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1. Ievads 

 

1.1. Gan pandēmija, gan karš Ukrainā pierādīja, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai ES būtu labi sagatavota 

neparedzētiem notikumiem. Tas apliecina, cik svarīgi ir veikt prognozēšanas darbības, 

identificējot vājos signālus un ieskicējot dažādus scenārijus, lai ES politikas veidotājiem, 

sociālajiem partneriem un citiem pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem palīdzētu uzlabot 

noturību, novērst riskus un izmantot iespējas. EESK aicina stratēģiskajā prognozēšanā pievērst 

daudz lielāku uzmanību ģeopolitiskajām norisēm ne tikai Eiropā, bet arī ārpus tās1, kā arī šo 

norišu ietekmei uz drošību, tirdzniecību, bēgļiem un viņu integrāciju uzņemošajās sabiedrībās. 

 

1.2. Pandēmija un karš atkal izgaismo pilsoniskās sabiedrības un tās institūciju ietekmi un nozīmi 

krīžu seku novēršanā un palīdzības sniegšanā cilvēkiem. Tāpēc EESK aicina Komisiju vairāk 

atzīt pilsoniskās sabiedrības un tās institūciju nozīmi, piešķirot tām nozīmīgu vietu ES politikā. 

 

1.3. ES globālais spēks izriet no tās kopīgajām vērtībām, kuru pamatā ir demokrātija, tiesiskums un 

ES ekonomikas un sociālais modelis. Secīgi satricinājumi liecina par to, cik svarīgi ir veidot 

noturīgāku Eiropas ekonomiku un mazināt dažādu krīžu sekundāro ietekmi (inflāciju, enerģijas 

un izejvielu cenu pieaugumu un piegādes iztrūkumu, piegādes ķēdes traucējumus). Eiropai ir 

jāsamazina atkarība un pakļautība neuzticamiem piegādātājiem, tomēr vienlaikus arī jāveido 

koalīcijas ar līdzīgi domājošiem partneriem un jādažādo piegādes avoti. 

 

1.4. Līdzās enerģētikai Krievija un Ukraina ieņem ievērojamu vietu arī ES metālu importā, kas ir 

kritiski svarīgi vairākām stratēģiskām nozarēm2. Abas valstis ir nozīmīgas vairāku 

lauksaimniecības produktu, piemēram, graudu un eļļas augu, eksportētājas. Eksporta 

pārtraukšana no šīm valstīm jau ir izraisījusi milzīgu lauksaimniecības preču cenu pieaugumu 

pasaulē. Sekas īpaši jūtamas pasaules nabadzīgākajās valstīs, un tieši nabadzīgākie cilvēki cietīs 

visvairāk. Šajā ziņā EESK atkārtoti aicina paātrināt Eiropas stratēģiskās un tehnoloģiskās 

autonomijas attīstību un mazināt mūsu atkarību no enerģijas, kritiski svarīgām izejvielām un 

pārtikas3. 

 

1.5. Lai nepieļautu krasas ekonomiskās un sociālās sekas, ES enerģētikas politikai jābūt reālai, 

jāpalīdz veidot Enerģētikas savienību un sasniegt klimata mērķus, neuzliekot papildu slogu 

neaizsargātiem patērētājiem un darba ņēmējiem un nemazinot Eiropas uzņēmumu 

konkurētspēju. Eiropas Savienībai ir jāstrādā, lai sasniegtu savus vērienīgos klimata mērķus, 

vienlaikus nodrošinot energoapgādes stabilitāti un drošību par uzņēmumiem un iedzīvotājiem 

pieejamām izmaksām. 

 

1.6. Eiropas sabiedrību jau ir smagi skārusi pandēmija, un šī krīze ir vēl viens milzīgs satricinājums, 

ko pārsvarā izjūt visneaizsargātākie mūsu sabiedrības locekļi. Solidaritātei un sociālajai 

konverģencei ir jābūt arī turpmākās ES politikas virzītājspēkam; reaģēšana uz karu Ukrainā 

dārgi maksās ikvienam, un mums ir jāgādā, ka šis slogs tiek sadalīts taisnīgi. EK varētu turpināt 

                                                      
1

 INT 958. 

2
 EESK rezolūcija “Karš Ukrainā un tā ekonomiskā, sociālā un vidiskā ietekme”. 

3 
 Turpat. 
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diskusijas ar dalībvalstīm par iespējamiem ilgtermiņa instrumentiem, piemēram, bezdarba 

pārapdrošināšanas shēmām, lai risinātu sistēmiskas problēmas, ko vēl vairāk saasinājusi 

pašreizējā krīze. Būtu jāizpēta un jāapspriež ar sociālajiem partneriem arī SURE mehānisma 

ietekme un iespējamā turpmākā izmantošana. 

 

1.7. EESK aicina Eiropas Komisiju labāku regulējumu saglabāt kā prioritāti un mudina Komisiju un 

ES likumdevējus konsekventi padziļināt un attīstīt visus ES labāka regulējuma sistēmas 

aspektus, turklāt savā darbā sistemātiski izmantojot labāka regulējuma nodrošināšanas 

instrumentus un pamatnostādnes. Tādēļ EESK mudina Komisiju arī turpmāk veicināt labāka 

regulējuma principu un instrumentu piemērošanu visos savos dienestos. 

 

1.8. Ilgtspējīgas attīstības pieeja būtu jāpieņem kā visu politikas virzienu, programmu un pasākumu 

visaptverošs un neatņemams mērķis. Lai veicinātu atlabšanu pēc krīzēm, Komisijai un 

dalībvalstīm būtu jānosaka un jācenšas īstenot tādu politiku un tādas iniciatīvas, kas vienlaikus 

dod ieguvumus ekonomikai, sabiedrībai un videi, t. i., stiprina uzņēmējdarbības vidi, uzlabo 

darba un dzīves apstākļus un atvieglo pāreju uz klimatneitrālu aprites ekonomiku. 

 

1.9. ES atveseļošana un noturība pret krīzēm lielā mērā ir atkarīga no ilgtspējīgas izaugsmes, 

sociālās konverģences, labvēlīgas uzņēmējdarbības vides un pozitīvas nodarbinātības un 

nodarbinātības apstākļu attīstības saskaņā ar Eiropas zaļo kursu, Eiropas sociālo tiesību pīlāru 

un tā rīcības plānu, kā arī ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Visiem veiktajiem politikas 

pasākumiem ir jāsekmē uzņēmumu, uzņēmējdarbības un darbvietu radīšanas ilgtspēja, kā arī 

jāuzlabo darba un dzīves apstākļi. 

 

1.10. Lai gan ir jārisina neatliekamas problēmas, ir svarīgi neaizmirst arī par ES pamatprincipiem, 

piemēram, par vienotā tirgus efektīvu īstenošanu, un par ilgtermiņa vajadzībām, piemēram, 

klimatneitralitātes sasniegšanu līdz 2050. gadam, kā arī nabadzības un sociālās atstumtības 

apkarošanu, lai iedzīvotājiem un uzņēmumiem nodrošinātu sekmīgu nākotni. Tāpēc Komisijai 

būtu jāturpina atvieglot un veicināt ieguldījumus pētniecībā un inovācijā, pienācīgi ņemot vērā 

to, ka steidzami ir jārod risinājumi un jāuzlabo noturība pret ģeoekonomiskajiem, sociālajiem, 

veselības un vides riskiem. 

 

1.11. Lai nostiprinātu stāvokli pasaulē, līdzās iekšējā tirgus stiprināšanai un kritisko atkarību 

samazināšanai ir vajadzīgi arī panākumi eksporta jomā. Komisijai būtu jāizpēta, kā palielināt 

Eiropas uzņēmumu konkurētspēju kopumā un kā konkrēti veicināt ES uzņēmumu pozīcijas 

nostiprināšanos globālajos tehnoloģiju, produktu un risinājumu tirgos, reaģējot uz globālajām 

megatendencēm un tādām problēmām kā klimata pārmaiņas. Tai arī jāstiprina veselības nozares 

spēja uzlabot pētniecību un metodes, lai pārvaldītu augošo pieprasījumu pēc aprūpes, kā arī 

iespējamās pandēmijas nākotnē. Tam jāietver atbalsts standartu izstrādei un starptautiskai 

popularizēšanai, ko veic Eiropas uzņēmumi un inovatori, jo standarti veido tirgus. 

 

1.12. Lai nostiprinātu ES lomu pasaulē, ir vajadzīga stingra dalībvalstu vienotība un kopīgas pūles. 

Komisijai būtu jāizmanto krīžu laikā panāktā vienotība un jāapzina iespējas, kā uzlabot ES 

atveseļošanu, konkurētspēju ilgtermiņā un iedzīvotāju labbūtību, arvien vairāk balstoties uz 

inovāciju un prasmēm, nevis uz valsts atbalstu vai tirdzniecības un sadarbības šķēršļiem. 
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Attiecībās ar pārējo pasauli Savienībai joprojām būtu jātiecas uz nabadzības izskaušanu un 

cilvēktiesību aizsardzību. 

 

2. Eiropas zaļais kurss 

 

2.1. EESK ir atbalstījusi Eiropas zaļā kursa īstenošanu un norādījusi, ka tam jānotiek sociāli taisnīgi, 

ievērojot nosacījumus par Eiropas pārtikas nodrošinājumu, kā arī energoapgādes drošību par 

pieņemamu cenu. Tas attiecas arī uz paketi “Gatavi mērķrādītājam 55 %”, kas visā Eiropā 

atšķirīgi ietekmēs nozares, uzņēmumus, reģionus, kopienas un cilvēkus. EESK uzsver, ka gan 

plānošanas, gan īstenošanas posmā ir svarīgi aktīvi iesaistīt sociālos partnerus un attiecīgās 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Ir ārkārtīgi svarīgi motivēt iedzīvotājus un ieinteresēto 

personu grupas aktīvi piedalīties pārejā uz mazoglekļa sabiedrību. 

 

2.2. EESK norāda: lai Eiropas Savienībā izveidotu konkurētspējīgu, taisnīgu, klimatneitrālu aprites 

ekonomiku, iniciatīvām, kas saistītas ar Eiropas zaļo kursu, ir jābūt savstarpēji papildinošām un 

savstarpēji pastiprinošām tādās jomās kā klimats, enerģētika, transports, ēkas, rūpniecība, 

mežsaimniecība un pārtikas sistēmas. EESK aicina uzlabot arī zaļās un digitālās pārkārtošanās 

savstarpējo papildināmību. 

 

2.3. Lai uzraudzītu, kā notiek pāreja uz ekonomiski, sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgu izaugsmi 

saskaņā ar Eiropas zaļo kursu, EESK aicina izstrādāt atbilstīgu rādītāju kopumu “papildus IKP”. 

Būtu jāizstrādā īss ar IKP nesaistītu rezultātu apkopojums, kas jāiekļauj gan Eiropas zaļā kursa 

rezultātu apkopojumā, gan Eiropas ekonomikas pārvaldības procesā. Tādā veidā arī jānodrošina 

informācija politikas izstrādei, jāuzlabo komunikācija un jāveicina mērķu izvirzīšana. 

 

2.4. EESK atbalsta Eiropas Ilgtspējīgas darbības taksonomijas (“ES taksonomijas”) mērķi — 

novirzīt ieguldījumus ilgtspējīgiem projektiem un darbībām. Šajā nolūkā Komisija ir 

izstrādājusi noteikumu kopumu, lai noteiktu, kādus ieguldījumus var dēvēt par videi nekaitīgiem 

(zaļiem) ieguldījumiem. EESK aicina izstrādāt taksonomiju, ņemot vērā sabiedrības vajadzības, 

piemēram, energoapgādes drošību, būtiskās izejvielas un preces, kā arī pievērst lielāku 

uzmanību sociālās ilgtspējas aspektiem, piemēram, nodarbinātībai un cilvēktiesībām, vienlaikus 

ievērojot dalībvalstu kompetenci un atšķirīgās darba attiecību sistēmas, kā arī objektīva 

novērtējuma iespējamību saistībā ar piekļuvi finansējumam. EESK jau pašā sākumā ir 

apgalvojusi, ka zaļais kurss var būt un būs veiksmīgs tikai tad, ja tas būs arī sociālais kurss. 

Attiecībā uz taksonomijas sociālajiem aspektiem EESK pašlaik izstrādā pašiniciatīvas atzinumu 

“Sociālā taksonomija — izaicinājumi un iespējas”. Taksonomija būtu jāizmanto arī saistībā ar 

ES zaļo obligāciju standartu. EESK uzskata, ka, izmantojot starptautisko platformu ilgtspējīga 

finansējuma jomā, ir svarīgi taksonomiju saskaņot starptautiskā līmenī. 

 

2.5. Lai risinātu ar Eiropas zaļo kursu saistītās sociālās un darba problēmas, EESK aicina Komisiju 

ierosināt papildu politikas pasākumus, kas stiprinātu Eiropas zaļā kursa sociālo un darba 

dimensiju, saskaņojot to ar vērienīgiem sociālajiem mērķiem saskaņā ar Portu deklarāciju, 

Eiropas sociālo tiesību pīlāru un SDO pamatnostādnēm par taisnīgu pārkārtošanos. Piemēram, 

EESK aicina ES iestādes plānot un analizēt zaļās pārkārtošanās iespējamo ietekmi uz 

nodarbinātību un prasmēm dažādās valstīs, reģionos un nozarēs, tostarp ietekmi uz 

apakšuzņēmējiem un pakārtotajām vērtības ķēdēm. EESK arī prasa gādāt, lai nacionālajos 
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enerģētikas un klimata plānos būtu iekļautas taisnīgas pārkārtošanās stratēģijas. Turklāt ir 

svarīgi paredzēt un pārvaldīt pārmaiņas darba pasaulē, cita starpā izmantojot mērķtiecīgu 

atbalstu — piemēram, uzlabojot nepieciešamās prasmes, nodrošinot sociālo aizsardzību un visus 

attiecīgos sabiedrības locekļus iesaistot pārkārtošanas veidošanā —, kā arī papildu 

priekšlikumus, kā iesaistīt apjomīgus publiskos un privātos ieguldījumus pārkārtošanās 

atbalstam, un ievērojami palielināt Taisnīgas pārkārtošanās fonda apjomu un piemērošanas 

jomu, lai pielāgotos problēmu risināšanai. 

 

2.6. EESK aicina nodrošināt, ka ES tiesiskais regulējums ļauj ES uzņēmumiem, tostarp MVU, kļūt 

par līderiem zaļās uzņēmējdarbības jomā, vienlaikus novēršot ražošanas pārvietošanas risku un 

aizsargājot pret tādu importu, kas palielina negatīvu ietekmi uz vidi. Tas īpaši attiecas uz 

energoietilpīgām nozarēm. EESK arī aicina palīdzēt MVU labāk izprast un pārvaldīt aizvien 

pieaugošās klimata un vides prasības, kuras uz tiem attiecas gan tieši, gan netieši. 

 

2.7. EESK prasa sniegt spēcīgu inovācijas atbalstu nozarēm, lai izstrādātu un ieviestu videi 

nekaitīgas tehnoloģijas, materiālus, ražojumus, ražošanas procesus un uzņēmējdarbības 

modeļus, piemēram, popularizējot programmas attiecībā uz ūdeņradi, baterijām, pusvadītājiem, 

oglekļa uztveršanu un izmantošanu, kā arī aprites ekonomikas praksi dažādās jomās, piemēram, 

iepakošanā. 

 

2.8. Lai palielinātu ES globālo ietekmi klimata pārmaiņu mazināšanas jomā, Eiropas Savienībai ir 

jānodrošina ES rūpniecības nozarēm konkurētspējīgi nosacījumi, lai varētu izmantot eksporta 

iespējas, ko sniedz globālais pieprasījums pēc klimata tehnoloģijām un risinājumiem, un 

tādējādi palielinātu ES oglekļa ziņā pozitīvo pēdu.  

 

2.9. Industriālās alianses ir veiksmīga metode liela mēroga un pārrobežu rūpniecisko projektu 

izstrādei stratēģiskās jomās. Šīs industriālās alianses kopā ar svarīgiem projektiem visas Eiropas 

interesēs (IPCEI) ir būtiskas atveseļošanai un Eiropas standartu un pamattehnoloģiju 

veicināšanai, it īpaši jomās, kurās tirgus viens pats nespēj to nodrošināt vai tiek izkropļots. 

 

2.10. Būtu jāpastiprina virzība uz reālu enerģētikas savienību, lai nodrošinātu enerģētikas 

pārkārtošanu uz pieejamu, nekaitīgu, konkurētspējīgu, drošu un ilgtspējīgu energosistēmu. 

Ņemot vērā pašreizējās problēmas, ko izraisījis Krievijas un Ukrainas karš, Komisijai būtu 

jākoncentrējas uz pasākumiem, kas dod vislielāko labumu attiecībā uz visiem enerģētikas 

savienības mērķiem un vienlaikus veicina neatliekamu problēmu risināšanu un ilgtermiņa 

mērķu sasniegšanu. 

 

2.11. Reaģējot uz situāciju Ukrainā, tika izstrādāts paziņojums par REPpowerEU 4, kam pēc 

Eiropadomes lūguma sekoja REPowerEU plāns ar priekšlikumiem5, kuru pareiza īstenošana var 

ievērojami paātrināt gan Eiropas Savienības enerģētisko neatkarību, gan ilgtspēju. Lai iegūtu 

neatkarību no Krievijas gāzes un citiem fosilajiem kurināmajiem, nepieciešama gan steidzama 

piegādātāju un enerģijas avotu dažādošana, gan pastiprināta solidaritāte, gan ilgtermiņa 

pasākumi, kas veicina pāreju uz oglekļneitralitāti, ņemot vērā dažādu dalībvalstu un reģionu 

                                                      
4 

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511. 

5 
 https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_en. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_lv


 

EESC-2022-02408-00-00-RES-TRA (EN) 5/19 

īpatnības un pieejamos alternatīvos avotus. Tomēr, lai nodrošinātu procesa veiksmīgu norisi, ir 

jāmobilizē pietiekami privātie un publiskie ieguldījumi, tai skaitā pilnībā izmantojot ANM un 

kohēzijas politikas fondus. Kā norādīts iepriekš6, Krievijas gāzes pieprasījuma samazināšana 

par divām trešdaļām līdz 2022. gada beigām ir sarežģīts uzdevums un nozīmētu diversifikāciju: 

no vienas puses un galvenokārt īstermiņā, izmantojot LNG un biometānu, un, no otras puses, ar 

energoefektivitātes un plašāka atjaunīgo energoresursu izmantojuma palīdzību. Nedrīkstētu 

pieļaut infrastruktūras bloķēšanu, kas nākotnē var samazināt reālistisku alternatīvu klāstu, un 

pēc iespējas vairāk būtu jāiegulda atjaunīgajos energoresursos un atbalsta infrastruktūrās. Lai 

nodrošinātu šiem politikas priekšlikumiem atbalstu sabiedrībā un lai tos varētu ilgtspējīgi un 

sekmīgi īstenot, to izstrādē ir cieši jāiesaista sociālie partneri un pilsoniskā sabiedrība. Turklāt, 

lai ārēju krīžu gadījumos paaugstinātu reaģēšanas līmeni, Eiropas Savienības Padomē būtu 

vajadzīga pastāvīga koordinācijas struktūra. 

 

2.12. ES enerģijas tirgus turpmākai integrācijai būs svarīga nozīme energoapgādes pieejamības un 

drošības uzlabošanā. Šim nolūkam ir jāizveido pietiekama starpsavienojumu jauda7 un atbilstīga 

infrastruktūra, it īpaši “enerģijas salās” (piemēram, Pireneju pussalā8). Lai veicinātu ES 

konkurētspējas priekšrocības atjaunīgo energoresursu jomā un nodrošinātu, ka atjaunīgo 

energoresursu izmantošana neapdraud energoapgādes drošību, būtu jāizstrādā reāls ceļvedis 

efektīvas atjaunīgo energoresursu infrastruktūras attīstībai un ieviešanai, tostarp uzglabāšanas 

jaudām un pietiekamiem pārvades starpsavienojumiem, kas saražoto lieko apjomu ļautu 

eksportēt uz citām dalībvalstīm. Lai ātri ieviestu tīras enerģijas infrastruktūru, dalībvalstīm 

jāpaātrina atļauju piešķiršana. 

 

2.13. Lai veicinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, Eiropas Savienībai būtu jāpopularizē oglekļa 

cenas noteikšana pasaules mērogā. Oglekļa nodokļi būtu jāizstrādā un jāracionalizē tā, lai tie 

simetriski atspoguļotu ietekmi uz klimatu un ietvertu pasākumus oglekļa sekvestrēšanai no 

atmosfēras. Turklāt EESK būtu jāturpina īstenot savu mērķi — pakāpeniski atcelt subsīdijas 

tādiem energoresursiem, kas kaitīgi klimatam un videi, vienlaikus gādājot, ka pāreja uz 

klimatneitrālu ekonomiku notiek taisnīgā veidā. 

 

2.14. Pašreizējais enerģijas cenu kāpums rada lielu apdraudējumu, kas var izpausties gan kā 

enerģētiskās nabadzības palielināšanās, gan enerģiju izmantojošo uzņēmumu konkurētspējas 

samazināšanās. EESK aicina veikt pasākumus, ar kuriem sekmīgi mazinātu enerģijas cenu 

pieauguma ietekmi un novērstu enerģētisko nabadzību, arī ES mājsaimniecībās. Lai palīdzētu 

MVU un energoietilpīgām nozarēm pārdzīvot krīzi, ir vajadzīgi arī pagaidu un mērķtiecīgi 

pasākumi enerģijas cenu kāpuma ietekmes ierobežošanai. 

 

2.15. Ilgtermiņā apsverot, kā enerģijas tirgus reaģē uz satricinājumiem, ir svarīgi pievērsties enerģijas 

cenu (pašlaik gāzes cenu) pieauguma cēloņiem, kā ierosinājusi Eiropas Savienības 

                                                      
6

 TEN/778. REPowerEU: Vienota Eiropas rīcība cenas ziņā pieejamākai, drošākai un ilgtspējīgākai enerģijai. 

7
 Starpsavienojums jau ir ES mērķis (vismaz 15 % līdz 2030. gadam, tomēr dažas valstis šajā ziņā krietni atpaliek) 

https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_en. 

8
 Komisijas dokuments par “enerģijas salām” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/MEMO_18_4622. 

https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_en.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/MEMO_18_4622
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Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER), pamatojoties uz tās neseno novērtējumu9 par 

pašreizējo elektroenerģijas tirgus struktūru un cenu noteikšanas sistēmu. Turklāt varētu apsvērt 

pārskatīšanu attiecībā uz tirgiem, kuros ir augsta energoapgādes koncentrācija un tādējādi var 

tikt traucēta normāla darbība. 

 

2.16. Enerģētikas pārkārtošanā galvenā uzmanība būtu jāpievērš iedzīvotājiem un patērētājiem, 

atbalstot energokopienas un atbildības uzņemšanos vietējā līmenī un palīdzot enerģijas 

patērētājiem kļūt par ražojošiem patērētājiem. EESK aicina īstenot pārredzamas informācijas, 

konsultāciju un izglītošanas kampaņas, lai mudinātu iedzīvotājus iesaistīties enerģētikas 

pārkārtošanā. 

 

2.17. EESK arī aicina pievērst lielāku uzmanību pārejas problēmām ceļā uz oglekļneitrālu sabiedrību, 

it īpaši attiecībā uz nozarēm, kurām dažādu tehnisku un/vai finansiālu iemeslu dēļ nepieciešams 

laiks, lai pielāgotos un saglabātu konkurētspēju tirgū. 

 

2.18. EESK ir atzinīgi novērtējusi TEN-T regulas atjaunināšanu, lai tā labāk atbilstu aktuālajiem 

mērķiem un vajadzībām. Īpaša uzmanība jāpievērš prioritāšu noteikšanai un tāda tīkla izveidei, 

kas ar Eiropas koridoriem savieno visas dalībvalstu galvaspilsētas, lielās pilsētas, ostas, lidostas 

un termināļus. Koridoros pēc vajadzības būtu jāiekļauj “jūras tilti” vai augsta blīvuma regulārie 

Ro-Ro jūras savienojumi starp koridora ostām. Teritoriālās kohēzijas ziņā EESK uzskata, ka 

pamattīkla koridori ir labāk jāsavieno ar reģionālo, pilsētu un vietējo dimensiju. Jāapzina arī 

neatbilstības starp TEN-T tehniskajām prasībām un militārās mobilitātes prasībām, lai transporta 

infrastruktūra būtu izmantojama divējādi. 

 

2.19. Ņemot vērā TEN-T projektu diezgan ilgo sagatavošanas laiku, EESK atbalsta Eiropas 

regulējuma un finansējuma sistēmu, lai transporta koridoru un projektu īstenošanā nodrošinātu 

vidēja termiņa un ilgtermiņa stabilitāti, līdz būs pabeigts Eiropas tīkls. EESK arī aicina 

steidzami izstrādāt nacionālos plānus par parasto un ārkārtas finansējumu TEN-T infrastruktūras 

uzturēšanai un Eiropas līmenī — pamattīkla uzraudzības plānu. 

 

2.20. Ņemot vērā aviācijas būtisko nozīmi Eiropas Savienībai, EESK aicina īstenot visaptverošu un 

efektīvu pieeju, lai veicinātu ilgtspējīgas aviācijas atveseļošanu un izaugsmi. 

 

2.21. Lai sekmētu centienus samazināt autotransporta radītās emisijas, EESK aicina ieviest labvēlīgus 

reglamentējošus nosacījumus lielāku un smagāku kravas transportlīdzekļu un to sastāvu 

izmantošanai attiecīgajās dalībvalstīs un starp tām. Eiropas Komisijai būtu jāapsver kravu 

pārvadājumu nākotne un īpašās problēmas, kā arī nākamajos gados paredzamais kravas 

automobiļu vadītāju trūkums, ko var izraisīt gan paaudžu maiņa, gan sarežģītie darba apstākļi. 

Šajā kontekstā multimodālo kravu pārvadājumu attīstība ir svarīga, lai palielinātu dzelzceļa 

kravu pārvadājumu kā pilnīgas loģistikas ķēdes daļas pievilcību un vienlaikus uzlabotu 

transporta nozares darba ņēmēju darba apstākļus. 

 

                                                      
9

 http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment%20of%

20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf. 

http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER&%23039;s%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER&%23039;s%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
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2.22. EESK atzinīgi vērtē ES pilsētu mobilitātes sistēmas attīstību un aicina rīkoties, lai pilsētas 

transports, īpaši sabiedriskais transports, kļūtu iekļaujošāks, tādējādi palīdzot nodrošināt 

iedzīvotājiem vienlīdzīgas iespējas. 

 

2.23. Lai veicinātu ilgtspējīgu un gudru mobilitāti, EESK aicina Komisiju nākt klajā ar stingru 

iniciatīvu, kuras mērķis būtu sākt liela mēroga digitālos projektus transporta jomā, kas ir 

ārkārtīgi svarīgi, piemēram, efektīvai multimodalitātei un optimālam jaudas izmantojumam. 

 

2.24. Tā kā enerģētikas, transporta un digitālās sistēmas ir aizvien ciešāk saistītas, ir vajadzīgi 

integrētie transporta, digitālie un enerģētikas tīkli. Lai uzlabotu sinerģiju un palielinātu visu 

infrastruktūru izturētspēju, EESK aicina gan pašreizējā, gan ilgtermiņa skatījumā izvērtēt 

galvenos šo sistēmu savstarpējās savienotības trūkumus un ievainojamību. 

 

2.25. EESK arī aicina palielināt enerģētikas, transporta un digitālā tīkla noturību pret klimata 

pārmaiņām, dabas katastrofām un cilvēku izraisītām katastrofām, lai radītu un saglabātu 

infrastruktūras ilgtermiņa vērtību. Kopumā EESK aicina veikt pasākumus, kas veicinātu 

pielāgošanos klimata pārmaiņām un to ietekmei. 

 

2.26. Lai nodrošinātu pārtikas sistēmu ilgtspēju un Eiropas ražotāju konkurētspēju, EESK aicina 

veicināt atvērtu stratēģisko autonomiju — arī uzlabotu olbaltumvielu autonomiju —, nodrošināt 

tirdzniecības standartu (ekonomisko, sociālo, vides) savstarpīgumu, veicināt pētniecību, sekmēt 

digitalizāciju, izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas un sēklas, kā arī veicināt godīgas cenas, kurās 

iekļautas augstākas izejvielu izmaksas un ilgtspējas palielināšanas izmaksas. 

 

2.27. Kopējai lauksaimniecības politikai un kopējai zivsaimniecības politikai būtu jāsniedz būtisks 

ieguldījums ilgtspējīgāku un noturīgāku pārtikas sistēmu izveidē. Jānodrošina strukturēta un 

plaša pilsoniskās sabiedrības līdzdalība stratēģijas “No lauka līdz galdam” īstenošanā. 

Priekšlikumā par ilgtspējīgu pārtikas sistēmu tiesisko regulējumu būtu jāiekļauj skaidri 

mērķrādītāji, rādītāji un stabils uzraudzības mehānisms, kā arī rezultātu apkopojums. 

 

3. Digitālajam laikmetam gatava Eiropa 

 

3.1. Pandēmija un karš Ukrainā pierāda, ka digitālajām tehnoloģijām ir ārkārtīgi svarīga nozīme un 

ka Eiropas Savienībai ir jāpalielina digitālā suverenitāte. EESK ir atzinīgi novērtējusi “Digitālo 

kompasu” un Digitālās desmitgades ceļu un aicina faktiski ieviest pārvaldības mehānismu un 

veicināt mērķrādītāju ātru īstenošanu. Pandēmija ir arī izcēlusi problēmas, ko var radīt digitālā 

pārkārtošanās, un EESK aicina stiprināt sociālo dialogu Eiropas, valstu un rūpniecības līmenī, 

lai nodrošinātu, ka šī pārkārtošanās ir arī taisnīga. 

  

3.2. EESK uzskata, ka Komisijas un dalībvalstu sadarbībai ir izšķiroša nozīme progresa izvērtēšanā 

un mērķu sasniegšanai nepieciešamo pasākumu novērtēšanā, arī ar daudzvalstu projektiem. 

EESK arī aicina saistībā ar ziņojumu par stāvokli digitālajā desmitgadē sekmēt zināšanu un 

labas prakses apmaiņu starp dalībvalstīm.   

 

3.3. EESK ir uzsvērusi, ka digitālā pārkārtošanās ir jāīsteno ilgtspējīgi, uz cilvēku vērstā veidā, 

iekļaujoši un atbilstīgi visu vajadzībām, nepadziļinot pašreizējo digitālo plaisu un neradot jaunu 
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nevienlīdzību, nodrošinot darba apstākļus, darba un privātās dzīves līdzsvaru, kā arī darba 

ņēmēju veselību un drošību. Šajā nolūkā ir svarīgi arī paredzēt un pārvaldīt pārmaiņas darba 

vidē, izmantojot sociālo dialogu dažādos līmeņos un uzlabojot vajadzīgās prasmes, kā arī radot 

pienācīgus darba apstākļus, tostarp attiecībā uz tāldarbu un platformu darbu, kā arī ES līmenī 

veicot novērtējumu par tā sauktajām “tiesībām būt bezsaistē”. 

 

3.4. Ieguldījumi digitālajā infrastruktūrā, kuri uzlabos piekļūstamību, un vienotā datu tirgus attīstība 

ir ļoti svarīgi un obligāti priekšnosacījumi, kas nodrošinās pienācīgu digitālo attīstību visos ES 

reģionos. EESK aicina efektīvi īstenot pasākumus, kas veicina datu brīvu apriti, vienlaikus 

nodrošinot datu, privātuma un intelektuālā īpašuma pienācīgu aizsardzību. 

 

3.5. Eiropas Savienībai būtu jāturpina virzība uz drošas un autonomas kosmosā izvietotas 

savienojamības sistēmas izveidi, lai nodrošinātu garantētus un noturīgus satelītsakaru 

pakalpojumus, kas palielinās ātrdarbīgu, nepārtrauktu platjoslas un savienojumu pieejamību visā 

Eiropā. 

 

3.6. EESK uzskata, ka ir svarīgi turpināt attīstīt intelektiskas transporta sistēmas, lai izveidotu 

vienotu Eiropas mobilitātes datu telpu, tādējādi uzlabojot efektivitāti un radot 

priekšnosacījumus darba apstākļu uzlabošanai, kā arī netraucētai multimodalitātei. 

 

3.7. EESK uzskata, ka digitālo finanšu pakalpojumu ieviešanā ir lietderīgi paļauties uz spēcīgiem 

Eiropas tirgus dalībniekiem. EESK uzskata, ka steidzami jārīkojas, lai uzlabotu kriptogrāfijas 

nozares pārredzamību un aizsargātu digitālo finanšu galalietotājus, nodrošinātu finanšu 

stabilitāti, aizsargātu ES finanšu nozares integritāti un dažādiem ekonomikas un finanšu 

sistēmas dalībniekiem nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, kā arī virzītu 

kriptogrāfijas nozari uz ilgtspējīgākiem un mazāk energoietilpīgiem darbības mehānismiem. 

 

3.8. Tā kā prasmes un kompetence ir ārkārtīgi svarīgi digitālās pārveides priekšnosacījumi, EESK 

aicina pastāvīgi pilnveidot veidus, kā attīstīt izcilus talantus un uzlabot iedzīvotāju un darba 

ņēmēju prasmes un kompetences, lai labāk izmantotu digitalizācijas sniegtās iespējas un 

pārvaldītu ar to saistītos riskus. 

 

3.9. Lai veicinātu ES izcilību digitalizācijas jomā, Eiropas uzņēmumiem ir vajadzīgi labvēlīgāki 

nosacījumi inovācijai, ieguldījumiem un darbībai nekā ārvalstu konkurentiem. Ņemot vērā to, 

ka kooperatīvi ir īpaši piemēroti, lai atbalstītu iekļaujošu līdzdalību digitālo platformu 

pārvaldībā, EESK mudina izstrādāt iniciatīvas, kas veicinātu digitālo kooperatīvo platformu 

attīstību. 

 

3.10. Veicinot novatorisku uzņēmumu attīstību, ir jāgādā, lai visi uzņēmumi, tostarp mikrouzņēmumi, 

mazie un vidējie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi, varētu iesaistīties progresa 

veicināšanā un izmantot tā radītās priekšrocības. Lai gan EESK uzskata, ka ir svarīgi veicināt 

mākslīgā intelekta un citu progresīvu tehnoloģiju ieviešanu, ir arī jāatzīst, ka lielai daļai MVU 

rodas problēmas, pat tikai ieviešot digitālās pamattehnoloģijas.  

 

3.11. Visiem dalībniekiem un visās vērtību ķēdēs aizvien svarīgāk ir pievērst pienācīgu uzmanību 

kiberdrošībai, un krīzes arvien vairāk apliecina tās nozīmi ekonomikas un sabiedrības 
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pienācīgas darbības nodrošināšanā un starptautisko sakaru saglabāšanā. Tādēļ ir vajadzīga 

pastiprināta dalībvalstu rīcība, tostarp sadarbība, ko atbalsta Komisija. Vēl svarīgāk ir cīnīties 

pret dezinformāciju, vienlaikus garantējot, ka tā netiek izmantota kā iegansts, lai ierobežotu 

sabiedrības brīvības, it sevišķi vārda brīvību. 

 

3.12. EESK aicina piesaistīt gan publisko, gan privāto finansējumu, lai veicinātu ieguldījumus 

pētniecībā un inovācijā, izglītībā un apmācībā, kā arī tehniskajā infrastruktūrā. Vēl viens svarīgs 

faktors, kas ietekmē digitālo attīstību, ir tiesiskais regulējums. EESK uzskata, ka ir svarīgi 

nodrošināt, lai jaunais regulējums sekmētu inovāciju un ieguldījumus, kā arī vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus saskaņā ar cilvēktiesībām, vides un klimata mērķiem.  

 

3.13. Tā kā digitalizācija joprojām ir svarīgs globālās ekonomikas izaugsmes virzītājspēks, EESK 

uzskata, ka nodokļu politikai attiecībā uz digitalizēto ekonomiku būtu jācenšas veicināt, nevis 

kavēt ekonomikas izaugsmi un pārrobežu tirdzniecību un ieguldījumus. 

 

3.14. Noteikumos pamatoti un vienlīdzīgi konkurences apstākļi digitālajām darbībām ir svarīgi arī 

starptautiskā līmenī, un vienotais tirgus ir sākums, lai ES kļūtu par ietekmīgu un spēcīgu 

globālo dalībnieci. EESK aicina izmantot plašu instrumentu klāstu, sākot no diplomātiskiem 

pasākumiem līdz sadarbībai inovācijas jomā un tirdzniecības nolīgumiem, lai veicinātu uz 

cilvēku vērstu pieeju un digitālo tehnoloģiju uzticamību. Lai kļūtu par globālu standartu 

noteicēju, ir vajadzīga arī globāla konkurētspēja, kuras pamatā ir cieša sadarbība starp 

dalībvalstīm.  

 

4. Ekonomika cilvēku labā 

 

4.1. Pašreizējo sociālekonomisko attīstību pavada liela nenoteiktība, kas saistīta ar joprojām aktuālo 

Covid-19 pandēmiju, ko vēl vairāk saasina karš Ukrainā un pieaugošais ģeopolitiskais 

saspīlējums ar Krieviju. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai dalībvalstis reāli stiprinātu un koordinētu 

ekonomikas, veselības un sociālo politiku, efektīvi novērstu makroekonomisko nelīdzsvarotību 

un nodrošinātu stabilu publisko finanšu stāvokli. Vienlaikus tām jāuzlabo arī savu publisko 

ieguldījumu kvalitāte un sastāvs, lai darītu pieejamus nepieciešamos finanšu resursus, cita starpā 

veicinot privātos ieguldījumus nolūkā atbalstīt ekonomikas sociāli ekoloģisko pārveidi, kuras 

mērķis ir veicināt augstu nodarbinātības līmeni, augstas kvalitātes darbvietu izveidi, labbūtību, 

nodrošināt pienācīgus ienākumus, vienlaikus gādājot, ka tas nemazina cilvēku motivāciju aktīvi 

iesaistīties darba tirgū. 

 

4.2. Eiropas Savienībai būtu jākoncentrējas uz ES rūpniecības konkurētspējas priekšrocībām un 

darbvietām, kas ir labklājības atslēga, kā arī uz cīņu pret nevienlīdzību un nabadzību 

atveseļošanās procesā. Ekonomikas atveseļošanas stratēģijas centrā vajadzētu būt arī Eiropas 

sociālo tiesību pīlāram (ESTP) kā ES sociālās politikas vadošajam instrumentam, lai 

nodrošinātu, ka ekonomikas un sabiedrības atveseļošana norit vienlaikus. Īpaša uzmanība 

Eiropas Savienībai būtu jāpievērš neaizsargāto grupu atbalstam, izmantojot aktīvu un iekļaujošu 

politiku, ko papildinātu būtiski un veicinoši sociālie pakalpojumi.  

 

4.2.1. Gan Next Generation EU, gan Atveseļošanas un noturības mehānisms, pamatojoties uz to 

konjunktūras panākumiem, ir jāuzskata par efektīviem instrumentiem, ko izmantot, lai pārvarētu 
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krīzi, ko pašreiz izraisījis karš, kas var radīt dramatiskas sekas Eiropas ekonomikai. Šie 

instrumenti papildina esošos strukturālos mehānismus, ar kuriem veicināt ekonomikas izaugsmi 

un augšupēju konverģenci, aizsargāt dzīves apstākļus un nodrošināt sociālo mieru un stabilitāti 

Eiropas Savienībā. 

 

4.3. ES un valstu valdībām būtu jāveic pasākumi, lai ne tikai mazinātu kara ietekmi Ukrainā, bet arī 

līdz minimumam samazinātu cenu un enerģijas izmaksu pieaugumu ģimenēm un uzņēmumiem 

un, pielāgojot esošos ārkārtas pasākumus, atbalstītu ekonomiku un nodarbinātību. Lai palīdzētu 

uzņēmumiem pārvarēt krīzes un radīt un saglabāt darbvietas, Komisijai būtu nepārtraukti 

jāuzrauga pandēmijas un kara ietekme uz jebkura lieluma ES uzņēmumiem un jābūt gatavai 

nepieciešamajiem pagaidu atbalsta pasākumiem, vienlaikus nodrošinot godīgus konkurences 

apstākļus. 

 

4.4. EESK noteikti atbalsta mērķi novirzīt ieguldījumus tā, lai tie veicinātu ES pāreju uz ilgtspējīgu 

ekonomiku. To darot, ir jāsaglabā modrība attiecībā uz tā saukto zaļmaldināšanu un 

maldināšanu par ilgtspēju. Komiteja cer, ka Komisija aktīvi iesaistīs sociālos partnerus un 

pilsonisko sabiedrību ilgtspējīga finansējuma izstrādē un īstenošanā. 

 

4.5. ES dalībvalstu rīcībā ir jābūt atbilstīgai fiskālai telpai, lai cīnītos pret Ukrainas kara negatīvajām 

ekonomiskajām un sociālajām sekām. Tādēļ vēl jo vairāk ir nepieciešams pārskatīt ES 

ekonomikas pārvaldības sistēmu. Tomēr dalībvalstīm ir jākonsolidē savas publiskās finanses 

tad, kad vērojama laba izaugsme, kas dod iespēju reaģēt recesijas laikā. Ņemot vērā minēto, 

EESK atkārtoti brīdina priekšlaikus neatcelt vispārēja izņēmuma klauzulu. 

 

4.5.1. Turklāt EESK aicina pievērsties pārskatītam un līdzsvarotam, kā arī uz labklājību vērstam 

ekonomikas pārvaldības satvaram, kas paredz piešķirt vienādu nozīmi virknei būtisku politikas 

mērķu, tostarp ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei, pilnīgai nodarbinātībai un pienācīgas 

kvalitātes darbam, kā arī konkurētspējīgai sociālai tirgus ekonomikai un stabilām publiskajām 

finansēm. Konkurētspējīga Eiropas ekonomika, kas ir arī sociāli un ekoloģiski ilgtspējīga, ir 

visu Eiropas iedzīvotāju labklājības palielināšanas priekšnosacījums. 

 

4.5.2. Turklāt tāda ekonomika, kurā valsts fiskālā politika atzīst, ka ieņēmumu rezerves ir jāveido 

izaugsmes laikposmā, būs noturīgāka cīņā pret ekonomikas lejupslīdes negatīvo ietekmi un 

vienlaikus nodrošinās nākotnes labklājībai nepieciešamos ieguldījumus. 

 

4.5.3. Stabilitātes un izaugsmes pakts, kad būs pabeigta tā pārskatīšana un kad tas tiks pienācīgai 

īstenots, vēlams, ar vienkāršotiem noteikumiem un samazinātu procikliskumu, kā arī 

atspoguļojot situāciju pēc pandēmijas, ļoti lielā mērā palīdzēs dalībvalstīm izveidot ilgtspējīgu 

valsts finanšu pamatu un stiprinās uzticību ieguldījumiem. Jebkurai turpmākajai fiskālajai 

sistēmai a) jāveicina ilgtspējīgas publiskās finanses, kas ļauj palielināt publiskos ieguldījumus, 

b) jāļauj īstenot pretciklisku politiku un c) jānodrošina lielāka elastība un valstu diferenciācija 

attiecībā uz parāda korekcijām, vienlaikus garantējot fiskālo ilgtspēju. Proti, viens no 

galvenajiem EESK priekšlikumiem par fiskālās sistēmas pārskatīšanu ir — ieviest līdzsvarota 

budžeta normu attiecībā uz publiskajiem ieguldījumiem tā, lai vidējā termiņā neapdraudētu 

fiskālo un finansiālo stabilitāti un euro vērtību, un papildināt to ar noteikumu par izdevumiem. 
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4.5.4. Lai stiprinātu Savienības demokrātisko pārskatatbildību, gan valstu parlamentiem, gan Eiropas 

Parlamentam ir jāsaglabā nozīmīga loma turpmākajā ES ekonomikas pārvaldības sistēmā. 

EESK ņēma vērā ideju par bezdarba shēmas izveidi, kas sākotnēji bija iekļauta Eiropas 

Komisijas politiskajās prioritātēs. Ņemot vērā Covid krīzes sekas un pašreizējo karu Ukrainā, 

EK varētu turpināt diskusijas ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem par iespējamiem 

ilgtermiņa instrumentiem, t. i., bezdarba pārapdrošināšanas shēmām, lai risinātu sistēmiskas 

problēmas.  

 

4.6. SURE10 mehānismam ir bijusi būtiska nozīme pandēmijas seku mazināšanā, un tas ir izrādījies 

efektīvs instruments. Ņemot to vērā, EESK aicina izvērtēt iespēju izmantot šo mehānismu arī 

turpmāk. 

 

4.7. Ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšana ir ļoti cieši saistīta ar ekonomikas 

pārvaldības stiprināšanu, tostarp banku un kapitāla tirgu savienības izveides pabeigšanu un 

Eiropas pusgada lomas pastiprināšanu izaugsmes, kohēzijas, iekļautības, konkurētspējas un 

konverģences palielināšanā. 

 

4.8. EESK uzskata, ka, ņemot vērā kara izraisītās problēmas un jo īpaši pieaugošo vajadzību pēc 

izdevumiem aizsardzībai un enerģijai, Eiropas Savienībai būtu jāizveido jauni pašu resursu 

mehānismi. 

 

4.9. Kapitāla tirgu sadrumstalotība dalībvalstīs mazina uzņēmumu iespējas piekļūt vienotajā kapitāla 

tirgū pieejamajiem finanšu līdzekļiem. Tāpēc kapitāla tirgu savienību ir jāturpina pilnveidot. 

Kapitāla tirgu savienības un banku savienības padziļināšanai būtu jākoncentrējas uz 

finansēšanas kanālu stiprināšanu un privātā sektora devumu ieguldījumu veicināšanā. Šajā ziņā 

EESK aicina rast pareizo līdzsvaru starp riska dalīšanu un riska samazināšanu un jo īpaši 

atzinīgi vērtē centienus pastiprināt klimata krīzes radīto sistēmisko risku uzraudzību. Ir svarīgi 

ņemt vērā arī sociālās ilgtspējas riskus, kas arvien augošās sadalījuma nevienlīdzības dēļ 

apdraud sociālo kohēziju. Turklāt finanšu tirgus regulējumā prioritārai jābūt efektivitātei, nevis 

sarežģītībai, un ir jānodrošina augsts patērētāju aizsardzības līmenis. 

 

4.10. Lai uzlabotu finanšpratību, palielinātu aizsardzības noteikumu efektivitāti un mazinātu 

informācijas asimetriju starp finanšu pakalpojumu sniedzējiem un iedzīvotājiem, pasākumu 

izstrādē un īstenošanā būtu jāiesaista visas ieinteresētās personas. 

 

4.11. Eiropas vienotajam tirgum ir jāspēj izmantot visu savu potenciālu. Ekonomiskos ieguvumus 

varētu nodrošināt, labāk un efektīvāk piemērojot un izpildot spēkā esošos tiesību aktus un tos 

padziļinot. Turpmāka šķēršļu likvidēšana preču un pakalpojumu brīvai apritei dod labumu 

ikvienam — klientiem, darba ņēmējiem un uzņēmumiem. Vienotā tirgus pienācīga darbība ir 

atkarīga arī no preču un pakalpojumu drošuma un kvalitātes. 

 

4.12. EESK pauž bažas par negodīgu nodokļu konkurenci Eiropas Savienībā; tas veicina izvairīšanos 

no nodokļu maksāšanas. Komiteja uzskata: lai monetārā savienība būtu efektīva, ir vajadzīga 

konsekventa fiskālā politika un tās dalībnieku fiskālo noteikumu konsekvence. EESK ir 

                                                      
10

 Eiropas pagaidu atbalsta instruments bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE). 
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ierosinājusi izstrādāt Eiropas paktu efektīvai cīņai pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no 

nodokļu maksāšanas, nodokļu apiešanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. 

 

4.13. Pārmērīga birokrātija ekonomikai un sabiedrībai rada nevajadzīgas izmaksas. Nākotnes Eiropas 

Savienībai nav jākoncentrējas uz mikropārvaldību, bet gan jādarbojas pēc labāka regulējuma 

principa. Tomēr to nevajadzētu darīt, pazeminot patērētāju, sociālās, darba un vides aizsardzības 

augstos standartus, kas ir raksturīgi sociālajai tirgus ekonomikai. Eiropas līmenī varētu 

palielināt sociālo partneru spēju risināt problēmas, piemēram, līdzsvarot dažādas intereses. 

 

4.14. Uzņēmējdarbības gars ir galvenais faktors, kas palīdzēs uzlabot konkurētspēju, inovāciju un 

labklājību, kā arī pilnveidot sociālo un zaļo ekonomiku, vēl jo vairāk saistībā ar ekonomikas 

atlabšanu pēc pandēmijas. Uzņēmējdarbības izglītības veicināšana ar mērķi attīstīt 

uzņēmējdarbības prasmes — tā varētu būt bezdarba samazināšanas iespēja, it sevišķi jauniešu 

vidū. Uzņēmējdarbībai — visiem tās veidiem un nozarēm (tostarp tūrismam, rūpniecībai, 

platformu ekonomikai, sociālajai ekonomikai, brīvajām profesijām) — ir ārkārtīgi svarīga 

nozīme ekonomikas izaugsmē, inovācijā, nodarbinātībā un sociālajā iekļautībā. Ir svarīgi 

apzināt grūtības, ar kurām MVU (it sevišķi ļoti mazi uzņēmumi, kas nereti ir ģimenes 

uzņēmumi) saskaras saistībā ar piekļuvi vienotajam tirgum, un tās novērst, īpaši saistībā ar zaļo 

un digitālo pārkārtošanos. EESK aicina Komisiju savā darba programmā noteikt konkrētus 

pasākumus, lai novērstu jau konstatētos šķēršļus vienotajam tirgum11. 

 

4.15. Tāpēc EESK atbalsta pieņemto ekonomikas rīcībpolitiku kombināciju, kas ļauj efektīvi izmantot 

gan publiskos, gan privātos pieejamos iekšzemes resursus, tostarp finanšu resursus, kuri 

izveidoti saistībā ar Next Generation EU un Atveseļošanas un noturības mehānismu. EESK ir 

paudusi bažas par konstatēto pilsoniskās sabiedrības organizāciju nepietiekamo iesaistīšanos. 

Organizēta pilsoniskā sabiedrība pieprasa oficiālākas procedūras, kas veicinātu reālu 

informācijas apmaiņu par nacionālo atveseļošanas un noturības plānu īstenošanu un 

novērtēšanu. Partnerības principam būtu jādarbojas kā efektīvam pilsoniskās sabiedrības 

iesaistīšanas mehānisma modelim.  

 

4.16. EESK atbalsta Komisijas tiesību aktu priekšlikumus uzņēmumu nodokļu jomā un atzinīgi vērtē 

to koordināciju ar globālajām apspriedēm, kas veiktas ESAO / iekļaujošā satvara līmenī, lai 

panāktu vispārēju konsensu. 

 

4.17. Komiteja atbalsta visus centienus, kuru mērķis ir samazināt atbilstības nodrošināšanas izmaksas 

Eiropas uzņēmumiem un nodokļu iestādēm, izstrādājot jauno nodokļu sistēmu. Eiropas 

uzņēmumiem nedrīkst radīt neizdevīgākus konkurences apstākļus. Pilnīga Globālās vienošanās 

par nodokļiem 2. pīlāra īstenošana būs sarežģīta, un gan uzņēmumiem, gan nodokļu iestādēm 

būs jāiegulda ilgs laiks un jāpieliek ievērojamas pūles. Vienota starptautiski saskaņotu 

noteikumu pieņemšana un īstenošana ES un citos tirdzniecības blokos ir ārkārtīgi svarīga 

Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm. 

 

                                                      
11 

 Sk., piemēram, “Business Journey on the Single Market: Practical Obstructions and Barriers”, KOMISIJAS DIENESTU DARBA 

DOKUMENTS, SWD(2020) 54 final, Brisele, 10.3.2020. 
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4.18. Īpaša uzmanība jāpievērš sociālajai uzņēmējdarbībai, ņemot vērā šī uzņēmējdarbības veida 

nozīmi krīzes pārvarēšanā. Sociālās ekonomikas rīcības plāna īstenošana ievērojami palīdzēs 

stiprināt šo nozari. Ņemot vērā konkrētas sociālās ekonomikas ekosistēmas definīciju jaunajā 

industriālajā stratēģijā, ir jāveic konkrēti pasākumi, kas sociālo ekonomiku padarītu videi 

nekaitīgu, digitālu un noturīgu.  

 

4.19. Pēc pandēmijas ir pieaugusi vajadzība veicināt kvalitatīvu mācību mobilitāti visiem un atzīt tās 

mācību rezultātus, tāpēc EESK atbalsta patiesas Eiropas izglītības telpas izveidi līdz 

2025. gadam, lai veidotu tādu Eiropu, kas orientēta uz mācīšanos. To var panākt ar finansējumu 

un galvenokārt ar nozaru sadarbību izglītības jomā. 

 

4.20. Mūsdienīgai patērētāju aizsardzības politikai jānodrošina, ka patērētājiem ir tiesības un 

nepieciešamā aizsardzība. Pateicoties vienotajam tirgum, ES patērētājiem un uzņēmumiem ir 

daudz vienkāršāk pirkt un pārdot preces un pakalpojumus pāri robežām gan tiešsaistē, gan 

bezsaistē. Taču tāpēc ir vajadzīga paļāvība un uzticēšanās tirgum, atbilstīgi tiesību akti un to 

efektīva īstenošana. Patērētāji ir arī jāinformē un jāapmāca, tādējādi palīdzot viņiem izdarīt 

atbildīgāku izvēli. 

 

4.21. Jāuzlabo un jāpaplašina brīvprātīgo iesaistīšanas iespējas, kā arī to darbības tvērums un 

kvalitāte. Būtu jāizpēta un jāīsteno visu vecumu un izcelsmes cilvēku brīvprātīgas iesaistīšanās 

iespējas, izmantojot inovatīvus un elastīgus regulējumus, kas pavērtu jaunas iespējas. ES 

2025. gads būtu jāpasludina par Eiropas Brīvprātīgo gadu. Tas būtu pienācīgs apliecinājums 

brīvprātīgo centieniem un ietekmei Covid-19 krīzes apstākļos un laikā, kad notiek karš Ukrainā. 

Tādējādi tiktu atspoguļota brīvprātīgo loma Eiropas veselības un labklājības veicināšanā, kā arī 

viņu nozīme Eiropas atveseļošanā un nākotnes veidošanā. 

 

4.22. Visās dalībvalstīs viens no svarīgākajiem sociālajiem un ekonomiskajiem faktoriem ir brīvās 

profesijas, kas nodrošina svarīgus sabiedriskos pakalpojumus tādās jomās kā veselība, 

tiesiskums, drošība, valoda un māksla. Tādēļ pirms un pēc Eiropas tiesību aktu pieņemšanas ir 

jāveic īpašs ietekmes novērtējums par tiesību aktu priekšlikumu ietekmi uz brīvajām profesijām. 

Šajā ziņā Eiropas likumdevējam īpaši jāņem vērā birokrātiskā sloga negatīvā ietekme uz 

brīvajām profesijām. 

 

5. Spēcīgāka Eiropa pasaulē 

 

5.1. EESK aicina izveidot atvērtu, taisnīgu, iekļaujošu un paredzamu starptautiskās tirdzniecības 

vidi, kas atbalsta demokrātiju un tiesiskumu, mieru un stabilitāti, sociālo un vides ilgtspēju, kā 

arī atvērtu, taisnīgu un uz noteikumiem balstītu pasaules tirdzniecības kārtību. Eiropai ir 

jāaizsargā globālie tirdzniecības noteikumi, jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi un 

jāpanāk līdzsvars starp stratēģisko autonomiju un atvērtību starptautiskajai tirdzniecībai, 

veicinot spēcīgu rūpniecisko bāzi un noturīgas starptautiskās piegādes ķēdes. 

 

5.2. Tomēr gan pēdējo gadu notikumi Ķīnā, gan notiekošā Krievijas agresija liek saprast, ka 

starptautiskās tirdzniecības palielināšana ne vienmēr palīdz stiprināt demokrātiskos procesus. 

Tādēļ ES tirdzniecības politikā ir jāveicina tādas pamatvērtības kā cilvēktiesību ievērošana, 

tiesiskums un plašsaziņas līdzekļu brīvība. 
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5.3. EESK uzskata, ka joprojām ir svarīgi risināt jautājumu par ES kritisko atkarību no trešām 

valstīm. Tas īpaši attiecas uz enerģiju, izejvielām, pārtiku, veselības produktiem, infrastruktūru 

un tehnoloģijām. Tas attiecas arī uz drošības, aizsardzības un kosmosa politikas rūpniecisko 

dimensiju. Piemēram, Eiropas Savienībai ir jāaplūko savas rūpnieciskās jaudas trūkums un 

atkarība no neuzticamiem partneriem. 

 

5.4. Vienlaikus, lai stiprinātu ES atvērto stratēģisko autonomiju un globālo lomu, ir vajadzīga 

sadarbība ar partneriem dažādās jomās, tostarp tirdzniecībā. EESK aicina pabeigt sarunas par 

divpusējiem tirdzniecības nolīgumiem un attīstīt daudzpusēju sadarbību PTO sistēmā. Arī 

labākas attiecības ar Latīņamerikas partneriem, pamatojoties uz modernizētajiem nolīgumiem, 

būtu aktuāla iespēja Eiropas Savienībai nostiprināt savas pozīcijas. 

 

5.5. EESK uzsver pilsoniskās sabiedrības izšķirošo nozīmi tirdzniecībā un norāda, ka ir jāpastiprina 

sadarbība ar pilsonisko sabiedrību, sākot no tirdzniecības instrumentu un nolīgumu (brīvās 

tirdzniecības nolīgumu, ekonomisko partnerattiecību nolīgumu un ieguldījumu nolīgumu) 

izstrādes līdz to uzraudzībai. Tas palīdzētu sasniegt ES jaunās tirdzniecības stratēģijas mērķus, 

nodrošinot, ka noslēgtie tirdzniecības nolīgumi veicina ekonomiski, sociāli un ekoloģiski 

ilgtspējīgu attīstību gan Eiropas Savienībā, gan sarunu partnervalstīs. 

 

5.6. Ir arī jāsadarbojas transporta, digitālajā un enerģētikas jomā, kas ir pavērusi jaunas iespējas, 

piemēram, ES un ASV sadarbībai. Pamattīkla koridoriem preču un pasažieru pārvadājumu ziņā 

ir jābūt labāk savienotiem ar pārējo pasauli. EESK aicina izveidot forumu ar mērķi veicināt 

TEN-T tīkla integrāciju pārējā pasaules daļā, tostarp kaimiņvalstīs.  

 

5.7. EESK uzskata, ka ES ir vajadzīga proaktīvāka un efektīvāka pieeja, lai rūpētos par Eiropas 

rūpniecības interesēm, izveidojot vienlīdzīgus konkurences apstākļus un apkarojot negodīgu 

tirdzniecības praksi un šim nolūkam izmantojot spēkā esošos tirdzniecības tiesību aktus, it īpaši 

antidempinga un antisubsidēšanas tiesību aktus.  

 

5.8. Komiteja uzskata, ka ir jāstiprina euro starptautiskā nozīme, jo tas ir svarīgs instruments, ar ko 

stiprināt Eiropas pozīcijas pasaulē, un aicina pievērst lielāku uzmanību euro starptautiskās 

lomas vājināšanās iemesliem, kā arī ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanai. 

 

5.9. EESK aicina Komisiju pastiprināt centienus, lai ES pieeju tirdzniecībai un saistības darba un 

vides ilgtspējīgai attīstībai iekļautu PTO. Vienlaikus ir arī jāapsver iespēja visus pilsoniskās 

sabiedrības dalībniekus lietišķi iesaistīt PTO procesos, jo faktisku ilgtspēju nevar panākt bez 

pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanas. 

 

5.10. Savienības civilās aizsardzības mehānisms vairs nav ne pietiekami spējīgs, ne pietiekami plašs, 

lai reaģētu uz katastrofām, kas saistītas ar klimata pārmaiņām un vairākiem riskiem, kuri rodas 

Savienības teritorijā un ārpus tās. Līdztekus vispāratzītajai darbībai attiecībā uz dabas 

katastrofām šā mehānisma uzdevums ir novērst arī citus riskus, piemēram, pandēmijas, lielus 

rūpnieciskos riskus, liela mēroga jūras piesārņojumu, kiberuzbrukumu sekas attiecībā uz 

elektroenerģijas vai dzeramā ūdens tīkliem un visu būtisko infrastruktūru, kā arī nodrošināt ar 

imigrāciju saistītu humanitāro krīžu pārvaldību. 
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5.11. Ir rūpīgāk jāpievēršas saiknei un koordinācijai starp īstermiņa civilo aizsardzību un ilgtermiņa 

humānās palīdzības pārvaldību. Tādēļ EESK uzskata, ka ir jāapsver nepieciešamība izveidot 

Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības aģentūru, kas būtu praktisks mehānisms 

stingrāku ārpolitikas pasākumu īstenošanai. 

 

5.12. EESK norāda, ka daudzas partnervalstis joprojām neveido iekļaujošu un līdzdalīgu dialogu un 

politiku un ka, neraugoties uz Komisijas sniegto atbalstu, pilsoniskā un sociālā dialoga telpa 

pakāpeniski samazinās. EESK ierosina Komisijai dažām partnervalstīm, sākot ar Rietumbalkānu 

valstīm vai Euromed valstīm, sadarbībā ar EESK izstrādāt izmēģinājuma projektu “Pilsoniskās 

sabiedrības rezultātu pārskats”, lai katru gadu novērtētu pilsoniskā un sociālā dialoga stāvokli. 

 

6. Mūsu eiropeiskā dzīvesziņa 

 

6.1. Gandrīz visās Eiropas valstīs ir jāstiprina veselības aizsardzības sistēmas, koncentrējoties uz 

profilaksi un visiem iedzīvotājiem garantējot piekļuvi kvalitatīvām sabiedrības veselības 

struktūrām, veselības pamatpakalpojumiem, tostarp vakcīnām, un ilgtermiņa aprūpei. Garīgās 

veselības jautājumiem nepieciešama steidzama stratēģiska atbilde. 

 

6.2. EESK atgādina, ka ir ārkārtīgi svarīgi palīdzēt izveidot spēcīgu un koordinētu Eiropas veselības 

aprūpes ekosistēmu, lai veicinātu ES rūpniecības stratēģisko autonomiju, tehnoloģisko 

suverenitāti un uzlabotu ES iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Būtu jāveic augšupēja kartēšana un 

analīze, lai precīzi novērtētu identificēto atkarību raksturu un mazinātu neaizsargātību un 

stratēģisko materiālu trūkumu. 

 

6.3. Ņemot vērā migrācijas ietekmi uz ES demogrāfiju, ekonomiku un politiku (tādos aspektos kā 

nodarbinātība, sociālās lietas, darba tirgus, integrācijas politika, robežkontrole, cīņa pret 

rasismu, ksenofobiju, populismu un diskrimināciju), tā joprojām ir prioritārs jautājums. ES 

Migrācijas un patvēruma paktam un kopējai Eiropas patvēruma sistēmai būs jāpiešķir tāds 

galīgais veidols, kura pamatā ir faktisks līdzsvars starp solidaritāti, atbildību un ES un 

dalībvalstu pienākumiem saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. 

 

6.4. Bēgļu krīze, ko izvērsis karš Ukrainā, parāda šīs jomas ārkārtīgi svarīgo nozīmi un to, kāda ir 

pareiza ES reakcija: papildus tūlītējai bēgļu aizsardzībai un pagaidu uzturēšanās un darba 

atļauju ieviešanai ir jāveic steidzami pasākumi, lai bēgļus integrētu dalībvalstu sabiedrībā un 

darba tirgū, un ir jāpiešķir pienācīgs finansējums gan valdībām, gan pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām, kas darbojas uz vietas. 

 

6.5. 2022. gads ir Eiropas Jaunatnes gads, kura mērķis ir atzīt jauniešu upurus un smagos 

uzdevumus, ar ko viņi ir saskārušies Covid-19 pandēmijas laikā un ko joprojām turpina risināt, 

un sniegt viņiem iespējas piedalīties visos līmeņos, īpašu uzmanību pievēršot zaļajiem 

jautājumiem, iekļaušanai, digitālajai integrācijai un jaunatnes jautājumu integrēšanai visās ES 

politikas jomās. Ir ļoti svarīgi, lai šim gadam būtu konkrēti rezultāti un lai jaunieši patiešām 

katru gadu būtu ES līmeņa iniciatīvu uzmanības centrā. Tāpēc gan 2023. gadā, gan vēlāk 

Komisijai savā darbā būtu jāņem vērā šajā tematiskajā gadā paveiktais. 
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7. Jauns impulss Eiropas demokrātijai 

 

7.1. Ir jārīkojas, lai uzlabotu pilsonisko dialogu ar ieinteresētajām personām un sabiedrības grupām, 

kā arī to starpā, ļaujot tām uzņemties atbildību un patiesi piedalīties politikā, kas tās tieši 

ietekmē, palielinot iedzīvotāju lomu Eiropas nākotnes veidošanā. 

 

7.2. Patlaban ir daži kanāli, piemēram, Eiropas pilsoņu iniciatīva, kuriem ir svarīga nozīme 

iedzīvotāju iesaistīšanā Eiropas līmenī. Tomēr šie kanāli nav pietiekami, lai nodrošinātu ES 

pilsoņu pilnvērtīgu iesaistīšanos, un līdzdalības instrumentiem (tostarp e-līdzdalībai) vajadzētu 

kļūt iekļaujošākiem, strukturēti izmantotiem, pieejamiem visiem un — galvenokārt — 

ietekmīgākiem. 

 

7.3. Saskaņā ar šo ideju būtu jāpastiprina EESK loma un būtu jāpilnvaro EESK kā organizētas 

pilsoniskās sabiedrības iedibinātu pārstāvi sniegt padomus ES politikas veidošanā, kā arī 

veicināt un garantēt līdzdalības demokrātijas pasākumus, piemēram, strukturētu dialogu ar 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām un iedzīvotāju grupām. Aktīvai pilsoniskajai sabiedrībai 

ir izšķiroša nozīme Eiropas Savienības demokrātijā. 

 

7.4. Mēs iesakām ES politikas veidotājiem izveidot saskaņotas (iekšējas un ārējas) Eiropas 

Savienības pilsoniskās sabiedrības stratēģijas, kā arī politiku, kuras pamatā ir: labāka nozares un 

pilsoniskā dialoga atzīšana, cita starpā Eiropas demokrātijas rīcības plānā ieviešot īpašu pīlāru, 

izmantojot ikgadēju tiesiskuma novērtējumu un Eiropas pilsoniskās sabiedrības stratēģiju; 

tiesiskā regulējuma nodrošināšana un vienlīdzīgu konkurences apstākļu radīšana Eiropā; 

piekļuve publiskajam finansējumam; uzraudzības un aizsardzības mehānismi ES līmenī. 

 

7.5. Lai izpildītu iedzīvotāju prasības, ir svarīgi koncentrēties uz turpmākajiem pasākumiem saistībā 

ar konferences par Eiropas nākotni (CoFoE) priekšlikumiem. EESK sagaida, ka ikviena Eiropas 

iestāde apņemsies visos turpmākajos pasākumos, tostarp tiesību aktu priekšlikumos, atbilstīgi 

savai lomai un kompetencei īstenot konstruktīvu un vērienīgu pieeju. EESK ir gatava uzņemties 

savu lomu un saistībā ar konferences rezultātiem nodrošināt pienācīgus turpmākos pasākumus, 

un, ja tiks organizēta konvencija, Komitejai ir jāuzņemas ievērojama loma. 

 

7.6.  Lai atjaunotu uzticību paplašināšanai un stiprinātu veidus, kādos ES uzrunā savus dabiskos 

sabiedrotos reģionā, EESK ir pārliecināta, ka Eiropas Savienībai nepārprotami jāiekļauj 

Rietumbalkāni pasākumos, kas paredzēti, lai īstenotu CoFoE rezultātus. 

 

7.7. Karš Ukrainā ir veicinājis Eiropas kopējo rīcību un integrāciju tādās svarīgās jomās kā 

aizsardzība un ārpolitika tādā apjomā, kāds vēl pirms dažiem mēnešiem bija grūti iedomājams. 

EESK atzinīgi vērtē Versaļas deklarācijā pausto apņemšanos palielināt Eiropas Miera 

nodrošināšanas instrumenta izmantošanu un uzsver, ka ES būtu jāvirzās uz spēcīgāku politisko 

integrāciju, kas varētu atbalstīt kopējo ārpolitiku. Mēs aicinām dalībvalstis nekavējoties sākt 

darbu pie patiesi kopējas un efektīvas aizsardzības sistēmas ieviešanas, kas ievērojami stiprinātu 

Eiropas spēju sevi aizstāvēt12. ES līmenī par šo jautājumu pieņemtajā lēmumā būtu jāiesaista 

Eiropas Parlaments, kas saskaņā ar Līgumiem ir tiešais tautas pārstāvis.  

                                                      
12

 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-09-22-154-en-n.pdf (34. lpp.) 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-09-22-154-en-n.pdf
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7.8. Eiropas Parlaments, kā arī EESK, sociālie partneri un pilsoniskās sabiedrības organizācijas 

jāiesaista ārkārtas rīcības plānu izstrādē, lai novērstu kara ekonomiskās sekas. Piemēram, tas 

nepieciešams, izstrādājot dažādus REPowerEU stratēģijas elementus. 

 

7.9. EESK uzsver, ka jārisina problēmas, kas saistītas ar jauniešu aktīvu iesaistīšanos sabiedrībā un 

politikas un lēmumu pieņemšanas procesos, jo bērni un jaunieši ir paaudze, kurai būs jāsedz gan 

milzīgais valsts parāds, ko valstis pašreiz rada, lai pārvarētu pandēmijas sekas, gan jāsadzīvo ar 

tām sekām, ko radīs pašreiz veiktie pasākumi, kuru mērķis ir novērst klimata pārmaiņas un 

risināt jauno drošības situāciju Eiropā. Ir vajadzīga arī koordinēta Eiropas pieeja, kas balstīta uz 

stingru politiku un tiesisko regulējumu, lai pārtrauktu nelabvēlīgu apstākļu mantošanu no 

paaudzes paaudzē. Rūpīgi jāuzrauga, kā tiek sasniegts vērienīgais mērķis — panākt, lai pēc 

iespējas vairāk bērnu un jauniešu izkļūtu no nabadzības. 

  

7.10. EESK uzsver, ka visos ES tiesību aktu izstrādes un īstenošanas aspektos būtu jāpievēršas 

dzimumu līdztiesībai un dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanai, it sevišķi tāpēc, ka 

pandēmija un tās izraisītā lejupslīde ir saasinājusi dzimumu nelīdzsvarotību. 

 

7.11. Nekāda reakcija uz ārkārtas apstākļiem nedrīkst būt pretrunā tiesiskumam un apdraudēt 

demokrātiju, pilnvaru nošķiršanu un Eiropas pilsoņu pamattiesības. Ir jāīsteno jaunie ES 

instrumenti pamattiesību un tiesiskuma aizsardzībai un veicināšanai (FRRL), piemēram, 

tiesiskuma pārskatīšanas cikls un mehānisms, ar ko ES finansējumu piesaista FRRL ievērošanai. 

Tas jo īpaši jāņem vērā, pieņemot jutīgus pagaidu lēmumus — piemēram, aizliedzot dažas 

raidorganizācijas, ierobežojot cilvēku brīvu pārvietošanos, — vai citus lēmumus, kas pieņemti 

gan pandēmijas, gan kara laikā. 

 

7.12. EESK ir ieteikusi pieņemt Eiropas mēroga hartu par lauku/pilsētu tiesībām un pienākumiem un 

aicina izveidot Lauku pakta pārvaldības modeli, kas ietvertu gan pašvaldības, gan vietējos 

uzņēmumus — gan privātos, gan bezpeļņas uzņēmumus —, kuri sadarbotos ar vietējo 

demokrātisko un sociālo partneru struktūru, lai nodrošinātu, ka vietējo iedzīvotāju viedokļi tiek 

sadzirdēti un ka ilgtermiņa redzējumu var sekmīgi īstenot. 

 

7.13. Attiecībā uz Eiropas zaļo kursu EESK aicina izveidot spēcīgas pārvaldības struktūras, lai 

Eiropas zaļā kursa pasākumu izstrādē iesaistītu visas ieinteresētās personas, tostarp 

 

- izveidot Eiropas Klimata pakta ieinteresēto personu platformu, kurā darbotos visu līmeņu 

klimata jomas dalībnieki; 

- izveidot ES klimata finanšu forumu, lai stimulētu piekļuvi finansēm un novērstu šķēršļus; 

- garantēt pašreizējo Eiropas sociālā dialoga struktūru pienācīgu iesaisti; 

- mudināt dalībvalstis nacionālo un reģionālo taisnīgas pārkārtošanās plānu sagatavošanā 

iesaistīt reģionālās pašvaldības, sociālos partnerus un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, 

- lietišķāk iesaistīt jauniešus lēmumu pieņemšanas procesā par ilgtspēju un iekļaut jaunatnes 

delegātu oficiālajā ES delegācijā COP sanāksmēs; 

- paketi “Gatavi mērķrādītājam 55 %” struktūras ziņā sasaistīt ar ANO ilgtspējīgas attīstības 

mērķiem; 
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- turpināt izmantot panākumus, kas gūti kopīgā EK/EESK darbā ar Eiropas aprites 

ekonomikas ieinteresēto personu platformu. 

 

7.14. ES iestādēm būtu arī jāatzīst pilsoniskās sabiedrības svarīgā loma pamattiesību un tiesiskuma 

kultūras izplatīšanā un jāveicina tās līdzdalība pienācīgas ES vērtību un principu izplatīšanas 

veicināšanā. Attiecīgi ir jāstiprina pilsoniskās sabiedrības loma tiesiskuma pārskatīšanas ciklā, 

tostarp ar ieinteresēto personu forumu. 

 

7.15. Turklāt EESK uzskata, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt pilsoniskās sabiedrības pārstāvju, tostarp 

sociālo partneru, patērētāju organizāciju un citu ieinteresēto personu iesaistīšanu digitālās 

desmitgades politikas programmas un attiecīgo nacionālo ceļvežu izstrādē, īstenošanā un 

uzraudzībā. 

 

7.16. EESK aicina Eiropas Komisiju labāku regulējumu saglabāt kā prioritāti un mudina Komisiju, 

visus tās dienestus un ES likumdevējus konsekventi padziļināt un attīstīt visus ES labāka 

regulējuma sistēmas aspektus, turklāt savā darbā sistemātiski izmantojot labāka regulējuma 

nodrošināšanas instrumentus un pamatnostādnes. 

 

7.17. EESK uzsver, ka ikviens tiesību akta priekšlikums Komisijai automātiski būtu jāpamato ar 

pilnībā izstrādātu ietekmes novērtējumu. Komisijai būtu jāveic arī pienācīgs visu turpmāko 

stratēģiju ietekmes novērtējums, lai agrīnā posmā noteiktu ietekmi un labāk paredzētu atsevišķu 

iniciatīvu kopīgo ietekmi. 

 

7.18. EESK uzsver, ka labāka regulējuma instrumentiem arī turpmāk jābūt politiski neitrāliem un 

skaidri nodalītiem no politisko lēmumu pieņemšanas, kas jāatstāj izraudzīto un leģitīmo 

politisko struktūru pārziņā. 

 

Sabiedriskās apspriešanas procedūrās, kas saistītas ar EK priekšlikumiem, jāpievērš uzmanība 

dažādu ieinteresēto personu ieguldījuma nodrošināšanai un līdzsvarošanai. Tādēļ ir jāpārskata 

metodika, lai ES un valstu līmenī labāk sasniegtu pilsoniskās sabiedrības organizācijas. EESK 

uzsver, ka visos politikas veidošanas posmos, tostarp īstenošanas un novērtēšanas posmā, 

tiešsaistes procedūras ir jāpapildina ar strukturētu dialogu ar pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām. 

 

7.19. EESK aicina Komisiju un jo īpaši Kopīgo pētniecības centru pilnībā iesaistīt EESK savā 

prognozēšanas ciklā un tai palīdzēt izvērtēt pašreizējos prognozēšanas pasākumus, ko veic 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas, arodbiedrības un uzņēmumu apvienības. 

 

7.20. Komiteja arī aicina pastāvīgi stiprināt sadarbību dažādu iniciatīvu ex post novērtēšanā. 
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7.21. Gan pandēmija, gan pašreizējais karš Ukrainā ir pierādījuši, cik steidzami ir vajadzīga turpmāka 

rīcība valsts un Eiropas līmenī, lai aizsargātu brīvus un plurālistiskus medijus un kvalitatīvu 

neatkarīgu žurnālistiku. 

 

Briselē, 2022. gada 14. jūlijā 

 

 

 

Christa Schweng 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja 

_____________ 


