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Mērķis pēc Covid-19  
pandēmijas veidot stiprāku  
un izturētspējīgāku Eiropu 
 
Eiropas Savienības ekonomikai ir jāuzplaukst, un Eiropas Savienībai ir jākļūst sociāli iekļaujošai 
un ekoloģiski ilgtspējīgai.  Tai jānodrošina stabili priekšnosacījumi visas pilsoniskās sabiedrības 
uzplaukumam un dzīvei atvērtā, uz vērtībām balstītā demokrātiskā iekārtā. Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejas (EESK) prioritāte būs atbalstīt pilsoniskās sabiedrības dalībnieku aktīvu 
ieguldījumu šī visaptverošā Eiropas veidošanas mērķa sasniegšanā un nodrošināt lietderīgu 
zinātību politikas veidotājiem, lai Eiropa iesaistītu plašāku ieinteresēto personu loku un īstenotu 
politikas pasākumus, kas ir piemērotāki vietējiem ekonomiskajiem, sociālajiem un pilsoniskajiem 
apstākļiem.

Šī pilnvaru perioda iezīme būs Covid-19 un, diemžēl, nenoteiktība un ekonomiskas un sociālas 
grūtības. Tas būs laiks, kad uzņēmumi cīnīsies par izdzīvošanu un darba ņēmēji zaudēs darbu. 
Kamēr nebūs vakcīnas, kas guvusi plašu sabiedrības atbalstu, mūsu "jaunā ikdiena” joprojām 

būs sociālā distancēšanās, masku nēsāšana, 
hibrīdsanāksmes vai neklātienes sanāksmes un 
uzņēmējdarbības traucējumi. 

Pašreizējos apstākļos vairāk nekā jelkad mums 
jāapvieno spēki, jādomā par to, kādai jābūt jaunai 
Eiropai pēc Covid-19 pandēmijas, un jādara viss 
iespējamais, lai nodrošinātu, ka Komiteja sniedz 
ļoti lielu ieguldījumu Eiropas atveseļošanā 
un tās turpmākās izturētspējas uzlabošanā. 
Vienlaikus veidosim vienotu, efektīvu un augsti 
vērtētu EESK.
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Eiropa, kurā vērojams 
ekonomikas 
uzplaukums

Pašreizējā pandēmija ir izraisījusi briesmīgāko recesiju kopš Otrā pasaules kara un palielina ne-
vienlīdzību. Dalībvalstīm, uzņēmumiem, darba ņēmējiem un sabiedrībai kopumā visvairāk 
ir vajadzīgs atbalsts, lai varētu pārdzīvot krīzi un atveseļot un atjaunot tautsaimniecību. 

Atveseļošanas plānā Next Generation EU ir jāparedz vajadzīgie finanšu līdzekļi pandēmijas 
negatīvās ekonomiskās un sociālās ietekmes mazināšanai, taču ir jānodrošina, ka atbalsts patiesi 
sasniedz grūtībās nonākušos — bezdarbniekus un uzņēmumus, it īpaši MVU, kas cīnās par 
izdzīvošanu.   

Ar naudu vien pašreizējās grūtības nenovērsīsim: pāreja uz tādu ekonomiku, kas pēc pandēmijas 
būs digitālāka un zaļāka, ir jāsaista arī ar sociālu atveseļošanu. Skaidrs, ka mērķis — līdz 2020. 
gadam panākt 20 miljonu cilvēku izkļūšanu no nabadzības un sociālās atstumtības — nav 
sasniegts, un tādēļ mums divkāršiem spēkiem jācenšas to nodrošināt. Darbaspējīgiem cilvēkiem 
būtu jāstrādā, un darba nespējīgiem būtu jāgūst labums no sabiedrības solidaritātes. Eiropas 
sociālo tiesību pīlārs kalpos kā orientieris sociālās konverģences nodrošināšanai. 

Atveseļošana pēc pandēmijas
Līdztekus būtiskiem publiskiem un privātiem ieguldījumiem pēc krīzes ātri ir jāatjauno labi 
funkcionējošs vienotais tirgus. Jālikvidē atlikušie šķēršļi un jānodrošina nepārtraukta 
preču, pakalpojumu, kapitāla, datu un cilvēku plūsma pāri robežām. Vienlaikus ir jāgarantē 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi, lai vienotajā tirgū valdītu godīga konkurence. Pandēmijas laikā 
pārliecinājāmies, ka valstis īsteno tādus pasākumus, kas šķita jau pagātnē esam, taču Komisija 
ātri reaģēja un nodrošināja zaļos koridorus, kuri atviegloja preču pārvadājumus un cilvēku 
pārvietošanos. Šobrīd ir jāatjauno dalībvalstu savstarpēja uzticēšanās un paļāvība.
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Mums vajadzīgs

• efektīvs atveseļošanas plāns laikposmam pēc Covid-19 pandēmijas, lai nodrošinātu publiskus 
un privātus ieguldījumus un maksātnespējas atbalstu, kas dotu uzņēmumiem iespēju izdzīvot 
un nelikvidēt darbvietas, un veicinātu virzību uz 
konkurētspējīgu, zaļu un digitālu Eiropu; 

• mūsdienīga rūpniecības politika, kas ietver Eiropas 
digitālos risinājumus;

• labi priekšnosacījumi inovācijai; 

• garantijas, kas nodrošina izmaksu ziņā 
konkurētspējīgu enerģiju;

• Eiropas mēroga projekti un ieguldījumi piemērotos 
digitālos un zaļos loģistikas risinājumos; 

• spēkā esošo noteikumu pareiza īstenošana un 
efektīva izpildes panākšana, vienlaikus mazinot 
birokrātiju, administratīvo slogu un sarežģītību, kas 
apgrūtina it īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem 
tik svarīgo pārrobežu tirdzniecību; 

• pienācīgs atbalsts lauku apvidiem un kvalitatīvas 
pārtikas ražošanas saglabāšana Eiropā; 

• kapitāla tirgu savienība un banku savienība, vienlaikus respektējot Eiropas banku īpašās 
pazīmes un nozīmīgo lomu, nodrošinot alternatīvus finansējuma avotus uzņēmumiem un it 
īpaši MVU, paverot mājsaimniecībām iespēju efektīvi izmantot savus iekrājumus un atvieglojot 
pārrobežu ieguldījumus.

Digitālā pārveide un zaļā pārveide joprojām ir ļoti aktuāli temati un būtu jāintegrē visās politikas 
jomās. Ilgtspējīgai attīstībai būtu jākļūst par domāšanas veidu un pamatu konkurētspējīgai 
Eiropas tautsaimniecībai, kas nevienu neatstāj novārtā. Atveseļošanas centieni nedrīkstētu mūs 
vienkārši atgriezt tur, kur mēs jau reiz bijām: mums jāuzlabo politikas pasākumi un darbības 
metodes, vienlaikus cenšoties gūt labumu no notiekošās pārveides.

Saistībā ar nodokļu sistēmu jāatzīmē, ka pašreizējā pandēmija vairāk nekā jebkas cits parāda,  
cik dalībvalstīm ir svarīgi nodrošināt nodokļu ieņēmumus, lai varētu ieguldīt cilvēkos un 
uzņēmumos, kas nonākuši vislielākajās grūtībās. Vienlaikus jāatzīst, ka nodokļu slogs eurozonā 
jau tagad ir smags. Lai varētu panākt pareizo līdzsvaru, ir jāmazina iedzīvotājiem un uzņēmumiem 
uzveltais administratīvais slogs, aktīvāk jācīnās pret nodokļu ļaunprātīgu izmantošanu un jāizvērš 
sadarbība ar trešām valstīm. Digitālās ekonomikas izaugsme ir strauja un ir radījusi jaunas 
problēmas nodokļu jomā. Jārod globāli risinājumi, lai nodrošinātu, ka visi uzņēmumi godīgi 
maksā savu nodokļu daļu.
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ES ārējā dimensija
Starptautiskajā arēnā Eiropas Savienībai ir jāiesaistās starptautisko standartu izstrādē, lai tie 
atbilstu Eiropas vērtībām un interesēm. Tiek prognozēts, ka 85 % pasaules izaugsmes turpmāk 
notiks trešās valstīs. 35 miljoni Eiropas darbvietu ir atkarīgas no eksporta, un 16 miljoni darbvietu 

— no ārvalstu ieguldījumiem. 

Pandēmijas laikā skaidri izpaudās ES neaizsargātība un 
atkarība no piegādātājiem trešās valstīs. Eiropas uzņēmumu 
darbība un turpmākā labklājība ir lielā mērā atkarīga no 
spējas saglabāt atvērtus tirgus, kas balstās uz brīvu un 
godīgu tirdzniecību un pasaules tirdzniecības nosacījumu 
prognozējamību. Arī turpmāk Eiropas Savienībai uzsvars 
jāliek uz tādu pamatprincipu kā noteikumos balstīta 
daudzpusējas tirdzniecības sistēma un atvērta, godīga, 
iekļaujoša un prognozējama starptautiskās tirdzniecības 
vide.  Veicinot spēcīgas rūpnieciskās bāzes un izturētspējīgu 
starptautisko piegādes ķēžu pastāvēšanu, jāgarantē Eiropas 
Savienībai vajadzīgo piegāžu atvērta, stratēģiska autonomija 
un drošība pat krīzes laikā. Eiropai jāaizsargā starptautiskās 
tirdzniecības noteikumi, jānodrošina vienlīdzīgi konkurences 
apstākļi un jāpanāk līdzsvars starp stratēģisku autonomiju 

un atvērtību starptautiskajai tirdzniecībai. Kuģošana, piemēram, ir starptautiskās tirdzniecības 
pamatakmens, jo tā paver iespēju cenas ziņā pieejamu preču importēšanai un eksportēšanai 
tādā apjomā, ko citi transporta veidi nespēj nodrošināt. Tāpēc tā ir stratēģisks aktīvs, un tā dod 
Eiropas Savienībai iespēju nezaudēt ģeopolitisko neatkarību, uzlabot ekonomisko un rūpniecisko 
izturētspēju un stiprināt suverenitāti.

Tāpēc mums vajadzīga 

• proaktīva tirdzniecības politika;

• jaunas attiecības ar Apvienoto Karalisti; 

• cieša partnerība ar Rietumbalkānu valstīm;

• Austrumu partnerības un atbalsta turpināšana pēc 2020. gada;

• tirdzniecībai un ilgtspējai veltītu sadaļu iekļaušana brīvās tirdzniecības nolīgumos ar Vjetnamu 
un Singapūru, kā arī aktīva sekošana līdzi spēkā esošo brīvās tirdzniecības nolīgumu īstenošanai;

• stabilitātes pakts Āfrikai.

EESK, būdama starptautiskās pilsoniskās sabiedrības daļa, arī turpmāk aktīvi iesaistīsies 
paplašināšanas un kaimiņattiecību politikas īstenošanā. 
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Mums jānodrošina, ka atveseļošanas plānā  
Next Generation EU paredzētie finanšu līdzekļi 
patiesi sasniedz grūtībās nonākušos  
— bezdarbniekus un uzņēmumus, it īpaši MVU,  
kas cīnās par izdzīvošanu.

Krista Švenga,  
EESK priekšsēdētāja







Ekonomikas attīstība, sociālā attīstība un sabiedrības attīstība ir nesaraujami saistītas. Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra 29 principi ir orientieris centieniem nodrošināt sociālu konverģenci un 
taisnīgu un ilgtspējīgu atveseļošanu. Rīcības plānu pīlāra īstenošanai paredzēts publicēt 2021. 
gadā, un tas virzīs dalībvalstu pūliņus šajā jomā. 

Izvēršot zaļināšanu un digitalizāciju, jānodrošina, ka neviens netiek atstāts novārtā un ka 
sociālās politikas pasākumi pienācīgi mazina pārveides ietekmi. Turklāt pandēmija ir izraisījusi 
ievērojamus traucējumus un straujas pārmaiņas darba tirgū. Kaut arī bezdarba līmenis ir augsts 
un Covid-19 dēļ tas vēl vairāk pieaudzis, dažās dalībvalstīs darba devējiem joprojām nenākas 
viegli atrast darbiniekus, kam būtu viņu uzņēmumiem vajadzīgās prasmes. Vienlaikus augsti 
kvalificētiem jauniešiem ir grūti iekļauties darba tirgū. Izglītības un apmācības pielāgošana 
darba tirgus vajadzībām joprojām ir aktuāls problēmjautājums.

Stāvokļa uzlabošanu var veicināt atbilstoši aktīvas darba tirgus politikas pasākumi un 
labi aprīkoti publiskie nodarbinātības dienesti, kas darba tirgū vērojamo pieprasījumu un 
piedāvājumu spēj labi saskaņot ar mūžizglītības dotajām iespējām. Šodienas politikas pasākumi 
ir jāizstrādā, raugoties ilgtermiņa perspektīvā. Prioritāte ir darbvietu un ienākumu saglabāšana 
visiem darba ņēmējiem, īpašu uzmanību veltot un atbalstu sniedzot mazaizsargātām grupām, 
piemēram, darba ņēmējiem, kuri nodarbināti saskaņā ar nestandarta līgumu, trūcīgiem bērniem, 
cilvēkiem ar invaliditāti, marginalizētu teritoriju iedzīvotājiem un migrantu vai etnisko minoritāšu 
izcelsmes cilvēkiem.

Sociāli iekļaujoša 
Eiropa
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Apmācība
Prioritātei jābūt iedzīvotāju apmācībai, lai viņi apgūtu prasmes, kas vajadzīgas aktīvai dalībai 
sabiedrības dzīvē un mainīgajā darba tirgū. Mums vajadzīgas mūsdienīgas, uz nākotni orientētas 
un atbilstošas izglītības un apmācības, tostarp duālās apmācības, 
sistēmas, lai

• jaunieši varētu apgūt labas pamatprasmes, kas arī dos viņiem 
iespēju vēlāk apgūt īpašas prasmes un izmantot nākotnes 
iespējas; veicinātu visu cilvēku mūžizglītību, it īpaši digitalizācijas 
un zaļināšanas laikmetā; 

• saglabātu tradicionālās, senās prasmes, kas kļūst arvien 
nozīmīgākas centienos saglabāt tām līdzi nākošos pamatdarbības 
aktīvus un turību (nozīmīgs faktors arī aprites ekonomikai), 
vienlaikus sekmējot optimālu darba un darbvietu ģeogrāfisko 
sadalījumu;

• veicinātu (re)integrāciju darba tirgū, piemēram, paverot 
bezdarbniekiem iespēju apgūt prasmes darba vietā un vienlaikus 
samazinot darbaspēka izmaksas, kas jāsedz darba devējam.

Migrācija
Migrācijas pamatcēloņi, piemēram, konflikti, nevienlīdzība un klimata pārmaiņas, neizzudīs 
vienā mirklī. Tāpēc Eiropai vajadzīga pārredzama un labi pārvaldīta migrācijas un patvēruma 
piešķiršanas stratēģija. Jaunajā Migrācijas un patvēruma paktā minētas 10 konkrētas leģislatīvas 
un neleģislatīvas iniciatīvas. Pamatprincipam jābūt to cilvēku aizsardzībai, kas saskaņā ar 
starptautisko tiesību normām meklē patvērumu Eiropas Savienībā, un viņu un viņu ģimenes 
locekļu tiesību un dzīves perspektīvu garantēšanai. Pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir 

būtiska loma migrantu integrācijā, bet tām  
ir vajadzīgs atbalsts un atbilstošs finansējums. 
EESK var sekmēt šo organizāciju labas prakses 
piemēru apmaiņu ES līmenī, jo tā veicinās 
dalībvalstu savstarpēju mācīšanos. 
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Eiropas veselības savienība
Viens no galvenajiem koronavīrusa krīzes secinājumiem ir tas, ka gandrīz visās Eiropas 
valstīs ir jāstiprina veselības aprūpes sistēmas, uzsvaru liekot galvenokārt uz profilaksi.  
Veselības aprūpes nozarē notiekošā dalībvalstu praktiskā sadarbība, ko koordinē Komisija,  

ir svarīgs solidaritātes un turpmākās izturētspējas aspekts. 
Sadarbība ietver tādus pasākumus kā veselības aprūpes 
aprīkojuma un aizsardzības, glābšanas, ārstēšanas un aprūpes 
līdzekļu iepirkums un piegāde, piemēram, īstenojot programmu 
RescEU civilās aizsardzības jomā. ES līmenī būtu jāgādā par 
efektīvu Covid-19 ārstniecības līdzekļu un vakcīnas izstrādi, kā arī 
par vienotiem standartiem un saskaņotām testēšanas sistēmām. 
ES iestāžu rīcībā vajadzētu būt nepieciešamajai kompetencei  
un pilnvarām vienotajā tirgū koordinēt svarīgāko medicīnisko un 
aizsardzības līdzekļu piegādi un izplatīšanu.

Pamattiesības un tiesiskums
Eiropas Savienības pamatā ir kopīgas Eiropas vērtības, kas nav apspriežamas nekādos apstākļos: 
cilvēka cieņas un cilvēktiesību ievērošana, brīvība, demokrātija, vienlīdzība un tiesiskums.  
Pat krīzes laikā, kad ir vajadzīgi noteikti ārkārtas un laikā ierobežoti pasākumi, tie nevar būt pretrunā 
tiesiskumam un apdraudēt demokrātiju, varas dalīšanu un Eiropas pilsoņu pamattiesības. Nav arī 
pieņemams, ka dažās dalībvalstīs tiek ierobežotas pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespējas. 
Tiesiskums ir ES darbības pamatakmens un pat vairāk: līdztekus pamattiesībām tas ir Eiropas 
Savienības tēls un paraugs, kā veidojama sociāla tirgus ekonomika, kas ir jāaizsargā. 

Daudzveidības respektēšana ir viens no ES pamatprincipiem. Tas attiecas gan uz valstu 
kultūras, gan uz dabas iezīmju bagātībām. Daudzveidības 
respektēšana attiecas arī uz jautājumu risināšanu tādās 
jomās kā dzimums, invaliditāte, rase, seksuālā orientācija, 
vecums, reliģija un ticība, un citas personību raksturojošas 
iezīmes. 
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Es patiesi ticu, ka ekonomikas attīstība,  
sociālā attīstība un sabiedrības attīstība  
ir nesaraujami saistītas. Eiropai pārejot uz zaļo  
un digitālo ekonomiku, mums jānodrošina,  
ka neviens netiek atstāts novārtā! 

Krista Švenga,  
EESK priekšsēdētāja







Zaļā pārveide un digitalizācija būs Eiropas atveseļošanas plāna virzītājspēki. Ekoloģiskā 
pārveide sekmēs rūpniecības modernizāciju un jaunu augstas kvalitātes darbvietu izveidi un 
pavērs vairāk nodarbinātības iespēju. 

Tomēr vērienīgi klimata aizsardzības pasākumi bieži rada nopietnas problēmas uzņēmumiem. 
Tāpēc pašlaik vērojamās ekonomiskās lejupslīdes apstākļos ir būtiski sniegt iespējami labāku 
atbalstu, lai panāktu atveseļošanu, un vienlaikus radīt priekšnosacījumus inovācijai un 
ieguldījumiem klimata un vides aizsardzības jomā. Lemjot par jauniem klimata pārmaiņu 
ierobežošanas pasākumiem, jāatceras, ka uzņēmumiem ir svarīgi reāli sasniedzami mērķi, 
plānošana, drošība un elastība, lai tie spētu saglabāt konkurētspēju un nodrošināt darbvietas.  

Cenšoties zaļināt ekonomiku, uzņēmumi ir jāiesaista šā uzdevuma veikšanā un jāmudina 
aktīvi piedalīties, palīdzot veidot pāreju uz mazoglekļa un resursu izmantošanas ziņā efektīvu 
ekonomiku. Uzņēmumiem būtu jācenšas īstenot taisnīgas pārkārtošanās koncepciju.  
Ilgtspējīgs uzņēmums, kurā liela nozīme tiek piešķirta darbinieku viedoklim un kurā tiek 
garantētas gan informēšanas, gan uzklausīšanas tiesības, ir nozīmīgs dalībnieks. Dodot iespēju 
darba ņēmējiem un uzņēmumu padomēm aktīvi iesaistīties tādu uzņēmuma politikas pasākumu 
īstenošanā, kuru pamatā ir koncepcija “ilgtspējīgs uzņēmums ceļā uz taisnīgu pārkārtošanos”,  
tiek pavērtas labas izredzes radīt pienācīgas darbvietas, pienācīgus darba apstākļus veselīgā vidē 
un tādus reģionus, kuros ir vērts dzīvot. 

Ekoloģiski 
ilgtspējīga Eiropa 
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Digitalizācijas centrā izvirzīt cilvēku  
Digitalizācija un mākslīgais intelekts ļoti būtiski ietekmē mūsu dzīvi, darbu, mācības 
un saskarsmi. Digitālajai pārveidei ir jābūt taisnīgai, ilgtspējīgai un sociāli pieņemamai.  
Mums vajadzīga eiropeiska, uz cilvēku vērsta pieeja digitalizācijai, un mums jāizmanto 
digitalizācijas pavērtās iespējas. Vienlaikus mums būtu jāveido reāla Eiropas datu telpa,  
kas aizsargā mūsu datus un nodrošina privātumu 
un pašnoteikšanos. Eiropas tehnoloģiskā 
suverenitāte nedrīkst būt vērsta pret citiem vai 
būt pretrunā citiem, jo mums ir vajadzīga globāla 
sadarbība, kas mums dod labumu. Eiropas 
likumdošanas process nedrīkst atpalikt no 
tehnoloģiju progresa, un ļoti svarīgi ir līdzekļus 
ieguldīt nākotnei vajadzīgajās prasmēs un 
tehnoloģijās. 

Cenšoties zaļināt ekonomiku, uzņēmumi ir jāiesaista šā 
uzdevuma veikšanā. Ir būtiski sniegt iespējami labāku 
atbalstu, lai panāktu ES atveseļošanu, un vienlaikus radīt 
priekšnosacījumus inovācijai un ieguldījumiem klimata  
un vides aizsardzības jomā.

Krista Švenga,  
EESK priekšsēdētāja



Konference par Eiropas nākotni ir unikāla Eiropas Savienības sabiedrības iespēja. Uzņēmumi, 
darba ņēmēji, lauksaimnieki, patērētāji un nevalstiskās organizācijas (NVO) varēs piedalīties ES 
turpmākās politikas veidošanā, un tas stiprinās šo dalībnieku apziņu, ka viņi veido savu Eiropas 
Savienību. Dažādas izcelsmes cilvēki un visdažādāko sabiedrības slāņu pārstāvji varēs iesaistīties 
strukturētākās debatēs, kuru mērķis būs uzlabot ES darbību.

Kopš izveides 1958. gadā EESK ir apņēmīga līdzdalības demokrātijas aizstāve, un tagad Komitejai 
paveras iespēja parādīt savu pievienoto vērtību un darboties kā veicinātājai, jo EESK locekļi nāk no 
organizācijām, kas pārstāv visas sabiedrības daļas un aktīvi darbojas visās dalībvalstīs.

Konference būtu jāizmanto, lai veidotu dažādu līmeņu saiknes starp

• pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem;
• pilsonisko sabiedrību un politikas veidotājiem;
• patiesajiem procesu dalībniekiem un organizācijām;
• valstu un ES līmeņa dalībniekiem.

Konferencē īpaši svarīgi ir spriest par tādiem tematiem kā Eiropa, kādu vēlamies izveidot, dilemma 
starp valstu suverenitāti un nepieciešamību rast kopīgus Eiropas risinājumus, nacionālā identitāte 
un kultūru daudzveidība.
  
Komiteja vēl 2017. gadā pieņēma rezolūciju par Eiropas nākotni. Ar minēto rezolūciju Komiteja 
reaģēja uz Komisijas tajā gadā publicēto balto grāmatu, kurā aplūkoti pieci iespējamie scenāriji, 
kāda varētu būt 27 dalībvalstu Eiropas Savienības attīstība līdz 2025. gadam. Esam lepni par to,  
ka EESK rezolūcija bija pirmais ieguldījums ES mēroga debatēs par Eiropas nākotni.  
Esam apņēmības pilni sniegt būtisku un lietderīgu ieguldījumu konferencē par Eiropas nākotni.  
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Kopš izveides 1958. gadā EESK ir apņēmīga 
līdzdalības demokrātijas aizstāve, un tagad 
Komitejai atkal paveras iespēja parādīt savu 
pievienoto vērtību un darboties kā veicinātājai, 
jo EESK locekļi nāk no organizācijām, kas pārstāv 
visas sabiedrības daļas un aktīvi darbojas visās 
dalībvalstīs.

Krista Švenga,  
EESK priekšsēdētāja



Ļoti svarīgs EESK uzdevums ir atjaunot savu reputāciju un atgūt uzticēšanos un uzticamību gan 
ārēji, citu ES iestāžu un sabiedrības skatījumā, gan arī iekšēji, Komitejas locekļu un darbinieku 
skatījumā. EESK locekļi un darbinieki būs lepni strādāt tādā iestādē, kas ir vienota un atbilst 
augstākajiem ētiskajiem un profesionālajiem standartiem un kam ir vislabākā ārējā 
reputācija.
 
Nodrošinot pilnīgu pārredzamību un saskaņotību, nekavējoties tiks veltītas visas vajadzīgās pūles 
un veikti visi vajadzīgie pasākumi un darbības, lai

• pārskatītu un pilnveidotu EESK Reglamentu un Rīcības kodeksu, ievērojot gan Eiropas 
Parlamenta ieteikumus, gan OLAF un Eiropas Ombuda ziņojumus un nodrošinot pienācīgus 
(tostarp ar veselību saistītus) darba apstākļus Komitejas darbiniekiem un locekļiem; 

• atjaunotu uzticēšanos un saskaņu starp visām trim grupām, locekļiem un darbiniekiem,  
kam jāsadarbojas kā vienotai komandai, kura cenšas panākt konsensu.

Komitejas pamatuzdevums ir organizētas pilsoniskās sabiedrības viedokļa paušana Eiropas līmenī. 
Lai mēs varētu izpildīt savu uzdevumu, mums jāatceras, cik svarīgi ir rast visu trīs EESK grupu 
kopsaucēju: mūsu sūtība Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā nav tikai pārstāvēt darba 
devēju, darba ņēmēju vai NVO viedokli. Mūsu pievienotā vērtība slēpjas panāktajā kopsaucējā, 
ko mēs darām zināmu ES iestādēm un dalībvalstīm, vienlaikus ievērojot sarkanās līnijas,  
kuras nedrīkstam pārkāpt un kuras jārespektē visām grupām. Kādu vienu interešu pārstāvēšana 
nenodrošina mūsu iestādes leģitimitāti — visiem jāsaprot, ka esam dažādu tautību pārstāvji un 
ka mums ir dažāda izcelsme, bet mūsu uzdevums ir apņēmīgi vairot Eiropas kopējo labumu. 

Savstarpējas 
iekšējās 
uzticēšanās un 
Komitejas ārējās 
reputācijas 
atjaunošana  

Eiropas Ekonomikas
un sociālo lietu komiteja
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EESK ir vienīgā saikne starp ES politisko varu un organizētu pilsonisko sabiedrību. Pilsoniskās 
sabiedrības un patieso procesu dalībnieku ciešāka iesaistīšana valstu un ES līmenī notiekošajās 
debatēs rada pievienoto vērtību politikas veidošanas procesam un padara to demokrātiskāku, 
efektīvāku un iedzīvotāju vajadzībām atbilstošāku.

Mūsu pūliņi tiks veltīti mūsu galvenajam instrumentam, atzinumiem, lai uzlabotu to sagatavošanu 
un skaidrāk nodotu citām ES iestādēm tajos pausto vēstījumu. Cieša sadarbība ar Eiropas 
Komisiju pat pirms jauno priekšlikumu publiskošanas un ātra atzinumu izstrāde dos mums 
iespēju savlaicīgi paust savu viedokli. Aicinu visus Komitejas locekļus proaktīvi un sistemātiski 
vērot atzinumu virzību arī pēc to pieņemšanas. Mēs iedibināsim strukturētu dialogu ar Eiropas 
Parlamenta referentiem un Padomi un sazināsimies ar attiecīgajām ieinteresētajām personām. 

Ar politikas novērtējumiem EESK var parādīt, kā ES tiesību akti un programmas tiek īstenotas 
vietējā līmenī un kā tās vērtē dalībvalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Mēs varam sekot 
līdzi ES politikas pasākumu īstenošanai un vērtēt, vai ES pilda savus solījumus, minēt nepiemērotus 
politikas pasākumus un procedūras un ieteikt uzlabojumus. 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai var būt svarīga loma arī Eiropas pusgada norisēs, 
kurās tā var būt uzticams partneris un paust pilsoniskās sabiedrības viedokļus. Tādā veidā varētu 
uzlabot EESK pamanāmību valstu līmenī.

Mūsu darba kārtībā jābūt arī procedūru vienkāršošanai, ko var panākt, iespējami labi izmantojot 
digitalizācijas pavērtās iespējas un uzlabojot pārredzamību. 

Balstoties uz šo programmu, nākamajā pilnvaru periodā varēsim veicināt Eiropas ekonomikas 
uzplaukumu un palīdzēt tai kļūt sociāli iekļaujošai un ekoloģiski ilgtspējīgai. Esam apņēmības 
pilni paveikt šo uzdevumu.

Kopā mums izdosies.

Vienoti Eiropas 
nākotnei! 
#United4FutureEU
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#United4FutureEU

www.eesc.europa.eu

www.eesc.europa.eu/facebook

www.eesc.europa.eu/twitter

www.eesc.europa.eu/instagram

www.eesc.europa.eu/youtube

www.eesc.europa.eu/linkedin
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