




“   Tās ir mana pilnvaru termiņa prioritātes, 

kas kopā ar specializēto nodaļu darba 

plāniem būs Komitejas darba pamatā. ”



Priekšsēdētāja darba programma 
un prioritātes 2010.–2013. gadam

Spēcīgākas Eiropas pilsoniskās 
sabiedrības veidošana

2 Visi kopā par ilgtspējīgu 
Eiropu

Sengrieķu mitoloģijā Eiropa bija feniķiešu princese. Homērs 

rakstīja, ka Eiropa ir mitoloģiska Krētas valdniece. 

Mīts vēsta, ka reiz dzīvojusi skaista, jauna meitene, kuru Zevs, 

pieņēmis vērša izskatu, nolaupījis un nesis pāri jūrai un apkārt 

kontinentam, kas tāpēc ieguvis Eiropas vārdu.
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Visi kopā par ilgtspējīgu 
Eiropu

Gadsimtiem ilgi Eiropa ir bijusi vieta, kur 

norisinājušies nemitīgi konfl ikti un plosījušies 

savstarpēji tautu kari. Tieksme iegūt varu, 

virskundzību un impēriju ir likusi pārbīdīt 

robežas, sējusi postu un likusi pakļaut vienam 

otru. Vēsturiski tikai īss brīdis šķir to Eiropu, 

kur pagājušajā gadsimtā notika divi pasaules 

kari, no Eiropas, kura balstās uz savstarpēju 

sadarbību, — Eiropas, kuru saucam par Eiropas 

Savienību un kura strādā, lai nodrošinātu 

mierīgu nākotni. 

Eiropas 
Savienība
Kopš 50. gadiem Eiropas integrācija ir notikusi 

ar lieliem panākumiem. Pēc gadsimtiem ilgām 

nesaskaņām, kariem, nemitīgas robežu maiņas 

un tautu pārvietošanās Eiropas projekts ir devis 

iespēju iedibināt mieru, drošību, labklājību un 

solidaritāti, tomēr darāmā vēl ir daudz.

Ierosme izveidot vienotu iekšējo tirgu un 

ieviest vienotu valūtu ir bijis līdz šim vēl 

nepieredzēts pasākums. Pēdējo septiņu 

gadu laikā ir notikušas divas paplašināšanās 

kārtas, kopā uzņemot divpadsmit jaunas 

dalībvalstis. Pēc vairākiem gadiem, kuros ir 

piedzīvoti gan panākumi, gan neveiksmes, 

Savienība ir vienojusies par jaunu līgumu, 

kurā ir nostiprināta pilsoniskās sabiedrības 

loma un kurā paredzēts, ka Eiropā ir pastāvīgs 

Eiropadomes priekšsēdētājs un Augstais 

pārstāvis ārlietās un drošības politikas 

jautājumos.

“  Mums jāsaglabā redzējums 
par mierpilnu 
un labklājīgu Eiropu.  ”
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Eiropā 
risināmie 
uzdevumi
Dažos pēdējos gados pasaule ir saskārusies ar 

smagu fi nanšu krīzi. Ticība pirmajām atgūšanās 

pazīmēm vēl ir vāja, un tiek saņemti nemitīgi 

brīdinājuma signāli par lejupslīdi, attīstības 

palēnināšanos un atveseļošanās apstāšanos. 

Lai arī bezdarba rādītāji valstīs un reģionos ir 

ļoti atšķirīgi, kopumā tas sasniedzis iepriekš vēl 

nepieredzētu līmeni. Īpaši satraucošs ir augstais 

jauniešu bezdarba līmenis. Arī nabadzība 

Eiropā joprojām ir pārāk nopietna problēma. 

No katastrofālajām fi nanšu sektora problēmām 

uzmanība ir pārvirzījusies uz publisko fi nanšu 

stāvokli dalībvalstīs. Liels budžeta defi cīts un no tā 

izrietošais valsts parāds radījis milzīgu spriedzi, jo 

daudzās dalībvalstīs bija jāsamazina izdevumi un 

algas, kā arī jāveic citi krīzes pārvarēšanas pasākumi.

Ir vājinājusies politiskā apņēmība nodrošināt 

ilgtspējīgu attīstību un cīnīties ar klimata 

pārmaiņām. Ilgtermiņa attīstības vietā ir stājusies 

tuvredzīgāka politika. Starptautiskā kopiena 

nevelta pietiekamu uzmanību globālajai 

vienlīdzībai, demokrātiskai attīstībai un tiesībām 

uz ēdienu un tīru ūdeni un pienācīgi nerisina šos 

jautājumus. Līdzdalība, īstenojot Tūkstošgades 

attīstības mērķus vispārējās nabadzības 

samazināšanai, apsīkst. Gadiem ilgi risinot sarunas 

PTO, nav izdevies noslēgt jaunu daudzpusēju 

tirdzniecības nolīgumu. 

Stipra sociālā 
Eiropa
Manā vadībā Komiteja turpinās darbu, lai 

nostiprinātu un stabilizētu ES sociālo dimensiju, 

uzlabotu nodarbinātības apstākļus un sekmētu 

sociālo integrāciju. Mēs turpināsim cīnīties ar 

nabadzību un atstumtību, kas jau šobrīd smagi 

skar neaizsargātās grupas. Tā kā jāveic pielāgojumi, 

lai izveidotu sabiedrību, kas rada zemas oglekļa 

emisijas, arī minētajā jomā būs jānosaka jaunas 

prasības, bet būs vajadzīgas arī jaunas zināšanas 

un prasmes. 
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Pilsoniskā 
sabiedrība
Lai arī skaidras pazīmes liecina, ka Eiropas 

iedzīvotāji nebūt neizjūt patiesu apņēmību 

iesaistīties Eiropas sadarbībā, jaunajā līgumā 

paredzēta pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana 

ES darbā. Visām 27 dalībvalstīm Padomē tomēr 

jāatrod kopīgi risinājumi un jāpieņem lēmumi, 

un pastāv risks, ka galarezultāts būs atkarīgs tikai 

no tā, cik izdevīgi vai neizdevīgi tas ir valstīm. 

Visbiežāk raksturīga tendence Eiropas jautājumus 

neiekļaut valstu politikās un vēlēšanu kampaņās. 

Gan valstu, gan ES līmenī ir vajadzīga tāda politiskā 

vadība, kas joprojām uzskata, ka politikas mērķis ir 

Eiropas integrācija.

Mums ir vajadzīga pilsoniskā sabiedrība, kas var 

nepārprotami aizstāvēt Savienības vērtības, sniegt 

Eiropai stingru atbalstu un piedalīties kopīgā tās 

veidošanā. 

Mums ir vajadzīgs tādu pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju redzējums un apņēmība, kuras izvirzīs 

jautājumus un liks tos iekļaut politiskā darba plānā.

Mums ir vajadzīgi organizācijās iesaistījušies 

cilvēki, kuri vēlas pielietot savas prasmes, 

zināšanas, apņēmību un ieinteresētību.

“  Tāpēc mums ir vajadzīga EESK — 

vienīgā ofi ciālā ES iestāde, kas pārstāv 

darba devēju, darba ņēmēju un citu 

pilsoniskās sabiedrības dalībnieku 

organizācijas, nodrošinot tiem līgumā 

paredzēto iespēju piedalīties Savienības 

darba iekšējā norisē un to ietekmēt. ”
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“  Dialogs ir māksla ar cilvēkiem 
ne tikai runāt, bet arī sarunāties, 
tomēr pirmām kārtām 
tā ir māksla klausīties. ”
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Jauns 
līgums
Līgums par Eiropas Savienību / II sadaļa

Noteikumi par demokrātijas principiem / 11. pants

1. Iestādes ar atbilstīgiem līdzekļiem dod pilsoņiem un 

apvienībām, kas tos pārstāv, iespēju izteikt savus viedokļus 

visās Savienības darbības jomās un publiski apmainīties ar 

tiem.

2. Iestādes uztur atklātu, pārredzamu un pastāvīgu dialogu 

ar minētajām apvienībām un pilsonisko sabiedrību.

3. Eiropas Komisija veic plašas konsultācijas ar 

ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu Savienības 

darbību saskaņotību un pārredzamību.

4. Savienības pilsoņi, kuru skaits nav mazāks par vienu 

miljonu un kas pārstāv ievērojamu dalībvalstu skaitu, var 

izrādīt iniciatīvu un aicināt Eiropas Komisiju saskaņā ar tās 

pilnvarām iesniegt atbilstīgu priekšlikumu jautājumos, 

kuros pēc pilsoņu ieskata Līgumu īstenošanai ir 

nepieciešams Savienības tiesību akts.

Procedūras un nosacījumi šādas iniciatīvas iesniegšanai ir 

noteikti atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 

24. panta pirmajai daļai.
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Eiropu

Ar Lisabonas līgumu EESK ir piešķirtas jaunas 

iespējas un plašāka kompetence. ES iestādēm 

pirmo reizi ir pienākums dot pilsoniskajai 

sabiedrībai un apvienībām, kas to pārstāv, iespēju 

izteikt viedokli un iesaistīties atklātā, pārredzamā 

un pastāvīgā dialogā. Dialogs nozīmē ne tikai 

paust savus uzskatus, bet arī ieklausīties. Kaut gan 

EESK ikdienas darbā vienmēr ir bijušas dialoga un 

brīvas izpausmes iespējas, līgums ļauj tai izvērst 

savu lomu un attiecības ar pārējām iestādēm. 

Manā vadībā Komiteja veiks aktīvu darbu līguma 

īstenošanā. Komitejai arī turpmāk vajadzīga aktīva 

komunikācijas stratēģija.

Aktīvi īstenot līguma 11. pantu. 

EESK ir izveidojusi koordinācijas grupu sadarbībai 

ar Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijām 

un tīkliem. Šīs koordinācijas grupas darbībai ir 

atkal jākļūst enerģiskākai, un manā vadībā par 

prioritāti izvirzīsim jaunus sadarbības veidus un 

kopā noteiksim jautājumus, par kuriem mums ir 

kopīga interese un par kuriem būtu jāapspriežas 

un attiecīgi jārīkojas.

Enerģiska darba atsākšana koordinācijas 

grupā — tikšanās vietā ar Eiropas 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Brīvprātīgs darbs ir aktīva pilsoniskās atbildības 

izpausme, kas nostiprina tādas Eiropas vērtības kā 

solidaritāte un sociālā kohēzija.

Eiropai jārāda paraugs dzimumu līdztiesības, 

dažādu paaudžu vienlīdzības un integrācijas 

jomā. Tie ir demokrātijas un sociālās kohēzijas 

priekšnoteikumi. Iedzīvotāju novecošanās 

problēma Eiropai ir gan izaicinājums, gan iespēja.

Aktīvi iesaistīties Eiropas Brīvprātīgā 

darba gada (2011. gads) darbā.

Aktīvi iesaistīties Eiropas gada aktīvām 

vecumdienām (2012. gads) darbā.

Daudzveidība 
un kultūra
ES vēl ir jauna, tai vēl ir jāaug, un daudzveidība 

jāuzskata par līdzekli, ar kura palīdzību visu 

iedzīvotāju labā atrast līdzsvaru starp dažādām 

valstu raksturīgajām iezīmēm un kopīgiem 

noteikumiem. Eiropas pilsoniskajai sabiedrībai 

jāpieļauj lielāka vienlīdzība iedzīvotāju, paaudžu, 

vīriešu un sieviešu, dažādu reliģisko kopienu un 

dažādu kultūru starpā. Tas ir sociālās kohēzijas 

priekšnoteikums, kas balstās uz universālu 

brīvību un savstarpēju cieņu. Kultūra visos tās 

izpausmes veidos ir daudzveidības atspulgs; tā 

paver perspektīvu, uzdod jautājumus un izvirza 

uzdevumus, un tā var atklāt jaunus skatupunktus, 

no kuriem palūkoties uz sevi un savu vidi. Eiropas 

daudzveidība atspoguļojas tās kultūrās. Piemēram, 

mūzika visās tās dažādajās izpausmēs sniedzas pāri 

valodas barjerai. 
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“  Fotosintēze virza visus bioloģiskos 
procesus uz Zemes. Nav izgudrota 
neviena mākslīga sistēma, kas 
tikpat efektīvi varētu atmosfērā 
esošos oglekļa atomus pārvērst 
organiskās vielās. Augu fotosintēze 
gūst enerģiju no saules gaismas. 
Šajā procesā, kas ir vissvarīgākais 
cikls dabā, izdalās arī skābeklis. 
Augu šūnas vārda tiešā 
nozīmē simbolizē izaugsmi. ”
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12 Visi kopā par ilgtspējīgu 
Eiropu

Ilgtspējīga 
attīstība
Ilgtspējīga attīstība ir stratēģija, kuru vispārīgi 

defi nē kā tādu ikdienas vajadzību apmierināšanas 

veidu, kas neapdraud nākamo paaudžu spēju 

apmierināt savas vajadzības. Tās pamatā ir 

ekonomikas, vides un sociālā ilgtspēja. ES 

2006. gadā pieņemtā ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija ir vispusīga stratēģija, kas aptver visas 

politikas jomas. Ilgtspējīgas attīstības novērošanas 

centram darbojoties koordinatora statusā, EESK 

ir jāizstrādā nostāja, gatavojoties 2012. gadā 

gaidāmajai ANO konferencei “Rio+20”, kas veltīta 

globālajai stratēģijai. EESK uzņemsies iniciatīvu, 

mēģinot koordinēt virkni Eiropas organizāciju 

kopējo nostāju, lai pārstāvētu pilsoniskās 

sabiedrības ieguldījumu. 

Pievērsties ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijai konferencē “Rio+20”.

Pulcēt Eiropas organizācijas un tīklus, 

lai nodrošinātu kopīgu ieguldījumu 

konferencē “Rio+20”.

Tiekties panākt kopīgu viedokli un 

izstrādāt kopīgus paziņojumus ar EESK 

pašreizējiem starptautiskās sadarbības 

partneriem. 
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Eiropu

Eiropas Komisija ir lūgusi EESK aktīvi piedalīties, 

īstenojot “Eiropa 2020”, stratēģiju gudrai, 

ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei, kas ir arī 

stratēģija ekonomikas atveseļošanai un bezdarba 

mazināšanai. Komiteja strādās, lai nodrošinātu 

2010. gada jūnija Eiropadomes sanāksmē 

izvirzīto galveno mērķu sasniegšanu. Pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām būs iespēja ierosināt 

jaunas un novatoriskas metodes un censties 

panākt vienotu izpratni par tādiem jautājumiem 

kā sociālā un ekonomiskā kohēzija, ilgtspējīga 

attīstība, inovācija, pētniecība, energoefektivitāte, 

MVU potenciāls un iekšējais tirgus jaunā, 

globalizētā pasaulē. 

Lai aktīvāk iesaistītos reformu norisē, EESK ir 

pārveidojusi Lisabonas stratēģijas īstenošanas 

novērošanas centru par stratēģijas “Eiropa 2020” 

vadības grupu, kura turpinās novērošanas centra 

sekmīgi aizsākto darbu. Vadības grupa palīdzēs 

koordinēt specializēto nodaļu darbu ar stratēģiju 

“Eiropa 2020” saistītos jautājumos, kā arī veicinās 

sadarbību ar valstu ekonomikas un sociālo 

lietu padomēm un tām līdzīgām organizācijām 

dalībvalstīs. Tādējādi tiks sekmēti stratēģijas 

panākumi un nodrošināts forums visu dalībnieku 

labas prakses apmaiņai, salīdzinošajai novērtēšanai 

un tīklu veidošanai.

Stratēģijas “Eiropa 2020” vadības grupas 

stingra pievēršanās sadarbībai ar valstu 

ekonomikas un sociālo lietu padomēm un 

tām līdzīgām organizācijām.

Gudra Eiropas 
stratēģija 
2020. gadam



Priekšsēdētāja darba programma 
un prioritātes 2010.–2013. gadam

Spēcīgākas Eiropas pilsoniskās 
sabiedrības veidošana

14 Visi kopā par ilgtspējīgu 
Eiropu

Uzņēmumi un 
uzņēmējdarbība, 
kas nekaitē videi
Nodarbinātības un vidi saudzējošas ekonomikas 

izaugsmes pamatā ir uzņēmējdarbība. Lai cilvēkus 

motivētu dibināt uzņēmumus un nodarboties ar 

uzņēmējdarbību, ir jāievieš stimuli un jāvienkāršo 

tiesiskais regulējums. Eiropas Savienībai vēl nav 

izdevies vienoties par kopīgiem noteikumiem 

attiecībā uz Eiropas patentu, uzņēmumiem, to 

apvienībām un kopdarbības sabiedrībām. Pēc 

Eiropas Komisijas pieprasījuma izstrādātajā bijušā 

komisāra Mario Monti ziņojumā norādīts, ka iekšējā 

tirgus izveide daudzos aspektos vēl nebūt nav 

pabeigta. Uzņēmējdarbībai vairāk jāorientējas uz 

ilgtspēju un sociālo atbildību, savukārt Eiropas 

Savienībai jāizstrādā un jāīsteno programma 

maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Mazās uzņēmējdarbības akts jāpārvērš 

par juridiski saistošu instrumentu.

Jāpievēršas juridiskai vienkāršošanai, 

īpaši attiecībā uz maziem un vidējiem 

uzņēmumiem.
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Eiropu

Sociālā 
ekonomika
Tirgus ekonomikas kontekstā ir svarīgi paturēt 

prātā visus dažādos uzņēmējdarbības veidus. 

Sociālajā ekonomikā ir tādi uzņēmumu veidi — 

piemēram, kooperatīvi, kopdarbības sabiedrības 

un apvienības —, kas piedāvā ilgtspējīgākus 

uzņēmējdarbības modeļus nekā tradicionālās, 

biržā kotētās komercsabiedrības.

Pastāv arī tāda veida ētiska uzņēmējdarbība, 

kuras mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu, bet kas 

varētu pavērt arī citas perspektīvas. Tā var būt arī 

pretsvars stingrajam tirgus modelim un tādējādi 

īstenot sociālus uzdevumus. EESK pētījums par 

sociālo ekonomiku dalībvalstīs ļauj gūt vispusīgu 

ieskatu šāda veida uzņēmumos.

Sociālās ekonomikas uzņēmumu 

daudzveidības izcelšana. 

2012. gada — Starptautiskā Kooperatīvu 

gada — akcentēšana.

Finanšu 
plāns
2014–2020
Finanšu krīze un tās sekas liecina, ka ekonomikas 

ziņā ES dalībvalstis ir ļoti atkarīgas cita no citas. 

Tāpēc kopīgām problēmām galvenokārt jāmeklē 

arī kopīgi risinājumi. Turklāt daudzām valstīm 

jāveic mērķtiecīgi pasākumi, lai sociāli pieņemamā 

veidā mazinātu valsts parādu.

Eiropa saskaras ar lieliem pārbaudījumiem, taču 

tie var kļūt arī par izaugsmes pamatu un palīdzēt 

mums pārvarēt krīzi. Piemēram, ieguldot inovācijā, 

jaunās tehnoloģijās (sevišķi vides un enerģētikas 

nozarē) un infrastruktūrā, kā arī, ieviešot 

pārdomātus nodokļu atvieglojumus, ilgtermiņā 

ES spēs panākt ilgtspējīgu attīstību. Tas varētu 

ievērojami paaugstināt arī Eiropas Savienības 

starptautisko konkurētspēju.

Jaunā fi nanšu plāna apspriešana prasīs daudz 

laika un spēka gan dalībvalstīm, gan pilsoniskajai 

sabiedrībai un sociālajiem partneriem. Manā 

vadībā mēs sniegsim konstruktīvu ieguldījumu 

diskusijās par nākamā fi nanšu perioda budžetu, — 

budžetu, kurš varētu palīdzēt sniegt atbildes uz 

visiem problēmjautājumiem, kas risināmi Eiropas 

Savienībai.
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Dabas resursi, kas vajadzīgi lauksaimniecībai, 

mežsaimniecībai un zvejai, ir jāizmanto, nevis 

jāizsmeļ. Kopējā lauksaimniecības politika ir svarīgs 

ES sadarbības elements. Manu pilnvaru laikā 

tiks apspriesti un defi nēti tie priekšnoteikumi, 

kas vajadzīgi šīs politikas jomas pilnveidošanai 

nākamajā fi nanšu laikposmā un pirms tā. Kopējās 

lauksaimniecības politikas pamatā arī turpmāk 

jābūt tādiem principiem kā kopējais tirgus, 

kopīga fi nansēšana un vienota atbalsta sistēma. 

KLP jāveido tā, lai Eiropas Savienībā uzlabotu 

nodrošinātību ar pārtiku un garantētu, ka tirgus 

dod stabilus ienākumus lauksaimniekiem. 

Joprojām jācenšas uzlabot cenu un līgumu 

pārredzamību pārtikas apritē. Lai harmonizētu 

atbalstu visā ES, ir jāatsakās no subsīdiju saistīšanas 

ar iepriekš saražoto.

Eiropā ir jāsaglabā lauku saimniekošanas 

vērtība un jāizmanto ilgtspējīgas izaugsmes 

potenciāls. Tādēļ vairāk uzmanības jāvelta kopējās 

lauksaimniecības politikas otrajam pīlāram un 

jāgādā, lai lauku attīstības resursi tiktu izmantoti 

gan lauku ekonomikas stiprināšanai, gan vides un 

klimata problēmu risināšanai.

ES lauksaimnieciskā ražošana jāaplūko arī globālās 

pārtikas nodrošinātības prasību aspektā.

Konference par kopējās lauksaimniecības 

politikas nākotni “KLP reforma. Ieguvēji 

un zaudētāji”.

Kopējā lauksaimniecības 
politika līdz 
2014. gadam
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Patērētāju 
aizsardzības 
politika
Ikvienā politikas jomā jābūt arī ilgtspējas un 

izaugsmes dimensijai. Spēcīgas patērētāju 

organizācijas var būtiski ietekmēt jebkuru no 

patēriņa veidiem — gan privāto, gan publisko — 

un raudzīties, lai preces un pakalpojumi kļūtu 

drošāki un mazāk kaitētu videi. Šo organizāciju 

ietekme var būt īpaši efektīva un ātra, jo patērētāju 

reakcija tieši ietekmē ražošanu. Veselīgā tirgus 

ekonomikā svarīgs aspekts ir patērētāju tiesības, 

un EESK tām jau izsenis pievērš uzmanību, gūstot 

panākumus.

Manu pilnvaru laikā Komiteja, sadarbojoties ar 

Komisiju un Padomes prezidējošo valsti, turpinās 

rīkot Eiropas patērētāju dienas. Tas ir labs veids, 

kā pievērst sabiedrības uzmanību patērētāju 

tiesībām.

Eiropas patērētāju dienu rīkošana reizi 

gadā.
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“  Jo Es biju izsalcis un jūs esat 
Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis 
un jūs esat Mani dzirdinājuši; 
Es biju svešinieks un jūs esat Mani 
uzņēmuši; Es biju pliks un jūs esat 
Mani apģērbuši; Es biju slims un 
jūs esat Mani apmeklējuši; Es biju 
cietumā un jūs esat nākuši pie Manis. ”
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EESK 
un pasaule
Eiropa līdzinās kokam, kam aug jauni zari, taču tā 

ir saistīta ar visu pasauli. Dinamiska iekšējā procesa 

rezultātā ES dalībvalstu skaits ir pieaudzis līdz 

divdesmit septiņām. EESK ir iesaistījusies dažādu 

veidu sadarbībā ar to valstu un reģionu pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām, kas nav Eiropas 

Savienībā, piemēram, Eiropas un Vidusjūras 

reģiona (Euromed) partnervalstīm, Ķīnu, Indiju un 

Brazīliju. Viens no Komitejas uzdevumiem ir arī 

veicināt kandidātvalstu, piemēram, Turcijas un 

Balkānu reģiona valstu, partnerību ar ES, tādējādi 

sekmējot šo valstu pievienošanās procesu.

EESK turpinās aktīvi pilnveidot attiecības 

ar citām pasaules valstīm un pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām.

Palīdzība un 
attīstība
Sniedzot palīdzību un atbalstot attīstību, ES un tās 

dalībvalstis veic pasaules mērogā nozīmīgu darbu 

nabadzības un bada mazināšanā. EESK ir jābūt 

iesaistītai gan ES politikas jomu analizēšanā, gan 

centienos veicināt attīstības politikas un pārējo 

politikas jomu saskaņotību. Attīstības palīdzībai 

ir jākļūst efektīvākai. EESK centīsies gādāt, lai 

šajā jomā resursi būtu pieejami arī mazām 

organizācijām. Ir jāatbalsta pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas un sociālie partneri, uzlabojot 

to piekļuvi fi nansējumam, un ir jāvienkāršo arī 

fi nanšu noteikumi. Tirdzniecībai ir ārkārtīgi svarīga 

nozīme gan globālajā attīstībā, gan pašas Eiropas 

Savienības ekonomiskajā attīstībā. Saistībā ar PTO 

priekšroka dodama daudzpusējam nolīgumam, 

nevis divpusējiem tirdzniecības līgumiem. ES 

tirdzniecības politika jāveido tā, lai sekmētu 

attīstību arī daudzpusējā, divpusējā un reģionālā 

kontekstā. 
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Nabadzības 
un bada 
izskaušana
Esošajām problēmām pievienojusies arī fi nanšu 

krīze, tāpēc jo asāk jūtama krīze arī pārtikas jomā. 

ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija lēš, 

ka tādu cilvēku skaits, kuri cieš no nepietiekama 

uztura, pasaulē ir pārsniedzis miljardu un ka 

aizvien vairāk sarūk cerības līdz 2015. gadam uz 

pusi samazināt badacietēju skaitu.

Starptautiskajai sabiedrībai tagad ir jātur dotais 

vārds un jārūpējas, lai mērķis tiktu sasniegts — lai 

izsalkušo 2015. gadā visā pasaulē būtu divreiz 

mazāk.

2011. gada pavasarī EESK un ANO Pārtikas 

un lauksaimniecības organizācija plāno rīkot 

konferenci par vispārējo nodrošinātību ar pārtiku. 

Tās mērķis ir pievērst uzmanību pasākumiem, kuru 

nepieciešamību ir uzsvērušas tādas organizācijas 

kā Pasaules Banka, piemēram, ieguldījumiem 

attīstības valstu lauksaimniecībā un lauku 

attīstībā, kā arī reģionālās un starptautiskās 

tirdzniecības plašākai liberalizēšanai. Sekojot 

EESK un SDO sadarbības piemēram, Komiteja 

centīsies iedibināt darba attiecības un noslēgt 

saprašanās memorandu arī ar ANO Pārtikas un 

lauksaimniecības organizāciju.

Konference par vispārējo nodrošinātību 

ar pārtiku.

Attiecību nodibināšana ar ANO Pārtikas 

un lauksaimniecības organizāciju.

Cilvēktiesības
Gan drošības, gan tiesiskuma politikas uzdevums 

ir aizsargāt brīvību un tās vērtību. Šo politikas 

jomu pamatā jābūt pamattiesību aizsardzībai, ko 

garantē Eiropas Cilvēktiesību konvencija un ES 

Pamattiesību harta. Īstenojot ES imigrācijas un 

robežu jautājumu politiku un izstrādājot attiecīgos 

tiesību aktus, jāņem vērā cilvēktiesības un 

vissvarīgākā nozīme jāpiešķir brīvībai un drošībai.

Gan drošības, ga

ir aizsargāt brīvī

omu pamatā jā

arantē Eiropas 

amattiesību ha

obežu jautājum

esību aktus, jāņ

issvarīgākā noz
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Mana pilnvaru laika svarīgākās iezīmes būs 

atklātība, sadarbība un uzticamība. Esmu 

paredzējis cieši sadarboties ar priekšsēdētāja 

vietniekiem, visu trīs grupu priekšsēdētājiem, kā 

arī specializēto nodaļu un Rūpniecības pārmaiņu 

konsultatīvās komisijas priekšsēdētājiem, lai 

nodrošinātu, ka EESK arī turpmāk ir leģitīma, 

uzticama un efektīva konsultatīva struktūra, kas 

pārstāv pilsonisko sabiedrību.

Lai arī kādus jautājumus mēs iekļautu savā nākamo 

divarpus gadu darba programmā, ir skaidrs, ka 

ārējos apstākļus ne vienmēr varam paredzēt. 

Tāpēc ir svarīgi, lai EESK spētu ātrāk novērtēt 

situāciju, būtu gatava pielāgot savas prioritātes un 

saglabātu elastību iekšējos procesos un lēmumu 

pieņemšanā.

Lai pilnveidotu savu darbību, EESK jau sen 

veic dažādus pasākumus. Daudz kas ir darīts, 

lai nodrošinātu arī sistemātiskāku darbu pēc 

Komitejas atzinumu pieņemšanas, tomēr šajā ziņā 

vēl ir ko uzlabot. EESK Birojs no specializētajām 

nodaļām gaida regulārus, vispusīgus ziņojumus 

par paveiktā darba kontroli. 

EESK viedoklis jāuzklausa gan Padomei, gan 

Komisijai, un jaunajā līgumā noteikts, ka ar 

Komiteju jāapspriežas arī Eiropas Parlamentam. 

Mums jāturpina izvirzīt sava darba prioritātes 

un uzlabot kvalitāti, vienlaikus dažās situācijās 

paātrinot atzinumu izstrādi. Jānosaka arī precīzs 

darba grafi ks, un tas jāsaskaņo, apspriežoties ar 

Eiropas Parlamentu un Padomi. Ja Komiteja vēlas 

palielināt savas iespējas ietekmēt Parlamentu, tās 

nostājai jābūt sagatavotai pirms pirmā lasījuma EP 

komitejā. Mums jādomā arī par tāda sadarbības 

nolīguma noslēgšanu, kas līdzinātos EESK un 

Eiropas Komisijas nolīgumam.

Manā vadībā EESK turpinās izskatīt visus variantus, 

lai izstrādātu stabilu un taisnīgu sistēmu Komitejas 

locekļu ceļa izdevumu un citu izdevumu 

atlīdzināšanai. 

EESK administratīvajai struktūrai jābūt mūsdienīgai 

un efektīvai — tādai, kas sekmīgi īsteno budžeta 

līdzekļu sadali, sniedz visu iespējamo atbalstu 

Komitejas locekļiem un palīdz viņiem sasniegt 

savus politiskos mērķus, un turklāt ļauj Komitejai 

sekmīgi pildīt savu institucionālo uzdevumu un 

sadarboties ar pārējām iestādēm. Ir vajadzīga laba 

sadarbība starp Komitejas locekļiem un personālu.

Prioritāšu izvēle, kvalitāte un — 

vajadzības gadījumā — raitāka atzinumu 

pieņemšanas procedūra.

EESK iekšējo procedūru pilnveides 

metožu izvēle.

Sadarbības nolīgums ar Eiropas 

Parlamentu.
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