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Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja –
tilts starp Eiropu un organizētu pilsonisko sabiedrību
2017. gada februārī | LV

“Eiropas sociālo tiesību
pīlāram ir jābūt projektam,
kas labvēlīgi ietekmē visus”

IEVADRAKSTS

Dārgie lasītāji!
Eiropas Kopienas sešdesmitā gadadiena — Veidosim nākotni!

Pārmaiņas darba tirgū vajadzētu izmantot, lai veicinātu
iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi un cilvēka cienīgu
darbu visiem

Atzīmējot līgumu parakstīšanas gadadienu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu
komiteja 2017. gada 13. martā Romā rīkos augsta līmeņa konferenci “Eiropas kopienas sešdesmitā gadadiena — Veidosim nākotni!”
Mūsu mērķis, protams, ir izmantot šo iespēju, kas saistīta ar līgumu parakstīšanas
gadadienu, lai norādītu presei un pilsoņiem uz visu pozitīvo, ko Eiropas Savienība
vēstures gaitā ir devusi mūsu tautām, kā arī uzsvērt to, kas pašlaik rada bažas mūsu
valstu pilsoniskajai sabiedrībai un tās organizācijām, īpašu uzmanību pievēršot ne
tikai turpmākajiem pasākumiem, bet arī līdzdalības demokrātijas nozīmei, ja vēlamies
atjaunot pilsoņu uzticēšanos Eiropas Savienībai un dalībvalstu un Eiropas iestādēm.
Konferencē tiks apskatīti trīs temati: sociālā dimensija, ekonomikas dimensija, imigrācijas un integrācijas politika.
Eiropas projekts patiešām ir briesmās. To apdraud, piemēram, populistiski un nacionālistiski spēki, kaut gan vēl pavisam nesen gandrīz neviens dalībvalstīs neapšaubīja
Eiropas projekta lietderību, bet valstīs, kuras vēl nebija ES dalībvalstis, gandrīz ikviens
vēlējās tam pievienoties. Eiropas projekts saistījās ar priekšstatu par drošu miera,
demokrātijas, progresa, labklājības un pārticības ostu iedzīvotājiem un uzņēmumiem.
Cilvēki vēl nebija aizmirsuši, kādu postu nodarīja nacionālisms un ksenofobija un kādu
kaitējumu brīvībai un ekonomikai radīja robežas un mūri. Ir noderīgi atgādināt par to.
Vajadzēs arī paziņot un nākotnes vārdā aizstāvēt pasākumus, kas tagad jāpieņem, kā
arī principu, kādā tie jāizstrādā. Ja vēlamies, lai Eiropa atgūtu tās pilsoņu uzticēšanos,
Eiropā ir vajadzīga reāla sociālā dimensija un nedrīkst pieļaut nekāda veida sociālo
regresu vai nevienlīdzības palielināšanos. Mums ir jāpārvar ekonomikas stagnācija,
to aktivizējot, nevis noslāpējot ar recesiju, un jāapņemas taisnīgi, pārdomāti un solidāri pārvaldīt migrācijas plūsmas kaut vai tāpēc vien, ka daudzi Savienības pretinieki
savā kaitnieciskajā propagandā galvenokārt izmanto situāciju, kādā patlaban esam
nonākuši šajā jautājumā.
Tas nozīmē, ka vēl ir daudz darāmā, ir jāizstrādā risinājumi un jāaizstāv idejas. Tomēr
mēs esam mūsu valstu pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji. Pat tad — un
it īpaši tad —, kad ir grūti laiki, mūsu pienākums ir rīkoties un paust savu viedokli.
Mēs spējam analizēt un veidot, mūsu spēkos ir publiski paust savu nostāju, ko mēs
arī darām visu to vārdā, kuri ir apvienojušies mūsu organizācijās.

Georges Dassis
EESK priekšsēdētājs
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Eiropas ekonomikas nākotne ir
digitāla
Inovācija un zinātne visu labā:
kas jauns?
“Politiķiem un pilsoniskajai
sabiedrībai jārīkojas, lai
izskaustu cilvēku tirdzniecību,”
saka EESK

Janvāra plenārsesijā EESK pieņēma
atzinumu par priekšlikumu Eiropas sociālo tiesību pīlāram (ESTP), ko ierosinājusi Eiropas Komisija ar mērķi izveidot
“ciešāku un taisnīgāku ekonomisko un
monetāro savienību (EMS)” un panākt
“sociālo AAA reitingu Eiropai”. Debates
notika, klātesot Eiropas Komisijas nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisārei Marianne
Thyssen un Eiropas Parlamenta referentei
par ESTP Maria João Rodrigues.
Atzinumā izklāstītas Komitejas sākotnējās idejas un priekšlikumi, kā risināt dažas
galvenās problēmas, ar kurām saskaras
mūsdienu Eiropa. Komiteja uzsver, ka
ESTP ir jābūt projektam, kas labvēlīgi
ietekmē visus, — ar tādu politiku, kura
sekmē nodarbinātības, sociālā progresa
un produktivitātes palielināšanu, jo tie
ir galvenie faktori, kas sekmē ilgtspējīgu izaugsmi, un nodrošina, ka valstu
sociālās drošības sistēmas un darba tirgi
ir pielāgojami un piemēroti nākotnes
vajadzībām. EESK uzskata, ka nodarbinātības nākotne būtu jānosaka par galveno
prioritāti visās debatēs saistībā ar minēto
pīlāru, lai nodrošinātu, ka tas ir taisnīgs
un iekļaujošs un veicina sociālo progresu.
Pretēji Komisijas priekšlikumam, ka ESTP
sākumā jāpiemēro tikai eurozonai, EESK
uzskata, ka ESTP būtu jāpiemēro visām
dalībvalstīm, un vienlaikus atzīst, ka eurozonai var būt vajadzīgi īpaši instrumenti
vai mehānismi.
Minēto atzinumu, kuru pieprasīja Komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker un kas ir vairāku mēnešu ilga darba

rezultāts, izstrādājuši šādi ziņotāji: EESK
Darba devēju grupas priekšsēdētājs
Jacek Krawczyk, EESK Darba ņēmēju
grupas priekšsēdētāja Gabriele Bischoﬀ
un EESK Dažādu interešu grupas priekšsēdētājs Luca Jahier. Atzinums ir balstīts
uz valsts mēroga debašu rezultātiem;
šādas debates EESK locekļi organizēja
visās 28 dalībvalstīs, iesaistot apspriedēs
aptuveni 1800 pārstāvjus no pilsoniskās
sabiedrības organizācijām.
Iepazīstinot ar atzinumu, EESK Darba
devēju grupas priekšsēdētājs Jacek
Krawczyk, sacīja: “Bez sekmīgas attīstības ekonomikā neviena no ES dalībvalstīm nevarētu atļauties saglabāt savu
sociālo sistēmu. Bez veiksmīgiem uzņēmumiem, kuri rada darbvietas, nebūs
labklājības. Tieši tādēļ konkurētspēja ir
priekšnosacījums, lai varētu saglabāt
Eiropas sociālo modeli. Dalībvalstīm savi
darba tirgi un sociālās aizsardzības sistēmas ir jāpielāgo mainīgajiem apstākļiem.
Mums ir jāatrod pareizais līdzsvars starp
elastīgumu un drošību. Labi izstrādāti,
piemēroti kritēriji varētu palīdzēt dalībvalstīm sasniegt pozitīvus rezultātus.”
Jacek Krawczyk vērsa uzmanību arī uz to,
ka valstu debates nepārprotami liecināja,
ka visās darbībās saistībā ar darba tirgu un
sociālo sistēmu ir jāievēro kompetenču
sadalījums un subsidiaritātes princips.
EESK Darba ņēmēju grupas priekšsēdētāja Gabriele Bischoﬀ uzsvēra: “Eiropas
darba ņēmējiem ir vajadzīga konkrēta
rīcība ar mērķi uzlabot viņu dzīves un
darba apstākļus un atjaunot viņu uzticēšanos ES. Pieaugošā nevienlīdzība var
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iznīcināt mūsu sociālās struktūras un
likt aizvien vairāk un vairāk cilvēkiem
pievienoties tiem, kuri vēlas mūs sadalīt.
Ārkārtīgi svarīgi ir samazināt ienākumu
nevienlīdzību, un spēcīgākas kolektīvās
sarunas visā Eiropā ir nosacījums, lai
garantētu taisnīgāku algu un labklājības
sadali. Tāpēc, mūsuprāt, ir vajadzīgi rādītāji par kolektīvo sarunu aptvērumu visā
Eiropā. Lielāka konverģence attiecībā uz
algām arī palīdzētu risināt daudzas problēmas, ar kurām mēs saskaramies. Labo
nodomu laiks ir beidzies. Eiropai — ar
to saprotot mūs visus mūsu dažādajās
funkcijās — steidzami ir jārod konkrēti
risinājumi, lai sniegtu cerību un drošību
šajā strauji mainīgajā pasaulē.”
EESK Dažādu interešu grupas priekšsēdētājs Luca Jahier piebilda: “Mums jāveido
Eiropas Savienība, kas rīkojas. Tādēļ Eiropas sociālo tiesību pīlāram vajadzētu
attiekties uz visiem iedzīvotājiem visā
to dzīves ciklā, tostarp uz tiem, kuri nav
darba tirgū vai nespēj tajā piedalīties.
Pīlāram ir jānodrošina labvēlīgs projekts
Eiropas iedzīvotājiem un jāreaģē uz pieaugošo nabadzību un nevienlīdzību. Diskusijas par iespējamu ESTP skaidri parāda
to, cik svarīgi ir saistīt pīlāru ar Ilgtspējīgas
attīstības programmu 2030. gadam, un,
lai veiktu sociālas valsts reformu, jārīkojas ne tikai publiskajām iestādēm. Šajās
reformās un kvalitatīvu pakalpojumu
sniegšanā un to pieejamības nodrošināšanā visiem iedzīvotājiem būtiska loma
ir sociālajiem ieguldījumiem, sociālajai
ekonomikai, sociālajiem uzņēmumiem
un sociālajai inovācijai.”
Komisāre Marianne Thyssen uzsvēra,
cik nozīmīgs ir EESK ieguldījums Eiropas
Komisijas turpmākajā darbā pie ESTP: “Es
vēlos apsveikt visus trīs ziņotājus no visām
trim EESK grupām ne tikai par viņu vērienīgo pieeju, bet arī par atzinumā izskatīto jautājumu visaptverošo raksturu.
Tas viennozīmīgi ir vērtīgs ieguldījums
Eiropas sociālo tiesību pīlāra apspriešanas procesā.”
Debašu noslēgumā EESK priekšsēdētājs
Georges Dassis norādīja, ka priekšlikumiem jākļūst par realitāti sabiedrībai:
“Tādās jomās kā tehnika, pārvaldība un
tirgvedība notiek nepārtraukta inovācija.
Ir pēdējais laiks īstenot inovāciju sociālajā
jomā.”
EESK atzinums papildinās Eiropas Komisijas galīgo priekšlikumu, kas attiecas
uz ESTP un kas paredzams pēc dažiem
mēnešiem. Komiteja turpinās sekot līdzi
un cieši iesaistīsies visā turpmākajā darbā
un debatēs par ESTP. (dm)
l

Eiropas ekonomikas nākotne
ir digitāla
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“ES mērķiem jābūt vērienīgiem”
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
(EESK) atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas iniciatīvas, kas attiecas uz Eiropas Elektronisko sakaru
kodeksu, Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC), 5G rīcības plānu un atbalsta
shēmu publiskām iestādēm, kuras vēlas piedāvāt
bezmaksas piekļuvi Wi-Fi (WiFi4EU). “Eiropas
mēroga, moderns digitāls vienotais tirgus ir svarīgs,
jo tas paver iespēju uzlabot Eiropas konkurētspēju,
veicināt tās ilgtspēju un līdz ar to radīt ekonomikas izaugsmi un darbvietas,” norādīja atzinuma
par Eiropas Gigabitu sabiedrību ziņotājs Ulrich
Samm (Darba devēju grupa, DE). “Mums jāapzinās, ka tas nenotiek vakuumā, bet gan apstākļos,
kad ir spēcīga konkurence no ASV un Āzijas puses.”
EESK apsprieda un pieņēma piecus atzinumus, kas
attiecas uz plašāku tematu “Eiropas infrastruktūras
savienošana”.
Eiropas Savienībai ir jārāda ceļš, lai visā Eiropā
veiktu saskaņotu modernizāciju, nodrošinot augstas

veiktspējas tīklus, jo tikai pilnībā izveidots digitālais
vienotais tirgus var sniegt visus iespējamos ekonomiskos un sociālos ieguvumus. Būs vajadzīgas
atbalsta shēmas, lai pārklājumu nodrošinātu arī
attālos reģionos.
Komisijas WiFi4EU iniciatīva ir solis pareizajā virzienā, jo tā paredz finansējumu darbībām, kuru
mērķis ir nodrošināt brīvu piekļuvi internetam
sabiedriskās vietās. “Šī iniciatīva uzlabos pieejamību
un veicinās ekonomikas izaugsmi,” teica atzinuma
par interneta pieslēgumu vietējās kopienās ziņotājs Emilio Fatovic, kurš tomēr uzskata, ka plānotais
budžets 120 miljonu EUR apmērā nav atbilstīgs, jo
jāuzstāda augstas kvalitātes Wi-Fi pakalpojumi ar
minimālo savienojuma ātrumu 100 Mb/s. Komisijai
ir jāizstrādā skaidri noteikumi par līdzekļu piešķiršanu. Komiteja ierosina, piemēram, iepriekš rezervēt
finansējuma maksimālo summu katrai valstij un piešķirt 20 % no budžeta ekonomiski un digitāli mazāk
attīstītiem apgabaliem, piemēram, salām, kalnu un
nomaļiem reģioniem vai apgabaliem, kurus ir skārušas dabas katastrofas. (sma)
l

EESK un Eiropas Komisijas rīkota konference
par Eiropas aprites ekonomikas platformas
izveidi
Divu dienu konferencē, ko kopīgi organizē Eiropas Komisija un EESK 2017. gada 9. un 10. martā
Briselē, tiks izveidota Eiropas aprites ekonomikas
jautājumos ieinteresēto personu platforma.
EESK ir aicinājusi izveidot šādu platformu, lai veicinātu
sadarbību starp dažādajiem pilsoniskās sabiedrības
tīkliem un tiem dalībniekiem, kas saistīti ar pāreju uz
aprites ekonomiku.
“Lai panāktu ātrus un praktiskus rezultātus, mums
ir jāpiesaista visnozīmīgākie dalībnieki un pārmaiņu
virzītāji, proti, pilsoniskā sabiedrība,” skaidro EESK
locekle un EESK Ilgtspējīgas attīstības novērošanas
centra (IANC) priekšsēdētāja Brenda King (Darba
devēju grupa — UK). “Eiropas ieinteresētās personas,

kas saistītas ar aprites ekonomiku, ir gatavas dalīties
ar speciālajām zināšanām un pieredzi un apspriest
vissvarīgākos aspektus saistībā ar pāreju uz resursu
ziņā efektīvu ekonomiku,” piebilst EESK Iekšējā tirgus,
ražošanas un patēriņa specializētās nodaļas priekšsēdētājs Martin Siecker (Darba ņēmēju grupa — NL).
Daudzos nesenajos atzinumos EESK, atsaucoties uz
Eiropas organizētās pilsoniskās sabiedrības aicinājumu apņēmīgi rīkoties attiecībā uz resursu izmantošanas efektivitāti, ir uzsvērusi nepieciešamību
pārkārtot mūsu ekonomiku no lineāra modeļa uz
aprites modeli. EESK atbalsta to, cik vērienīgi Eiropas
Komisija, iesaistot ieinteresētās personas un dalībvalstis kopīgos un saskaņotos pasākumos, īsteno rīcības
plānu pārejai uz aprites ekonomiku. (sma)
l

Šķēršļu novēršana vienotajā tirgū, vienlaikus
saglabājot sociālās tiesības
Vienotais tirgus ir apdraudēts: laikā, kad ASV,
Austrālija un Japāna ir spējušas ievērojami palielināt savu iekšzemes pieprasījumu, izaugsme Eiropas vienotajā tirgū — kas ir Eiropas integrācijas un
labklājības būtisks elements — bija tikai 0,4 %, bet
eurozonā laikposmā no 2008. gada līdz 2015. gadam
tā faktiski samazinājusies par 1,6 %. Turklāt tādi pārkāpumi kā sociālais dempings, jo īpaši pārrobežu
pakalpojumu sniegšanā, grauj darba ņēmēju un
godīgu uzņēmumu uzticēšanos vienotajam tirgum
un publiskais atbalsts arvien mazinās.
“Bet tas nelabvēlīgi ietekmē mūsu ekonomiku. Lai
vienotais tirgus gūtu vajadzīgo stimulu, tā izveide ir
jāpabeidz, bet ne uz ekonomisko un sociālo pamattiesību rēķina,” sacīja ziņotājs Oliver Röpke (Darba
ņēmēju grupa — AT). “Lai vienotais tirgus labi darbotos, jānodrošina atbilstība Eiropas un valstu tiesību
normām, un tas īpaši attiecas uz pārrobežu darbību,”
viņš piebilda. Eiropas integrācijā jāpanāk pareizais
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Euro arhitektūras izveides
pabeigšana — obligāts labklājības
un stabilitātes priekšnosacījums

EESK janvāra plenārsesijā, kurā piedalījās komisārs Pierre Moscovici, notika debates par Eiropas
ekonomikas stāvokli un ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) padziļināšanas perspektīvām.
EESK locekļi ar komisāra starpniecību nosūtīja
skaidru vēstījumu, ka Eiropas iedzīvotāji un ekonomikas dalībnieki pēc iespējas ātrāk gribētu sajust, ka
Eiropas vadība ir uzņēmusies atbildību un turpina
virzību, jo īpaši attiecībā uz reālas EMS trūkstošajiem
elementiem. ES integrācijas process un jo sevišķi
eiro var būt ilgtspējīgi tikai tad, ja ekonomikas, fiskālie, finanšu, sociālie un politiskie aspekti virzās uz
priekšu kopā, pat ja tam nepieciešamas iespējamas
izmaiņas Līgumā.

EMS izveides pabeigšanai. Eiropas suverenitātes
koncepcijas ietvaros mums vajadzīga stabilitāte,
uzticamība un paredzamība. Tas ir vienīgais veids,
kā iedzīvotājus un ieguldītājus pārliecināt par
euro neatgriezeniskumu un mūsu kopējo Eiropas
nākotni.”
Komisārs P. Moscovici iepazīstināja ar pārskatu par
ekonomisko situāciju Eiropas Savienībā, 2017. gadā
prognozējot 1,6 % izaugsmi un 2018. gadā —
1,8 %. Savā uzrunā viņš norādīja: “Mans redzējums
ir Eiropa, kas ir sociāli un finansiāli vienota un kas
spēj vērsties pret populismu un vienlaikus rūpēties
gan par augšupejošu ekonomisko konverģenci, gan
savu pilsoņu sociālo progresu. Tā kā ir plānots, ka
euro būs visas ES valūta, ir noteikti jāpabeidz veidot
tā arhitektūru, un EESK devums šajā diskusijā tiks
vērtēts ļoti augstu.” Šīs pārdomas izraisīja rezonansi arī Komitejas rīkotajās publiskajās debatēs
par euro nākotni un EMS padziļināšanu; debates
notika 2. februārī. (mm)
l

“Pagātnes sasniegumu apzināšana secīgos Eiropas
samitos ir apsveicama, taču ar to nepietiek,” uzsvēra
EESK Ekonomikas specializētās nodaļas priekšsēdētājs Joost van Iersel (Darba devēju grupa – NL).
“Mēs aicinām Eiropas politiskos līderus apstiprināt
pārredzamu un noteiktā termiņā īstenojamu ceļvedi

EESK telpās notiek debates par euro nākotni
un EMS padziļināšanu
Nav cita risinājuma, kā vien palielināt eurozonas piesaisti politikai. Tas nozīmē, ka lielāka uzmanība
būs jāvelta nevis specifiskiem skaitļos izsakāmiem mērķiem un tehniskiem jautājumiem, bet pilsoņiem
svarīgākajām prioritātēm. EESK atkārtoti aicināja ES politiskos līderus paātrināt ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) padziļināšanas procesu, kas ļautu pastiprināt dalībvalstu konverģenci un uzlabot
ES vispārējo labklājību, konkurētspēju un izturētspēju, ievērojot dalītas suverenitātes koncepciju.
Tas bija viens no galvenajiem vēstījumiem augsta līmeņa debatēs “Kāda ir euro nākotne? EMS
padziļināšanas otrā posma riski un iespējas”, ko EESK rīkoja 2. februārī. Pasākuma mērķis bija
sniegt atbalstu konsensa veidošanas procesā par plānu līdz 2025. gadam pabeigt EMS. Šī tālejošā
iecere ir daļa no vispārējās vīzijas par ES nākotni.
Ekspertu grupa apsprieda tos riskus un iespējas, kas var rasties EMS pabeigšanas 2. posmā, kā teikts
piecu priekšsēdētāju ziņojumā (2017–2025). Referenti, kuru vidū bija arī Eurogrupas jautājumu darba
grupas priekšsēdētājs Thomas Wieser, iepazīstināja ar daudzām idejām un iespējām, kuras būtu
jāizskata eurozonas pārvaldības īsa, vidēja un garāka termiņa perspektīvā. (mm)
l

Pārskats par Maltas prezidentūras prioritātēm

līdzsvars starp ekonomikas, sociālās un vides jomas
attīstību un jāpalielina dalībvalstu savstarpējā ekonomiskā un sociālā konverģence.
Pašiniciatīvas atzinumā par tematu “Apdraudējums
un šķēršļi vienotajā tirgū” EESK arī aicina:
●● nodrošināt godīgu konkurenci: atbilstību Eiropas un valstu tiesību normām — darba ņēmēju
tiesību un principa, ka par vienādu darbu vienā
un tajā pašā vietā ir vienāda samaksa, ievērošanu un darba ņēmēju fiktīvas norīkošanas
darbā un negodīgas publiskā iepirkuma prakses izskaušanu;
●● likvidēt šķēršļus tirgū: labāk atzīt kvalifikācijas un
diplomus un likvidēt regulatīvos šķēršļus u. c.;
●● īstenot regulētu nodokļu politiku: virzīties uz
kopēju konsolidētu uzņēmumu ienākuma
nodokļa bāzi un pārskatu sniegšanu par katru
valsti un risināt nodokļu apiešanas un nodokļu
oāžu problēmu. (sma)
l

EESK janvāra plenārsesijā Jan Borg, Maltas parlamentārais sekretārs ES fondu jautājumos, iepazīstināja ar Maltas prezidentūras prioritātēm. Pēc
Borg kunga uzstāšanās notika spraigas debates ar

EESK locekļiem (sīkāku informāciju par paredzēto
Komitejas kā padomdevējas iestādes ieguldījumu
Maltas prezidentūras darbībā var iegūt ziņu izdevuma janvāra numurā).
l

Inovācija un zinātne visu labā: kas jauns?
EESK priekšsēdētāja vietnieks
Gonçalo Lobo Xavier
Ja domājat, ka pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžets ir 80 miljardi euro, kas paredzēti
pētniecības un inovācijas projektu finansēšanai septiņu gadu laika posmā, jūs vienkārši varētu secināt,
ka tas ļoti pozitīvi varētu ietekmēt cilvēku dzīvi, jo
pavērtos iespējas radīt darbvietas un sniegt pievienoto vērtību Eiropas ekonomikai.
Tātad, ko par to domā iedzīvotāji?
Zinātnisko aprindu pārstāvji ir norādījuši, ka tie
ir pārliecināti par pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” iniciatīvu sniegtajām iespējām, bet arī
brīdināja, ka Eiropas Savienībai ir jāpievēršas visai
pētniecības un inovācijas ķēdei — no fundamentālās pētniecības līdz produktu un pakalpojumu virzītai pētniecībai. Atzinumā par pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” vidusposma novērtēšanu (ziņotājs:
Ulrich Samm — Darba devēju grupa — DE) EESK
norādīja, ka “tikai līdzsvarots atbalsts visiem ķēdes

posmiem nodrošinās, ka zinātības radīšanai seko
zinātības izmantošana un sociāli un saimnieciski
ieguvumi”, t. i., būs pozitīva ietekme uz cilvēku dzīvi.
Patiesībā patlaban stāvoklis ir tāds, ka iedzīvotāji
nav pietiekami informēti par pētniecības un inovācijas rezultātu iespējamo ietekmi uz ikdienas dzīvi.
Ja ņem vērā arī to, ka starp dalībvalstīm (joprojām)
pastāv ievērojamas atšķirības zinātnes un inovācijas
iespēju ziņā, kļūst skaidrs, kāpēc var teikt, ka, vienkārši palielinot šīs programmas budžetu darbībām,
ar ko sekmē zinātni un inovāciju sabiedrībā, vidusmēra iedzīvotāju viedokli par šo jautājumu mainīt
neizdosies.

EESK vēlētos, lai pārmitināšanas kritēriji būtu balstīti
uz cilvēku neaizsargātību un lai tie netiktu saistīti

Vajadzētu arī apsvērt ideju, kā izveidot žurnālistiem
paredzētus kursus par inovāciju vai iedibināt balvu
publicistikai inovācijas jomā, lai veicinātu vienkāršo
cilvēku izpratni par pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietekmi uz viņu ikdienas dzīvi, jo viņi ir
pētniecības un inovācijas produktu galalietotāji.

Tāpēc mēs atbalstām to, ka — pirms pievērsties tā
dēvētajai atbildīgai pētniecībai un inovācijai — ir
jāuzlabo pamatfinansējums pētniecībai un inovācijai Eiropā tajās jomās, kuras ir sliktāk attīstītas.

Minēto pasākumu mērķis ir vērst uzmanību uz to,
ka zinātniska inovācija un pētniecība nav nekas
pārdabisks! Tas ir kaut kas tāds, kas var uzlabot
mūsu dzīves kvalitāti un padarīt mūs lepnākus par
piederību kopējai Eiropai, kura darbojas visu labā.
Vienkārši, vai ne?
l

Eiropai ir vēl trīs gadi šīs programmas labākai
īstenošanai, vienkāršojot noteikumus, izmantojot

EESK vēlas pārmitināšanas jautājuma
nesaistīšanu ar partnerības nolīgumiem
Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstais komisārs bēgļu jautājumos prognozē, ka 2017. gadā to
cilvēku skaits, kam nepieciešama pārmitināšana,
pasaulē sasniegs gandrīz 1,2 miljonus. 2015. gadā
visā pasaulē tika pārmitināti vairāk nekā 80 000 cilvēku. Tā kā nepastāv pienācīga pārmitināšanas programma un nav iespēju legāli ieceļot Eiropā, daudzas
pārvietotās personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, nonāk bīstamu kontrabandistu
rokās. Savā atzinumā par ierosināto ES pārmitināšanas sistēmu EESK atzinīgi vērtē šīs pārmitināšanas
sistēmas priekšlikumu kā nepieciešamu instrumentu
tiem, kas meklē palīdzību, un arī kā soli īstas kopējas
patvēruma politikas virzienā, kuru EESK atbalsta jau
sen. Šāda sistēma nodrošinātu labāku atbalstu valstīm, kuras atrodas pie ES robežām.

skaidrāku valodu uzaicinājumos iesniegt pieteikumus, panākot lielāku demokrātiju iesniedzēju vidū,
radot finansēšanas iespējas projektiem, kas ir mazi
un vidēji, bet kuriem ir nozīmīga ietekme, un iesaistot sociālos plašsaziņas līdzekļus kā nozīmīgu dalībnieku, piemēram, veiksmes stāstu popularizēšanā,
kad tas ir būtiski informētības palielināšanai — tie
ir vēstījumi, kas jāpatur prātā.

ar partnerības nolīgumiem, attīstības palīdzību vai
efektīvu sadarbību ar trešām valstīm patvēruma
jomā. Komiteja vēlas, lai Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstais komisārs bēgļu jautājumos tiktu
iesaistīts kā starptautiska iestāde, kurai ir pilnvaras un ekspertzināšanas, kas dod iespēju noteikt,
vai cilvēkam ir nepieciešama aizsardzība vai nav.
Šim komisāram — tāpat kā EESK — vajadzētu būt
iesaistītam Pārmitināšanas augsta līmeņa komitejā.
Komiteja neiesaka noteikt jelkādas īpašas tiesības,
kas ES dalībvalstīm vai trešām valstīm pašām ļautu
izdarīt atlasi.
Pārmitināšanas programma ir jāpapildina ar tūlītējām, efektīvām un rezultatīvām integrācijas
programmām, kas ietver piekļuvi darba tirgum,
kvalifikācijas atzīšanu un profesionālo apmācību
un valodu kursus. Pilsoniskās sabiedrības loma var
būt izšķiroša. (sma)
l

“Politiķiem un pilsoniskajai sabiedrībai
jārīkojas, lai izskaustu cilvēku tirdzniecību”
Kopā ar ANO demonstrētajā filmā
uzsvērta bērnu tirdzniecības
brutalitāte
ANO un EESK 2017. gada 10. janvārī Briseles
tēlotājmākslas centrā “BOZAR” iepazīstināja ar J.
D. Brown filmu “Pārdots” (Sold). Filmas demonstrāciju atklāja EESK locekle Madi Sharma (Darba
devēju grupa, AK) un ANO Reģionālā informācijas biroja (UNRIC) direktore Deborah Seward.
Filmā attēlota bērnu tirdzniecības brutalitāte un
necilvēcīgums.

© Shutterstock

Saskaņā ar ANO Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja (UNODC) datiem visā pasaulē ik gadu
tiek tirgoti miljoniem cilvēku, visizplatītākais cilvēku tirdzniecības veids ir seksuāla izmantošana
(53%), tai seko piespiedu darbs (40 %), kura
izplatība palielinās. Eurostat 2015. gada darba
dokumentā par cilvēku tirdzniecību norādīts, ka
69 % ES reģistrēto upuru tika pārdoti seksuālai
izmantošanai un 19 % — piespiedu darbam.
Visā pasaulē 49 % identificēto cilvēktirdzniecības
upuru ir sievietes, bet 33 % ir bērni.
Atzinumos par cilvēku tirdzniecību EESK ir aicinājusi palielināt aizsardzību un atbalstu upuriem,
kurus bieži vien vispirms atpazīst vietējā līmeņa
pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Komiteja
uzskata, ka tam ir būtiska nozīme, lai viņi atkal
varētu likumīgi iekļauties sabiedrībā, no kuras
bijuši izslēgti. Viņu integrācija darba tirgū būtu
jāatbalsta ar publisko finansējumu.

fonda (UNICEF) un Madi Sharma, kas aicināja
apliecināt stingrāku politisku rīcību un pārskatīt
Eiropas politikas pasākumus. Runātāji ne tikai
debatēja par cilvēku tirdzniecības iemesliem un
iespējamajiem pasākumiem tās apkarošanai, bet
arī uzsvēra pilsoniskās sabiedrības organizāciju un
katra cilvēka būtisko nozīmi un aicināja uz kopēju
rīcību. (jk)
l

Pēc filmas demonstrācijas sekoja debates, kurās
piedalījās dalībnieki no UNODC, SDO, ANO Bērnu

Nesen publicētajā grāmatā ar nosaukumu “Understanding Planned Obsolescence” (“Plānotās novecošanās izpratne”) brazīliešu vides
tiesību un biotiesību pasniedzēja Kamila Pope ir pievērsusies plānotās
novecošanās iemeslu, izmaksu un ietekmes jautājumiem. Grāmata
apliecina dziļu interesei par EESK darbu šajā jomā, tajā izsekojot no
Thierry Libaert 2013. gada revolucionārā atzinuma un tam sekojošā
projekta, kas tika īstenots laikā, kad Komitejas priekšsēdētājs bija Henri Malosse, līdz 2016. gadā īstenotajam pētījumam “Kalpošanas ilguma marķējuma ietekme uz patērētājiem”. Grāmatā secināts: “Nav
šaubu, ka ES iestādes Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas iniciatīva publicējot atzinumu, pēc
kura tika izveidota programma plānotās novecošanās apkarošanai, ir viens no visievērojamākajiem
pasākumiem, ko kāda publiska iestāde līdz šim ir veikusi šajā jomā.”

Atmiņas tekstūra
Portretu izstāde

The Texture
of Memory

Lai atzīmētu Maltas prezidentūru Eiropas
Savienībā, EESK ir izstādījusi mūsdienu portretus, kuru autors ir starptautiski atzītais Maltas
fotogrāfs Joseph P. Smith. Fotogrāfijās redzami
daži no senās pilsētas Birgu vecākajiem iedzīvotājiem, un videoprojekcijā tiek rādītas intervijas
ar nofotografētajiem cilvēkiem un ļauts ielūkoties viņu dzīvē. Izstādi oficiāli atklās 2017. gada
22. februārī EESK februāra plenārsesijas laikā, un
tā būs apskatāma līdz 2017. gada 24. martam JDE
ēkas 6. stāva foajē. (jp)
l

© Joseph P. Smith

Plānotās novecošanās
apkarošana. Jaunajā grāmatā
norādīts, ka EESK spēlējusi
izšķirošu lomu

European Economic and Social Committee
Comité économique et social européen

Kamila Pope, “Understanding Planned Obsolescence – Unsustainability Through Production, Consumption and Waste Generation” (“Plānotās novecošanās izpratne — ilgtspējas neesamība ražošanas,
patēriņa un atkritumu apsaimniekošanas jomā”), izdevniecība “Kogan Page”, 2017, 240. lpp.
l

29

Exhibition of photographs by
Exposition de photographies par

| Joseph P. Smith

22|02 – 24|03|2017

FOYER 6 |

EESC | Jacques Delors Building
Rue Belliard 99 | 1040 Brussels

3

EESK Darba ņēmēju grupa

un tiesiskumu pret aizvien agresīvākām
populistiskām kustībām un to maldinošo
propagandu.
Visi dalībnieki stingri uzsvēra, ka vislabākā aizsardzība pret šādām parādībām
ir izveidot jaunu ES ekonomikas un sociālo modeli nodarbinātībai un izaugsmei,
kas reāli darbojas iedzīvotāju labklājības
interesēs. Viņi uzsvēra ciešo saikni starp
ES nākotni un efektīvu sociālo pīlāru un
izskatīja veidus, kā virzīties uz priekšu, lai
stingri piesaistītu apjomīgus publiskā un
privātā sektora ieguldījumus jaunu darbvietu radīšanas nolūkā. Nesen pieņemtajā EESK atzinumā par sociālo pīlāru
ir ieteikts labs sākuma punkts, jo tas ir
vērsts uz konkrētiem priekšlikumiem
pārveidot šo projektu par konstruktīviem, nozīmīgiem pasākumiem, kuru
mērķis ir uzlabot iedzīvotāju dzīves un
darba apstākļus un atjaunot ticību Eiropas Savienībai. (mg)
l

Darba ņēmēju grupa 2017. gada
15. februārī rīkoja ārpuskārtas sanāksmi,
lai apspriestu savu stratēģiju un prioritātes, ņemot vērā, ka līdz ar jaunā Amerikas prezidenta ievēlēšanu, iespējamo
Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES,
neformālās “lielās koalīcijas” izbeigšanos Eiropas Parlamentā, valdības
krīzi Itālijā un gaidāmajām vēlēšanām
Nīderlandē, Francijā un Vācijā spēles
noteikumi nenovēršami mainās. Dalībnieki apsprieda Eiropas arodbiedrību
problēmas un iespējas, saskaroties ar
šīm jaunajām politiskajām un institucionālajām pārmaiņām, kas tagad — vairāk
nekā jebkad agrāk — liek arodbiedrībām
aizsargāt Eiropas demokrātiskās vērtības

Ceļā uz taisnīgu sadarbīgo ekonomiku: sadarbības
platformu loma un vieta
EESK Dažādu interešu grupa
EESK Dažādu interešu grupas priekšsēdētājs Luca Jahier (IT) 2016. gada
5. decembrī vadīja konferenci, kurā
sociālās un solidārās ekonomikas aktīvisti sniedza piemērus par taisnīgu
sadarbības platformu izveidi un izcēla
to dažādos modeļus, un norādīja, kādas
iespējas un problēmas tās rada likumdevējiem un sabiedrībai.
Digitālās platformas ir viens no sadarbīgās ekonomikas pamatelementiem.
It visur Eiropas Savienībā un pasaulē
cilvēki, sociālie uzņēmēji un kopienas
izmanto šos spēcīgos instrumentus, lai
radītu, aizsargātu kopīgas preces un
pakalpojumus vai arī piekļūtu šādām
precēm un pakalpojumiem. Taisnīgums un pārdalīšanas mērķi, kurus
ir uzstādījuši to dalībnieki ir iemesls,
kāpēc digitālo platformu modelis radikāli atšķiras no tām platformām, kas

pārņem lietotāju un sadarbības partneru
radīto vērtību un paši sevi nostāda ārpus
likuma un tiesiskuma. Šīs platformas ir
jāatzīst un taisnīgi jāregulē.
Ar Dažādu interešu grupas atbalstu sešas
organizācijas, kas ir iesaistītas sociālajā
un solidārajā ekonomikā, kā arī sociālā
kustība “Commons”, kura ietver tās
lietotāju kopienas, kas kopīgi pārvalda
resursus, Briselē sapulcināja gandrīz
200 dalībnieku ar mērķi:
l uzzināt par iedvesmojošiem sadarbības platformu piemēriem tādās
jomās kā kultūra, pārtika, zeme,
pakalpojumu apmaiņa starp uzņēmumiem, vietējās valūtas u. c.;
l apspriest juridiskus jautājumus: darba tiesību, īpašuma, līgumu
un nodokļu jautājumus;
l skaidrot, ko viņi vēlas no Eiropas Savienības, dalībvalstīm un
pilsētām;
l veicināt partnerību veidošanu.

Poļu kinorežisora Andžeja Vajdas
(Andrzej Wajda) fotogrāﬁju izstāde

EESK Darba devēju grupa
Janvārī EESK izstādīja apskatei
vairāk nekā 30 fotogrāfijas, kurās
redzams nesen mūžībā aizgājušais poļu

kinorežisors Andžejs Vajda. Fotogrāfijās,
ko uzņēmis pasaulē atzīts mākslas fotogrāfs Czesław Czapliński, redzami daži
īpaši aizkustinoši brīži Vajdas profesionālajā un privātajā dzīvē.

ĪSUMĀ
Priekšsēdētājs G. Dassis apsveic jaunievēlēto Eiropas
Parlamenta priekšsēdētāju
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Eiropa mainās: kādas problēmas
gaidāmas arodbiedrībām?

iedzīvotāju uzticēšanos un interesi par
mūsu projektu un mūsu darbu. Eiropas
Parlamentam kā demokrātiski ievēlētai ES iestādei jāapliecina sava būtiskā
loma. Eiropas Ekonomikas un sociālo
lietu komiteja, kas ir Eiropas organizētās pilsoniskās sabiedrības pārstāvības
organizācija, pauž gatavību būt spēcīga
partnere šo centienu īstenošanā.”
EESK priekšsēdētājs Georges Dassis
19. janvārī nosūtīja apsveikuma vēstuli
Antonio Tajani kungam, kurš ievēlēts
par jauno Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju. G. Dassis izteica cerību, ka izcilā
sadarbība, kas raksturo EESK un Eiropas
Parlamenta attiecības, turpināsies, un
apliecināja Tajani kungam EESK pilnīgu
atbalstu Eiropas Parlamentam gaidāmā
grūtā uzdevuma veikšanā: “Jūs esat
ievēlēts laikā, kad Eiropas Savienība
piedzīvo krīzi. Visu Eiropas projekta
dalībnieku galvenais mērķis ir atgūt

Georges Dassis arī ierosināja meklēt veidus, kā sekmēt darbu, kas EP tiek veikts
saistībā ar Komitejas pieņemtajiem atzinumiem, nodrošināt pienācīgu EP deputātu un EESK locekļu darba koordināciju
un apzināt citas kopīgas prioritātes.
Viņš uzaicināja Tajani kungu kādā no
turpmākajām Komitejas plenārsesijām
uzrunāt EESK pilnsapulci. “Mēs esam
pārliecināti, ka Jūsu klātbūtne būtiski
stiprinās saites, kas vieno ES likumdevēju
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus,”
secināja priekšsēdētājs Dassis. (dm) l

EESK loceklis Tom Jones — Berlīnes Starptautiskās zaļās
nedēļas laikā rīkoto debašu dalībnieks
EESK locekļi Tom Jones (Dažādu
interešu grupa — UK), Jarmila Dubravská (Darba devēju grupa — SK)
un Piroska Kállay (Darba ņēmēju
grupa — HU) piedalījās Berlīnes Starptautiskās zaļās nedēļas lauksaimniecības
izstādē, unikālā pārtikai un lauksaimniecībai veltītā pasākumā, kas katru gadu
piesaista pusmiljonu apmeklētāju.
Daudzi Dažādu interešu grupas locekļi
pārstāv sociālās ekonomikas jomu. Viņi
norādīja, ka šai grupai ir ļoti būtiska loma
līdzdalības demokrātijas stimulēšanā un
veidošanā, jo ar tās palīdzību tiek uzturēti un veidoti kontakti ar pilsoniskās
sabiedrības organizāciju pārstāvjiem
visā pasaulē. (cl)
l

“Nav pārspīlēti apgalvot, ka Andžejs
Vajda bija universāli atzīts meistars un
Eiropas kino simbols,” 25. janvārī atklājot
izstādi, teica EESK Darba devēju grupas
priekšsēdētājs Jacek P. Krawczyk. Viņš
mudināja klātesošos noskatīties Vajdas
pēdējo filmu “Powidoki” (“Afterimage”),
kuru Briselē demonstrēs martā.
Savās ļoti personiskajās atmiņās par
sadarbību ar Andžeju Vajdu kavējās poļu
rakstnieks, dramaturgs un scenārists
Maciej Karpiński. Viņš uzsvēra, ka Vajda
bija ne tikai liels poļu mākslinieks, bet arī
liels eiropietis ar dzīvu interesi un dziļām
zināšanām par Eiropas jautājumiem.
Izstāde tika rīkota pēc EESK Darba devēju
grupas ierosmes. (lj)
l

Jones kungs bija uzaicināts uz debatēm “Korkas 2.0. deklarācija —
no pārdomām līdz rīcībai”, kurās
piedalījās arī komisārs Phil Hogan un
Vācijas lauksaimniecības ministrs Christian Schmidt. T. Jones sacīja, ka lauku
attīstības jomā īpaša uzmanība jāvelta
jaunu lauksaimnieku uzņēmējdarbības
un lauku jauniešu atbalstīšanai. Viens
no veidiem, kā šo atbalstu īstenot, ir
nodrošināt ātru platjoslas pieslēgumu
visur lauku apgabalos, jo tas palīdzēs
gan jaunākajai paaudzei, gan uzņēmumiem. Agrotūrisma un lauku tūrisma

infrastruktūrai, ja to modernizē, ir vietējās izaugsmes un darbvietu radīšanas
potenciāls. Ar veselību saistīti atpūtas
pasākumi sniedz lielas iespējas, jo tie
lauku apvidiem piesaista vairāk pilsētu
iedzīvotāju. Turklāt patērētājiem ir
būtiska nozīme lauku apvidu dinamiskas
attīstības sekmēšanā, un viņi jāinformē
par vērtību, kāda ir izsekojamiem un
ilgtspējīgi ražotiem pārtikas produktiem.
Lauku attīstības programma un KLP
vien nevar mainīt lauku apgabalu
pagrimuma tendenci. Lauku rajonos
jāizmanto un jādara pieejami arī citi ES
investīciju fondi. Pārmaiņas pirmkārt
un galvenokārt ir atkarīgas no to vietējo iedzīvotāju un uzņēmumu (tostarp
sociālo uzņēmumu) uzņēmējdarbības
gara, kuriem jāaizpilda tukšums ciematos, kur sabiedriskie pakalpojumi ir
izzuduši. Ilgtspējīgi lauku apvidi sniedz
labumu visiem iedzīvotājiem. (sma) l

Jaungada pieņemšana Karaļa pilī
Beļģijas karalis un karaliene jaunā
gada sākumā Karaļa pilī tradicionāli rīko
pieņemšanu, lai izteiktu savus vislabākos
vēlējumus ES iestāžu un Briselē izvietoto
pastāvīgo pārstāvniecību ES vadītājiem.
Šogad pieņemšana notika 25. janvārī.
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu
komiteju pārstāvēja tās priekšsēdētājs
George Dassis, priekšsēdētāja vietnieki Gonçalo Lobo Xavier un Michael
Smyth, ģenerālsekretārs Luis Planas
un Protokola nodaļas vadītājs Dominique-François Bareth. (dm)
l
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