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Godātie lasītāji!
Eiropas solidaritātes daudzās izpausmes
Brexit, ekonomikas konkurētspēja, darbvietu radīšana un sociālais nodrošinājums, imigrācija, dabas katastrofas, bailes... Eiropa saskaras ar ļoti daudziem problēmjautājumiem,
un daudzi Eiropas iedzīvotāji, tāpat kā es, ir pārliecināti, ka Eiropa tos var atrisināt, tikai
darbojoties kopīgi un apvienojot spēkus.
Šovasar manu dzimteni Portugāli skāra postoši mežu ugunsgrēki, kas izplatījās arī uz vairākām citām Dienvideiropas valstīm. Kad ar lielām grūtībām centāmies dzēst ugunsgrēkus,
sapratām, ko nozīmē Eiropas solidaritāte, kad nekavējoties saņēmām palīdzību, jo Eiropas
Savienībā ir izveidota koordinācijas sistēma, kura mums palīdzēja tikt galā ar katastrofu.
Diemžēl šajās lielajās katastrofās dzīvību zaudēja daudzi cilvēki.
Eiropas solidaritātei ir daudzas izpausmes, sākot ar eiro glābšanas pasākumu kopumu un
beidzot ar palīdzību patvēruma centros tajās dalībvalstīs, kuras visvairāk skārusi migrācija.
Viena no šādām izpausmēm varētu arī būt vienota vēršanās pret to valstu vadītāju, kas nav
ES dalībvalstis, iejaukšanos dalībvalstu vai Eiropas lēmumu pieņemšanā un problēmjautājumu risināšanā. Solidaritāte nav vienvirziena process: vienā reizē valsts var būt palīdzības
saņēmēja, citā — palīdzības sniedzēja. Solidaritāte noteikti ir savstarpēja palīdzība un
viena no Eiropas idejas iezīmēm.
Eiropas solidaritāte arī nozīmē to, ka jāievēro vienoti demokrātiski noteikumi. Eiropas iedzīvotājiem ir vajadzīga pārliecība, ka viņu vadītāji atbalstīs tādas vērtības kā demokrātija, vārda
brīvība, plašsaziņas līdzekļu neatkarība, dzimumu līdztiesība un solidaritāte. Kad šīs vērtības
tiek apdraudētas vai vairs netiek garantētas, visas ES pienākums ir tās aizstāvēt, tostarp ar
sankcijām vai citiem Līgumos paredzētiem pasākumiem. Es patiešām ceru, ka turpmāko
lēmumu pieņemšanā demokrātijas principi galu galā gūs virsroku visās mūsu dalībvalstīs. Es
arī paļaujos uz to, ka visas dalībvalstis izpildīs savus pienākumus, kas saistīti ar ES patvēruma
sistēmu. Savienība nevar pienācīgi darboties, ja katra dalībvalsts vēlas rīkoties pati par sevi.
EESK labi apzinās, cik svarīgi ir līdztiesīgi sadarboties un rast kompromisu, kas piemērots
austrumiem un rietumiem, ziemeļiem un dienvidiem un kas pieņemams gan darba ņēmējiem un darba devējiem, gan arī patērētājiem un ražotājiem. Šajā procesā ir jāveido dialogs,
un vajadzīga arī elastība. Eiropas Savienībai ar 28 dalībvalstīm ir vajadzīgas tādas īpašības kā
vēlme risināt problēmas un gatavība kopīga risinājuma labad atteikties no savas nostājas.
Pēc vasaras brīvdienām atsākot darbu Briselē, vēlos atgādināt Eiropas vadītājiem par viņu
pienākumiem un atbildību pret saviem iedzīvotājiem un visu Eiropu kopumā. Esmu pārliecināts, ka mani kolēģi attiecīgajās dalībvalstīs darīs visu iespējamo, lai aizsargātu demokrātiskās
tiesības savās valstīs un atbalstītu Eiropas risinājumus. Es ceru, ka tāpat rīkosies Eiropas politiskie vadītāji, jo brīvība un sociālais miers ir pārāk nozīmīgas vērtības, lai tās pakļautu riskam.
Sveicu ar atgriešanos Briselē!
Gonçalo Lobo Xavier
EESK priekšsēdētāja vietnieks

TURPMĀKIE
NOTIKUMI
3.–4. oktobris, Panama

Eiropas Savienības, Latīņamerikas
un Karību jūras reģiona valstu
organizētas pilsoniskās sabiedrības
9. sanāksme
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EESK ieguldījums Eiropas
Komisijas darba programmā
2018. gadam
Eiropas Savienībai jārisina
kuģu demontāžas jautājums

Muitas savienības izšķirošā
nozīme cīņā pret viltošanu
Viltotu preču ražošana pieaug. Lai gan
to joprojām uzskata par ārēju parādību, tā
pieaug arī Eiropas Savienībā. Noziedzīgie
tīkli viltošanu uzskata par ienesīgu biznesu, kas saistīts ar mazāku risku nekā
citas darbības, un izmanto priekšrocības, ko sniedz zemākas transportēšanas
izmaksas un muitas kontroles apiešana.
Skaitļi, lai gan tie ir balstīti uz aplēsēm
un tuvinājumiem, ir satraucoši: saskaņā
ar ESAO aprēķiniem Eiropas Savienībā
importētās preces līdz 5 % apmērā jeb
85 miljardu EUR vērtībā ir viltotas vai
pirātiskas, tādējādi ik gadu tiek zaudēti
aptuveni 800 000 darbvietu un aptuveni
14,3 miljardi EUR nodokļu ieņēmumos.
EESK uzskata, ka ES un tās dalībvalstīm
vairs nevajadzētu ignorēt šo parādību, un
aicina tās atbalstīt skartos MVU un nozares, atjauninot, saskaņojot un pastiprinot

tiesisko regulējumu. Antonello Pezzini
(Darba devēju grupa — IT), ziņotājs EESK
atzinumam par tematu “Viltotu preču un
pirātpreču ražošana”, ko pieņēma EESK
jūlija plenārsesijā, mudina Eiropas Komisiju
un dalībvalstis koncentrēties uz to, ka jāpaātrina vienotas Eiropas muitas sistēmas
izveide, ieviešot kopīgotas procedūras,
instrumentus un vienotas datubāzes, ko
var izmantot nekavējoties.
Nozarēm un zīmolu īpašniekiem jācenšas
veidot partnerības ar interneta vietņu
nodrošinātājiem, satura veidotājiem,
elektronisko maksājumu operatoriem,
reklāmdevējiem / reklāmas tīkliem un
interneta domēnu reģistriem: kopīgiem
spēkiem tie spēs strauji pielāgoties pēkšņām tirgus pārmaiņām.
Īpaša uzmanība ir jāpievērš 3000 brīvajām
zonām, kas atrodas 135 dažādās valstīs, —
un tāpat arī Tanger Med brīvajai zonai
Marokā, tikai 15 km attālumā no ES —, jo
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Viltotas preces Eiropas Savienībai gadā izmaksā
800 000 darbvietu

šīs teritorijas bieži tiek izmantotas konteineru satura apmaiņai, dokumentēšanai un
pārmarķēšanai.
EESK uzskata, ka ir vajadzīgs jauns ES
satvars 2018.–2021. gadam, tostarp
pilnībā finansēts un koordinēts rīcības
plāns, lai stiprinātu viltošanas apkarošanas tiesību aktus un ES līmeņa iniciatīvas.
(sma)
l

Michel Barnier Eiropas Ekonomikas
un sociālo lietu komitejā: “Brexit
nebūs “krējuma nosmelšana””
“Brexit nozīmē nenoteiktību,” 6. jūlijā
diskusijā ar EESK locekļiem sacīja
Michel Barnier, “nenoteiktību iedzīvotājiem, uzņēmumiem un nodarbinātībai”.
Viņš uzsvēra, ka viņa uzdevums ir vest
sarunas, pamatojoties uz Apvienotās
Karalistes iesniegtajiem priekšlikumiem,
kuros paredzēts atcelt ES pilsoņu brīvu
pārvietošanos, noteikt pilnīgu tiesību
autonomiju, bez Eiropas Savienības
Tiesas lomas, un autonomiju parakstīt
brīvās tirdzniecības nolīgumus, kas nozīmētu aiziešanu no muitas savienības un
vienotā tirgus.
Taču viņš norādīja, ka viena lieta ir
noteikta, proti, Apvienotā Karaliste kļūtu
par trešo valsti, un ka
●● pamatbrīvības — personu brīva pārvietošanās, preču un kapitāla brīva
aprite — ir nedalāmas;
●● nevar būt runas par atsevišķi izvēlētu
nozaru dalību vienotajā tirgū;
●● ES saglabās savu patstāvību, nosakot ekonomiskos un sociālos noteikumus un standartus, kas jāievēro
visām trešām pusēm.

Apvienotajai Karalistei un ES ir jāapzinās,
ka Brexit ir saistīts ar noteiktām izmaksām
un ka sarunu grupas uzdevums ir panākt,
lai šīs izmaksas būtu pēc iespējas mazākas,
norādīja Michel Barnier.
EESK locekļi izteica bažas par patērētāju
tiesībām, sociālajām tiesībām un tirdzniecības politiku. Locekļi no Īrijas un Ziemeļīrijas izvirzīja jautājumu par “Lielās
piektdienas vienošanos”, kura galvenokārt tika panākta ar ES palīdzību.
Michel Barnier uzsvēra, ka ES vēlas taisnīgu, līdzsvarotu vienošanos un ka
nespēja panākt vienošanos būtu vissliktākais iespējamais rezultāts, jo tas nozīmētu
atgriešanos tālā pagātnē, kurā tirdzniecības attiecības ar Apvienoto Karalisti
reglamentē PTO noteikumi, padarot
produktus dārgākus.
Visi bija vienisprātis par to, ka, lai gan
Brexit ir svarīgs jautājums un laba risinājuma panākšana ir gan ES-27, gan Apvienotās Karalistes interesēs, vissvarīgākais
jautājums ir Eiropas nākotne. “Mums ir

EESK aicina līdz 2018. gadam
izstrādāt ilgtermiņa rīcības
plānu sociālās ekonomikas
jomā

www.eesc.europa.eu

ES galvenais sarunu par Brexit vedējs
Michel Barnier un EESK priekšsēdētājs
Georges Dassis
jāveicina iedzīvotāju informētība par
neskaitāmajām priekšrocībām, ko sniedz
dalība Eiropas Savienībā. Brexit ļoti skaidri
parādīja: daudzi iedzīvotāji nezina, ka
šīs priekšrocības sniedz dalība Eiropas
Savienībā. Apvienotajā Karalistē daudzi
cilvēki sāk apzināties šo faktu. Tagad Eiropas ieinteresēto personu ziņā ir padarīt
ES-27 stiprāku un ciešāk saliedētu. EESK ir
gatava būt viens no galvenajiem partneriem šajā procesā,” noslēgumā sacīja EESK
priekšsēdētājs Georges Dassis. (sma)l

EESK ieguldījums Eiropas
Komisijas darba programmā
2018. gadam

Lauku finansējums: saglabāt vienkāršību,
bet kļūt labākam
ES lauku rajoni atšķiras gan starp dalībvalstīm, gan pašās dalībvalstīs. Ir svarīgi apzināties
šīs atšķirības un nodrošināt, ka lauku attīstības
programmās tās tiek ņemtas vērā. Pašiniciatīvas
atzinumā par tematu “No Korkas deklarācijas 2.0
uz konkrētiem pasākumiem” EESK aicina nodrošināt mērķtiecīgāku finansējumu, lai palīdzētu
lauku apvidiem attīstīties.
Lauku attīstība ir horizontāls jautājums, un to nevar
risināt tikai ar vienu pašu Eiropas Lauksaimniecības
fondu lauku attīstībai. EESK aicina veidot saskaņotāku politiku, kā arī palielināt to daļu no visiem ESI
fondiem, kas paredzēta lauku attīstībai, lai mazinātu
atšķirības un teritoriālo nelīdzsvarotību.
EESK uzskata, ka politisko lēmumu ietekmes uz lauku
rajoniem novērtēšanai vajadzētu būt obligātai un ka
ir steidzami nepieciešama vienkāršošana visos līmeņos. Komiteja atbalsta Korkas deklarāciju 2.0, jo tajā
pausts stingrs atbalsts ES lauku attīstības politikai.
Ilgtspējīgai lauksaimniecībai un lauku attīstībai ir
vajadzīgi inovatīvi risinājumi. Pastāv ievērojams
potenciāls klimata ziņā viedu risinājumu izmantošanai un uz apriti vērstai, ekoloģiskai saimniekošanai. Ražojot enerģiju no saules, vēja un ūdens, kā arī
bioenerģiju, varētu ne tikai palīdzēt klimatam, bet arī
radīt ilgtspējīgus ienākumus cilvēkiem lauku apvidos.

Atzinumu sagatavojusī ziņotāja Sofia Björnsson
(Dažādu interešu grupa – SE) piedalās debatēs
Lai jaunieši paliktu lauku apvidos un uzņēmumi
plauktu, būtiska nozīme ir kvalitatīvam platjoslas pārklājumam. Tur, kur ar tirgus faktoriem vien nepietiek,
būtu jāizmanto ES finansējums, lai palīdzētu platjoslas pārklājumam sasniegt attālās kopienas.
Apmēram 85 % no ES sauszemes teritorijas veido
lauksaimniecības un mežsaimniecības zeme, radot
daudzveidīgu ainavu, kas var palīdzēt saimnieciskās
darbības radīšanā arī ārpus lauksaimniecības, jo īpaši
tūrisma un atpūtas nozarē.
Lauksaimniecība ir arī galvenais virzītājspēks pārejā
uz ilgtspējīgām pārtikas sistēmām. Vietējā patēriņa
veicināšana saīsina piegādes ķēdi un tādējādi palīdz
mūsu videi. (sma)
l

EESK aicina ES tiesību
aktos atzīt MVU
daudzveidību
Veidot pozitīvu vēstījumu par ES, stiprināt
tās ekonomikas pamatus, sekmēt tās sociālo
dimensiju, atvieglot pāreju uz mazoglekļa un
aprites ekonomiku un iesaistīt pilsonisko sabiedrību —tie ir galvenie vēstījumi EESK ieguldījumā
Eiropas Komisijas 2018. gada darba programmā.

●● ES sociālo dimensiju;
●● publisko finanšu koncentrēšanu uz ilgtspējīgu
izaugsmi, inovāciju, nodarbinātību un kohēziju;
●● Eiropas iedzīvotāju aizsardzību pret drošības
apdraudējumiem;
●● strukturēta pilsoniskā dialoga attīstību.

Šajā ieguldījumā 2018. gada darba programmā,
ko pieņēma 5. jūlijā, EESK aicināja Eiropas Komisiju
(EK) pieņemt ilgtspējīgu attīstību kā vispārējo pieeju
savā darbā, ar atsauci uz trim ilgtspējas “pīlāriem”:
i) stiprināt Eiropas ekonomikas pamatus, ii) sekmēt
Eiropas sociālo dimensiju un iii) atvieglot pāreju uz
mazoglekļa un aprites ekonomiku.

EESK priekšsēdētājs Georges Dassis 12. jūlijā tikās
ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāja pirmo vietnieku
Frans Timmermans, lai viņam iesniegtu šo dokumentu. Georges Dassis uzsvēra pievēršanos ilgtspējīgai attīstībai, kas izriet no spēcīgas saiknes starp
ekonomiku, nodarbinātību, iedzīvotāju labklājību
un vidi.

EESK ir sniegusi sīki izstrādātus ieteikumus rīcībai,
kas strukturēti ap 6 prioritārajām politikas jomām:
●● vienotā tirgus tālāku attīstību;
●● uzņēmējdarbības, inovāciju un rūpniecības attīstības veicināšanu;

Šajā sanāksmē Georges Dassis izvirzīja jautājumu
par pienācīgu EESK līdzdalību Komisijas izveidotajā
daudzpusējā ieinteresēto personu platformā ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai. (mm)
l

Transporta robotizācijai jātiecas radīt
pievienoto vērtību sabiedrībai

Ērtāka pieejamība, augstāka efektivitāte, uzlabota
satiksmes drošība un mazākas emisijas — tie ir tikai
daži no transporta digitalizācijas un robotizācijas
sniegtajiem ieguvumiem. Tomēr līdz ar šīs revolūcijas attīstību kļūst manāmi arī iespējamie draudi. Ir
svarīgi, ka ES politikas veidotāji risina šīs problēmas,
lai sabiedrība gūtu maksimālu labumu.
Drošība, drošums un privātās dzīves aizsardzība ir
iedzīvotāju galvenās bažas saistībā ar digitalizētu
transportu. Nākotnē transports būs pilnībā balstīts
uz datiem, un ir būtiski nodrošināt datu aizsardzību.
Lai mazinātu sabiedrības bažas, ļoti svarīga ir arī
kiberdrošības palielināšana un atbildības jautājumu
risināšana.
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Transporta digitalizācija un robotizācija ne
tikai sniedz neskaitāmus ieguvumus, bet arī
rada sociālas problēmas, kas jārisina ES politikas veidotājiem, — pirmkārt un galvenokārt —
iedzīvotāju privātās dzīves apdraudējumu un
darbvietu zudumu. Tas ir EESK vēstījums revolucionārā pašiniciatīvas atzinumā, kuru sagatavoja ziņotājs Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala
(Darba devēju grupa – FI) un kuru pieņēma jūlija
plenārsesijā.

MVU ir Eiropas ekonomikas mugurkauls, un tiem
ir milzīgs potenciāls veicināt tās attīstību. To atzīstot,
EESK aktīvi mudina ES iestādes un dalībvalstis veidot
stingru MVU atbalsta politiku.
Atzinumā, ko pieņēma jūlija plenārsesijā (ziņotāja:
Milena Angelova, Darba devēju grupa – BG), EESK
pauž bažas par MVU politikas formulēšanā un īstenošanā vērojamo neefektivitāti, kas mazina minētās
politikas efektivitāti, un aicina Komisiju novērst šos
trūkumus.
EESK atzinīgi vērtē pēdējās desmitgades laikā īstenotos centienus izvirzīt MVU ekonomikas politikas
uzmanības centrā, taču uzsver, ka ES politika ir pārāk
plaši vērsta un neatzīst MVU daudzveidību.
ES politikā attiecībā uz MVU būtu jāapzina īpašās
vajadzības, kādas ir raksturīgas mikrouzņēmumiem, ģimenes un “tradicionālajiem” uzņēmumiem,
sociālajiem uzņēmumiem, brīvajām profesijām, pašnodarbinātām personām utt., kam bieži ir ļoti dažādas juridiskās formas un darbības veidi.
Turklāt EESK ierosina Eiropas Komisijai novērtēt, vai pašreizējā MVU definīcija atbilst to

SKATS UZ EESK NO IEKŠPUSES
2016. gada darbības pārskats
Tikko ir publicēta brošūra “Skats uz EESK no iekšpuses — 2016. gada darbības pārskats”. Šis izdevums,
kas sniedz pārskatu par EESK darbību 2016. gadā,
ir paredzēts plašai auditorijai.

Vēl viens būtisks aspekts, kas saistīts ar sabiedrības
bažām, ir ietekme uz darba tirgu un darba raksturu.
Bezpilota transports un arvien plašāka robotikas
izmantošana termināļu darbībās radīs darbvietu
zudumu. Lai gan roboti iznīcina darbvietas, tie arī rada
jaunas, jo īpaši komunikācijas tehnoloģiju, digitālo
pakalpojumu, elektronikas un robotikas jomā. Fizisks
darbs un ikdienas pienākumi samazināsies, savukārt
arvien lielāka loma būs problēmu risināšanai un radošiem uzdevumiem. Tāpēc ir būtiski novērst prasmju
trūkumu un pielāgot izglītības sistēmas, lai reaģētu
uz pieprasījumu pēc jaunām prasmēm. (dm)
l

Šo publikāciju, kas ir pieejama sešās valodās —
angļu, franču, vācu, spāņu, itāļu un poļu —, papildina grafiski attēli un dažādi vizuāli elementi,
kuri ļauj labāk izprast EESK darbības mehānismus. Drukāto versiju ir iespējams saņemt, sazinoties ar EESK: http://www.eesc.europa.eu/en/
general-contact-form
Brošūrai un pilnam pārskata tekstam ir iespējams
piekļūt, izmantojot šādas adreses:
Brošūra: http://www.eesc.europa.eu/sites/default/
files/resources/docs/qe-02-17-705-en-n.pdf
Pilns teksts (tikai angļu valodā): http://www.eesc.
europa.eu/sites/default/files/resources/docs/
aar2016.pdf (jp)
l

Atzinumu sagatavojusī ziņotāja Milena Angelova
(Darba devēju grupa – BG) piedalās jūlija plenārsesijā
neviendabīgumam, nozaru dinamikai un īpašajām
iezīmēm.
Mazie uzņēmumi un mikrouzņēmumi bieži vien nav
informēti par esošajiem atbalsta mehānismiem.
Pastāv arī ievērojama komunikācijas plaisa starp
politikas veidotājiem un MVU, kurai būtu steidzami
jāpievēršas.
Būdama Eiropas MVU aktīva atbalstītāja, EESK jau
ir pieņēmusi vairākus atzinumus par to, kā būtu
jāveido šī atbalsta politika, piemēram, par pārskatu
par “Eiropas mazās uzņēmējdarbības aktu” (2011),
piekļuvi finansējumam, COSME programmu, MVU un
globālajām iespējām (2012) un lietpratīgu regulējumu (2013). (mq)
l

Eiropas Savienībai jārisina kuģu
demontāžas jautājums
© Shutterstock

Eiropai ir spējas un tehniskā zinātība kuģu un naftas
un gāzes ieguves platformu remontam un apkopei.
Eiropai ir spēcīgi ekonomiski stimuli saglabāt un
paplašināt specializētu otrreizējās pārstrādes nozari
atklātā jūrā. Tagad Komisijai Kuģu pārstrādes regulas
(SRR) noteikumi jāpadara stingrāki, ieviešot finanšu
instrumentu, kas veicinātu otrreizēju pārstrādi ES
apstiprinātās rūpnīcās.

ierosinātais finanšu instruments, kuru tagad atbalsta
trīs EP Zaļo grupas deputāti, par katru kuģi paredz
īpašu iemaksu, kuru uzticētu glabāšanai kādā lielā
finanšu iestādē. Kapitālu radītu kuģu īpašnieki, kuri
katru reizi, kad kāds no viņu kuģiem piestāj ES ostā,
iemaksātu attiecīgo maksājumu konkrētajam kuģim
piesaistītā fondā, lai finansētu drošu un ilgtspējīgu
kuģa pārstrādi.

Divos pasākumos, ko jūnija beigās rīkoja EESK un EP
Zaļo grupas deputāti Margrete Auken (DK), Pascal
Durand (FR) un Bart Staes (BE), tika uzsvērts, ka Eiropas
Komisijai ir steidzami jārīkojas.
Ar ES 2013. gada SRR regulu ir aizliegta tāda kuģu
demontāža, ko veic, tos uzdzenot uz sēkļa (t. s. “beaching”), un paredzēti noteikumi par Eiropas kuģu, kā
arī peldošu naftas un gāzes platformu drošu un ilgtspējīgu pārstrādi, tomēr regulai nav izdevies sasniegt
mērķi, jo starptautiskās jūras tiesības atvieglo karoga
maiņu.

Otrreizējās pārstrādes nozares un ES ostu pārstāvji ir
apstiprinājuši, ka viņiem ir vajadzīgā zinātība, lai kuģus
demontētu saskaņā ar ES tiesību aktiem un ka viņi ir
gatavi veikt ieguldījumus un radīt ilgtspējīgas darbvietas Eiropas Savienībā. Tomēr Eiropas kuģu īpašnieki ir
pauduši stingrus iebildumus, apgalvojot, ka ar Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) Honkongas
Konvenciju ir noteikti atbilstīgi standarti, lai novērstu
ļaunprātīgu rīcību, uz kuru norāda tās dalībnieki. Taču
ir acīmredzami pierādījumi, ka saskaņā ar minēto Konvenciju sertificētajās “kuģu būvētavās” nav ievērots pat
viszemākais noteiktais atbilstības līmenis.

2016. gadā pieņemtajā atzinumā (ziņotājs:
Martin Siecker (Darba ņēmēju grupa – NL) un līdzziņotājs Richard Adams (CCMI delegāts – UK) EESK aicināja minētajā regulā ieviest finanšu stimulu, lai kuģu
īpašniekus reāli atturētu no kuģa karoga nomaiņas
ar tādas valsts karogu, kas nav ES dalībvalstis. EESK

Saskaņā ar SDO informāciju kuģu demontāža uz sēkļiem Dienvidāzijā ir visbīstamākais darbs pasaulē.
Pēdējo 30 gadu laikā šādi ir demontēta lielākā daļa
kuģu, kas izņemti no ekspluatācijas: neaizsargāti strādnieki tos demontē plūdmaiņu zonā, nodarot lielu kaitējumu videi. (sma)
l

EESK aicina līdz 2018. gadam izstrādāt
ilgtermiņa rīcības plānu sociālās
ekonomikas jomā

PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS DIENAS 2017
EESK 26. un 27. jūnijā
rīkoja Pilsoniskās sabiedrības
dienas 2017. Šī ievērojamā
visas Eiropas pilsoniskās
sabiedrības organizāciju
(PSO) pulcēšanās sniedza
spēcīgu pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu debatēs,
ko uzsākusi Komisija, nākot
klajā ar savu Balto grāmatu
par Eiropas nākotni. Izskanēja stingrs aicinājums dot
jaunu politisku impulsu, lai
Federica Mogherini un Georges Dassis Pilsoniskās sabiedrības dienās
atjauninātu ES, pamatojoties
uz mūsu pamatvērtībām, un
pilsoniskās sabiedrības organizācijām paust skaidru
šajā kritiskajā laikā uzņemties vadošu lomu un vērsa
apņemšanos neatlaidīgi virzīties uz priekšu šajā jomā.
uzmanību uz populisma pieaugumu.
Tika pieņemtas un ES lēmējiestādēm iesniegtas vairākas svarīgas prasības un apņemšanās no pilsoniskās
ES Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jausabiedrības puses (sk. http://bit.ly/2vWVffV) par čettājumos Federica Mogherini uzsvēra, cik nozīmīga
riem svarīgiem tematiem: populismu, tehnoloģisko
ir līdzdalības demokrātija. Viņa pievērsās pilsoniskās
revolūciju un tās ietekmi uz darbu un demokrātiju,
sabiedrības lomai saistībā ar migrācijas krīzi un ierosipilsoniskās sabiedrības organizāciju spēju veicinānāja EESK izstrādāt atzinumu par migrācijas trūkuma
šanu, kā arī sociālo un teritoriālo kohēziju.
izmaksām: “Jo mans iespaids ir tāds, ka mūsu ekonomikas nozares sabruktu nākamajā dienā, ja pazustu
Savā atklāšanas uzrunā EESK priekšsēdētājs Georges
visi migranti,” viņa norādīja. Viņas ideju nekavējoties
Dassis aicināja pilsoniskās sabiedrības organizācijas
pārņēma EESK priekšsēdētājs Georges Dassis. (mr)l

Debates par Eiropas nākotni:
EESK aicina uz kopīgu izpratni par mērķi
Lemjot par savu turpmāko virzību uz priekšu,
Eiropas Savienībai būtu jātiecas uz kopīgu izpratni
par mērķi, kas pauda dibinātāju pārliecību un
vēlāk atspoguļojās ikvienā būtiskā sasniegumā.
Savā rezolūcijā par Komisijas Balto grāmatu par
ES nākotni EESK apšaubīja, ka kopīgu izpratni par
mērķi var panākt, izvēloties kādu no ierosinātajiem
pieciem scenārijiem. Komisijai tā vietā vajadzētu
meklēt atbildes, izpētot piemērus no ES 60 pastāvēšanas gadiem.
Rezolūcija, ko pieņēma EESK jūlija plenārsesijā un kas
tika sagatavota saistībā ar Komisijas priekšsēdētāja
Jean-Claude Juncker aprīlī iesniegto lūgumu, bija
EESK pirmais ieguldījums ES mēroga debatēs par
Eiropas nākotni. Komiteja arī rīkoja valstu mēroga
debates ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem 27
dalībvalstīs. Viņu secinājumi tiks atspoguļoti šogad
plānotajā atzinumā par šo tematu.
Komiteja norādīja, ka Eiropas Savienībai ir vajadzīgas
visaptverošas stratēģijas un saskaņota pieeja. Patiesām debatēm par nākotnes perspektīvām vajadzētu
būt vērstām uz labāku politiskās varas sadali visās
jomās. Ir jāizzūd tradicionālajai atšķirībai starp nacionālo un Eiropas līmeni.

EESK apzinās, ka dažkārt var būt nepieciešama diferencēta integrācija un ka ciešāka sadarbība starp
dažām dalībvalstīm konkrētās jomās varētu palīdzēt
pārvarēt šķēršļus vai veicināt pozitīvu dinamiku ES
integrācijas procesā; tomēr Komiteja stingri uzsver
arī nepieciešamību veicināt konverģenci Savienībā
un novērst sadrumstalotību un sašķeltību.
EESK ierosināja, ka Eiropas nākotnes virziena noteikšanā viena no galvenajām lomām jāuzņemas Eiropas Parlamentam, ar valstu parlamentu atbalstu.
Komiteja atbalsta ciešāku integrāciju, pakāpenisku
virzību uz politisku savienību ar spēcīgu sociālo
dimensiju, EMS padziļināšanu un saskaņotāku pārvaldību. (ll)
l

Turcija: aicinājums atcelt ārkārtas stāvokli
pēc iespējas ātrāk
EESK 2. Eiropas Sociālās ekonomikas uzņēmumu (SEU) dienā vairāk nekā 130 sociālās ekonomikas pārstāvji aicināja politikas veidotājus
pastiprināt centienus ar mērķi nodrošināt sociālās
ekonomikas attīstību.

●● 6zero1 (Luksemburga) — sociālās ekonomikas
uzņēmumu inkubators, kas atbalsta uzņēmējus,
izmantojot apmācību, finansējumu un konsultācijas, lai attīstītu ekonomiski dzīvotspējīgu
uzņēmējdarbību.

Savā atklāšanas uzrunā EESK priekšsēdētāja vietnieks
Michael Smyth aicināja izstrādāt ilgtermiņa ceļvedi
sociālās ekonomikas jomā kā daļu no Komisijas darba
programmas 2018. gadam.

Šie veiksmes stāsti deva ierosmi darbsemināriem,
kuros
●● tika uzsvērta nepieciešamība aizsargāt sociālās
ekonomikas uzņēmumus, radot vienlīdzīgus
konkurences apstākļus un izbeidzot tradicionālo
uzņēmumu ļaunprātīgu izmantošanu (darbseminārs par jauniem ekonomikas modeļiem);
●● tika aicināts uzlabot ES migrācijas politiku, lai
atvieglotu savlaicīgu piekļuvi darba tirgum, un
iesaistīt plašsaziņas līdzekļus pozitīvas pieredzes
popularizēšanā (darbseminārs par migrantu
integrāciju);
●● tika rosināts ES un vietējā līmeņa projekts ar
mērķi izplatīt labas prakses piemērus par bezpeļņas darbībām sociālās ekonomikas jomā,
iesaistot sociālās ekonomikas uzņēmumus
(darbseminārs par teritoriālo kohēziju).

Pasākumā notika iepazīstināšana ar četriem konkrētu gadījumu pētījumiem par inovatīviem Eiropas
sociālajiem jaunuzņēmumiem:
●● PermaFunghi (Brisele) — pilsētas projekts sēņu
audzēšanai, kurā izmanto kafijas biezumus un
vienlaikus rada ilgtspējīgas darbvietas mazkvalificētiem darba ņēmējiem;
●● Solidarity Salt (Grieķija) ar mērķi dot iespējas
sievietēm bēglēm un attīstīt vietējo ekonomiku.
Gourmet jūras sāls no Grieķijas sāls atradnēm tiek
iepakota maisiņos, kas izgatavoti ar rokām;
●● HopHopFood (Parīze) ar mērķi izveidot digitālā
platformā balstītus solidaritātes centrus cilvēkiem, kuriem ir grūtības ar pārtikas nodrošinājumu, un vienlaikus samazināt pārtikas
atkritumus;

Komiteja ir strādājusi sociālās ekonomikas jomā vairāk
nekā 10 gadus un radījusi sinerģiju ar ES iestādēm, lai
veicinātu šīs programmas īstenošanu. (mr)
l

Notiekošajās sarunās par paplašināšanos, vīzu
režīma atcelšanu un muitas savienību progress ir
iespējams tikai pilsonisko brīvību ievērošanas gaisotnē, norāda ES un Turcijas organizācijas
ES un Turcijas apvienotās konsultatīvās komitejas
(AKK) 36. sanāksmes atklāšanas sēdē EESK priekšsēdētājs Georges Dassis sveica Turcijas valdības Eiropas lietu ministru Ömer Çelik, norādot: “Neraugoties
uz pastāvošo spriedzi, dialogs ir visnotaļ būtisks, it
īpaši šādos grūtos laikos”, un pauda bažas par pašreizējo stāvokli Turcijā. “EESK pauž solidaritāti un
pilnīgu atbalstu Turcijas pilsoniskās sabiedrības
organizācijām, kuras aizstāv demokrātiju. Mēs
ceram, ka atkal redzēsim tādu Turciju, kas būs

pilnībā demokrātiska”, nobeigumā sacīja Georges
Dassis. Ömer Çelik norādīja: “Mēs esam apņēmības
pilni būt iesaistītiem ES procesā, un mūsu mērķis ir
kļūt par pilntiesīgu dalībvalsti — neviens cits sadarbības veids mūs neinteresē.” Atkārtoti norādot, ka
stingri nosoda valsts apvērsuma mēģinājumu, AKK
uzsvēra, ka ir jāievēro tiesības uz taisnīgu tiesu un
pienācīgu tiesas procesu un ka visiem īstenotajiem
pasākumiem būtu jāturpina stiprināt demokrātiju,
pilsoniskās tiesības un sociālo kohēziju, ievērojot
vispārējās pamattiesības, tiesu neatkarību un tiesiskumu. AKK arī pauda nopietnas bažas par arestiem
un ierēdņu masveida atlaišanu. AKK pulcē organizētas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus no ES un
Turcijas. (ks)
l
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ĪSUMĀ
EESK priekšsēdētāja vietnieks Gonçalo Lobo Xavier darbojas
iniciatīvas “Eiropas Brīvprātīgā darba galvaspilsēta 2019” žūrijā
EESK priekšsēdētāja vietnieks komunikācijas jautājumos Gonçalo Lobo
Xavier jau otro gadu pēc kārtas ir uzaicināts darboties žūrijā, kas izraudzīsies
Eiropas Brīvprātīgā darba galvaspilsētu
2019. gadā. 30. jūnijā tika izraudzītas trīs

iesniegusi EESK Dažādu
interešu grupa
ES Igaunijas prezidentūras ietvaros
EESK Dažādu interešu grupa 2017. gada
12. septembrī Igaunijas galvaspilsētā Tallinā rīkoja ārpuskārtas sanāksmi.
Konference par tematu “Viedi risinājumi
ilgtspējīgai un iekļaujošai sabiedrībai”
bija veltīta e-pakalpojumu, e-pārvaldes,
pilsētu attīstības un e-risinājumu veicināšanai. Konferencē tika aplūkota to loma
centienos veicināt inovāciju un veidot
ilgtspējīgu un iekļaujošu ES — vienu no
galvenajiem elementiem pašreizējās Igaunijas prezidentūras darba programmā.
Pasākumā piedalījās vairāk nekā 100 vietējās pilsoniskās sabiedrības ieinteresētās
personas un eksperti. Konferenci atklāja
Dažādu interešu grupas priekšsēdētājs
Luca Jahier, un ar ievadrunām uzstājās

Nākotnes darba tirgū pieprasīti
būs gan darba ņēmēji ar digitālajām
un uzņēmējdarbības prasmēm, gan arī
radošums. Digitalizācijas dēļ palielinās darba organizācijas elastība, kas
ietekmē to, kad, kur un kā tiek veikti
uzdevumi. Šie ir daži no galvenajiem
secinājumiem, kas minēti nesen publicētā pētījumā “Digitalizācijas un
pieprasījuma ekonomikas ietekme
uz darba tirgiem, nodarbinātību un
sociālo partneru attiecībām”.

Igaunijas kultūras ministrs Indrek Saar un
bijušais Igaunijas prezidents Arnold Rüütel.
Konference bija sadalīta divos paralēlos
darbsemināros, kas deva iespēju pievērsties viedām tehnoloģijām, kuras kalpo
līdzsvarotai sociālajai attīstībai, no vienas
puses, un pārdomātiem risinājumiem
ilgtspējīgas lauksaimniecības jomā, no
otras puses.
1. darbseminārs bija veltīts
●● e-veselības pakalpojumu attīstībai,

●● e-risinājumiem un atbalsta tehnoloģijām, kas paredzētas nelabvēlīgā
situācijā esošām grupām,
●● iekļaujošas sabiedrības
priekšrocībām.
2. darbseminārs bija veltīts
●● inovācijai un ilgtspējai lauksaimniecības nozarē,
●● EESK perspektīvai ilgtspējīgas lauksaimniecības un inovācijas jomā,
●● vienkāršiem e-risinājumiem, kas paredzēti viedai lauksaimniecībai. (cl) l

Atšķirībā no daudziem citiem šajā jomā
veiktiem pētījumiem, kuros galvenokārt analizētas to nodarbināto vai darba
ņēmēju perspektīvas, kuri piedāvā savus
pakalpojumus tiešsaistes platformās, šajā
pētījumā īpašs uzsvars likts uz aspektiem,
kas saistīti ar darba devējiem, nozarēm un
jebkura lieluma uzņēmumiem.

komitejai paredzēto pētījumu veica
Eiropas politikas pētījumu centra (CEPS)
pētnieku grupa. Dokuments ir pieejams
lejupielādei šajā tīmekļa vietnē. (lj) l

Tāpēc Eiropas sabiedrībai ir jāreaģē kopīgi
un vienoti. Politiskajām partijām, arodbiedrībām, uzņēmumiem un pilsoniskās
sabiedrības organizācijām, reaģējot uz
šo traģēdiju, ir jāpauž vienota nostāja
un stingri jāapliecina, ka uzbrukumi un
draudi mūs nebiedē un nesagraus mūsu
demokrātisko sistēmu un kopību.

Teroristi mēģina tieši vērsties pret mūsu
demokrātisko sistēmu, mūsu brīvībām
un mierīgo līdzāspastāvēšanu, kā arī pret
mūsu vērtībām, kuras ietver cieņu pret
daudzveidību.

Tajā pašā laikā mums ir jānovēršas no
tiem, kuri šo situāciju mēģina izmantot
politiskiem mērķiem un slepkavības —
par ieganstu tam, lai vērstos pret migrantiem un bēgļiem, tādējādi veicinot
ksenofobiju un rasismu.
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EESK trešo reizi piedalījās “Deutsche
Welle” pasaules plašsaziņas līdzekļu
forumā (GMF). Pasākums bija veltīts
tematam “Identitāte un daudzveidība”
un notika Bonnā no 19. līdz 21. jūnijam.

2017. gada 20. septembrī plkst. 18.30
zālē “VMA 3” pēdējā filma, ko izrādīs
saistībā ar Romas līguma parakstīšanas
60. gadadienu, būs BBC ražojums par
Sv. Kolumbānu — 6. gadsimta īru misionāru, kurš izzināja Eiropu vēl pirms tās
izveidošanās, apceļojot Eiropas valstis,

Aizstāvēsim savas demokrātiskās vērtības
pret radikālismu un terorismu!
Nesenie teroristu uzbrukumi Briselē,
Parīzē, Turku un Barselonā, kuros daudz
cilvēku gāja bojā, bet vēl vairāk tika
smagi ievainoti, kārtējo reizi apliecināja,
ka Eiropa joprojām ir vardarbīgu un nežēlīgu uzbrukumu mērķis.

“Deutsche Welle” Pasaules plašsaziņas līdzekļu forums
EESK locekļi piedalījās dažādās paneļdiskusijās un iepazīstināja ar pilsoniskās
sabiedrības viedokli aptuveni 600 žurnālistu un 1500 citu dalībnieku.

Filmas “Cérbh é Colombanus” izrāde

Pētījumā analizēta digitalizācijas ietekme
uz nodarbinātību, uzņēmumiem un sociālo partneru attiecībām, īpašu uzmanību
pievēršot darbvietu radīšanai, pārveidošanai vai likvidēšanai, jaunajai darba
devēju un darba ņēmēju lomai un pārmaiņām darba organizācijā.

Pēc Darba devēju grupas pieprasījuma
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu

iesniegusi EESK Darba
ņēmēju grupa

kandidātpilsētas: Augsburga (Vācija),
Kaškaiša (Portugāle) un Košice (Slovākija).
Galīgais konkursa uzvarētājs tiks paziņots
2017. gada 1. vai 2. decembrī. Lai uzzinātu
vairāk, apmeklējiet http://www.cev.be/
european-volunteering-capital-2019/.

Indrek Saar (Igaunijas kultūras ministrs), Arnold Rüütel (bijušais Igaunijas prezidents),
Luca Jahier (Dažādu interešu grupas priekšsēdētājs, EESK)

Digitālā revolūcija ietekmē darba
organizāciju un prasmju pieprasījumu
un spiež uzņēmumus pielāgoties
iesniegusi EESK Darba devēju
grupa

QE-AA-17-007-LV-N

Viedi risinājumi
ilgtspējīgai
un iekļaujošai
sabiedrībai

Būsim vienoti savu demokrātisko vērtību
aizstāvībā, vērsīsimies pret radikālismu
un terorismu, ko mēs stingri nosodām!

lai dibinātu klosterus. Bijusī Īrijas prezidente Mary McAleese ir apceļojusi Īriju,
Franciju, Austriju, Šveici un Itāliju un
atklājusi, ka Eiropai, kas pašlaik bieži vien
ir sašķelta, daudz iemācīt var atvērtība
daudzveidībai.

EESK ēdnīcai Labas pārtikas zīme
EESK un RK kopīgajai ēdnīcai Briseles vides aģentūra nesen piešķīra Labas
pārtikas zīmi par sortimentā esošās pārtikas kvalitāti, kā arī par pārtikas atkritumu rūpīgo apsaimniekošanu. Briseles
vides informatīvajā biļetenā ir publicēta

intervija ar Silvia Staffa, kura atbild par
EESK vides un sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumiem, un ar Catherine Van
Ranst, kura atbild par RK ilgtspējīgas
pārtikas projektiem. Interviju var lasīt
šeit: http://bit.ly/2uF7YFl

EESK praktikantiem, kuri piedalījās
2017. gada pavasara sesijas darbā, bija
iespēja iepazīstināt EESK jūlija plenārsesijas dalībniekus ar sava ziņojuma
“ES plašsaziņas līdzekļos un sociālajos plašsaziņas līdzekļos: jaunatnes
perspektīva” rezultātiem. Ziņojuma
mērķis ir sniegt ieteikumus EESK locekļiem un ES iestādēm par to, kā ES varētu
uzlabot plašsaziņas līdzekļu un sociālo
plašsaziņas līdzekļu stratēģiju, lai labāk
sasniegtu jaunās paaudzes.

EESK Info irEESC
pieejams
un PDF formātā
atrodams Komitejas tīmekļa vietnē: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
info23invalodās
23 languages:
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp

Katerina Serifi (ks)

Izdevums noslēgts
2017. gada 28. augustā
Adrese:
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Jacques Delors ēka, Rue Belliard 99, B-1040,
Bruxelles, Belgique
Tālr. (+32 2) 546 94 76
Fakss: (+32 2) 546 97 64
E-pasts: eescinfo@eesc.europa.eu
Tīmekļa vietne: http://www.eesc.europa.eu/

“EESK Info” iznāk deviņas reizes gadā EESK plenārsesiju laikā.
Bezmaksas “EESK Info” iespiestās versijas vācu, angļu un franču valodā ir pieejamas Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas preses dienestā.
“EESK Info” 23 valodās ir pieejams arī PDF formātā un atrodams Komitejas tīmekļa vietnē:
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
“EESK Info” nav oficiāla atskaite par EESK darbību. Oficiālās atskaites tiek publicētas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai citos Komitejas izdevumos.
Pārpublicēšana ir atļauta ar atsauci uz “EESK Info” (iesniedzot kopiju redaktoram).
Tirāža: 6500 eksemplāru.
Nākamais numurs: 2017. gada oktobrī
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