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2015. gads ir iespēju gads. Izman-
tosim tās kopīgi!

Ķīniešu valodā vārdu “krīze” un vārdu 
“iespēja” apzīmē viens hieroglifs. Sagadī-
šanās? Es tā nedomāju. Katra krīze paver 
arī iespēju, un tā ir jāizmanto. Pēdējo des-
mitgadi vairāk vai mazāk raksturo krīzes 
— fi nanšu krīze, nodarbinātības krīze, 
ekonomikas krīze un ekoloģiskā krīze.

2015. gads būs vēl viens lielu problēmu risināšanas gads, bet tas mums pavērs arī 
plašas iespējas. Tādēļ vairāk nekā jebkad agrāk mums visā Eiropā ir jāsadarbojas 
vēl ciešāk un intensīvāk.

Finanšu krīze mums iemācīja, cik svarīgi ir skaidri noteikumi, kas regulē banku 
sektoru. Tā bija arī stimuls ciešākai integrācijai eirozonā. Ekonomikas krīze mums 
parādīja, ka aprites ekonomika, kuras pamatā ir otrreizējā pārstrāde un ražojumu 
aprites cikla pagarināšana, noteikti var veicināt izaugsmi un nodarbinātību. Nav 
noliedzams, ka rūpniecības atjaunošanai jānotiek raitāk un dinamiskāk. Arī vides 
politikas jomā paveras lieliskas iespējas, kas, piemēram, varētu palielināt neatkarību 
enerģētikas jomā. Ar novatoriskām idejām un mūsdienīgu tehnoloģiju mēs varam 
veicināt vides ilgtspēju un klimata pārmaiņu jomā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Kopīgi esam arī nolēmuši, ka 2015. gads būs Eiropas gads attīstībai. Jaunattīstības 
valstīm ir potenciāls — to lielākā vērtība ir daudzie jaunieši, kas burtiski ir izslāpuši 
pēc izglītības. Īstenojot attīstības politiku, līdzekļi jāiegulda arī Eiropas potenciālajā 
darbaspēkā un tirgos.

Nav šaubu, ka mēs, būdami pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, šim jautājumam veltī-
sim īpašu uzmanību. Arī šajā jomā mūsu politikai jābūt pārredzamākai, konkrētākai 
un saprotamākai.

Mums paveras plašas iespējas, taču, lai tās varētu izmantot, pūles būs jāpieliek visām 
28 ES dalībvalstīm.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pauž cerību, ka tai izdosies cieši sadar-
boties ar Eiropas Parlamentu, Komisiju un dalībvalstīm.

Hans-Joachim Wilms
EESK priekšsēdētāja vietnieks
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Briselē:
EESK plenārsesija

Eiropa 2015. gadā: EESK un Eiropas Parlaments 
aicina Juncker vadīto Komisiju rīkoties ātri un 
atbilstīgi tiešās demokrātijas principam

Decembra plenārsesijā, kurā pieda-
lījās Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs 
Martin Schulz, EESK priekšsēdētājs 
Henri Malosse iepazīstināja ar Komi-
tejas ieguldījumu Eiropas Komisijas 
darba programmā 2015.  gadam. 
Viņš atzinīgi vērtēja jaunās Komisijas 
apņemšanos gan rast veidus, kā mazi-
nāt birokrātiju, kas līdz šim ir bijusi 
šķērslis noderīgām iniciatīvām, gan arī 
aktīvi iesaistīt pilsonisko sabiedrību ES 
politikas veidošanā.

“Jābeidz pašiem sevi novērot no malas,” 
teica EESK priekšsēdētājs, “mums 
nekavējoties vajadzīgi konkrēti pasā-
kumi konkurētspējas un ilgtspējīgas 
izaugsmes atjaunošanai. Tomēr, lai to 
panāktu, Savienībai jākļūst demokrātis-
kākai: šīs jaunās Komisijas panākumi ir 
atkarīgi no tās spējas mobilizēt un iesais-
tīt pilsonisko sabiedrību.”

Martin Schulz pauda gandarījumu par 
tik nepieciešamo EESK ieguldījumu 
ES lēmumu pieņemšanas procesā un 
uzsvēra, ka “laba sadarbība starp Eiro-
pas Parlamentu un EESK sniedz labumu 
visiem eiropiešiem, jo mēs, Eiropas iedzī-
votāju un Eiropas pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvji, esam ES acis un ausis un esam 

vienīgie, kas spēj izskaidrot ES tiesību 
aktu praktisko ietekmi uz vietas”.

Attiecībā uz svarīgo jautājumu par krāp-
šanu nodokļu jomā un izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas M.  Schulz teica, 
ka “valstij, kurā tiek gūti ienākumi, būtu 
jābūt arī valstij, kurā tiek maksāts nodok-
lis”, un atsaucās uz plenārsesijā pieņemto 
EESK atzinumu par nodokļiem. Kā jau EP 
priekšsēdētājs minēja, EESK atzinumā ir 
pausts aicinājums pastiprināt ekonomi-
kas politikas koordināciju Eiropas semes-
tra ietvaros, jo, pēc EESK ziņotāja Carlos 
Trias Pintó domām, tas palīdzēs, “pirmām 
kārtām samazinot un saskaņojot dažādos 
nodokļu veidus, cīnīties pret sistemātisko 
problēmu, proti, nelabvēlīgu nodokļu 
konkurenci starp dalībvalstīm”.

Pieprasot vērienīgus pasākumus Eiropas 
krīzes pārvarēšanai, M. Schulz uzsvēra: 
“Krīze Eiropā būs beigusies tikai tad, kad 
25 miljoni eiropiešu, kam nav darba, būs 
atraduši stabilu darbavietu.” M. Schulz 
aicināja “atgriezties pie Kopienas meto-
des, ar kuru Eiropas Parlaments tiek 
iesaistīts kā viens no likumdevējiem”, un 
attiecībā uz Komisijas investīciju plānu 
315 miljardu eiro apmērā norādīja: “Mēs 
nevaram atstāt parādu kalnus mūsu bēr-
niem, mums ir jāiegulda nākotnē.”

Pēc tam notikušajās debatēs triju grupu 
priekšsēdētāji Jacek Krawczyk (Darba 
devēju grupa), Georgios Dassis (Darba 
ņēmēju grupa) un Luca Jahier (Dažādu 
interešu grupa) uzsvēra, ka Komisijas 
investīciju plānā prioritāte jāpiešķir izglī-
tībai, inovācijai, uzņēmējdarbībai Eiropas 
interesēs un pārejai uz ilgtspējīgu eko-
nomiku, jo solidaritātei jābūt ekonomi-
kas stabilitātes pamatam. Daudzi EESK 
locekļi savas uzstāšanās laikā atzinīgi 
novērtēja Eiropas Parlamenta atbal-
stu labākam regulējumam un uzsvēra 
EP un EESK sadarbības nolīguma lielo 
nozīmi. (cad/sg) ●

20 gadi Eiropas Savienībā: 
ilgstoša savienība, kas jāgodina
Laiks lido vēja spārniem! Pirms 20 gadiem Eiropas Savienībai pievienojās Zviedrija, Somija un Austrija

1995. gada 1. janvārī Eiropas Savie-
nībai pievienojās trīs valstis — Austrija, 
Somija un Zviedrija  —, tādējādi ES 
saimi palielinot no 12 līdz 15 dalībval-
stīm. Gatavošanās dalībai ne vienmēr 
noritēja raiti. Toreizējās dalībvalstis 
uztraucās, ka turpmāka paplašināšanās 
varētu kavēt ES integrācijas padziļinā-
šanu, un trim valstīm bija pašām savas 
šaubas. Vai dalība Eiropas Savienībā 
varētu negatīvi ietekmēt to sociālās 
drošības sistēmas? Tomēr nedrošā 
apvienošanās izvērtās par ilgstošu 
savienību, kas veicināja labklājību un 
drošību šajās trīs valstīs un ES kopumā.

“Mēs varam brīvi pārvietoties. Mums ir 
iekšējais tirgus. Būdams lauksaimnieks, 
varu rēķināties ar saskaņotāku un sta-
bilāku politiku,” apgalvo bijušais EESK 
priekšsēdētājs un Dažādu interešu gru-
pas loceklis Staff an Nilsson no Zviedrijas.

“Dalība Eiropas Savienībā 
Somijas uzņēmumiem ir 
palīdzējusi izvērst starp-
tautisko darbību, un 
eiro, neraugoties uz paš-
reizējām problēmām, ir 
nodrošinājis ekonomikas 
stabilitāti un izaugsmi,” 
norāda Darba devēju 
grupas loceklis Filip 
Hamro-Drotz no Somijas. 
“Pievienošanās Eiropas 
Savienībai, no Somijas 
viedokļa raugoties, bija 
pirmām kārtām drošības un ekonomi-
kas jautājums.”

Trim valstīm, kas toreiz bija EEZ valstis, 
dalība Eiropas Savienībā ļāva aktīvāk 
iesaistīties ES veidošanā. “Austrija pēc 
pievienošanās beidzot varēja piedalīties 
ES lēmumu pieņemšanas procesā,” saka 

Darba ņēmēju grupas loceklis Oliver 
Roepke no Austrijas.

EP priekšsēdētājs Martin Schulz uzstājas EESK 
decembra plenārsesijā
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ES Padomes 
prezidentvalsts 
Latvijas prioritātes

Latvijas prezidentū-
ras laikā mums būs trīs 
nozīmīgas prioritātes: 
konkurētspējīga Eiropa, 
digitāla Eiropa un ieinte-
resēta Eiropa.

Cenšoties uzlabot Eiro-
pas konkurētspēju, ir 
jārod pareizais līdzsvars 
starp piesardzīgu fi skālo 
pārvaldību un izaugsmes 
veicināšanu. Lai varētu 
sasniegt šo mērķi, ļoti 

svarīgi ir pilnībā izmantot vienotā tirgus potenciālu. 
Sešos mēnešos, kad Latvija būs prezidentvalsts, īpaši 
svarīgas būs dalībvalstu debates par to, kā Eiropā 
veidot jauno ieguldījumu politiku, tostarp kā pie-
saistīt ieguldījumus līdz 315 miljardu eiro apmērā.

Saistībā ar digitālo Eiropu mūsu darba mērķis būs 
dokumentu kopums datu aizsardzības jomā un 
vienotā telesakaru tirgus potenciāla atraisīšana. 
Vienlīdz svarīgi ir uzlabot digitālās prasmes un 
rosināt dialogu par e-pārvaldi, lai valsts pārvaldes 
iestādēs nodrošinātu lielāku iekļautību un labāku 
pārredzamību.

Mūsu prioritāte ir ieinteresēta Eiropa, un tādēļ 
centīsimies risināt globālās problēmas un mazināt 
nestabilitāti ES kaimiņreģionos. Mēs arī atbalstīsim 
tirdzniecības sarunas ar ES partneriem, lielu uzma-
nību pievēršot transatlantiskajai tirdzniecības un 
ieguldījumu partnerībai. Īpaša vērība tiks veltīta 
Austrumu partnerībai un ES attiecībām ar Vidus-
āzijas valstīm.

Mēs vēlamies cieši sadarboties ar Eiropas Ekono-
mikas un sociālo lietu komiteju, lai veidotu labāku 
Eiropu mūsu iedzīvotājiem. Pienācis laiks no vār-
diem pāriet pie darbiem, un pret šo pienākumu 
mēs izturamies ļoti nopietni.

Vēstniece Ilze Juhansone, Latvijas Republikas pastā-
vīgā pārstāve Eiropas Savienībā

Publikācija par EESK ieguldījumu Latvijas prezi-
dentūrā ES Padomē atrodama šeit: www.eesc.
europa.eu ●

Virzība uz efektīvāku stratēģiju “Eiropa 2020”
EESK 4. un 5. decembrī Romā rīkoja augsta 

līmeņa konferenci “Virzība uz efektīvāku stra-
tēģiju “Eiropa 2020” — pilsoniskās sabiedrības 
priekšlikumi par sociālās iekļaušanas un konku-
rētspējas uzlabošanu Eiropā”. Šajā svarīgajā pasā-
kumā plaša pilsoniskā sabiedrība, politiķi un citi 
vadošie viedokļa paudēji varēja vērtēt stratēģijas 
īstenošanu, apspriest pašreizējo stāvokli un stra-
tēģijas “Eiropa 2020” pārskatīšanu.

Tajā bija lieliskas iespējas konstruktīvi un augstā 
līmenī apspriesties par to, kā varētu stiprināt stra-
tēģiju “Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai, integrē-
jošai un darbvietām nodrošinātai izaugsmei, lai 
tā stimulētu ekonomiku, nodarbinātību un visu 
Eiropas iedzīvotāju labklājību.

EESK Romā iepazīstināja konferences dalībniekus 
ar ziņojumu par stratēģijas “Eiropa 2020” pārska-
tīšanu. Ziņojumā ir iekļauti konkrēti, ES lēmumu 
pieņēmējiem adresēti ieteikumi un priekšlikumi. 
EESK sniedz šādus galvenos ieteikumus:

 ● lai veicinātu ES noturību, pārskatot stratē-
ģiju “Eiropa 2020”, galvenā uzmanība jāvērš 
uz konkurētspējas un sociālās kohēzijas 
atjaunošanu;

 ● Eiropai ir nepieciešams tālejošs plāns mate-
riāliem un nemateriāliem ieguldījumiem 
infrastruktūrā, kā arī sociālajām investīci-
jām, kas vērstas vienīgi uz ES konkurētspējas 
atjaunošanu;

 ● ir svarīgi, lai šā ieguldījumu plāna izdevumi 
netiktu iekļauti dalībvalstu parāda un defi cīta 
aprēķinos;

 ● fi nansējumu šim ieguldījumu plānam varētu 
nodrošināt ar Eiropas Investīciju bankas līdz-
dalību, emitējot īpašas Eiropas obligācijas un 
ieviešot fi nanšu darījumu nodokli;

 ● dalībvalstīm būtu steidzami un daudz aktīvāk 
jāapkaro korupcija, izvairīšanās no nodokļu 
maksāšanas un ēnu ekonomika.

Šis ziņojums tika nosūtīts Eiropas Savienības Pado-
mes prezidentvalstij Itālijai, gatavojoties nākama-
jām Padomes sanāksmēm un ES samitiem par šo 
tematu. (js) ●

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu (EUROMED) 
samits — ekonomikas un sociālās jomas dalībnieku 
svarīgā loma ekonomikas un sociālajā attīstībā

EESK Euromed koordinācijas komitejas priekšsēdētājs 
Pedro Narro kungs Euromed 2014. gada samitā Kiprā

Darba ņēmēju grupas priekšsēdētājs Georgios Dassis, EESK loceklis Juan Mendoza 
Castro, Kazaldiprinčipes (Casal di Principe) mērs Renato Natale un apvienības “Libera” 
reģionālais koordinators Umberto di Maggio

Euromed samits, kas notika 2014. gada 26. un 
27. novembrī Nikozijā, noslēdzās ar dalībnieku 
kopīgu deklarāciju. Galvenajās nodaļās īpaša 
uzmanība ir veltīta cīņai pret nabadzību un 
sociālo atstumtību, jo īpaši jauniešu un sieviešu 
bezdarbu, kā arī jautājumam par ekonomikas un 
sociālo organizāciju perspektīvām un turpmāko 
sadarbību.

Vidusjūras reģiona potenciāls ir tās 
iedzīvotāji

Ieguldījumi stabilā, visiem pieejamā izglītībā, īpašs 
atbalsts jauniem uzņēmējiem un sievietēm uzņē-
mējām un darba apstākļi, kas nodrošina efektīvu 
sociālo aizsardzību, ir galvenie pasākumi, kuri 
paver ceļu uz jaunu uzticēšanās un sadarbības 
gaisotni, kas rada darba iespējas un nodrošina cil-
vēka cienīgu nākotni, īpaši jauniešiem. Dalībnieki 
vienojās, ka reģiona attīstība, izaugsme un konku-
rētspēja ir atkarīga no tā spējas pilnībā izmantot 
savu cilvēkkapitālu visos līmeņos un visās taut-
saimniecības nozarēs.

Organizēta pilsoniskā sabiedrība 
— pīlārs, uz kā balstās demokrātija

Atklājot samitu, EESK priekšsēdētājs Henri Malosse 
uzsvēra pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
būtisko nozīmi politikas veidošanā: “Pilsonis-
kās sabiedrības uzdevums ir palīdzēt valdībām, 

piedāvājot iespējamos risinājumus problēmām, ar 
ko saskaras mūsu sabiedrība.” Tādēļ ir būtiski, lai 
reģiona valdības ievērotu demokrātijas pamatprin-
cipus un — kas ir ļoti svarīgi — aizsargātu un veici-
nātu ekonomikas un sociālās jomas organizācijas.

Kopīgas problēmas abos Vidusjūras 
krastos

Ir jāizmanto jaunas nodarbinātības iespējas, pie-
mēram, lauku apvidos gan tradicionālās, gan 
jaunās nozarēs, piemēram, tūrisms, atjaunoja-
mie enerģijas avoti un vide. Eiropas Komisijai un 
dalībvalstīm ir jāveicina šā potenciāla izmantošana 
—  jānodrošina Vidusjūras reģionam pienācīga 
vieta Eiropas politikā. (sma) ●

Kriminālās ekonomikas apkarošana: 
II grupas ārpuskārtas sanāksme
(2014. gada 4. decembrī)

Ņemot vērā noziedzīgās darbības straujo 
pieaugumu ekonomikas krīzes laikā, EESK Darba 
ņēmēju grupa savā decembra ārpuskārtas sanāk-
smē pārskatīja pasākumus un rīcību, kas Eiropas 
līmenī nepieciešama kriminālās ekonomikas un 
organizētās noziedzības apkarošanai.

To personu tiešās liecības, kas ikdienā saistītas 
ar šo cīņu, palīdzēja izstrādāt virkni ieteikumu 
praktiskai rīcībai ne vien politikā un vietējo 
apvienību darbā, bet arī mūzikas un izklaides 
jomā. Visaptveroša un sociāla pieeja kopienām, 

kas cieš no noziedzīgas dar-
bības, ir vairāk nekā nepiecie-
šama — ārkārtas situācijā ir 
jāreaģē nekavējoties.

Sanāksmi vadī ja  grupas 
priekšsēdētājs Georgios Das-
sis, un tajā uzstājās šādi refe-
renti: Kazaldiprinčipes (Casal 
di Principe) mērs un Kazertas 
provinces mafi jas apkarošanas 
komitejas Don Diana loceklis 
Renato Natale; rakstnieks un 
mūziķis Daniele Sanzone, 
kurš saņēmis vairākas presti-
žas balvas par savu “mafijas 
kultūrai” veltīto darbu un kurš 
sadarbojas arī ar rakstnieku 
Roberto Saviano; režisors un 

producents mākslas un dokumentālajām fi lmām 
par nelegālo ekonomiku Claudio Metallo; apvie-
nības “Libera” reģionālais koordinators Umberto 
di Maggio — viņš ir iesaistījies pret mafi ju vēr-
stas tiesiskuma kultūras atbalstā un koordinē 
projektu “Libera Terra”, kas saistīts ar mafi jai 
konfi scēto zemi; EESK loceklis un Arodbiedrību 
institūta sadarbībai attīstības jomā (ISCOD-UGT) 
direktors Juan Mendoza Castro. (cad) ●

www

Latvija 2015. gada janvārī pārņem no Itālijas 
Eiropas Savienības sešu mēnešu prezidentūru. 
Saskaņā ar moto “Konkurētspējīga Eiropa, digitāla 
Eiropa un ieinteresēta Eiropa” un atbilstīgi Eiro-
pas Savienības mērķiem izvirzīti trīs prezidentūras 
vadošie principi: visu ieinteresēto personu iesaistī-
šana, kas atspoguļo Eiropas Savienības iekļaušanas 
principu, izaugsme, it īpaši ar zināšanu palīdzību, 
un ilgtspēja.

Lai nodrošinātu nepārtrauktību, sinerģiju un papildi-
nāmību, Latvijas prezidentūras darbs veido daļu no 
“triju prezidentvalstu komandas” 18 mēnešu darba 
kārtības. Latvija savu programmu sagatavoja kopā 
ar Itālijas prezidentūru (2014. gada otrais pusgads) 
un Luksemburgas prezidentūru (no 2015.  gada 
jūlija).

Latvijas centieni būs koncentrēti uz trim prioritā-
rām darbības jomām: konkurētspēja un izaugsme, 
Eiropas digitālā potenciāla izmantošana attīstības 
stimulēšanai un Eiropas Savienības lomas nostipri-
nāšana pasaules mērogā.

Latvijai — kura reiz ietilpa Padomju Savienībā — 
attiecībā uz trešo prioritāti ir vērtīga pieredze, kas 

var palīdzēt izlīdzināt pieau-
gošo saspīlējumu un veicināt 
labāku sapratni starp Krie-
viju un ES.

Prezidentūra ir arī lieliska 
iespēja mazajai Baltijas val-
stij ar 2 miljoniem iedzīvotāju 
palielināt savu atpazīsta-
mību. “Latvija kā prezidē-
jošā valsts tiks izcelta gan ES 
iedzīvotāju, gan trešo valstu 
valdību politiskajā kartē,” 
secināts Eiropas ideju labo-
ratorijas TEPSA izvērtējumā.

Praksē tas nozīmē, ka Latvijas prezidentūra plāno 
rīkot apmēram 200 pasākumus, tostarp Austrumu 
partnerības samitu, Āzijas un Eiropas sanāksmes 
(ASEM) attiecīgo reģionu izglītības ministru piekto 
tikšanos un konferenci par Eiropas standartizāciju. 
Minēto sešu mēnešu laikā arī Briselē un Luksem-
burgā notiks apmēram 1500 sanāksmes.

Plašāka informācija pieejama šeit: http://www.
es2015.lv/lv/. ●

tp://

Latvijas prezidentūras mērķi
Atspoguļojot ES prioritātes, gaidāmās Latvijas 
prezidentūras lozungs ir “iekļaušana, izaugsme un ilgtspēja”

Jautājumi, kas pievienošanās procesā nodarbināja 
Austriju, Somiju un Zviedriju, bija tirdzniecības 
plūsma un sociāli ekonomiskie pamatnosacījumi, 
tostarp sociālā solidaritāte un vienlīdzība.

“Ir ļoti svarīgi, lai ES dalībvalstis par prioritāti uzska-
tītu saglabāt un uzlabot uzticēšanos un atklātu, dina-
misku savstarpējo sadarbību, jo “nelaimīgas Eiropas 
ģimenes” sindroms paralizētu ES spēju pildīt savus 
uzdevumus iekšpolitiskajā un starptautiskajā kon-
tekstā,” apgalvo F. Hamro-Drotz. Viņš uzskata, ka 
Eiropas Savienībai, pamatojoties uz ciešāku sadar-
bību, būtu jāizmanto dažāda integrācijas ātruma 
pieeja.

Pēc Nilsson kunga domām, Eiropas Savienībai jāuz-
sāk atklātas publiskās debates un skaidri jāinformē 
par dalības priekšrocībām, lai risinātu eiroskepti-
cisma kustības problēmu.

O. Roepke aicina ciešāk iesaistīt sociālos partnerus, 
lai ES patiešām attaisnotu savu pilsoņu cerības. 
“Cerams, ka jaunā Eiropas Komisija ir apņēmības 
pilna turpināt šo ceļu,” viņš norāda noslēgumā. ●

Ilze Juhansone, Latvijas 
Republikas pastāvīgā 
pārstāve Eiropas Savienībā

Latvijas prezidentūras 
Eiropas Savienības 
Padomē logo; avots: 
http://www.es2015.lv

Tu r p i n ā j u m s  n o  1.  l a p p u s e s
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PLENĀRSESIJA ĪSUMĀ
“Pilsoniskā sabiedrība Krievijā” 
(ziņotāja: Mall Hellam)
Krievijas Federācijā situācija cilvēktiesību un pilsonis-
kās sabiedrības jomā pasliktinās, tāpēc vēl jo svarīgāk 
ir nodrošināt, ka Krievijas un ES pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvji var brīvi sazināties. EESK aicina uz dialogu ar 
neatkarīgām Krievijas pilsoniskās sabiedrības organizā-
cijām, it sevišķi par cilvēktiesību jautājumiem.

Balsojuma rezultāts: atzinums pieņemts ar 118 balsīm 
par, 6 balsīm pret un 5 atturoties.

“Eiropas kino digitālajā laikmetā” 
(ziņotāja: Anna Maria Darmanin)
EESK atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu “Eiropas kino 
digitālajā laikmetā. Kultūru daudzveidības un konkurēt-
spējas sasaiste”. Tomēr Komiteja uzsver, ka jābūt pienā-
cīgam līdzsvaram starp audiovizuālās nozares vērtību 
uzņēmējdarbības un komerciālajā aspektā un tās vērtību 
Eiropas kultūras mantojuma perspektīvā. Jāpievēršas 
jautājumam par fi nansējumu; konkurētspēja būtu jāuz-
labo, taču neapdraudot Eiropas kino kulturālo dimensiju. 
EESK arī uzsver, ka strauji mainīgajā digitālajā pasaulē 
kino nozarei paveras daudz iespēju, bet rodas arī būtiski 
problēmjautājumi.

Balsojuma rezultāts: atzinums pieņemts ar 190 balsīm 
par, 9 balsīm pret un 1 atturoties.

“Aprites ekonomika Eiropas Savienībā: 
bezatkritumu saimniekošanas 
programma Eiropai” 
(ziņotāja: An Le Nouail Marlière)
Komiteja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus paātri-
nāt ekonomikas pāreju uz aprites modeli. Komisijai būtu 
jāturpina izstrādāt tiesību aktu priekšlikumus par pār-
strādājamu atkritumu poligonu slēgšanu un par augstā-
kiem pārstrādes mērķiem. Tomēr ierosinātie pasākumi 
nav pietiekami visaptveroši — tajos pārlieku dominē 
atkritumu jomas politika un nav iekļauts tādu pasākumu 
milzīgais potenciāls, kuri vērsti uz dabas resursu patēriņa 
samazināšanu visā produktu aprites ciklā.

Balsojuma rezultāts: atzinums pieņemts ar 129 balsīm 
par, 2 balsīm pret un 5 atturoties.

“Aprites ekonomika: darbvietu izveide un 
zaļās rīcības plāns MVU” 
(ziņotājs: Antonello Pezzini)
Eiropas aprites ekonomikas piedāvātās iespējas varētu 
lielā mērā uzlabot ES sistēmisko konkurētspēju, būt par 
izaugsmes virzītājspēku un radīt jaunas, videi nekaitīgas 
darbvietas un ekoloģiskas prasmes, ja vien minētās eko-
nomikas pamatā būs kopīgs stratēģiskais Eiropas redzē-
jums, kurā aktīvi iesaistīsies darba tirgus, valdības, darba 
devēji un darba ņēmēji, patērētāji un dažāda līmeņa 
likumdošanas un pārvaldes iestādes.

Balsojuma rezultāts: atzinums pieņemts ar 135 balsīm 
par, 1 balsi pret un 1 atturoties.

“EMS izveides pabeigšana — nodokļu 
politikas nozīme” 
(ziņotājs: Carlos Trias Pintó, 
līdzziņotājs: Petru Sorin Dandea)
Šajā pašiniciatīvas atzinumā Komiteja mudina labāk 
koordinēt nodokļu sistēmas, lai nodrošinātu EMS 
pareizu darbību. Labāka nodokļu koordinācija ekono-
miskajā un monetārajā savienībā var sekmēt izaugsmi 
un jaunu darbvietu radīšanu. Turklāt, lai apkarotu krāp-
šanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksā-
šanas, jānostiprina sadarbības un informācijas apmaiņas 
mehānismi.

Balsojuma rezultāts: atzinums pieņemts ar 164 balsīm 
par, 53 balsīm pret un 11 atturoties.

“Normatīvās atbilstības un izpildes 
programma (REFIT)” 
(ziņotājs: Denis Meynent)
EESK balsoja par atzinumu, kurā aicināts īstenot vērie-
nīgu, vienkāršu un pārredzamu REFIT programmu. 
Ņemot vērā jaunākos ietekmes novērtējumus, Komiteja 
uzsver, ka ir vajadzīga integrēta un līdzsvarota analīze 
par šīs programmas tautsaimnieciskajiem, sociālajiem 
un vides aspektiem.

Balsojuma rezultāts: atzinums pieņemts ar 136 balsīm 
par, 2 balsīm pret un 4 atturoties. ●

DRĪZUMĀ EESK

The F Word: 
Images of Forgiveness”

EESK aicinājums jaunajai Komisijai: 
“Jūsu uzdevums ir radīt nodarbinātību”
EESK skatījumā Jean-Claude Juncker vadītajai Komisijai savā 2015. gada darba programmā par 
prioritāti jānosaka bezdarba apkarošana un darbvietu skaita samazināšanās novēršana

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Jean-
Claude Juncker EESK norādīja, ka “Eiropas 
iedzīvotāji gaida jaunu impulsu Eiropai un 
rīcību, kas sniedz atbildes uz viņu bažām sais-
tībā ar bezdarbu, izaugsmes trūkumu un cīņu 
pret klimata pārmaiņām”.

Savā ieguldījumā Komisijas 2015. gada darba 
programmā EESK uzsvēra, ka nodarbinātība ir 
vissvarīgākā un steidzamākā prioritāte. EESK 
atzinīgi vērtē Jean-Claude Juncker priekšlikumu 
izstrādāt publiskā un privātā sektora ieguldī-
jumu plānu 315 miljardu eiro apmērā, lai veici-
nātu darbvietu radīšanu un izaugsmi. Komiteja 
norādīja, ka “šim ieguldījumu plānam prioritāri 
vajadzētu būt vērstam uz izglītības un prasmju 
apguvi, inovāciju, uzņēmējdarbību, enerģētikas 
pārejas pasākumiem un zaļo ekonomiku”.

EESK priekšsēdētājs Henri Malosse uzskata, 
ka “steidzami ir jāmobilizē visi pieejamie 
instrumenti, lai panāktu konkurētspējas un 
stabilas izaugsmes atjaunošanos. Ekonomi-
kas un sociālajai savienībai turpmāk vairs 
nevajadzētu palikt tukšiem vārdiem, un būtu 
jānostiprina iekšējais tirgus, lai Eiropa varētu 
saglabāt vadošo pozīciju rūpniecības jomā. 
Globālā konkurence ir nežēlīga, taču mums 
būtu jānovērš arī pārmērīgi asā konkurence, 
kas pastāv Eiropas Savienībā.”

EESK arī mudināja Komisiju atrast birokrāti-
jas samazināšanas iespējas un aktīvi iesaistīt 
pilsonisko sabiedrību ES lēmumu pieņemša-
nas procesā. Dokumentā uzsvērts: “Bez kon-
sensa un līdzdalības nekādas reformas nav 
iespējamas.”

EESK izvirzīja konkrētus priekšlikumus 
10 jomās, kas norādītas Komisijas darba prog-
rammā. Piemēram, Komiteja ieteica atrast 
mehānismus, ar kuriem nodrošina kapitāla 
tirgu labāku atbilsmi reālās ekonomikas vaja-
dzībām, kā arī veidot integrētu un savienotu 
digitālo vienoto tirgu.

Plašāka informācija:

Komisijas 2015. gada darba programma: http://
ec.europa.eu/priorities/work-programme/
index_en.htm

EESK ieguldījums Komisijas 2015. gada darba 
programmā: http://www.eesc.europa.eu/
resources/docs/qe-06-14-108-en-n.pdf ●

Kooperatīvās bankas — reālās ekonomikas fi nansēšanas modelis

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komi-
teja (EESK), Eiropas Tautas banku konfederācija 
(CIBP), Eiropas Kooperatīvo banku apvienība 
(EACB), UNICO bankas grupa un Eiropas Amat-
niecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācija 
(UEAPME) 2014. gada 1. decembrī Komitejas 
ēkā rīkoja konferenci par kooperatīvajām ban-
kām. Savu viedokli izdevumam “EESK Info” 
pauž EESK Vienotā tirgus, ražošanas un patē-
riņa specializētās nodaļas priekšsēdētājs Martin 
Siecker.

“EESK Info”: Kādi galvenie 
secinājumi tika izdarīti konferencē 
par kooperatīvajām bankām, kas 
tika rīkota sadarbībā ar EESK?

Martin Siecker: Konferencē tika izdarīti divi 
galvenie secinājumi: pirmais  — nesen ES 
līmenī ir tikuši ieviesti vairāki instrumenti, un 
tiem ir rezultāti; otrais — ļoti svarīga ir dažādu 
dalībnieku sadarbība, jo, kā konferencē tika 
vairākkārt norādīts, kopā mums var izdoties 
labāk.

Kāpēc kooperatīvās bankas 
ir svarīgas MVU fi nansēšanas 
aspektā?

Tautas un kooperatīvās bankas sākotnēji 
izveidoja mazie un vidējie uzņēmumi, un 
tāpēc to prioritāte ir aizdevumi reālajai eko-
nomikai, it īpaši MVU un privātpersonām, kas 
ir to uzņēmējdarbības modeļa uzmanības cen-
trā. Katru trešo MVU Eiropā fi nansē kāda no 
kooperatīvajām bankām. Kopā tās veido Eiro-
pas ekonomisko struktūru un var ievērojami 

veicināt vietējās izaugsmes un nodarbinātības 
atsākšanos.

Vai uz kooperatīvajām bankām būtu 
attiecināmi tie paši noteikumi, kas 
piemērojami pārējā banku sektorā?

Kooperatīvās bankas neprasa īpašu attieksmi. 
Tomēr ir svarīgi, lai jaunā regulatīvā vide neat-
turētu no MVU fi nansēšanas.

Kāpēc EESK būtu svarīgi atbalstīt 
pašreizējo dialogu starp bankām, 
MVU pārstāvjiem un regulatoriem 
un saskaņot to viedokļus?

EESK ar interesi vienmēr ir sekojusi līdzi nori-
sēm banku sektorā, īpaši saistībā ar finanšu 
krīzi. Turklāt no MVU — kas ir ES ekonomikas 
mugurkauls — lielā mērā ir atkarīga Eiropas 
ekonomikas atlabšana. Taču MVU izaugsmei ir 
vajadzīga nauda. Tā kā daudzās ES dalībvalstīs 
bankas nelabprāt piešķir tiem tik svarīgo kredītu, 
ir nepieciešami citi inovatīvi fi nansēšanas veidi. 
Viens no tiem ir kooperatīvās bankas. (sg) ●

EESK un sarunas par klimata pārmaiņām

EESK locekļi Ulla Sirkeinen, Isabel Caño 
Aguilar un Lutz Ribbe no 8. līdz 12. decembrim 
piedalījās ANO Vispārējās konvencijas par kli-
mata pārmaiņām līgumslēdzēju pušu 20. konfe-
rencē (COP 20) Limā, Peru. Savas misijas pirmajā 
dienā EESK un RK locekļi tikās ar klimata un ener-
ģētikas komisāru Miguel Arias Cañete.

EESK uzskata, ka sarunās par klimata pārmaiņām 
būtu jāpanāk taisnīgs un saistošs nolīgums, 
kas piemērojams visās valstīs. Lai gan galīgais 
dokuments “Limas aicinājums uz rīcību klimata 
jomā” patlaban ir pieticīgs (piemēram, emisiju 
samazināšanas saistības netiks sistemātiski 
pārskatītas), tajā atzīts, ka emisiju samazinā-
šanā ir jāiesaistās visām valstīm, ņemot vērā 

tajās esošos apstākļus, un ir panākts progress 
jautājumā par Klimata pārmaiņu mazināšanas 
fonda nodrošināšanu ar resursiem.

Papildus vairākām divpusējām sanāksmēm 
EESK organizēja divus citus pasākumus. Pir-
majā pasākumā, ko organizēja sadarbībā ar RK, 
tika uzsvērtas iespējas, kādas vietējai attīstībai 
paver sabiedrībai pieejamo atjaunojamās ener-
ģijas avotu izmantošana. Kā EESK ir norādījusi, 
klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanai ir vaja-
dzīgs labvēlīgs tiesiskais regulējums, lai pilso-
niskā sabiedrība var kļūt par aktīvu dalībnieku 
atjaunojamās enerģijas ražošanā. Otrajā pasā-
kumā, ko organizēja sadarbībā ar prezidentvalsti 
Itāliju un Starptautisko Darba organizāciju, tika 
uzsvērti veidi, kā turpmākajā klimata nolīgumā 
nostiprināt nodarbinātības dimensiju.

Līdztekus ofi ciālajām sarunām par klimata pār-
maiņām COP 20 ietvaros notika arī plaša pilso-
niskās sabiedrības un ieinteresēto dalībnieku 
konference, norisinoties simtiem pasākumu 
par daudziem ar klimata pārmaiņām saistītiem 
praktiskajiem aspektiem. Šo dalībnieku iesaiste 
ir svarīga, jo valdības vienas pašas nespēs risi-
nāt klimata pārmaiņu jautājumus: būs vajadzīga 
kopēja un saskaņota rīcība, iesaistoties iestā-
dēm, pilsoniskajai sabiedrībai, uzņēmumiem, 
kopienām, NVO un individuālām personām visā 
pasaulē. (fda) ●

“The F Word: Ima-
ges of Forgiveness” 
ir pārdomas raisoša 
kolekcija, kurā apko-
poti saistoši attēli 
un personīgi stāsti, 
kas ataino nežēlības 
piedošanu. Izstādē 
stāstīts par cilvēkiem, 
kuru dzīvi ir satricinā-
jusi vardarbība, traģē-
dija un netaisnīgums 

un kas mācās piedot, samierināties un doties 
tālāk. Izstādes autori ir britu žurnāliste Marina 
Cantacuzino un fotogrāfs Brian Moody, kas ir 
savākuši daudzus stāstus no Apvienotās Kara-
listes, Dienvidāfrikas, ASV, Ziemeļīrijas, Izraēlas 
un Palestīnas.

Izstādi pirmo reizi organizēja Londonā 2004. gadā, 
un tā ir notikusi vairāk nekā 300 vietās visā pasaulē. 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā 
izstāde būs atvērta publikai no 2015. gada 21. jan-
vāra līdz 4. februārim. (ab/ms) ●

Limas Klimata pārmaiņu konferences (COP 20) atklāšana; 
avots: Eiropas Komisija
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EESK Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētās 
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“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: 8230 eksemplāru.

Nākamais numurs iznāks 2015. gada februārī.

Redaktore:
Béatrice Ouin – EESK locekļu pārstāve redakcijā 
(Darba ņēmēju grupa, FR)
Peter Lindvald Nielsen
(galvenais redaktors)
Siana Glouharova (sg) 

Koordinatore:
Agata Berdys (ab) 

Šā izdevuma līdzautori:
Andrei Popescu (ap) 
Caroline Alibert Deprez (cad) 
Dorota Zapatka (dz) 
Henry Borzi (hb) 
Luca Venerando Giuff rida (lvg)

Michela Scolaro (ms) 
Milen Minchev (mm) 
Pablo Molina Del Pozo Martin (ppm) 
Siana Glouharova (sg) 
Silvia M. Aumair (sma) 

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
Internets: http://www.eesc.europa.eu /

EPI — instruments ar pieaugošu nozīmi
EESK ir uzticēts svarīgs uzdevums — nodrošināt saikni starp pilsonisko sabiedrību un ES iestādēm, 

atbalstot Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI). Pilsoņu iniciatīva ir instruments, kas dod iespēju vienam mil-
jonam ES pilsoņu, kuri pārstāv vismaz vienu ceturto daļu dalībvalstu, tieši vērsties pie Eiropas Komisijas, 
lai tā ierosina tiesību aktu kādā no jomām, kurās dalībvalstis ir piešķīrušas pilnvaras ES līmenī. Tāpēc 
tas ir svarīgs instruments, kas palīdz pilsoniskajai sabiedrībai piedalīties Eiropas politikas veidošanā.

EESK tagad ir labas iespējas ieteikt pielāgojumus un izmaiņas, kas nepieciešamas turpmākajā politikā. Ad 
hoc grupa pašlaik pārskata EPI procesu, lai padarītu to pieejamāku pilsoņu grupām. Tā vēlas ierosināt EPI 
atbalsta dienestu, kas varētu sniegt palīdzību un vienkāršot EPI tīklu darbību, kā arī atbalstīt ES iestāžu 

sadarbību nolūkā izveidot īstu starpiestāžu EPI atbalsta tīklu. Tādēļ 10. decembrī EESK apmeklēja Eiropas 
ombude, lai to iepazīstinātu ar secinājumiem, kas izdarīti pēc viņas ierosmes veiktajā pētījumā par EPI.

EESK ad hoc grupas locekle Madi Sharma uzsver: “ES pašlaik grūtības sagādā tas, ka iedzīvotāji nejūtas 
saistīti ar Briselē notiekošo darbību. EPI ir svarīgs juridisks instruments, kas dod ES pilsoņiem iespēju 
paust savu viedokli un ierosināt tiesību aktus par jautājumiem, kas viņu skatījumā varētu stiprināt ES, kā 
arī atbalstīt pārmaiņas, ko viņi vēlas.” (ppm) ●

Eiropas pilsētu inovatīvais potenciāls

ĪSUMĀ

EESK 2014. gada 10. novembrī rīkoja 
konferenci “Viedās pilsētas — virzība uz 
Eiropas ekonomikas atlabšanu, izman-
tojot sabiedrības iesaistīšanu inovā-
cijā”. Konferencē piedalījās vairāk nekā 
100 dalībnieku, un tā pulcēja politikas 
veidotājus, pilsētu vadītājus un pilsonis-
kās sabiedrības pārstāvjus, kuri iesaistījās 
debatēs par viedo pilsētu lomu rūpniecī-
bas atjaunošanā ES ekonomikā.

Atklāšanas uzrunā EESK priekšsēdētājs 
Henri Malosse norādīja uz Eiropas pilsētu 
inovatīvo potenciālu un uzsvēra, ka vieda 
pilsēta ir tāda pilsēta, kurā ieguldījumu 
sniedz ikviens. Viedo pilsētu programma 
var būt veiksmīga tikai tad, ja visiem pil-
soniskās sabiedrības dalībniekiem būs 

iespējas izstrādāt un īstenot inovatīvus 
risinājumus un panākt, ka viedās pilsē-
tas kļūst par realitāti. Šī ideja atbalsojās 
visās trijās grupu diskusijās, kuru mērķis 
bija noteikt viedu pilsētu būtiskākos ele-
mentus un jauno tehnoloģiju lomu mūsu 
pilsētu pielāgošanā, lai tās kļūtu par prog-
resīvu un ilgtspējīgu vidi.

Pasākumu noslēdza Daniela Rondinelli, 
kas teica: “Mums jāpieņem uz iedzīvotā-
jiem orientēta viedo pilsētu koncepcija, 
kas atbilst cilvēku reālajām vajadzībām un 
spēj risināt sabiedrības problēmas, izman-
tojot uz tehnoloģijām balstītus līdzdalības 
un sadarbības veidus.” Viens no galvena-
jiem secinājumiem bija tas, ka, īstenojot 
viedo pilsētu projektus, ir jāstiprina rūp-
niecības nozare, izmantojot inovatīvus 
sadarbības modeļus starp uzņēmumiem, 
pilsētu pārvaldes iestādēm un iedzīvotā-
jiem. To var panākt, uzlabojot ieinteresēto 
personu digitālās prasmes un iemaņas, 
palīdzot attīstīties jauniem pilsētu uzņē-
mumiem un ar publiskā un privātā sek-
tora partnerību starpniecību palielinot 
ieguldījumus infrastruktūrā. (ap) ●

Pārmērīga parādu sloga apgrūtinātas mājsaimniecības

EESK 2014. gada 12. decembrī rīkoja konferenci par 
mājsaimniecību pārmērīgo parādu slogu. Konferencē, ko 
organizēja sadarbībā ar Eiropas Patērētāju parādu tīklu 
un Eiropas Finansiālās integrācijas tīklu, piedalījās politi-
kas veidotāji, patērētāju organizācijas, fi nanšu sektora un 
akadēmisko aprindu pārstāvji, kuri apsprieda pasākumus, 
kā ierobežot un novērst pārmērīgu parādsaistību rašanos.

Mājsaimniecību pārmērīgi lielo parādsaistību problēma 
EESK darba kārtībā ir jau gadiem ilgi. Vienotā tirgus, ražoša-
nas un patēriņa specializētās nodaļas priekšsēdētājs Martin 
Siecker atklāšanas runā norādīja, ka EESK jau 2000. gadā 
mudināja Eiropas Komisiju un dalībvalstis veikt pasākumus, 
lai Eiropas Savienībā apkarotu pārmērīgas parādsaistības. 

Tagad — 14 gadus vēlāk — ir skaidrs, ka nekas nav īpaši mainījies un faktiski stāvoklis 
ir pat pasliktinājies.

Konferences četrās dažādās paneļdiskusijās apstiprinājās, ka dažādi risinājumi jau ir 
pieejami, bet darāmā vēl ir daudz. Pagājušajā gadā pieņemtajā atzinumā par tematu 
“Patērētāju tiesību aizsardzība un pārmērīgas parādsaistības” EESK atkārtoti uzsvēra 
nepieciešamību noteikt pasākumus Eiropas līmenī un vēlreiz pauda atbalstu “atbildī-
gas kreditēšanas” koncepcijai, ar kuru saskaņā gan izplatītājiem, gan kredīta ņēmējiem 
jārīkojas godīgi un ētiski. (dz) ●

Plašāka informācija pieejama šeit: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-
activities-household-over-indebtedness.

Eiropas Savienība, plašsaziņas līdzekļi un es (EU and ME(dia)) — Kurp tālāk?

Pilsoniskās sabiedrības seminārs par plašsaziņas līdzekļiem — 2014. gada 27. un 28. novembris, Milāna

2014.  gada 12.  decembrī EESK 
sadarbībā ar INSULEUR un Hanjas 
Tirdzniecības kameru Hanjā (Krēta) 
rīkoja atklātu uzklausīšanu “Viedās 
salas — modelis, kas veicina izaugsmi, 
nodarbinātību un ilgtspējīgu attīs-
tību” saistībā ar EESK pašiniciatīvas 
atzinumu par tādu pašu tematu; 
ziņotāja par minēto atzinumu ir 
Darmanin kundze.

Uzklausīšanu atklājot, EESK priekšsē-
dētājs Henri Malosse uzsvēra, ka salas 
Eiropas Savienībā nav tikušas ņemtas 
vērā nedz valstu, nedz ES tiesību 
aktos, lai gan tām ir jāpārvar specifi ski 
šķēršļi tīklu, transporta un interneta 
savienojamības ziņā. Viņš uzsvēra salu 
iedzīvotāju un ES iestāžu dialoga nozī-
mīgumu, jo Savienības tiesību akti ir 
attiecīgi jāpielāgo.

Visvairāk tika apspriesti profesora 
Godfrey Baldacchino priekšlikumi 
par to, kā salas varētu veicināt savu 
attīstības potenciālu. Profesors 

Baldacchino ir salu pētniecības spe-
ciālists, viņš strādā Maltas Univer-
sitātē un ir arī ISISA (International 
Small Islands Studies Association 
(Starptautiskā mazo salu pētniecī-
bas apvienība)) priekšsēdētājs. Viņš 
ieteica pieeju, kas balstīta uz nišu 
izmantošanu, lai veidotu pārdo-
mātu tūrisma nozari, dodot iespēju 
mazajām salām izvirzīties dažādās 

specializācijas jomās tūrisma tirgū. 
Kā piemērus var minēt medicīnisko 
tūrismu Barbadosā, niršanu ar akva-
langu Maltā un medusmēneša tūrismu 
Maldivu salās. Noslēgumā profesors 
Baldacchino norādīja, ka galvenais 
priekšnoteikums mazo salu ekonomi-
kas attīstīšanai ir ekonomikas politikas 
decentralizācija. (lvg) ●

Viedās salas — modelis, kas veicina izaugsmi, nodarbinātību un ilgtspējīgu attīstību

Reine-Claude Mader, EESK 
locekle un ziņotāja izpētes 
atzinumam par tematu 
“Patērētāju aizsardzība un 
atbilstoši pasākumi pret 
pārmērīgām parādsaistībām, lai 
novērstu sociālo atstumtību”

Pilsoniskās sabiedrības 2014. gada semi-
nārā plašsaziņas līdzekļiem, ko EESK organi-
zēja sadarbībā ar Eiropas Raidorganizāciju 
savienību (EBU), galvenā uzmanība bija 
veltīta vadmotīvam “Eiropas Savienība, 
plašsaziņas līdzekļi un es”, galvenokārt 
apspriežot jautājumu par iedzīvotāju 
informēšanu Eiropas Savienībā un tās kai-
miņvalstīs. Seminārs notika Palazzo Reale 
— šo iespēju nodrošināja Milānas pilsētas 
pašvaldība —, tajā piedalījās arī vairāki 
EESK locekļi, un to vadīja EESK priekšsēdē-
tāja vietnieks Hans-Joachim Wilms.

Gandrīz 150 semināra dalībnieki piedalījās 
diskusijās četrās darba grupās, pievēršoties 
tādiem jautājumiem kā pašreizējās prob-
lēmas, plašsaziņas līdzekļu neatkarība, 
iespējas, ko sniedz sociālie plašsaziņas 
līdzekļi un, visbeidzot, pārskats par Eiropas 
Parlamenta 2014. gada vēlēšanu kampaņu.

Daži secinājumi bija ļoti interesanti.
 ● Neraugoties uz miljoniem ikdienas 

jauno ziņu gan par ES, gan citiem 

jautājumiem, cilvēkiem joprojām 
trūkst padziļinātu zināšanu par 
Eiropas lietām. ES pozitīvā ietekme 
bieži vien netiek ņemta vērā, ziņojot 
par valstu jautājumiem. Plašsaziņas 
līdzekļiem ir būtiska loma informācijā 
un mijiedarbībā. Sabiedriskajām rai-
dorganizācijām joprojām jāpievēršas 
vēstījumiem par ikdienas dzīvi.

 ● Finansējuma avotam ir tieša ietekme 
uz saturu. Seminārā tika sniegti prak-
tiski piemēri par to, kā plašsaziņas 

plašsaziņas līdzekļi ir svarīgs papildinā-
jums, tomēr vissvarīgākie vēl joprojām 
ir personīgie kontakti ar sabiedrību.

 ● Saistībā ar Eiropas Parlamenta vēlē-
šanām jauninājums bija televīzijas 
debates, un decentralizētā pieeja bija 
veiksmīga.

Plašāku informāciju skatīt mūsu tīmekļa 
vietnē: http://www.eesc.europa.eu/ sadaļā 
Events & Activities un pasākumam veltītajā 
brošūrā, kas būs pieejama 2015. gada jan-
vārī. (sma) ●līdzekļus var izmantot manipulācijai, 

maldināšanai un propagandai. 
Lai iedzīvotāji būtu informēti, ir 
jānodrošina plašsaziņas līdzekļu 
un žurnālistu neatkarība.

 ● Iedzīvotāji saskaras ar dau-
dziem atšķirīgiem informācijas 
avotiem. Sociālo plašsaziņas 
līdzekļu saturu ES iestādes 
nevar atstāt tikai tirgus ziņā, 
bet tām ir jāsniedz ieguldī-
jums, vaicājot: “Ko varam sniegt 
saviem interesentiem?” Sociālie 
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