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Turpināt ticēt
Pēc mēnešiem ilgas spriedzes un zināmas nenoteiktības vēlēšanu rezultāti vairākās 

dalībvalstīs ir ļāvuši Eiropai atviegloti uzelpot.

Emmanuel Macron uzvara, piemēram, skaidri liecina par Francijas vēlētāju mentalitātes 
maiņu attiecībā pret “tradicionālajām partijām”. Ir skaidrs, ka politiskā analīze ir vēl 
dziļāka, taču pārmaiņu pazīmes ir acīmredzamas.

Faktiski ir mainījies veids, kā vēlētāji uztver politiku un politisku darbību un attiecīgi 
ievēl no minētajām partijām neatkarīgu kandidātu, kas aizstāv savas idejas.

Neesmu politikas analītiķis un, lai gan Francijas situācija, kas būtiski atšķiras no mūsējās, 
mani fascinē un interesē, vēl vairāk mani pārliecina šo rezultātu ietekme uz Eiropas 
projektu.

Francijā, tāpat kā citās dalībvalstīs, vairāki kandidāti aizstāvēja programmu un virkni 
ideju, kuras, lai gan ir pieļaujamas demokrātijā, tomēr varēja apdraudēt Eiropas pro
jektu, kādu mēs pazīstam.

Tas Eiropai nenāktu par labu, ja tik svarīgas valsts kā Francija priekšgalā būtu antiei
ropeisks vadītājs.

Neapgalvoju, ka Eiropai nav vajadzīgas ne reformas, ne jauns impulss. Taču uzskatu, 
ka tā var iztikt bez personas, kas atsakās no šī projekta kopumā par labu tādām ideo
loģiskām koncepcijām kā demagoģisks protekcionisms un atdalīšanās hipotētiskas 
drošības vārdā.

Vēlos pateikt to, ka mūsu tiesības un mūsu pienākums ir individuālo un kolektīvo vērtību 
saglabāšana sabiedrībā (neatkarīgi no tā, vai tās tiek atbalstītas vai netiek). Tomēr šīs 
saglabāšanas jēga zūd brīdī, kad to aizstāvība kaitē Eiropai un miera projektam, par 
kuru mēs visi sapņojam un no kura vēlamies gūt labumu arī turpmāk.

Nav skaidri zināms, ko paredz dažu, nupat ievēlēto līderu politiskais projekts. Vēl ir 
daudz nenoteiktības. Taču viens ir skaidrs: apņemšanās saglabāt Eiropas ideju un 
aizstāvēt Eiropas vērtības, kas vērstas uz izaugsmi visiem, ir pietiekams iemesls būt 
apmierinātiem un vairāk ticēt nākotnei.

Tādēļ ir vairāk nekā attaisnojami, ka Eiropa izjūt atvieglojumu un šobrīd vēlas īstenot 
reformas, kas ļautu risināt iedzīvotāju problēmas un attaisnot viņu pamatotās cerības.

Vēlreiz jāuzsver: uzskatu, ka EESK locekļiem, kas ir iedzīvotāju bažu tiešie liecinieki, jābūt 
gataviem sniegt ieguldījumu, lai veicinātu miermīlīgu un iekļaujošu Eiropu, kas sniedz 
atbalstu visiem un sadarbojas ar visiem. Tāda ir mana vēlēšanās!

Gonçalo Lobo Xavier
EESK priekšsēdētāja vietnieks
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Can Dündar: “Neatstājiet Turciju vienu. 
Erdogans nav Turcija”

Trimdā esošais Turcijas 
žurnālists un EESK apspriež 
plašsaziņas līdzekļu brīvības 
un cilvēktiesību jautājumus

Pēc nesenajiem notikumiem Turcijā 
EESK uzaicināja turku žurnālistu Can 
Dündar uz aprīļa plenārsesiju. Turcijas 
laikraksta “Cumhuriyet” bijušais galvenais 
redaktors aicināja Eiropas Savienību palī
dzēt Turcijai un tās iedzīvotājiem, atbalstot 
plašsaziņas līdzekļu brīvību, cilvēktiesības, 
tiesiskumu un demokrātiju.

“Turcija šodien ir vislielākais žurnālistu 
cietums,” teica Can Dündar. “Ja Eiropa 
vēl joprojām lielu nozīmi piešķir vārda un 
preses brīvībai, tai būtu jāatbalsta Turci
jas iedzīvotāji. Eiropa nedrīkst atteikties 
no savām vērtībām īstermiņa ieguvumu 
interesēs.”

EESK priekšsēdētājs Georges Dassis 
apliecināja: “Jūsu cīņa ir arī mūsu cīņa, un 
šis mums izteiktais aicinājums aizsargāt 
demokrātiju un brīvību ir svarīgs. Ceru, 
ka to uzklausīs mūsu valdības, valstu 

parlamenti un Eiropas Parlaments. Mēs 
būsim tur, lai jūs atbalstītu”.

Šo vēstījumu pauda arī EESK Darba 
ņēmēju grupas priekšsēdētāja Gabriele 
Bischoff, kas arī mudināja Turcijas ies
tādes atbrīvot Vācijas žurnālistu Deniz 
Yücel, kurš patlaban ir ieslodzīts Turcijā. 
EESK Dažādu interešu grupas priekš
sēdētājs Luca Jahier un REX  speciali
zētās nodaļas priekšsēdētāja Dilyana 
Slavova atgādināja klātesošajiem, ka, 
lai varētu atgriezties pie demokrātiskas 
un atvērtas Turcijas, ES būtu jāturpina 
strādāt kopā ar tās pilsonisko sabiedrību.

Žurnālistam Can Dündar, kurš pašlaik 
dzīvo trimdā Vācijā, tika piespriests 
piecu gadu cietumsods pēc tam, kad 
viņa laikraksts ziņoja par Turcijas izlūk
dienesta ieroču kontrabandu nemier
niekiem Sīrijā. EESK priekšsēdētāja 
vietnieks Gonçalo Lobo Xavier mudi
nāja Turciju strādāt kopā ar starptautis
kām žurnālistu organizācijām, UNESCO, 
EDSO un Eiropas Padomi, lai valstī atjau
notu preses brīvību. (mm)� l

IEVADRAKSTS
Godātie lasītāji!

©
 Sh

ut
te

rst
oc

k

Cīņā pret terorisma finansēšanu ir 
nepieciešami plašāki pasākumi
EESK atbalsta Komisijas 
plānus par skaidras naudas 
kontroli, bet norāda uz 
šķēršļiem to īstenošanai

EESK atbalsta Komisijas jauno priekšli
kumu paplašināt skaidras naudas kontroli 
pie ES robežām un piešķirt iestādēm lielā
kas pilnvaras veikt pārbaudes un konfis
cēt preces gadījumā, kad ir aizdomas par 
nelikumīgu darbību. Šo pasākumu mērķis 
ir iegūt vairāk informācijas un atklāt tero
risma finansēšanu. Taču EESK ir atkārtoti 
aicinājusi Komisiju publicēt to “nodokļu 
oāžu sarakstu”, kas ir atbildīgas par lielāko 
daļu no nelikumīgas naudas plūsmām, jo 
pretējā gadījumā radīsies ievērojams šķēr
slis priekšlikuma efektīvai piemērošanai.

“Naudas sūtījumi vēl joprojām ir galve
nais kanāls, caur kuru darbojas nelikumīgi 
iegūto līdzekļu legalizētāji un citi finanšu 
noziedznieki,” norādīja Javier Doz Orrit 

(Darba ņēmēju grupa   ES), ziņotājs 
atzinumam “Terorisma finansēšana — 
skaidras naudas aprites kontrole”, kas 
pieņemts aprīļa plenārsesijā.

EESK ierosina Komisijai pēc konsultā
cijām un pētījuma veikšanas izstrādāt 
plānu skaidras naudas lietošanas sama
zināšanai ES. “Jāapsver jautājums par 
to, vai obligātās deklarēšanas slieksnis 
EUR 10 000 apmērā ir atbilstošs,” teica 
līdzziņotājs Mihai Ivaşcu (Dažādu 
interešu grupa – RO). EESK atzinumā arī 

ierosina paplašināt skaidras naudas defi
nīciju, iekļaujot priekšapmaksas kartes un 
tādas augstas likviditātes preces kā zelts.

Komiteja atzinīgi vērtē to, ka ir ieviestas 
sankcijas dalībvalstīm, kuras nepildīs de
klarēšanas pienākumu, tomēr norāda, ka 
sankcijām vajadzētu būt standartizētām 
un būtu jāizveido kopēja visām dalībval
stīm paredzēta ziņošanas procedūra.

Atzinumā arī uzsvērts, ka ir svarīgi ir 
uzlabot informācijas apmaiņu un koor
dināciju starp iestādēm un dalībvalstīm, 
kā arī ar trešām valstīm, un dalībvalstis ir 
aicinātas nodrošināt, lai to pretterorisma 
datubāzes būtu pieejamas Eiropolam. (ll)
� l
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EESK apspriežas ar ES pilsonisko sabiedrību 
par balto grāmatu par Eiropas nākotni

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 
(EESK) rīkos virkni debašu 27 dalībvalstīs, lai uzzinātu 
Eiropas pilsoniskās sabiedrības viedokli par pieciem 
Eiropas nākotnes scenārijiem, kurus Eiropas Komisija 
izklāstījusi dokumentā “Baltā grāmata par Eiropas 
nākotni. Pārdomas un scenāriji attiecībā uz ES27 līdz 
2025. gadam”.

Idejas, viedokļus un bažas, ko valstīs notieko
šajās debatēs paudušas pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas, kuras pārstāv visas ekonomikas un 
sociālās jomas, EESK iekļaus atzinumā, ko tā pēc 
Komisijas pieprasījuma gatavo par minēto balto grā
matu. Atzinums tiks pieņemts EESK jūlija plenārsesijā.

Šīs maijā notiekošās debates ir daļa no pašreizējās 
plašās diskusijas par “Eiropas turpmāko virzību”, ko 
aizsāka Eiropas iestādes visā Eiropā un kurā līdzvēr
tīgi ir iesaistīti iedzīvotāji, iestādes un organizācijas. 
Komisija savā atzinuma pieprasījumā ir uzsvērusi, ka 
EESK kā organizētas pilsoniskās sabiedrības viedokļa 
paudējai Eiropas Savienībā ir īpaši nozīmīga loma 
šajā procesā.

Baltajā grāmatā izklāstīti pieci scenāriji par to, kā 
Eiropa līdz 2025. gadam varētu attīstīties dažādās 
jomās, tostarp attiecībā uz vienoto tirgu un tirdz
niecību, migrāciju un drošību, kā arī ekonomikas un 
monetāro savienību. (ll)� l
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EESK ierosina izveidot ieinteresēto personu 
platformu ar mērķi palielināt sieviešu 
nodarbinātības iespējas transporta nozarē

Iniciatīva ir saņēmusi Komisijas 
atbalstu, un novembrī šī platforma 
sāks darboties

No katriem desmit transporta nozares darbinie
kiem tikai divas ir sievietes. Tā kā 78 % transporta 
nozarē nodarbināto ir vīrieši, tā ir viena no nozarēm, 
kurās dzimumu nevienlīdzība ir vislielākā. EESK ska
tījumā lielāka sieviešu skaita piesaiste ir steidzama 
nepieciešamība, un šīs problēmas risināšanas nolūkā 
tā ierosina izveidot “Pārmaiņu platformu”.

Aprīļa plenārsesijā EESK apstiprināja atzinumu “Sie-
vietes un transporta nozare — pārmaiņu plat-
forma”, kurā Komiteja definē jauno ieinteresēto 
personu platformu un sniedz Komisijai ieteikumus 
par tās izveidi.

“Transporta nozari ir veidojuši vīrieši vīriešiem”, 
norādīja EESK ziņotāja Madi Sharma (Darba devēju 

grupa – UK). “Taču dzimumu līdztiesība nav vienīgais 
arguments, kas šodien liek palielināt sieviešu skaitu 
šajā nozarē — tie ir arī ekonomiski un sociāli iemesli. 
Tajā ļoti trūkst zinošu un ieinteresētu darbinieku, kas, 
juzdamies novērtēti un aizsargāti, spētu nodrošināt 
izaugsmi un inovāciju.”

EESK ir iecerējusi ar šīs platformas palīdzību iesaistīt 
visas ieinteresētās personas minētās nozares darba 
vides maiņā un sieviešu iespēju palielināšanā. Ir pare
dzēts, ka platformā tiks ievērota uz rīcību orientēta 
pieeja, tiks īstenoti mērķtiecīgi pasākumi, un tās dar
bība tiks atspoguļota tīmekļa vietnē. EESK skatījumā 
uzraudzība, novērtēšana un apmaiņa ar paraugpraksi 
ir svarīgi līdzekļi platformas uzticamības un sekmīgas 
darbības nodrošināšanai.

Šo iniciatīvu, ko uzsāks 2017.  gada novembrī, 
atbalstīja Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Frans 
Timmermans un transporta komisāre Violeta Bulc. 
(mq)� l

EESK norāda, ka pašreizējā situācijā ir vajadzīgas iepriekšējas ceļošanas 
atļaujas to trešo valstu pilsoņiem, ar kurām noslēgts bezvīzu režīms

EESK savā pēdējā notikušajā plenārsesijā norā
dīja, ka pašreizējā drošības situācijā Komisijas plāns 
izveidot Eiropas ceļošanas un atļauju sistēmu (ETIAS), 
lai stiprinātu drošības pārbaudes tiem ceļotājiem, 
kuri bezvīzu režīmā ieceļo Šengenas zonā, pašlaik 
ir neizbēgams.

Atzinumā par ETIAS Komiteja uzsvēra, ka informācija, 
kas apkopota, izmantojot šo sistēmu, ļautu efektīvāk 
pārvaldīt Šengenas robežas, bet aicināja Komisiju 
risināt jautājumu par tām ES dalībvalstīm, kuras nav 
Šengenas zonā.

“Sistēma dos iespēju iepriekš pārbaudīt iespējamos 
drošības vai neatbilstīgas migrācijas riskus, lai aiz
sargātu ES iedzīvotājus pret personām, kuras ieceļo 
ar ļauniem nolūkiem,” sacīja ziņotājs Jan Simons 
(Darba devēju grupa – NL). Lai gan iespējams, ka ne 
visi šo sistēmu vērtēs atzinīgi, ETIAS ceļotājiem dos arī 
labumu, piemēram, samazinās gaidīšanas laiku pie 

Šengenas robežām. EESK tomēr uzskata, ka minētā 
sistēma būtu jāīsteno soli pa solim un atklātā komu
nikācijā ar iesaistītajām valstīm.

ETIAS attieksies uz valstspiederīgajiem no aptuveni 
60 valstīm, kas nav ES valstis un kuru pilsoņi šobrīd ir 
tiesīgi ieceļot Šengenas zonā bez vīzas. Saskaņā ar šo 
sistēmu, kurai būtu jāsāk darboties līdz 2020. gadam, 
ceļotājiem būs jāpiesakās tiešsaistē, lai saņemtu ceļo
šanas atļauju, kas darbosies kā “atvieglināts režīms 
salīdzinājumā ar vīzu režīmu”. Platforma veiks auto
mātiskas pārbaudes, izmantojot ES informācijas 
sistēmas, piemēram, Interpolu, Eiropolu, Šengenas 
informācijas sistēmu (SIS) un ieceļošanas/izceļoša
nas sistēmu (EES), un tajā pašā dienā atļauju piešķirs 
vai noraidīs. Tomēr galīgo lēmumu pieņems valstu 
robežsardze.

EESK priekšlikumu vērtēja atzinīgi, taču uzsvēra, 
ka ETIAS būtu pilnībā jāievēro pamattiesības un 
personas datu aizsardzība, nodrošinot, ka dati ir 
pieejami vienīgi iestādēm, kas izmeklē noziegu
mus, terorismu, neatbilstīgo imigrāciju un citus 
apdraudējumus. (ll)� l

Kā uzlabot Komisijas priekšlikumu par tīru 
enerģiju?

Politikas pasākumiem, kas vērsti uz Eiropas ener
ģētikas pārkārtošanas paātrināšanu, ir vajadzīgs 
reālāks plāns, labāka apspriešanās ar patērētājiem 
un skaidrāki noteikumi par to, kā īstenot mērķus 
atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā. Aprīļa 
plenārsesijā EESK pieņēma piecus atzinumus par 
Komisijas priekšlikumu kopumu “Tīra enerģija ikvie
nam Eiropā”, kas aptver 1000 lappuses un kas, pēc 
Enerģētikas savienības komisāra Maroš Šefčovič 
domām, “radikāli pārveidos” nozari.

Lai arī EESK visumā atzinīgi vērtē minēto priekšli
kumu kopumu, jo īpaši centienus nostiprināt lomu, 
kāda ir enerģijas patērētājiem kā ražojošiem patērē
tājiem un jauniem tirgus dalībniekiem, piemēram, 
vietējām energokopienām, tā paredz, ka radīsies lieli 
problēmjautājumi, it sevišķi tādēļ, ka Komisija ir iece
rējusi uzraudzīt katras valsts nacionālo enerģētikas 
un klimata plānu.

“EESK pauž dziļas bažas par pārvaldības procesa 
spēju panākt īstenošanu un sasniegt konkrētus 
rezultātus,” ir teikts vispārējā atzinumā par minēto 
priekšlikumu kopumu (TEN/624). “Ir vērojama pārāk 
liela paļaušanās uz apspriešanos un savstarpēju spie
dienu, nevis skaidriem noteikumiem.” EESK aicināja 
sniegt papildu skaidrojumus par to, kā Komisija 
var pieprasīt dalībvalstīm veikt “nepieciešamos 

pasākumus”, ja tiks konstatēti trūkumi saistībā ar 
mērķiem vai to īstenošanu.

Komisijas paziņojums ir vērsts uz “energoefektivitā
tes izvirzīšanu pirmajā vietā”, un tajā ir uzsvērts, ka 
energoefektivitāte sekmē enerģētiskās nabadzības 
jautājuma risināšanu. Arī EESK ziņotājs Ulrich Samm 
(Darba devēju grupa — DE) uzsvēra energoefektivi
tātes lielo nozīmi, taču piebilda, ka tā nav “obligāti 
pirmais instruments, ko izvēlēties cīņai pret enerģē
tisko nabadzību”.

Iecere izveidot Enerģētiskās nabadzības novērošanas 
centru tiek atzinīgi vērtēta, tomēr Komiteja minēja, 
ka attiecīgu priekšlikumu 2013. gadā jau bija paudis 
Pierre Jean Coulon, kas tagad ir EESK par enerģē
tikas jautājumiem atbildīgās specializētās nodaļas 
(TEN) priekšsēdētājs.

EESK priekšsēdētājs Georges Dassis brīdināja, ka 
pāreja uz tīru enerģiju nedrīkst notikt “uz atsevišķu 
sabiedrības grupu, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā 
esošo, rēķina”.

Maroš Šefčovič norādīja, ka ir ārkārtīgi svarīgi iestā
ties par šiem priekšlikumiem, jo pasaule tagad gaida, 
ka ES rādīs piemēru turpmākai rīcībai. (dm)� l
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ES nodokļu noteikumi šobrīd nav 
gatavi digitālajai ekonomikai

Eiropas nodokļu noteikumi ir jāpielāgo reālajai 
situācijai, lai Eiropas iedzīvotāju labklājības līmenis 
nākotnē paaugstinātos. Tāds bija galvenais vēstījums 
5. maijā notikušajās EESK debatēs par nodokļu uzlik
šanu digitālajā ekonomikā.

“Digitālā ekonomika vairs nav tikai ekonomikas daļa, 
bet gan kļūst par pašu faktisko ekonomiku,” norādīja 
galvenā referente — Līdsas Universitātes nodokļu 
tiesību profesore un atzīta nodokļu eksperte Rita de 
la Feria. “Ekonomikas digitalizācija un globalizācija 
nav atgriezeniskas. Vai nu mēs turpinām pielāgot rea
litāti mūsu tiesību aktiem, veicam pasākumus uz ātru 
roku, vai arī cenšamies pielāgot likumus un noteiku
mus, it īpaši krāpšanas jomās, un paaugstinām mūsu 
iedzīvotāju labklājības līmeni,” viņa piebilda.

EESK ECO specializētās nodaļas (ekonomiskā un 
monetārā savienība) priekšsēdētājs Joost van Iersel 
aicināja klātesošos nodokļu ekspertus un ekonomis
tus izpētīt, kā varētu atbilstīgi aplikt ar nodokļiem 
sadarbīgās ekonomikas jaunos uzņēmējdarbības, 

darba un patēriņa modeļus. Viņš atgādināja, ka 
priekšlikumus par atbilstīgiem nodokļiem digitālajā 
ekonomikā EESK uzskata par ļoti svarīgiem. Veicot 
plašāku darbu taisnīgas nodokļu politikas jomā, 
EESK gatavo atzinumu par nodokļiem sadarbīgajā 
ekonomikā.

“Pašreizējie nodokļu noteikumi draud iznīcināt 
sadarbīgo ekonomiku, kura faktiski sekmē ražīguma 
pieaugumu. Īpaši smagi tie ir mazajiem uzņēmu
miem,” norādīja EESK loceklis Krister Andersson 
(Darba devēju grupa – SE). “Lai risinātu problēmas un 
izmantotu visas potenciālās iespējas, mums ir attie
cīgi jāpielāgo savi nodokļu noteikumi,” viņš piebilda.

“Eiropā ir vajadzīga viendabīgāka nodokļu sistēma. 
Mūsu ekonomika nav piesaistīta mūsu teritorijai, 
tāpēc tai būtu jāpiemēro vienota Eiropas pieeja,” 
izteicās EESK ziņotājs atzinumam “Nodokļu uzlikšana 
sadarbīgajā ekonomikā” Giuseppe Guerini (Dažādu 
interešu grupa – IT). (mm)� l

EESK mudina Komisiju palielināt 
pētniecības un inovācijas budžetu

Eiropas Komisija saistībā ar pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” vidusposma novērtējumu organi
zēja apspriešanos ar ieinteresētajām personām, un 
EESK un Komisijas Pētniecības un inovācijas ģenerāl
direktorāts 28. aprīlī organizēja kopīgu pasākumu, 
kurā tās pirmo reizi publiski iepazīstināja ar šīs 
apspriešanās rezultātiem.

Pasākums deva arī iespēju minētos rezultātus salī
dzināt ar nesen sagatavotā EESK informatīvā ziņo
juma rezultātiem; šo ziņojumu sagatavoja EESK 
priekšsēdētāja vietnieks Gonçalo Lobo Xavier, bet 
atzinumu — ziņotājs Ulrich Samm (Darba devēju 
grupa — DE).

“Mēs atzinīgi vērtējam Eiropas Komisijas iniciatīvu,” 
teica Gonçalo Lobo Xavier, “jo šī programma ir ļoti 
svarīga mūsu un nākamo paaudžu nākotnei un EESK 
ir ļoti aktīvi iesaistījusies novērtēšanas procesā.”

Konferencē tika secināts, ka programma “Apvārsnis 
2020” bija veiksmīga inovācijas programma, kas 
apvienoja tādus aspektus kā izcilība, kopīgas pēt
niecības infrastruktūras, pārrobežu sadarbība un 
sinerģija starp akadēmiskajām aprindām, rūpniecību, 
MVU un pētniecības organizācijām. Tomēr ir absolūti 
nepieciešams palielināt budžetu pētniecības un ino
vācijas finansēšanai ES līmenī un paplašināt līdzda
lību, vienlaikus saglabājot izcilības standartus — šim 
viedoklim piekrita 89 % aptaujāto.

Jautājumā par finansēšanu Ulrich Samm uzsvēra: “Vis
lielākā problēma, ko esam novērojuši, ir Eiropā pastā
vošās ļoti lielās atšķirības. Ļoti atšķiras rādītāji attiecībā 
uz sekmīgu līdzdalību programmā “Apvārsnis 2020”, 
un pastāv ļoti skaidra saikne ar valsts finansējumu. Tās 
dalībvalstis, kurās valsts finansējums ir bijis lielāks, ir 
bijušas veiksmīgākas nekā tās, kurās valsts finansējums 
ir bijis mazāks.” (mr)� l

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 
priekšsēdētāja paziņojums Eiropas dienā

Eiropas Savienības pamati tika ielikti pirms 
67 gadiem, kad 1950. gada 9. maijā Francijas ārlietu 
ministrs Robērs Šūmans, ierosinot izveidot Eiropas 
Ogļu un tērauda kopienu (EOTK), iezīmēja jaunu 
ceļu uz Eiropas integrāciju. EOTK bija tikai sākums, 
un dažus gadus vēlāk, 1957. gadā, tika parakstīts 
Romas līgums — ES dzimšanas priekšvēstnesis. 
Šodien mums ir iespēja svinēt un apkopot ES 
sasniegumus, bet vienlaikus domāt arī par mūsu 
nākotnes redzējumu un ļoti reālajām problēmām, 
ar ko pašlaik saskaras Eiropas iedzīvotāji.

Patiesība ir tāda, ka ES veiksmes stāsti reti tiek 
pieminēti, un tās sasniegumi pamazām nonāk 
aizmirstībā. Ja atskatāmies pagātnē, mēs tomēr 
varam būt tikai lepni par visu, ko ES ir izdevies 
paveikt. Miers, iespēja dzīvot brīvībā, personu un 
preču brīva aprite un tautsaimniecisks un sociāls 
progress 50 gadu laikā ir tikai daži no ieguvumiem, 
kurus esam izmantojuši un izmantojam arī šodien. 
Mūsu pienākums ir atgādināt pasaulei, ka minētie 

ieguvumi nav nākuši tāpat vien un ka par tiem 
jāpateicas Eiropas Savienībai. Turklāt neko nevar 
uzskatīt par pašsaprotamu, pat ne mieru.

Neraugoties uz visu, jāatzīst, ka kopš 2009. gada 
dažas ES pamatvērtības, tostarp solidaritāte, ir 
piemirstas. Pēdējos gados biedējoši pieaugusi 
ksenofobija, rasisms un fašistiska runa, bet atbalsts 
nacionālistiskām un populistiskām partijām pastā
vīgi pieaug, tām gūstot arvien plašāku auditoriju. 
Strauji pastiprinoties pret Eiropu vērstam noska
ņojumam, ES jāpieņem drosmīgi lēmumi, lai 
izkļūtu no strupceļa un krīžu spirāles. Iedzīvotāju 
uzticēšanos mēs varam atgūt tikai tad, ja politikas 
veidotāji un vadītāji ar savu rīcību skaidri un mērķ
tiecīgi apliecinās, ka ES ir tuva Eiropas iedzīvotā
jiem. Ir apkaunojoši, ka 2017. gadā Eiropā cilvēki 
mirst no bada un nabadzīgie kļūst vēl nabadzīgāki. 
Mums visiem ir jāvienojas, ka ir vajadzīga sociālā 
tirgus ekonomika, kas ietver bagātību pārdales 

pasākumus un stiprina 
mūsu ekonomikas modeļa 
sociālo dimensiju.

Ņemot vērā minēto, EESK 
jau labu laiku izvirza tādus 
praktiskus priekšlikumus kā 
dalībvalstu parādu kopēja 
segšana un garantēti mini
mālie ienākumi ES pilso
ņiem. Turklāt Komisijas 
pieprasītajā atzinumā, par 
ko balsojums notiks pēc 
dažiem mēnešiem, EESK 
būs iespēja izstrādāt un iesniegt priekšlikumus par 
Eiropas nākotni; konsultācijās ar sociālajiem partne
riem visās dalībvalstīs Komiteja ievēros modeli, kurš 
tika sekmīgi izmantots, sagatavojot atzinumus par 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru un migrācijas krīzes 
problēmu risināšanu.

Visbeidzot, lai Eiropa būtu vienota, demokrātiska, uz 
solidaritāti balstīta, mierpilna, pārtikusi un saskarē 
ar iedzīvotājiem, ir steidzami vajadzīgi politiski 
lēmumi.

Georges Dassis
EESK priekšsēdētājs
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Rūpniecības pārmaiņas un enerģētikas pārkārtošana: 
jāmazina ogļu raktuvju slēgšanas sekas

EESK Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvā komisija 
(CCMI) 7. aprīlī rīkoja augsta līmeņa debates par tematu 
“Rūpniecības un enerģētikas pārkārtošana — ietekme 
uz rūpniecību un ekonomiku un sociālās sekas”. Tajās 
piedalījās enerģētikas eksperti no dažādām ogles ražo
jošām dalībvalstīm, kā arī rūpniecības un arodbiedrību 
pārstāvji un EESK locekļi.

Debatēs tika aplūkotas problēmas, ar ko ogļu ieguves 
reģioni un valstis saskaras ogļu raktuvju slēgšanas 
gadījumā. Piemēram, tajās teritorijās, kur ogles ir 
viens no nedaudzajiem vietējiem enerģijas avotiem 
un kur ogļu ieguve nodrošina darbvietas, enerģētikas 
pārkārtošana var radīt nopietnas sekas.

Tomēr dalībnieki bija vienisprātis, ka steidzami ir 
vajadzīgi pasākumi, kas ļautu strukturētā veidā 
pakāpeniski izbeigt ogļu ieguvi Eiropā, lai varētu 
sasniegt līdz 2050. gadam izvirzītos mērķus attie
cībā uz zemu oglekļa dioksīda emisiju un lai aiz
sargātu vidi un veselību. EESK par enerģētikas 
jautājumiem atbildīgās specializētās nodaļas (TEN) 
priekšsēdētājs Pierre Jean Coulon uzsvēra, ka šajā 
procesā vajadzīga pārdomāta, ilgtermiņa stratēģija 
un uzmanība jāpievērš līdzsvaram starp ekonomis
kajām, ekoloģiskajām un sociālajām sekām. EESK 
loceklis Janusz Pietkiewicz (Darba devēju grupa – 
PL) piebilda, ka ir jāmainās arī patērētājiem, proti, 
viņiem jākļūst par ražojošiem patērētājiem.

Dalībnieki uzsvēra, ka problēmu daļēji atrisināt 
varētu pāreja uz atjaunojamajiem energoresursiem. 
Veiksmīgas pārejas priekšnosacījums ir reģionālo 
ieguldījumu programmas un vietējo iedzīvotāju 
iesaistīšanās, kas ļauj gūt sabiedrības atbalstu.

EESK loceklis Dumitru Fornea (Darba ņēmēju grupa – 
RO) secināja: “Mēs neraugāmies uz pagātni. Runa nav 
par ogļu ieguves saglabāšanu, bet gan par mūsu eko
nomikas un mūsu iedzīvotāju darbvietu glābšanu. Un 
tam ir nepieciešams laiks, visu ieinteresēto personu 
atbalsts un sarunas ar skartajām personām.” (sma)�l

Profesore Rita de la Feria debatēs par nodokļu politiku digitālajā ekonomikā
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“Rīkodamies solidāri, mēs 
varam atstāt pēdas vēsturē,” 
norāda Georges Dassis 
Eiropas Solidaritātes forumā

EESK priekšsēdētājs Georges Dassis 
kopā ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāju 
Jean-Claude Juncker un Eiropas Parla
menta priekšsēdētāju Antonio Tajani 
12. aprīlī piedalījās Eiropas Solidaritātes 
korpusa ieinteresēto personu foruma 
noslēguma sanāksmē.

“Rīkodamies solidāri, mēs gūstam panā
kumus, kas reizēm ir tik lieli, ka var atstāt 
pēdas vēsturē,” norādīja G. Dassis.

Georges Dassis atzinīgi novērtēja Eiro
pas Solidaritātes korpusa iniciatīvu un 
uzsvēra, ka “EESK ir paudusi aicinājumu ar 
Eiropas vārdu īstenot tādus pasākumus, 
kas būtu tieši vērsti uz pilsoņu ikdienas 
dzīvi un kuriem būtu sociāls raksturs. Ar 
runām vien to paveikt nebūs iespējams. 

Taču ar darbiem gan, un iedzīvotājiem 
par tiem ir jāuzzina”.

“Palīdzība citiem ir labākais veids, kā 
to izdarīt,” teica Antonio Tajani, ar to 
domādams nepieciešamību rīkoties soli
dāri dabas katastrofu gadījumā.

“Mēs joprojām dzīvojam pasaules bagā
tākajā daļā, tāpēc mums ir jāmācās dalī
ties,” pauda Jean-Claude Juncker.

Iniciatīva tika uzsākta 2016. gada sep
tembrī, un tā dod iespēju 18–30 gadus 
veciem jauniešiem iesaistīties projektos, 
kas vērsti uz palīdzības sniegšanu cilvē
kiem, kuri nonākuši sarežģītos apstākļos. 
EESK atbalsta jauniešus, turpinot popula
rizēt pilsoniskās sabiedrības balvu, kā arī 
katru gadu rīkojot jauniešiem paredzēto 
pasākumu “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”. 
Turklāt 18. maijā EESK svinēs Erasmus+ 
30. gadskārtu un, lai to atzīmētu, rīkos 
konferenci. (ks)

ĪSUMĀPriekšlikums par Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru izraisa darba devēju 
organizācijās kritisku pirmo reakciju
EESK Darba devēju grupa

Priekšlikums par Eiropas sociālo tie
sību pīlāru izraisīja kritisku pirmo reak
ciju no UEAPME, Eurochambres un CEEP 
ģenerālsekretāru puses. Véronique Wil-
lems, Arnaldo Abruzzini un Valeria 
Ronzitti piedalījās Darba devēju grupas 
sanāksmē, lai apspriestu savu organizā
ciju pašreizējās prioritātes.

“Līdzšinējie priekšlikumi par darba un 
privātās dzīves līdzsvaru lielā mērā 
ietekmēs MVU un radīs papildu izmaksu 
slogu,” norādīja Eiropas Amatniecības, 
mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas 
(UEAPME) ģenerālsekretāre Véronique 
Willems. UEAPME uzskata, ka galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš spēkā esošo 
noteikumu labākai īstenošanai un 

piemērošanai nevis papildu tiesību 
noteikšanai.

“Esam ļoti norūpējušies par šo Eiropas 
politikas virzību,” attiecībā uz Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru teica Eiropas 
Tirdzniecības un rūpniecības palātu 
asociācijas (Eurochambres) ģenerāl
sekretārs Arnaldo Abruzzini. Viņš 
uzskata, ka Eiropas Savienībā vēro
jama tendence pēc iespējas maksimāli 
izmantot sociālo aspektu, jo politiķi 
cer, ka tas palīdzēs apturēt populismu. 
Abruzzini uzsvēra, ka neviena sociālā 
politika nevar būt ilgtspējīga, ja neno
drošina izaugsmi un jaunas darbvietas. 
Darbvietas veido nevis sociālā politika, 
bet gan uzņēmēji, kuriem ir nepiecie
šama stabila uzņēmējdarbības vide, kas 
veicina izaugsmi.

Eiropas Darba devēju un sabiedrisko 
pakalpojumu uzņēmumu centra (CEEP) 
ģenerālsekretāre Valeria Ronzitti 
uzskata, ka Komisijas priekšlikumi tagad 
ir rūpīgi jāanalizē, lai iegūtu rūpīgu un 
objektīvu novērtējumu. Viņa norādīja, ka 
gaidāmajā Sociālo lietu augstākā līmeņa 
sanāksmē Gēteborgā darba devējiem 
būs lieliska izdevība uzsvērt izaugsmes 
un darbvietu nodrošināšanas nozīmi soci
ālā pīlāra vispārējā konceptā. (lj)� l

Darba ņēmēji vēlas konkrētas pārmaiņas — sociāli 
atbildīgu Eiropu, kas dod ieguvumus iedzīvotājiem
EESK Darba ņēmēju grupa

Eiropas Komisija 2017. gada 26. aprīlī 
publicēja sociālo tiesību aktu kopumu, 
kas ietver 17  dažādus dokumentus, 
tostarp priekšlikumus par Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru. Tā ir Žana Kloda Junkera 
vadītās Komisijas pirmā atbilde uz arod
biedrību kustības prasībām.

Ir steidzami jārīkojas, lai novērstu sociālās 
nepilnības, mazinot sociālās un ekono
mikas politikas neatbilstības un vēršot 
par labu kaitējumu, kas Eiropas sabied
rībai nodarīts pēc tik daudziem stingras 
taupības gadiem. Darba ņēmēji pieprasa 
sociāli atbildīgāku, strādājošiem labvē
līgu Eiropu, kurā ir spēkā konkrētas un 
īstenojamas tiesības.

Darba ņēmēju grupa sīki analizēs Komi
sijas priekšlikumus, kuri sastāv no leģis
latīvām un neleģislatīvām iniciatīvām, lai 

novērtētu, kādā mērā tie atbilst pilsonis
kās sabiedrības prasībām un mērķiem, 
kas izklāstīti EESK nostājā par Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru.

Uzskatām, ka šis ir piemērots brīdis vēl
reiz uzsvērt, ka Eiropas darba ņēmēji ir 
ārkārtīgi lepni par Eiropas sociālo tiesību 
aktu kopumu, kura izveidē mums bijusi 
ļoti svarīga loma, kā arī par īstenojamām 
sociālajām tiesībām, kas ar to saistītas.

Mēs neatbalstīsim nekādus mēģinājumus 
vājināt sociālo tiesību aktus, tos piemēro
jot vienīgi kā principus un kritērijus.

ES pienākums ir nodrošināt strādājošiem 
konstruktīvu programmu, kurā tiek risi
nātas 21. gadsimta problēmas un dia
logā “Darbs 4.0.” izvirzītie izaicinājumi. 
Darba devēju grupa ir aicinājusi ieviest 
pasākumus, kas garantēs sociālo pro
gresu, tostarp nodrošinās taisnīgus darba 
nosacījumus visiem, pamatdirektīvas par 
minimālo ienākumu īstenošanu, sociālo 
aizsardzību visiem, tiesību uz kolektīvām 
sarunām/ darba koplīgumiem un arod
biedrību tiesību ievērošanu, kā arī kopēju 
ES pieeju minimālajai algai.

Ja Eiropas Savienībai neizdosies to izpil
dīt, mums būs jācieš no sekām, proti, pie
augoša nacionālisma, protekcionisma un 
ksenofobijas, kas galu galā var novest pie 
tās sabrukuma. (mg)� l

Luca Jahier Slovākijas Zinātņu 
akadēmijā runā par Eiropas nākotni
EESK Dažādu interešu grupa

2017. gada 18. aprīlī Slovākijas Zinātņu 
akadēmijas Ekonomikas pētniecības insti
tūts kopā ar Slovākijas Starptautisko klubu 
un Slovākijas Ekonomikas klubu Bratislavā 
rīkoja starptautisku konferenci “Romas 
līguma 60. gadadiena: Eiropas nākotne”.

Konferencē piedalījās Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejas Dažādu interešu 
grupas priekšsēdētājs Luca Jahier, kurš 
runāja par pilsonisko sabiedrību un tās 
lomu Eiropas nākotnē. Viņš analizēja jaunā
kās norises Eiropā, tostarp drīzās vēlēšanas 

Francijā, Apvienotās Karalistes izstāšanos 
no ES un pilsoniskās sabiedrības turpmāko 
lomu jaunajos politiskās un ekonomiskās 
nestabilitātes un ģeopolitiskās spriedzes 
apstākļos.

Tikšanās laikā EESK pārstāvji izteicās 
arī par pašreizējo situāciju Eiropas eko
nomikā un galvenajām problēmām 
tās turpmākajā attīstībā. Ņemot vērā 
globālās finanšu krīzes bezprecedenta 
sazaroto ietekmi un globālo recesiju (it 
īpaši parāda krīzi un tās ietekmi uz reālo 
ekonomiku un nodarbinātību), tika pre
zentēts visaptverošs tiesību aktu kopums, 

ar ko iecerēts veikt ekonomikas reformas 
gan ES, gan eurozonā.

Konferences dalībnieki secināja, ka dalīb
valstīm ir jāstrādā kopīgi, lai pārvarētu 
problēmas un novērstu gan ārējus, gan 
iekšējus draudus, ar kuriem saskaras Eiro
pas Savienība. (cl)� l

Atvērto durvju diena 2017. gada 6. maijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, kā arī pārējās Eiropas Savienības 
iestādes sestdien, 6. maijā, rīkoja atvērto durvju dienu. Komitejas locekļi un darbi
nieki uzņēma vairāk nekā 2700 apmeklētāju, kas vēlējās vairāk uzzināt par to, kā 
EESK strādā un kādus jautājumus risina.

2017. gada atvērto durvju dienas temats bija Romas Līguma parakstīšanas 60. gada
diena. Pasākuma laikā tika organizēti apmeklējumi, varēja aplūkot informācijas 
stendus, notika interaktīvas nodarbes un koncerti uz vietas. Bija ierīkots pat bērnu 
stūrītis, lai uzņemtu visjaunākos apmeklētājus.

Šī vienreizējā iespēja 
aizraujošā veidā un 
ģimenēm labvēlīgā 
gaisotnē atklāt Eiropas 
daudzveidību bija liels 
panākums. Plašāku 
informāciju par šīs die
nas pasākumiem skatīt 
tīmekļa vietnē: http://
www.eesc.europa.eu/
openday2017/� l

Valeria Ronzitti (CEEP) un  
Arnaldo Abruzzini (EUROCHAMBRES)
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EESK Info ir pieejams 23 valodās un PDF formātā atrodams Komitejas tīmekļa vietnē: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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