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Maksātnespējas tiesību aktos pret
uzņēmumiem jāattiecas kā pret sociālu vērtību

Godātie lasītāji!
Brexit un nākotne
Vēlos dalīties ar jums savās pārdomās pēc EESK rīkotās plašās konferences,
kas notika Romā 13. martā, atzīmējot līgumu parakstīšanas sešdesmito
gadadienu.
Brexit procedūra jau ir uzsākta, un Apvienotās Karalistes lēmums ir jāievēro.
Bez šaubām, tas ir rūgts mierinājums, tomēr jāsaprot, ka Eiropas integrācijas process nevarētu virzīties uz priekšu, ja Apvienotā Karaliste paliktu
Eiropas Savienībā ar nosacījumiem, kurus sarunās pirms referenduma
izvirzīja Deivids Kamerons. Nevar noliegt, ka kopš 1973. gada, kad Apvienotā Karaliste pievienojās ES, britu valdības parasti ir kavējušas sociālās
politikas īstenošanu un jebkādus integrāciju veicinošus pasākumus.
Esmu pārliecināts, ka stingru tautu atbalstu projektam varēs panākt vienīgi
tad, ja, pirmkārt, virzīsimies uz plašāku integrāciju, kurai būs pārliecinoši
rezultāti, un, otrkārt, skaidri noteiksim galveno mērķi – veicināt tautu labklājību, lielāku reģionālo un sociālo kohēziju, kā arī “vienmēr augšupēju,
nekad lejupēju” saskaņošanu.
Par Brexit jautājumiem mūs plenārsesijā uzrunās Mišels Barnjē, savukārt
mēs varēsim izteikt savu viedokli par sarunām un to iznākumu.
Esmu gandarīts, ka Komisija ir uzsākusi publiskas debates par Eiropas
nākotni, un īpašs gandarījums man ir par to, ka no priekšsēdētāja Junkera
esmu saņēmis vēstuli, kurā paziņots par Komitejas atzinuma izstrādes pieprasījumu. Mēs esam apņēmušies panākt, lai tiktu uzklausīts mūsu valstu
organizētas pilsoniskās sabiedrības viedoklis par šo svarīgo jautājumu, un
šajā nolūkā esam iecerējuši izmantot visus iespējamos līdzekļus.

Georges Dassis
EESK priekšsēdētājs
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Digitālais vienotais tirgus:
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Lielie dati: kā pēc iespējas
samazināt risku, vienlaikus
palielinot ieguvumu ikvienam

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu
komiteja 30. martā pieņēma atzinumu,
kurā analizēja Komisijas priekšlikumu
direktīvai par uzņēmumu maksātnespēju; tās mērķis ir saskaņot preventīvas pārstrukturēšanas procedūras visā
Eiropā. Pilnībā atbalstot Komisijas ierosinājumu uzņēmumu maksātnespējas
gadījumos pāriet no likvidācijas uz
parādsaistību agrīnu pārstrukturēšanu,

EESK iesaka pieņemt pasākumu kopumu,
kas palīdzētu mazināt maksātnespējas
sociālo ietekmi. Komiteja jo īpaši iesaka
ieviest gan “sociālās brīdināšanas” mehānismu, lai, tiklīdz radušās grūtības, brīdinātu iesaistītās personas, gan izveidot
īpašus fondus, lai garantētu atalgojuma
izmaksu, gan noteikt, ka nesekmīgiem
uzņēmējiem otra iespēja ir atkarīga no
pilnīgas finanšu informācijas sniegšanas.

Uzņēmumi ir sociāla Eiropas vērtība,
un pret tiem ir šādi arī jāattiecas.
Ziņotājs Antonello Pezzini (Darba
devēju grupa - IT) norāda: “Mēs cenšamies uzsākt procesu, lai galu galā
uzņēmumus uzskatītu par to, kas tie
patiešām arī ir, proti, par fundamentālu sabiedrības vērtību, kas dod
labumu gan darba devējiem, gan darba
ņēmējiem.” Ir jāattīsta patiesa “otrās
iespējas” kultūra un jāizveido atbalsta
struktūras, kas palīdz uzņēmējiem,
kuru uzņēmumos notiek pārstrukturēšana. EESK uzskata, ka šajā jautājumā tā
varētu palīdzēt Komisijai.
Attiecībā uz sociālās brīdināšanas
mehānismu līdzziņotāja Franca
Salis-Madinier (Darba ņēmēju
grupa - FR) norāda: “Ir svarīgi, izmantojot augšupēju pieeju, pēc iespējas
savlaicīgāk pilnībā informēt darba
ņēmējus un viņu pārstāvjus, jo problēmas vislabāk var risināt tad, ja prognozē tendences.” (dm)
l

Eiropas rūpniecības konkurētspējas nodrošināšanā
izšķiroša loma ir efektīviem, PTO prasībām
atbilstīgiem un atjauninātiem tirdzniecības
aizsardzības instrumentiem
EESK aicina komisāri Cecilia
Malmström nodrošināt
rūpniecības nozares un
darbvietu aizsargātību pret
negodīgu importu

Atvērtas tirdzniecības priekšnosacījums ir godīgums. Eiropas rūpniecības
konkurētspējas nodrošināšanā izšķiroša loma ir efektīviem, PTO prasībām
atbilstīgiem un atjauninātiem tirdzniecības aizsardzības instrumentiem (TDI).
Atzinumā par tematu “Tirdzniecības
aizsardzības instrumenti — metodika”, ko pieņēma marta plenārsēdē,
EESK atbalsta Komisijas priekšlikumu
par jaunu antidempinga metodiku,
taču uzskata, ka ir vajadzīgi uzlabojumi.
Ziņotāji Christian Bäumler (Darba
ņēmēju grupa - DE) un Andrés Barcelò
Delgado (Darba devēju grupa - ES)
aicina komisāri Cecilia Malmström
paātrināt TDI reformu: “Mums ir jāgarantē vienlīdzīgi konkurences apstākļi
Eiropas ražotājiem un jānodrošina

nodarbinātības un izaugsmes ilgtspēja.
Mēs prasām nevis protekcionismu, bet
gan godīgu tirdzniecību.”
Atzinumā ir atbalstīts priekšlikums
aprēķināt dempinga starpību, pamatojoties uz etaloniem, kuros tiktu ņemtas
vērā izmaksas, ko rada būtiski ražošanas un pārdošanas kropļojumi. “Mēs
atzinīgi vērtējam EK nodomu izmantot
īpašu metodiku, lai noteiktu dempinga
starpību importam no valstīm, kurās
notiek ievērojama valsts iejaukšanās,
taču vēlamies, lai tiktu apsvērta arī
SDO standartu un daudzpusējo vides

www.eesc.europa.eu

nolīgumu ievērošana,” saka ziņotājs
Christian Bäumler.
EESK arī uzskata, ka valstu ziņojumiem
būtu jākļūst obligātiem attiecībā uz valstīm, kurās ir liels skaits antidempinga
gadījumu; ka būtu skaidri jānosaka pierādīšanas pienākums un to nevajadzētu
pārlikt uz ES rūpniecības nozari, un ka
sūdzību procedūrai jābūt pieejamākai
MVU un uzņēmumiem. (sma)
l

Digitālais vienotais
tirgus: galvenajai
prioritātei jābūt
patērētāju aizsardzībai

Intensīvās un konstruktīvās diskusijas Eiropas Patērētāju dienas pasākumā, ko EESK rīkoja
21. martā Maltā, apliecināja, ka liela nozīme ir
Komisijas veiktajai digitālā vienotā tirgus (DVT)
atbilstības pārbaudei. Sadarbojoties virtuālajā
vidē, patērētāji, tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji
ignorē daudzus spēkā esošos standartus. Taču e-komercija nav vienīgā problēma, kas rada galvassāpes
patērētājiem: bezvadītāja automobiļi, ģeogrāfiskā
bloķēšana, datu aizsardzība u. c. arī ir jomas, kurās
vajadzīgs labāks regulējums. Diskusijas parādīja, ka
ir iespējams veikt uzlabojumus attiecībā uz patērētāju aizsardzību un digitālās pasaules pieejamību.
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks Gonçalo
Lobo Xavier uzsvēra, ka EESK pilda svarīgu lomu,
nodrošinot pilsoniskajai sabiedrībai forumu, kurā
tās pārstāvji var paust savas bažas, un sacīja: “Digitālajam vienotajam tirgum var būt svarīga nozīme
sadarbīgajā ekonomikā ar nosacījumu, ka tiks aizsargātas patērētāju tiesības. Mums vajadzīgs pienācīgs regulējums, un es ceru, ka mums tāds būs.”
EESK izpētes grupas “Digitalizācijas programma”
priekšsēdētājs Antonio Longo (Dažādu interešu
grupa - IT) norādīja, ka digitālajai sabiedrībai būtu
nevis jāšķeļ, bet gan jāvieno, un uzsvēra, ka ir jāuzlabo digitālo līdzekļu lietošanas prasmes.
Pasākumā, kurā pulcējās IT jomas eksperti, politikas veidotāji, uzņēmēju un patērētāju organizāciju pārstāvji un EESK locekļi, galvenā uzmanība
tika pievērsta tematam “Digitālais vienotais tirgus.
Kādas priekšrocības tas sniedz patērētājiem?”
EESK Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētās nodaļas priekšsēdētājs Martin Siecker
(Darba ņēmēju grupa - NL) secināja: “Cilvēkiem,
ienirstot digitālajā pasaulē, ir svarīgi justies drošībā. Mums kopīgi būtu jācenšas nodrošināt Eiropai
vajadzīgo tiesisko regulējumu, lai aizsargātu vājāko
ķēdes posmu, proti, patērētājus.” (sma)
l

Komisāre C. Crețu aicina atzīt īpašās problēmas, ar
kurām saskaras ES salas
Eiropas salās dzīvo 21 miljons cilvēku, un tas ir
aptuveni 4 % no ES iedzīvotāju kopējā skaita. Šīs
teritorijas ir izolētas un nošķirtas no kontinentālās daļas, tāpēc tās bieži saskaras ar nopietniem
strukturāliem šķēršļiem. Debatēs ar reģionālās
politikas komisāri Corina Crețu EESK aicināja pieņemt integrētu politikas regulējumu, lai risinātu
sociālās, ekonomiskās un vides problēmas salās.
“ES salās un salu dalībvalstīs apstākļi ir ļoti īpaši,
un Eiropas Savienībai tas ir jāatzīst. Tas ir ne tikai

naudas, bet arī politikas elastības jautājums.
Skaidri redzams, ka pieeja “viens risinājums visiem”
nesniedz cerētos rezultātus,” norāda EESK ziņotājs Stefano Mallia (Darba devēju grupa - MT).
“Aicinām Komisiju jaunu politiku izstrādē apsvērt
izolētības faktoru un nodrošināt lielāku elastību.”

šķēršļiem, tomēr tām ir arī potenciāls ražot enerģiju un tās var darboties kā vieta, kur izmēģina
modernās tehnoloģijas, atjaunojamo energoresursu enerģijas risinājumus utt. Mūsu pienākums
ir atbalstīt šos salu centienus, iekļaujot elastīgākus
noteikumus attiecībā uz salām.”

Komisāre C. Crețu uzsvēra savu apņemšanos
nodrošināt, lai kohēzijas politika “arī turpmāk
būtu galvenais ES ieguldījumu instruments visos
reģionos. Salas patiešām saskaras ar ievērojamiem

Atzinumā par ES salām EESK uzsver, ka ir jāpastiprina centieni atzīt salu problēmu īpašās iezīmes, un aicina ES izstrādāt integrētu tiesisko
regulējumu, lai pārvarētu šīs grūtības. (mq) l

Lielie dati: kā pēc iespējas samazināt risku, vienlaikus
palielinot ieguvumu ikvienam
EESK publicētā pētījumā analizēta
lielo datu ētika ES politikā

izmantotājiem noteikt uzņēmumus, kas personas datu aizsardzības jautājumā rīkojas ētiski;

EESK nesen publicēja pētījumu “Lielo datu ētika”,
ko veica Itālijas sabiedrība Evodevo, kura specializējas lielo datu un semantiskās analīzes, kā arī publiskos
avotos pieejamu izlūkdatu ieguves jomā. Pētījumā ir
aplūkota lielo datu ētiskā un sociālā ietekme un
analizēti 5 pasākumi, kuru mērķis ir novērst arvien
dziļāko nelīdzsvarotību starp privātpersonām, kas
izmanto digitālos pakalpojumus, un datu vācējiem,
jo digitālā revolūcija kļūst aizvien straujāka.

3) datu pārvaldības pārskats, kas parādītu to,
kā uzņēmumi ievēro Eiropas standartus datu
aizsardzības jomā;
4) Eiropas e-veselības datu bāze;
5) digitālā izglītība par lielajiem datiem.
TEN specializētās nodaļas priekšsēdētājs
Pierre-Jean Coulon (Darba ņēmēju grupa – FR)
saka: “Digitālie pakalpojumi ir kļuvuši tik izplatīti,
ka vairums no mums vairs nevar iedomāties savu
dzīvi bez tiem. Tādēļ ir būtiski nodrošināt Eiropas
iedzīvotājiem iespēju gūt vislielāko labumu no
šiem pakalpojumiem, neatsakoties no tiesībām
un aizsardzības, kas viņiem ir garantētas tradicionālākās jomās. EESK vēlas aktīvi iesaistīties šos
procesus veicinošu apstākļu radīšanā.” (dm) l

Pētījumā ierosināti vairāki pasākumi:
1) Eiropas tīmekļa vietne, kurā iedzīvotāji varētu
piekļūt informācijai par personas datiem, ko
viņi snieguši apmaiņā pret pakalpojumiem;
2) Eiropas sertifikācijas sistēma, kura līdzinātos ISO un palīdzētu digitālo pakalpojumu

Kosmosam ir milzīgas iespējas, ko tas var sniegt
Eiropas sabiedrībai. No satelītiem iegūtos datus
var izmantot, lai nodrošinātu pakalpojumus, kas
spēj būtiski uzlabot Eiropas iedzīvotāju ikdienas
dzīvi. Eiropas Komisijas jaunā kosmosa stratēģija
būtiski palīdz iezīmēt kursu kosmosa izmantošanai Eiropā civiliem mērķiem, atzīts EESK nesen pieņemtajā atzinumā, taču norādīts, ka vajadzētu iet
vēl tālāk centienos pilnībā izmantot priekšrocības,
ko kosmoss sniedz Eiropas sabiedrībai.
Kultūraugu monitorings un dabas katastrofu
novēršana, ģeopozicionēšana un migrantu
plūsmu pārvaldība — tie ir tikai daži no esošajiem un iespējamajiem veidiem, kā Eiropa var
lietot no satelītiem saņemtos datus. Lai vislabāk
izmantotu šādus datus, Komisijai tomēr vajadzētu
ieviest lielo datu centrus, kuros var veikt minēto
datu priekšapstrādi un nodrošināt to pieejamību
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Kosmoss ir ne tikai zinātniskā
fantastika, bet arī liels ieguvums
visiem eiropiešiem
uzņēmumiem, MVU un citiem ieinteresētajiem
dalībniekiem.
“Kosmoss vairs nav lielo uzņēmumu, piemēram,
Airbus, prerogatīva. Arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ir plašas iespējas izstrādāt jaunus
materiālus un jaunus paņēmienus. MVU īpaši labi
padodas radošu lietotņu un pakalpojumu izstrāde,”
saka ziņotājs par minēto atzinumu Mindaugas
Maciulevičius (Dažādu interešu grupa - LT). Piemēri tam jau ir redzami vairākās dalībvalstīs.
EESK uzsver arī to, ka jānodrošina atbilstošs
budžets, lai spētu konkurēt ar nozīmīgākajiem
kosmosa nozares dalībniekiem. Šobrīd tas tā
nav. Lai gan absolūtā izteiksmē Eiropas budžets
darbībai kosmosa jomā ir otrais lielākais pasaulē,
tas ir tikai sestajā vietā, rēķinot procentos no
IKP. Ķīna un Krievija arī piešķir milzīgu budžetu

pasākumiem kosmosa jomā, taču attiecīgie skaitļi
tiek atklāti tikai daļēji. EESK brīdina, ka ES kosmosa
stratēģija būs sekmīga vienīgi tad, ja ieguldījumus
kosmosa nozarē veiks arī privātais sektors.
Turklāt Komitejas uzmanības centrā ir arī izglītība. Darbība kosmosa nozarē — tie ir arī augsti

kvalificēti darbinieki. Eiropai ir jāapmāca jaunieši
vai jāpārkvalificē darba ņēmēji, lai apmierinātu
tirgus pieprasījumu pēc prasmēm, kas saistītas
ar darbību kosmosa nozarē, it īpaši datu izmantošanā. Vienlaikus ir jāpalielina informētība par
kosmosa jomas potenciālu attiecībā uz sabiedrību
kopumā. (dm)
l

Eiropas Ekonomikas un sociālo
lietu komitejas priekšsēdētāja
uzruna saistībā ar Romas līgumu
parakstīšanas gadadienu

DARBA TIRGŪ JOPROJĀM ATRAIDA CILVĒKUS AR AUTISMU
No tiem pieaugušajiem, kuri sirgst ar autismu, tikai 10
līdz 24 % strādā — šādi tika secināts 3. aprīlī notikušajās
debatēs, kuras organizēja EESK Nodarbinātības, sociālo
lietu un pilsoniskuma specializētā nodaļa (SOC).
Komiteja rīkoja debates, kurās pievērsās cilvēku ar autismu
nodarbinātībai, atzīmējot Vispasaules autisma atpazīstamības dienu (2. aprīlī) un atbalstot kampaņas, ko uzsākusi
Eiropas Autisma asociācija, lai cilvēkiem ar šo ierobežojumu
sabiedrība kļūtu pieejamāka.
Debašu dalībnieki norādīja, ka, meklējot darbu vai cenšoties saglabāt darbvietu, personas ar autismu saskaras ar aizspriedumiem un šķēršļiem, taču, ja būtu
pienācīgs atbalsts un izpratne, šādas personas varētu kļūt par produktīviem sabiedrības locekļiem.
“Lielākā daļa cilvēku ar autismu nav aktīvi,” norādīja Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma priekšsēdētāja vietniece un “Autism Europe” bijusī priekšsēdētāja Donata Pagetti Vivanti, piebilstot, ka no
cilvēkiem, kas sirgst ar autismu, strādā mazāk nekā 10 %. “Autism Europe” uzskata, ka tie ir 10 līdz 24 %.
D. Pagetti Vivanti uzskata: lai sekmētu šo cilvēku iekļaušanu darba tirgū, būtiska nozīme ir mūžizglītības programmām un labākai darba piemeklēšanai.
Ar vienu no paraugprakses piemēriem iepazīstināja Dirk Rombaut: Antverpenes uzņēmums
Passwerk sekmīgi nodarbina programmatūras inženierus, kuriem ir autiskā spektra traucējumi.
Viņi iziet novērtēšanas procesu un piedalās īpaši pielāgotā apmācībā, un pēc tam viņiem nozīmē
darbaudzinātājus, lai palīdzētu pielāgoties darbam.

Šodien aprit tieši sešdesmit gadi kopš Romas
līgumu parakstīšanas. Tie nebija nedz pirmie, nedz
arī pēdējie līgumi, par kādiem vienojušās Eiropas
valstis, taču tiem bija izšķiroša nozīme pārdomātā,
cēlā un svarīgā procesā, ko talantīgākie ļaudis
uzsāka uzreiz pēc briesmīgā kara, kurā tika veikti
visnežēlīgākie noziegumi.
Šis process bija gluži pretējs tam, kas bija tikko izpostījis Eiropu un pasauli. Spītējot iznīcībai, vardarbībai, naidam, rasismam, savtīgam nacionālismam,
diktatūrai, cietsirdīgumam un cilvēktiesību pārkāpumiem, šis process priekšplānā izvirzīja to, kas
bija jāveido, proti, miers, demokrātija, tiesiskums,
brīvība, godīgums, sadarbība, dialogs, solidaritāte
un cieņa pret citiem.
Toreiz tika izveidota “ekonomikas” kopiena, taču,
izlasot preambulu, neradās šaubas par to, ko šī
iniciatīva nozīmēja: parakstītāji apliecināja, ka
svarīgākais viņu centienu mērķis ir “pastāvīgi uzlabot savu tautu dzīves un darba apstākļus”. Viņi
paziņoja par savu apņemšanos “saglabāt un stiprināt mieru un brīvību”, nebaidījās aicināt “Eiropas
pārējās tautas, kurām tādi paši ideāli, pievienoties

šiem centieniem” un norādīja, ka viņi tiecas mazināt “atšķirības, kas pastāv dažādu reģionu starpā,
un mazāk attīstīto reģionu atpalicību”. Ir skaidrs,
ka ekonomikas kopienas galvenais vadmotīvs bija
tautas, cilvēki, pilsoņi un viņu dzīve.
Joprojām diezgan daudzi no mums atceras, kāda
bija Eiropa 1957. gadā. Un to, kāda tā diemžēl bija
vēl vairākus — un daudziem no mums smagus —
gadus, jo parakstītājvalstis ilgu laiku bija tikai
sešas. Kopiena, kas sāka iegūt veidolu, neraugoties
uz visu pret to vērsto kritiku, bija liels ieguvums cilvēkiem, kuri to izmantoja. Un tas bija paraugs un
cerību avots tiem, kas tiecās tai pievienoties kaut
vai tāpēc vien, lai pārvarētu grūtības un atbrīvotos
no diktatūras. Atceros laiku, kad neviens Kopienā
nopietni neapšaubīja tās eksistenci — kritiku drīzāk
izpelnījās tās lēnais progress —, un kad ikviens no
ārpuses Kopienu uzskatīja par ideālu.
Šo veco dokumentu un pārskatu pārlasīšana un
pārdomas par mūsu vēsturi nenozīmē nedz teoretizēšanu, nedz grimšanu nostalģijā. Tas ir kas ļoti
svarīgs: mūsu pienākums ir bērniem atstāt labāku
pasauli, vēlams, visādā ziņā ilgtspējīgu pasauli, pat

Rombaut kgs norādīja, ka darbaudzināšana un apmācība darba ņēmējiem ar autiskā spektra traucējumiem ir izrādījies ieguldījums, kas nesis ļoti lielu peļņu.
“No darba tirgus izspiest cilvēkus ar autismu — tas vienkārši ir muļķīgi,” viņš teica.
Lai turpinātu veicināt izpratni par autismu, EESK un “Autism Europe” rīkoja arī fotoizstādi, kurā bija
aplūkojami triju fotogrāfu darbi; tā bija daļa no kampaņas “Kopīgi palīdzēt cilvēkiem ar autismu —
veidot pieejamu sabiedrību”. (ll)
l
ja nekas nav mūžīgs un mums aizvien jāiegulda
darbs, lai virzītos uz priekšu.

respektēt citai citu, veidot dialogu, kopīgi izstrādāt
atzinumus un iesaistīties procesā.

Ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu ir izveidota
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, par
kuru teikts, ka tajā darbojas “organizētas pilsoniskas sabiedrības dažādu ekonomisko un sociālo grupu
pārstāvji, un jo īpaši ražotāju, lauksaimnieku, pārvadātāju, darba ņēmēju, tirgotāju, amatnieku, brīvo
profesiju, patērētāju un vispārības interešu pārstāvji”.
Tas bija prātīgs lēmums divu iemeslu pēc: pirmkārt,
tas ļāva iestādēm uzklausīt pilsoniskās sabiedrības
organizāciju viedokli, pat ja 1957. gadā šis termins
vēl netika izmantots, un, otrkārt, tas deva iespēju šīm
organizācijām ne tikai paust savu viedokli, bet arī —
un galvenokārt — pulcēties Briselē, lai apspriestos un
pildītu tām noteikto uzdevumu: savstarpēji iepazīties,

Līgumā ir vairāki elementi, proti, vispārīgi principi,
kas ir taisnīgi un politiski pareizi un kas vēstures
gaitā paliks nemainīgi.
Mūsu uzdevums ir tos izvirzīt priekšplānā, jo tas ir svarīgi. Mūsu pienākums ir skaidrot, kas ir Eiropas Savienība, kādēļ tā pastāv un kādam nolūkam tā kalpo.
Mums ir jānodrošina, ka saskaņā ar principiem, uz
ko tika balstīta Kopiena, ES ir vienota, demokrātiska,
solidāra, miermīlīga, pārtikusi un atsaucīga pret
saviem pilsoņiem.
Briselē 2017. gada 25. martā

l

Glifosāta aizliegšana — jautājums,
kas šķeļ Eiropu
kancerogēns”, Franziska Achterberg (Greenpeace) aicināja Eiropas Savienībā to aizliegt.
Eiropas Kultūraugu aizsardzības asociācijas
(ECPA) pārstāvis Graeme Taylor norādīja, ka glifosāts ir vitāli svarīgs lauksaimniecībai, jo 2050. gadā
būs jāsagādā pārtika deviņiem miljardiem cilvēku
un ik gadus 40 % no kopējās kultūraugu ražas tiek
zaudēti kaitēkļu un slimību dēļ.

EESK aicina atbalstītājus un pretiniekus
apspriest aizliegumu, kas ierosināts ar
Eiropas pilsoņu iniciatīvu
NAT specializētā nodaļa 5. aprīlī pulcēja kopā
Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI) par glifosāta aizliegšanu atbalstītājus un pretiniekus, un šajā saistībā jau ir savākti 640 000 paraksti.
Ar EPI ir izteiktas trīs prasības: aizliegt glifosātu,
reformēt pesticīdu apstiprināšanas procedūru un visā ES noteikt obligātus mērķrādītājus, pēc kuriem samazināt pesticīdu
lietojumu.
Debates atspoguļoja runātāju atšķirīgos uzskatus.
Atsaucoties uz Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras (IARC) un Pasaules Veselības organizācijas
(PVO) novērtējumu, ka glifosāts “iespējams, ir

“Glisofātam vienkārši nav alternatīvas,” sacīja
Oana Neagu (Copa Cogeca). Aizliegumam būtu
negatīva ietekme uz kultūrām, jo būtu vajadzīgs
par 20–30 litriem vairāk degvielas uz hektāru un ik
nedēļu darba laiks palielinātos par 50–80 stundām.
Oliver Moore (ARC 2020) norādīja: galvenā problēma ir tā, ka glifosāts nav selektīvs (nešķirojot
nogalina visus augus) un ir antimikrobiāls (iznīcina arī baktērijas, aļģes un sēnes), un ierosināja
tā vietā izmantot agroekoloģijas pieeju.
Michael Flueh (Komisija) norādīja, ka Savienības
tiesību akti ir vieni no stingrākajiem pasaulē, un atzīmēja, ka lēmumu pieņemšanā bija iesaistīta Eiropas
Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) un Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA); tās abas secināja, ka glifosāts,
visticamāk, nav ne genotoksisks, ne kancerogēns.
EESK vēlas nodrošināt platformu visu nozīmīgo
EPI priekšlikumu apspriešanai. (sma)
l

EESK uzklausīšanas sanāksme: novecojuši
ES noteikumi kavē cīņu pret viltotiem un
pirātiskiem ražojumiem
Viltotu preču industrija nodara kaitējumu
nodarbinātībai un izaugsmei Eiropā un liek valdībām zaudēt miljardus nodokļu ieņēmumos.
Tomēr, attīstoties e-komercijai, viltotu preču
imports pasaulē pēdējos desmit gados ir dubultojies. Komisijai un dalībvalstīm ir pienācis laiks
aktualizēt Eiropas tiesisko regulējumu un, ieviešot vajadzīgās pārbaudes un tirgus uzraudzību,
nodrošināt tā atbilstību 21. gadsimtam. Patērētājiem jābūt labāk informētiem — šīs viņu tiesības
uz informāciju ir noteiktas LESD 169. pantā. Cīņā
pret ražojumu pirātismu vajadzīga privātā sektora
un publiskā sektora sadarbība.
Tāds ir kopsavilkums pēc EESK uzklausīšanas
sanāksmes “Viltotu un pirātisku produktu
industrija”, kura notika 6. aprīli un kurā piedalījās izcili rūpniecības nozares eksperti, uzņēmēju

un darba ņēmēju apvienību, attiecīgo platformu
un Komisijas pārstāvji.
“Komisijai nav izdevies nākt klajā ar stingru tiesisko
regulējumu,” sacīja ziņotājs EESK pašiniciatīvas atzinumam par minēto tematu Antonello Pezzini.
Atsaucoties uz savu pieredzi un nebeidzamo cīņu
pret viltošanu Itālijas tekstilizstrādājumu nozarē un
augsto tehnoloģiju nozarēs, viņš uzsvēra, ka Eiropa
šajā jomā nevar turpināt izmantot tos pašus instrumentus, ko tā izmantoja līdz 2000. gadam.
Pasākumā piedalījās arī dažu visvairāk skarto
nozaru, tostarp ādas apstrādes, farmācijas, rotaļlietu, būvniecības un luksusa preču ražošanas
nozaru, pārstāvji, kuri stāstīja par savām problēmām saistībā ar preču viltošanu un par to, ko viņi
dara, lai minēto problēmu risinātu. (sma)
l
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rīko EESK Darba devēju grupa
Balkānu valstu darba devēju apaļā
galda diskusijā, kas notika 2017. gada
22. martā Ļubļanā, Slovēnijā, galvenie
temati bija sociālā dialoga nozīmīgums,
darba devēju organizāciju loma, ekonomikas stāvoklis Balkānu valstīs, pievienošanās procesa virzība un pašreizējās
politiskās problēmas. Pasākumā pulcējās
Slovēnijas, Horvātijas, Serbijas, Bosnijas
un Hercegovinas, Melnkalnes un bijušās
Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas
darba devēju organizāciju pārstāvji.

Darba devēju organizāciju pārstāvji,
kas piedalījās sanāksmē, informēja
cits citu par pašreizējām norisēm
savu valstu politiskajā un saimnieciskajā dzīvē. Darba devēji no valstīm,
kas vēlas pievienoties ES, izklāstīja
vairākas problēmas, ar kurām saskaras viņu valstis, piemēram, konkurētspējas trūkums un sarunu lēnā
virzība. Dalībnieki bija vienisprātis, ka
reģionālā sadarbība palīdzētu valstīm
sagatavoties dalībai ES.
Konferences noslēgumā EESK Darba
devēju grupas priekšsēdētājs Jacek

JAUNAS PUBLIKĀCIJAS
Kā pilsoniskās sabiedrības
organizācijas Eiropas Savienībā
palīdz bēgļiem un migrantiem:
EESK 2016. gada pilsoniskās sabiedrības balvas pretendentu sekmīgā
pieredze un daudzsološie piemēri
Krawczyk uzsvēra, ka grupa ir apņēmusies turpināt sadarbību ar Balkānu
valstu darba devējiem un uzņēmumu
organizācijām.
Konferenci kopīgi rīkoja EESK Darba
devēju grupa un Slovēnijas Darba
devēju apvienība (ZDS). (lj)
l

Darba ņēmēju grupa apspriedīs prezidentvalsts
Maltas programmu un ES tirdzniecības politiku
rīko EESK Darba ņēmēju grupa
EESK Darba ņēmēju grupa 11. un
12. maijā Maltā rīkos ārkārtas sanāksmi
saistībā ar Maltas prezidentūru.
Pirmā diena būs veltīta ekonomikas un
sociālajam stāvoklim uzņēmējā valstī,
kā arī Maltas prezidentūras prioritātēm
un programmai. Ar Darba ņēmēju grupas priekšsēdētājas Gabriele Bischoff
uzrunu tiks atklāta svarīga paneļdiskusija. Premjerministrs Joseph Muscat
runās par problēmām, ar ko saskaras
prezidentvalsts Malta, un to risināšanas rezultātiem. Kopā ar ģimenes un
sociālās solidaritātes lietu ministru
Michael Farrugia, finanšu ministru

Edward Scicluna, izglītības un nodarbinātības ministru Evarist Bartolo un
tūrisma lietu ministru Edward Zammit Lewis pievērsīsimies sociālajai
un ekonomiskajai kohēzijai, stāvoklim
darba tirgū un ražošanas attiecībām
Maltā un Eiropas Savienībā.
Diskusijās galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, ka steidzami jāatjauno
Eiropas projekts, izmantojot virkni
politikas pasākumu, kas nodrošina
augšupēju konverģenci starp ES dalībvalstīm un pašās dalībvalstīs attiecībā
uz dzīves un darba apstākļiem. Darba
ņēmēji un iedzīvotāji atgūs uzticēšanos
Eiropas Savienībai tikai tad, ja tā spēs
rast un īstenot konkrētus risinājumus

iedzīvotāju problēmām, nodrošinot
kvalitatīvas darbvietas un pilnīgu nodarbinātību, vienlīdzīgas saimnieciskās un
sociālās iespējas, sociālo aizsardzību un
personas drošību, kā arī labklājību.
Otrajā dienā tiks diskutēts par to, kā
panākt taisnīgāku un pārredzamāku ES
tirdzniecības politiku, kas dod patiesu
labumu darba ņēmējiem un iedzīvotājiem, neapdraudot sociālos standartus
vai arodbiedrību brīvību. Paredzams,
ka nozīmīgu ieguldījumu sanāksmes
darbā saistībā ar CETA sniegs darba
tiesību profesors Reingard Zimmer
un Valonijas valdības pārstāvis Thierry
Delaval. (mg)
l

Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam:
jauna ES robežšķautne tiesībās un attīstībā;
2017. gada 22.–23. maijs, Brisele
rīko EESK Dažādu interešu
grupa
Uzsākt kopīgu ceļojumu, lai cilvēci
atbrīvotu no nabadzības važām, un
izstrādāt jaunu vispārēju programmu, kas
nodrošinātu cilvēktiesības visiem — tie ir
ļoti tālejoši mērķi. Tomēr vēl sarežģītāk ir
paustos nodomus īstenot dzīvē, tāpēc vissvarīgākā nozīme ir efektīvai 2030. gada
programmas pārvaldībai. Nav šaubu, ka
programmu varēs realizēt tikai tad, ja pilsoņi aktīvi atbalstīs nepieciešamos pārejas
pasākumus un ja pilsoniskā sabiedrība
būs tieši iesaistīta visos procesa posmos.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Dažādu
interešu grupas organizētā konference konceptuāli balstās uz četriem mērķiem:
●● Pirmkārt, tās mērķis būs atkārtoti norādīt uz to, ka Ilgtspējīgas

attīstības programmu 2030. gadam
veido trīs vienlīdz svarīgi elementi
(ekonomiskais, sociālais un vides
elements), kas ir nesaraujami saistīti, savstarpēji papildinoši un nedalāmi. Tas, kā virzīsies ilgtspējīgas
attīstības mērķu (IAM) īstenošana,
būs atkarīgs no tā, cik lielā mērā
politiskajos, stratēģiskajos un tehniskajos lēmumos atspoguļosies
šī mijiedarbība. Tādēļ izaugsme ir
jāvērtē, balstoties ne tikai uz IKP, un
jāpāriet no rādītāju analizēšanas uz
politikas veidošanu.
●● Otrkārt, šā pasākuma laikā varēs
iepazīties ar Ilgtspējīgas attīstības
programmas piedāvātajām iespējām, kādā veidā sagatavot ārkārtīgi
nepieciešamo pozitīvo vēstījumu
par demokrātiju un ilgtspējīgu
Eiropas izaugsmi. Ilgtspējīgas attīstības programma neapšaubāmi
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Balkānu valstu darba devēju apaļā
galda diskusija — pašreizējās
problēmas un nākotnes perspektīvas

ir vispiemērotākais pamats, kas
sniedz ievirzes Eiropas un valstu
stratēģijām attiecībā uz pašreizējo
un gaidāmo sociālo pārmaiņu risināšanu. Tiesību — gan vispārējo, gan
sabiedrības tiesību — valoda nodrošina vispārējo satvaru šādai pieejai.
●● Trešais mērķis būs uzlabot gan
ikviena iedzīvotāja, gan visas
sabiedrības informētību par ieguvumiem, kas rodas, īstenojot ilgtspējīgas attīstības mērķus. Šajā
nolūkā konferences dalībnieki tiks
iepazīstināti ar virkni pētījumu par
vietējā līmeņa iniciatīvām.
●● Ceturtais mērķis būs izpētīt, kādā
veidā pilsoniskā sabiedrība gan
valstu, gan Eiropas līmenī varētu
visefektīvāk iesaistīties IAM pārvaldīšanā un īstenošanā, lai līdz
2030. gadam kopīgi īstenotu programmu. (cl)
l

Visas 284 iniciatīvas, kas pretendē uz
2016. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai,
ir iedvesmojošas pieredzes un veiksmīgas
prakses paraugi, kas apliecina pilsoniskās
sabiedrības ieguldījumu humānajā palīdzībā un sociālajā solidaritātē, kā arī tās
devumu migrantu, patvēruma meklētāju
un bēgļu sociāli ekonomiskajā integrācijā
Eiropas Savienībā.
Šī publikācija sniedz vispārīgu pārskatu
par balvu pilsoniskajai sabiedrībai un
iepazīstina ar pieciem uzvarētājiem
projektiem, kā arī ar vairākām iniciatīvām, kuras izvirzījuši citi kandidāti.
Visas iniciatīvas tika sadalītas astoņās tēmu un darbības jomu grupās.
Brošūra piedāvā aktualizētu ieskatu

pilsoniskās sabiedrības organizācijās,
kuras darbojas šajā jomā.
Brošūra ir pieejama gan tiešsaistē, gan
drukātā veidā (angļu, franču un vācu
valodā): Kā pilsoniskās sabiedrības
organizācijas Eiropas Savienībā palīdz
bēgļiem un migrantiem | Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (fgr) l

ES sešdesmitajai gadadienai veltīts pasākums Parīzē

EESK loceklis Thierry Libaert (FR Dažādu interešu grupa) 24. martā Parīzē
augsta līmeņa pasākumā, kas bija veltīts Eiropas Savienības 60. gadadienai,

uzrunāja klātesošos Eiropas Ekonomikas
un sociālo lietu komitejas vārdā. Pasākumu rīkoja Parīzes mērs ar Eiropas
Komisijas pārstāvniecības un Eiropas
Parlamenta Informācijas centra Parīzē,
Eiropas kustības Francijas nodaļas un arī
pašas EESK atbalstu, un to apmeklēja arī
citi EESK locekļi, kas pārstāv Franciju —
Christophe Lefevre (Darba ņēmēju
grupa), Laure Batut (Darba ņēmēju
grupa) un Emmanuelle Butaud (Darba
devēju grupa). Katram runātājam tika
lūgts izcelt divus ES panākumus, kas
radījuši būtiskas pārmaiņas, un divus
galvenos izaicinājumus, ar kuriem šobrīd
saskaras Eiropas Savienība. (dm) l

Eiropas pase aktīvam pilsoniskumam — tagad tiešsaistē
Eiropas pase aktīvam pilsoniskumam (EPTAC), kas līdz šim bija
pieejama iespiestā veidā 23 Eiropas
Savienības oficiālajās valodās, ir viena
no visveiksmīgākajām EESK publikācijām.
Tagad priecājamies paziņot, ka ir gatava
tās elektroniskā versija, kas piedāvā
dinamisku saskarni ar papildu faktiem
un funkcijām, turklāt informāciju ilustrē
un ieskatu pilsoņu tiesībās papildina tiešās saites, viktorīnas un infografika.
Šī pase saista cilvēkus, pilsoniskās
sabiedrības organizācijas un to idejas ar
ES iestādēm un lēmumu pieņemšanas
procesu visa kontinenta mērogā. Tā ir
izstrādāta, lai būtu atbalsts cilvēkiem un palīdzētu viņiem panākt
sava viedokļa uzklausīšanu, mudinot
viņus uzdot dažus vienkāršus jautājumus

par laika grafiku (kad jums būtu jārīkojas?),
sadarbību (ar ko jums vajadzētu apvienot
spēkus?) un instrumentiem (kuru no pieejamajiem līdzdalības instrumentiem jums
vajadzētu izmantot?) saistībā ar aktīvu
pilsoniskumu un līdzdalības demokrātiju Eiropas Savienībā.
Šī elektroniskā versija ir pieejama
angļu, franču un vācu valodā. (fgr) l
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EESK Info

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

Mūsu jaunieši tic Eiropai: mēs “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi 2017” —
nedrīkstam viņus pievilt!
EESK vaicā jauniešiem: “ES apritējuši
60 gadi: kurp dosimies tālāk?”
Godātie lasītāji!
Mūsu biļetena speciālizdevuma
ievadā vēlos dalīties pārdomās
par to, ko varam mācīties no jau
astoto reizi šā gada marta beigās
rīkotā pasākuma “Jūsu Eiropa,
jūsu lēmumi”, un iepazīstināt jūs
ar dažām idejām, vēlmēm un problēmjautājumiem, kurus minēja
pasākuma dalībnieki — Eiropas
jaunieši — un kurus viņi ar mūsu
starpniecību gribēja darīt zināmus
ES vadītājiem.
Pēc šā divu dienu pasākuma ar
pārliecību varu teikt, ka ļoti pozitīvi skatos uz Eiropas nākotni. Šie
jaunieši ir pierādījums tam, ka
mūsu jaunatne ir uz pareizā ceļa.
Viņi apliecināja izpratni un rūpes
par līdzcilvēku likteni Eiropā un vidi, kurā mēs visi dzīvojam. Viņi vēlas sniegt ieguldījumu taisnīgas, labklājīgas un miermīlīgas nākotnes labā. Turklāt viņi tic Eiropai.
Viņi tic vienotības, saliedētības un solidaritātes spēkam.
Ticu, ka Eiropas jaunieši ir mūsu tagadne un nākotne, kā atklāšanas sēdē mums par
to atgādināja ārkārtīgi izteiksmīgā 17 gadus vecā eseju autore no Kipras, un es aicinu
viņus paust savu viedokli, izmantojot visus iespējamos līdzekļus un instrumentus.
Aicinu valstu valdības un ES iestādes palielināt investīcijas tādās programmās
kā Erasmus (ar lepnumu varu teikt, ka esmu “Erasmus produkts”) un iedrošināt
pusaudžus, lai no viņu vidus būtu vairāk tādu, kas kādu izglītības vai profesionālās
apmācības posmu absolvē citā dalībvalstī. Tas ir svarīgi ne tikai savstarpējās sapratnes palielināšanai, bet arī jauniešu motivēšanai uzlabot svešvalodu zināšanas. Kā
mēs visi zinām, svešvalodas paver iespējas un veido saiknes.
Nebiju pārsteigts, ka divi no trim populārākajiem priekšlikumiem bija vērsti uz
vajadzību izveidot kopīgu Eiropas vēstījumu, vai nu izmantojot izklaidējošu, taču
informatīvu audiovizuālo saturu un sociālos plašsaziņas līdzekļus, vai arī izmantojot
vēstures mācību grāmatas.
Jaunieši aicināja vadošos politiķus rosināt interesi par politiku un šajā nolūkā koncentrēties uz “aizraujošu saturu” par Eiropas Savienību. Piebildīšu, ka Eiropā visām
ieinteresētajām personām — vadošajiem politiķiem un parlamentu deputātiem, kā
arī mums kā organizētas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem — jāstāsta par Eiropu,
jāuzņemas atbildība par šo projektu un jāparāda, cik ārkārtīgi daudz ir sasniegts
60 gadu laikā — gan ekonomiskajā, gan sociālajā ziņā, gan attiecībā uz to, cik lielu
vērtību Eiropas sabiedrība sākusi piešķirt videi un ka vides aizsardzības jomā tā
ieņem vadošo pozīciju pasaulē. Nedrīkstam aizmirst arī to, ka Eiropas Savienībai
ir izdevies integrēt 13 valstis, kuras vēl pavisam nesen bija nošķirtas no pārējās
pasaules. Tas ir viens no galvenajiem 20. gadsimta vēstures stūrakmeņiem.
Mūsu Eiropas jaunieši lielu nozīmi piešķir arī kopīgai Eiropas vēstures izpratnei —
no austrumiem līdz rietumiem un no ziemeļiem līdz dienvidiem. Par 20. gadsimta
abiem kariem, kas izpostīja miljoniem cilvēku cerības un dzīvi, skolās ir svarīgi
mācīt no Eiropas perspektīvas — koncentrējoties uz faktiem, nevis vainojot vai
kauninot. Turklāt sīkāk jāanalizē cēloņi: kāpēc tik liela neapmierinātība un naids
izplatījās kā infekcijas slimība pa visu kontinentu. Kā daži drausmīgi autoritāro
režīmu vadītāji varēja iegūt tik lielu varu? Kādā veidā tas varēja no jauna uzplaiksnīt
Balkānos pagājušā gadsimta beigās? - Svarīgākais ir tas, ka mums jāgūst mācība
no vēstures — pirmām kārtām un galvenokārt tāda mācība, ka neatkarīgi no
problēmām, ar kurām mēs Eiropā sastopamies, mēs nekad nedrīkstam
pieļaut, ka nacionālisms rada plaisu starp mums. To mēs esam parādā
mūsu Eiropas jauniešiem. Un mēs visi esam to parādā Eiropai.
Gonçalo Lobo Xavier
EESK priekšsēdētāja vietnieks

“Jūs esat mūsu tagadne un
nākotne, un Eiropai jūs esat
vajadzīgi,” ar šiem vārdiem EESK
priekšsēdētāja vietnieks Gonçalo
Lobo Xavier sveica 99 jauniešus
ikgadējā pasākumā “Jūsu Eiropa,
jūsu lēmumi”, ko organizēja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu
komiteja (EESK). Priekšsēdētāja
vietnieks jauniešus mudināja
izmantot šo vienreizējo iespēju
kontaktēties ar vienaudžiem no
visas Eiropas, praksē pārbaudīt savas svešvalodu zināšanas,
iepazīt citam citu un iegūt jaunus
draugus, kuri var mainīt viņu dzīvi
un priekšstatus par šo brīnišķīgo
projektu ar nosaukumu “Eiropas
Savienība”.
EESK no 30. līdz 31. martam rīkoja
gadskārtējo jaunatnes pasākumu
“Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”. Tā
kā tas notika laikā, kad tiek atzīmēta
Eiropas projekta un arī pašas Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas
60. gadadiena, EESK vaicāja jauniešiem:
“ES apritējuši 60 gadi — kurp
dosimies tālāk?” No vairāk nekā
680 saņemtajiem pieteikumiem
decembrī tika izvēlētas 33 skolas, un
katra no tām nosūtīja uz Briseli trīs
skolēnus un vienu skolotāju, lai no pusaudžu perspektīvas apspriestu Eiropas
un līdz ar to jauniešu nākotni.

vispirms un galvenokārt pieder tās
iedzīvotājiem.” Priekšsēdētājs, atceroties savu jaunību un to, ka darba gaitas
viņam bija jāuzsāk 12 gadu vecumā —
kā daudziem šīs paaudzes cilvēkiem —, atgādināja jauniešiem, ka arī
viņiem jāuzņemas atbildība: “Sākot no
septiņdesmitajiem gadiem, labklājības
līmenis ir pastāvīgi palielinājies. Taču
lietas, ko jūs šodien uzskatāt par pašsaprotamām, neradās pašas no sevis.
Eiropas labklājību ir izveidojušas vecākās paaudzes — jūsu vecāki un vecvecāki —, bieži vien ar lielām pūlēm.
Jūsu uzdevums tagad ir nodrošināt, ka
šī Eiropa arī turpmāk būs kontinents,
kurā valda labklājība un miers, un jūsu
uzdevumus ir arī reaģēt uz populismu
un cīnīties pret šādiem uzskatiem, jo
populisti vēlas sagraut mūsu Eiropu.”
Sveicot jauniešus, Eiropas Komisijas
priekšsēdētaja vietnieks Jyrki Katainen
attiecībā uz šajā nedēļā pieņemto galīgo
lēmumu par Brexit teica: “Tas ir skumjš
brīdis, kad viena no dalībvalstīm pamet
kopienu, bet mums tas ir jāuzskata par
iespēju veidot jaunu ES ar 27 dalībvalstīm un citām valstīm, kas varētu pievienoties nākotnē.” Viņš rosināja jauniešus
pasākuma “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”
diskusijās runāt par to, kādu Eiropu viņi
vēlas, un paturēt prātā “ES pamatā esošo
ideju, ka daudzas globālas problēmas,
piemēram, drošību, klimata pārmaiņas

Priekšsēdētājs Georges Dassis atklāšanas ievadrunā teica, ka kopš finanšu
krīzes, “kura pat nesākās Eiropā, bet
gan ASV”, ES projekta tēls ir zināmā
mērā iedragāts. “Eiropa ir zaudējusi
spožumu. Viens no iemesliem ir tas,
ka iedzīvotājiem dažkārt ir iespaids, ka
šī Eiropa pieder tikai lieliem uzņēmumiem un bankām, taču īstenībā Eiropa

www.eesc.europa.eu

vai migrāciju, nevar atrisināt atsevišķas
dalībvalstis, bet ir vajadzīgi 27 dalībvalstu kopīgi centieni”.
Šajā pusotru dienu ilgajā pasākumā
jaunieši kopīgi darbojās apakšgrupās un
plenārsēdēs, lai apkopotu savu redzējumu par Eiropas nākotni un izstrādātu
priekšlikumus par to, kā šos mērķus
sasniegt. Beigās viņi balsoja un izvēlējās
trīs priekšlikumus. Tos nosūtīs Komisijai,
kura — kā uzsvēra Jyrki Katainen — ļoti
vēlas uzklausīt jauniešu viedokli par pieciem Eiropas nākotnes scenārijiem, kas
izklāstīti Eiropas Komisijas priekšsēdētāja J.-C. Juncker Baltajā grāmatā.
Arī 33 skolotāji ļoti aktīvi piedalījās
pasākuma “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”
veiksmīgas norises nodrošināšanā,
jo viņi sagatavoja skolēnus un devās
ar viņiem kopā uz Briseli. Viņiem bija
iespēja gan piedalīties vienlaicīgi
notiekošā kontaktu veidošanas sēdē,
gan arī aiziet uz EP Apmeklētāju centru
(Parlamentarium). Viņi varēja dalīties ar
paraugprakses piemēriem un uzzināt
par EESK lomu. “Ieklausieties savos
skolotājos,” sacīja Lobo Xavier, “viņi
iegulda milzīgu darbu, lai jūs atbalstītu
un nodotu jums savas vērtības.”
Pasākumu “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”
EESK organizēja jau astoto reizi pēc kārtas, un aizvien lielākais dalības pieteikumu skaits, kā arī jauniešu aizrautīgā
iesaistīšanās apliecināja, ka tādi pasākumi kā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”
ir vajadzīgi, lai jauniešiem būtu platforma, kur viņi var izteikt savu viedokli.
(sma)
l
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Eiropas jaunatne aicina ES risināt pārtikas
izšķērdēšanas un nabadzības jautājumu
Uzlabot pārtikas izšķērdēšanas uzraudzību un pārvaldību, izveidot Eiropas
vēstures mācību programmu, lai apkarotu nacionālismu, un nodibināt Eiropas
izglītības dienu skolās, lai uzlabotu jauniešu izpratni par ES: šos trīs galvenos
ieteikumus politiķiem ierosināja jaunieši,
kuri piedalījās pasākumā “Jūsu Eiropa,
jūsu lēmumi” (JEJL), jo tie paver iespēju
risināt problēmas, ar kurām saskaras ES.
Jauniešu pasākums, ko organizēja
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu
komiteja (EESK), pulcēja 100 erudītus
vidusskolu skolēnus no 28 ES dalībvalstu
un 5 kandidātvalstu 33 skolām, lai viņi
dalītos svaigās idejās par to, kādai nākamajos gados vajadzētu būt ES virzībai.
“Daudzi domā, ka jaunā paaudze — tā
vienkārši ir nākotne, kas vēl tikai top,”
sacīja 17 gadus vecā Andri Pandoura,
2016. gada Eiropas Jauniešu eseju konkursa uzvarētāja. “Taču tā gluži nav. Mēs
esam tagadne, — tagadne, kam nav
vienalga un kam ir potenciāls ja ne mainīt pasauli, tad vismaz mēģināt. Tāpēc
mums vajag lielākus ieguldījumus jauniešu apmācībā, programmās un konferencēs, taču vēl svarīgāk — mums vajag,
lai jaunajai paaudzei vairāk uzticētos.”
Dalībnieki apsprieda šībrīža aktualitātes, tostarp jauniešu bezdarbu, migrantu integrāciju, sociālo un dzimumu
nevienlīdzību, vides jautājumus,
ekonomikas atveseļošanu, terorismu
un drošību. Pēc tam viņi izvirzīja
10 konkrētus priekšlikumus politikas
veidotājiem.
Pēc spraigām un aktīvām debatēm par
dažādajiem priekšlikumiem skolēni
vienojās par trim prioritātēm, kā uzlabot Eiropas Savienības nākotni:
1. samazināt pārtikas izšķērdēšanu,
lai palīdzētu tiem, kas dzīvo nabadzībā, un veicinātu ilgtspēju;
2. apkarot nacionālismu ar interaktīvas izglītības un saskaņotas vēstures mācību programmas palīdzību;
3. palielināt politisko interesi par
Eiropu, izmantojot sociālo plašsaziņas līdzekļu iespējas un izglītību,
ieviešot pievilcīgu saturu un skolās
nodibinot Eiropas dienu.
EESK locekļi un politikas veidotāji bija
pārsteigti par jauniešu radošo un patstāvīgo domāšanu un spēju formulēt

2

viedokli par svarīgākajām mūsdienu
Eiropas sabiedrības problēmām.

jauniešiem mūsu kopīgo vēsturi un
kopīgās vērtības.

“Jūs esat mūsu tagadne un nākotne.
Eiropai jūs esat vajadzīgi,” atklāšanas
uzrunā sacīja EESK priekšsēdētāja vietnieks Gonçalo Lobo Xavier. “Jums būs
iespēja tikt uzklausītiem neatkarīgi no
jūsu uzskatiem, rases vai ādas krāsas,
un šī iespēja ir nenovērtējama. Lielākā
balva ir tikties ar cilvēkiem no visdažādākajām valstīm un atklāti paust savu
nostāju par Eiropas nākotni.”

Grupa jauniešu ierosināja izveidot
ES finansiāli un strukturāli atbalstītas
nacionālas organizācijas, kas palīdzētu bēgļiem integrēties: “Mums
ir vajadzīga izglītības programma, kas
bēgļiem mācītu mūsu kultūru, taču
arī mums ir jāmācās viņējā, jo, ja viņi
zinās par mūsu kultūru, bet mēs neko
nezināsim par viņējo, mums vienmēr
būs no viņiem bail un multikulturālisms
nekad nebūs realitāte.”

Mūsu jauniešu prioritātes
To, ka skolēniem ļoti rūp vides un nabadzības jautājumi, viņi apliecināja, balsodami par priekšlikumu samazināt
pārtikas izšķērdēšanu un palīdzēt
trūcīgajiem. Viens no skolēniem, kuri
bija izvirzījuši šo atbalstu guvušo priekšlikumu, norādīja: “Ir steidzami jāuzlabo
lauksaimniecības procesu uzraudzība,
lai nošķirtu nekaitīgu pārtiku no kaitīgas. ES nav darījusi pietiekami daudz,
lai samazinātu tās izšķērdēšanu un veicinātu pārtikas ziedošanu badacietēju
palīdzības iestādēm.”
Tika secināts, ka viens no svarīgākajiem
instrumentiem, kas var palīdzēt risināt
pašreizējās problēmas un mazināt
draudus, ir izglītība. “Mūsu problēma ir
tā, ka cilvēki ir zaudējuši ticību Eiropas
Savienībai,” sacīja vēl viens pasākuma
dalībnieks, kurš ierosināja nodibināt
Eiropas izglītības dienu skolās, lai
palielinātu kopējās zināšanas par ES un
stimulētu debates.
Diskusiju uzmanības centrā bija arī
pieaugošais nacionālistiskais noskaņojums daudzās dalībvalstīs, kuru izraisījušas bailes no migrācijas, bezdarba
un terorisma. Lai pret to cīnītos, jaunie
delegāti ierosināja piešķirt ES finansējumu Eiropas vēstures mācību
programmas izveidei, lai mācītu

Kādām vajadzētu būt
pārējām ES prioritātēm?

Skolēni arī norādīja, ka ir jāstimulē arī
jauniešu uzņēmējdarbība un šim
nolūkam jāpiedāvā apmācības kursi un
stažēšanās iespējas; pasākuma dalībnieki uzsvēra, ka tikai ar atbalstu uzņēmējdarbībai mūsu valstis var atrisināt
bezdarba problēmu un paaugstināt
dzīves līmeni.

Lai jaunās balsis tiktu
sadzirdētas
EESK raudzīsies, lai šos jauniešu priekšlikumus par ES nākotnes izredžu uzlabošanu uzklausītu ES likumdevēji, tāpēc
šīs idejas tiks iekļautas Komitejas atzinumos un trīs populārākie ieteikumi tiks
iesniegti Eiropas Komisijai. Turklāt 26. un
27. jūnijā JEJL skolēnu delegācija ar šiem
priekšlikumiem iepazīstinās EESK Pilsoniskās sabiedrības dienu dalībniekus.
Noslēguma uzrunā EESK locekle Evangelia Kekeleki (Dažādu interešu
grupa – EL) teica: “Ir ārkārtīgi aizraujoši
diskutēt ar jums — jauno paaudzi — un
uzklausīt jūsu idejas. Šodien esmu pilnīgi
pārliecināta, ka manai paaudzei jūs būsiet
ļoti labi mantinieki. Jūs varat uzcelt citādu
Eiropu — tādu, kuras pamatā ir vērtības
un solidaritāte, Eiropu, kuras darba centrā ir tās cilvēki, nevis tikai nauda. Jūsu
pašu ziņā ir radīt tādu Eiropu, kādu esat
pelnījuši.” (mq)
l

Skolēni, kas piedalījās pasākumā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”, izvirzīja
10 priekšlikumus un balsoja par tiem. Šeit ir pārējie septiņi priekšlikumi kopā
ar saņemto balsu skaitu:
●● izveidot ES organizāciju, kas palīdzētu bēgļiem integrēties ES valstīs —
integrācija ar izglītības palīdzību (36 balsis);
●● ideāla skolu sistēma, kas veicina jauniešu nodarbinātību (35 balsis);
●● kopīgi vides standarti ES teritorijā (30 balsis);
●● koncentrēšanās uz dziļākiem terorisma cēloņiem (+ plašsaziņas līdzekļu
nozīme) (26 balsis);
●● vietējās uzņēmējdarbības veicināšana ar atbalsta programmu starpniecību (20 balsis);
●● dzimumu līdztiesība (18 balsis);
●● izveidot valsts līmeņa struktūras, kas palīdzētu cilvēkiem tieši sazināties
ar ES iestādēm bez valstu valdību iesaistīšanas (15 balsis).

EESK locekļu iesaistīšanās
Īpaša pateicība visiem EESK locekļiem, kas apmeklēja skolas un kas palīdzēja skolēniem sagatavoties debatēm
Briselē: Martina Širhalová, Martin Siecker, Andreas Pavlikkas, Gunta Anča,
Lidija Pavić-Rogošić, Marie Zvolská,
Roman Haken, Cristian Pirvulescu, Séamus Boland, Dimitar Manolov, Alfred

Gajdosik, Irini Ivoni Pari, Emilio Fatovic,
Primož Šporar, Renate Heinisch, Kinga
Jóo, Reine-Claude Mader, Arno Metzler,
Raunemaa Pirkko, Charles Vella, Meelis
Joost, Pater Krzysztof, Gintaras Morkis,
Miguel Cabra de Luna, Brenda King, Yves
Somville, Mário Soares, Josiane Willems,
Sibian Ionuţ, Ariane Rodert.
l
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Pasākuma “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”
laikā paustās skolēnu atziņas
Izglītība

“
“
“

Skola ir sabiedrības pamats, un tā rada robotus, nevis

cilvēkus. Tas ir process, kurā atzīmēm ir augstāka vērtība
nekā zināšanām.

”

Mums jājautā jauniešu viedoklis par to, ko viņi vēlas

mainīt savā izglītības sistēmā.

”

Mums būtu jāveicina zināšanu iegūšana praktiskos

darbos (learning-by-doing), un mums vajadzētu ļaut
skolēniem un skolotājiem ietekmēt to, ko viņi attiecīgi mācās
vai māca skolā.

Nacionālisms

“
“ ”
“
“

Nacionālisms iznīcina Eiropas koncepciju.

”

Nacionālisms balstās uz nošķiršanu starp “mums” un

“viņiem”.

”

Jauniešu iesaistīšanās

“

Eiropas Savienībai lēmumu pieņemšanas procesā

vajadzētu vairāk iesaistīt cilvēkus, izmantojot sociālos
plašsaziņas līdzekļus, televīziju un izveidojot institucionālu

Spēja runāt vairāk nekā vienā valodā palīdz pārvarēt

stereotipus un cīnīties pret nacionālismu.

”

”
“ ”
uzklausīti.

Nacionālisma sākums ir meklējams izglītības sistēmā — ja

skolēniem ir pieejamas vairākas apmaiņu programmas, tad šādā
veidā var piedāvāt atšķirīgu skatupunktu jauniešiem un viņi var sākt
šaubīties par to, ko mācījušies skolā, jo politikas zinātņu skolotājiem
var būt sava personīga nostāja dažādos jautājumos.

forumu jauniešiem no visām dalībvalstīm tā, lai jaunieši justos

”

Politiķiem vajadzētu biežāk apspriesties ar

iedzīvotājiem.

Vide

“

Atkritumu pārstrāde ir globāla problēma, un mums

visiem ir jāpiedalās tās risināšanā. Cilvēki, kas nešķiro
atkritumus, būtu jāsoda ar naudas sodu vai augstāku

”

nodokli.

“

Ir svarīgi vairot izpratni par problēmām, kas saistītas ar

vidi: mums ir jāizglīto ES iedzīvotāji.

”

Migrācija un bēgļi

“

Bēgļu integrācijai būtu jānotiek abos virzienos. Viņiem ir

jāizprot uzņēmējvalsts kultūra, taču arī cilvēkiem uzņēmējvalstī
vajadzētu mēģināt izprast bēgļu kultūru.

”
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Terorisms un drošība

Demogrāfiskās problēmas

“

Mēs pašlaik apkarojam terorismu, to apspiežot ar fiziskiem

un militāriem līdzekļiem, taču, izpētot dziļākos cēloņus, kļūst
skaidrs, ka teroristi ir sociāli atstumti cilvēki, kuri uzskata, ka
terorisms ir vienīgais veids, kā televīzijā un plašsaziņas līdzekļos

”
”
”

pievērst uzmanību viņu problēmām.

“
“

Ja plašsaziņas līdzekļos un sociālos plašsaziņas līdzekļos

mazāku nozīmi piešķirsim teroristu uzbrukumiem, teroristiem
neizdosies sasniegt savus mērķus.

Cilvēku uzskatos terorisms saistās vienīgi ar bīstamo islāma

ekstrēmistu stereotipu, taču arī citas grupas, piemēram, galēji
labējie spēki, veic terora aktus.

Eiropas integrācija

“
“
“
“

Manuprāt, miers ir svarīgs, jo tas ir ES pamats un viss, kas

veido tās būtību.

”
”

padara vienkāršāku.

trūks jauniešu, kas strādās un naudu ieguldīs ekonomikā, attīstība
būs apgrūtināta.

”

Dzimumu līdztiesība

“
“

Mēs dzīvojam 21. gadsimtā! Tai vajadzētu būt pilnīgi

normālai parādībai, ka karjeru var turpināt un sapņus īstenot
neatkarīgi no dzimuma.

”

Mūsu sabiedrības problēma ir tā, ka mēs mācām meitenēm,

kā parūpēties par sevi, bet puikām nemācām, kā uzvesties.
Pirmais solis, kā panākt dzimumu līdztiesību, ir izglītošana mājās
un skolā.

”

“Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”

“

aspekts ir tas, ka organizatori vienmēr uzklausa mūsu
priekšlikumus un viedokļus par dažādiem tematiem, kas attiecas

Eiropas Savienībai nav vajadzīga armija: militārās kultūras

radīšana ir šausmīga; ir svarīgākas vērtības, uz ko Eiropas

”
”

Savienībai būtu jākoncentrējas.

Domāju, ka Eiropa ir viena valsta, un mēs visi esam brāļi un
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un pēc 10–15 gadiem tā varētu kļūt par nopietnu problēmu. Ja

Pasākuma “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” interesantākais

Euro — šī valūta vieno mūs visus, jo kopīga valūta visu

māsas ar dažādiem akcentiem.

“

Lielākajā daļā Eiropas valstu dzimstības rādītāji pazeminās,

uz mūsdienu Eiropu, un mums vienmēr uzdod jautājumus. Mums
tiek dota iespēja runāt un piedalīties.

“

”

Pasākums “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” ir fantastisks, un to

vajadzētu institucionalizēt.

”

