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EESK iebilst pret tirgus ekonomikas 
statusa piešķiršanu Ķīnai

EESK brīdina, ka nevajadzētu piešķirt 
tirgus ekonomikas statusu (TES) Ķīnai, 
un aicina ES iestādes aktīvi sargāt Eiro-
pas darbvietas un vērtības, šajā nolūkā 
izmantojot efektīvus tirdzniecības aiz-
sardzības instrumentus. Atzinumā, kas 
pieņemts 14. jūlijā, EESK norādīja, ka 
TES piešķiršana Ķīnai varētu postoši 
ietekmēt Eiropas rūpniecību un darba 
tirgu.

“Eiropas rūpniecībai vajadzīgi vien-
līdzīgi konkurences apstākļi, un tā ir 
jāaizsargā pret negodīgas konkurences 
praksi. Kamēr Ķīna nav izpildījusi piecus 
ES kritērijus, to nevar uzskatīt par tirgus 
ekonomiku,” norādīja ziņotājs Andrés 
Barceló (Darba devēju grupa - ES).

Sevišķi ietekmēta ir, piemēram, alu-
mīnija, velosipēdu, keramikas, stikla, 
automašīnu rezerves daļu, papīra un 
tērauda ražošanas nozare. EESK pauž 
bažas arī par ietekmi uz inovāciju un 
attiecīgi uz Eiropas konkurētspēju. 
“Visa rūpniecības vērtību ķēde būtu 
apdraudēta, un Eiropa riskētu zaudēt 
neskaitāmas darbvietas, tostarp aug-
stas specializācijas darbvietas. Mūsu 
konkurētspēja būtu likta uz spēles, 
jo tikai spēcīga rūpniecība spēj iegul-
dīt pētniecībā un izstrādē,” uzsvēra 

līdzziņotājs Gerald Kreuzer (CCMI 
delegāts - AU).

TES piešķiršana Ķīnai ne tikai ietekmētu 
nodarbinātību, izaugsmi un inovāciju 
Eiropā, bet arī būtu nopietns šķērslis 
Eiropas tālejošajiem mērķiem attiecībā 
uz ilgtspējīgu attīstību un cīņu pret kli-
mata pārmaiņām.

Organizētas pilsoniskās sabiedrības 
interesēs EESK izstrādās īpašu projektu, 
lai uzraudzītu TES jautājuma risināšanu 
attiecībā uz Ķīnu. (sma)� l
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Es gribētu izmantot šo iespēju, lai atskatītos uz veik-
smīgāko EESK pieredzi komunikācijas jomā šā pilnvaru 
termiņa pirmajā gadā. Pieskaršos arī dažām svarīgāka-
jām komunikācijas iespējām, kas pavērsies turpmākajos 

mēnešos. Tas dos ieskatu arī par turpmāko darbību, ņemot vērā mūsu apņemšanos uzlabot 
EESK komunikācijas politikas efektivitāti.

Pavisam nesen, jūlija plenārsesijā, tika skatīti divi savstarpēji saistīti atzinumi par tādiem 
sarežģītiem tematiem kā Eiropas tērauda rūpniecības un tās darbvietu saglabāšana un tirgus 
ekonomikas statusa (TES) iespējamā piešķiršana Ķīnai. EESK skaidri un gaiši apliecināja, ka 
tirgus ekonomikas statusa (TES) piešķiršana Ķīnai varētu nopietni apdraudēt Eiropas galvenās 
rūpniecības nozares. Pilsoniskās sabiedrības stingrā nostāja piesaistīja lielu plašsaziņas līdzekļu 
uzmanību — tajos tika atspoguļotas Eiropas iedzīvotāju bažas par lēmumiem, kas varētu 
būtiski ietekmēt viņu dzīvi. Tas neapšaubāmi bija gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem 
un patērētājiem akūti svarīgs jautājums, un es ceru, ka arī jums būs interesanti iepazīties ar 
šajā izdevumā ietverto debašu pārskatu.

Pagājušajā gadā EESK preses dienesta uzmanības centrā nerimstoši bija arī plānotā noveco-
šanās. 2013. gadā EESK ar savu atzinumu kļuva par ES kampaņas iniciatori un vēlāk publicēja 
nozīmīgu pētījumu par produktu kalpošanas laika marķējumu, kas liecināja, ka patērētāji 
labprāt izvēlētos maksāt vairāk par produktiem, kuru kalpošanas laiks būtu ilgāks. Komiteja 
savlaicīgi uzsāka darbu, prognozējot arī neizbēgamu dosjē par aprites ekonomiku.

EESK ir aktīvi darbojusies arī personu ar invaliditāti tiesību aizsardzības jomā. Pasākums, kas 
tika rīkots 14. decembrī Starptautiskās cilvēku ar invaliditāti dienas atzīmēšanai un tūlīt pēc 
ES tiesību akta par pieejamību publiskošanas, vēlreiz apliecināja EESK apņemšanos nodrošināt 
personām ar invaliditāti iespēju paust viedokli par lēmumiem, kas viņus skar. Arī 2015. gada 
balva pilsoniskajai sabiedrībai bija vērsta uz nabadzību Eiropā, un ar to tika atbalstīts vietējo 
organizāciju ieguldījums nabadzības apkarošanā Eiropā. EESK panākumi un loma cietušo 
tiesību aizstāvības jomā Eiropā pagājušā gada novembrī tika atspoguļota nozīmīgos plaš-
saziņas līdzekļos, iezīmējot ES direktīvas, ko Komiteja bija atbalstījusi jau no paša sākuma, 
transponēšanas dienu.

Migrācija un migrantu un bēgļu integrācija ES bija viens no EESK darba vadmotīviem 
2016. gadā. Sākot no svarīgām faktu vākšanas misijām vissmagāk skartajās valstīs un no 
šādām misijām izrietošiem konkrētiem priekšlikumiem ES politikas veidotājiem līdz pat jau-
niešu debatēm “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi 2016” Briselē, ir ieguldīts milzīgs darbs ar mērķi 
sekmēt ilgtspējīgu risinājumu. Aktīvā darba gads noslēgsies decembrī ar 2016. gada balvas 
pilsoniskai sabiedrībai piešķiršanu organizācijām, kas atbalsta migrantus.

Šajā rudenī EESK vēl uzsāks svarīgu faktu vākšanas misiju sēriju, kuras mērķis ir izpētīt, kāds 
ES dalībvalstīs ir stāvoklis sociālo tiesību jomā. No 24. līdz 25. novembrim Vīnē tiks rīkots EESK 
pilsoniskās sabiedrības mediju seminārs. Pašā Komitejā mēs turpināsim plašas apspriedes 
par EESK jaunās tīmekļa vietnes veidošanu. Komunikācijas daļas darbā, proti, publikācijās, 
sociālajos medijos un popularizējošajos materiālos presē, kā arī rīkojot dažādus pasākumus 
un uzņemot tūkstošiem viesu no visas ES, mēs vēlamies nodrošināt arvien lielāku atbal-
stu Komitejas konsultatīvajam darbam un panākt, lai EESK un pilsoniskās sabiedrības balss 
Eiropas Savienībā izskanētu arvien skaļāk. Mūsu pilnvaru termiņa prioritāte ir Going Local 
pasākumi. EESK locekļi ir cieši saistīti ar dalībvalstu organizācijām un tāpēc viņi ne tikai spēj, 
bet arī apzinās pienākumu gan informēt Briseli par šo organizāciju viedokli, gan nodrošināt 
komunikāciju par Eiropu savās mājās.

Protams, ka komunikācija ir divvirzienu process un atbildība ir jāuzņemas abām pusēm, bet 
EESK pamata darbību veido locekļu un specializēto nodaļu neatlaidīgais darbs, kas tiek iegul-
dīts to atzinumu sagatavošanā, kuri ietekmē ES tiesību aktus. Tomēr komunikācijai ir liela 
loma, lai pievērstu šim darbam sabiedrības uzmanību.

Turpmākajos mēnešos, kad jaunā prezidentvalsts Slovākija rīkos virkni dažādu pasākumu, 
mēs joprojām lielu uzmanību veltīsim tam, lai darītu zināmu vērtīgo darbu, kas tiek ieguldīts, 
meklējot Eiropas līmeņa risinājumus problēmām, ar kurām saskaramies. Darīsim to kopā!

Gonçalo Lobo Xavier
EESK priekšsēdētāja vietnieks komunikācijas jautājumos
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Lai izdzīvotu, Eiropas tērauda nozarei ir 
vajadzīgi vienlīdzīgi konkurences apstākļi

Eiropas tērauda rūpniecību ir 
nopietni skārusi ekonomikas krīze un 
ļoti lielos apmēros negodīgi tirgota 
tērauda imports, kas ir izraisījis tērauda 
cenu kritumu un tādējādi iedragā-
jis Eiropas tērauda ražošanu. “Mums 
ir vajadzīgi vienlīdzīgi konkurences 
apstākļi Eiropas tērauda rūpniecībai,” 
apgalvo Andrés Barceló (Darba devēju 
grupa -ES), kurš izstrādājis atzinumu 
“Tērauda rūpniecība: kā saglabāt 
nodarbinātību un izaugsmi”.

Tādēļ EESK iebilst pret tirgus ekono-
mikas statusa (TES) piešķiršanu Ķīnai, 
jo tas nozīmētu “darbvietu pārcelšanu, 
piesārņojuma importēšanu, kā arī Eiro-
pas tērauda nozares iznīcināšanu”.

EESK savukārt ir nākusi klajā ar vairā-
kiem priekšlikumiem par to, kā atjaunot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, un 

šajā sakarā īpašu uzmanību ir pievēr-
susi antidempinga pasākumiem, ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai 
(ETS) un ieguldījumiem:

�l jāuzlabo tirdzniecības aizsardzības 
instrumentu iedarbība un efektivi-
tāte, piemēram, atceļot “mazākā 
maksājuma noteikumu” vai 
importu reģistrējot pirms provizo-
risko pasākumu pieņemšanas utt.;

�l jāpiešķir bezmaksas kvotas konku-
rētspējīgākajām rūpnīcām, un jāat-
līdzina visas netiešās izmaksas, kas 
Eiropas rūpniecībai rodas ETS dēļ;

�l jāveicina ieguldījumi: jāmoder-
nizē iekārtas un aprīkojums, jāveic 
izpēte, kā arī jāizstrādā jauni un 
labāki produkti un efektīvāki pro-
cesi, lai saglabātu pozīciju tehno-
loģiju izstrādes avangardā.

EESK arī vēlas, lai steidzami atjau-
notu savu darbību augsta līmeņa 
grupa tērauda rūpniecības jautājumos. 
“Tērauda rūpniecība ir Eiropas rūpniecības 
pamats, tādēļ tai ir vajadzīga mūsu neda-
līta uzmanība,” teica līdzziņotājs Enrico 
Gibellieri (CCMI delegāts - IT). (sma)�l

No kreisās uz labo: EESK loceklis, ziņotājs atzinumiem par tērauda nozari un tirgus 
ekonomikas stāvokli Andrés Barceló un CCMI delegāti, līdzziņotāji attiecīgi atzinumiem 
par tērauda rūpniecību un tirgus ekonomikas stāvokli Enrico Gibellieri un Gerald Kreuzer 
plenārsesijas debatēs
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Komisāre Margrethe Vestager EESK 
plenārsesijā norāda, ka konkurence 
ir svarīga visiem un ved uz taisnīgu 
sabiedrību un spēcīgu ekonomiku

ES konkurences komisāre Margrethe Vestager 
EESK 14.  jūlija plenārsesijā aktīvi atbalstīja uz 
patērētājiem, uzņēmumiem un sociālo taisnī-
gumu balstītu ES konkurences politiku. Uzskai-
tot svarīgākās jaunākās norises enerģētikas, 
transporta, valsts subsīdiju un nodokļu jomā, 
komisāre uzsvēra, ka konkurence ir mudinājusi 
uzņēmumus samazināt cenas un uzlabot pro-
duktus, nodrošinājusi ieguldījumus ekonomikā 
un radījusi darbvietas.

“Eiropas Savienībai svarīgi ir cilvēki. Mums ir jāsa-
nāk kopā un jāatrod risinājumi mūsu kopējām 
problēmām”, norādīja komisāre Vestager, “[Komi-
tejā] jūs risināt jautājumus, kas ir saistīti ar cilvēku 
ikdienas dzīvi [..], un jūs saprotat, kas ir jādara, lai 
viņiem palīdzētu. Jūsu atzinums par 2014. gada 
ziņojumu par konkurences politiku sākas ar seci-
nājumu, kas manā skatījumā ir fundamentāls: 
konkurence palīdz visiem. Ne tikai patērētājiem, 
bet arī uzņēmumiem un darba ņēmējiem.”

EESK locekļi pauda atbalstu komisāres Vestager 
ieturētajai politikai un uzsvēra aktuālos jautāju-
mus tērauda un dzelzceļa nozarēs saistībā ar Ķīnu. 
Uzmanība tika pievērsta arī sociālā dempinga 

jautājumam, kā arī nodokļu apiešanai un pašno-
darbinātības noteikumu izkropļojumiem, mazo 
un vidējo uzņēmumu e-komercijas šķēršļiem un 
stāvokļa tirgū ļaunprātīgai izmantošanai nozarēs, 
kurās agrāk dominēja nacionālie monopoli.

EESK priekšsēdētājs Georges Dassis pateicās 
komisārei Vestager un atzinīgi novērtēja viņas 
sociāli iekļaujošo pieeju konkurencei, un mudi-
nāja viņu to saglabāt un pildīt savu apņemša-
nos. (cad)� l

Jauna rūpniecības 
stratēģija “digitālajam 
laikmetam”

Lai varētu izmantot iespējas, ko sniedz digitālās 
rūpniecības revolūcija, jāsaskaņo visu ieinteresēto 
personu rīcība, no jauna jākoncentrējas uz pras-
mēm un jāveido reģionālie tīkli. Tāpēc atzinumā 
“Rūpniecība 4.0 un digitālā revolūcija: 
nākotnes perspektīvas” EESK aicina izstrādāt 
“ES rūpniecības stratēģiju 4.0”, lai novērstu paš-
reizējo fragmentāciju, ko radījušas 28 atsevišķas 
digitālās rīcībpolitikas.

EESK vēlas, lai Komisija uzmanību pievērstu tam, 
kā veidot izpratni par digitālo prasmju apgūšanas 
nozīmīgumu, un demonstrētu efektīvu ES līmeņa 
koordināciju, kas kalpotu kā paraugs valstu valdī-
bām. Lietderīgs instruments varētu būt digitālās 
inovācijas centri kā centri darbaspēka kvalifikāci-
jas paaugstināšanai.

“Izšķirīga nozīme ir sadarbībai,” sacīja ziņotājs Joost 
van Iersel (Darba devēju grupa - NL). “Valsts un 
reģionālajām 4.0 platformām jāapvieno visi attie-
cīgie dalībnieki. Kopēja ES regulējuma ietvaros kat-
ram dalībniekam vajadzētu pilnveidot savas īpašās 

iezīmes. Jāsekmē visu veidu partnerība, sinerģijas un 
kopu veidošana, pārrobežu pasākumi un Eiropas 
kritēriju ieviešana.”

EESK tagad aicina Eiropas Komisiju būt stratēģiskā 
plāna īstenošanas katalizatoram.

Turklāt Komiteja vēlas, lai politikas veidotāji 
ņemtu vērā ievērojamās sociālās sekas, ko rada 
digitālās rūpniecības revolūcija. ES sociālā dia-
loga padziļināšana sekmēs to, ka sociālo tiesību 
un darba tiesību jomā tiek veikti savlaicīgi pie-
lāgojumi darbaspēka aizsardzības nodrošināša-
nai. (sma)� l

EESK aicina uz stingru ES rīcību pret savvaļas 
dzīvnieku un augu nelikumīgu tirdzniecību

Savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīga tirdz-
niecība ir kļuvusi par vienu no visienesīgākajiem 
nelikumīgās darbības veidiem pasaulē, un iemesls 
tam ir lielais pieprasījums un zemais atklāšanas 
risks. Atzinumā, kuru pieņēma jūlija plenārsesijā, 
EESK atzinīgi vērtē ierosināto “ES rīcības plānu 
savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdznie-
cības apkarošanai” un uzsver, ka šis noziegums 
būtu jānovērš dažādos nelikumīgās tirdzniecības 
piegādes ķēdes līmeņos:
�l izcelsmes valstīs kopienas līmenī veicinot 

informētību un radot ilgtspējīgas darbvietas 
un ienākumu avotus kā alternatīvu malu-
medniecībai un savvaļas dzīvnieku un augu 
nelikumīgai tirdzniecībai;

�l organizētās noziedzības līmenī, ieviešot kopē-
jas un efektīvas sankciju sistēmas;

�l pieprasījuma līmenī, palielinot gan uzņē-
mumu, gan patērētāju informētību un izvei-
dojot izsekojamības un marķēšanas sistēmu;

�l tiesu sistēmas līmenī, veicinot tiesībaizsar-
dzību un mērķtiecīgi sagatavojot tiesnešus, 
lai panāktu sodu noteikšanas konsekvenci un 
samērīgumu.

Tomēr EESK atzīmē, ka trūkst norādes uz sabiedrības 
veselībai, kā arī vietējām dzīvnieku un augu sugām 
radīto apdraudējumu. Šis jautājums ir ļoti aktuāls, 
un tas būtu noteikti jāiekļauj ES rīcības plānā. Mar-
ķēšanas un izsekojamības sistēmas būtu piemērots 
līdzeklis, ar ko novērst slimību rašanos un izplatību.

Lai aizstāvētu šā rīcības plāna mērķus, EESK 
mudina ES ieņemt stingru nostāju gaidāmajā Kon-
vencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdrau-
dētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām 
(CITES) Pušu konferences 17. sanāksmē (COP17). 
Jo īpaši EESK aicina Komisiju atbalstīt priekšlikumu 
par vietējo tirgu slēgšanu ziloņkaula tirdzniecībai, 
jo tas ir būtisks ieguldījums, lai novērstu Āfrikas 
ziloņu izmiršanas draudus.

Nobeigumā EESK atkārtoti pauž gatavību atbalstīt 
ikvienu ES iniciatīvu šajā jomā. (sma)� l

SKATS UZ EESK NO IEKŠPUSES

2015. gada darbības pārskats

Brošūra “Skats uz EESK no iekšpuses” ir tikko kā publicēta. Šī ir 
2015. gada darbības oficiālā pārskata versija, kas paredzēta plašai 
sabiedrībai.

Šo publikāciju, kas ir pieejama trijās valodās — angļu, franču un 
vācu —, papildina grafiski attēli un dažādi vizuāli elementi, kuri ļauj 
labāk izprast EESK darbības mehānismus. Drukātus eksemplārus var 
saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: vipcese@eesc.europa.eu.

Pilns ziņojuma teksts pieejams: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.refugee-crisis-mission-reports. (jp)� l

E-seniori un senioru ekonomika digitālajā 
laikmetā

Jūlija plenārsesijā pieņemtajā atzinumā “Izaug-
smes digitālais pīlārs: e-seniori — potenciāls 
25 % apmērā no ES iedzīvotāju kopskaita” 
EESK norāda, ka pieaugošais vecu cilvēku skaits var 
kļūt par iespēju avotu tirdzniecības nozarē. Fakti 
liecina, ka 25 % ES iedzīvotāju ir gados veci cilvēki, 
kas digitālajā laikmetā veido augošu ekonomikas 
un sociālās jomas dalībnieku tirgu.

ES ir jauna uzdevuma priekšā: kā panākt, lai šie 
125 miljoni cilvēku paliktu iesaistīti ikdienas dzīvē, 
un kā viņus pamudināt iesaistīties visaptverošā 
digitalizācijā. EESK skatījumā ļoti svarīgi ir mainīt 
attieksmi pret senioru ekonomiku.

Ap 2060. gadu uz katru jaunieti būs divi veci cil-
vēki, un ļoti vecu cilvēku skaits pārsniegs to bērnu 
skaitu, kas jaunāki par pieciem gadiem.

EESK ziņotāja Laure Batut (Darba ņēmēju grupa - 
FR) norāda, ka gluži kā sabiedrības aktīvo locekļu 
dzīvē informācijas tehnoloģijām ir jābūt arī 125 mil-
jonu senioru dzīves sastāvdaļai, un tās nav jāat-
tiecina tikai uz tehnisko un medicīnisko palīdzību.

Viena no pieejām varētu ietvert tādu sabied-
risko telpu nodrošināšanu, kurās cilvēkiem būtu 

pieejams bezvadu internets un palīdzība, ko 
sniegtu vietējā pārvalde, kā arī brīvprātīgu pil-
sonisku dienestu izveidi. Ir skaidrs, ka piekļuves 
nodrošināšanas nolūkā ir jāizstrādā visaptveroša 
pārvaldības sistēma gados vecu cilvēku iekļauša-
nai digitālajā pasaulē. Papildus tam EESK iesaka 
Erasmus+ pievienot senioriem paredzētu sadaļu 
ar nosaukumu, piemēram, SENECA, proti, Erasmus 
programmu senioriem, kas varētu kļūt par ideālu 
forumu labas prakses piemēru apmaiņai un digi-
tālo prasmju ieguves veicināšanai. (cad)� l

Ieguldījumi, integrācija un sociālais dialogs 
ienesīgai Eiropas aviācijas nozarei

EESK uzskata: visaptverošas ES aviācijas stra-
tēģijas mērķim vajadzētu būt vērstam uz to, lai 
radītu apstākļus, kas rosina Eiropas ieguldītājus 
investēt aviācijas nozarē.

Atzinumā par tematu “Aviācijas tiesību aktu 
kopums I” Komiteja aicina ņemt piemēru no 
tām valdībām visā pasaulē, kas veic stratēģiskus 
ieguldījumus savas valsts aviācijas nozarē. Pašlaik 
nozare saskaras ar spēcīgu konkurenci no trešām 
valstīm un Eiropas tirgus ir ļoti pievilcīgs ārējām 
lidsabiedrībām un gaisa kuģu ražotājiem.

“Mums ir jāpārliecina Eiropas investori, ka Eiropas 
aviācija joprojām var būt ienesīga,” norādīja EESK 
ziņotājs un Darba devēju grupas priekšsēdētājs 
Jacek P. Krawczyk. “Konkurējot ar pārējiem pasau-
les mēroga dalībniekiem, Eiropas aviācijai jābūt 
proaktīvai. Ja citi vēlas gūt labumu no lielā Eiropas 
Savienības tirgus, tiem būtu jāievēro Eiropas stan-
darti attiecībā uz drošību, vides aizsardzību, darba 
tiesībām un valsts atbalstu”.

EESK apstiprina, ka, neraugoties uz to, ka vajadzīgi 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi, stratēģija būs 
veiksmīga tikai tad, ja tai būs plašs ieinteresēto 

personu atbalsts, tā risinās jaudas ierobežojumus 
gan gaisā, gan uz zemes un veicinās inovāciju. 
EESK ir stingri pārliecināta, ka progress jābūt cieši 
saistītam ar atvērtu, taisnīgu un atklātu sociālo 
dialogu. (mm)� l

©
shutterstock/frank peters

©
shutterstock/Fernando Cortes

©
shutterstock/Nem

anjaM
iscevic

©
shutterstock/aldorado

ES konkurences komisāre Margrethe Vestager un 
EESK priekšsēdētājs Georges Dassis

2

mailto:vipcese@eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications&itemCode=40141
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications&itemCode=40141


Cīņā pret klimata pārmaiņām vajadzīga cieša 
iedzīvotāju iesaistīšana

EESK ir pieņēmusi atzinumu “Koalīcija Parī-
zes nolīguma izpildei”, kurā tā ir sīki izanalizē-
jusi, kādā veidā vislabāk nodrošināt pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalību Parīzes nolīguma īsteno-
šanā. Saistībā ar klimata aizsardzības pasāku-
miem ir pilnībā jāizmanto pilsoniskās sabiedrības 
potenciāls; it sevišķi enerģētikas nozarē paveras 
milzīgas iespējas. “Tā ir birokrātija, kas daudzus 
cilvēkus attur no savu projektu īstenošanas. Cits 
šķērslis ir piekļuve finansējumam,” skaidro ziņo-
tājs Lutz Ribbe (Dažādu interešu grupa – DE) un 
aicina izveidot daudzlīmeņu pārvaldības koalīciju, 
kuras uzdevums būtu no jauna iedzīvināt principu 
“domāt globāli, rīkoties vietējā līmenī”.

Šādai koalīcijai vajadzētu
�l gūt skaidru priekšstatu par to, ko pilsoniskās 

sabiedrības dalībnieki ir paredzējuši un ir spē-
jīgi / drīkst darīt;

�l apzināt šķēršļus, ar kuriem tie saskaras, un 
tos novērst;

�l popularizēt veiksmes stāstus, lai motivētu 
pārējos;

�l precizējot pamatnosacījumus panākumu 
gūšanai, paskaidrot, kā sasniegt vēlamo 
rezultātu;

�l izstrādāt politisko satvaru, ar ko radīt darbībai 
nepieciešamos nosacījumus.

EESK aicina izstrādāt augšupēju koncepciju 
klimata aizsardzības pasākumiem un nodroši-
nāt sociālo aizsardzību tiem, kas iesaistās tās 
īstenošanā. “Pamatojoties uz sociālo dialogu un 
sarunām par darba koplīgumu starp darba devēju 
organizācijām un arodbiedrībām, ir jāizstrādā šāda 
koncepcija jaunām profesijām un jauniem darba 
tiesisko attiecību veidiem,” teica atzinuma izstrādē 
iesaistītā līdzziņotāja Isabel Caño Aguilar (Darba 
devēju grupa – ES).

EESK sadarbībā ar RK, Comité 21 un citiem partne-
riem jau ir sākusi veidot šādu koalīciju. (sma)� l

VIEDOKLIS

ES un Turcija — saprātīgs dialogs saprātīgiem risinājumiem
EESK Ārējo attiecību specializētās nodaļas priekšsēdētāja Dilyana Slavova (Dažādu interešu grupa)

Pagājušā gadā Turcija nonāca globālās politis-
kās skatuves priekšplānā saistībā ar Sīrijas krīzi, 
plašo bēgļu pieplūdumu Eiropā un neseno neiz-
devušos valsts apvērsumu.

Pēc nesenā puča Turcijā tika izsludināts ārkārtas 
stāvoklis. Eiropas iedzīvotāji raizējas, ka pre-
zidents Erdoğan varētu izmantot apvērsuma 
mēģinājumu kā ieganstu savas varas turpmākai 
nostiprināšanai, taču Turcijas valdība protestē 
pret ES nepietiekamo iejūtību.

ES iedzīvotājus dziļi satrauc jaunākie notikumi 
Turcijā, kur organizētu pilsonisko sabiedrību 
stingri kontrolē un ietekmē valsts. Viņiem rodas 
nopietnas šaubas par neatkarīgu pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju un plašākas pilsoniskās 
sabiedrības nākotni Turcijā.

Mēs visi nosodījām neveiksmīgo valsts apvēr-
sumu un uzstājam, ka ārkārtas stāvokli nedrīkst 
izmantot demokrātijas, cilvēktiesību un tiesis-
kuma ierobežošanai. Apvērsuma mēģinājumam 
vajadzētu būt iemeslam nevis SDO konvenciju un 
starptautisko un Eiropas cilvēktiesību konvenciju 
pārkāpšanai, bet gan ievērošanai.

Šā iemesla dēļ Eiropas Savienība ir steidzami 
jāpielāgo, un ir jāpanāk, lai tā kļūtu spējīga iztu-
rēt straujas ģeopolitiskas pārmaiņas. Mums ir 
jāizstrādā efektīvi krīzes pārvaldības paņēmieni, 
jo krīze kļūst par vienu no dzīves sastāvdaļām. 
Mums ir nepieciešami saprātīgi risinājumi tām 
problēmām, kas skar mūs kā savienību.

Kādi ir šie risinājumi?

Turcijas izslēgšana no Eiropas integrācijas izmak-
sātu ļoti dārgi gan Eiropas Savienībai, gan Turcijai. 
Ja Turcija kopš sarunu uzsākšanas 2005. gadā — 
par jautājumiem, sākot no ārpolitikas, tiesiskuma 
un bēgļiem līdz ekonomikas izaugsmei un enerģē-
tikas politikai, — būtu pilnībā iesaistījusies pievie-
nošanās ES procesā, šodien aina būtu gluži citāda.

Eiropai attiecībās ar Turciju vajadzētu būt daudz 
radošākai un izveicīgākai. Mēs nevaram mainīt 
ģeopolitisko atrašanās vietu, taču mēs varam būt 
daudz inovatīvāki attiecībās ar saviem kaimiņiem. 
Mēs vēlamies, lai pie mūsu robežām valdītu miers 
un stabilitāte. Turcijai un Eiropai būtu jāpiezemē 
tonis un jāpastiprina sadarbība par tiem poli-
tikas jautājumiem, kas ietekmē abas puses. No 

ģeostratēģiskā viedokļa Turcija joprojām ir sva-
rīga kaimiņvalsts, un neviena atsevišķa dalībvalsts 
viena pati nevar sekmīgi vest sarunas ar Turciju. ES 
ir vajadzīga skaidra kopējā stratēģija, lai risinātu 
problēmas, kas saistītas ar migrāciju, robežkontroli 
un filtrēšanas pieejas ieviešanu bēgļu un migrantu 
plūsmas pārvaldībā. Ir pienācis laiks pret Turciju 
izturēties kā pret partneri, lai radītu saprātīgu dia-
logu nolūkā rast saprātīgus risinājumus.� l

Darba attiecību un tiesību pasliktināšanās 
Apvienotajā Karalistē: jauns EESK Darba 
ņēmēju grupas ziņojums

EESK Darba ņēmēju grupa uzdeva neatkarīgai 
Apvienotajā Karalistē bāzētai pētniecības orga-
nizācijai — Nodarbinātības izpētes departamen-
tam (Labour Research Department) — sagatavot 
ziņojumu “Krīze un ražošanas attiecību attīstība 
Apvienotajā Karalistē”. Ziņojuma galvenie seci-
nājumi ir šādi: stāvoklis darba attiecību un darba 
tiesību jomā Apvienotajā Karalistē kopš 2008.–
2009. gada finanšu krīzes ir pasliktinājies.

Kopš šā kredītresursu trūkuma un lielās recesijas 
perioda ir cietis arodbiedrību statuss, loma un 
spēks, samazinājies biedru skaits, un ar 2016. gada 
Arodbiedrību likumu (Trade Union Act) streiki ir vēl 
vairāk ierobežoti.

Ziņojumā īpaši ir uzsvērti kopš 2010. gada veiktie 
pasākumi ar mērķi īstenot stingrāku ekonomisko 
politiku, samazināt pabalstus un priekšroku dot 
terminētiem līgumiem, tostarp tā sauktajiem 
nulles stundu līgumiem, kas darba ņēmējiem 
negarantē minimālos ienākumus. Tomēr ziņojums 

liecina arī par dažām pozitīvām norisēm, piemē-
ram, par centieniem samazināt vīriešu un sieviešu 
darba samaksas atšķirības un brīvprātīga iztikas 
minimuma rādītāja ieviešanu visā valstī.

Lai gan ziņojums ir publicēts pirms Apvienotās 
Karalistes lēmuma izstāties no Eiropas Savienības, 
tas liecina, ka gan darba ņēmēju, gan darba devēju 
apvienības Lielbritānijā bija pret izstāšanos.

“Neraugoties uz Brexit un tā sekām, ES arodbiedrī-
bas turpinās cieši sadarboties ar Apvienotās Kara-
listes arodbiedrībām taisnīgākas un sociālākas 
Eiropas veidošanā,” norādīja EESK Darba ņēmēju 
grupas priekšsēdētāja Gabriele Bischoff. “Mums 
ir nepieciešams “AAA reitings” attiecībā uz visiem 
sociālajiem standartiem,” viņa uzsvēra.

Plašāka informācija pieejama šeit: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-2-stu-
dies.39081 (cad)� l

EESK locekļi iesaistās Eiropas mēroga 
debatēs par Eiropas sociālo tiesību pīlāru

Eiropas Komisija 2016. gada martā nāca klajā 
ar iniciatīvu par Eiropas sociālo tiesību pīlāru, 
lai uzsāktu īstenot priekšsēdētāja Jean-Claude 
Juncker apņemšanos nodrošināt “taisnīgu un 
patiesi Eiropas mēroga darba tirgu”, kā daļu no 
jau iesāktā darba, kura mērķis ir panākt ciešāku 
un taisnīgāku ekonomisko un monetāro savie-
nību. EESK vēlas nodrošināt, ka Eiropas pilsoniskā 
sabiedrība ir pilnībā iesaistīta šajā svarīgajā inicia-
tīvā. Tādēļ Komiteja rīko diskusijas ar organizētu 
pilsonisko sabiedrību visās dalībvalstīs. Tādējādi 
tiks izveidots forums, lai dalītos pieredzē un apko-
potu viedokļus par steidzamākajām sociālajām 
un saimnieciskajām problēmām gan valstu, gan 
Eiropas līmenī, un par to, kā Eiropas sociālo tiesību 
pīlārs varētu palīdzēt šādu problēmu risināšanā.

Debates notiks no 2016. gada septembra līdz 
oktobra vidum, un ieteikumi tiks iekļauti EESK 
atzinumā par Eiropas sociālo tiesību pīlāru; minēto 

atzinumu paredzēts pieņemt decembra plenār-
sesijā. EESK atzinums būs ieguldījums Eiropas 
Komisijas baltajā grāmatā par ekonomiskās un 
monetārās savienības nākotni, kuru paredzēts 
publicēt 2017. gadā.

EESK atzinums attiecas uz plašu jautājumu klāstu, 
tostarp par turpmāko darbu saistībā ar mainīgo 
situāciju darba tirgū, piemēram, pāreju uz digi-
tālo ekonomiku Eiropas Savienībā, kā darba tirgū 
varētu labāk risināt problēmas, ar kurām saskaras 
uzņēmumi, darba ņēmēji un darba meklētāji, kā 
nodrošināt ilgtspējīgu un kvalitatīvu sociālo aiz-
sardzību un pakalpojumus, kā arī to, kā veicināt un 
saglabāt saliedētu sabiedrību Eiropā. Par sociālā 
pīlāra nozīmi Komitejai liecina tas, ka EESK atzi-
numa ziņotāji būs trīs EESK grupu priekšsēdētāji: 
Krawczyk kungs (Darba devēju grupa), Bischoff 
kundze (Darba ņēmēju grupa) un Jahier kungs 
(Dažādu interešu grupa). (cad/dm)� l
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EESK aicina Eiropas Komisiju 
stiprināt ekonomisko un sociālo 
kohēziju un pilsoņu līdzdalību
Gads jaunam impulsam un lielākai Eiropas solidaritātei

EESK priekšsēdētājs George Das-
sis 18. jūlijā tikās ar Eiropas Komisijas 
priekšsēdētāja pirmo vietnieku Frans 
Timmermans, lai iesniegtu doku-
mentu ar EESK ieguldījumu Komisijas 
2017. gada darba programmā. Komi-
teja iesaka stiprināt ekonomisko un 
sociālo kohēziju, palielināt ES nozīmi 
pasaulē un rosināt iedzīvotājos lielāku 
piederības sajūtu ES.

Savā dokumentā Komiteja uzsver, ka 
2017. gadam vajadzētu kļūt par laiku 
jaunam impulsam un lielākai solidari-
tātei Eiropā. EESK dokumentā ierosināti 
konkrēti pasākumi saistībā ar Komisijas 2017. gada 
stratēģiju. EESK arī aicina pilnībā iesaistīt Komiteju 
sarunās par Brexit un mudina Komisiju pārskatīt 
10 prioritārās jomās, ņemot vērā Apvienotās Kara-
listes izstāšanos no ES.

Priekšsēdētājs Dassis norādīja: “Komisijai ir jācen-
šas atjaunot solidaritātes un atbildības garu Eiropā 

un atgūt sabiedrības atbalstu. Tai arī jādara viss 
iespējamais, lai pēc iespējas ātri atrisinātu paš-
reizējās neskaidrības, kas saistītas ar ES nākotni. 
Lielbritānijas referenduma rezultāts ir skumjš atgā-
dinājums, ka Eiropas projekts var sekmīgi virzīties 
tālāk tikai tad, ja tiks rasti ātri un efektīvi risinājumi 
iedzīvotāju bažām, kurās pašlaik dominē sociālā un 
ekonomiskā nenoteiktība.” (mm)� l

EESK Ārējo attiecību specializētās nodaļas 
priekšsēdētāja Dilyana Slavova
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DRĪZUMĀ EESK

Cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību ir jābūt prioritātei

“Neviens nevar stāvēt malā,” teica 
EESK Darba devēju grupas priekšsēdē-
tāja Gabriele Bischoff, apmeklēdama 
apvienību “Armut und Gesundheit in 
Deutschland”, kas 2015. gadā ieguva 
EESK balvu pilsoniskajai sabiedrībai. 
Tā ir organizācija, kuras mērķis ir sniegt 
medicīnisko aprūpi nabadzīgajiem un 
sociāli nelabvēlīgām grupām. Apmek-
lējuma mērķis bija pārliecināties uz vie-
tas, kā balva, ar ko tiek pausta atzinība 
un radīti stimuli solidaritātes projek-
tiem, ir likta lietā un kā tā ir palīdzē-
jusi minētajai organizācijai īstenot tās 
projektus. Viņa uzsvēra EESK apņemša-
nos cīnīties pret nabadzību un sociālo 
atstumtību. “Mūsu pilsoniskajā sabied-
rībā ir ļoti daudz pašaizliedzīgu cilvēku,” 
sacīja G. Bischoff, izklāstot EESK nostāju. 
“Šie cilvēki ir pelnījuši mūsu atzinību un 
attiecīgo politisko atbalstu.”

Nabadzība izpaužas dažādos veidos: 
bezdarbs, bezpajumtniecība, nepie-
tiekamas vai neeksistējošas iespējas 
izglītoties, ierobežojumi materiālajā 
ziņā, slikta veselība u. c. Palīdzēt naba-
dzīgajiem cilvēkiem atgūt veselību ir 
misija, ko uzņēmies minētās apvienības 
dibinātājs un vadītājs prof. Gerhard Tra-
bert. Ar savu “ārsta praksi uz riteņiem” 
viņš dodas pie bezpajumtniekiem un 
sociāli mazaizsargātiem cilvēkiem. 
Turklāt apvienībā vēršas ļoti daudzi 
cilvēki pēc padoma par sociāliem jau-
tājumiem, it īpaši par apdrošināšanu un 
(re)integrāciju sabiedrībā. G. Bischoff 
uzklausīja daudzus bēdīgus stāstus — 
daudzreiz tie bija par cilvēkiem, kas 
darbā pieņemti viltus ceļā kā neīsti paš-
nodarbinātie un nav zinājuši, ka viņiem 
nav apdrošināšanas polises. “Darba 
ņēmēju pārvietošanās brīvība ir viens 

no svarīgākajiem ES principiem,” viņa 
teica, “taču nav pieņemami, ka ārvalstu 
darba ņēmēji tiek pieņemti darbā kā 
neīsti pašnodarbinātie. ES var rīkoties un 
tai ir jārīkojas, lai izbeigtu šādu praksi.” 
Tomēr bija arī daudz veiksmes stāstu 
par to, ko apvienība ir spējusi sasniegt, 
pateicoties savu locekļu uzņēmībai un 
arī EESK atzinībai un sniegtajam finan-
siālajam atbalstam. (sma)� l

Pilsoniskās sabiedrības loma 
Eiropas
Enerģētikas savienībā: drošas, ilgtspējīgas, konkurētspējīgas 
un izmaksu ziņā pieejamas enerģijas nodrošināšana

Dažādu interešu grupa 2016. gada 
27. oktobrī Bratislavā rīkos konferenci 
“Pilsoniskās sabiedrības loma Eiropas 
Enerģētikas savienībā: drošas, ilgtspē-
jīgas, konkurētspējīgas un izmaksu ziņā 
pieejamas enerģijas nodrošināšana”.

Konferences mērķis ir panākt labāku 
izpratni par pilsoniskās sabiedrības 
lomu enerģētiskās drošības jomā un 
pārejā uz atjaunojamo energoresursu 
enerģijas izmantošanu gan valstu, 
gan reģionālā līmenī. Uzdevums ir 
pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos 
un zinātību virzīt tā, lai veidotu vairāk 
saikņu, partnerību un dialogu starp 
vietējā, valsts un reģionālā līmeņa 
dalībniekiem.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja viet-
nieks Enerģētikas savienības jautāju-
mos Maroš Šefčovič jau ir apstiprinājis 
savu dalību kā galvenais runātājs kon-
ferences atklāšanā. Šefčovič kungs 
iepazīstinās ar Komisijas viedokli par 
pilsoniskās sabiedrības lomu Eiropas 
Enerģētikas savienībā.

Konferencē tiks apspriesti šādi temati:
�l Enerģētiskā drošība un efektīva 

apgāde
�l Efektīva pārvaldība pārejā uz atjau-

nojamo energoresursu enerģijas 
izmantošanu

�l Enerģētikas savienība ar tālredzīgu 
politiku klimata pārmaiņu jomā

�l Kā enerģētikas politika var sekmēt 
valstu un reģionālo attīstību

�l Jaunais elektroenerģijas tirgus 
modelis un tā ietekme uz mazaiz-
sargātiem patērētājiem. (cl)� l

EESK delegācija viesojas Maskavā, atbalstot pastāvīgu dialogu ar Krievijas pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām

EESK 30. un 31. augustā organizēja 
braucienu uz Krieviju. Divu dienu vizīte 
deva iespēju EESK locekļiem tikties ar 
Krievijas Federācijas Pilsonisko palātu 
un citām Krievijas pilsoniskās sabied-
rības organizācijām. EESK delegācija 
apsprieda pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju pašreizējo stāvokli, jo 
īpaši attiecībā uz cilvēktiesībām un 
vidi.

EESK ir Eiropas iestāde, kas pārstāv Eiro-
pas organizētu pilsonisko sabiedrību ES 
likumdošanas procesā, un saskaņā ar ES 
politikas pamatprincipiem attiecībā uz 
Krieviju Komiteja joprojām ir pārlie-
cināta, ka ES un Krievijas pilsoniskās 
sabiedrības dialogam vienmēr jābūt 
atvērtam, un, apmeklējot Maskavu, 
EESK apstiprināja savu pastāvīgo iein-
teresētību iesaistīties tiešos personiskos 
kontaktos un atbalstīt Krievijas pilso-
niskās sabiedrības organizācijas, kas 

pārstāv dažādas un atšķirīgas intereses 
un viedokļus.

Delegācijā bija ES un Krievijas koordi-
nācijas komitejas locekļi Markus Pen-
ttinen (Darba ņēmēju grupa, FI) un 
Ulrika Westerlund (Dažādu interešu 
grupa, SE) un EESK Ārējo attiecību 
specializētās nodaļas priekšsēdētāja 
Dilyana Slavova (Dažādu interešu 
grupa, BG). (mm/dm)� l

Fotoizstāde
Izstāde “Atmiņu mežs: Marsinele pēc traģēdijas”

EESK telpās ir apskatāma profesio-
nāla fotogrāfa Max Pelagatti uzņem-
tās fotogrāfijas. Izstādes, kura notiek 
no 2016.  gada 21.  septembra līdz 
14. oktobrim, nosaukums ir “Atmiņu 
mežs: Marsinele pēc traģēdijas” un 
tajā atspoguļota itāļu ogļraču ģimeņu 
ikdienas dzīve Beļģijā laika posmā no 
1946.  gada līdz 1956.  gadam. Tas ir 
laikposms, kad tika noslēgti divpusējie 
nolīgumi starp Beļģiju un Itāliju, kā arī 
1956. gada 8. augustā notika katastrofa 
Bois du Cazier ogļu raktuvēs.

Šo pasākumu rīko, lai atzīmētu Bois 
du Cazier katastrofas 60.  gadadienu 
un minēto divpusējo nolīgumu 
70. gadadienu.

Līdztekus izstādes atklāšanai 21. sep-
tembrī sadarbībā ar SOC specializēto 
nodaļu tiks organizētas nepolitizē-
tas debates. Šo debašu mērķis ir sti-
mulēt pārdomas par darba ņēmēju 
drošību un par imigrācijas problēmu 

mūsdienās, kā arī veicināt aktīva Eiro-
pas pilsoniskuma, solidaritātes un 
iecietības apziņu. (jp)� l

Darba devēju grupa Eiropas Jauno ideju forumā
Kādus pārbaudījumus Rūpniecība 

4.0 uzliks tagadējām ražošanas attie-
cībām? Kas jādara politiķiem, uzņēmu-
miem un darba ņēmējiem, lai varētu 
savā labā izmantot pašreizējo digitālo 
revolūciju? Kādas pārmaiņas darba 
tirgū notiks tuvākajos gados un kāds 
būs nākotnes sociālais dialogs? Tie ir 
jautājumi, kas jāuzdod Darba devēju 
grupas rīkotajā paneļdiskusijā Eiropas 
Jauno ideju forumā, kurš septembra 
beigās notiks Sopotā, Polijā.

“Pašreiz notiekošā ceturtā rūpnieciskā 
revolūcija ne tikai pilnībā izmainīs ražo-
šanas organizāciju, bet arī būtiski ietek-
mēs darba tirgu un līdz ar to arī sociālo 
dialogu”, norādīja Darba devēju grupas 
priekšsēdētājs Jacek Krawczyk. “Šogad 
Eiropas Jauno ideju forums ir veltīts 
nodarbinātības nākotnei, tāpēc mēs 
esam nolēmuši padziļināti skatīt šo 
pārmaiņu sekas.”

Uz diskusiju “Vai ceturtā rūpnieciskā 
revolūcija radikāli izmainīs darba 
devēju organizāciju un arodbiedrību 
lomu un nozīmi?” pulcēsies Eiropas 
un valstu līmeņa sociālie partneri, kā 
arī Eiropas Biznesa konfederācijas BUSI-
NESSEUROPE un Eiropas Arodbiedrību 
konfederācijas ETUC pārstāvji.

Eiropas Jauno ideju forums ir starptau-
tisks uzņēmējdarbības aprindu kon-
gress, ko apmeklē prominenti politikas, 
kultūras, zinātnes un plašsaziņas līdzekļu 
pārstāvji. Kopš 2011. gada to rīko Poli-
jas konfederācija Lewiatan sadarbībā ar 
organizāciju BUSINESSEUROPE, Sopotas 
pilsētu un Polijas un ārvalstu uzņēmu-
miem un iestādēm. (lj)� l

EESK Darba devēju grupas priekšsēdētājs Jacek P. Krawczyk Eiropas Jauno ideju forumā 
(EFNI) 2015. gadā

EESK Darba ņēmēju grupas priekšsēdētāja 
Gabriele Bischoff apmeklē EESK 2015. gada 
balvas pilsoniskajai sabiedrībai ieguvēju 
“Armut und Gesundheit in Deutschland”
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