tādējādi pievērstu 
uzmanību pasaules iedzīvotāju un 
ilgtspējīgas attīstības problēmām. 
Abi minētie jautājumi, proti, pasau-
les iedzīvotāju un ilgtspējīgas attīstī-
bas problēmas, ir cieši saistīti, tāpēc 
izdevuma “EESK Info” pārstāvji uz 

11. jūlijs — Pasaules iedzīvotāju diena

sarunu par Pasaules iedzīvotāju dienu 
aicināja EESK Ilgtspējīgas attīstības 
novērošanas centra priekšsēdētāju 
Hans-Joachim Wilms. 

“EESK Info”: Vai Pasaules 
iedzīvotāju dienas atzīmēšana 
nav zaudējusi savu nozīmi? 

Hans-Joachim Wilms: Tās atzīmēšana 
arvien ir svarīga, jo mums jāapsver, 

kā risināsim iedzīvotāju problēmas, 
it īpaši tās, kas saistītas ar pārtikas 
nodrošinājumu. Arī Komitejā izvei-
dojušās divas lauksaimnieku “nomet-
nes”. Tradicionālās lauksaimniecības 
aizstāvji uzskata, ka mēs varam ražot 
vairāk, paplašinot apstrādājamās 
zemes platības. Es gan piederu pretējai 
nometnei un uzskatu, ka ikviens pla-
nētas iedzīvotājs būtu paēdis, ja tiktu 
ievērots distributīvais taisnīgums. 

“EESK Info”: Ko tas nozīmē?

HJW: ANO Pārtikas un lauksaimnie-
cības organizācijas apkopotā statistika 
liecina, ka pasaulē pārtiku var saražot 
tā, lai tās pietiktu ikvienam, taču pār-
tika netiek ražota tur, kur tās trūkst, 
turklāt netiek nodrošināta ne atbils-
toša pārtikas kvalitāte, ne daudzums. 
Svarīgi ir saprast, kā to mainīt. Sekas ir 
postošas. Piemēram, var minēt mežu 
iznīcināšanu Brazīlijā un Argentīnā. 
Tas, ka eiropieši pārtiku nespēj saražot 
pietiekamā apjomā, liecina, ka izmai-
ņas nepieciešams gan mūsu pašu, gan 
attīstības valstu ražotāju attieksmē. 
Otrs aspekts, kas būtu uzsverams, ir 
pēdējā gadsimta laikā notikušās izmai-

ņas ēšanas paradumos, piemēram, 
palielinājies gaļas patēriņš. 

“EESK Info”: Kas būtu 
jāmaina?

HJW: Lai izdotos radīt visaptverošu 
sistēmu, būtu jāveic daudzas lietas. 
Ieteikums paplašināt lauksaimniecī-
bas zemju platības ir pārāk vienkār-
šota pieeja. Mums jānodrošina, ka 
valstis ir cik vien iespējams neatkarī-
gas. Piemēram, dzīvnieku izcelsmes 
pārtikas transportēšanai pāri visai 
pasaulei nav nekāda loģiska skaidro-
juma. Tikpat aplami ir Vācijas dabas 
rezervātus pārvērst tā, lai tur varētu 
audzēt biomasas materiālu. Un tie ir 
tikai divi piemēri. 

“EESK Info”: EESK vairākkārt 
skaidri norādījusi, ka mums 
jāpārdomā gan ražošanas, 
gan patēriņa paradumi. Vai 
uzskatāt, ka tas ir ilgspējīgas 
attīstības vienīgais 
nosacījums?

HJW: Pirms desmit gadiem par 
ilgtspējīgas attīstības jautājumiem 

Būvēt tiltus pāri nemierīgiem ūdeņiem
Intervija ar Dānijas Eiropas lietu ministru Nicolai Wammen 

“EESK Info”: Kādi ir Dānijas 
prezidentūras mērķi?

Nicolai Wammen: Jau sākumā 
bija skaidrs, ka Dānija ES Pado-
mes prezidentūru pārņem 
nopietnas ekonomikas krīzes 
laikā. Dānijas skaidrs mērķis bija 

Eiropai palīdzēt atgūties no krīzes 
— nevis ar virsrakstos minētiem 
skaļiem saukļiem visā Eiropā, bet 
cītīgi strādājot un sasniedzot rezul-
tātus, kas Eiropai ir nepieciešami. 
Lai tas īstenotos, pēdējos sešus 
mēnešus esam smagi strādājuši, 
“būvējot tiltus pāri nemierīgiem 
ūdeņiem” un virzot uz priekšu 
sarunas.

Prezidentvalsts Dānija ir palī-
dzējusi veidot ekonomikas poli-
tiku, kas ļauj krīzi pārvarēt no 
divām pusēm: proti, lai nodroši-
nātu atveseļošanos, bija jāatjauno 
uzticamība, konsolidējot publiskās 
finanses, un vienlaikus jāsekmē 
izaugsme un jaunas darba vietas, 
īstenojot reformas un jaunas ini-
ciatīvas.

Atskatoties uz prezidentūras 
darbu, manuprāt, tagad var teikt, 
ka esam Eiropai palīdzējuši spert 
svarīgu soli šajā virzienā.

“EESK Info”: Kādi, jūsuprāt, 
ir Dānijas prezidentūras 
nozīmīgākie sasniegumi?

NW: Jau no paša sākuma Dānija 
koncentrējās uz cītīgu un smagu 
darbu, lai Eiropai palīdzētu virzī-
ties uz priekšu. Šajos sešos mēne-
šos esam centušies sasniegt reālus 
rezultātus. Vissvarīgāko sasnie-
gumu nevar raksturot vienā rin-
diņā; kopumā tas ir fakts, ka esam 
parādījuši: ES strādā un sasniedz 
rezultātus, neskatoties uz krīzi. 
Esmu lepns, ka prezidentvalsts 
Dānija sadarbībā ar ES iestādēm ir 
sniegusi ievērojamu ieguldījumu, 
lai Eiropa varētu pārvarēt krīzi.

Papildus darbam ekonomikas 
jomā, vēlos uzsvērt trīs citus sasnie-
gumus. Pirmkārt, tā ir vienošanās 
par energoefektivitātes direktīvu. 
Tā ir nozīmīga iniciatīva ne tikai 
tādēļ, ka tā paver iespēju risināt 
ar klimatu saistītus jautājumus un 

mazināt energoatkarību, bet arī 
Eiropā radīt 400 000 darba vietu. 
Svarīgs sasniegums ir arī viesabo-
nēšanas direktīva. Tas nodrošinās 
zemākas cenas sarunām mobilajā 
tīklā, kad viedos tālruņus izmanto 
ārzemēs. Visbeidzot, Serbijai pie-
šķirot kandidātvalsts statusu, esam 
spēruši svarīgu soli, lai Eiropā sek-
mētu demokrātiju.

“EESK Info”: Dānijas 
prezidentūrai raksturīga 
iezīme bija izmaksu 
efektivitāte. Tas, ka jūs 
sanāksmēs piedāvājāt 
tikai krāna ūdeni, jums 
deva iesauku “krāna ūdens 
prezidentūra” …

NW: Atklāti runājot, esmu ļoti 
lepns par šo iesauku. Kāpēc? Tas 
ir kā trāpījums naglai uz galvas: 
Dānijā ir ne tikai lielisks svaigs 
krāna ūdens, bet mēs arī pievēr-
šam ļoti lielu uzmanību “zaļajai” 

izmaksu efektivitātei. Mēs rūpēja-
mies par saviem resursiem un CO
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emisijām. Un tieši tas ir bijis viens 
no vadošajiem pamatprincipiem 
visas prezidentūras darba plāno-
šanā.

Tāpēc visas sanāksmes norises 
vietas un viesnīcu numuri bija apzī-
mēti ar ekomarķējumu. Ēdienkar-
tes tika veidotas, pamatojoties uz 
sezonas produktiem, un 50 % no 
tiem sarūpēja vietējie piegādātāji. 
Turklāt tika īstenotas programmas, 
lai samazinātu pārtikas atkritumus, 
kurus tieši transportēja uz vietējo 
biogāzes iekārtu un pārvērta par 
enerģiju Dānijas mājsaimniecībām.

Zinu, ka Dānijas “zaļā pieeja” ir 
iedvesmojusi vairākus manus kolē-
ģus, tāpēc ceru, ka citas prezidentū-
ras pārņems šo praksi. (pln/mb)
 ●

Nicolai Wammen, 
Dānijas Eiropas lietu ministrs

Benedicte Federspiel, EESK locekle, 
Dažādu interešu grupa

Marie-Louise Knuppert, EESK locekle, 
Darba ņēmēju grupa

Nils Juhl Andreasen, EESK loceklis, 
Darba devēju grupa
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Dānijas prezidentūra EESK Dānijas 
locekļu skatījumā
Mums ir jāmaina patēriņa ieradumi. Citas iespējas nav
Intervija ar EESK locekli un Dānijas Patērētāju padomes galveno padomnieci 

Benedicte Federspiel

Prezidentūra — ugunsgrēka dzēšana
Intervija ar EESK Darba devēju grupas locekli, Dānijas 

Lauksaimniecības un pārtikas padomes direktoru 

Nils Juhl Andreasen

“EESK Info”: 2012. gada 
15. martā, atzīmējot 
Eiropas Patērētāju dienu, 
EESK sadarbībā ar Dānijas 
Patērētāju padomi rīkoja 
konferenci par ilgtspējīga 
patēriņa jautājumiem krīzes 
apstākļos. Vai domājat, ka 
ES prezidentvalsts Dānija 

“EESK Info”: Neilgi pirms 
Dānijas kļūšanas par ES 
prezidentvalsti jūs stingri 
norādījāt, ka prezidentūras 
galvenais uzdevums būs 
veicināt Eiropas uzņēmumu 
konkurētspēju, sevišķi 
pārtikas nozarē. Kā vērtējat 
sasniegto šai jomā?

Nils Juhl Andreasen: Grūti spriest, 
jo ļoti daudz pūļu nācās veltīt ES 
finanšu krīzei un attiecīgi euro 
glābšanai. Tā drīzāk bija avārijas 
novēršana, nevis pozitīva impulsa 
vadīta Eiropas uzņēmumu konku-
rētspējas stiprināšana. Un tomēr es 
ticu, ka tālākā perspektīvā Eiropas 
uzņēmējdarbība — arī lauksaim-
niecības un pārtikas nozare — šādi 
iegūs priekšrocības, kas tai ļaus 
veiksmīgāk konkurēt.

“EESK Info”: Dānijas 
prezidentūra vadīja 
sarunas par kopējās 
lauksaimniecības reformu; 
tagad šo darbu pārņems 
nākamā prezidentvalsts 
Kipra. Vai sarunas, jūsuprāt, 
ir uz pareizā ceļa?

sadzirdēja mūsu aicinājumu 
pārvērtēt pašreizējo patēriņa 
praksi?

Benedicte Federspiel: Ir visas iespē-
jas, lai mūs sadzirdētu, jo “zaļš” un 
“ilgspējīgs” ir Dānijas valdības un 
arī prezidentūras vispārējais moto 
un mērķis. Konferencē uzstājās gan 
ministri, gan citas ievērojamas per-
sonas un uzsvēra, ka nav vairs citas 
iespējas, kā vien mainīt pašreizējos 
patēriņa ieradumus. 

“EESK Info”: Vai argumenti 
ilgtspējīga patēriņa 
atbalstam krīzes apstākļos 
nekļūst maznozīmīgāki?

BF: Mēs vairs nevaram atļauties 
ilgspējīgas attīstības jautājumus 
neiekļaut kādā no politikas jomām. 
Atrodot ceļu krīzes pārvarēšanai, 
rastos arī jauni pieejami un ilgspējīgi 
risinājumi. Viens no piemēriem ir 

NJA: Es drīzāk teiktu, ka sarunas 
stāv uz vietas, tāpēc nav iespē-
jams spriest par to, vai virziens ir 
pareizs. Daudz laika ir veltīts tam, 
lai ieviestu skaidrību par Eiropas 
Komisijas izvirzīto priekšlikumu 
un tā sekām. Dalībvalstis un NVO 
tikai nesen nāca klajā ar skaidru 
viedokli un nostāju.

Tikmērsituācija strauji mainās, 
jo Eiropas Savienībā padziļinās 
fi nanšu krīze, pasaules tirgū pār-
veidojas pārtikas pieprasījuma un 
piedāvājuma modeļi un arvien 
vairāk uzmanības tiek pievērsts 
ilgtspējīgai ražošanai un patēri-
ņam. Visu šo faktoru kopums var 
spēcīgi ietekmēt politisko noskaņo-
jumu attiecībā uz lauksaimniecības 
un pārtikas nozares nozīmi Eiropas 
Savienībā un uz Eiropas lauksaim-
nieciskās ražošanas modeli.

“EESK Info”: Vai Dānijas 
prezidentūra pašā Dānijā 
izraisīja plašu interesi, 
vai arī drīzāk pagāja 
nepamanīta?

NJA: Dānijā un Briselē netrūka 
daždažādu pasākumu, un šajā ziņā 
Dānijas valdība savu darbu pavei-
kusi godam. Diemžēl ziņu virs-
rakstos dominēja vairākas iekšējās 
problēmas un ES fi nanšu krīze, kas 
novērsa uzmanību no ES jautāju-
miem un Dānijas prezidentūras 
paveiktā. (pln/mb) ●

nesen pieņemtā direktīva par ener-
goefektivitāti. Dānijas rūpniecības 
nozares pārstāvji nesen apstiprināja, 
ka līdz 2020. gadam būtu jāspēj īste-
not gan tautsaimniecības, gan vides 
mērķus. 

“EESK Info”: Kas būtu darāms, 
lai patērētājiem būtu vieglāk 
pieņemt ilgspējīga patēriņa 
ieradumus?

BF: Mums katram būtu jāapzinās 
pašu atbildība, un vārdiem “ilgspē-
jīgs patēriņš” būtu jākļūst par mūsu 
visu jauno devīzi. Šajā sakarā prezi-
dentvalsts lūdza Komiteju izstrādāt 
atzinumu par ilgtspējīga patēriņa 
un ražošanas veicināšanas iespējām. 
Tomēr vienkāršu risinājumu šai 
problēmai nav. Turpmāko gadu laikā 
būs nemitīgi jādomā, kā panākt, lai 
patērētājiem būtu pieejami ilgtspējīgi 
produkti un pakalpojumi. (pln/mb)
 ●

Energoefektivitāte: Dānijas prakse
Intervija ar EESK Darba ņēmēju grupas locekli un Dānijas Arodbiedrību 

konfederācijas sekretāri Marie-Louise Knuppert

“EESK Info”: Pagājušā gada 
decembrī jūs teicāt, ka 
prezidentūrai vajadzētu likt 
uzsvaru uz videi draudzīgu 
darba vietu radīšanu un 
jauniešu iekļaušanu darba 
tirgū. Vai prezidentūra šajā 
jomā ir pietiekami paveikusi?

Marie-Louise Knuppert: Preziden-
tūra ir izdarījusi visu, kas bija tās 
spēkos, lai izaugsme un darba vietas 
kļūtu par svarīgu darba programmas 

prioritāti — ekonomikas krīzes aps-
tākļos tas nav vienkāršs uzdevums. 
Esmu gandarīta, ka prezidentūrai ir 
izdevies nodrošināt vienošanos par 
energoefektivitātes direktīvu.

Ja tas nebūtu izdevies, mēs būtu 
zaudējuši vienreizēju iespēju palīdzēt 
ES valstīm efektīvi samazināt ener-
ģijas patēriņu un vienlaikus sekmēt 

tūkstošiem darba vietu izveidi laikā, 
kad tās ir ļoti vajadzīgas.

Dānijas prezidentūra īpašu uzma-
nību ir veltījusi jauniešu nodarbinā-
tībai. Tagad pienācis laiks rīkoties. 
Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai 
jāvirza sava politika uz to lielāku 
iespēju radīšanu jauniešiem. To 
varētu panākt, proaktīvāk izmanto-
jot Eiropas Sociālo fondu. Šajā sakarā 
Dānijas Arodbiedrību konfederācija 
un Dānijas darba devēji ir ierosinā-
juši, ka fonda resursus varētu izman-
tot, lai dalībvalstīs atbalstītu darba 
pieredzes shēmu ieviešanu.

To varētu atspoguļot arī sarunās 
par publiskā iepirkuma direktīvām, 
kurās pilnīgi likumīgi varētu iekļaut 
prasību, ka tiem, kas vēlas noslēgt 
valsts pasūtījuma līgumu, jānodro-
šina noteikts skaits prakses vietu. Tie 
ir tikai divi praktiski piemēri.

“EESK Info”: Jūs 
Kopenhāgenā nesen 
piedalījāties sanāksmē, kas 
bija veltīta jautājumam par 
to, kā iedzīvotājus iesaistīt 
Eiropas projektā. Vai dāņus 

ir grūti iesaistīt Eiropas 
debatēs?

MLK: Uzticēšanos un sabiedrības 
atbalstu dalībai Eiropas Savienībā 
var iegūt tikai tad, ja iedzīvotāji 
redzēs, ka ES politiķi risina viņu 
problēmas. Iedzīvotājiem jājūt, kā ES 
ir uzlabojusi viņu ikdienas dzīvi. Ir 
konkrēti priekšlikumi, kā to izdarīt; 
arī iepriekš minētie piemēri.

“EESK Info”: Vai Dānijā 
komunikācijas jomā ir 
īstenoti pasākumi, no kuriem 
ES varētu mācīties?

MLK: Eiropas Savienībai komuni-
kācijas jomā jābūt pēc iespējas kon-
krētākai, lai arī tas pirmām kārtām 
ir lēmumu pieņēmēju uzdevums 
dalībvalstīs. Bornholmas salā pēc 
Zviedrijas parauga izveidotā “pil-
soņu platforma” (Folkemødet) ir 
tikai viens no piemēriem, kā notiek 
tiešs politiķu un sabiedrības dialogs. 
ES komunikācijas politikas pamatā 
vajadzētu būt atklātiem koordinā-
cijas mehānismiem un pieredzes 
apmaiņai, ko tagad izmanto daudzās 
citās jomās. (pln/mb) ●

Globalizācija un uzņēmumu pārvietošana: 
vai ES rūpniecībai ir nākotne?
Pepe jau daudzus gadus bija 
strādājis saules enerģijas paneļu 
rūpnīcā kādā no ES dalībval-
stīm. Viņam bija lielisks darbs, 
pastāvīgs darba līgums un labi 
darba apstākļi. Uzņēmums labi 
pelnīja un nemitīgi paplašinājās. 
Tas plauka, izmantojot vietējo 
iestāžu īpašos noteikumus un 
valsts subsīdijas atjaunojamās 
enerģijas nozarei. Viss likās 
ideāli, līdz sākās krīze. Un svētki 
bija beigušies. 

Budžeta ierobežojumu dēļ 
valsts valdība bija spiesta sama-
zināt subsīdijas, tāpēc strauji 
kritās pieprasījums pēc saules 
enerģijas paneļiem. Uzņēmums 
nolēma rūpnīcu slēgt un ražo-
šanu pārcelt uz Meksiku. Visus 
darbiniekus atlaida, un viņi 
kļuva par bezdarbniekiem, kuru 
īpatsvars jau tobrīd bija 40 % no 
valsts darbaspējīgajiem iedzīvo-
tājiem. 

Pepes dzīve bija negaidīti 
nonākusi strupceļā. Galu galā 
viņš pieņēma darba līgumu 
uz īsu laiku, lai jaunajā saules 
enerģijas paneļu rūpnīcā Mek-
sikā apmācītu vietējos strād-
niekus — tos, kuri stāsies viņa 
vietā. Pēc tukšiem solījumiem 
viņš beigās palika bez darba. 

Tūkstošiem strādnieku tāpat 
kā Pepe ir saskārušies ar rūpnie-
cības pārmaiņām un globalizā-
ciju, kas rada problēmas aizvien 
vairāk integrētajam iekšējam 
tirgum. Lai minētās problēmas 
risinātu, ES un EESK 2002. gadā 
izveidoja Rūpniecības pārmaiņu 
konsultatīvo komisiju (CCMI). 
CCMI pilnvaras ietver norišu 
prognozēšanu, iepriekšēju vēr-

tēšanu un analīzi, lai nodrošinātu 
pozitīvu, konstruktīvu pieeju rūp-
niecības pārmaiņu pārvaldībai, 
ņemot vērā ekonomikas, sociā-
los, teritoriālos un vides aspektus. 
Tās locekļi, kas pārstāv dažādas 
ekonomikas modernizācijas skar-
tās nozares, dod CCMI komisijai 
morālas tiesības tieši vērties pie 

citiem ES politikas veidotājiem. 
Tās mērķis ir skaidrs — saglabāt 
ES rūpniecības konkurētspēju un 
vienlaikus panākt, ka pārmaiņas ir 
sociāli pieņemamas. CCMI priekš-
sēdētājs Jorge Pegado Liz komisijas 
trīs galvenos uzdevumus formulē 
šādi: ar saviem atzinumiem popu-
larizēt ES dibinātāju principus, 
gatavoties tādām attīstības norisēm 
kā globalizācija, sociālo kontaktu 
tīklu veidošana un jaunas darba 
metodes un paredzēt rūpniecības 
pārmaiņas un pārstrukturēšanu 
un sagatavoties tām. Mācīties no 
pagātnes, proaktīvi vērot tagadni 
un prognozēt nākotni.

Kopš ekonomikas, finanšu un 
visu pārējo veidu krīzes sākuma ar 
CCMI starpniecību savu viedokli 
ir pauduši visi attiecīgie rūpniecī-
bas dalībnieki — gan darba ņēmēji, 
gan darba devēji. 2011. gada maijā 
CCMI pieņēma trīs atzinumus, 

kuros ir runa par to, kā globalizā-
cija šobrīd ietekmē ES rūpniecības 
politiku. CCMI nostāja ir skaidra 
un nepārprotama. Globalizācija ir 
radījusi dinamiku, kas uzņēmu-
miem liek pārcelties uz ārvalstīm 
un/vai pārstrukturēties. Taču, 
saskaroties ar draudiem, ka lēts 
darbaspēks un slikti darba apstākļi 
ārpus Eiropas varētu samazināt un 
iznīcināt darba vietas pašu mājās, 
vadībai un darbiniekiem pamazām 
jāapzinās, ka nepieciešama sadar-
bība, lai pretotos uzņēmumu pār-
celšanai. Uz priekšu ved tikai viens 
ceļš: tikai ar izglītību un apmācību, 
inovāciju un ilgtspējīgu attīstību 
Eiropa var saglabāt savu vadošas 
ekonomikas lielvaras stāvokli. 

Tā kā aizvien lielāku nozīmi 
iegūst tehnoloģija un pētniecība, 
CCMI ir pievērsusies IKT un pakal-
pojumiem, proti, nozarēm, kurās 
Eiropa atpaliek. “Tas ir jaunais 
kaujas lauks, kurā mums jāpārspēj 
Ķīna un Indija,” piebilst EESK 
loceklis Joost P. van Iersel, kurš ir 
ziņotājs atzinumam “Rūpniecības 
politika globalizācijas laikmetā”. 

12. jūnijā CCMI ar konferenci 
“Par nepārtrauktām, ilgtspējīgām 
rūpniecības pārmaiņām” atzīmēja 
desmito savas pastāvēšanas gada-
dienu. Konferencē pulcējās Eiropas 
rūpniecības apvienību, arodbied-
rību pārstāvji un politikas veido-
tāji, lai analizētu situāciju Eiropas 
rūpniecībā, tās pagātnes problēmas 
un nākotnes orientāciju. 

Pepes stāsts nemitīgi atkārtojas 
visā Eiropā; CCMI ir apņēmusies 
situāciju mainīt. (ail) ●

Kāpēc Eiropas Savienībai vajadzīgs citāds budžets, 
un kādam tam jābūt?

nopietni neviens nerunāja. Šobrīd 
ikvienam ir skaidrs, ka turpināt dzī-
vot pēc līdzšinējiem ieradumiem nav 
iespējams. Visus nodarbina krīzes 
problēmas, un visiem nepieciešami 
īstermiņa risinājumi. Tomēr ilgt-
spējīga attīstība un īstermiņa risinā-
jumi — tās ir divas nesavienojamas 
lietas. Laimīgā kārtā ilgtspējīgas 
attīstības jautājumiem mūsu ikdienā 
ir arvien vairāk nozīmes, un šī ten-
dence attīstīsies.

“EESK Info”: Kas būtu jādara, 
lai ilgtspējīgas attīstības 
programma īstenotos? 

HJW: Mums jāgūst skaidrs priekš-
stats par to, kā rīkosimies tālāk, un 
jāvienojas par darbības jomām un 
uzraudzību. Manuprāt, vissvarīgā-
kais ir panākt, ka politiskie līderi 
uzņemas atbildību par savu rīcību 
un pierāda, ka ir gatavi veikt stra-
tēģiskas pārmaiņas. Turklāt būtiski 
ir vienoties par konkrētiem rīcības 
plāniem. (kf) ●

aicinot dalībniekus iedomāties, cik 
grūti lielākajai daļai dalībvalstu būtu 
bijis pārdzīvot šādu pasaules fi nanšu 
krīzi vienatnē. 

Kopumā EESK mērķis, rīkojot šo 
konferenci, kuru plaši atspoguļoja 
plašsaziņas līdzekļos, bija sniegt 
ieguldījumu debatēs par to, kādai 
vajadzētu būt ES ekonomiskajai 
pārvaldībai. Ir risks, ka šāda veida 
debatēs tiek ņemta vērā tikai ilgter-
miņa politika, taču šoreiz referenti 
apzinājās to, ka lēmumiem, kas 
jāpieņem turpmākajos mēnešos, 
būs milzīga nozīme ES nākotnē. Šis 
lēmums tieši skars iedzīvotāju ikdie-

nas dzīvi, ietekmējot, piemēram, 
nodarbinātību, sociālās nevienlīdzī-
bas pastiprināšanos un MVU pie-
kļuvi aizdevumiem. Tādējādi EESK 
arī turpmāk būs unikāla platforma 
diskusijām, kas savos atzinumos un 
dialogā ar citiem Eiropas līmeņa 
dalībniekiem piedāvā konkrētus 
priekšlikumus. 7. jūnijā rīkotā kon-
ference ir daļa no minētās pieejas, 
kas cenšas arī parādīt, ka Eiropas 
Savienība, iespējams, ir tuvāk tai 
vienotībai, kas saskatāma no ārpu-
ses, nevis ceļā uz stagnāciju un vis-
pārēju paralīzi. (asp) ●

DĀNIJAS PREZIDENTŪRA EIROPAS SAVIENĪBAS PADOMĒ

“Aktīvs pilsoniskums”
“Labākai Eiropas sabiedrībai”

Aktīvs pilsoniskums Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejas funkciju pildīšanā ir 
ļoti nozīmīgs. Šajā grāmatā 24 EESK locekļi 
izteikušies par savu personīgo ieguldījumu 
sabiedrības labā, būdami uzņēmēji, arodbied-
rību darbinieki, brīvprātīgā darba veicēji un 
aktīvisti, un atklājot plašu un aizraujošu inte-
rešu un prioritāšu klāstu. Taču visus vieno 
solidaritāte ar līdzcilvēkiem un bažas par 
viņu labklājību. (cl) ●

ĪSUMĀ

Pierre Jean Coulon, EESK loceklis, 
Darba ņēmēju grupa

Tu r p i n ā j u m s  n o  4 .  l a p p u s e s
Energoefektivitāte: Dānijas prakse

>>>  5.  l p p

Tu r p i n ā j u m s  n o  1.  l a p p u s e s
Valsts parāda krīze un fi skālā savienība: 

Vienas monētas divas puses?

Papildu informācija pieejama tīmekļa vietnē http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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PLENĀRSESIJA ĪSUMĀ
Digitālais tirgus izaugsmes veicināšanai

Atbildot prezidentvalsts Dānijas lūgumam sniegt atzinumu par 
pasākumiem, kas veicami digitālajā jomā, EESK šī gada maijā pie-
ņēma dokumentu “Digitālais tirgus — izaugsmes virzītājspēks”. 
Eiropas Savienībai šajā ziņā ir jāspēj stāties pretī nopietniem 
izaicinājumiem, jo pētījumi rāda, ka līdz 2020. gadam digitālais 
vienotais tirgus Eiropas IKP varētu palielināt par 4 %.

Atzinumā aicināts nekavējoties radīt infrastruktūras, kas visā 
Eiropas Savienības teritorijā, arī attālākos apgabalos, nodrošinātu 
vispārēju piekļuvi internetam. 

Ņemot vērā to, ka līdz 2015. gadam 
95 % darba vietās būs nepieciešamas 
interneta lietotāja iemaņas, minētā 
atzinuma ziņotāja Laure Batut (Fran-
cija, Darba ņēmēju grupa) norāda, 
ka apmācībai šajā jomā ir izšķiroša 
nozīme. Ziņotāja arī atzīmē, ka visām 

sabiedrības grupām, arī vecāka gadagājuma cilvēkiem, jānodrošina 
gan aprīkojuma, gan programmatūras pieejamība. Tas ir viens no 
panākumu priekšnoteikumiem šai jomā. 

Lai veicinātu e-komerciju, EESK iesaka saskaņot ar tirdznie-
cību un netiešiem nodokļiem saistītos tiesību aktus. Komiteja 
vienlaikus brīdina, ka saskaņošanu nedrīkst izmantot kā ieganstu 
nodokļu palielināšanai. (mb) ●

Eiropa vēl nesasniedz enerģētikas jomā 
izvirzītos mērķus

Ceļā uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni Eiro-
pas Savienība un atsevišķas tās dalībvalstis bīstami atpaliek no 

izvirzītajiem mērķiem, — 
tā maija plenārsesijā 
pieņemtajā atzinumā 
par Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam brīdina Eiro-
pas Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteja (EESK).

Pēc Komitejas domām, 
ES neapzinās, cik ļoti tā kavējas ar pašas noteikto mērķu sasnieg-
šanu. “Kavēšanos neļauj saskatīt tas, ka Eiropas Savienībā sevišķi 
piesārņojoši ražošanas procesi iet mazumā, bet citos pasaules 
reģionos to kļūst arvien vairāk, un šādi ražota produkcija tiek 
ievesta Savienībā,” norāda atzinuma ziņotājs Pierre Jean Coulon 
(Darba ņēmēju grupa, Francija).

Atzinumā kritizēts energoefektivitātes un atjaunojamas ener-
ģijas jomā sasniegtais. Norādīts, ka atjaunojamu energoavotu 
izmantošanu kavē nestabilais valdību atbalsts un — dažos gadī-
jumos — vietējo kopienu pretestība.

Komiteja atkārtoti aicina izveidot Eiropas pilsoniskās sabied-
rības forumu, lai, regulāri pulcējot visas ieinteresētās personas 
un dodot tām iespēju apspriest 2050. gadā plānoto enerģētikas 
pāreju, veicinātu informācijas apriti Eiropas Savienībā.

“Sabiedrības atbalsts enerģijas avotu izvēlē ir pārbaudījums 
mūsdienu Eiropas demokrātijai,” uzskata atzinuma līdzziņotājs 
Richard Adams (Dažādu interešu grupa, Apvienotā Karaliste). 
“Ceļvedis 2050. gadam jāizmanto ne vien pēc iespējas plašāku 
debašu rosināšanai eiropiešu vidū, bet arī tam, lai veicinātu 
līdzdalību visos līmeņos: personiskajā, reģionālajā, valstu un ES 
līmenī,” piebilst R. Adams. (mb) ●

Eiropas sociālā uzņēmējdarbība un Eiropas sociālās 
uzņēmējdarbības fonds

Divos atzinumos, proti, “Eiropas sociālās uzņēmējdarbības 
fonds” (ziņotāja — Ariane Rodert, Dažādu interešu grupa) un 
“Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva” (ziņotājs — Giuseppe 
Guerini, Dažādu interešu grupa), EESK ir mudinājusi Komisiju 
un dalībvalstis palielināt publiskā iepirkuma un fi nansējuma pie-
ejamību sociālajiem uzņēmumiem, izstrādāt valstu pamatprin-
cipus sociālo uzņēmumu izaugsmei un pienācīgi ieviest Eiropas 
sociālās uzņēmējdarbības fondu. 

Sociālās ekonomikas sektorā 
ES jau ir nodarbināti vairāk nekā 
11 miljoni iedzīvotāju, kas ir 6 % 
no kopējā darbaspēka. Aptuveni 
viens no katriem četriem Eiropā 
dibinātajiem uzņēmumiem ir 
sociālais uzņēmums. Pašreizējā 
krīzes situācijā, kad pastāvīgi pie-
aug to iedzīvotāju skaits, kam nav 
darba vai piekļuves saimnieciska-

jiem resursiem, EESK vēlas stiprināt izaugsmi, nodarbinātību 
un konkurētspēju, vienlaikus veidojot iekļaujošāku sabiedrību 
atbilstoši stratēģijas “Eiropa 2020“ mērķiem.

EESK uzskata, ka jaunais Eiropas sociālās uzņēmējdarbības 
fonds būtu jāpapildina arī ar citiem fi nanšu instrumentiem, kas 
paredzēti sociālo uzņēmumu attīstībai. Eiropas sociālās uzņē-
mējdarbības fonds pats par sevi nebūs pietiekams instruments, 
lai uzlabotu piekļuvi atbilstošajam kapitālam. (ail) ●

Pirms pieciem gadiem Eiropado-
mes uzdevumā vairākas Eiropā 
ievērojamas personas sāka darbu 
pie ziņojuma par izaicinājumiem, 
kas turpmākajos 20 gados sagaida 
ES. Pārdomu grupa, kuru vada 
Felipe Gonzalez un kurā darbojas 
arī Mario Monti un Lech Walesa, 
2010.  gada maijā nosprieda, ka 
Eiropai vajadzīgs jauns pamats. 
Ziņojumā minētas vairākas priori-
tātes, proti, tautsaimniecības izaug-
sme, konkurētspēja, demokrātiska 
leģitimitāte un vadošā loma cīņā 
pret klimata pārmaiņām. Tie paši 
jautājumi risināti gan Eiropas 
organizētās pilsoniskā sabiedrības 
darbā, gan EESK atklātajās uzklau-
sīšanas sanāksmēs, konferencēs, 
izpētes grupās un atzinumos. Tā 
noteikti nav nejaušība, ka Pārdomu 
grupas rastās atbildes saskan ar 
būtiskāko EESK politiskās nostājas 
principu, proti, “vairāk Eiropas, 
nevis mazāk”.

EEKS uzskata, ka “vairāk Eiro-
pas” ir svarīgākais princips arī attie-
cībā uz daudzgadu fi nanšu shēmu 
2014.–2020. gadam, jo tā noteiks, 
kāds būs ES budžets turpmākajiem 
sešiem gadiem. Laikā, kad tika 
pieņemta iepriekšējā daudzgadu 
finanšu shēma, tautsaimniecības 
attīstība un finansiālā stabilitāte 
lielākajā daļā Eiropas valstu bija 
pašsaprotamas vērtības. Ņemot 
vērā, ka šobrīd stabilitātes nav un 
pāri Eiropai veļas taupības pasā-
kumu vilnis, paredzams, ka tiks pie-
ņemts līdz minimumam samazināts 
budžets. Eiropas Komisija ierosina 
ES kopējo budžetu saglabāt pašrei-
zējā līmenī, proti 1% no ES IKP, 
taču dažas valstis vēlas budžetu 
samazināt. EESK maija plenārse-
sijā savukārt pieņēma atzinumu, 
kurā izteikts ierosinājums budžetu 
palielināt līdz 1,11 %. Atcerēsimies 
budžeta defi nīciju: “budžets ir ieņē-

mumu, izdevumu un resursu plāns 
kādam noteiktam laika posmam, 
un tajā atspoguļoti gan iecerētie 
mērķi, gan fi nanšu nosacījumi”. Ja 
šo defi nīciju piemērojam situācijā, 
kāda pašlaik ir Eiropas Savienībā, 
redzam, ka iecerētie mērķi ir lieli, 
tāpēc būtu jāpārskata gan ES ieņē-
mumi, gan izdevumi. Ja Eiropas 
Savienība vēlas gūt panākumus 
integrācijas jomā un uzņemties 
lielāku atbildību, tai jāpanāk, ka 
izaugsme kļūst par Eiropas soci-
ālā modeļa nodrošinājumu. Lai tas 
izdotos, budžetam, kas ir ES instru-
ments mērķu sasniegšanai, ir jābūt 
pietiekami vērienīgam.

Vienlaikus jāatzīst, ka Eiro-
pas Komisijas priekšlikumā par 
daudzgadu fi nanšu shēmu ierosi-
nāts uzlabot un vienkāršot budžeta 
struktūru. Vēl viens pozitīvs 
aspekts ir Eiropas Komisijas kritika 
attiecībā uz dažu dalībvalstu pieeju 
sarunām, proti, jautājumiem par 
taisnīgu atdevi un horizontālu vien-
līdzību. Attiecībā uz ienākumiem 
EESK atbalsta priekšlikumu ieviest 
jaunu pašu resursu sistēmu, kuras 
pamatā būtu gan PVN  saskaņo-
šana, gan fi nanšu darījumu nodokļa 
(FDN) ieviešana. Runājot par izde-
vumiem, iestādēm un dalībvalstīm 
būtu jāatceras Eiropas pievienotās 
vērtības princips, proti, viens euro, 
kas iztērēts ES līmenī, dod lielāku 
labumu nekā valsts līmenī iztērēts 
euro. Eiropas Komisijas priekšli-
kumā uzlabota arī divu galveno 
budžeta izdevumu pozīciju — KLP 
un kohēzijas politikas — struktūra. 
KLP veicina efektīvas un konkurēt-
spējīgas lauksaimniecības attīstību, 
savukārt kohēzijas politikas mēr-
ķis ir, atbalstot liela mēroga pro-
jektu īstenošanu, novērst fondu 
līdzekļu izkliedēšanas efektu. Taču 
EESK brīdina: ja kohēzijas politikai 
paredzēto līdzekļu saņemšana tiek 

piesaistīta makroekonomikas nosa-
cījumu izpildei, pastāv iespēja, ka 
attīstītie reģioni nonāks nelabvēlī-
gākā situācijā.

Jau minēto principu “vairāk 
Eiropas, nevis mazāk” papildina 
vēl viens aspekts, ko EESK  jau 
vairākkārt uzsvērusi un kas kļūst 
arvien spēcīgāks — un tas ir “Eiro-
pas integrācijas trūkuma radītās 
izmaksas”. Ja ES budžeta apjoms, 
efektivitāte un pārredzamība neat-
bildīs paredzamo izaicinājumu 
nozīmīgumam, var izrādīties, ka 
21. gadsimta problēmas mums būs 
jārisina novājinātā Eiropas Savie-
nībā, un tas nozīmētu gluži pretēju 
attīstības ceļu tam, kādu ieteikusi 
Pārdomu grupa. (asp) ●

Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Attīstības programmas Padome 
1989.  gadā ierosināja katru gadu 
11.  jūlijā atzīmēt Pasaules iedzī-
votāju dienu, lai tādējādi pievērstu 
uzmanību pasaules iedzīvotāju un 
ilgtspējīgas attīstības problēmām. 
Abi minētie jautājumi, proti, pasau-
les iedzīvotāju un ilgtspējīgas attīstī-
bas problēmas, ir cieši saistīti, tāpēc 
izdevuma “EESK Info” pārstāvji uz 

11. jūlijs — Pasaules iedzīvotāju diena

sarunu par Pasaules iedzīvotāju dienu 
aicināja EESK Ilgtspējīgas attīstības 
novērošanas centra priekšsēdētāju 
Hans-Joachim Wilms. 

“EESK Info”: Vai Pasaules 
iedzīvotāju dienas atzīmēšana 
nav zaudējusi savu nozīmi? 

Hans-Joachim Wilms: Tās atzīmēšana 
arvien ir svarīga, jo mums jāapsver, 

kā risināsim iedzīvotāju problēmas, 
it īpaši tās, kas saistītas ar pārtikas 
nodrošinājumu. Arī Komitejā izvei-
dojušās divas lauksaimnieku “nomet-
nes”. Tradicionālās lauksaimniecības 
aizstāvji uzskata, ka mēs varam ražot 
vairāk, paplašinot apstrādājamās 
zemes platības. Es gan piederu pretējai 
nometnei un uzskatu, ka ikviens pla-
nētas iedzīvotājs būtu paēdis, ja tiktu 
ievērots distributīvais taisnīgums. 

“EESK Info”: Ko tas nozīmē?

HJW: ANO Pārtikas un lauksaimnie-
cības organizācijas apkopotā statistika 
liecina, ka pasaulē pārtiku var saražot 
tā, lai tās pietiktu ikvienam, taču pār-
tika netiek ražota tur, kur tās trūkst, 
turklāt netiek nodrošināta ne atbils-
toša pārtikas kvalitāte, ne daudzums. 
Svarīgi ir saprast, kā to mainīt. Sekas ir 
postošas. Piemēram, var minēt mežu 
iznīcināšanu Brazīlijā un Argentīnā. 
Tas, ka eiropieši pārtiku nespēj saražot 
pietiekamā apjomā, liecina, ka izmai-
ņas nepieciešams gan mūsu pašu, gan 
attīstības valstu ražotāju attieksmē. 
Otrs aspekts, kas būtu uzsverams, ir 
pēdējā gadsimta laikā notikušās izmai-

ņas ēšanas paradumos, piemēram, 
palielinājies gaļas patēriņš. 

“EESK Info”: Kas būtu 
jāmaina?

HJW: Lai izdotos radīt visaptverošu 
sistēmu, būtu jāveic daudzas lietas. 
Ieteikums paplašināt lauksaimniecī-
bas zemju platības ir pārāk vienkār-
šota pieeja. Mums jānodrošina, ka 
valstis ir cik vien iespējams neatkarī-
gas. Piemēram, dzīvnieku izcelsmes 
pārtikas transportēšanai pāri visai 
pasaulei nav nekāda loģiska skaidro-
juma. Tikpat aplami ir Vācijas dabas 
rezervātus pārvērst tā, lai tur varētu 
audzēt biomasas materiālu. Un tie ir 
tikai divi piemēri. 

“EESK Info”: EESK vairākkārt 
skaidri norādījusi, ka mums 
jāpārdomā gan ražošanas, 
gan patēriņa paradumi. Vai 
uzskatāt, ka tas ir ilgspējīgas 
attīstības vienīgais 
nosacījums?

HJW: Pirms desmit gadiem par 
ilgtspējīgas attīstības jautājumiem 

Būvēt tiltus pāri nemierīgiem ūdeņiem
Intervija ar Dānijas Eiropas lietu ministru Nicolai Wammen 

“EESK Info”: Kādi ir Dānijas 
prezidentūras mērķi?

Nicolai Wammen: Jau sākumā 
bija skaidrs, ka Dānija ES Pado-
mes prezidentūru pārņem 
nopietnas ekonomikas krīzes 
laikā. Dānijas skaidrs mērķis bija 

Eiropai palīdzēt atgūties no krīzes 
— nevis ar virsrakstos minētiem 
skaļiem saukļiem visā Eiropā, bet 
cītīgi strādājot un sasniedzot rezul-
tātus, kas Eiropai ir nepieciešami. 
Lai tas īstenotos, pēdējos sešus 
mēnešus esam smagi strādājuši, 
“būvējot tiltus pāri nemierīgiem 
ūdeņiem” un virzot uz priekšu 
sarunas.

Prezidentvalsts Dānija ir palī-
dzējusi veidot ekonomikas poli-
tiku, kas ļauj krīzi pārvarēt no 
divām pusēm: proti, lai nodroši-
nātu atveseļošanos, bija jāatjauno 
uzticamība, konsolidējot publiskās 
finanses, un vienlaikus jāsekmē 
izaugsme un jaunas darba vietas, 
īstenojot reformas un jaunas ini-
ciatīvas.

Atskatoties uz prezidentūras 
darbu, manuprāt, tagad var teikt, 
ka esam Eiropai palīdzējuši spert 
svarīgu soli šajā virzienā.

“EESK Info”: Kādi, jūsuprāt, 
ir Dānijas prezidentūras 
nozīmīgākie sasniegumi?

NW: Jau no paša sākuma Dānija 
koncentrējās uz cītīgu un smagu 
darbu, lai Eiropai palīdzētu virzī-
ties uz priekšu. Šajos sešos mēne-
šos esam centušies sasniegt reālus 
rezultātus. Vissvarīgāko sasnie-
gumu nevar raksturot vienā rin-
diņā; kopumā tas ir fakts, ka esam 
parādījuši: ES strādā un sasniedz 
rezultātus, neskatoties uz krīzi. 
Esmu lepns, ka prezidentvalsts 
Dānija sadarbībā ar ES iestādēm ir 
sniegusi ievērojamu ieguldījumu, 
lai Eiropa varētu pārvarēt krīzi.

Papildus darbam ekonomikas 
jomā, vēlos uzsvērt trīs citus sasnie-
gumus. Pirmkārt, tā ir vienošanās 
par energoefektivitātes direktīvu. 
Tā ir nozīmīga iniciatīva ne tikai 
tādēļ, ka tā paver iespēju risināt 
ar klimatu saistītus jautājumus un 

mazināt energoatkarību, bet arī 
Eiropā radīt 400 000 darba vietu. 
Svarīgs sasniegums ir arī viesabo-
nēšanas direktīva. Tas nodrošinās 
zemākas cenas sarunām mobilajā 
tīklā, kad viedos tālruņus izmanto 
ārzemēs. Visbeidzot, Serbijai pie-
šķirot kandidātvalsts statusu, esam 
spēruši svarīgu soli, lai Eiropā sek-
mētu demokrātiju.

“EESK Info”: Dānijas 
prezidentūrai raksturīga 
iezīme bija izmaksu 
efektivitāte. Tas, ka jūs 
sanāksmēs piedāvājāt 
tikai krāna ūdeni, jums 
deva iesauku “krāna ūdens 
prezidentūra” …

NW: Atklāti runājot, esmu ļoti 
lepns par šo iesauku. Kāpēc? Tas 
ir kā trāpījums naglai uz galvas: 
Dānijā ir ne tikai lielisks svaigs 
krāna ūdens, bet mēs arī pievēr-
šam ļoti lielu uzmanību “zaļajai” 

izmaksu efektivitātei. Mēs rūpēja-
mies par saviem resursiem un CO
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emisijām. Un tieši tas ir bijis viens 
no vadošajiem pamatprincipiem 
visas prezidentūras darba plāno-
šanā.

Tāpēc visas sanāksmes norises 
vietas un viesnīcu numuri bija apzī-
mēti ar ekomarķējumu. Ēdienkar-
tes tika veidotas, pamatojoties uz 
sezonas produktiem, un 50 % no 
tiem sarūpēja vietējie piegādātāji. 
Turklāt tika īstenotas programmas, 
lai samazinātu pārtikas atkritumus, 
kurus tieši transportēja uz vietējo 
biogāzes iekārtu un pārvērta par 
enerģiju Dānijas mājsaimniecībām.

Zinu, ka Dānijas “zaļā pieeja” ir 
iedvesmojusi vairākus manus kolē-
ģus, tāpēc ceru, ka citas prezidentū-
ras pārņems šo praksi. (pln/mb)
 ●

Nicolai Wammen, 
Dānijas Eiropas lietu ministrs

Benedicte Federspiel, EESK locekle, 
Dažādu interešu grupa

Marie-Louise Knuppert, EESK locekle, 
Darba ņēmēju grupa

Nils Juhl Andreasen, EESK loceklis, 
Darba devēju grupa
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Dānijas prezidentūra EESK Dānijas 
locekļu skatījumā
Mums ir jāmaina patēriņa ieradumi. Citas iespējas nav
Intervija ar EESK locekli un Dānijas Patērētāju padomes galveno padomnieci 

Benedicte Federspiel

Prezidentūra — ugunsgrēka dzēšana
Intervija ar EESK Darba devēju grupas locekli, Dānijas 

Lauksaimniecības un pārtikas padomes direktoru 

Nils Juhl Andreasen

“EESK Info”: 2012. gada 
15. martā, atzīmējot 
Eiropas Patērētāju dienu, 
EESK sadarbībā ar Dānijas 
Patērētāju padomi rīkoja 
konferenci par ilgtspējīga 
patēriņa jautājumiem krīzes 
apstākļos. Vai domājat, ka 
ES prezidentvalsts Dānija 

“EESK Info”: Neilgi pirms 
Dānijas kļūšanas par ES 
prezidentvalsti jūs stingri 
norādījāt, ka prezidentūras 
galvenais uzdevums būs 
veicināt Eiropas uzņēmumu 
konkurētspēju, sevišķi 
pārtikas nozarē. Kā vērtējat 
sasniegto šai jomā?

Nils Juhl Andreasen: Grūti spriest, 
jo ļoti daudz pūļu nācās veltīt ES 
finanšu krīzei un attiecīgi euro 
glābšanai. Tā drīzāk bija avārijas 
novēršana, nevis pozitīva impulsa 
vadīta Eiropas uzņēmumu konku-
rētspējas stiprināšana. Un tomēr es 
ticu, ka tālākā perspektīvā Eiropas 
uzņēmējdarbība — arī lauksaim-
niecības un pārtikas nozare — šādi 
iegūs priekšrocības, kas tai ļaus 
veiksmīgāk konkurēt.

“EESK Info”: Dānijas 
prezidentūra vadīja 
sarunas par kopējās 
lauksaimniecības reformu; 
tagad šo darbu pārņems 
nākamā prezidentvalsts 
Kipra. Vai sarunas, jūsuprāt, 
ir uz pareizā ceļa?

sadzirdēja mūsu aicinājumu 
pārvērtēt pašreizējo patēriņa 
praksi?

Benedicte Federspiel: Ir visas iespē-
jas, lai mūs sadzirdētu, jo “zaļš” un 
“ilgspējīgs” ir Dānijas valdības un 
arī prezidentūras vispārējais moto 
un mērķis. Konferencē uzstājās gan 
ministri, gan citas ievērojamas per-
sonas un uzsvēra, ka nav vairs citas 
iespējas, kā vien mainīt pašreizējos 
patēriņa ieradumus. 

“EESK Info”: Vai argumenti 
ilgtspējīga patēriņa 
atbalstam krīzes apstākļos 
nekļūst maznozīmīgāki?

BF: Mēs vairs nevaram atļauties 
ilgspējīgas attīstības jautājumus 
neiekļaut kādā no politikas jomām. 
Atrodot ceļu krīzes pārvarēšanai, 
rastos arī jauni pieejami un ilgspējīgi 
risinājumi. Viens no piemēriem ir 

NJA: Es drīzāk teiktu, ka sarunas 
stāv uz vietas, tāpēc nav iespē-
jams spriest par to, vai virziens ir 
pareizs. Daudz laika ir veltīts tam, 
lai ieviestu skaidrību par Eiropas 
Komisijas izvirzīto priekšlikumu 
un tā sekām. Dalībvalstis un NVO 
tikai nesen nāca klajā ar skaidru 
viedokli un nostāju.

Tikmērsituācija strauji mainās, 
jo Eiropas Savienībā padziļinās 
fi nanšu krīze, pasaules tirgū pār-
veidojas pārtikas pieprasījuma un 
piedāvājuma modeļi un arvien 
vairāk uzmanības tiek pievērsts 
ilgtspējīgai ražošanai un patēri-
ņam. Visu šo faktoru kopums var 
spēcīgi ietekmēt politisko noskaņo-
jumu attiecībā uz lauksaimniecības 
un pārtikas nozares nozīmi Eiropas 
Savienībā un uz Eiropas lauksaim-
nieciskās ražošanas modeli.

“EESK Info”: Vai Dānijas 
prezidentūra pašā Dānijā 
izraisīja plašu interesi, 
vai arī drīzāk pagāja 
nepamanīta?

NJA: Dānijā un Briselē netrūka 
daždažādu pasākumu, un šajā ziņā 
Dānijas valdība savu darbu pavei-
kusi godam. Diemžēl ziņu virs-
rakstos dominēja vairākas iekšējās 
problēmas un ES fi nanšu krīze, kas 
novērsa uzmanību no ES jautāju-
miem un Dānijas prezidentūras 
paveiktā. (pln/mb) ●

nesen pieņemtā direktīva par ener-
goefektivitāti. Dānijas rūpniecības 
nozares pārstāvji nesen apstiprināja, 
ka līdz 2020. gadam būtu jāspēj īste-
not gan tautsaimniecības, gan vides 
mērķus. 

“EESK Info”: Kas būtu darāms, 
lai patērētājiem būtu vieglāk 
pieņemt ilgspējīga patēriņa 
ieradumus?

BF: Mums katram būtu jāapzinās 
pašu atbildība, un vārdiem “ilgspē-
jīgs patēriņš” būtu jākļūst par mūsu 
visu jauno devīzi. Šajā sakarā prezi-
dentvalsts lūdza Komiteju izstrādāt 
atzinumu par ilgtspējīga patēriņa 
un ražošanas veicināšanas iespējām. 
Tomēr vienkāršu risinājumu šai 
problēmai nav. Turpmāko gadu laikā 
būs nemitīgi jādomā, kā panākt, lai 
patērētājiem būtu pieejami ilgtspējīgi 
produkti un pakalpojumi. (pln/mb)
 ●

Energoefektivitāte: Dānijas prakse
Intervija ar EESK Darba ņēmēju grupas locekli un Dānijas Arodbiedrību 

konfederācijas sekretāri Marie-Louise Knuppert

“EESK Info”: Pagājušā gada 
decembrī jūs teicāt, ka 
prezidentūrai vajadzētu likt 
uzsvaru uz videi draudzīgu 
darba vietu radīšanu un 
jauniešu iekļaušanu darba 
tirgū. Vai prezidentūra šajā 
jomā ir pietiekami paveikusi?

Marie-Louise Knuppert: Preziden-
tūra ir izdarījusi visu, kas bija tās 
spēkos, lai izaugsme un darba vietas 
kļūtu par svarīgu darba programmas 

prioritāti — ekonomikas krīzes aps-
tākļos tas nav vienkāršs uzdevums. 
Esmu gandarīta, ka prezidentūrai ir 
izdevies nodrošināt vienošanos par 
energoefektivitātes direktīvu.

Ja tas nebūtu izdevies, mēs būtu 
zaudējuši vienreizēju iespēju palīdzēt 
ES valstīm efektīvi samazināt ener-
ģijas patēriņu un vienlaikus sekmēt 

tūkstošiem darba vietu izveidi laikā, 
kad tās ir ļoti vajadzīgas.

Dānijas prezidentūra īpašu uzma-
nību ir veltījusi jauniešu nodarbinā-
tībai. Tagad pienācis laiks rīkoties. 
Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai 
jāvirza sava politika uz to lielāku 
iespēju radīšanu jauniešiem. To 
varētu panākt, proaktīvāk izmanto-
jot Eiropas Sociālo fondu. Šajā sakarā 
Dānijas Arodbiedrību konfederācija 
un Dānijas darba devēji ir ierosinā-
juši, ka fonda resursus varētu izman-
tot, lai dalībvalstīs atbalstītu darba 
pieredzes shēmu ieviešanu.

To varētu atspoguļot arī sarunās 
par publiskā iepirkuma direktīvām, 
kurās pilnīgi likumīgi varētu iekļaut 
prasību, ka tiem, kas vēlas noslēgt 
valsts pasūtījuma līgumu, jānodro-
šina noteikts skaits prakses vietu. Tie 
ir tikai divi praktiski piemēri.

“EESK Info”: Jūs 
Kopenhāgenā nesen 
piedalījāties sanāksmē, kas 
bija veltīta jautājumam par 
to, kā iedzīvotājus iesaistīt 
Eiropas projektā. Vai dāņus 

ir grūti iesaistīt Eiropas 
debatēs?

MLK: Uzticēšanos un sabiedrības 
atbalstu dalībai Eiropas Savienībā 
var iegūt tikai tad, ja iedzīvotāji 
redzēs, ka ES politiķi risina viņu 
problēmas. Iedzīvotājiem jājūt, kā ES 
ir uzlabojusi viņu ikdienas dzīvi. Ir 
konkrēti priekšlikumi, kā to izdarīt; 
arī iepriekš minētie piemēri.

“EESK Info”: Vai Dānijā 
komunikācijas jomā ir 
īstenoti pasākumi, no kuriem 
ES varētu mācīties?

MLK: Eiropas Savienībai komuni-
kācijas jomā jābūt pēc iespējas kon-
krētākai, lai arī tas pirmām kārtām 
ir lēmumu pieņēmēju uzdevums 
dalībvalstīs. Bornholmas salā pēc 
Zviedrijas parauga izveidotā “pil-
soņu platforma” (Folkemødet) ir 
tikai viens no piemēriem, kā notiek 
tiešs politiķu un sabiedrības dialogs. 
ES komunikācijas politikas pamatā 
vajadzētu būt atklātiem koordinā-
cijas mehānismiem un pieredzes 
apmaiņai, ko tagad izmanto daudzās 
citās jomās. (pln/mb) ●

Globalizācija un uzņēmumu pārvietošana: 
vai ES rūpniecībai ir nākotne?
Pepe jau daudzus gadus bija 
strādājis saules enerģijas paneļu 
rūpnīcā kādā no ES dalībval-
stīm. Viņam bija lielisks darbs, 
pastāvīgs darba līgums un labi 
darba apstākļi. Uzņēmums labi 
pelnīja un nemitīgi paplašinājās. 
Tas plauka, izmantojot vietējo 
iestāžu īpašos noteikumus un 
valsts subsīdijas atjaunojamās 
enerģijas nozarei. Viss likās 
ideāli, līdz sākās krīze. Un svētki 
bija beigušies. 

Budžeta ierobežojumu dēļ 
valsts valdība bija spiesta sama-
zināt subsīdijas, tāpēc strauji 
kritās pieprasījums pēc saules 
enerģijas paneļiem. Uzņēmums 
nolēma rūpnīcu slēgt un ražo-
šanu pārcelt uz Meksiku. Visus 
darbiniekus atlaida, un viņi 
kļuva par bezdarbniekiem, kuru 
īpatsvars jau tobrīd bija 40 % no 
valsts darbaspējīgajiem iedzīvo-
tājiem. 

Pepes dzīve bija negaidīti 
nonākusi strupceļā. Galu galā 
viņš pieņēma darba līgumu 
uz īsu laiku, lai jaunajā saules 
enerģijas paneļu rūpnīcā Mek-
sikā apmācītu vietējos strād-
niekus — tos, kuri stāsies viņa 
vietā. Pēc tukšiem solījumiem 
viņš beigās palika bez darba. 

Tūkstošiem strādnieku tāpat 
kā Pepe ir saskārušies ar rūpnie-
cības pārmaiņām un globalizā-
ciju, kas rada problēmas aizvien 
vairāk integrētajam iekšējam 
tirgum. Lai minētās problēmas 
risinātu, ES un EESK 2002. gadā 
izveidoja Rūpniecības pārmaiņu 
konsultatīvo komisiju (CCMI). 
CCMI pilnvaras ietver norišu 
prognozēšanu, iepriekšēju vēr-

tēšanu un analīzi, lai nodrošinātu 
pozitīvu, konstruktīvu pieeju rūp-
niecības pārmaiņu pārvaldībai, 
ņemot vērā ekonomikas, sociā-
los, teritoriālos un vides aspektus. 
Tās locekļi, kas pārstāv dažādas 
ekonomikas modernizācijas skar-
tās nozares, dod CCMI komisijai 
morālas tiesības tieši vērties pie 

citiem ES politikas veidotājiem. 
Tās mērķis ir skaidrs — saglabāt 
ES rūpniecības konkurētspēju un 
vienlaikus panākt, ka pārmaiņas ir 
sociāli pieņemamas. CCMI priekš-
sēdētājs Jorge Pegado Liz komisijas 
trīs galvenos uzdevumus formulē 
šādi: ar saviem atzinumiem popu-
larizēt ES dibinātāju principus, 
gatavoties tādām attīstības norisēm 
kā globalizācija, sociālo kontaktu 
tīklu veidošana un jaunas darba 
metodes un paredzēt rūpniecības 
pārmaiņas un pārstrukturēšanu 
un sagatavoties tām. Mācīties no 
pagātnes, proaktīvi vērot tagadni 
un prognozēt nākotni.

Kopš ekonomikas, finanšu un 
visu pārējo veidu krīzes sākuma ar 
CCMI starpniecību savu viedokli 
ir pauduši visi attiecīgie rūpniecī-
bas dalībnieki — gan darba ņēmēji, 
gan darba devēji. 2011. gada maijā 
CCMI pieņēma trīs atzinumus, 

kuros ir runa par to, kā globalizā-
cija šobrīd ietekmē ES rūpniecības 
politiku. CCMI nostāja ir skaidra 
un nepārprotama. Globalizācija ir 
radījusi dinamiku, kas uzņēmu-
miem liek pārcelties uz ārvalstīm 
un/vai pārstrukturēties. Taču, 
saskaroties ar draudiem, ka lēts 
darbaspēks un slikti darba apstākļi 
ārpus Eiropas varētu samazināt un 
iznīcināt darba vietas pašu mājās, 
vadībai un darbiniekiem pamazām 
jāapzinās, ka nepieciešama sadar-
bība, lai pretotos uzņēmumu pār-
celšanai. Uz priekšu ved tikai viens 
ceļš: tikai ar izglītību un apmācību, 
inovāciju un ilgtspējīgu attīstību 
Eiropa var saglabāt savu vadošas 
ekonomikas lielvaras stāvokli. 

Tā kā aizvien lielāku nozīmi 
iegūst tehnoloģija un pētniecība, 
CCMI ir pievērsusies IKT un pakal-
pojumiem, proti, nozarēm, kurās 
Eiropa atpaliek. “Tas ir jaunais 
kaujas lauks, kurā mums jāpārspēj 
Ķīna un Indija,” piebilst EESK 
loceklis Joost P. van Iersel, kurš ir 
ziņotājs atzinumam “Rūpniecības 
politika globalizācijas laikmetā”. 

12. jūnijā CCMI ar konferenci 
“Par nepārtrauktām, ilgtspējīgām 
rūpniecības pārmaiņām” atzīmēja 
desmito savas pastāvēšanas gada-
dienu. Konferencē pulcējās Eiropas 
rūpniecības apvienību, arodbied-
rību pārstāvji un politikas veido-
tāji, lai analizētu situāciju Eiropas 
rūpniecībā, tās pagātnes problēmas 
un nākotnes orientāciju. 

Pepes stāsts nemitīgi atkārtojas 
visā Eiropā; CCMI ir apņēmusies 
situāciju mainīt. (ail) ●

Kāpēc Eiropas Savienībai vajadzīgs citāds budžets, 
un kādam tam jābūt?

nopietni neviens nerunāja. Šobrīd 
ikvienam ir skaidrs, ka turpināt dzī-
vot pēc līdzšinējiem ieradumiem nav 
iespējams. Visus nodarbina krīzes 
problēmas, un visiem nepieciešami 
īstermiņa risinājumi. Tomēr ilgt-
spējīga attīstība un īstermiņa risinā-
jumi — tās ir divas nesavienojamas 
lietas. Laimīgā kārtā ilgtspējīgas 
attīstības jautājumiem mūsu ikdienā 
ir arvien vairāk nozīmes, un šī ten-
dence attīstīsies.

“EESK Info”: Kas būtu jādara, 
lai ilgtspējīgas attīstības 
programma īstenotos? 

HJW: Mums jāgūst skaidrs priekš-
stats par to, kā rīkosimies tālāk, un 
jāvienojas par darbības jomām un 
uzraudzību. Manuprāt, vissvarīgā-
kais ir panākt, ka politiskie līderi 
uzņemas atbildību par savu rīcību 
un pierāda, ka ir gatavi veikt stra-
tēģiskas pārmaiņas. Turklāt būtiski 
ir vienoties par konkrētiem rīcības 
plāniem. (kf) ●

aicinot dalībniekus iedomāties, cik 
grūti lielākajai daļai dalībvalstu būtu 
bijis pārdzīvot šādu pasaules fi nanšu 
krīzi vienatnē. 

Kopumā EESK mērķis, rīkojot šo 
konferenci, kuru plaši atspoguļoja 
plašsaziņas līdzekļos, bija sniegt 
ieguldījumu debatēs par to, kādai 
vajadzētu būt ES ekonomiskajai 
pārvaldībai. Ir risks, ka šāda veida 
debatēs tiek ņemta vērā tikai ilgter-
miņa politika, taču šoreiz referenti 
apzinājās to, ka lēmumiem, kas 
jāpieņem turpmākajos mēnešos, 
būs milzīga nozīme ES nākotnē. Šis 
lēmums tieši skars iedzīvotāju ikdie-

nas dzīvi, ietekmējot, piemēram, 
nodarbinātību, sociālās nevienlīdzī-
bas pastiprināšanos un MVU pie-
kļuvi aizdevumiem. Tādējādi EESK 
arī turpmāk būs unikāla platforma 
diskusijām, kas savos atzinumos un 
dialogā ar citiem Eiropas līmeņa 
dalībniekiem piedāvā konkrētus 
priekšlikumus. 7. jūnijā rīkotā kon-
ference ir daļa no minētās pieejas, 
kas cenšas arī parādīt, ka Eiropas 
Savienība, iespējams, ir tuvāk tai 
vienotībai, kas saskatāma no ārpu-
ses, nevis ceļā uz stagnāciju un vis-
pārēju paralīzi. (asp) ●

DĀNIJAS PREZIDENTŪRA EIROPAS SAVIENĪBAS PADOMĒ

“Aktīvs pilsoniskums”
“Labākai Eiropas sabiedrībai”

Aktīvs pilsoniskums Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejas funkciju pildīšanā ir 
ļoti nozīmīgs. Šajā grāmatā 24 EESK locekļi 
izteikušies par savu personīgo ieguldījumu 
sabiedrības labā, būdami uzņēmēji, arodbied-
rību darbinieki, brīvprātīgā darba veicēji un 
aktīvisti, un atklājot plašu un aizraujošu inte-
rešu un prioritāšu klāstu. Taču visus vieno 
solidaritāte ar līdzcilvēkiem un bažas par 
viņu labklājību. (cl) ●

ĪSUMĀ

Pierre Jean Coulon, EESK loceklis, 
Darba ņēmēju grupa

Tu r p i n ā j u m s  n o  4 .  l a p p u s e s
Energoefektivitāte: Dānijas prakse

>>>  5.  l p p

Tu r p i n ā j u m s  n o  1.  l a p p u s e s
Valsts parāda krīze un fi skālā savienība: 

Vienas monētas divas puses?

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

Valsts parāda krīze un fi skālā savienība: 
Vienas monētas divas puses?

Godātie lasītāji!
Ilgtspējīgai attīstībai veltītā ANO  konference 
“Rio+20”, kas 2012. gada 20.–22. jūnijā notika 
Riodežaneiro un turpināja 1992.  gada Zemes 
samita darbu, bija lieliska iespēja apspriest ilgt-
spējīgas nākotnes veidošanu, taču šīs tikšanās 

rezultāti noteikti nebija tik efektīvi, kā EESK delegācija būtu gribējusi sagaidīt.

Pagājušajā gadā EESK izstrādāja integrētu un visaptverošu programmu, 
kurā vienlīdz liela nozīme ir visiem trim ilgtspējīgas attīstības pīlāriem — 
sociālajam, ekonomiskajam un vides aspektam. Komiteja īpaši atbalstīja tāda 
ilgtspējīgas attīstības ceļveža izstrādāšanu, kurā būtu izklāstīti konkrēti mērķi, 
uzdevumi, pasākumi un mehānismi. Ar nožēlu jāsaka, ka Eiropas un pasaules 
pilsoniskās sabiedrības daudzās cerības netika ņemtas vērā, un nu atliek vien 
cerēt, ka īstenošanas posmā izdosies rast iespēju uzlabojumiem un pasāku-
miem, kas sniedzas tālāk par Rio konferences nobeiguma deklarācijā noteikto.

Valstu un valdību vadītāji Rio konferencē neizmantoja unikālu iespēju 
un nepieņēma izšķirošu lēmumu, kas pavērtu ceļu uz lielāku sociālo un vides 
taisnīgumu. Man patiesi visvairāk žēl, ka turpmākajiem gadiem nav konkrētas 
rīcības plāna un saistošu nolīgumu par ilgtspējīgas attīstības praksi. Arī ilgt-
spējīgas attīstības sociālais aspekts diemžēl netika pietiekami uzsvērts. Turklāt 
nabadzības izskaušanas, pārtikas pieejamības, tīra ūdens nodrošinājuma un 
arī ilgtspējīgas enerģētikas mērķiem netika veltīts tik daudz uzmanības, cik 
mēs vēlētos. Konferencē arī netika atrisināts jautājums par Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vides programmas pārveidi par specializētu ANO aģentūru.

Visbeidzot, ar nožēlu jāatzīmē, ka arī ombuds nākamajām paaudzēm netika 
izveidots. Simboliski svarīgi būtu bijis atzīt, ka šāda starptautiska institūcija 
vajadzīga nākamo paaudžu interešu aizstāvēšanai, lai parādītu, ka tās ir sva-
rīgākas par īstermiņa ekonomiskām interesēm.

Taču daži konferences rezultāti uzskatāmi par panākumiem. Mēs priecāja-
mies, ka nobeiguma deklarācijā galvenais uzsvars likts uz “zaļās ekonomikas” 
jautājumiem, jo tā ir ilgtspējīgas attīstības virzītājspēks. Mēs atzinīgi vērtējam 
arī ilgtspējīgas attīstības mērķu jēdziena ieviešanu. Šis jēdziens iespējami ātrāk 
jāizstrādā un jāsāk tā piemērošana praksē, lai samits būtu par starta punktu 
tādām pārmaiņām pasaulē, kuru ietekmē mūsu pašreizējā sabiedrība pārtaptu 
ilgtspējīgā un iekļaujošā sabiedrībā. Vēl viens ne mazāk svarīgs aspekts ir 
pilsoniskās sabiedrības lomas atzīšana ilgtspējīgas attīstības veicināšanā un 
īstenošanā.

Kā jau iepriekš minēju — ceļš līdz Rio konferencei un tālākā virzība pēc 
tās ir vienlīdz būtiski šī procesa posmi. Darbam pēc konferences “Rio+20” 
turpmāk jākļūst par vienu no pilsoniskās sabiedrības prioritātēm. Šis jautā-
jums būs arī manas uzmanības lokā, kamēr vien mans priekšsēdētaja pilnvaru 
termiņš EESK nebūs noslēdzies.

Staff an Nilsson
Priekšsēdētājs

2012. gada 13. jūlijā 
Reikjavikā, Islandē: pirmā 
ES un Islandes Apvienotā 
konsultatīvā komiteja 

2012. gada 6. septembrī
Kiprā: uzklausīšana par tematu 
“Sociālo, veselības aprūpes, 
izglītības un ar mājsaimniecību 
saistītu pakalpojumu nozare”

2012. gada 25. septembrī 
EESK telpās Briselē: konference 
“Izšķirošais solis ceļā uz spēcīgāku 
Eiropu. Pilsoniskā sabiedrība — 
pilntiesīgs partneris stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā”

2012. gada 28. septembrī 
Lisabonā, Portugālē: Konference 
par tematu: “Darba tirgus 
reformas, reaģējot uz krīzi” 

ŠAJĀ IZDEVUMĀ

2 Kāpēc Eiropas Savienībai 
vajadzīgs citāds budžets, un 
kādam tam jābūt?

3 Kipras ieguldījums labākā 
Eiropā, intervija ar Prezidenta 
Eiropas lietu ministra vietnieku 
Andreas Mavroyiannis

4 Būvēt tiltus pāri nemierīgiem 
ūdeņiem, intervija ar Dānijas 
Eiropas lietu ministru Nicolai 
Wammen 

5 Globalizācija un uzņēmumu 
pārvietošana: vai ES 
rūpniecībai ir nākotne?

6 Pilsoniskā sabiedrība — 
pilntiesīga partnere stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā

TURPMĀKIE PASĀKUMI

ĪSUMĀ

Eiropas bites!

Bites kopš seniem laikiem pildījušas 
nozīmīgu funkciju vides dabiskās 
kārtības uzturēšanā. Apputeksnējot 
augus, tās ir svarīga lauksaimniecis-
kās darbības daļa. Pēdējo gadu laikā 
satraucoši strauji notiek medus bišu 
izmiršana. Šīs parādības iemesls vēl 
nav zināms, taču iespējamie cēloņi ir 
piesārņojums, monokultūru audzē-
šana un pārmērīga pesticīdu lietošana. 

Komiteja apzinās minēto problēmu un tās ietekmi uz bioloģisko daudz-
veidību, pārtikas kvalitāti un nodrošinājumu. Tāpēc Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteja un Reģionu komiteja 2012. gada 7. maijā uz Jacques 
Delors ēkas jumta Briselē novietoja divus bišu stropus. Ar to noslēdzas projekts, 
kuru abas Komitejas uzsāka aptuveni pirms gada sadarbībā ar apvienību Apis 
Bruoc Sella, kas cenšas popularizēt stropu uzstādīšanu uz pilsētas namu jum-
tiem. Projekta mērķis ir parādīt, ka arī pilsētām ir jāuzņemas pienākumi, lai 
saglabātu bioloģisko daudzveidību, un ka mēs ikviens varam palīdzēt nosargāt 
mūsu apdraudētās ekosistēmas.

31. maijā vairākiem laimīgajiem klātesošajiem, kas piedalījās Komitejas 
Pilsētas bišu projekta ofi ciālajā atklāšanā, bija izdevība nogaršot Komitejas 
pirmo medu (tikai 20 dienu “darba” augļus). Gaidāms, ka abi stropi gadā 
saražos apmēram 40 kg medus. (rdr) ●

2012. gada atvērto durvju diena
EESK ver durvis publikai

2012.  gada 12.  maijā — ES iestāžu 
20. atvērto durvju dienā — Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteju 
apmeklēja vairāk nekā 3000 cilvēku. 
Lai vērstu uzmanību uz tematiem, ko 
izskatīs ANO konferencē “Rio+20” par 
ilgtspējīgu attīstību, pasākuma temats 
šogad bija ilgtspēja un zaļā ekonomika. 
Apmeklētājiem tika piedāvāta iespēja 

radoši un interaktīvi iepazīties ar tādiem svarīgiem jautājumiem kā vidi sau-
dzējošas darba vietas, atjaunojamā enerģija, ilgtspējīgas pilsētas un ūdens 
patēriņš.

Viņi varēja aprunāties ar Komitejas locekļiem un darbiniekiem, iegūt infor-
māciju par EESK darbu un iesaistīties izklaidēs visai ģimenei. Pasākumos visu 
dienu piedalījās Komitejas priekšsēdētājs Staff an Nilsson un priekšsēdētāja 
vietniece Anna Maria Darmanin, kā arī ģenerālsekretārs Martin Westlake, 
kuri apsveicinājās ar apmeklētājiem un informēja par vides jautājumiem. 

Arī šogad daudzu Komitejas locekļu un darbinieku izcilais (un brīvprātī-
gais) darbs palīdzēja nodrošināt sekmīgu iniciatīvas norisi un parādīt sabied-
rībai dinamisku un dzīvu mūsu iestādes tēlu. (rdr) ●
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Ekonomikas krīze, kas aizsākās ASV, 
kopš 2008. gada ir kļuvusi par gal-
veno tematu plašsaziņas līdzekļos 
un vadošo pasaules politiķu darba 
kārtībā. Tagad, kad krīze ir izpla-
tījusies arī Eiropā, arvien populā-
rāka kļūst ASV Federālo rezervju 
sistēmas salīdzināšana ar Eiropas 
Centrālo banku. Žurnāla “Th e Eco-
nomist” 16. jūnija izdevumā Kalifor-
nijas publiskās fi nanses salīdzinātas 
ar Grieķijas publiskajām fi nansēm. 
Šajā Losandželosas korespondenta 

rakstā norādīts, ka ārpus Eiropas 
Savienības robežām tās integrāciju 
uzskata par ciešāku nekā tās iekšienē, 
jo pretējā gadījumā — kāpēc lai ASV 
pavalsti salīdzinātu ar ES dalībvalsti? 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komiteja ir pārliecināta, ka vairāk 
Eiropas nozīmē vairāk un labākus 

instrumentus, kas palīdzēs cīnīties 
ar globālu krīzi un to novērst.

Viens no galvenajiem jautāju-
miem Komitejas uzmanības centrā 
ir debates par to, kā būtu jāveido 
ES ekonomikas integrācija, ir jo 
tas ir jautājums par Eiropas soci-
ālo modeli. Tāpēc Komitejas Eko-
nomikas un monetārās savienības, 
ekonomiskās un sociālās kohēzijas 
specializētā nodaļa (ECO), kas ir 
atbildīga par ekonomikas un fi nanšu 

jautājumiem, aplūko tādus jautāju-
mus kā eiroobligāciju ieviešana, 
Eiropas reitingu aģentūras izveido-
šana, iedzīvotāju izglītošana fi nanšu 
jomā un fi nanšu tirgu regulēšana.

Š a j ā  s a k a r ā  E E S K  t e l p ā s 
2012. gada 7. jūnijā tika rīkota aug-

Kipras ieguldījums labākā Eiropā*

Apzinoties, ka Eiropai no pašreizējās 
ekonomikas krīzes jāizkļūst stiprākai, 
ES prezidentvalsts Kipra pieliks pūli-
ņus, lai sekmētu virzību uz labāku 
Eiropu, konkrēti, ilgtspējīgu attīs-
tību, sociālo kohēziju un darba vietu 
radīšanu. Pašreizējais sociālās un eko-
nomikas jomas konteksts liek izvirzīt 
par mērķi tādas Savienības izveidi, 
kurai, pamatojoties uz solidaritātes 
principu, ir lielāka nozīme iedzīvotāju 
dzīvē un visā pasaulē.

Ir jāsekmē efektīvāka un ilgt-
spējīgāka Eiropa. Šajā ziņā vis-
svarīgākais darba kārtības punkts 
ir sarunas par daudzgadu finanšu 
shēmu 2014.–2020. gadam — tā ir 
iespēja pieņemt tādu budžetu un 
politikas pamatnostādnes, kas veici-
nās izaugsmi un palielinās konkurēt-
spēju. Prezidentvalsts Kipra strādās 
pie sarunu par daudzgadu finanšu 
shēmu pabeigšanas un centīsies, 
cik vien iespējams, virzīt uz priekšu 
sarunas par kopējām rīcībpolitikām, 
tostarp kopējo lauksaimniecības un 
zivsaimniecības politiku un kohēzijas 
politiku. Tā kā prezidentvalsts par ļoti 
svarīgu atzīst kohēzijas politiku, esam 
lūguši EESK sagatavot atzinumu par 
Vidusjūras reģiona makroreģionālās 
stratēģijas izstrādi un tās sniegtajiem 
ieguvumiem salu dalībvalstīm. Citi 
svarīgi jautājumi prezidentvalsts 
darba kārtībā būs ekoloģiski tīrāka 
saimnieciskā darbība, energoefekti-
vitāte, vides ilgtspēja un reaģēšana uz 
klimata pārmaiņu ietekmi.

Lai pārvarētu pašreizējo ekono-
mikas krīzi un palielinātu ES konku-

rētspēju, mums vajadzīga Eiropa ar 
spēcīgāku un uz izaugsmi balstītu 
ekonomiku. Tāpēc uzsvars tiks likts 
uz fiskālās un makroekonomikas 
politikas uzraudzības pastiprināšanu 
un fi skālās stabilitātes nodrošināšanu. 
Vienlaikus ārkārtīgi svarīgi ir veicināt 
izaugsmi, un Kipra savas preziden-
tūras laikā nolūkā uzlabot Eiropas 
konkurētspēju centīsies nostiprināt 
iekšējo tirgu un sekmēt darba vietu 
radīšanu, pētniecību un inovāciju, 
īpašu uzmanību pievēršot MVU. 

Virzībā uz Eiropu, kas vairāk 
skar iedzīvotāju ikdienas dzīvi, kas 
ir solidāra un nodrošina sociālo 
kohēziju, uzsvars tiks likts uz jau-
niešu nodarbinātību, jo bezdarba 
līmenis Eiropas Savienībā paaugsti-
nās. Vēl viena prioritāte ir kopējas 
Eiropas patvēruma sistēmas izveide 
līdz 2012. gada beigām. Šajā saistībā 
esam lūguši EESK izstrādāt izpētes 
atzinumu par Eurodac sistēmu, kura 
salīdzinās patvēruma meklētāju un 
dažu nelegālo imigrantu kategoriju 
pirkstu nospiedumus. Prezidentvalsts 
ir arī lūgusi EESK sagatavot atzi-
numu par to, kā aktivizēt līdzdalības 
procesus un palielināt vietējo paš-
valdību, pilsoniskās sabiedrības un 
sociālo partneru iesaisti stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā. 

Prezidentvalsts Kipra arī centīsies 
nostiprināt Eiropas saiknes ar tās 
kaimiņvalstīm — tā turpinās darbu 
paplašināšanās jomā un uzsvērs Eiro-
pas kaimiņattiecību politikas Dien-
vidu dimensiju, kā arī vienlaikus 
centīsies nostiprināt Eiropas Savie-
nības vietu starptautiskajās aprin-
dās, lielāku uzmanību pievēršot ES 
mērķiem attīstības jomā un tās ārējās 
tirdzniecības politikai.

Eiropas Savienībai jābūt tuvāk 
iedzīvotājiem. Mūsu mērķis ir veidot 
Eiropu par “fi loxenos topos” — par 
“viesmīlīgu vietu” uzņēmumiem, 
idejām, pakalpojumiem, inovācijai 
un kultūrai. Labvēlīga vieta ir viens 
no mūsu vadmotīviem ceļā uz labāku 
Eiropu — Savienību, kas vieš cerību 
tās iedzīvotājos, it īpaši jaunajā paau-
dzē. ●

* Andreas Mavroyiannis, Prezidenta Eiropas lietu ministra vietnieks, Kipras prezidentūra ES Padomē 

Ko EESK locekļi no Kipras gaida no Kipras 
prezidentūras Eiropas Savienībā?*
Michalis Antoniou
Darba devēju grupa

Vidusjūras reģionam vajadzīgs jauns redzējums

Kipras Darba devēju un rūpnieku federācijas (OEB) ģenerāldirektora palīgs
Kipras prezidentūra sakrīt ar Eiropas pēckara vēsturē līdz šim vistrauksmaināko laiku. Tomēr trauksmaini brīži ir 
arī iespēju un pārmaiņu laiks. Šajā periodā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ciešā sadarbībā ar citām 
ES iestādēm būtu jāmudina izstrādāt un jāatbalsta tāda politika, kas atsāk izaugsmi, samazina bezdarbu un atjauno 
visu Eiropas pilsoņu izredzes uz labklājību.

Dimitris Kittenis
Darba ņēmēju grupa
Kipras Darba ņēmēju konfederācijas (SEK) bijušais ģenerālsekretārs
Kipra, kas atrodas vietā, kur krustojas ceļi starp Eiropu, Tuvajiem Austrumiem un Āfriku, pārņem ES prezidentvalsts 
pienākumus brīdī, kad Eiropas Savienība pati atrodas krustcelēs. Kiprai prezidentūras laikā vajadzētu sniegt iegul-
dījumu, lai risinātu nevienlīdzības un solidaritātes problēmas un lai tiktu pieņemti steidzami lēmumi krīzes novēr-
šanai — samazināts bezdarbs, uzlabota dzīves kvalitāte un padziļināta Eiropas integrācija.

Kostakis Konstantinidis
Dažādu interešu grupa
Kipras Lauksaimnieku savienības (EKA) priekšsēdētājs
Prezidentūras laikā mūsu mērķi un centieni būs vērsti uz dalībvalstu sadarbības un solidaritātes pastiprināšanu, kā 
arī mēs atbalstīsim lielākus pūliņus miera sekmēšanai — ne tikai Vidusjūras reģionā un Tuvajos Austrumos, bet arī 
Eiropā un visā pasaulē. Mēs arī vēlamies, lai tiktu uzlabots gan vienkāršo iedzīvotāju dzīves līmenis, gan izaugsme, 
turklāt ne tikai Eiropā, bet arī ārpus tās.

Michalis Lytras
Dažādu interešu grupa
Prezidentvalsts Kipra ieguldīs pūliņus Eiropas Savienības sociālās un ekonomikas kohēzijas mērķa īstenošanā un 
palīdzēs sekmēt ekonomikas izaugsmi, pārvarēt ekonomikas krīzi, pabeigt darbu pie kopējās lauksaimniecības poli-
tikas izstrādes 2014.–2020. gadam un to pieņemt, samazināt bezdarbu un panākt mieru Eiropā un visā pasaulē. 
Esmu pārliecināts, ka šī prezidentūra būs sekmīga un ražīga

Andreas Pavlikkas
Darba ņēmēju grupa
Visas Kipras Darba federācijas Pētniecības un pētījumu departamenta vadītājs
Ceru, ka Kipras Republikas prezidentūras darbs būs sekmīgs visādā ziņā — gan politiski, gan organizatoriski. Cik 
vien tas iespējams, mūsu valstij jādod ieguldījums lēmumu pieņemšanā jautājumos, kas skar lielo un mazo valstu 
solidaritāti, svarīgu un jaunu jautājumu iekļaušanā Kopienas darba kārtībā un ES attiecību nostiprināšanā ar 
Vidusjūras reģiona un Tuvo Austrumu valstīm. Turklāt šī Kiprai būs iespēja popularizēt savu valsti, tās stiprās 
puses un priekšrocības gan Eiropā, gan visā pasaulē un tādējādi piesaistīt ieguldījumus un tūristus. ●

* Pēc viena EESK locekļa no Kipras atkāpšanās no amata ir sākta jauna locekļa iecelšanas procedūra. Biļetena izdošanas brīdī procedūra vēl nebija pabeigta. EESK locekļu pilns saraksts pieejams 
mūsu tīmekļa vietnē www.eesc.europa.eu.

Par šā atzinuma ziņotāju iecelts 
EESK loceklis no Grieķijas un 
Euromed koordinācijas komitejas 
priekšsēdētājs Dimitris Dimitriadis. 

“EESK Info”: Kāpēc Eiropas 
Savienībai vajadzīga jauna 
makroreģionāla stratēģija 
Vidusjūras reģionam?

Dimitris Dimitriadis: Visi Eiropas 
Savienības līdzšinējie pūliņi risi-
nāt Vidusjūras reģionam aktuālus 
jautājumus ir cietuši neveiksmi. 
“Barselonas process”, ko uzsāka 
1995.  gadā un kura mērķis bija 
kalpot par satvaru ES attiecībām ar 
Vidusjūras reģiona partnervalstīm, 
ir apstājies. 

Kopš tā laika revolūcijas Zieme-
ļāfrikas valstīs ir pilnībā mainījušas 
reģiona ģeopolitisko kontekstu. 

Dimitris Dimitriadis, EESK loceklis

KOLĒĢU SARUNA

EESK Darba ņēmēju grupas locek-
lis un Komitejas locekļu pārstā-
vis izdevuma “EESK Info” valdē 
Tomasz Jasiński (Polija) jaunajā 
interviju sērijā sarunāsies ar 
locekļiem, lai noskaidrotu, kas 
viņus stimulē darboties. Pirmo 
viņš intervē EESK Darba ņēmēju 
grupas locekli un Nīderlandes 
Arodbiedrību federācijas pārstāvi 
Martin Siecker (Nīderlande).

Tomasz Jasiński: Kāda ir jūsu 
profesija?

Martin Siecker: Esmu žurnālists. 
Karjeru sāku septiņdesmitajos 
gados, strādājot par kreiso partiju 
dienas laikraksta reportieri. Desmit 
gadus vēlāk pārgāju uz arodbied-
rību, kur kļuvu par tās locekļu biļe-
tena izdevēju.

TJ: Kādēļ sākāt veidot 
karjeru arodbiedrību 
kustībā?

MS: Jo vairāk rakstīju par soci-
ālo partneru attiecībām, jo vairāk 
iesaistījos attiecīgajos jautājumos. 
Kādu dienu secināju, ka jaunie 
avīzes reportieri nesaņem atal-
gojumu, kāds viņiem pienāktos. 
Kopā ar kolēģiem izveidoju rīcī-
bas komiteju, lai viņus aizstāvētu. 
Mēs risinājām sarunas ar izdevēju 
un beigās uzvarējām. Tad nolēmu 
strādāt tādas organizācijas labā, kas 
aizstāv strādājošo tiesības.

TJ: Cik ilgi jūs jau esat 
arodbiedrības biedrs?

MS: Iestājos arodbiedrībā tad, kad 
sāku strādāt, tas ir, 1967.  gadā. 
Pirms kļuvu žurnālists, strādāju 
dažādus pagaidu darbus. Tās bija 
mana izvēle. Toreiz negribēju 
pastāvīgu darbu vai noteiktas darba 
stundas. Man patika brīvība; kad 
spīdēja saule, varēju iet peldēties, 
nevis strādāt.

TJ: Kādas ir jūsu 
aizraušanās?

MS: Mūzika. To klausos ļoti daudz. 
Mazliet spēlēju sitamos instrumentus, 
taču ne tik labi, lai pievienotos kādai 
grupai. Pat ja spēlētu labāk, man tam 
nebūtu pietiekami daudz laika. Un 
man patīk lasīt; nav gandrīz nekā 
labāka par labu kriminālromānu.

TJ: Man ir iespaids, ka 
Nīderlandē gandrīz visi 
jūsmo par futbolu.

Es arī. Atbalstu Ajax Amsterdam. 
Agrāk, Ajax ziedu laikos, dzīvoju 
pie Amsterdamas olimpiskā sta-
diona. Skatījos visas Amsterdamā 
notikušās Eiropas čempionvienību 
kausa spēles septiņdesmito gadu 
sākumā, kurās Ajax trīs reizes pēc 
kārtas ieguva Eiropas Čempionu 
līgas kausu.

TJ: Kad kļuvāt par EESK 
locekli?

MS :  Pirms desmit  gadiem. 
2010. gadā par EESK locekli kļuvu 
trešo reizi. 

TJ: Jūsuprāt, kura problēma 
Eiropas Savienībai jārisina 
vissteidzamāk?

MS: Aizvien lielākais eiroskepti-
cisms. Tas ir patiess drauds. Pastāv 
risks, ka gadījumā, ja mums to neiz-
dosies novērst viss, kas paliks pāri 
no vienotas Eiropas, būs kvadrāt-
kilometrs betona, stikla un metāla 
netālu no Briseles centra, un tas būs 
memoriāls ideālam, ko uzskatīja par 
lielisku un varenu, bet kas beigās 
nonāca vēstures izgāztuvē kā lielākā 
un dārgākā politiskā izgāšanās. ●

Drīzumā EESK 
Iestājies par spēcīgāku Eiropu!

Pilsoniskā sabiedrība — pilntiesīga 
partnere stratēģijas “Eiropa 2020” 
īstenošanā

Pasākumā, kas notiks 2012.  gada 
25.  septembrī, tiks apspriesti 
izaugsmi un Eiropas izaugsmes 
pakta īstenošanu veicinoši faktori. 
Četros paralēlos darbsemināros 
analizēs jautājumus, kā gudras un 
ilgtspējīgas izaugsmes kontekstā 
izveidot saskaņotu ES izaugsmes 

stratēģijas satvaru, atjaunot vienotā 
tirgus sekmīgu darbību, atveseļot 
ekonomiku, atsākt jaunu darbavietu 
radīšanu un stimulēt inovāciju. 

Katrs EESK grupas priekšsēdē-
tājs izklāstīs savu viedokli, kā ievir-
zīt Eiropu uz ilgtspējīgas izaugsmes 
ceļa. Pēc tam augsta līmeņa darba 
grupa apspriedīs, kā maksimāli 
izmantot stratēģijas “Eiropa 2020” 
piedāvātās izaugsmes iespējas. 

Konferencē piedalīsies valstu un 
ES līmeņa ieinteresētās personas, ES 
līmeņa lēmumu pieņēmēji, Eiropas 
Parlamenta un valstu parlamentu 

deputāti, dalībvalstu valdību un 
administrāciju pārstāvji, valstu un 
ES līmeņa pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvji, vietējās un reģionālās 
pašvaldības, ideju laboratorijas un 
sabiedriskās domas veidotāji.

Konferences laikā gan EESK, 
gan valstu ekonomikas un sociālo 
lietu padomes nāks klajā ar ide-
jām un izklāstīs savu pieredzi un 
paraugprakses piemērus, kā pielietot 
iepriekšminētos faktorus, lai izvei-
dotu ilgtspējīgu un konkurētspējīgu 
Eiropu. (kf) ●

Vēlies uzzināt vairāk? Pasākuma 
programma pieejama http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.home. 

Lai gūtu sīkāku informāciju, 
lūdzam sazināties ar europe2020-
eesc@eesc.europa.eu.

KIPRAS PREZIDENTŪRA EIROPAS SAVIENĪBAS PADOMĒ

Tāpēc mums jāsāk pilnīgi no 
jauna. Mums ir jānāk klajā ar jaunu 
redzējumu un pilnīgi jaunu pieeju. 
Drīzumā man būs pirmā tikšanās 
ar Kipras ministru, kurā apsprie-
dīsim, ko noteikti vajadzētu iekļaut 
atzinumā, kuru EESK izstrādās pēc 
Kipras pieprasījuma. 

“EESK Info”: Daudzas 
problēmas, ar kurām ES 
valstis saskaras Vidusjūras 
reģionā, varētu risināt 
ES kohēzijas politikas 
ietvaros...

DD: Ar kohēzijas politiku vien 
nepietiek. Vajadzīgs plašāks redzē-
jums un ilgtermiņa perspektīva 
turpmākajiem 15–20 gadiem, kura 
ietver visu reģionu, ne tikai tajā eso-
šās ES dalībvalstis. Vispirms mums 
jāformulē skaidri un ilgtermiņa 

stratēģiskie mērķi šim reģionam, un 
pēc tam jānodrošina, ka kohēzijas 
politika tos atbalsta. 

“EESK Info”: Jūs esat tikko 
atgriezies no konferences 
par Baltijas jūras reģiona 
stratēģiju. Vai, jūsuprāt, 
var smelties iedvesmu no 
tās ietvaros izstrādātajiem 
risinājumiem? 

DD: Baltijas jūras reģiona stratē-
ģija neapšaubāmi ir paraugs līdzī-
gām stratēģijām. Tā ir parādījusi, 
ka vispusīga pieeja kopējiem jau-
tājumiem, kura apvieno vairākas 
valstis un pārvaldes iestādes, var 
būt ļoti sekmīga. Protams, Baltijas 
jūras stratēģijā izmantotos risinā-
jumus nav iespējams atkārtoti pie-
lietot visos gadījumos, tomēr daži 
no tiem lieti noder kā iedvesmas 

avots. Ģeopolitiskajā ziņā Balti-
jas jūras reģiona stratēģija sniedz 
noderīgu mācību: lai gan tā aptver 
vienīgi ES dalībvalstis, stratēģijas 
panākumu atslēga ir ES un Krievi-
jas attiecības. 

Tāpēc, ja vēlamies, lai ES Vidusjūras 
reģiona stratēģijai būtu labi rezul-
tāti, tai jāaptver visas Vidusjūras 
valstis: ES valstis, salas, Ziemeļā-
frikas valstis, Turcija, Izraēla un 
palestīniešu teritorijas. (mb)  ●

Kipras prezidentūras mājas laba 
jau ir izveidota un darbojas.

Noklikšķiniet uz saites, lai uzzi-
nātu jaunāko informāciju par Kip-
ras prezidentūru: www.cy2012.eu 

Prezidentvalsts Kipra ir lūgusi 
EESK izstrādāt atzinumu par 
makroreģionālu stratēģiju Vidus-
jūras reģionam un ieguvumiem salu 
dalībvalstīm.

Andreas Mavroyiannis, Prezidenta Eiropas lietu 
ministra vietnieks, Kipras prezidentūra ES Padomē

EESK JAUNĀKĀS PUBLIKĀCIJAS

 ■ Patērētāju aizsardzība

 ■ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 
prioritātes Kipras ES Padomes prezidentūras 
laikā

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

sta līmeņa konference par pašreizējo 
valsts parāda krīzi. Dalībnieku vidū 
bija Luksemburgas premjerministrs 
un Euro grupas priekšsēdētājs Jean-
Claude Juncker, Itālijas Eiropas lietu 
ministrs Enzo Moavero Milanesi un 
augsta līmeņa pārstāvji no Eiropas 
Komisijas, Eiropas Centrālās bankas 
un Eiropas Parlamenta. Sanāksmi 
atklāja EESK priekšsēdētājs Staff an 
Nilsson, savā uzrunā aicinot veidot 
fiskālās stabilitātes savienību un 
ieviest eiroobligācijas. Viņš uzsvēra, 
ka nepieciešamas konkrētas iniciatī-
vas par fi skālās atbildības sadalīšanu 
dalībvalstu starpā, lai varētu paze-
mināt valsts parāda procentu likmes 
tām valstīm, kuras īsteno budžeta 
konsolidācijas pasākumus. Deba-
tes vadīja ECO specializētās noda-
ļas priekšsēdētājs Michael Smyths, 
norādot, ka, pēc viņa domām, mēs 
šobrīd saskaramies ar pieprasījuma 
krīzi, kas ir līdzīga 1930-to gadu 
krīzei, un pārliecība par taupības 
pasākumu pareizumu mūs tikai 
tuvinās recesijai, kas ir laba augsne 
populismam un radikālām parti-
jām. Carmelo Cedrone un Gerard 
Dantins — ziņotāji diviem EESK 
atzinumiem par eiroobligācijām 
un citiem līdzīgiem kopīga parāda 
instrumentiem — un EESK pastā-
vīgās izpētes grupas “Ekonomikas 
politikas koordinācija” priekšsēdē-
tājs Pedro Augusto Almeida Freire 
pauda atbalstu integrācijai kā vie-
nīgajam iespējamajam risinājumam 
pašreizējā situācijā. Jau pieņemtajā 
Cedrone kunga atzinumā izteiktais 
konkrētais priekšlikums ir atbalstīt 
divu veidu obligāciju ieviešanu: 
stabilitātes obligācijas parāda sav-
starpējai sadalīšanai, uzņemoties 
dalītu atbildību, un ieguldījumu 
obligācijas kapitāla piesaistīšanai 
no tādām jaunietekmes valstīm un 
ekonomikas lielvarām kā Brazīlija, 
Krievija, Indija un Ķīna. Dantin 
kungs pašlaik gatavo atzinumu, 
kurā tiks apspriesta parāda sav-
starpēja sadalīšana starp dalībval-
stīm un par kuru notiks balsošana 
jūlija plenārsesijā. Komisijas pārstā-
vis uzsvēra, ka ir būtiski ES līmenī 
radīt atbalstu finanšu nozarei un 
panākt ciešāku fi skālo integrāciju. 
Eiropas Parlamenta deputāte Syl-
vie Goulard savukārt norādīja, ka 
Eiropadomei nevajadzētu būt vie-
nīgajam politiskajam līmenim, kas 
cenšas tikt galā ar pašreizējo krīzi, 
un ierosināja izmantot plašāku pie-
eju. Jean-Claude Juncker konferenci 
noslēdza uz optimistiskas nots, 

Krīzes pārvarēšanai trūkst politiskas gribas

Cedrone kungs, nesen pieņemtajā atzinumā Jūs 
esat norādījis, ka krīze, ko pašlaik piedzīvojam, 
vairāk ir politikas nekā tautsaimniecības krīze…

Eiropa turpmāk vairs nevar atļauties 17 atšķirīgu ekonomikas 
un fi nanšu politiku un vienotas monetārās politikas līdzāspa-
stāvēšanu. Eiropas Savienībai pirmām kārtām jāplāno fi skā-
lās savienības izveide un pirmais solis šajā virzienā būtu divu 
veidu ES obligāciju ieviešana. Tās būtu atšķirīga veida, taču 
savstarpēji papildinošas obligācijas, proti, netirgojamas Savie-
nības obligācijas, ar ko stabilizēt parādu, un eiroobligācijas, 
ar ko stimulēt atlabšanu un izaugsmi.

Vai šāds plāns ir īstenojams?

Obligāciju ieviešana atjaunotu ieguldītāju uzticēšanos, un taupības pasākumu vietā 
atkal rastos iespēja veidot labklājības valsti. Turklāt mūsu plāna īstenošanai nav 
vajadzīgas ne izmaiņas Līgumā, ne arī jaunu iestāžu radīšana. Mērķa sasniegšanai 
var izmantot esošos ES instrumentus, piemēram, Eiropas Investīciju fondu (EIF). 
Vienīgais, kā šī plāna īstenošanai vēl pietrūkst, ir politiskā griba. (rdr) ●

Martin Siecker: mūzikas un kriminālromānu cienītājs
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