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Redaktora sleja
Godātie lasītāji!
Šis ir pēdējais ievadraksts, kuru rakstu, būdams EESK priekšsēdētāja vietnieks
komunikācijas jautājumos.
Divarpus gadi šajā amatā ir bijuši ļoti piesātināti — izaicinājumu, prieka un pienākumu
pilni, bet ir bijušas arī bažas.
Nesniegšu šeit pārskatu par savu darbu Komitejas Komunikācijas daļas vadītāja
pilnvaru termiņā. Drīzāk es vēlētos izmantot izdevību un izteikt jums visiem pateicību.
Mana attieksme pret darbu EESK ir ļoti nopietna. Tā ir vienreizēja iespēja, kas man,
Eiropas Savienības konsultatīvās iestādes loceklim, ir dota, lai pozitīvi ietekmētu
Eiropas veidošanas procesu un Eiropas projekta īstenošanu.
Šodien, tāpat kā pirms 60 gadiem, EESK funkcija joprojām ir aktuāla. Šodien, tāpat kā
pirms 60 gadiem, Eiropa nozīmē virzību uz mieru un izaugsmi, un pilsoniskās
sabiedrības organizācijām arī turpmāk ir aktīvi jāiesaistās šajā unikālajā projektā.
Būdams EESK loceklis, es — tāpat kā visi pārējie Komitejas locekļi — saprotu, ka man ir
divkārša atbildība.
Atbildība pārstāvēt savas valsts rūpniecības konfederāciju, proti, Portugāles uzņēmumu
konfederāciju, kura mani izvirzīja pārstāvībai šajā ES padomdevējā iestādē, ir liels
gods, un es ar vislielāko lepnumu pildu šo uzdevumu. Tomēr es nevaru neminēt savu
kā Eiropas pilsoņa personīgo atbildību. Tā mani ikdienā mudina būt labākam
darbiniekam, labākam loceklim, labākam pilsonim un labākam cilvēkam. Šo atbildību es
neapšaubāmi daudz skaidrāk apzinājos kopš iesaistīšanās EESK darbā un jo īpaši pēdējos divarpus gados Komunikācijas daļas
vadītāja amatā.
Tādēļ es īpašu uzmanību pievērsu tam, lai radītu pēc iespējas labvēlīgākus apstākļus, kuros visi locekļi var informēt par savu
darbu EESK un uzsvērt tā nozīmi, kā arī pildīt savus pienākumus saistībā ar visu dalībvalstu pilsoniskās sabiedrības pārstāvību.
Kā jau minēju, ir bijis daudz izaicinājumu un prieka. Tomēr ir bijuši arī daudzi jautājumi, kas ir izraisījuši bažas. Pēdējos dažos
gados Eiropa ir tikusi apšaubīta vairākkārt. Ikreiz, kad notiek vēlēšanas, pieaug bažas un līdz ar tām – neizpratne un apjukums
par atsevišķiem vēlēšanu rezultātiem.
Tomēr apjukuma vietā mums ir jāuzklausa saņemtie vēstījumi. Tā kā visā Eiropā patlaban vēršas plašumā ekstrēmistu kustības,
mēs nedrīkstam neiesaistīties debatēs. Un tādēļ, ka mēs stingri ticam Eiropas projektam, mums jāvadās pēc principa, ka viss,
pilnīgi viss, ko mēs darām, var ietekmēt to, kādu mēs vēlamies Eiropas nākotni.
Tāpēc es vēlreiz atkārtoju: tā vietā, lai informētu par EESK kā iestādi, mēs vēlējāmies informēt par Komitejas darbu kā vienu no
Eiropas veidošanas pīlāriem. Šo darbu veic Komitejas locekļi, un viņiem palīdz viss personāls, kuram es vēlos pateikties par
milzīgo atbalstu, ko saņēmu šajā pilnvaru termiņā. Komitejas locekļiem, to skaitā arī man, ir jāpilda Eiropas veidotāju funkcija —
mēs esam par to atbildīgi!
Un šim darbam nevajadzētu aizkavēties komunikācijas līdzekļu trūkuma dēļ.
Pateicos jums visiem par šiem brīnišķīgajiem divarpus gadiem. Es joprojām būšu Komitejā un vienmēr būšu gatavs uzņemties
atbildību, lai palīdzētu veidot tādu Eiropu, kas ir atbildīga, kurā valda miers un izaugsme un kuru stiprina EESK un pilsoniskās
sabiedrības organizāciju paveiktais šajā jomā. Nezaudēsim laiku!

Gonçalo Lobo Xavier
EESK priekšsēdētāja vietnieks komunikācijas jautājumos

Turpmākie notikumi
15/03/2018 - 16/03/2018
Brisele

“Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”
20/03/2018
Sofija (Bulgārija)

Eiropas Patērētāju diena
10/04/2018
Brisele

Eiropas pilsoņu iniciatīvas diena 2018: Sadarbosimies!
18/04/2018 - 19/04/2018
Brisele

EESK plenārsesija

Īsumā
Vienoti dažādībā: jaunieši Eiropas kultūras nākotnei
Pasākuma “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”, kas šā gada 15. un 16. martā tiks rīkots
devīto reizi, nosaukumā ir iekļauta Eiropas Savienības devīze. EESK organizētais
jaunatnes pasākums būs veltīts Eiropas kultūras mantojuma gadam.
EESK ir uzaicinājusi uz Briseli 99 skolēnus vecumā no 16 līdz 18 gadiem ar mērķi formulēt
ieteikumus ES attiecībā uz Eiropas kultūras mantojumu. Dalībniekus no 28 dalībvalstīm un
5 kandidātvalstīm aicinās ierosināt pasākumus, ar kuriem efektīvāk aizsargāt un popularizēt
Eiropas kultūras mantojumu, kas nodrošina 300 000 tiešo darbvietu un 7,8 miljonus netiešo darbvietu.
Pirms ierašanās Briselē pie jaunajiem dalībniekiem un viņu klases viesojās kāds no EESK locekļiem, kurš viņus iepazīstināja ar ES,
EESK un minēto pasākumu. Briselē pasākumu atklās EESK priekšsēdētājs Georges Dassis, Europa Nostra ģenerālsekretāre
Sneška Quaedvlieg-Mihailović un jaunā beļģu-grieķu izcelsmes aktrise Daphne Patakia. Turpinājumā skolēni apmainīsies ar idejām un
izvirzīs 10 ieteikumus, no kuriem beigās, izmantojot Komitejas locekļu balsošanas sistēmu, izvēlēsies trīs labākos priekšlikumus. Sēdes
moderators būs EESK priekšsēdētāja vietnieks Gonçalo Lobo Xavier.
“Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” 2018. gada pasākums sniegs dalībniekiem vienreizēju iespēju diskutēt ar citiem jauniešiem un vienlaikus
vairāk uzzināt par Eiropas Savienību un EESK lomu. (dv)

Demokrātijas nākotne Eiropā ir tieši saistīta ar mierpilnu un federālu Eiropu
Divu dienu Eiropas līmeņa konferencē, ko Akropoles muzejā Atēnās 1. un 2. martā rīkoja
EESK priekšsēdētājs Georges Dassis , tika spriests par demokrātijas nākotni Eiropā.
Uzstādamies daudzu aktīvi ieinteresētu dalībnieku — ES iestāžu, Grieķijas valdības,
pilsoniskās sabiedrības organizāciju un universitāšu pārstāvju — priekšā, Georges Dassis
skaidri izklāstīja, kāpēc vajadzīga federāla un mierpilna Eiropa, kas aizstāv solidaritāti un
savu iedzīvotāju labklājību.
“Populismu, kura izplatība Eiropas valstīs bīstami pieaug, nevar apkarot tikai ar
vārdiem. Eiropas Savienībai ir jāsniedz konkrētas atbildes attiecībā uz iedzīvotāju vajadzību
pēc drošības, pēc darba un pēc nākotnes saviem bērniem,” teica EESK priekšsēdētājs
Georges Dassis. “Mēs vēlamies Savienību, kas spēj nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem.
Lai apkarotu populismu un mazinātu frustrāciju, ko mūsu valstīs izjūt visneaizsargātākie
iedzīvotāji, mums tagad priekšplānā jāizvirza sociāli aspekti, protams, neļaujot sabrukt ES ekonomikai.”

Georges Dassis aicināja ieviest pārskatatbildīga un vēlēta Eiropas finanšu ministra amatu . Viņš minēja tuvojošās Eiropas
vēlēšanas un pauda atbalstu transnacionāliem sarakstiem, kas varētu nodrošināt to, ka tiek ņemti vērā iedzīvotāju viedokļi, jo “pretējā
gadījumā vēlēšanas pievērsīsies nacionāliem, nevis Eiropas jautājumiem”.
Līdztekus konferencei organizētā pasākumā Georges Dassis saņēma Grieķijas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas balvu par

apņemšanos sekmēt sociālo dialogu Eiropā un par tam sniegto atbalstu. (ks)

ES tiesību aktos būtu jāparedz vairāk pasākumu, lai nodrošinātu sieviešu ar
invaliditāti tiesības
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā rīkotajā konferencē “Sievietes ar invaliditāti
Eiropas Savienībā: stāvokļa raksturojums un turpmākā virzība” personu ar invaliditāti
organizāciju pārstāvji norādīja, ka jāpaver iespēja sievietēm ar invaliditāti pašām lemt par
viņām nozīmīgiem jautājumiem un ka viņām vajadzētu būt taisnīgi pārstāvētām publiskajās
iestādēs.
Vairums runātāju piekrita viedoklim, ka sievietes ar invaliditāti ir nelabvēlīgākā situācijā
nekā vīrieši ar invaliditāti un ka Eiropas Savienībā, neraugoties uz tās pūliņiem uzlabot
stāvokli, viņas joprojām saskaras ar divkāršu diskrimināciju. Runās tika uzsvērts, ka nav
politikas pasākumu, kas būtu vērsti tieši uz sievietēm ar invaliditāti. Runātāji norādīja, ka ES
līmenī ātrāk jāpieņem tādi tiesību akti, kas aizsargātu tieši sieviešu ar invaliditāti tiesības.
Viņi aicināja īpašu uzmanību pievērst vardarbībai pret sievietēm ar invaliditāti, jo viņas
biežāk cieš no vardarbības ģimenē. Konferencē piedalījās personu ar invaliditāti organizāciju, Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta
pārstāvji. (mb/ia)

EESK jaunumi
Turcijas loma bēgļu krīzes laikā ir izšķiroši svarīga, taču ir iespējami uzlabojumi
Februāra plenārsesijā pieņemtā atzinumā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
(EESK) atzinīgi novērtē Turcijas pieliktās pūles vairāk nekā trīs miljonu bēgļu uzņemšanā,
taču uzsver, ka Turcijai jānodrošina bēgļiem nediskriminējoša aizsardzība atbilstoši
starptautiskajām tiesībām.
EESK kritizē to, ka bēgļi Turcijā saskaras ar būtiskiem šķēršļiem, nepilnībām un problēmām
“saistībā ar piekļuvi nodarbinātībai un pamata pakalpojumiem, piemēram, veselības aprūpei
un sociālajam atbalstam, izglītībai un kopumā — integrācijai sabiedrībā”.
No otras puses, ES dalībvalstu veikums bēgļu pārcelšanas un pārmitināšanas jomā joprojām
ir neapmierinošs, uzsvēra ziņotājs Dimitris Dimitriadis , piebilstot, ka EESK stingri nosoda
dažu dalībvalstu ksenofobisko attieksmi pret bēgļu krīzi.
Viņš norādīja, ka EESK aicina izveidot mehānismu, kā pārraudzīt, vai abas puses ievēro ES un Turcijas paziņojumu par bēgļiem, kas
2016. gadā izstrādāts ar mērķi ierobežot neatbilstīgu migrāciju.
EESK arī pauž bažas par cilvēktiesību stāvokli Turcijā un par šķēršļiem, ar ko aizvien vairāk saskaras Turcijas pilsoniskās sabiedrības
organizācijas, kuras sniedz ļoti lielu ieguldījumu bēgļu humanitārās situācijas risināšanā.
“Uzņemt tik daudz migrantu valstij ir liels izaicinājums, taču tas neatbrīvo no atbildības uzņemt tos cieņpilnā veidā,” diskusijās par
atzinumu secināja EESK locekļi. (ll)

EESK uzaicināta piedalīties Emanuela Makrona projektā “Apspriešanās ar Eiropas
iedzīvotājiem”
EESK ir būtiska loma Francijas prezidenta ierosinātajās apspriedēs ar sabiedrību,
jo iniciatīvas, ko EESK uzņemas ikdienā, paverot iespēju pilsoniskajai sabiedrībai
visaugstākajā līmenī piedalīties Eiropas veidošanā, pašos pamatos atbilst
apspriešanās idejai. Tāds bija Francijas Eiropas lietu ministres Nathalie Loiseau
vēstījums uzrunā EESK plenārsēdē, kas notika 15. februārī Briselē.
Ministre izklāstīja Francijas prezidenta Emanuela Makrona plānu visās dalībvalstīs uzsākt
sabiedrisko apspriešanu sēriju ar mērķi pārveidot Eiropu, pamatojoties uz vēlmēm un
priekšlikumiem, kā arī kritiku un bažām, ko apspriešanās laikā būs pauduši Eiropas
iedzīvotāji.
“Mērķis ir pavērt Eiropas iedzīvotājiem jaunu iespēju izteikties, lai mēs varētu noteikt jomas,
kurās Eiropas klātbūtne ir pārāk vāja, jomas, kurās iedzīvotāji vēlētos citādu Eiropas rīcību, un jomas, kurās iedzīvotājiem var būt
sajūta, ka Eiropa ir pārāk uzmācīga,” skaidroja ministre.
Iecerēts ar klasiskām debatēm, tiešsaistes konsultācijām un demokrātiskiem līdzdalības pasākumiem mobilizēt ļoti lielu skaitu cilvēku.
EESK priekšsēdētājs Georges Dassis iniciatīvu novērtēja atzinīgi un atsaucās uz divām līdzīgām plaša mēroga apspriežu sērijām,
kuras EESK ir rīkojusi dalībvalstīs pēdējo divu gadu laikā: vienu — par migrantu situāciju un otru — par Balto grāmatu par Eiropas
nākotni.
Ministre paziņoja, ka dalībai apspriedēs, kuras plānots rīkot no 2018. gada aprīļa līdz oktobrim, jau pieteikušās 24 ES valstis.
Apspriešanās rezultātus iekļaus pētījumā, ko pasūtījuši valstu un valdību vadītāji, kuri izskatīs ieteikumus 2018. gada decembra
Eiropadomes sanāksmē. (dm)

No taupības politikas gūtās atziņas liek mainīt politiku
Turpmāko krīžu pārvaldībā būtu jātiecas uz labāku līdzsvaru starp fiskālajiem un
sociālajiem mērķiem, lai novērstu negatīvu ietekmi uz attiecīgo valstu ekonomikas
spējām, darba tirgu un sociālās aizsardzības sistēmām. Pašiniciatīvas atzinumā
“Gūtās atziņas, kā novērst taupības politikas seku smagumu Eiropas Savienībā”
EESK mudina ES iestādes ierobežojošu taupības pasākumu vietā īstenot
ekonomiskās sadarbības, izaugsmes un solidaritātes politiku.
Ziņotājs José Leirião (Dažādu interešu grupa, PT) norāda: "Pat ja ir izveidotas partnerības
ar ārējām iestādēm, par pielāgošanās programmu izstrādi un īstenošanu vajadzētu būt
atbildīgām tikai ES iestādēm. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo programmām jāatbilst mūsu
kopīgajām vērtībām un mērķiem un tajās jāizvairās no nesaskaņotības un trūkumiem, kas
bija vērojami iepriekš.”
Pamatojoties uz nesenajā krīzē gūto pieredzi, ES iestādēm būtu jānodrošina, ka sociālie partneri un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji
līdztiesīgi citām struktūrām tiek iesaistīti minēto programmu izstrādē, periodiskā uzraudzībā un novērtēšanā.
Komiteja atzinīgi vērtē Komisijas mērķi reformēt eiro, atsakoties no taupības politikas un padziļinot EMS, jo tā uzskata, ka reformēta
un līdz galam izveidota EMS padarīs ES noturīgāku pret asimetriskiem satricinājumiem un palīdzēs novērst turpmākas krīzes.
EESK tomēr mudina Komisiju izstrādāt papildu programmas to valstu ekonomiskajai un sociālajai atlabšanai, kurās tika vai joprojām
tiek īstenota taupības politika, un uzskata, ka Komisijai būtu jāierosina pasākumi, ar kuriem ES līmenī novērst nabadzības pieaugumu
un saglabāt sociālo aizsardzību. (jk)

EESK priekšlikumi īstas kiberdrošības radīšanai
Eiropas Savienībai būtu jāstiprina Tīklu un informācijas drošības aģentūras
(ENISA) kā ES kiberdrošības aģentūras pilnvaras, jāizveido Eiropas līmeņa
sertifikācijas satvars un jāpievēršas interneta lietotāju izglītošanai un
aizsardzībai.
Alberto Mazzola un Antonio Longo izstrādātajā un februāra plenārsesijā pieņemtajā
atzinumā EESK visumā atbalsta Eiropas Komisijas iesniegto Kiberdrošības tiesību aktu
kopumu.
Īpašais Eirobarometra apsekojums par eiropiešu attieksmi pret kiberdrošību liecina, ka 73 %
interneta lietotāju uztrauc tas, ka tīmekļa vietnēm sniegtā personiskā informācija varētu
nebūt drošībā, un 65 % uztrauc, ka publisko iestāžu uzglabātā informācija varētu nebūt
drošībā. Lielākā daļa respondentu ir nobažījušies, ka viņi varētu kļūt par dažādu veidu kibernoziegumu upuriem, bet visvairāk viņus
biedē ļaunprogrammatūra viņu ierīcēs (69 %), identitātes zādzība (69 %), kā arī krāpšana ar bankas kartēm un krāpšana
internetbankā (66 %).
Eiropas kiberdrošības satvara uzlabošanas nolūkā Komiteja ierosina vairākus praktiskus pasākumus.
Tīklu un informācijas drošības aģentūras kā ES kiberdrošības aģentūras stiprināšana
EESK piekrīt Komisijai, ka Tīklu un informācijas drošības aģentūras kā ES kiberdrošības aģentūras (ENISA) pilnvarām
vajadzētu būt pastāvīgām. Tomēr EESK uzskata arī, ka šai aģentūrai būtu jāpiešķir vairāk finanšu resursu un tās darbība būtu jāvērš
uz atbalstu e-pārvaldībai un personu un organizāciju digitālajai identitātei.
Eiropas kiberdrošības sertifikācija
Komiteja uzskata, ka būtu jāievieš ES kiberdrošības sertifikācijas satvars, kurā atšķirīgām nozarēm būtu noteiktas atšķirīgas
prasības. Sertifikācijas sistēmas palīdzētu uzlabot drošību atbilstoši pašreizējām vajadzībām un zināšanām par apdraudējumu. Tām
vajadzētu būt balstītām uz kopīgi definētiem Eiropas kiberdrošības un starptautiska līmeņa IKT standartiem.
Cilvēkfaktors: patērētāju izglītošana un aizsardzība
EESK uzskata, ka Komisijas priekšlikuma uzmanības centrā vajadzētu būt personu un uzņēmumu kiberprasmju uzlabošanai un
iesaka triju veidu pasākumus: mūžizglītības un apmācības programmas, izpratnes veidošanas kampaņas un ES sertificētu mācību
programmu izveide vidējās izglītības iestādēm un profesionāļiem. (mp)

Fotoattēlā: EESK atzinuma par Kiberdrošības aktu ziņotājs Alberto Mazzola un līdzziņotājs Antonio Longo.

EFUS reforma ir svarīgs solis ceļā uz kapitāla tirgu savienības izveides
pabeigšanu
Aizstāvēdama kapitāla tirgu savienības nekavējošu izveidi, EESK atbalsta Komisijas priekšlikumus, kuru mērķis ir
reformēt Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas (EFUS) struktūrvienības, paplašinot to kompetenci, uzlabojot to
pārvaldību un palielinot finansējumu.
“Ierosinātās reformas ir nozīmīgs solis virzībā uz lielāku integrāciju un konverģenci,” teica Daniel Mareels (Darba devēju grupa, BE),
ziņotājs atzinumam “EFUS – Reformas”. “Tās nodrošina jaunus būtiskus pamatelementus kapitāla tirgu savienības izveides
pabeigšanai un nodrošina labi regulētus, spēcīgus un stabilus finanšu tirgus.”

Komiteja uzskata, ka raiti funkcionējoša kapitāla tirgu savienība ar integrētu uzraudzību
veicinās vairāk pārrobežu tirgus darījumu un ka privātā sektora pārrobežu riska dalīšana
padarīs dalībvalstis noturīgākas pret asimetriskiem satricinājumiem un sekmēs ekonomikas
atlabšanu eirozonā.
EESK uzskata, ka ar EFUS reformām ir jāveicina Eiropas kapitāla tirgu vienotas uzraudzības
iestādes izveide, bet, lai panāktu tālāku integrāciju, ir vajadzīgs dialogs un apspriešanās ar
visām ieinteresētajām personām.

kavē kapitāla tirgu savienības izveidi.

Attiecībā uz valstu un ES uzraudzības iestāžu kompetences noteikšanu Komiteja mudina
piemērot subsidiaritātes un proporcionalitātes principus, ciktāl iespējams, un nodrošināt
skaidrību un juridisko noteiktību. Turklāt būtu jānovērš nepilnības uzraudzības jomā, kuras

Raugoties nākotnē, EESK uzskata, ka uzraudzības sistēmā būtu jāņem vērā jaunas attīstības tendences un tehnoloģijas, piemēram,
finanšu tehnoloģijas, kā arī ilgtspējīgāks finansējums. Nobeigumā Komiteja aicina nodrošināt izmaksu sadalījumā veikto izmaiņu
pārredzamību un kopējo resursu atbilstīgu kontroli. (jk)

EESK aicina palielināt publiskos ieguldījumus, lai sekmētu ekonomikas izaugsmi
Eiropas Savienībā
Nesen pieņemtajā atzinumā par Komisijas paziņojumu “2018. gada izaugsmes
pētījums” Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) izcēla Eiropas
pusgada stratēģisko nozīmību un norādīja, ka tas būtu jāpaplašina ar mērķi
nodrošināt ES makroekonomikas politikas pasākumu ilgtspēju ne tikai ekonomikas
un sociālajā, bet arī vides jomā.
Komiteja atzinīgi novērtēja sociālo rādītāju (sociālo rezultātu pārskata) iekļaušanu
2018. gada izaugsmes pētījumā un atkārtoti minēja, ka tādējādi ir pastiprināta Eiropas
pusgada sociālā dimensija.
"EESK iestājas par to, ka Eiropas pusgadā jāatbalsta Eiropas sociālo tiesību pīlārs, lai tas
kļūtu par instrumentu iedzīvotāju dzīves un darba apstākļu uzlabošanai. EESK uzskata, ka
Eiropas sociālā pīlāra mērķi jāiekļauj politikas pasākumos un pieņemtajos lēmumos,” norādīja atzinuma sagatavotājs Dimitris
Dimitriadis .
Komiteja ir apsolījusi arī turpmāk ar savu ieguldījumu piedalīties Eiropas pusgada darbā, taču tā ir arī norādījusi, ka ir jāpalielina
pilsoniskās sabiedrības iesaiste un jāveicina publiskie ieguldījumi.
Publiskajiem ieguldījumiem būtu jāveicina sociālie ieguldījumi pasākumos, ar kuriem tiek stiprināta izglītība un apmācība un uzlaboti
publiskie pakalpojumi, aprūpes infrastruktūra un sociālā kohēzija visā ES, ar mērķi attīstīt cilvēkkapitālu, nodrošināt prasmīgu
darbaspēku un spēcīgu sociālo dimensiju.
EESK arī uzsvēra, ka ir vajadzīga nesistēmiska pieeja strukturālajām reformām, kuras būtu jāveic tikai tad, ja tās ir nepieciešamas. (ll)

Fotoattēlā: EESK ziņotājs Dimitris Dimitriadis

Eiropas Savienībai jāveic pasākumi medicīnas tehnoloģiju nozarē
Eiropas iestādēm jāuzņemas iniciatīva, lai optimizētu Eiropas medicīnas
tehnoloģiju nozari, jo patlaban tā ir pārmērīgi sadrumstalota un saskaras ar
aizvien lielāku konkurences spiedienu, savā 14. februāra plenārsesijā norādīja
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK).
Atzinumā “Rūpniecības pārmaiņas veselības aprūpes nozarē” EESK brīdināja, ka konkurenti
jau klauvē pie Eiropas durvīm. Tāpēc tirdzniecības sarunās ir jāgarantē, ka vispārējās
veselības aprūpes nodrošināšanā tiek atbalstīti jaunākie Eiropas ražojumi.
“ES ir atbildīga par to, lai racionalizētu medicīnas tehnoloģiju nozari, izveidotu saikni starp
valstīs un reģionos īstenotajām iniciatīvām un nodrošinātu nozares konkurētspēju pasaules
mērogā. Eiropas valdībām, apdrošināšanas uzņēmumiem, regulatīvajām iestādēm,
pacientiem un medicīnas darbiniekiem ir jāapvienojas, lai sadarbotos un izstrādātu kopīgu stratēģiju,” teica ziņotājs Joost van Iersel .
“Būtisks ir arī cilvēka faktors,” piebilda līdzziņotājs Enrico Gibellieri . "Pārejā uz jaunu veselības aizsardzības un aprūpes nozari ir
vajadzīga atvērtība un jauna veida profesionalitāte, kā arī jāpārveido ar veselības aprūpi saistītais darbs. Būtu jāpastiprina Eiropas
līmeņa sociālais dialogs veselības aizsardzības un sociālo pakalpojumu jomā, koncentrējoties uz izglītības un apmācības programmām
un darba vietu kvalitāti.”
Lai arī medicīnas tehnoloģiju nozare ir dinamiska un vēl joprojām saglabā vadošu pozīciju, tagad ir jārisina tās pašreizējās problēmas
— tostarp negodīga tirdzniecības prakse un ļoti lielā sadrumstalotība —, lai ātri pielāgotos mainīgajiem apstākļiem. (sma)

Pasākumi klimata jomā: jādod spēcīgs signāls nevalstiskajiem dalībniekiem
Atzinumā “Veicināt nevalstisko dalībnieku pasākumus klimatā jomā”, Eiropas Ekonimikas un soziālo lietu komiteja (EESK)
ierosina veidot Eiropas dialogu — tā galvenais mērķis būtu uzlabot pasākumu klimata pārmaiņu jomā pievilcību
dažādajiem nevalstiskajiem dalībniekiem, lai šādi pasākumi kļūtu par jaunām “ierastām darbībām”.
“Mums jau ir daudzi nelieli projekti enerģētikas, transporta, lauksaimniecības, mežsaimniecības u. c. jomās, un mums tie ir

jāpopularizē un vairāk jāatbalsta, gan uzlabojot regulējumu, gan atvieglojot piekļuvi
finansējumam. Ir svarīgi paust spēcīgu un pozitīvu vēstījumu mazajiem uzņēmumiem un
pilsoniskajai sabiedrībai,” teica ziņotājs Mindaugas Maciulevičius.
EESK aptaujā nevalstiskie dalībnieki norāda, ka — no viņu skatpunkta — visvairāk ir
vajadzīgs
izveidot atbalstošu politisko/tiesisko vidi;
nodrošināt piekļuvi publiskajiem līdzekļiem un nodokļu atvieglojumiem;
apmainīties ar zināšanām un labu praksi/pārņemamiem piemēriem, veidot veiktspēju;
uzlabot sadarbību starp dažādiem dalībniekiem privātajā un publiskajā jomā.
“Neskatoties uz spēcīgu vadošo lomu pasaulē, Eiropas Savienībai trūkst iekšējas sistēmas,
kas rada atbalstošu vidi nevalstisko dalībnieku pasākumiem klimata jomā,” piebilda līdzziņotājs Josep Puxeu Rocamora, “un mums
Komisijai ir jāatgādina par tās atbildību”.
Eiropas dialoga mērķis būtu ņemt vērā nevalstisko dalībnieku vajadzības, īpašu uzmanību veltīt tam, lai izveidotu stratēģisko saikni
starp esošajām programmām, iniciatīvām un institūcijām, un sniegt pārskatu par pasākumiem klimata jomā. Lai sāktu virzīties uz
Eiropas dialogu, 2018. gadā būtu jārīko pasākums, kas pulcē pārstāvjus no ieinteresēto personu tīkliem, ES iestādēm un dalībvalstīm.
(sma)

EESK pauž nožēlu par to, ka Komisijas priekšlikumam par nepersonizētu datu
brīvu apriti Eiropas Savienībā trūkst vērienīguma
Eiropas Komisijas priekšlikums ir novēlots, tam trūkst vērienīguma, konsekvences
un pārliecinošu mehānismu tā efektīvai īstenošanai.
Jorge Pegado Liz sagatavotajā un februāra plenārsesijā pieņemtajā atzinumā par
nepersonizētu datu brīvu apriti Eiropas Savienībā EESK iebilst pret Eiropas Komisijas
noteikto pieeju.
Komiteja uzsver, ka likumdošanas iniciatīva nepersonizētu datu brīvas aprites jomā ir
priekšnoteikums digitalizācijas programmas mērķu sasniegšanai un digitālā vienotā tirgus
pabeigšanai.
Tomēr EESK uzskata, ka Komisija nav pienācīgi pievērsusies trim galvenajiem mērķiem, un
tāpēc Komiteja šo tiesību aktu tā pašreizējā veidolā atbalstīt nevar. "Šis priekšlikums
pamatmērķus sasniegt nepalīdzēs," norāda Pegado Liz . "Tam jākļūst par visaptverošākas pieejas daļu; tam jābūt pirmajam solim
pārmaiņu virzienā, bet turpmāk ir daudz mērķtiecīgāk jāstrādā pie tā, lai nepersonizētu datu brīva aprite Eiropas Savienības digitālajā
tirgū kļūtu patiešām droša."
Prasības par datu atrašanās vietu
1. mērķis: uzlabot nepersonizētu datu mobilitāti pāri robežām vienotajā tirgū.
Datu pieejamība kompetentajām iestādēm
2. mērķis: nodrošināt, ka netiek skartas kompetento iestāžu pilnvaras pieprasīt un saņemt piekļuvi datiem regulatīvās kontroles
ietvaros (piem., inspekcijām un revīzijām).
Datu pārvietošana profesionālo lietotāju vajadzībām
3. mērķis: atvieglot datu glabāšanas vai citādas apstrādes pakalpojumu profesionālo lietotāju iespējas mainīt pakalpojumu sniedzēju
un pārvietot datus. (mp)

Fotoattēlā: Jorge Pegado Liz, EESK ziņotājs atzinumam par nepersonizētu datu brīvu apriti Eiropas Savienībā

Nevienu neatstāt novārtā: EESK apņemas aprites ekonomiku padarīt par ierastu
praksi
Atklājot Aprites ekonomikā ieinteresēto personu konferenci 20. februārī Eiropas Komisijas
telpās, EESK priekšsēdētājs Georges Dassis teica: “Pāreja uz aprites ekonomiku
pilsoniskajai sabiedrībai paver lieliskas iespējas. Vietējā līmenī tā jau notiek (..). Tomēr
mums tai ir jānodrošina plašs atbalsts. Nevienu neatstāt novārtā — tas ir viens no mērķiem,
ko izvirzījusi Aprites ekonomikas jautājumos ieinteresēto personu platforma, nozīmīga vieta,
kurā veidot šāda veida kopīgu redzējumu par pāreju uz aprites un ilgtspējīgu Eiropas
ekonomiku.”
Konferences otrajā dienā, kas norisinājās EESK telpās, uzmanība koncentrējās uz visā Eiropā
īstenotām idejām un pasākumiem, ar kuriem MVU, sociālās ekonomikas uzņēmumi, darba
ņēmēji, lauksaimnieki, ražotāji un patērētāji ievieš aprites ekonomiku vietējā līmenī.
EESK bija uzaicinājusi vairāk nekā 300 dalībniekus piedalīties 16 paralēlos semināros, kuros viņi varēja aktīvi apmainīties ar
zināšanām un paraugprakses piemēriem , kā arī norādīt uz šķēršļiem , kas kavē aprites ekonomikas attīstību.
Tika apspriesti tādi temati kā remontējamība un ekodizains, atkritumu loma, ražotāja paplašināta atbildība, aprites
ekonomikas pieeja lauksaimniecības pārtikas un mežsaimniecības nozarē , aprites ekonomika globālā līmenī ,
nodarbinātības dimensija, zaļais finansējums, problēmu risināšanas kopienas izveide un aprites ekonomikas ietekme uz

MVU.
No diskusijām izrietēja secinājums, ka laika ir maz un jāiesaistās visiem dalībniekiem. Aprites ekonomikas kopienai jābūt, cik vien
iespējams, iekļaujošai un maksimāli jādalās ar praktisko pieredzi, lai panāktu multiplikatora efektu .
Galvenie EESK uzdevumi ir, izmantojot tās pārvaldīto tīmekļa vietni un veidojot patiesi sadarbīgu un apņēmīgu ieinteresēto personu
kopienu, kāpināt ātrumu un mobilizēt iespējami lielākus spēkus.
Izsmeļošs ziņojums ar galvenajiem konferences secinājumiem drīzumā tiks publicēts Eiropas aprites ekonomikas jautājumos
ieinteresēto personu platformas tīmekļa vietnē. (dm)

EESK aicina dalībvalstis paātrināt EMS izveides pabeigšanu
Dalībvalstīm ir steidzami jāķeras pie darba, lai veidotu stabilu, pārtikušu un
noturīgāku ekonomisko un monetāro savienību. Tādēļ ir vajadzīgi turpmāki
pasākumi valstu un ES līmenī — tas ir viens no galvenajiem secinājumiem nesen
EESK notikušajās publiskajās debatēs par EMS izveides pabeigšanu.
Ekonomikas eksperti un institucionālie un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji bija vienisprātis,
ka pašreizējie problēmjautājumi un no pagājušajām krīzēm gūtās atziņas skaidri liecina par
to, ka jāreformē EMS un jāpabeidz tās izveide, kamēr pašreizējā ekonomikas atlabšana un
tas, ka sabiedrība aizvien vairāk atbalsta eiro, tam nodrošina lielisku izdevību.
Debašu dalībnieki norādīja, ka it īpaši nepieciešams ātri pabeigt banku savienības un
kapitāla tirgu savienības izveidi, lai virzītos uz EMS izveides pabeigšanu. Viņi mudināja
dalībvalstis un Komisiju nodrošināt turpmāko finanšu ilgtspēju un nākamajos lēmumos par EMS panākt pareizo līdzsvaru starp
atbildību un solidaritāti.
Tika prezentēti četri paātrinoši faktori, kurus varētu izmantot ES līmenī, lai maksimāli palielinātu iekšējo strukturālo reformu ietekmi:
kopīga eirozonas makroekonomikas stratēģija asimetrisku satricinājumu pārvarēšanai, kopīga pieeja ieguldījumu un inovācijas
finansēšanai mikroekonomikas līmenī, eirozonas budžets konkrētu Eiropas sabiedrisko labumu finansēšanai un efektīvāka un
atbildīgāka iestāžu sistēma, kurā paredzēta, piemēram, eirozonas finanšu ministra iecelšana.
EESK ziņotāji Mihai Ivaşcu (Dažādu interešu grupa) un Stefano Palmieri (Darba ņēmēju grupa) debašu secinājumus iekļaus
Komisijas ierosinātajam EMS tiesību aktu kopumam veltītā atzinumā, par kuru balsos šā gada aprīlī. (jk)

EESK Eiropas Rūpniecības dienā
“Eiropas rūpniecība saskaras ar ārkārtīgi lieliem izaicinājumiem, kurus neviena
dalībvalsts nespēj pārvarēt vienatnē. Tomēr arī iespējas ir milzīgas. Mums tās ir
nekavējoties jāizmanto, lai saglabātu vadošo pozīciju daudzās nozarēs, kurās
esam vadībā, un atgūtu jomās, kurās esam to gandrīz atdevuši konkurentiem.”
Tomēr šis ceļš būs sekmīgs tikai tad, ja visas 28 dalībvalstis rīkosies kopā, nevis atsevišķi.
Tādēļ aicinu Komisiju un dalībvalstis apvienot daudzās līdzšinējās rīcībpolitikas vienā
ilgtermiņa stratēģijā un mobilizēt mūsu valstis saskaņotai rīcībai, lai atbalstītu rūpniecības
kopas pāri valstu robežām,” Eiropas Rūpniecības dienā teica EESK priekšsēdētāja vietnieks
Gonçalo Lobo Xavier .
Atzinumā “Investīcijas gudrā, novatoriskā un ilgtspējīgā rūpniecībā” , kas pieņemts 15. februārī, EESK aicina arī pabeigt
vienotā tirgus, tostarp kapitāla tirgus, izveidi. Īpaši svarīgi ir veicināt standartizāciju un pašregulējumu.
“Mazoglekļa un aprites ekonomika paver daudz uzņēmējdarbības iespēju. Lai tās izmantotu, mums ir vajadzīga kopīga sistēma un
ilgtermiņa stratēģija, kā arī dalībvalstu apņemšanās saskaņot rīcību. Vēl mūsu uzņēmumiem ir vajadzīgi vienlīdzīgi konkurences
apstākļi. Tāpēc Komisijai ir aktīvi jāvēršas pret negodīgu tirdzniecības praksi,” teica atzinuma ziņotājs Bojidar Danev.
Tā kā darba tirgus struktūra radikāli mainīsies, EESK vēlas pienācīgu novērtējumu veikšanu, lai novērstu iespējamu negatīvu ietekmi
uz darba ņēmējiem. Būtu daudz plašāk jāpielieto ar mācīšanos darbavietā saistīti risinājumi, lai visi darba ņēmēji varētu pilnveidot
savas prasmes un digitālās spējas.
“Pārmaiņu centrā jābūt cilvēkiem,” uzsvēra atzinuma līdzziņotāja Monica Sitarová Hrušecká . “Jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas
jāizmanto ne tikai jaunu produktu radīšanai, bet arī darbinieku darba apstākļu uzlabošanai.” (sma)

Fotoattēlā: EESK priekšsēdētāja vietnieks Gonçalo Lobo Xavier

Grupu jaunumi
Darba devēji apspriedīs prasmju trūkuma novēršanu
sagatavojusi Darba devēju grupa
Darba devēju grupa kopā ar Bulgārijas darba devēju apvienību 22. martā Sofijā rīko konferenci "Prasmju trūkuma
novēršana izaugsmes un darbvietu radīšanas veicināšanai — uzņēmumu perspektīva". Tajā paredzēta dalībnieku
paraugprakses apmaiņa un prasmju trūkuma novēršanai piemērotu risinājumu apspriešana. Pasākums tiek rīkots
saistībā ar Bulgārijas prezidentūru ES Padomē.

Kādi ir pašreizējās prasmju neatbilstības cēloņi? Kā veicināt to prasmju ieguvi, kas
nepieciešamas uz zināšanām balstītā ekonomikā? Kā būtu iespējams izglītības sistēmas
pielāgot mūsdienu vajadzībām? Kādas reformas ir nepieciešamas? Kas būtu jādara Eiropas
un valstu līmenī? Šie ir daži no jautājumiem, uz kuriem konferences dalībnieki mēģinās
atbildēt. Konferencē būs dzirdams valstu un Eiropas darba devēju organizāciju, Bulgārijas
valdības un parlamenta un ES aģentūru pārstāvju viedoklis.
Prasmju trūkums ir problēma, ko Eiropas uzņēmumi izjūt arvien spēcīgāk. Darbinieki ar
piemērotām prasmēm ir uzņēmumu konkurētspējas panākumu atslēga. Četrdesmit
procentiem darba devēju ir grūti atrast cilvēkus ar prasmēm, kuras nepieciešamas
uzņēmuma attīstībai un inovācijai. Vienlaikus to cilvēku skaits, kuru lasīt un rakstīt prasme ir
neapmierinoša, Eiropā sasniedz 70 miljonus, bet to, kuru rēķinpratība un digitālās prasmes ir vājas, ir vēl vairāk. (lj)

Gabriele Bischoff par Starptautisko sieviešu dienu
Starptautiskajā sieviešu dienā mēs cildinām sievietes un ne vien atceramies
sasniegto, bet domājam arī par to, kas vēl darāms. Šogad Darba ņēmēju grupa
īpašu uzmanību velta vīriešiem. Kādēļ dienā, kad tiek cildinātas sievietes, būtu
jāpievēršas vīriešiem? Tādēļ, ka dzimumu līdztiesība nav tikai sieviešu problēma.
Ja neiesaistīsim vīriešus, īstu dzimumu līdztiesību nebūs iespējams panākt.
Eiropas Savienībā paternitātes atvaļinājumu un/vai vecāku atvaļinājumu vidēji izmanto tikai
10 % vīriešu. Dažās dalībvalstīs viņu skaits sasniedz vien 5 %. Sievietes uzņemas lielāko
atbildību par bērnu un citu apgādājamo personu aprūpi, kā arī izdara vairumu mājas darbu.
Ja šie stereotipi netiks apkaroti, dzimumu līdztiesību nebūs iespējams sasniegt.
Eiropas Komisijas priekšlikums tiesību aktam par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem noteikti palīdzētu to
izdarīt. Ar šādu tiesību aktu tiktu ieviestas tiesības uz apmaksātu paternitātes atvaļinājumu tēviem ap bērna piedzimšanas laiku. Ar to
tiktu ieviests arī apmaksāts vecāku atvaļinājums. Vecāki jau tagad līdz bērna 8 gadu vecumam var ņemt vecāku atvaļinājumu, taču
nav noteikts, ka tam obligāti jābūt apmaksātam. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tik maz vīriešu to izmanto. Komisija
ierosina noteikt, ka vecāku atvaļinājumam ir jābūt apmaksātam un pieejamam līdz bērns sasniedz12 gadu vecumu. Priekšlikumā
ierosināts arī 5 dienas ilgs apmaksāts aprūpētāja atvaļinājums.
Eiropas pievienotā vērtība izpaužas tieši kā jaunu kopēju minimālo standartu noteikšana. Tāda ir mūsu Eiropa: sociāla, taisnīga un
demokrātiska.
8. martā es vienmēr atceros mūsu kustības skaisto dziesmu:
Mēs gribam maizi, bet arī rozes!“ Šogad mēs gribam arī direktīvu par darba un privātās dzīves līdzsvaru.
#IwantWorkLifeBalance
Ar solidāriem sveicieniem!

Gabriele Bischoff ir Darba ņēmēju grupas priekšsēdētāja

EESK Dažādu interešu grupa rosina uz inovāciju pilsoniskajā sabiedrībā
iesniegusi EESK Dažādu interešu grupa
15. februārī notikušajā Dažādu interešu grupas ārpuskārtas sanāksmē tika
prezentēts pētījums „Turpmākā pilsoniskās sabiedrības attīstība Eiropas
Savienībā līdz 2030. gadam“. EESK uzdevumā pētījumu sagatavoja NVO
Informācijas pakalpojumu, sadarbības un attīstības centrs (CNVOS) no Slovēnijas
un Eiropas valstu pilsoniskās sabiedrības apvienību tīkls (ENNA ).
Pētījuma mērķis bija labāk izprast norises Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijās,
problēmas, ar kurām šīs organizācijas saskaras, kāda ir šo problēmu ietekme uz tām un to,
kādā veidā šādas problēmas risināt.
Apspriešanas dalībnieki, kuru vidū bija Eiropas Parlamenta
priekšsēdētāja vietnieks, kurš atbild par attiecībām ar EESK un RK, Ramón Luis Valcárcel Siso, kā arī citi
pasākuma dalībnieki apstiprināja pētījuma secinājumus, ka ir vērojamas skaidras un cerīgas pazīmes par
pilsoniskās sabiedrības organizāciju un iestāžu gatavību iesaistīties, aizstāvēt Līguma par Eiropas Savienību
2. pantā noteiktās Eiropas vērtības (cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un
cilvēktiesības), rīkoties, pamatojoties uz tām, kā arī aizsargāt un attīstīt Eiropas demokrātijas sistēmu, kurā
pilsoniskās sabiedrības organizācijas palīdz mūsu sabiedrībai kļūt vienotai un pilda starpnieklomu starp
pilsoņiem un iestādēm.
Pilsoniskās sabiedrības organizācijas popularizē un aizstāv Eiropas pamatvērtības. Tās veido un nostiprina
identitāti, uzticēšanos un solidaritāti. Lai šīm organizācijām palīdzētu pielāgoties pārmaiņām, pārvarēt
problēmas un arī turpmāk lēmumu pieņemšanas procesā pildīt aizstāvības un līdzdalības funkcijas, ir jāveic
virkne pasākumu. Inovatīvas darba metodes ir jāizstrādā, vēršot uzmanību uz finansējuma avotu
daudzveidības palielināšanu, pārvaldības stratēģiju pielāgošanu un ar pilsonisko izglītošanu, medijpratību un
faktu pārbaudīšanu saistītu jaunu pakalpojumu veidošanu. (ih)

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

Kiriliskais alfabēts — jauns alfabēts Eiropas Savienībā
Laikā, kad ES prezidentvalsts pienākumus pilda Bulgārija, EESK telpās no 2018. gada
24. maija varēs apmeklēt izstādi “Kiriliskais alfabēts — jauns alfabēts Eiropas Savienībā”.
Izstādē būs aplūkojami plakāti, ko Bulgārijas Valsts mākslas akadēmijas Grāmatu grafikas un
iespiedgrafikas nodaļas studenti 2007. gadā radīja, atzīmējot valsts pievienošanos Eiropas
Savienībai. (ck)

“EESK Info” iznāk deviņas reizes gadā
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