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LĒMUMS

PADOMS

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) pārstāv 
pilsoniskās sabiedrības viedokli ES iestādēs un veido 

ieinteresēto personu kontaktus ar ES.
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Kas ir Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteja?
EESK ir neatņemama ES sastāvdaļa. Tā izveidota 
1957. gadā ar Romas līgumu, lai konsultētu ES 
lēmumu pieņēmējus un jebkurai pilsoniskās 
sabiedrības organizācijai un tīklam dotu 
iespēju ietekmēt Eiropas attīstību. 

EESK atšķiras no pārējām ES struktūrām. Tā ir 
unikāls forums, kas visiem dažādo pilsoniskās 
sabiedrības grupu pārstāvjiem dod iespēju 
apspriesties, piedalīties dialogā un rast 
kompromisu.

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas bieži 
darbojas kā starpnieki starp lēmumu 
pieņēmējiem un sabiedrību, kā arī piedāvā 
cilvēkiem iespēju aktīvi iesaistīties pārmaiņu 
virzīšanā vai atbalstīt konkrētus mērķus 
sabiedrības interesēs.
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EESK pamatuzdevums un redzējums
EESK mērķis ir gādāt, lai ES politikas veidošana 
un likumdošana būtu demokrātiskāka, 
efektīvāka un patiešām atspoguļotu ES 
iedzīvotāju vajadzības. 

Komitejas trīs galvenie uzdevumi ir:

• konsultēt Eiropas Parlamentu, Padomi 
un Eiropas Komisiju; 

• panākt, lai pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju viedokli uzklausītu Briselē, 
un uzlabot šo organizāciju zināšanas par ES 
tiesību aktu ietekmi uz ES iedzīvotāju 
ikdienu; 

• atbalstīt un stiprināt organizēto pilsonisko 
sabiedrību Eiropas Savienībā un ārpus tās.

EESK mērķis ir līdzās parlamentārajai demokrātijai 
Eiropā veicināt arī līdzdalības demokrātiju. 
EESK redzējums ir sabiedrība, kurā aktīvi 
iekļaujas un iesaistās ikviens. Tas nozīmē, ka 
iedzīvotāji paši palīdz veidot gan savu, gan 
savu bērnu nākotni. Tas nozīmē, ka jauniešiem 
ir cerības uz darbu un pienācīgiem dzīves 
apstākļiem un ka iedzīvotāji jūtas uzklausīti, 
iesaistīti, vienlīdzīgi savās tiesībās un droši 
savā ikdienas dzīvē.
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Komitejas kodols 
ir tās locekļi
EESK atrodas Briselē, un Komitejā darbojas 
329 locekļi no visām 27 ES dalībvalstīm.  
Locekļi pārstāv visas sociālās un 
profesionālās jomas, un viņiem ir plašas 
zināšanas un pieredze. Viņi pārstāv darba 
devēju apvienības, rūpniecību, tirdzniecības 
palātas, mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
apvienības, arodbiedrības, patērētājus, 
lauksaimniekus, cilvēkus ar invaliditāti, 
akadēmiskās aprindas, sieviešu tiesību 
aizstāvības grupas, vides aktīvistus, 
kooperatīvus, jauniešu organizācijas, 
cilvēktiesību aizsardzības organizācijas 
utt. Komiteja uztur kontaktus ar aptuveni 
250 organizācijām un tīkliem, kas darbojas valstu 
līmenī un pārstāv miljoniem ES iedzīvotāju.

Uz piecu gadu pilnvaru termiņu EESK locekļus 
amatā ieceļ Padome pēc dalībvalstu ieteikuma, 
taču Komitejā viņi darbojas neatkarīgi, visu ES 
iedzīvotāju interesēs.

Locekļi Briselē neuzturas visu laiku: vairums 
no viņiem turpina darbu dalībvalstīs, 
turpinot saglabāt tiešu saikni ar savas valsts 
iedzīvotājiem.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā 
ir trīs grupas: Darba devēju grupa, Darba 
ņēmēju grupa un grupa “Daudzveidība 
Eiropā”. Uzdevums ir panākt šo grupu 
konsensu, lai EESK atzinumi patiesi 
atspoguļotu ES iedzīvotāju saimnieciskās un 
sociālās intereses.

Darba devēju grupa
I grupa

Darba ņēmēju grupa 
II grupa

Grupa “Daudzveidība Eiropā” 
III grupa
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Kā darbojas EESK
Daudzās jomās Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai, izstrādājot jaunus 
tiesību aktus, ir juridisks pienākums 
konsultēties ar EESK. Komiteja analizē 
tiesību aktu priekšlikumus un izstrādā 
atzinumus, kurus pieņem, panākot Komitejas 
locekļu vienošanos. 

Papildus tam EESK pieņem pašiniciatīvas 
atzinumus jautājumos, ko locekļi uzskata par 
svarīgiem ES iedzīvotāju interesēs. Komiteja 
sagatavo arī izpētes atzinumus, ko ES 
likumdevēji lūdz izstrādāt, kad vēlas uzzināt 
pilsoniskās sabiedrības viedokli par konkrētām 
politikas jomām. Publicējot deklarācijas, 
rezolūcijas, informatīvus ziņojumus un ES 
tiesību aktu ietekmes novērtējumus, EESK 
turklāt atspoguļo pilsoniskās sabiedrības 
vajadzības.

Komitejā ir sešas specializētās nodaļas un 
viena Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvā 
komisija, kā arī vairāki novērošanas centri un 
ad hoc grupas. Šīs struktūrvienības nodarbojas 
ar dažādiem ES politikas jautājumiem – 
sākot no ekonomikas līdz sociālajām 
lietām, no transporta līdz vides politikai, 
no iekšējā tirgus līdz ārējām attiecībām, no 
tiesiskuma un Eiropas pusgada līdz Brexit. 
Komitejas locekļi atkarībā no savām īpašajām 
zināšanām darbojas vienā vai vairākās no šīm 
struktūrvienībām:

ECO

Ekonomikas un monetārās 
savienības, ekonomiskās un sociālās 
kohēzijas specializētā nodaļa 

INT

Vienotā tirgus, ražošanas un 
patēriņa specializētā nodaļa 

TEN

Transporta, enerģētikas, 
infrastruktūras un informācijas 
sabiedrības specializētā nodaļa 

SOC
Nodarbinātības, sociālo lietu 
un pilsoniskuma specializētā 
nodaļa 

NAT
Lauksaimniecības, lauku 
attīstības un vides specializētā 
nodaļa

REX
Ārējo attiecību specializētā 
nodaļa 

Atzinumus apspriež un ar vienkāršu balsu 
vairākumu pieņem EESK plenārsesijās, kas 
deviņas reizes gadā notiek Briselē. Pēc 
tam atzinumus nosūta ES likumdevējiem 
Parlamentā un Padomē, un tie likumdošanas 
procesā ir ieguldījums, kas ietekmē likumdevēju 
viedokli.

Katru gadu EESK organizē vairāk nekā 
1000 sanāksmes Briselē un ES dalībvalstīs un 
publicē apmēram 150 atzinumus 24 valodās.

Atzinumi ir pieejami šeit: www.eesc.europa.
eu/lv/our-work /opinions-information-
reports/opinions 

https://www.eesc.europa.eu/lv/our-work/opinions-information-reports/opinions
https://www.eesc.europa.eu/lv/our-work/opinions-information-reports/opinions
https://www.eesc.europa.eu/lv/our-work/opinions-information-reports/opinions
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Daži veiksmes stāsti
EESK dod iespēju pilsoniskajai 
sabiedrībai ietekmēt klimata 
aizsardzības politiku
EESK ieteikumi, tostarp ieteikums izveidot ES 
forumu “Klimata aizsardzības finansēšana”, 
tika ņemti vērā Eiropas Komisijas paziņojumā 
par Eiropas Klimata paktu.

EESK palīdz lemt par to, kā tiek 
tērēti ES līdzekļi
EESK piedalās Eiropas Komisijas izveidotajā 
ekspertu grupā ilgtspējīga finansējuma 
jautājumos.

EESK samazina atkritumu 
daudzumu
Eiropas aprites ekonomikas jautājumos 
ieinteresēto personu platforma, kas izveidota 
kopā ar Eiropas Komisiju, sasaista politiku ar 
praksi aprites ekonomikas jomā.

EESK pieprasa nodrošināt cilvēkiem 
ar invaliditāti iespējas izmantot 
savas balsstiesības
Eiropas Savienībā 16 valstīs 800 000 pilsoņu 
nav iespēju invaliditātes dēļ izmantot 
balsstiesības. EESK ir uzsākusi kampaņu šādas 
diskriminācijas apturēšanai.



|6

EESK vēlas tīrākus, videi 
nekaitīgākus akumulatorus
Ilgtspējīgi akumulatori ir atkarīgi no trešo 
valstu izejvielām, alternatīvām degvielām, 
tehniskajām zināšanām un reciklēšanas jaudas, 
tostarp izejvielu ieguves pilsētvidē. Šie 
ieteikumi ir ņemti vērā ES stratēģiskajā rīcības 
plānā akumulatoru jomā.

EESK interesējas par migrant 
jautājumiem
EESK un Eiropas Komisija kopīgi organizē Eiropas 
Migrācijas forumu, kurā politikas veidotāji 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji izskata 
migrācijas, patvēruma un integrācijas jautājumus.

EESK neatstāt novārtā nevienu 
reģionu
Teritoriālās attīstības programma (2030) 
nāca klajā 2020. gadā, un tā ir tapusi ar EESK 
ieguldījumu: labāka pilsētu un lauku teritoriju 
sasaiste, pienācīgi dzīves apstākļi visiem, 
veselīga vide u. c. Ikvienam ES iedzīvotājam 

neatkarīgi no dzīvesvietas jābūt piekļuvei 
sabiedriskajiem pakalpojumiem.

EESK piedāvā modeli, kā 
pilsoniskajai sabiedrībai uzraudzīt 
starptautisko tirdzniecību
EESK paraugu, kā līdzdarboties politikas 
veidošanā, pilsoniskās sabiedrības konsultantu 
grupas tagad izmanto kā standartu 
starptautisko tirdzniecības nolīgumu ietvaros.

EESK pauž nožēlu par Brexit, tomēr 
uztur kontaktus ar Lielbritānijas 
pilsonisko sabiedrību
Pēc Brexit spēkā esošajā ES un Apvienotās 
Karalistes nolīgumā tagad, pateicoties EESK, 
ir iekļauta kopīga pilsoniskās sabiedrības 
konsultantu grupa, lai pilsoniskā sabiedrība vēl 
aizvien varētu uzraudzīt turpmākās attiecības.
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Eiropas jaunatne
Par vienu no šīs jomas uzdevumiem EESK 
ir izvirzījusi jauniešu viedokļa uzklausīšanu. 
Jaunieši ir ne tikai topošais Eiropas darbaspēks, 
aktīvisti un politiķi – viņiem ir arī daudz ideju, 
kas ir vērtīgas tieši tagad.

Darbu ar jauniešiem EESK ir noteikusi par 
vienu no savām svarīgākajām prioritātēm.

Kā konkrētus piemērus var minēt šādas 
iniciatīvas:

• top atzinumi, kuros ņemtas vērā jauniešu 
konkrētās vajadzības un vēlmes;

• tiek organizēti jauniešiem paredzēti 
pasākumi, piemēram, gadskārtējais 
pasākums “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi!” 
(Your Europe, Your Say! jeb YEYS), kurā 
norisinās debates ar skolēniem no visām ES 
dalībvalstīm un kandidātvalstīm;

• lai izskaidrotu, kā darbojas ES, un uzklausītu 
jauniešu bažas un cerības, ir veicinātas 
regulāras EESK locekļu vizītes viņu dzimtajās 
skolās un universitātēs.
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Uzdevumi, kas jārisina  
Eiropai un EESK

Pašreizējā EESK priekšsēdētāja Krista Švenga (Christa  Schweng) tika 
iecelta 2020. gada 28. oktobrī, un viņas devīze ir: 

Vienoti Eiropas nākotnei

Eiropas Savienībai vajadzētu būt ekonomiski plaukstošai, sociāli 
iekļaujošai un ekoloģiski ilgtspējīgai. Tai būtu jānodrošina labvēlīgi 

apstākļi visas pilsoniskās sabiedrības attīstībai un dzīvei atvērtā un 
uz vērtībām balstītā demokrātijā. EESK koncentrēsies uz atbalstu 
pilsoniskās sabiedrības dalībnieku aktīvam ieguldījumam šajā 
visaptverošajā redzējumā par tādu Eiropu, kas veicina līdzdalību, 
un sniegs politikas veidotājiem vērtīgas zināšanas par politikas 
pasākumiem, kas ir efektīvāki un atbilstošāki vietējai saimnieciskajai, 

sociālajai un pilsoniskās sabiedrības situācijai.
Krista Švenga (Christa Schweng), EESK priekšsēdētāja

Darba devēju grupa (Austrija)

Eiropai atkal jākļūst par vietu, kur ir iespējams uzlabot visu iedzīvotāju 
sociālo situāciju, radīt kvalitatīvas darbvietas un darba tirgū pavērt 

iespējas jauniešiem, bezdarbniekiem un cilvēkiem, kam nav stabilas 
darbvietas. Tas it sevišķi attiecas uz sievietēm: dzimumu līdztiesība 
ir viens no sociālās ilgtspējas pamatiem, un šajā jomā mums ir 
jāiegulda lielāks darbs. Būdama arodbiedrības pārstāve, uzskatu, 
ka mūsu pienākums ir parādīt Eiropas iedzīvotājiem, ka Eiropas 
Savienība un tās unikālais sociālais modelis var palīdzēt rast veidu, 

kā pārvarēt Covid-19 krīzi.
Džūlija Barbuči (Giulia Barbucci), EESK priekšsēdētājas 

vietniece budžeta jautājumos
Darba ņēmēju grupa (Itālija)

EESK var nodrošināt pievienoto vērtību, jo mēs vienojamies par savu 
ieguldījumu jaunajās politikas nostādnēs. Mēs arī atrodam tiesību 

aktu nepilnības un ierosinām konkrētus priekšlikumus to novēršanai. 
Mūsu darba rezultāti ir tapuši neatlaidīgā darbā, personālam un 
Komitejas locekļiem veidojot unikālu skatījumu, kuru pārliecinoši 
atbalsta visas šīs dažādās pilsoniskās sabiedrības grupas. Pildīdams 
priekšsēdētājas vietnieka pienākumus, rūpēšos, lai šis darbs 

pieņemtos sparā.
Kilians Lohans (Cillian Lohan), EESK priekšsēdētājas vietnieks 

komunikācijas jautājumos
Grupa “Daudzveidība Eiropā” (Īrija)
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Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook/

Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter/

Instagram: www.eesc.europa.eu/instagram

YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube/

LinkedIn: www.linkedin.com/ 
company/european-economic-social- 
committee 

http://www.eesc.europa.eu/facebook/
http://www.eesc.europa.eu/twitter/
http://www.eesc.europa.eu/youtube/
https://www.linkedin.com/company/european-economic-social-committee
https://www.linkedin.com/company/european-economic-social-committee
https://www.linkedin.com/company/european-economic-social-committee
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