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Godātie lasītāji!

Ir pienākusi jauna sezona un mums 
paveras daudz jaunu iespēju. Jaunais 
Eiropas Parlaments jau ir ievēlēts, un 
tuvākajos mēnešos noskaidrosies arī 
turpmākais Eiropas Komisijas sastāvs. 
Jau šodien mēs varam apsveikt tās jauno 
priekšsēdētāju Jean-Claude Juncker.

Pēc ekonomikas un fi nanšu krīzes, kas 
smagi skāra Eiropu, tai jāpārvar arī soci-
ālā un politiskā krīze, kura apdraud tās 
pamatus. Veidot ciešāku saikni ar eiro-
piešiem, atjaunot viņu uzticēšanos un 
sapņus par Eiropu ir prioritāri uzdevumi 
nākamajiem pieciem gadiem.

Lai šo mērķi sasniegtu, Jean-Claude 
Juncker apņēmies būt “sociālā dialoga 
priekšsēdētājs”. Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteja pauž lielu ganda-
rījumu par šādu aicinājumu, un mēs uz 
to atbildam, ka Komiteja, būdama Eiro-
pas pilsoniskās sabiedrības pārstāve, 
būs uzticams partneris, reāls priekšli-
kumu virzītājspēks. Mūsu reģionu rein-
dustrializācija, turpmākie ieguldījumi 
un konkurētspējīga apmācības sistēma 
ir svarīgi jautājumi, kuru risināšanā mēs 

atbalstām konkrētus pasākumus, kas balstīti uz vietējā līmenī gūto pieredzi.

Eiropai ir vajadzīga lielāka solidaritāte, jāatjauno “Eiropas identitātes” kopīgā vērtība, 
jāpiedāvā aizraujošs kopējs nākotnes projekts. Šajā nolūkā Eiropai jāizmanto Lisa-
bonas līgumā paredzētā iespēja īstenot plašāku līdzdalības demokrātiju. Komiteja 
ir gatava sadarbībā ar eiropiešiem sekmēt šā mērķa īstenošanu.

Henri Malosse,
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs
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Eiropas gads attīstībai (2015) – 
iedvesmot lielāku saistību uzņemšanos

Nākamais, 2015.,  gads būs Eiropas 
gads attīstībai. Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai ir aktīvi rūpējusies 
par to, lai šajā nozīmīgajā gadā attīstības 
jautājumiem ANO un Eiropas līmenī tiktu 
veltīta pienācīga uzmanība visā Eiropā.

Eiropas gada attīstībai (2015) vispārējais 
mērķis ir iedvesmot, palielināt izpratni un 
iesaistīt vairāk eiropiešu, it īpaši jauniešu, 
pasākumos, kuru mērķis ir attīstība un 
kuros daudz uzmanības pievērš starp-
tautiskajai solidaritātei un tiesiskumam, 
cilvēktiesībām un sieviešu iespēju radīša-
nai. Vēl viens mērķis ir cilvēku iesaistīšana 
attīstības programmas laikposmam pēc 
2015. gada sagatavošanā.

Šī iecere 2011. gadā radās EESK locek-
lim Andrim  Gobiņam, kas dzimtajā 
Latvijā jau darbojās attīstības jomā un 
pauda šo domu, sadarbojoties ar Eiro-
pas Ārkārtas palīdzības un attīstības 
nevalstisko organizāciju konfederāciju 
(CONCORD) un Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteju. Kopīgiem spēkiem 
izdevās panākt ES Reģionu komitejas, 
par attīstību atbildīgā Eiropas komisāra 
Andra Piebalga un Eiropas Parlamenta 
atbalstu.

Šie pūliņi vainagojās ar to, ka toreizējais 
EESK priekšsēdētājs Staff an Nilsson un 
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Mar-
tin Schulz nosūtīja Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājam José Manuel Barroso 

kopīgu vēstuli, kurā lūdza atbalstīt priekš-
likumu. Atbilde bija pozitīva, un pārējais 
jau ir vēsture. EESK 2013. gada decembrī 
pieņēma atzinumu, kurā atzinīgi novēr-
tēja ieceri 2015.  gadu pasludināt par 
Eiropas gadu attīstībai – līdz šim pirmo 
Eiropas gadu, kas veltīts ārējai rīcībai 
ārpus ES robežām.

“Es domāju, ka tas tiešām ir lieliski,” 
saka Andris Gobiņš. “Neesmu superz-
vaigzne, bet gan parasts cilvēks – pilso-
niskās sabiedrības pārstāvis no mazas 
dalībvalsts, kas vēl nesen pati saņēma 
palīdzību, taču, pateicoties visu, it 
īpaši CONCORD, lielajam atbalstam, šī 
ierosme tagad tiek īstenota.”

“Pilsoniskā sabiedrība tiks ļoti plaši 
iesaistīta, jo sākotnēji tā bija viņu ideja,” 

apstiprina Komisijas Attīstības un sadar-
bības ģenerāldirektorāta Informācijas 
nodaļas vadītāja Stina Soewarta. “Eiro-
pas gadam bez pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalības vispār nav nekādas jēgas.” 
Pasākumi notiks gan ES, gan valstu 
līmenī, un pilsoniskā sabiedrība jau ir 
iesaistīta to rīkošanā. Piemēram, jūnijā 
vairāk nekā 300 eiropiešu ieradās Briselē, 
lai apspriestu, kā informēt par sadarbību 
attīstības jomā. Starp daudzajiem part-
neriem būs arī cilvēki no jaunattīstības 
valstīm.

ES un tās dalībvalstis ir lielākās attīstības 
palīdzības sniedzējas pasaulē, nodrošinot 
vairāk nekā pusi no visas pasaulē snieg-
tās oficiālās palīdzības (2011. gadā tie 
bija 53 miljardi eiro). 2012. gadā rīkota 
aptauja liecina: 85 % Eiropas iedzīvotāju 
uzskata, ka ir svarīgi palīdzēt cilvēkiem 
jaunattīstības valstīs, un, neraugoties uz 
ekonomikas krīzi, viņu skaits nav būtiski 
samazinājies. Vairā nekā ceturtdaļa Eiro-
pas iedzīvotāju ziedo līdzekļus no saviem 
ienākumiem.

Kaut arī zināmi panākumi ir gūti, visus 
Tūkstošgades attīstības mērķus nāka-
majā gadā neizdosies sasniegt. Jaunajā 
pasaules attīstības stratēģijā laikposmam 
pēc 2015. gada jāiekļauj stingrākas un 
konkrētākas saistības, kā norāda Gobiņa 
kungs, uzsvērdams, ka tās “jāuzņemas 
ne tikai valdībām, bet arī visiem, kas 
var palīdzēt pasaulei kļūt labākai”. Viņš 
aicina atcerēties, ka katrs cilvēks ir atbil-
dīgs par ilgtspējīgu patēriņu un taisnīgu 
attieksmi. “Mēs vēlamies atbalstīt reālas 
pārmaiņas. Tas ir sapnis, un mēs pašlaik 
esam nedaudz pietuvojušies tā īstenoša-
nai.” ●

Spēcīgāka ekonomika spēcīgākai Eiropai
Eiropas jaunajiem vadītājiem jāpa-

beidz ekonomiskās un monetārās savie-
nības  (EMS) izveide,  — tā teikts EESK 
500. plenārsesijā pieņemtajā atzinumā. 
Izveidojot spēcīgāku ekonomikas pārval-
dības struktūru, Eiropa labāk spēs mazi-
nāt stagnāciju un bezdarbu.

Kā teica viens no atzinuma sagatavotā-
jiem — ziņotājs Joost van Iersel (Nīder-
lande, Darba devēju grupa): “Ekonomiskā 
un monetārā savienība, kuras izveide vēl 
ne tuvu nav pabeigta, ir priekšnoteikums 
tam, lai atjaunotu uzticēšanos Eiropas 
projektam un to padarītu ilgtspējīgu.”

Pirmkārt, Eiropas Savienībai jāizstrādā 
patiešām uz izaugsmi, nodarbinātību 
un stabilitāti vērsts pakts, kura pamatā 
ir pašreizējā regulējuma labāka pie-
mērošana un kura dzinējspēks būtu 
kā publiskā, tā privātā sektora ieguldī-
jumi. Otrkārt, tā kā krīze atklāja trūku-
mus EMS struktūrā, EESK ir ierosinājusi 

Andris Gobiņš, EESK loceklis
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EESK Darba tirgus novērošanas centrs (DTNC) 
veicis pētījumu Grieķijā, Horvātijā, Itālijā, Aus-
trijā, Slovākijā un Somijā, lai sniegtu pārskatu par 
to, kā šajās valstīs īsteno ES pasākumus, kas sais-
tīti ar jaunatnes nodarbinātību. Kaut arī stāvok-
lis dažādās vietās ir atšķirīgs – Grieķijā jauniešu 
bezdarba līmenis sasniedzis 58,3 %, bet Austrijā 
tas ir 9,2 % – vienoti risinājumi ir iespējami visās 
ES dalībvalstīs.

Austrijas un Somijas piemērs liecina, ka sociālo 
partneru, jaunatnes organizāciju un publisko 
iestāžu sadarbība sekmē jaunatnes nodarbinā-
tības jomā īstenojamo pasākumu izstrādi. “Tā kā 
ieinteresētās personas zina, kādi ir apstākļi darba 

tirgū, un ar tiem saskaras ikdienā, tās var radīt 
pievienoto vērtību pasākumiem, kuri ir vērsti uz 
jauniešiem. Šis pilsoniskās sabiedrības viedoklis 
par pasākumu atbilstību reālajam stāvoklim ir 
neatsverams,” norāda Darba tirgus novērošanas 
centra vadītāja Christa Schweng (Austrija, Darba 
devēju grupa).

Liela pētījuma daļa atvēlēta shēmai “Garantija 
jauniešiem” un tās īstenošanas analīzei.

“Garantija jauniešiem” ir shēma, ko sāka īste-
not 2013. gadā, lai nodrošinātu, ka visi jaunieši 
vecumā līdz 25 gadiem četru mēnešu laikā pēc 
kļūšanas par bezdarbniekiem vai formālās izglī-
tības beigšanas saņem kvalitatīvu un konkrētu 
piedāvājumu. Tas var būt darba, mācekļa prak-
ses, stažēšanās vai tālākizglītības piedāvājums, 
un tam jābūt piemērotam attiecīgā jaunieša 
vajadzībām un stāvoklim. Pētījumā secināts, 
ka “Garantija jauniešiem”, ja shēmu atbilstoši 
īsteno, var būtiski veicināt strukturālās reformas. 
Piemēram, dažu valstu izglītības sistēmas varētu 
labāk pielāgot darba tirgus vajadzībām, lai jau-
nieši apgūtu uzņēmumiem vajadzīgās prasmes. 
“Visas ieinteresētās personas Grieķijā, Itālijā un 
Horvātijā atbalsta plašāku un labāku apmācību 
darba vietā un izglītības un uzņēmumu saikņu 

stiprināšanu. Tas noteikti ir solis uz priekšu,” saka 
Schweng kundze.

Eiropas 5  miljoni jauniešu, kam nav darba, 
saskaras ar ļoti atšķirīgiem apstākļiem, un tāpēc 
ir vajadzīga pieeja, kura ir viņu stāvoklim pielā-
gota, rūpīgi plānota, saskaņota ar ieinteresēta-
jām personām un atbilst apstākļiem attiecīgajā 
valstī. (cad) ●

plānu, kā ekonomisko un monetāro savienību pilnveidot tā, 
lai nodrošinātu ilgtspējīgu un līdzsvarotu ekonomikas darbību 
un novērstu turpmākas krīzes. Šādam plānam, kurš paredzēts 
jaunajam ES likumdošanas periodam, jāpamatojas uz četriem 
pīlāriem: pilnībā integrēts Eiropas kapitāla tirgus, instrumenti 
konkurētspējas, ekonomikas konverģences un Eiropas solida-
ritātes palielināšanai, pasākumi gan ekonomikas pielāgošanās 
sociālo seku pārvarēšanai, gan Eiropas Savienības un eurozonas 
iestāžu demokrātiskās leģitimitātes palielināšanai.

“Taču vissteidzamāk iedzīvotājiem tagad nepieciešams ES plāns 
par ieguldījumiem izaugsmē un darbvietu radīšanā, nepalielinot 
valsts parādu. Vairs nekādus tukšus vārdus vai garus dokumen-
tus bez konkrētiem priekšlikumiem,” norāda ziņotājs Carmelo 
Cedrone (Itālija, Darba ņēmēju grupa), kurš vēlas, lai šos jautā-
jumus izvirzītu par ES darba kārtības svarīgākajām prioritātēm.

Atzinumā uzsvērta nepieciešamība izveidot plašāku un uzlabotu 
ekonomisko, sociālo un politisko integrāciju starp ES valstīm, — 
tā ir priekšnoteikums, lai varētu apmierināt iedzīvotāju gaidas 
dzīves kvalitātes un pārticības jomā. Tajā secināts, ka dalībval-
stu atbildības sajūta par rezultātiem un pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšana ir izšķiroši faktori, lai izveidotu spēcīgāku ekonomiku 
spēcīgākai Eiropai. (cad/aa) ●

Jaunatnes bezdarbs – 
aptauja sešās valstīs

Neizšķied pārtiku, bet ziedo to!

Pilsoniskā sabiedrība – aktīva atjaunojamas enerģijas ražotāja

Eiropas Komisija noteikusi, kādi būs klimata un 
enerģētikas tiesību aktu kopuma līdz 2030. gadam 
vispārējie mērķi, un viens no tiem ir atjaunojamās 
enerģijas īpatsvaru energoresursu struktūrā palie-
lināt no 14 % (2012. gadā) līdz 27 % (2030. gadā). 
EESK atbalsta šo mērķi, vienlaikus rosinot izvirzīt 
konkrētus mērķus dalībvalstu līmenī.

Taču ar mērķu izvirzīšana vien nebūs pietiekami, lai 
sāktos vajadzīgo pasākumu īstenošana; strukturā-
las pārmaiņas enerģētikas sistēmā ir jāatbalsta ar 
atbilstošiem tiesību aktiem. Klimata un enerģētikas 
problēmas varēs atrisināt tikai tad, ja arī maziem 
ražotājiem tiks nodrošināti vajadzīgie apstākļi, lai 
tie varētu veiksmīgi īstenot savus projektus atjau-
nojamo energoresursu jomā. Apzinoties šo mērķi, 

EESK ir analizējusi priekšnosacījumus, kas paver 
iedzīvotājiem un kopienām iespējas izstrādāt savas 
iniciatīvas atjaunojamās enerģijas ražošanai.

Aiz Vācijas enerģētikas sistēmā notiekošajām pār-
maiņām (Energiewende) stāv iedzīvotāji, lauksaim-
nieki, kooperatīvi, vietējā un reģionālā līmeņa mazie 
un vidējie uzņēmumi un kopienas; ar viņu pūliņiem 
atjaunojamo energoresursu īpatsvars tikai desmit 
gados ir palielinājies no 6 % līdz 25 %. Viņi arī vei-
kuši vairāk nekā pusi no visiem ieguldījumiem šajā 
sektorā. Pētījumi turklāt liecina, ka mazo ražotāju 
īstenotā fosilo degvielu aizstāšana ar atjaunojama-
jiem energoresursiem būtiski palielina kopējo darba 
vietu skaitu.

Lielā mērā pateicoties Vācijas ļoti lielajiem iegul-
dījumiem, būtiski samazinājušās vēja un saules 
enerģijas ražošanas izmaksas un citas dalībvalstis 
tagad var gūt labumu no šīs izmaksu samazināša-
nās. Jāmin arī ekoloģiskie ieguvumi un enerģētiskās 
atkarības mazināšanās, un tādēļ ir tikai loģiski veici-
nāt atjaunojamās enerģijas ražošanu, jo īpaši tad, ja 
ar to nodarbojas mazie investori.

Par EESK pētījuma rezultātiem informēs konferencē, 
kas 2014.  gada 17.  septembrī (priekšpusdienā) 
notiks Briselē (lai iegūtu papildu informāciju, ska-
tīt http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.sdo-
observatory-red). (nq/sma) ●

Christa Schweng, DTNC priekšsēdētāja

Ziņotāji, kas sagatavoja atzinumu par EMS pabeigšanu: Ekonomikas un 
monetārās savienības, ekonomiskās un sociālās kohēzijas specializētās 
nodaļas priekšsēdētājs Joost van Iersel un EESK loceklis Carmelo Cedrone

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 
(EESK) sadarbībā ar Eiropas Pārtikas banku federā-
ciju (FEBA) rīkoja konferenci “Pārtikas ziedošana – 
pārtikas nepietiekamības un pārtikas izšķērdēšanas 
mazināšana”, kas notika 2014. gada 7. jūlijā Briselē.

Laikā, kad katru gadu atkritumos tiek izsviesti 
89 miljoni tonnu pārtikas, 79 miljoni ES iedzī-
votāju dzīvo nabadzībā un 16 miljoni ir atka-
rīgi no labdarības organizāciju sniegtās pārtikas 
palīdzības. EESK priekšsēdētājs Henri Malosse 
uzskata, ka tas ir noziegums pret cilvēci. “Sabied-
rība, kas izšķērdē trešo daļu pārtikas, kad tik daudz 
cilvēku cieš no bada, nevar sevi dēvēt par humānu 
sabiedrību,” viņš teica, atgādinot par Eiropas pienā-
kumu novērst šo nepieņemamo stāvokli.

Kaut gan daudzi uzņēmumi un privātpersonas 
ir gatavi ziedot pāri palikušo pārtiku, juridiski un 
praktiski šķēršļi, kas visās dalībvalstīs nav vienādi, 
kavē šīs vēlmes īstenošanu.

Skaidrāki noteikumi pārtikas 
ziedošanas atvieglošanai

Konferencē Deloitte BIO informēja par EESK 
pasūtītā pētījuma, kurā analizēti pārtikas 
ziedošanas šķēršļi un labas prakses piemēri, 
rezultātiem. Eiropā jau zināmi labu tiesību 
aktu un labas prakses piemēri, kas atvieglo 
pārtikas ziedošanu. Atliek tikai tos ieviest 
visās valstīs. Vajadzīgas ES pamatnostād-
nes attiecībā uz fi skālajiem instrumentiem, 
pārtikas izmantošanas hierarhiju, atbildību 
un pārtikas derīguma laiku. “Pētījums ir 
lietderīgs pamats nākamajiem būtiskajiem 
pasākumiem, kas atvieglotu pārtikas ziedo-
šanu un vienlaikus garantētu pārtikas nekai-
tīgumu. Tagad mums jārīkojas ES līmenī,” 
teica Yves Somville (Beļģija, Dažādu inte-
rešu grupa). EESK tagad centīsies panākt, lai 
pētījuma rezultāti tiktu ņemti vērā, rosinot 
to iekļaušanu likumdošanas iniciatīvās ES un 

dalībvalstu līmenī, kā arī kon-
krētu pasākumu īstenošanu.

Pārtikas banku 
būtiskā nozīme

Pārtikas bankām ir nozīmīga 
loma pārtikas ziedošanā, jo tās 
iegūst pārtiku no ziedotājiem 
(pārtikas ražotājiem, izplatī-
tājiem, mazumtirgotājiem un 

privātpersonām) un izdala to nevalstiskajām 
organizācijām un sociālajiem dienestiem, kas 
atbalsta vistrūcīgākos. (sma) ●

EESK priekšsēdētājs Henri Malosse kopā ar Manuela 
Gheoldus un Clementine O’Connor no BIO by Deloitte, Angela 
Frigo no Banco Alimentare, EESK ziņotājs atzinumam par 
pārtikas izšķērdēšanas novēršanas stratēģiju Yves Somville, 
EESK loceklis un pārtikas izšķērdēšanas novēršanas darba 
grupas loceklis Igor Šarmír, E. Leclerc loceklis un Greentag 
izveidotājs Thomas Pocher, kā arī Komosie (Federation 
of Environmental Entrepreneurs in the Social Economy) 
pārstāvis Etienne Rubens

EESK dalība Parīzē notikušajā pirmajā valsts 
līmeņa konferencē par aprites ekonomiku

Pirmajā valsts līmeņa konferencē par aprites ekonomiku, kas 
notika Parīzē 2014. gada 17. jūnijā, EESK loceklis Thierry  Libaert 
(Francija, Dažādu interešu grupa) “Going local” pasākumu 
ietvaros iepazīstināja ar Komitejas darbu pie plānotās noveco-
šanās apkarošanas tematikas. Viņš uzstājās darbseminārā “Uz 
preču izmantošanas laiku balstīti jauni saimnieciskie modeļi” 
un iepazīstināja plašas saimniecisko un politisko lēmumu 
pieņēmēju aprindas ar Komitejas darbu. Atzinums “Ilgtspē-
jīgākam patēriņam – rūpniecības preču izmantošanas laiks 
un patērētāju informēšana uzticamības atjaunošanas nolūkā” 
(ziņotājs: Thierry Libaert; līdzziņotājs Jean-Pierre Haber) ir 
pirmais ES dokuments par cīņu ar plānoto novecošanu. Pirmais 
ES līmeņa forums par plānotās novecošanās tematiku notiks 
EESK 2014. gada 17. oktobrī. (ab) ●

“GOING LOCAL”

“Visas ieinteresētās 
personas Grieķijā, Itālijā un 
Horvātijā atbalsta plašāku un 
labāku apmācību darba vietā un 
izglītības un uzņēmumu saikņu 
stiprināšanu. Tas noteikti ir solis 
uz priekšu.”

“Laikā, kad katru gadu atkritumos 
tiek izsviesti 89 miljoni tonnu pārtikas, 
79 miljoni ES iedzīvotāju dzīvo 
nabadzībā un 16 miljoni ir atkarīgi 
no labdarības organizāciju sniegtās 
pārtikas palīdzības.”
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Turpinājums no 1. lappuses
Spēcīgāka ekonomika spēcīgākai Eiropai
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PLENĀRSESIJA ĪSUMĀ

Jauna ES mežsaimniecības stratēģija

EESK atzinīgi vērtē jauno ES stratēģiju mežiem. Tā kā 
pieaug prasības pret mežiem un to apdraudējums 
un daudzas ES nozaru politikas un ar tām saistītie 
noteikumi ietekmē mežsaimniecību un mežus, 
jaunā stratēģija ir ļoti vajadzīga. Tādēļ EESK aicina 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt stratēģijas efek-
tīvu un rezultatīvu īstenošanu, turpināt sarunas un 
panākt vienošanos par juridiski saistošu nolīgumu 
par Eiropas mežiem. (hb) ●

Balsošanas rezultāti: 111 balsis par, 0 balsis pret, 
5 atturas.

Digitālā sabiedrība

Šajā pašiniciatīvas atzinumā uzmanība pievērsta 
diviem galvenajiem aspektiem. Pirmkārt, mazināt 
tā dēvēto digitālo plaisu: uzlabot sieviešu stāvokli 
digitālajā sabiedrībā, veicināt piekļuvi IKT un pastip-
rinātu uzmanību veltīt cilvēkiem, kam ir grūtības 
mācīties. EESK vēlas visā ES īstenotus pasākumus, 
kuri nodrošinātu cilvēkiem ar invaliditāti piekļuvi 
jaunām tehnoloģijām un vienlīdzīgus nosacīju-
mus to izmantošanā. Otrais elements — piekļuve 
nodarbinātībai un digitālajai iekļaušanai — veltīts 
izpratnes uzlabošanai par digitālajiem aspektiem 
nodarbinātībā. (hb) ●

Balsošanas rezultāti: 128 balsis par, 0 balsis pret, 
0 atturas.

Kolektīvā fi nansēšana Eiropas 
Savienībā

Kolektīvā fi nansēšana ir viens no jaunajiem fi nansē-
šanas modeļiem, kas arvien vairāk palīdz jaundibi-
nātiem uzņēmumiem virzīties uz augšu un veicina 
plurālistiskas un izturētspējīgas sociālās tirgus eko-
nomikas izveidi. Komiteja Komisijas paziņojumu 
vērtē atzinīgi un uzsver kolektīvās fi nansēšanas kā 
alternatīva fi nansēšanas avota izaugsmes poten-
ciālu Eiropas Savienībā. EESK uzsver arī MVU atka-
rību no banku kredītiem, un šī situācija nemainīsies, 
jo alternatīvi fi nansēšanas avoti ne vienmēr ir viegli 
pieejami. Tāpēc kolektīvā fi nansēšana būtu skaidri 
jāatzīst dalībvalstu tiesību aktos kā jauns atbalsta 
veids. (hb) ●

Balsošanas rezultāti: 195 balsis par, 1 balss pret, 
5 atturas.

Priekšnosacījums enerģijai par pieņemamu cenu 
ir Eiropas Savienības pilnīgāka integrācija

DRĪZUMĀ EESK

“Eiropas mēroga saskaņošana un sadarbība ir 
nepieciešamas gan tādēļ, lai saglabātu samērīgas 
cenas, gan lai nodrošinātu energoapgādi,” teica 
Stephane Buff etaut konferencē “Enerģijas cenu 
pieauguma mazināšana: saskaņošana, eiropeizācija 
un iesaistīšanās”, ko Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteja (EESK) jūnijā rīkoja Briselē. Visas klāt-
esošās ieinteresētās personas ar entuziasmu pie-
krita viņa vārdiem, taču vēl ne visas ES dalībvalstis 
to ir pilnībā atzinušas. Konferences dalībnieki pauda 
sarūgtinājumu, ka ES enerģētikas politikas īsteno-
šana nenotiek viendabīgi un saskaņoti.

Eiropas Enerģētikas dialogs — 
jaunās Komisijas svarīgs uzdevums

Lai arī var atzīmēt dažus pozitīvus notikumus, 
piemēram, elektroenerģijas pārvades sistēmu ope-
ratoru Eiropas tīkla izveidi (ENTSOE) un līdzīgas 
struktūras izveidi arī gāzei (ENTSOG), šo grupu 
darbs ir sadrumstalots. “Enerģētikas, klimata un 
rūpniecības politikas jomas ir labāk jāsaskaņo un 
jābalsta uz praksē īstenojamiem tehnoloģiskiem 
jauninājumiem un statistikas datiem,” uzsvēra 
Pierre-Jean Coulon (Francija, Darba ņēmēju 
grupa).

Turklāt, lai nodrošinātu plašāku sabiedrības atbal-
stu pārejai uz mazoglekļa ekonomiku, izšķiroša 

nozīme ir pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanai. 
“Mēs aicinām īstenot tālejošu, vērienīgu un 
saskaņotu sabiedrības iesaistīšanas un līdzda-
lības programmu  — īstu Eiropas Enerģētikas 
dialogu (EED). Tas ļaus risināt uz rīcību vērstu 
viedokļu apmaiņu visās dalībvalstīs un starp tām, 
kā arī nodrošināt politikas veidotājiem vajadzīgo 

informāciju,” teica Richard Adams (Apvienotā 
Karaliste, Dažādu interešu grupa), kurš ir ziņotājs 
atzinumam “Vajadzību un metožu izvērtējums 
aktīvai iedzīvotāju iesaistei enerģētikas politikā”. 
EESK arī turpmāk centīsies pārliecināt jauno Eiro-
pas Komisiju, lai tā uzņemas vadību šīs kritiski 
svarīgās sadarbības izveidošanā. (sma) ●

Atgriežoties no atvaļinājuma, no 10. septembra veselu 
mēnesi par vasaras krāsām mums atgādinās darbi, kas 
skatāmi izstādē “Made in Italy. Dario Brevi krāsas”. 
Izstāde, kas rīkota saistībā ar ES Padomes Itālijas 
prezidentūras pusgadu, dos iespēju iepazīties 
ar vienu no starptautiskajā līmenī atzītākajiem 
laikmetīgās mākslas un dizaina pārstāvjiem, 
kura darbi liecina par jaunu un oriģinālu 
izteiksmes veidu, kura pamatā ir vislabā-
kajām itāļu tradīcijām atbilstoša iegūtā 
pieredze.

Viņa akrila gleznas uz kokšķiedru 
plātnēm, instalācijas un skulptūras 
nepārprotami liecina par futūristu ideju 
pārmantošanu. Šā virziena pārstāvji bija 
vieni no tiem, kas XX gadsimtā uzdrīks-
tējās visvairāk un pretendēja uz jaunas 
mākslas radīšanu. Dario Brevi pārmantojis 
ne tikai idejas, bet arī ironiju un spēles ele-
mentus. Viņš unikālā veidā — ar formu un krāsu 

perfektu apvienojumu — nodod mums kompleksus vēstījumus, 
kas saistīti ar aktuālu mūsdienu tematiku, un dara to bez 

iedomības, pastāvīgi uzturot ar apmeklētāju labvē-
līgu savstarpējās sapratnes garu, jo māksliniecis-

kās dimensijas harmonijā kopīgas pārdomas ir 
visvērtīgākās.

“Made in Italy. Dario Brevi krāsas”, JDE 
ēkas sestā stāva foajē no 2014.  gada 
10. septembra līdz 10. oktobrim.

Izstāde atvērta apmeklētajiem no pirm-
dienas līdz ceturtdienai, no plkst. 9.00 
līdz 17.30, un piektdien no plkst. 8.30 
līdz 15.30.

Iepriekš obligāti jāreģistrējas (events@
eesc.europa.eu) tām personām, kurām nav 

caurlaides.

Izstāde “Made in Italy”

Kādas attīstības iespējas Eiropai sniedz TTIP?

EESK Darba devēju grupa 2. oktobrī rīkos debates par iespējām, ko 
dod transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība. Tās notiks 
Eiropas jauno ideju foruma laikā Sopotā (Polija).

“Debatēs, kas notiks Sopotā, turpināsies ar TTIP saistītais EESK darbs, 
kurš tika uzsākts ar jūnijā pieņemto atzinumu,” skaidro Darba devēju 
grupas priekšsēdētājs Jacek Krawczyk, kas izstrādāja EESK atzinumu 
par TTIP.

Dalībnieki apspriedīs arī to, kuri ASV un ES nolīguma aspekti piedāvā 
vislabākās iespējas un kuri no tiem var sagādāt ES uzņēmumiem prob-
lēmas, un kā var izmantot TTIP piedāvātās iespējas, lai pārvarētu krīzi, 
samazinātu bezdarbu un uzlabotu ES ekonomikas konkurētspēju?

Starp debašu dalībniekiem būs konfederācijas “BusinessEurope” 
ģenerāldirektors Markus Beyrer, asociācijas “Trans-Atlantic Business 
Council” ģenerāldirektors Tim Bennett, ASV Tirdzniecības palātas 
priekšsēdētāja vietnieks Peter Chase, kas atbild par ES jautājumiem, 
un Darba devēju grupas priekšsēdētājs Jacek Krawczyk. (lj) ●

© Dario Brevi – “Grazie al cielo”, 2014

© Zerbor

©
 a

nt
os

77
7

©
 Li

gh
ts

pr
in

g
©

 ca
rlo

s c
as

til
la

3



Q
E-A

A
-14-007-LV

-N

2014. gada septembris/7 
 

“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 ofi ciāla atskaite par EESK darbību. Ofi ciālās atskaites tiek publicētas 
Eiropas Savienības Ofi ciālajā Vēstnesī vai citos Komitejas izdevumos.

Pārpublicēšana ir atļauta ar atsauci uz “EESK Info” (iesniedzot kopiju redaktoram).

Tirāža: 12 310 eksemplāru.

Nākamais numurs iznāks 2014. gada oktobrī

Redakcijas komiteja:
Béatrice Ouin – EESK locekļu pārstāve redakcijā 
(Darba ņēmēju grupa, FR)
Peter Lindvald-Nielsen (galvenais redaktors)
Henry Borzi

Redaktore:
Agata Berdys (ab)

Šā izdevuma līdzautori:
Alexander Alexandrov (aa)
Caroline Alibert Deprez (cad)
Georges-Henry Carrard (ghc)
Henry Borzi (hb)
Laure Limousin (ll)

Leszek Jarosz (lj)
Milen Minchev (mm)
Silvia M. Aumair (sma)
Michela Scolaro (ms)
Quental Nuno (nq)

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/

Jaunieši nosaka Eiropas prioritātes!

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejas (EESK) 500. plenārsesijā, kas 
notika 2014. gada 9. jūlijā, pieci skolēni, 
kuri pārstāvēja pasākuma “Jūsu Eiropa, 
jūsu lēmumi” (YEYS) dalībniekus, aptu-
veni 500 ieinteresētu politiķu, EESK 
locekļu un darbinieku priekšā izklāstīja 
un aizstāvēja savus uzskatus par Eiropas 
turpmākajām prioritātēm. Pieci vidus-
skolēni bija piedalījušies pasākumā 
“Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” (YEYS), kas no 
2014. gada 26. līdz 28. martam notika Bri-
selē. Viņi ieradās Briselē vēlreiz, lai paustu 
savu viedokli.

Skolēni par savām prioritātēm bija izvē-
lējušies šādas iniciatīvas:

 ● Vienlīdzība izglītībā

Theseas Efstathopoulos (Kipra), iepa-
zīstinādams ar šo iniciatīvu, uzsvēra, ka 
vispārējai labas izglītības pieejamībai ir 
ļoti liela nozīme nodarbinātības, izaug-
smes un labklājības nodrošināšanā. Val-
dībām jāsaprot, ka sabiedrības nākotne 
ir atkarīga no atbilstoši izglītotu jauniešu 
līdzdalības; pretējā gadījumā cerības uz 
vienlīdzību paliks tikai sapnis!

 ● Valodu mācīšanas 
turpmākā attīstība

Saskaņā ar šo iniciatīvu, ar kuru iepazīs-
tināja Jakob Weiss (Vācija), izglītība ir 

prioritāte. Viņš uzsvēra, ka svarīgi ir zināt 
vairākas valodas, lai varētu sazināties un 
veidot saikni ar citiem Eiropas iedzīvotā-
jiem. Tādēļ viņš norādīja, ka svešvalodu 
mācīšanu skolās svarīgi ir sākt agri, lai 
varētu izveidot stabilu pamatu mobili-
tātei un apmaiņas programmām starp 
Eiropas valstīm.

 ● Pētniecība un inovācija

Ar šo iniciatīvu iepazīstināja Anna Glet-
thofer (Austrija) Viņa uzsvēra, ka mums 
ir tikai viena planēta, un tādēļ mums par 
to ir jārūpējas! Izpēte atjaunojamo ener-
goresursu jomā un otrreizējā pārstrāde 
pavērs mums iespēju rast novatoriskus 
risinājumus, kā aizsargāt vidi un nodro-
šināt, ka mūsu planēta ir veselīga vieta 
dzīvošanai. Tas ir ļoti svarīgi mūsu dzī-
vei, veselībai un izdzīvošanai.

 ● Darba pieredzes atzīšana 
neatkarīgi no tās veida 
un ilguma

Ar šo iniciatīvu iepazīstināja Karin 
Olofsson (Zviedrija). Viņa norādīja, ka 
jauniešu bezdarba līmeņa paaugsti-
nāšanās, iespējams, ir vislielākā prob-
lēma, ar ko saskaras Eiropas Savienība. 
Tāpēc šajā iniciatīvā Eiropas Savienība 
rosināta veicināt efektīvas izglītības 
nodrošināšanu, proti, izglītība būtu 

jānodrošina tikai tajās jomās, kurās 
prasmes ir pieprasītas, jāatbalsta uzņē-
mumi, kas jauniešiem dod iespēju iegūt 
darba pieredzi, un jāpalīdz valstu val-
dībām radīt darba vietas jauniešiem.

 ● Iespēju vienlīdzības 
nodrošināšana

Ar šo iniciatīvu iepazīstināja Leo Filip 
Kovačic (Horvātija). Viņš uzsvēra, ka 
Eiropā izpaužas Eiropas Savienības 
identitātes trūkums, un norādīja, ka 
dažādās jomās, piemēram, izglītības, 
nodarbinātības, sporta un mūzikas 
jomā īstenotas apmaiņas programmas 
var palielināt Eiropas kopības sajūtu. 
Apmaiņas programmām patiesi var 
būt nozīmīga loma centienos nodroši-
nāt visiem vienlīdzīgas iespējas, lai visi 
varētu piedalīties lietderīgajā kultūras 
apmaiņā un sociālajā apmaiņā.

Šo piecu skolēnu uzstāšanās plenārajā 
sesijā pārliecināja politiķus un EESK 
locekļus, ka Eiropas jauniešiem piemīt 
potenciāls, entuziasms un interese par 
ES lietām, un tas ļauj cerīgi raudzīties uz 
Eiropas nākotni, jo īpaši laikā, kad valda 
skepse! (fgr) ●

Kad EESK viedoklis ir uzklausīts

Vizītes laikā Alžīrijā šā gada jūnijā 
EESK delegācija apstiprināja, ka sva-
rīga nozīme ir darbam, ko vietējā 
līmenī veic pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvji. Šajā saistībā priekšsēdētājs 
Henri Malosse uzsvēra, ka pirms diviem 

gadiem pieņemtais Alžīrijas likums par 
apvienībām ir pārāk ierobežojošs: “Var 
saprast, ka valdība vēlas kontrolēt nau-
das izcelsmi, tomēr ir vajadzīgs elastī-
gums, lai apvienības varētu darboties 
uz vietas.”

Ar minēto likumu aizliegtas jebkādas 
tiešas attiecības starp apvienībām un 
ārvalstu organizācijām. Tajā noteikts, 
ka apvienībām, lai noslēgtu vienošanos 
vai jebkuru citu darījumu, jāvēršas pie 
administrācijas.

Eiropas Savienība, izmantojot dažādus 
līdzekļus, ir atbalstījusi reformu, lai 
panāktu lielāku elastīgumu Alžīrijas 
apvienību un NVO darbībā. Piemēram, 

Eiropas Parlamenta delegācijas attie-
cībām ar Magribas valstīm priekšsēdē-
tājs Pier Antonio Panzeri 2013. gada 
novembrī bija ieradies Alžīrijā, lai paustu 
atbalstu šādam elastīgumam. Šķiet, ka 
iesaistīto pušu pūliņi ir pārliecinājuši 
Alžīrijas iestādes par to, ka šāda prasība 
ir pamatota. Cik zināms, Alžīrijas Tau-
tas asamblejas birojs apstiprinājis, ka 
priekšlikums par grozījumiem likumā 
tiks iesniegts valdībai. Ir sperts pirmais 
solis ceļā uz labāku regulējumu apvie-
nībām, un EESK cer, ka jaunais priekš-
likums attaisnos Alžīrijas pilsoniskās 
sabiedrības cerības. (ghc/mm) ●

ĪSUMĀ

Brīvās profesijas — izaugsmes un patērētāju 
aizsardzības potenciāls

no atalgojuma Eiropas Savienībā 
(2012. gada dati).

EESK aicina pieņemt 
regulējumu: vajadzīgi rīcības 
kodeksi un ētikas standarti

Lielākā daļa no regulējuma, kas attie-
cas uz brīvo profesiju nozarē strādājo-
šajiem, piemēram, ārstiem, juristiem 
un arhitektiem, ir katrā atsevišķā 
ES  dalībvalstī spēkā esošie specifis-
kie noteikumi, un regulējuma apjoms 
ļoti lielā mērā ir atkarīgs no attiecīgās 
profesijas. Tāpēc Arno Metzler (Vācija, 
Dažādu interešu grupa) aicina izstrādāt 
visā Eiropā vienotu “brīvās profesijas” 
definīciju, kas ietvertu tikai vispārīgās 
brīvo profesiju pazīmes un kurā būtu 
uzskaitītas brīvo profesiju kategorijas. 
Dažādu interešu grupas priekšsēdē-
tājs Luca Jahier norāda, ka ir svarīgi, 
lai pilsoniskā sabiedrība varētu paļau-
ties uz pakalpojumu kvalitāti. Lai to 
nodrošinātu, “Eiropā jābūt līdzvērtī-
giem profesionālajiem un stingriem 
ētiskajiem standartiem; tie arī palīdzētu 
brīvo profesiju pārstāvjiem iekļauties 
tirgū”. (sma) ●

Jūnijā EESK iepazīstināja ar Ķelnes 
universitātes pētījumu par brīvajām 
profesijām “The State of Liberal Profes-
sions Concerning their Functions and 
Relevance to European Civil Society” 
(“Situācija brīvo profesiju jomā  — to 
funkcija un lietderīgums Eiropas pilso-
niskajai sabiedrībai”), kurā lielā mērā 
apstiprināti ieteikumi un prasības, kas 
minētas 2014. gada martā pieņemtajā 
EESK atzinumā “Brīvo profesiju nozīme 
un nākotne Eiropas pilsoniskajā sabied-
rībā 2020. gadā”.

Brīvās profesijas ir nozīmīgs 
Eiropas ekonomikas pīlārs

Katrs sestais pašnodarbinātais strādā 
nozarē, kurā dominē brīvās profesijas. 

Brīvo profesi ju 
pārstāvji vairāk 
nekā ceturtdaļā 
g a d ī j u m u  d o d 
d a r b u  v i s m a z 
vienam cilvēkam. 
Šis sektors veido 
vairāk nekā 10  % 
no Eiropas Savie-
nības IKP un arī 
aptuveni 10  % 

Iepazīstināšana ar TTIP ieinteresētajām personām

Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģene-
rāldirektorāta (TRADE ĢD) 2014. gada 
16. jūlijā rīkotajā pasākumā, kas bija vel-
tīts debatēm un iepazīstināšanai ar TTIP 
ieinteresētajām personām un norisinā-
jās EESK galvenajā mītnē, Darba devēju 
grupas priekšsēdētājs un EESK atzinuma 
par Transatlantisko tirdzniecības un 
ieguldījumu partnerību (TTIP) ziņo-
tājs J. Krawczyk (Polija) un līdzziņotājs 
S. Boyle (UK, Darba ņēmēju grupa) iepa-
zīstināja ar Komitejas atzinumu par TTIP.

Apmeklētāju vidū bija ES un ASV galvenie 
sarunu vedēji, kā arī vairākas citas ieinte-
resētās personas.

Šis pasākums bija laba iespēja atgādināt 
klātesošajiem, ka EESK atzinumu par TTIP 
jūnijā pieņēma ar visu triju EESK grupu 

(Darba devēju grupas, Darba ņēmēju 
grupas un Dažādu interešu grupas) pārlie-
cinošu atbalstu. J. Krawczyk arī informēja 
klātesošos, ka Komiteja atbalsta ideju, ka 
TTIP līgumā būtu jāiekļauj MVU jautāju-
miem veltīta sadaļa, un paziņoja, ka tiek 
izstrādāts EESK pašiniciatīvas atzinums 
par ieguldītāju un valstu strīdu izšķiršanu 
(IVSI). Abi ziņotāji daudz uzmanības veltīja 
arī TTIP nolīguma ilgtspējīgas attīstības 
sadaļai un uzsvēra, ka ļoti svarīgi ir iegūt 
plašu atbalstu no pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām. Vakarā Komitejas telpās 
notika diskusija, kurā uzstājās ASV un 
ES galvenie sarunu vedēji un piedalījās 
ASV vēstnieks Eiropas Savienībā. Ārējo 
attiecību specializētā nodaļa (REX) sadar-
bībā ar Darba devēju grupu rīkoja disku-
siju kā pasākumu pēc EESK atzinuma par 
TTIP pieņemšanas. (hb) ●

Karin Olofsson iepazīstina ar iniciatīvu 
“Darba pieredzes atzīšana neatkarīgi 
no tās veida un ilguma”

Darba devēju grupas priekšsēdētājs Jacek Krawczyk, ES sarunu vadītājs Ignacio Garcia Bercero, ESSK 
loceklis un līdzziņotājs EESK atzinumam par TTIP Sandy Boyle un ASV sarunu vadītājs Dan Mullaney

Apmeklējuma laikā EESK priekšsēdētājs 
Henri Malosse un EESK Euromed koordinācijas 
komitejas priekšsēdētājs Pedro Narro viesojās 
pie Alžīrijas premjerministra Abdelmalek Sellal

Piecu studentu delegācija no pasākuma 
“Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”

Ar iniciatīvu “Vienlīdzība izglītībā” 
iepazīstina Theseas Efstathopoulos

Dažādu interešu 
grupas priekšsēdētājs 
Luca Jahier

EESK Info ir pieejams 23 valodās un PDF formātā atrodams Komitejas tīmekļa vietnē: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-infonē: httppp:/
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