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Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja –
tilts starp Eiropu un organizētu pilsonisko sabiedrību
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Mūsdienu ekonomikā strauji notiekošās strukturālās un organizatoriskās pārmaiņas
paver jaunas iespējas, taču rada arī jaunus riskus un sarežģījumus darba tirgū. Algotus
darbiniekus aizvien vairāk aizstāj elastīgas nodarbinātības formas un jauni darba
ņēmēju veidi, un tas raisa bažas gan Eiropas zinātnieku aprindās, gan politiķu vidū.
Tehnoloģiju attīstības un digitalizācijas nestās pārmaiņas darbavietā un darbiniekiem
nepieciešamās jaunās prasmes ir neizbēgama realitāte. Līdz ar to rodas daudzi netipiski
darba veidi, piemēram, nepilna laika darbs, darbs ar vairākiem līgumslēdzējiem, kā
arī darbs, kas saistīts ar tiešsaistes platformām, kuras darbojas kā specializētu, augsti
kvalificētu profesionāļu tīkls.
Pārmaiņas darbavietā ir nozīmīgs EESK darbības aspekts. Lai uzsvērtu, cik tas ir svarīgi,
2017. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai piešķirs par “novatoriskiem projektiem
kvalitatīvas nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanai darba nākotnes
vārdā”. Mēs vēlamies atalgot novatoriskas uzņēmējdarbības idejas, kas rāda praktisku
piemēru, kā sociāli pieņemamā veidā pielāgoties gan jaunajiem darba veidiem, gan
arī dažādiem darba ņēmēju iekļaušanas modeļiem. EESK uzmanīgi seko līdzi ES
nodarbinātības stratēģijas īstenošanai un tam, kā notiek cīņa ar vissatraucošākajiem
bezdarba veidiem, proti, jauniešu bezdarbu un ilgtermiņa bezdarbu. Šajā kontekstā
balva veicina radošumu Eiropas uzņēmumos un izceļ paraugprakses piemērus
bezdarba mazināšanas jomā.
Nodarbinātības veidu mainīgums raisa kritiskas pārdomas par vajadzībām sociālās
aizsardzības jomā Eiropā. Taču rīcībpolitikām šo problēmu risināšanai ir vajadzīgi
ievērojami finanšu resursi, un šāda finansējuma nodrošināšana, iespējams, ir pats
lielākais izaicinājums, ar ko šobrīd saskaras Eiropas sabiedrība.

Gonçalo Lobo Xavier
EESK priekšsēdētāja vietnieks komunikācijas jautājumos

TURPMĀKIE
NOTIKUMI
Madridē, 13.–14. decembrī

Euromed ekonomikas un sociālo
lietu padomju un tām līdzīgu
iestāžu 2017. gada samits
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EESK atzinīgi vērtē debates
par sociālu Eiropu un aicina
sniegt politisku atbalstu
Eiropas transporta
infrastruktūras izmaksas
būtu jāfinansē no autoceļu
nodevas

LeaderSHIP 2020 vajadzīga
palīdzība

“Ar tiesisko regulējumu jāizveido
taisnīga un līdzsvarota nodokļu sistēma
attiecībā uz visām saimnieciskās darbības
jomām un uzņēmējdarbības modeļiem,
neierobežojot sadarbīgās ekonomikas
potenciālu radīt darbvietas un izaugsmi,”
saka 19. oktobrī pieņemtā EESK atzinuma
par nodokļu uzlikšanu sadarbīgajā
ekonomikā ziņotājs Giuseppe Guerini
(Dažādu interešu grupa – Itālija).
Pašreizējā nodokļu regulējumā
nav pienācīgi ņemti vērā jaunie
uzņēmējdarbības modeļi un ekonomiskā
darbība. Tas rada juridisku un fiskālu
nenoteiktību, kropļo konkurenci un
noved pie ieņēmumu zaudēšanas. Lai
risinātu šīs problēmas, EESK mudina
valstu iestādes pastiprināt sadarbību
un pielāgot attiecīgo regulējumu, lai
arī Komiteja uzskata, ka ar digitālo
ekonomiku saistītus jautājumus var

pienācīgi pārvaldīt tikai ar Eiropas
līmeņa pieeju. Līdzziņotājs Krister
Andersson (Darba devēju grupa, SE)
aicina ES iestādes “izveidot sadarbības
kanālus ārpus Eiropas ar mērķi ieviest
dažus patiesas digitālās ekonomikas
pamatnoteikumus.”
Lai arī sadarbīgo ekonomiku atvieglo
un sekmē jaunās tehnoloģijas, EESK
uzskata, ka ir svarīgi to vērtēt kopumā,
nepielīdzinot to digitālajai ekonomikai.

EESK uzskata, ka ieņēmumu aplikšanu
ar nodokli varētu regulēt, nosakot
saprātīgu ienākumu slieksni, un uzskata,
ka būtu jāsniedz vairāk informācijas
iedzīvotājiem par nodokļu saistībām. ES
politikas veidotājiem un likumdevējiem
jānodrošina arī patērētāju, darba ņēmēju
un pakalpojumu sniedzēju — kā arī viņu
privātās dzīves un personas datu —
aizsardzība. (jk)
l

Demokrātijā ir svarīgi finansēt pilsonisko sabiedrību
EESK uzskata, ka ES iestādēm
vajadzētu popularizēt pozitīvu pilsoniskās
sabiedrības organizāciju tēlu, saglabāt to
neatkarību un nodrošināt tām pienācīgu
finansējumu.
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Esmu pārliecināts, ka šajos darba pasaules radikālo pārmaiņu laikos sociālā dialoga
pamatmērķi un principi ir vēl svarīgāki, lai panāktu labus kompromisus. Eiropā
jau ir zināmi daži labas prakses piemēri, kā reaģēt uz prasībām un uzdevumiem
darbavietā. Vairākus piemērus mēs redzējām 111 pieteikumos uz balvu, bet ir arī
daudzi citi, kas vēl ir atklājami un atdarināmi. Mēs jau esam izraudzījušies vislabākos
kandidātus un tuvākajās dienās apbalvosim pašus interesantākos, novatoriskākos
un iedvesmojošākos no viņiem cerībā, ka mūsu atbalsts viņiem ļaus gūt vēl lielākus
panākumus. Ar balvu esam iecerējuši arī izcelt un godināt visus tos, kuri ir pieņēmuši
šo izaicinājumu, un motivēt viņus neatkāpties. Mēs mudinām visus pilsoniskās
sabiedrības dalībniekus turpināt sekmīgo darbu!

EESK aicina Eiropas Komisiju un
dalībvalstis sadarbīgajai/digitālajai
ekonomikai piemērot pašreizējās
nodokļu regulēšanas sistēmas un
nodokļu režīmus.
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Dārgie lasītāji!

Sadarbīgās ekonomikas aplikšanā ar
nodokļiem vajadzīga patiesa Eiropas
sadarbība

Pilsoniskajai aktivitātei aizvien naidīgākā
politiskajā gaisotnē Eiropas Savienībai
jāapstiprina, cik nozīmīga ir pilsoniskās
sabiedrības organizāciju (PSO) funkcija,
oktobra plenārsesijā norādīja Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
(EESK).
Iepazīstinot ar pašiniciatīvas atzinumu
par ES finansējumu pilsoniskās
sabiedrības organizācijām, tā ziņotājs
Jean-Marc Roirant (Dažādu interešu
grupa, FR) sacīja, ka EESK ir izstrādājusi
vairāk nekā 25 ieteikumus, kā stiprināt
PSO un ES attiecības un uzlabot PSO
piekļuvi finansējumam.

Šis aicinājums rīkoties nāk īstajā brīdī,
jo ES iestādes gatavojas sākt diskusijas
par daudzgadu finanšu shēmu (DFS)
laikposmam pēc 2020. gada.

EESK mudina palielināt PSO
finansējumu un nākamajā daudzgadu
finanšu shēmā paredzēt 500 miljonu EUR
budžetu programmai “Eiropa pilsoņiem”.

“ES iestādēm skaidri jāpasaka, ka PSO ir
svarīgas,” teica J. M. Roirant.

Vēl EESK aicina iecelt ES mediatoru
pilsoniskās telpas brīvību jautājumos.
(ll)
l

EESK iesaka atsākt diskusijas par Eiropas
apvienību statūtiem un aktīvāk īstenot
Līguma 11. pantu par pilsonisko dialogu.

www.eesc.europa.eu

EESK mudina Eiropas Komisiju
stiprināt Eiropas ekonomikas
pamatus un sociālo dimensiju

EESK atzinīgi vērtē debates par
sociālu Eiropu un aicina sniegt
politisku atbalstu

Savā uzrunā EESK oktobra plenārsesijā Eiropas
Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Frans
Timmermans pateicās EESK locekļiem par
ieguldījumu Komisijas 2018. gada darba programmā,
kas nāca klajā 2017. gada jūlijā. Viņš uzsvēra, ka EESK
ieguldījums ir atstājis ietekmi uz programmu.

Saskaroties ar problēmām,
kuras varētu kavēt ES turpmāko
virzību, notiekošās debates par
Eiropas sociālo dimensiju un
Eiropas sociālo tiesību pīlāru
(ESTP) varētu palīdzēt panākt jaunu
konsensu par stratēģijām, ar ko
nodrošināt ekonomikas izaugsmi
un ES iedzīvotāju labklājību, EESK
norādījusi oktobra plenārsesijā
pieņemtajā atzinumā “Sociālās
dimensijas un Eiropas sociālo tiesību
pīlāra ietekme uz ES nākotni”.

“Priecājamies, ka iesaistījāt mūs lēmumu
pieņemšanas procesā, bet, ja jūs iesaistīsiet mūs vēl
vairāk, mēs arī priecāsimies vēl vairāk,” komentēja
EESK priekšsēdētājs Georges Dassis.
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks F. Timmermans
norādīja, ka, lai gan ekonomiskais klimats Eiropā
ir labāks nekā iepriekš, daudzi vēl joprojām ir
neapmierināti. Iemesls ir Eiropas sabiedrībā augošā
nevienlīdzība. “Uzskatu, ka vienīgais veids, kā mēs
pamatoti un nevis tikai ar simboliskiem žestiem
varam pildīt konverģences solījumu, es patiešām
ticu, ka vienīgais veids, kā mēs varam attēlot
redzējumu par sabiedrību, kurā cilvēki atgūst kontroli
pār savu likteni gan atsevišķi, gan kopā, ir tas, ka
globāla rakstura problēmas mums jārisina kopā kā
eiropiešiem Eiropas mērogā,” sacīja F. Timmermans.

EK priekšsēdētāja pirmais vietnieks
Frans Timmermans un EESK priekšsēdētājs
Georges Dassis plenārsesijā
priekšsēdētājs Luca Jahier uzsvēra, ka darbs
jāturpina. (sg)
l

Eiropas lauku apvidiem vajadzīga palīdzība
EESK aicina Komisiju un dalībvalstis
izstrādāt elastīgas un efektīvas
atbalsta programmas
Sekmīgāka lauku attīstība ir iespējama, un
vietējie iedzīvotāji vēlas to īstenot, bet viņiem
ir vajadzīgs atbalsts. ES un valstu iestādēm
jāstiprina ciemati un mazpilsētas. Ar atzinumu
par tematu “Ciemati un mazpilsētas kā lauku
attīstības veicinātāji”, ko Komiteja pieņēma
oktobra plenārsesijā, EESK vēlas dot jaunu
impulsu Eiropas lauku apvidiem.

Ilgtspējīga lauku attīstība būs veiksmīga tikai tad, ja
tai piekritīs vietējie iedzīvotāji, kuri jāiesaista lēmumu
pieņemšanā. “Mums jāiedrošina cilvēki, jo īpaši
jaunieši, jādod viņiem iespēja paust savu viedokli
un jāatbalsta viņu idejas,” uzsver T. Jones. (sma) l

Eiropas augsnes ir pelnījušas labāku
apsaimniekošanu
EESK aicina izveidot vienotu satvaru
augsnes veselības un auglības
saglabāšanai
Eiropas augšņu veselības saglabāšana
un uzlabošana ir viens no svarīgākajiem
uzdevumiem mūsu iztikas nodrošināšanā. Kā
pirmo soli EESK ierosina kopīgu ES satvaru
nolūkā noteikt vienotu terminoloģiju un
saskaņotus laba augsnes stāvokļa kritērijus.
Katrus desmit gadus Eiropa zaudē aramzemes
platību vienas dalībvalsts lielumā
Oktobra plenārsesijā EESK pieņēma atzinumu
“Zemes izmantošana ilgtspējīgai pārtikas
ražošanai un ekosistēmu pakalpojumiem”, kas
izstrādāts pēc ES Padomes prezidentvalsts Igaunijas
pieprasījuma. “Mēs bieži rīkojamies tā, it kā augsnes
būtu bezgalīgi daudz. Tikai sešu gadu laikposmā,
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no 2006. līdz 2012. gadam, lauksaimniecības zemes
zudums Eiropas valstīs ir bijis aptuveni 107 000 ha
gadā, kas nozīmē, ka mazāk nekā 10 gadu laikā ir
zaudēta aramzemes platība Kipras lielumā. Šis
milzīgais pieprasījums pēc zemes ir jāaptur,” sacīja
atzinuma ziņotājs Roomet Sõrmus (Dažādu interešu
grupa, EE).
Vienots satvars ilgtspējīgai augsnes apsaimniekošanai
Lauksaimniecības zemes zudums ir nopietna
problēma visās dalībvalstīs. “Mūsu augsnes ir
jāaizsargā. Lauksaimniecības zemes ilgtspējīgai
izmantošanai un aizsardzībai izšķirīgi svarīgs būs
kopīgs ES satvars augsnes apsaimniekošanai, kurā
definēts labs augsnes stāvoklis, noteikta vienota
terminoloģija un saskaņoti uzraudzības kritēriji, kā arī
noteikti prioritārie pasākumi politikas jomā,” norādīja
R. Sõrmus. (sma)
l

Sava priekšsēdētāja Georges
Dassis vadībā EESK locekļu delegācija
17. novembrī piedalījās Gēteborgas
sociālajā samitā, kurā Eiropas Komisija,
Padome un Eiropas Parlaments kopīgi
izsludināja Eiropas sociālo tiesību
pīlāru. Atbalstīdama minēto pīlāru,
EESK savos atzinumos ir atkārtoti
brīdinājusi, ka ES nākotne būs
apdraudēta, ja netiks ievērotas sociālās
tiesības un ja tās nepapildinās stabils
un ilgtspējīgs saimnieciskais pamats.
(ll)
l

EK priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker, EESK priekšsēdētājs
Georges Dassis un Zviedrijas premjerministrs Stefan Löfven
2017. gada sociālajā samitā par taisnīgām darbvietām un izaugsmi

Lai nodrošinātu ekonomikas attīstību,
eiropiešiem vajadzīga lielāka un labāka
Eiropas klātbūtne
ES pārvaldībā ir vajadzīga
kopīga mērķa izpratne, kas
sniedzas tālāk par tehniskām
koncepcijām un pasākumiem.
Tas ir viens no galvenajiem
secinājumiem EESK atzinumu kopumā par Eiropas
ekonomikas nākotnes tematiku. Atzinumos “Eurozonas
ekonomikas politika (2017)”,
“EMS padziļināšana līdz 2025.
gadam”, “ES finanses līdz
2025. gadam” un “Kapitāla
tirgu savienība: vidusposma
pārskats” aplūkotas ES ekonomikas pašreizējās problēmas un izvirzīti konkrēti
priekšlikumi to risināšanai.
Daži no galvenajiem atzinumu kopumā piedāvātajiem
EESK ieteikumiem ir veicināt turpmākas
saimnieciskās reformas un ieguldījumus ES līmenī,
pārstrukturēt un palielināt ES budžetu, kā arī pabeigt
ekonomiskās un monetārās savienības ekonomiskā,
fiskālā, finanšu un politiskā pīlāra veidošanu. EESK
uzskata, ka eurozonas ekonomikas politikā ir
jānodrošina līdzsvarots pasākumu kopums, kurā ir
pienācīgi savienoti monetārie, fiskālie un strukturālie
aspekti, un aicina Eiropadomi pārskatīt tās lēmumu
noraidīt pozitīvu fiskālo nostāju eurozonā. Pēc EESK
domām, lai labāk atbalstītu monetāro politiku un
valstu ekonomikas rīcībpolitikas, kā arī stiprinātu
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“ES un tās dalībvalstu uzdevums ir sniegt stimulu
lauku attīstībai. Mums jāpadara lauku apvidi
pievilcīgāki dzīvošanai,” norāda ziņotājs Tom Jones
(Dažādu interešu grupa, Apvienotā Karaliste).

Ekonomikas un sociālajai attīstībai ir vajadzīga
piemērota infrastruktūra, tostarp ātrgaitas platjoslas
pakalpojumi un moderns transporta tīkls. “Tas ietver
ne tikai viedu transporta tīklu autotransportam un
dzelzceļa transportam, bet arī pārdomātu un efektīvu
transporta tīkla izmantošanu,” paskaidro ziņotājs
par atzinumu T. Jones. EESK stingri atbalsta Eiropas
Komisijas Viedo ciematu iniciatīvu, kas ir pirmais solis
pareizajā virzienā. Lielpilsētu, pilsētu un lauku apvidu
sadarbība lauku tūrisma un agrotūrisma jomā, ar
veselības aizsardzību saistīti pasākumi un pārtikas
piegādes ķēde būtu izdevīgi sabiedrībai kopumā.

EESK piedalās Gēteborgas sociālajā samitā
© autortiesību īpašnieks — Zviedrijas Valdības birojs, Ninni Andersson

Darba ņēmēju grupas priekšsēdētāja Gabriele
Bischoff atzinīgi novērtēja to, ka Komisija ir
pievērsusies sociālajam pīlāram. Darba devēju
grupas priekšsēdētājs Jacek Krawczyk uzsvēra,
ka jākoncentrējas uz jautājumiem, kuros ES rīcībai
ir pievienotā vērtība. Dažādu interešu grupas

Ziņotāji EESK atzinumam par Eiropas sociālo tiesību pīlāru

EESK aicina ES Padomi novembra
Gabriele Bischoff un Jukka Ahtela
samitā Gēteborgā atbalstīt iestāžu
kopīgo ESTP proklamāciju un raidīt
politisku signālu par tās īstenošanu.
EESK norāda, ka jāpieliek lielākas pūles, lai noteiktu
vienotus principus un stratēģijas attiecībā uz algu
Atzinuma tekstu pēc Komisijas pieprasījuma sniegt
augšupēju konverģenci, minimālo ienākumu,
atzinumu par Pārdomu dokumentu sagatavoja
kas nodrošinātu visiem cilvēkiem cieņpilnu dzīvi,
Gabriele Bischoff (Darba ņēmēju grupa, DE) un
un lielāku sociālo kohēziju un ieguldījumiem.
Jukka Ahtela (Darba devēju grupa, FI), taču EESK to
EESK pauž bažas arī par to, ka netiek īstenotas
nolēma sasaistīt ar ierosināto Eiropas sociālo tiesību
esošās sociālās tiesības, un par ES tiesību aktu ļoti
pīlāra proklamāciju.
atšķirīgo izpildi dalībvalstīs. (ll)
l

ES pārvaldības demokrātisko un sociālo dimensiju,
ir svarīgi padziļināt EMS. Komiteja atzinīgi vērtē arī
Komisijas priekšlikumu koncentrēties uz Eiropas
pievienoto vērtību kā ES budžeta izdevumu daļas
pamatprincipu, aicina ES budžeta finansēšanai vairāk
izmantot pašu resursus un mudina visas dalībvalstis
ātri īstenot kapitāla tirgu savienību, lai ES ekonomikai
piešķirtu jaunu impulsu un dinamiku.
Nesenā Komisijas darba programma 2018. gadam
liecina par Komisijas ieceri ierosināt konkrētus
priekšlikumus EESK norādītajās jomās. (jk)
l

Oktobra plenārsesijā pieņemtajā atzinumā
EESK atbalsta Komisijas mērķi līdz 2025. gadam
nodrošināt tīru, konkurētspējīgu un savienotu
mobilitāti, integrējot visus transportlīdzekļus,
un mudina Komisiju turpināt uzlabot tiesisko
regulējumu, lai izveidotu efektīvu Eiropas vienoto transporta telpu.

EESK tomēr mudina Eiropas Komisiju pilnveidot ierosinātās izmaiņas tiesību aktos.

Tas bija vēstījums no 18. oktobrī plenārsesijā pieņemtā EESK atzinuma, ko izstrādājuši ziņotājs Ulrich
Samm (Darba devēju grupa, DE) un līdzziņotājs Brian
Curtis (Darba ņēmēju grupa, Apvienotā Karaliste).

Elektriskie transportlīdzekļi var palīdzēt vietējā līmenī
samazināt gaisa piesārņojumu, savukārt tīras elektroenerģijas ražošanas politikai ir izšķiroša nozīme, lai
sasniegtu ES siltumnīcefekta gāzu emisijas globālos
mērķus. EESK norāda, ka prognozētais autotransporta
radīto emisiju samazinājums (13 %), ko iecerēts panākt
ar šo pasākumu kopumu, atšķiras no emisiju samazinājuma par 18–19 %, kuri transporta nozarē būtu jānodrošina, lai sasniegtu 2030. gada mērķus klimata jomā.
Tādēļ tā uzsver, ka tīrās elektroenerģijas ražošana ir
svarīgs priekšnoteikums, lai sekmīgi ieviestu elektriskos
transportlīdzekļus plaša patēriņa tirgū. (mp)
l

“Digitalizācija transporta jomā ieviesīs revolucionāras
pārmaiņas, kas uzlabos patērētājiem un uzņēmumiem
sniegto pakalpojumu kvalitāti, ērtības, elastīgumu,
cenu pieejamību un drošību,” norādīja U. Samm.

EESK atbalsta Eiropas Komisijas paziņojumā izklāstīto
mobilitātes programmu un atzinīgi vērtē centienus
atrisināt dažus atlikušos vienotā tirgus transporta
jautājumus, vienlaikus ņemot vērā cilvēktiesības un
darba tiesības, kā arī vides aspektus.

© Shutterstock

Komisijas priekšlikumā teikts, ka ieņēmumi no
Eiropas autoceļu lietotāju nodevas nonāk valsts
kasē. EESK ir ierosinājusi to mainīt, pamatojoties uz
principiem “lietotājs maksā” un “piesārņotājs maksā”.

Pēdējos gados ir vērojama liela interese
par starptautisko nodokļu sistēmu. Ir radušies
jautājumi par to, cik taisnīgi ir attīstīto un
jaunattīstības valstu nolīgumi par nodokļu
dubulto uzlikšanu un kāda ir to ietekme uz
nodokļu ieņēmumiem jaunattīstības valstīs.

“Princips “lietotājs maksā” nozīmē to, ka nauda
nonāk atpakaļ autoceļu uzturēšanā un tiek izmantota
jauniem ieguldījumiem autoceļu infrastruktūrā,
savukārt saskaņā ar principu “piesārņotājs maksā”
iegūtos resursus novirza piesārņojuma mazināšanai,
novatorisku satiksmes pārvaldības sistēmu un
elektrisko transportlīdzekļu uzlādes punktu izveidei,
alternatīvu transporta veidu attīstībai u. c.,” saka
atzinuma ziņotājs Alberto Mazzola (Darba devēju
grupa, IT).

tajā ieguldīts atpakaļ. Viņš uzskata, ka šādos tablo
varētu atspoguļot arī informāciju par sastrēgumiem,
negadījumiem un emisiju samazināšanas rādītājiem.
Ieņēmumi, kas tiek lēsti apmērā no aptuveni 10
miljardiem līdz vairāk nekā 20 miljardiem EUR,
varētu veicināt Eiropas transporta tīkla izveides
pabeigšanu. (dm)
l

Piešķīrumiem jābūt pēc iespējas pārredzamākiem,
norāda A. Mazzola, kurš ierosina pie iebrauktuvēm
maģistrālēs izvietot tablo ar norādēm, cik par
maģistrāles lietošanu gada laikā ir samaksāts un cik

EESK atzinīgi vērtē Eiropas Solidaritātes korpusa
(ESK) izveidi, taču daži elementi, tostarp finansējums,
šajā Komisijas izstrādātajā Eiropas jauniešu
brīvprātīgā darba programmā ir jāprecizē sīkāk un
jāuzlabo. Uz to Komiteja norāda oktobrī pieņemtajā
atzinumā par leģislatīvo priekšlikumu attiecībā uz
ESK (ziņotājs: Pavel Trantina,Dažādu interešu grupa,
CZ; līdzziņotājs: Antonello Pezzini, Darba devēju
grupa, IT).
EESK pauž bažas par ierosinājumu ESK mērķus
apvienot ar jauniešu nodarbinātības politiku un
iesaka pārskatīt darba un stažēšanās norīkojumu
iekļaušanu programmā. Šāda pieeja nozīmē riskēt,
ka apmaksāts darbs tiks aizstāts ar neapmaksātu
darbu, ko veic Eiropas jaunieši.

Oktobra plenārsesijā EESK pieņēma atzinumu
“ES partnerības attīstības jomā un problēmas,
ko rada starptautiski nolīgumi nodokļu jomā”
(ziņotājs: Alfred Gajdosik, Dažādu interešu grupa,
AT); līdzziņotājs: Thomas Wagnsonner, Darba
ņēmēju grupa, AT). Atzinumā norādīts, ka jāizvērtē
starptautisko nodokļu tiesību reformēšanas centienu
ietekme uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM).

EESK atzinīgi vērtē ES un tās dalībvalstu centienus
novērst starptautiskās nodokļu sistēmas nepilnības.
Tomēr nodokļu politikai vajadzētu būt
svarīgākam ES attīstības politikas elementam.
Turklāt nolūkā veicināt ilgtspējīgu attīstību
visos attiecīgajos nolīgumos starp ES un trešām
valstīm būtu jāiekļauj labas nodokļu pārvaldības
klauzulas.
EESK atbalsta ideju par to, ka ar privātiem
ieguldījumiem jāveicina attīstība, ja šāda attīstība
atbilst ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Nodokļu
jautājumi ir cieši saistīti ar ilgtspējīgas attīstības
mērķiem, tādēļ uzņēmumiem būtu jāmaksā
nodokļi tajā valstī, kurā tie gūst peļņu. (sg) l

Cīņu ar klimata pārmaiņām nevar uzvarēt uz
parasto iedzīvotāju rēķina
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Eiropas Solidaritātes
korpusam vajag
jaunus līdzekļus un
jākoncentrējas tikai
uz brīvprātīgo darbu

Labas nodokļu pārvaldības klauzulas
starptautiskajos nolīgumos sekmēs
ilgtspējīgu attīstību
© Shutterstock

Eiropas transporta infrastruktūras
izmaksas būtu jāfinansē no
autoceļu nodevas
Eiropas autoceļu tīklā iekasētie ceļu nodevu
ieņēmumi būtu jāiegulda atpakaļ transporta
infrastruktūrā un skaidri jānosaka, ka ar
autoceļu lietošanas nodevām sedz autoceļu
infrastruktūras attīstības, ekspluatācijas un
uzturēšanas izmaksas, savukārt ar ārējām
izmaksām saistītas nodevas būtu jāizmanto
autotransporta radītās negatīvās ietekmes
mazināšanai. Tāds ir galvenais vēstījums
oktobra plenārsesijā pieņemtajā EESK atzinumā
par Komisijas ierosinājumu grozīt tā saukto
Eurovignette direktīvu.
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EESK aicina līdz 2025. gadam nodrošināt tīru,
konkurētspējīgu un savienotu mobilitāti visiem

“Cīņa ar klimata pārmaiņām var būt sekmīga
tikai tad, ja ir iesaistīti visi iedzīvotāji. Taču nepietiek
pārliecināt cilvēkus par dzīvesveida maiņu: ir svarīgi
sniegt viņiem arī nepieciešamo atbalstu,” norādīja
EESK priekšsēdētājs Georges Dassis, atklājot
līdztekus COP23 notiekošo pasākumu “Taisnīga
pāreja uz mazoglekļa ekonomiku”, ko EESK
8. novembrī rīkoja Bonnā.
Pirmo reizi par ESK izveidi paziņoja Komisijas
priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker savā 2016. gada
runā par stāvokli Savienībā. Ja ESK izveidi apstiprinās,
tā budžets būs 341,5 miljoni EUR 2018.–2020. gada
periodā, līdz kura beigām korpusam būtu jāuzņem
aptuveni 100 000 dalībnieku.
Gandrīz 58 % no ESK kopējā budžeta tiks iegūti no
programmas Erasmus+. EESK pauž bažas par šādu
finansējuma pārdali un uzsver, ka ieguldījumi ESK
budžetā nedrīkst notikt uz programmas Erasmus+
rēķina, kuras budžets jau šobrīd nav pietiekams.
Komiteja aicina ieguldīt Eiropas Solidaritātes korpusā
vairāk jaunu līdzekļu. (ll)
l

EESK iepazīstināja ar savu atzinumu “Klimatiskais
taisnīgums”. Šī koncepcija atzīst, ka no klimata
pārmaiņu ietekmes bieži vien visvairāk cieš
visnabadzīgākās un neaizsargātākās sabiedrības
grupas. Tādēļ EESK ierosina ES Klimata tiesību
hartu, ņemot vērā uzdevumus, kas risināmi saistībā
ar globālo klimata pārmaiņu krīzi.
Lai mazinātu tās ietekmi, patērētājiem ir vajadzīgas
ilgtspējīgas alternatīvas, kas nebūt nenozīmē zemāku
kvalitāti vai augstākas cenas. EESK mudina arī atcelt
subsīdijas fosilajam kurināmajam.

EESK priekšsēdētājs Georges Dassis COP23 paralēlajā
pasākumā
Komiteja uzskata, ka visiem iedzīvotājiem— un
ne tikai Eiropā — ir tiesības uz tīru vidi. “Parīzes
nolīguma īstenošanas pamatā jābūt solidaritātei. Tā
ir kopīga un iekļaujoša iniciatīva, kurā nepieciešama
sadarbība visos līmeņos,” noslēgumā piebilda
G. Dassis. (sma)
l
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darbvietas pievilcīgas. Eiropas Savienībai jācīnās arī pret negodīgu konkurenci
starptautiskā mērogā.
Šāds bija kopsavilkums 24. oktobrī Briselē
rīkotajam EESK pasākumam, kurā eksperti
sprieda par nozares stāvokli.
EESK loceklis Marian Krzaklewski (Darba
ņēmēju grupa – PL) izklāstīja problēmas
jomā, kurā Eiropa tikai ar lielām pūlēm
cenšas saglabāt kritisko masu.

SEA Europe pārstāvis Reinhard Lüken
brīdināja, ka iepriekšējos gados novērotā
pasūtījumu trūkuma sekas būs jūtamas
tikai nākamajos gados. LeaderSHIP 2020 ir
pareizais instruments, taču tas jāstiprina
un jāpārvērš par programmu LeaderSHIP
2030, kurā būtu iekļauta kuģniecības
nozare.

Atnest kultūru pašā ES sirdī
iesniegusi EESK Dažādu interešu grupa

El Sistema Belgium: ReMuA/Shake
Young Orchestra un ansamblis Connect
ensemble ReMuA ir bezpeļņas apvienība,
kuras mūziķi kopš 2013. gada dodas
uz Briseles un Ljēžas skolām, lai vadītu
iknedēļas mūzikas nodarbības. To

Mācīšanās dziedāt un/vai spēlēt mūzikas
instrumentu grupā kļūst par šo bērnu
dzīves regulāru daļu ar nodarbībām
1,5–5 stundas nedēļā. Orķestra

EESK piedalīsies
debatēs par cilvēku ar
invaliditāti tiesībām un
par viņu iespējām balsot
Eiroparlamenta vēlēšanās
mēģinājumi ir kopības izpausme, kurā
svarīgākais ir ieklausīšanās, respekts un
sadarbības gars. Briselē Molenbēkas,
Lākenas, Shārbēkas, Vorstas, Elsenes
un Briseles centra pašvaldībās darbojas
daudzsološi mūziķi, kas mācījušies ReMuA
un spēlē kādā no El Sistema Belgium
orķestriem. (cl)
l

Digitālā sabiedrība ir ne tikai vēlama,
bet gan nepieciešama — tāds bija viens
no secinājumiem konferencē “Digitālas
sabiedrības priekšrocības”, ko organizēja
Darba devēju grupa un kas notika
2017. gada 25. oktobrī Tallinā (Igaunija).
Konferences dalībnieki apsprieda dažādus
e-sabiedrības un digitālā vienotā tirgus
aspektus. Kiberdrošība, sabiedrības
uzticēšanās, brīva datu plūsma,
infrastruktūras turpmākā attīstība un
atbrīvošanās no šķēršļiem, kas traucē
digitālam vienotajam tirgum, bija tikai daži
no apspriestajiem jautājumiem.

Digitalizācija jau tagad maina veidu, kā
notiek uzņēmējdarbība. Šobrīd notiek
revolūcija un ikviens var gūt no tās
labumu, apsveikuma uzrunā uzsvēra
Darba devēju grupas priekšsēdētājs
Jacek P. Krawczyk.
Igaunijas ekonomikas lietu un
infrastruktūras ministre Kadri Simson
savā programmatiskajā runā norādīja,
ka jauniem uzņēmējdarbības modeļiem
līdzi nāk jauna domāšana. Ir svarīgi
digitalizāciju uztvert kā iespēju, nevis
apdraudējumu. Ar tiesību aktiem būtu
jāveicina uzņēmumu izaugsme, nevis
jāliek jauni šķēršļi.

Grāmatā pētīta Eiropas sociālā dialoga
vēsture no 1985. līdz 2003. gadam —
no tā pirmsākumiem līdz autonomijai.
Šo pētījumu ilustrē dokumenti un
intervijas ar dažādiem dalībniekiem,
kuri izstrādāja Eiropas sociālā dialoga
koncepciju, piedalījās tajā un to
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Kad autors, bijušais Eiropas Arodbiedrību
konfederācijas ģenerālsekretāra vietnieks
Jean Lapeyre būs iepazīstinājis ar
grāmatu, notiks debates, kurās piedalīsies

Koordinatores:
Agata Berdys (ab)
Katerina Serifi (ks)

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

EESK ir stingri pārliecināta, ka iespēja
piedalīties sabiedriskajā dzīvē ir
viens no demokrātiskas sabiedrības
pamatelementiem un šīs iespējas
liegšana invaliditātes dēļ ir viens
no diskriminācijas veidiem. Tādēļ,
gatavojoties 2019. gada Eiroparlamenta
vēlēšanām, tiek pārskatītas EP vēlēšanu
procedūras, jo šobrīd personas ar
invaliditāti ir izslēgtas no dalības vai
saskaras ar dažādiem šķēršļiem. (mrg)l

Konferenci kopīgi organizēja Darba
devēju grupa, ES Padomes prezidentvalsts
Igaunija, Igaunijas Darba devēju
konfederācija un Igaunijas Tirdzniecības
un rūpniecības kamera. (lj)
l

Book presentation
Présentation du livre

2018. gada 1. janvārī ES rotējošo
prezidentūru no Igaunijas pārņems
Bulgārija. Gaidot šo notikumu, EESK ir
noturējusi Biroja ārkārtas sēdi Sofijā un
gatavo vairākus atzinumus, pasākumus un
citas iniciatīvas gan Briselē, gan Bulgārijā.
Šā biļetena janvāra numurā publicēsim
prezidentvalsts prioritāšu apskatu kopā
ar attiecīgu EESK pasākumu kalendāru.

Novēlējumi svētkos
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Novēlam jums visiem priecīgus
Ziemassvētkus un laimīgu 2018. gadu!

European Economic and Social Committee
Comité économique et social européen

07|12|2017

15h00 – 17h 30

Book presentation - Présentation du livre
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Darba ņēmēju grupa 2017. gada
7. decembrī rīko prezentāciju grāmatai
“Le dialogue social européen. Histoire
d’une innovation sociale (1985-2003)”.
[Eiropas sociālais dialogs. Sociālās
inovācijas vēsture (1985-2003)].

attīstīja — arodbiedrību biedri, uzņēmēji
un Eiropas līmeņa dalībnieki. Tā nav
mierpilna vēsture. Tajā bijuši arī konflikti
un neveiksmes. Taču tajā ir arī spēcīgi
un dziļi sakņota Eiropas pārliecība.
Sociālais dialogs ļauj saprast, kas var
dot iedzīvotājiem taustāmu labumu.
Tas ir arī viens no labākajiem veidiem,
kā īstenot Eiropas pamatvērtības —
sociālu progresu un solidaritāti, kohēziju
un demokrātiju, noturīgu attīstību.

kuras mērķis ir nodrošināt, lai 2019. gada
Eiroparlamenta vēlēšanas būtu pilnībā
pieejamas personām ar invaliditāti.

Gatavošanās Bulgārijas
prezidentūrai

Le dialogue social européen: Histoire
d’une innovation sociale (1985-2003)
iesniegusi EESK Darba ņēmēju grupa

EESK priekšsēdētājs George Dassis
un locekļi Yannis Vardakastanis un
Krzysztof Pater 7. decembrī piedalīsies
Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma
ceturtajā plenārsesijā, kas notiks
Eiropas Parlamentā, atzīmējot foruma
darbības 20. gadskārtu.
F o r u m a p r i e k š s ē d ē t ā j s Yannis
Vardakastanis (Dažādu interešu grupa,
EL) teiks uzrunu, savukārt Georges
Dassis un Krzysztof Pater (Dažādu
interešu grupa, PL), kurš izstrādāja EESK
atzinumu “Personu ar invaliditāti tiesības
balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās”,
piedalīsies sesijā “Mēs gribam balsot”,

Digitālas sabiedrības priekšrocības
iesniegusi EESK Darba devēju grupa

ir lielāka, taču daudz neviendabīgāka, ar
dažiem lieliem un daudziem maziem uzņēmumiem. Būtu jāveido klasteri un jāveic
īpaši pielāgota jūras tehniskā pētniecība.
(sma)
l

ĪSUMĀ

pamatā ir slavenais Venecuēlas projekts
El Sistema, kurā mūzikas instrumenta
spēles apmācībā piemēro grupas
pieeju. Tagad, pēc vairākiem gadiem,
talantīgākie bērni spēlē orķestrī ReMuA/
Shake Young Orchestra.
Šo dinamisko daudzkultūru jaunatnes
orķestri pavadīja Connect ensemble. Gadu
gaitā projekts El Sistema Belgium simtiem
bērnu ir pavēris iespēju tuvāk iepazīt
mūziku un apgūt kāda instrumenta spēli
skolā vai viņu tuvākajā apkārtnē.

Agnieszka Montoya-Iwanczuk no Growth
ĢD iepazīstināja ar pētījumu, kas liecina,
ka Eiropas kuģubūves piegādes ķēde
salīdzinājumā ar Ķīnu vai Japānu kopumā
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Dažādu interešu grupa priekšsēdētāja Luca Jahier vadībā 2017. gada
18. oktobrī organizēja koncertu
ar nosaukumu El Sistema Belgium:
ReMuA / Shake Young Orchestra and
the Connect Ensemble. EESK tā bija
pirmā kultūras iniciatīva, kas tika
rīkota saistībā ar Eiropas Kultūras
mantojuma gadu (2018).

IndustriAll pārstāve Elspeth Hathaway
norādīja, ka, neraugoties uz darbvietu
skaita samazināšanos par 15 %–75 %,
nozarē visā Eiropā joprojām ir 5,4 miljoni
darbvietu un tā nodrošina 50 % no pasaulē
saražotā kuģu aprīkojuma. Galvenais
uzdevums ir saglabāt prasmes. Šajā augsto tehnoloģiju nozarē izšķiroša nozīme ir
mūžizglītībai un jāveicina mobilitāte.

QE-AA-17-008-LV-N

Eiropas kuģubūves nozarei vajadzīgs ES stratēģiskais atbalsts. LeaderSHIP 2020 ir pareizais instruments,
taču tas ir jāpastiprina un tā darbība
jāpagarina līdz 2030. gadam. Pētniecībā
un izstrādē Eiropai jāuzņemas vadība
klimata pārmaiņu, energotaupības un
kuģu komplektēšanas jomā, jo jūrniecības nozare ir ļoti svarīga tās ekonomikas
un sociālajai nākotnei. Šīs nozares konkurētspēju sekmētu klasteru veidošana.
Būtiski ir pielāgot izglītību un padarīt

CCMI delegāts Patrizio Pesci uzsvēra, ka
nozarē, kas joprojām izjūt ekonomikas un
finanšu krīzi un cieš no negodīgas trešo
valstu konkurences, pastāv viedas, iekļaujošas un ilgtspējīgas izaugsmes potenciāls.
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LeaderSHIP 2020 vajadzīga palīdzība

Mēs pateicamies par jūsu interesi un
atbalstu aizvadītajos divpadsmit mēnešos
un ar prieku paziņojam, ka, sākot ar
nākamo numuru, lasītājiem visā Eiropā
piedāvāsim mūsu jauno digitālo biļetenu.

A drink will be offered afterwards | Un verre d'amitié sera offert à la fin
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daudzi nacionālo arodbiedrību vadītāji.
Gaidāms, ka uzstāsies EESK Darba ņēmēju
grupas priekšsēdētāja Gabriele Bischoff,

bijušais UGT ģenerālsekretārs un bijušais
Eiropas Arodbiedrību konfederācijas
(ETUC) priekšsēdētājs Cándido Méndez,
industriAll ģenerālsekretārs Luc Triangle,
CSC ģenerālsekretāre Marie-Hélène

Ska, ETUC ģenerālsekretāra vietnieks
Peter Scherrer un daudzi citi. Iecerēts
kopīgi atskatīties uz pagātni, lai labāk
pārdomātu sociālā dialoga nākotni un
sarunas par koplīguma slēgšanu. (mg)l

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

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