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

Eiropas sabiedrībai būtu jāatsakās no
izšķērdēšanas un jāpāriet uz ilgtspējīgāku,
nodarbinātību veicinošu posmu
IEVADRAKSTS

Cienījamie
lasītāji!

Es novēlu jums visiem laimīgu un iespaidiem bagātu gadu! Es ceru, ka tas atnesīs
jums daudz gandarījuma un prieka gan privātajā dzīvē, gan, protams, arī darbā.
Darbam mūsu dzīvē ir liela nozīme. To ir gandrīz neiespējami atdalīt no privātās
dzīves.
Mēs visi vēlamies būt apmierināti ar labi izdarītu darbu un gūt atzinību par to.
Liela daļa mūsu līdzpilsoņu ir strādājoši cilvēki. Tomēr nevajag aizmirst, ka viņu vidū
ir arī tādi cilvēki, kas strādā, nesaņemot atalgojumu, tādi, kas ir vēl pārāk jauni, lai
strādātu, kā arī tādi, kas jau ir pensijā. Ir arī cilvēki, kuriem nav darba, jo viņi ir slimi,
kuriem ir smaga invaliditāte un tādi, kurus ir skāris bezdarbs vai kuri nestrādā citu
iemeslu dēļ.
Turklāt ar darbu ir saistīta arī lielākā daļa Komitejā pārstāvēto pilsoniskās sabiedrības
organizāciju darbība. Tā iemesls vienkārši ir darba milzīgā nozīme mūsu dzīvē.
Maniem novēlējumiem būs vislielākās izredzes piepildīties tad, ja mums, papildus
mūsu pašu ieguldījumam darbā: prasmēm, drosmei, enerģijai un gribai, izdosies
sev apkārt izveidot patiesīguma, uzticēšanās, dialoga un, ja iespējams, solidaritātes
gaisotni. Es to uzskatu par īpaši svarīgu. Mēs viens otram esam vajadzīgi.
Lai kas arī nenotiktu, šajā Eiropai un tās iestādēm grūtajā laikā paturēsim prātā
divas mūs vienojošas pamatlietas. Pirmkārt, Eiropas Savienība nes labumu tās
iedzīvotājiem, tāpēc tā ir jāsargā un jāattīsta. Otrkārt, Savienības iekšienē pilsonis
kajai sabiedrībai ir jābūt organizētai un pat jāmudina organizēties, jo tai ir jābūt
pārstāvētai un uzklausītai.

Georges Dassis
EESK priekšsēdētājs

TURPMĀKIE
NOTIKUMI
2017. gada 7. un 8. februārī —
Valletā, Maltā:
“Salas Eiropas Savienībā: no
strukturāla šķēršļa uz iekļaujošu
teritoriju”

2017. gada 22. un 23. februārī
— EESK telpās Briselē:
EESK plenārsesija

ŠAJĀ IZDEVUMĀ
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“Komisijai 2017. gadā jācenšas
panākt lielāku solidaritāti”
saka EESK debatēs ar komisāru
Timmermans
EESK jaunatnes iniciatīvas “Jūsu
Eiropa, jūsu lēmumi!” 2017. gada
pasākumi sākas
“Uzziniet, ko EESK ir panākusi”
— jauns videoklips

EESK pieņem atzinumus par sadarbīgo ekonomiku, funkcionālo
ekonomiku un “nudge thinking” [uzvedinošo pieeju]
EESK plenārsesijā, kas notika 2016. gada
decembrī, tika uzsvērts, cik svarīga ir
sadarbīgā ekonomika un funkcionālā
ekonomika, jo tie ir jauni uzņēmējdar
bības modeļi Eiropas ilgtspējas palie
lināšanai. Tomēr Komiteja arī rosināja
Komisiju nodrošināt, ka sadarbīgā eko
nomika nevairo nodarbinātības nestabi
litāti un iespējas izvairīties no nodokļu
maksāšanas. Uzvedinošā pieeja ir viens
no veidiem, kā to panākt. EESK arī iero
sināja izstrādāt jaunu paņēmienu, kā,
izmantojot dažādus standartus, regulēt
un novērtēt jauno ekonomikas modeli.
Debatēs par EESK atzinumu par sadarbīgo ekonomiku Komiteja pauda bažas
par draudiem nodarbinātības stabilitā
tei un lielākām iespējām izvairīties no
nodokļu maksāšanas decentralizētā
digitālā ekonomikā. EESK uzsvēra, ka
nav pieļaujama pievienotās vērtības
ķēdes pārvirzīšana no reālās ekonomikas

dalībniekiem uz privātu digitālo plat
formu, piemēram, automobiļu koplieto
šanas platformu īpašniekiem. Atzinumā
minēti risinājumi, piemēram, neatkarīga
Eiropas digitālo platformu reitingu aģen
tūra, kuras darbības pamatā ir pārredza
mība, nediskriminācija un uzticēšanās.
EESK atzinumā par funkcionālo ekonomiku Komiteja rosina Eiropas sabiedrību
sākt tautsaimniecības pāreju no pārmē
rīgas resursu izmantošanas un izšķērdē
šanas uz ilgtspējīgāku, nodarbinātību
veicinošu posmu, kurā kvalitātei ir lielāka
nozīme nekā kvantitātei. Komiteja ieteica
paātrināt pētījumus par jauniem ražoša
nas un patēriņa veidiem, kas saistīti ar
funkcionālo ekonomiku, piemēram, par
ražojumu ekodizainu, aprites ekonomiku
un ekonomiku kopējo interešu labā.
Komiteja arī pieņēma atzinumu
par nudge izmantošanu politikas

EESK rosina komisāru Katainen
nekavējoties īstenot investīciju plānu
Atzinumā “ESIF 2.0” ierosināts
piesaistīt privāto kapitālu
Padome 2016. gada decembrī nolēma
pagarināt Eiropas Stratēģisko investī
ciju fonda (ESIF 2.0) darbības laiku līdz
2020. gadam un investīcijām atvēlēja vēl
pustriljonu euro. EESK plenārsesijā, kas
notika 2016. gada decembrī, izskanēja
aicinājums nekavējoties apgūt fonda
līdzekļus un nodrošināt ģeogrāfiski
līdzsvarotu sadalījumu visā ES un privātā
kapitāla līdzdalību.
ESIF darbība liecina par sākotnējā plāna
stabilitāti. Apstiprināto darījumu vērtība
pārsniedz 154 miljardus euro, un no
tiem 62 % ieguldīja privātie investori.
Tādā veidā atbalstīti 380 000 mazo un
vidējo uzņēmumu un vairāk nekā 50 000
mikrouzņēmumu. EESK atzinīgi novēr
tēja Komisijas priekšlikumu un Pado
mes lēmumu pagarināt ESIF darbības
laiku un atvēlēt tam vairāk līdzekļu.
MVU atbalstīšana ir jāturpina, taču, kā
Komiteja norādījusi atzinumā, mazie
un vidējie uzņēmumi ir jāinformē par
to, ka tie ir saņēmuši ES atbalstu. EESK

arī rosināja piesaistīt vairāk privātā kapi
tāla un uzsvēra, ka svarīgs ir ģeogrāfiski
līdzsvarots sadalījums un līdzsvarots
sadalījums dažādām nozarēm. EESK
arī norādīja, ka jāstiprina ESIF sociālā
dimensija, un ieteica uzlabot Eiropas
Investīciju konsultāciju centra darbību
un palielināt valsts attīstību veicinošu
banku nozīmi.
EESK ziņotājs, kas izstrādāja atzinumu
par ESIF, Alberto Mazzola (Darba devēju
grupa — IT) uzskata: “Komiteja ierosina
piesaistīt vēl vairāk privātā kapitāla - obligāciju tirgu un apdrošināšanas un pensiju
fondus - un vienlaikus garantēt līdzekļu
atbilstīgu izlietošanu. Eiropā institucionālie ieguldītāji pārvalda 13 500 miljardus euro, no kuriem mazāk par 1 % ir
ieguldīti infrastruktūrā.” Junkera plāns,

www.eesc.europa.eu

veidošanā. “Nudging” [uzvedināšana]
ir cilvēku ieradumu mainīšana, izman
tojot neuzkrītošus pamudinājumus vai
norādes, un to var izmantot gandrīz
visās politikas jomās, piemēram, ener
ģijas izmantošanas, veselības aprūpes
un atkritumu apsaimniekošanas politikā.
EESK rosinās izmantot šo efektīvo un
viegli pielietojamo instrumentu politikas
veidošanai Eiropas un valstu līmenī. Ja
uzvedinošie pasākumi ir rūpīgi izstrādāti,
ņemot vērā gan tehniskas, gan ētiskas
problēmas, tie spēj mudināt cilvēkus
mainīt ieradumus. (mm)
l

kam ir vairāk līdzekļu nekā citām inicia
tīvām, paver iespēju investēt Eiropas
liela mēroga pārrobežu projektos (katra
projekta vērtība pārsniedz 10 miljar
dus euro), ko galvenokārt finansē pri
vātais kapitāls. “Lai šos projektus varētu
īstenot, Komisijai jārīkojas proaktīvi. ESIF
būtu arī jāatbalsta tādi faktori kā divējāda
lietojuma tehnoloģijas, kas saistītas ar
drošības un aizsardzības nozari, un attiecīgi jāgroza to nozaru saraksts, kas nav
iekļautas EIB darbības jomā,” norādīja
EESK ziņotājs. (mm)
l
Īpašais ielikums
Pēc 2016. gada decembrī notikušās
EESK pilsoniskās balvas pasniegša
nas EESK publicē īpašu ielikumu, kurā
aprakstīti un intervēti uzvarētāji, kā
arī publicētas EESK priekšsēdētāja
Georges Dassis pārdomas par mig
rāciju kā vienu no pašreiz aktuālā
kajiem tematiem un priekšsēdētāja
vietnieka Gonçalo Lobo Xavier vie
doklis par EESK pilsonisko balvu.

EESK uzskata, ka 2017. gadā Komisijai jācenšas panākt
lielāku solidaritāti
Plenārsesijas debatēs ar Eiropas Komisijas priekš
sēdētāja pirmo vietnieku Frans Timmermans EESK
locekļi rosināja atjaunot solidaritātes un atbildības
garu, kā norādīts dokumentā par EESK ieguldījumu
Eiropas Komisijas 2017. gada darba programmā.

veicamajiem uzdevumiem ir sociālekonomisko ap
stākļu uzlabošana, un tādēļ 2017. gadā mūsu tūlītējās
rīcības prioritātes būs sociālo tiesību pīlārs, digitālais
vienotais tirgus un enerģētikas savienība.”
Dokumentā par EESK ieguldījumu Eiropas Komisi
jas 2017. gada darba programmā Komiteja rosina
Komisiju nodrošināt, ka ar Eiropas pusgadu tiek
sasniegti stratēģijas “Eiropa 2020” mērķi. Komiteja
arī secina, ka visvairāk pūļu jāvelta vienotā tirgus
izveides pabeigšanai.

EESK uzskata, ka 2017. gads būtu jāvelta tam, lai stip
rinātu ES ekonomisko un sociālo kohēziju, palielinātu
Savienības nozīmi pasaulē un panāktu, ka eiropieši
sevi vairāk identificē ar Eiropas Savienību. EESK
priekšsēdētājs Georges Dassis sacīja: “Mums jāap
karo nevienlīdzība un nabadzība; tas ir vienīgais veids,
kā pārliecināt eiropiešus saliedēti iestāties par Eiropas
projektu.” Lai varētu sasniegt ES mērķus, svarīgi ir vei
dot sistemātisku dialogu ar pilsoniskās sabiedrības
organizācijām un stiprināt sociālo dialogu.

ES kā pasaules miera un stabilitātes veicinātājas
nozīme ir jāpalielina, izveidojot vienotu patvēruma
piešķiršanas sistēmu, īstenojot spēcīgu kopējo ārpo
litiku un attīstības politiku, nodrošinot starptautisku
policijas sadarbību un ārējo robežu efektīvu kon
troli. (cad/jk)
l

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Frans Timmermans atzina: “Viens no svarīgākajiem

Drošība ir ilgtspējīgas aviācijas nozares, proti, ES
ekonomikas izaugsmei ļoti svarīgas jomas, stūrak
mens. Taču aviācijas drošība 21. gadsimtā nozīmē,
ka ir jābūt gataviem un regulāri jāpielāgojas jau
niem drošības apdraudējumiem, piemēram, dronu
izmantošanai un jauniem kibernoziedzības veidiem.
Lai varētu pielāgoties šai mainīgajai tehnoloģiju
videi, EESK pieņēmusi atzinumu, kurā atbalsta
jaunu pieeju, ko īstenos drošības jomā un kas ir
balstīta uz riska novērtēšanu un rezultativitāti, un
ierosmi regulāri reizi piecos gados veikt noteikumu
novērtēšanu.

Internetam un digitālajām tehnoloģijām ir ļoti liela
nozīme saimnieciskajā un sociālajā dzīvē. Digitālā
ekonomika jau rada vairāk par vienu piektdaļu no
IKP izaugsmes Eiropas Savienībā. Mūsu sabiedrība
ir atkarīga no interneta un digitālajām tehnoloģi
jām, tāpēc ir svarīgi, lai šī kritiskā infrastruktūra būtu
pienācīgi aizsargāta.

“Jaunajiem aviācijas drošības noteikumiem būs
visiem pasažieriem un plašai sabiedrībai jānodrošina drošs, neapdraudēts un videi nekaitīgs gaisa
transports,” teica ziņotājs Raymond Hencks (Darba
ņēmēju grupa — LU), kas izstrādājis atzinumu.
“Mums jāņem vērā būtiskā Eiropas dimensija aviācijas
drošības jomā un aktīvāk jārīkojas ES līmenī. Dalībvalstīm jābūt vienotai pieejai, lai nepieļautu drošības
standartu sarežģītību un dubultošanos.”
Līdztekus šai jaunajai pieejai būtu uzlabo Eiropas
Aviācijas drošības aģentūras (EASA) spējas un
jānodrošina pārredzama un iekļaujoša pāreja uz
jauno sistēmu, kuras pamatā ir riska novērtēšana

un rezultativitāte. EESK uzskata, ka EASA pilnvaras
ir vēl vairāk jāpaplašina, uzticot tai jaunus pienā
kumus drošības jomā; tas it īpaši attiecas uz rīcību
ārkārtas situācijās. Aģentūras finansējumam neva
jadzētu būt atkarīgam no maksas par pakalpoju
miem Eiropas vienotajā gaisa telpā. Vienlaikus būtu
jāapsver papildu aspekti, piemēram, apkalpošanas
uz zemes pakalpojumu sniedzēju sertificēšana un
salona apkalpes licencēšanas sistēma.
EESK rosina pieņemt visaptverošu un saskaņotu
regulējumu attiecībā uz droniem, lai varētu garan
tēt drošību. Jāievieš saskaņota pieeja dronu dar
bināšanas un īpašumtiesību licencēšanai, tostarp
reģistrācija. (cad/jk)
l

Kiberdrošības incidenti rada lielu kaitējumu ES eko
nomikai un mazina iedzīvotāju uzticēšanos digitā
lajai sabiedrībai. Saskaņā ar 2016. gada aptauju par
vispārējo informācijas drošības stāvokli aptuveni
80 % ES uzņēmumu ir pieredzējuši vismaz vienu
kiberdrošības incidentu, un drošības incidenti visās
rūpniecības nozarēs visā pasaulē 2015. gadā pie
auga par 38 %.
Pēc EESK domām tas liecina, ka 2013. gada ES kiber
drošības stratēģija un tās ietvaros veiktie pasākumi
ir nepietiekami, lai nodrošinātu spēju izturēt kiber
uzbrukumus un atbilstoši reaģētu uz incidentiem.
Tāpēc EESK ir pieņēmusi atzinumu “Eiropas Kiberiz
turētspējas sistēmas nostiprināšana”, kurā tā atzinīgi
novērtē Eiropas Komisijas paziņojumu par minēto
tematu, taču arī aicina atjaunināt Kiberdrošības
stratēģiju un ierosina vairākus pasākumus, piemē
ram, piešķirt pienācīgu finansējumu atbildīgajām

Maltas prezidentūra Eiropas
Savienībā: pievērsties būtiskajam
2017. gada janvārī - un Eiropai nozīmīgā laikā pienākusi Maltas kārta pirmo reizi rotācijas kārtībā
uzņemties ES Padomes prezidentvalsts pienāku
mus. Līdztekus Romas līgumu 60. gadadienai, ko
atzīmēsim 2017. gada martā, un ar to saistīto un
2016. gada septembrī Bratislavā valstu un valdību
vadītāju sākto pārdomu par ES nākotni pabeigšanai
Maltas uzmanība būs pievērsta arī iespējamībai, ka
tiks piemērots 50. pants, un tādēļ Malta arī gatavo
jas tam, ka varētu sākties sarunas par Apvienotās
Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Pēc
Nīderlandes prezidentūras un Slovākijas prezidentū
ras pašreizējā prezidentvalstu trijotne pienākumus
pildīs līdz 2017. gada jūlijam. Savai prezidentūrai
Malta ir noteikusi šādas prioritātes:
●● migrācija: Eiropas kopējās patvēruma sistē
mas stiprināšana un racionalizēšana;
●● vienotais tirgus: šķēršļu likvidēšana, piemē
ram, viesabonēšanas maksu atcelšana un kapi
tāla tirgu savienības attīstība;
●● drošība: terorisma apkarošana, Savienības
ārējo robežu pārvaldība, Eiropas Savienības
Aģentūras tiesu iestāžu sadarbībai krimināl
lietās pārvaldības uzlabošana;
●● sociālā integrācija: centieni uzlabot sieviešu
līdzdalību darba tirgū un ar dzimumu saistītas
vardarbības apkarošana;
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iestādēm, kā arī pētniecībai un inovācijai kiberdrošī
bas jomā. EESK arī cer, ka tiks izmantotas līgumiskās
publiskā un privātā sektora partnerības, lai atbalstītu
specializētu kiberdrošības uzņēmumu attīstību.
EESK atzinīgi vērtē Komisijas nodomu izvērtēt
Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības
aģentūras pilnvaras un aicina izveidot ES līmeņa
iestādi kiberdrošības jautājumos, kā arī nacionālās
kiberdrošības attīstības modeli un reitinga sistēmu,
ar ko nosaka katras dalībvalsts izturētspējas pakāpi.
Komiteja uzskata, ka papildus citiem pasākumiem ir
svarīgi izglītot publiskās administrācijas iestāžu dar
biniekus attiecīgajos jautājumos, palielināt pilsoņu
informētību par riskiem un stiprināt visu iesaistīto
pušu sadarbību. (jk)
l

Svarīgākie EESK rīkotie pasākumi
saistībā ar Maltas prezidentūru
●● 25. janvāris: EESK plenārsesija: informē
šana par prezidentvalsts Maltas prioritā
tēm (Brisele)

●● Eiropas kaimiņattiecību politika: stāvokļa
stabilizācija Lībijā, Tuvo Austrumu miera pro
cess, konflikts Sīrijā un sadarbība ar austrumu
kaimiņvalstīm;
●● jūrniecības politika: starptautiskā okeānu
pārvaldība, Vidusjūras rietumu jūras baseina
iniciatīva.

●● 7. februāris: atklāta uzklausīšanas
sanāksme: “Kāda ir salu nākotne Eiropas
Savienībā?” (Malta)
●● 22. februāris: Joe P Smith izstādes “Textures of memory” atklāšana (Brisele)

Ņemot vērā šo prioritāšu nozīmību, prezidentvalsts
Malta lūgusi EESK izstrādāt izpētes atzinumus par
šādiem tematiem:
●● ūdeņu un jūras tūrisms;
●● darba tirgū iekļauto personu kvalifikācijas
paaugstināšana;
●● augstas kvalitātes izglītība visiem;
●● salas Eiropas Savienībā: no strukturāla šķēršļa
līdz iekļaujošai teritorijai.
Līdztekus uzklausīšanas sanāksmēm un sēdēm,
kas notiks Maltā, Komiteja 2017. gada 21. martā
tur rīkos savu gadskārtējo pasākumu “Eiropas
Patērētāju diena”. Šogad tā tēma būs “Digitālais
vienotais tirgus: kādu labumu tas sniedz patērētā
jiem?” (jb)
l
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EESK mudina stratēģiski pārskatīt ES
kiberdrošības stratēģiju

© Shutterstock

Aviācija: EESK uzskata, ka drošības jomā
vajadzīga jauna pieeja

●● 21. marts: konference “Eiropas Patērētāju
diena” (Malta)
●● Aprīlis: konference “Digitālā Eiropa un
rūpnieciskās pārmaiņas” (Malta)
●● 31. maijs: Kris Micallef izstādes “Regnum”
atklāšana (Brisele)
●● 22.-23. jūnijs: EESK un ES dalībvalstu eko
nomikas un sociālo lietu padomju priekš
sēdētāju un ģenerālsekretāru gadskārtējā
sanāksme (Malta)

EESK brošūru “EESK prioritātes Maltas prezidentūras
laikā” var lejupielādēt: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.publications.41204

●● 5. jūlijs: EESK plenārsesija: informēšana
par Maltas prezidentūras rezultātiem
(Brisele)
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Solidaritāte ar migrantiem
Eiropas Savienībā

Pilsoniskās sabiedrības lieliskais veikums

Vēstures gaitā migranti ir aktīvi
sekmējuši Eiropas sabiedrības ekono
misko, sociālo un kultūras attīstību, kā
arī sabiedrības daudzveidību. Patlaban,
kad mūsu sabiedrība noveco, mums
ir vajadzīgas viņu prasmes, enerģija
un apņēmība. Daži Apvienoto Nāciju
Organizācijas veiktie pētījumi liecina,
ka migrantu ieguldījums sabiedrībā ir
lielāks, nekā migrantu radītās izmaksas
sabiedrībai.
Migrācija un bēgļu uzņemšana ir viens
no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko
šobrīd saskaras Eiropa.
Tieši tāpēc 2016. gadā EESK balva pilsoniskajai sabiedrībai bija veltīta šai tematikai.
Balvu pasniedz privātpersonām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras ir
palīdzējušas bēgļiem un migrantiem, uzlabojot viņu dzīves apstākļus un palīdzot
integrēties sabiedrībā.
Kopš bēgļu krīzes sākuma EESK ir rīkojusi faktu vākšanas misijas 11 ES valstīs un
Turcijā. Tās deva Komitejas locekļiem iespēju apzināt reālo situāciju uz vietas un
2016. gada marta ziņojumā formulēt virkni ieteikumu, piemēram, ES un tās dalīb
valstīm ir jāizveido taisnīga kopēja patvēruma sistēma, bēgļiem ir vajadzīgi droši un
likumīgi maršruti ceļā uz Eiropu, un vēlāk attiecībā uz bēgļiem ir jāīsteno ilgtermiņa
integrācijas politika.
Pilsoniskās sabiedrības organizācijas veic nenovērtējamu darbu, bieži vien novēršot
trūkumus publisko dienestu darbā. No Dienviditālijas līdz Skandināvijai, no Franci
jas līdz Balkāniem šīs organizācijas rīkojas, lai aizstāvētu migrantu cilvēktiesības un
cieņu. Dažās valstīs sociālie partneri kopīgi strādā, lai palīdzētu migrantiem iekļauties
darba tirgū.
Esmu ļoti lepns, ka varu darīt pasaulei zināmus tik aizkustinošus solidaritātes pie
mērus, ko parādījušas Eiropas organizācijas un privātpersonas, kuras apliecinājušas
milzīgas empātijas, mobilizēšanās un organizētas rīcības spējas. ES nožēloju vienīgi
to, ka nevaru šo balvu pasniegt lielākam skaitam organizāciju, turklāt personīgi es
būtu patiesi vēlējies, lai šo organizāciju vidū būtu arī kāda organizācija no Itālijas.
Katrā ziņā es vēlos apliecināt cieņu tām daudzajām organizācijām un personām, kuras
visā Eiropā, dažkārt arī neiecietīgā vidē vai visgrūtākajā ekonomikas krīzes periodā,
palīdz kaut nedaudz mazināt tik daudzu cilvēku ciešanas.

Tā kā EESK 2016. gada balva pilsonis
kajai sabiedrībai noslēdzas, vēlos dalīties
ar mūsu lasītājiem dažās pārdomās par
šo ļoti pozitīvo iniciatīvu manu pilnvaru
laikā. Ar 284 pieteikumiem — kas ir
lielākais pieteikumu skaits kopš balvas
izveidošanas pirms desmit gadiem! —
vērtēšanas komitejai un atlases komisijai
tas bija īsts izaicinājums izvēlēties gal
venos uzvarētājus no šāda plaša vērtīgu
projektu klāsta un piemēriem, kas atspo
guļo cilvēku ciešu solidaritāti.
Pieteikumu rekordlielais skaits un
grūtības veikt izvēli bija vēl viens
pierādījums — ja tas vispār nepie
ciešams — pilsoniskās sabiedrības
nozīmīgajai lomai migrācijas problēmu
risināšanā, gan glābjot un uzņemot
bēgļus un migrantus, apmierinot viņu
pamatvajadzības, gan strādājot, lai
nodrošinātu viņu sociālo integrāciju.
Mūsu pieci uzvarētāji noteikti aptver
visu spektru.
Apbalvojot pilsoniskās sabiedrības
visveiksmīgākās iniciatīvas šajā jomā,
EESK vislabāk varēja noslēgt šo gadu,
kas sākās ar virkni faktu vākšanas misiju
visā Eiropā, kuru mērķis bija izvērtēt
pilsoniskās sabiedrības lomu ar mig
rantu un bēgļu milzīgo pieplūdumu

saistīto uzdevumu veikšanā. Mūsu misi
jas atspoguļoja to, cik būtiska nozīme
pilsoniskajai sabiedrībai ir valsts iestāžu
atbalstīšanā, dažkārt pat tās aizstājot
tur, kur tās nedarbojas. Tāpēc izšķiroša
nozīme ir sadarbībai!
Tādēļ, godinot mūsu piecus uzvarētājus,
vēlos paust atzinību visām organizācijām

un atsevišķām personām, kas pieteicās
balvai. Viņu kolektīvais un individuālais
darbs ir nenovērtējams. Tas ir pavisam kas
cits nekā rasisms, bailes un ksenofobija,
ko bieži atspoguļo plašsaziņas līdzekļi.
Atlases procesa gaitā kļuva skaidrs, ka
mēs apkopojam paraugprakses piemērus
un praktiskus risinājumus, ar kuriem būtu
vērts dalīties un kurus būtu vērts izplatīt,
lai izmantotu par paraugiem. Tāpēc EESK
Komunikācijas daļa ir piekritusi sadarbo
ties ar Nodarbinātības, sociālo lietu un
pilsoniskuma specializēto nodaļu (SOC)
un tās priekšsēdētāju Pavel Trantina,
kuri ir atbalstījuši mūsu darbu saistībā
ar balvu, piedāvājot savas zināšanas par
migrāciju un integrāciju, un apkopot visu
šo informāciju un to publicēt grāmatas
veidā. Kopā ar ziņojumiem par mūsu
Komitejas locekļu misijām pagājušajā
gadā publikācija varētu palīdzēt gan
Eiropas valstu valdībām, gan pilsoniskās
sabiedrības pārstāvjiem risināt problē
mas, ar kurām saskaras Eiropa.
Vēlreiz apsveicam visus tos, kuri pieda
lījās un sekmēja progresu šajā jomā. Jūs
visi esat uzvarētāji!
l

Gonçalo Lobo Xavier
EESK priekšsēdētāja vietnieks
komunikācijas jautājumos

Ar balvu pilsoniskajai sabiedrībai EESK godina
izcilākos solidaritātes ar migrantiem piemērus
Galveno balvu iegūst Ungārijas NVO, fonds Artemisszio, par centieniem nodrošināt Ungārijā
daudzveidīgu un multikulturālu sabiedrību

Georges Dassis
EESK priekšsēdētājs

EESK 2016. gada balva
pilsoniskajai sabiedrībai: video
Apbalvošanas ceremoniju var noskatīties šeit: europa.eu/!TD66Kt
Piecu balvu ieguvušo projektu prezentācija: europa.eu/!dF33py

2016. gada 15. decembrī Eiropas Eko
nomikas un sociālo lietu komiteja
(EESK) pasniedza pilsoniskās sabiedrī
bas 2016. gada balvu piecām organizā
cijām un atsevišķām personām no visas
Eiropas, kuras ir demonstrējušas izcilu
solidaritāti ar bēgļiem un migrantiem.
Galvenā balva piešķirta Ungārijas NVO,
fondam Artemisszio, (EUR 14 000),
savukārt Vācijas, Francijas un Itālijas
organizācija SOS Mediterrannee, Grie
ķijas maiznieks Dionysis Arvanitakis,

l

Spānijas NVO SOS Racismo filiāle un
Grieķijas NVO Iliaktida (Saulstars) katrs
saņēma balvu par otro vietu EUR 9000
apmērā.
Saņemot balvu, Artemiszsio fonda
īstenotā projekta Building Bridges
koordinatore Adrienn Zsuzsanna
Megyery-Pálfay sacīja: “Mēs esam ļoti
pateicīgi un lepni par šo balvu. Ar šo
balvu Eiropa ir atzinusi pilsoniskās
sabiedrības darbu. Lai glābtu dzīvības

tik plaša mēroga migrācijas krīzē, pilsoniskās sabiedrības rīcība ir bijusi ļoti svarīga. Piešķirtā balva ir spēcīgs un pozitīvs
vēstījums migrantiem un bēgļiem. Mūsu
izpratnē šī balva liecina par ES nopietnu
apņemšanos sniegt atbalstu cilvēkiem,
kuri meklē mieru un patvērumu.”

Izraudzītajām organizācijām bieži vien
nav pieejami valdības līdzekļi vai tās
nevar uz tiem paļauties, un EESK ar minē
tājām balvām cer tām palīdzēt nodroši
nāt resursus, kas nepieciešami projektu
turpināšanai un paplašināšanai. Komiteja
arī cer, ka šīs organizācijas būs iedvesmas

www.eesc.europa.eu

avots citām valstīm gan Eiropā, gan aiz
tās robežām un kalpos kā vērā ņemams
paraugprakses piemērs.
l
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Uzvarētāji EESK balva pilsoniskajai
sabiedrībai: vispārīga
informācija

Turpmākajās lappusēs mēs iepazīstināsim ar EESK 2016. gada balvas
pilsoniskajai sabiedrībai pieciem ieguvējiem un viņu atbildēm uz mūsu
jautājumiem pēc balvas pasniegšanas ceremonijas

“

Gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai EESK iedibināja pirms desmit gadiem,
2006. gadā, ar mērķi uzsvērt darbu, ko iedzīvotāji un organizācijas veic Eiropā,
lai uzlabotu dzīves apstākļus kopienās. Balva iedibināta, lai novērtētu un veici
nātu jau pabeigtus projektus vai pašreiz īstenojamus projektus, kuri ir devuši
konkrētus rezultātus kādā no jomām, kas katru gadu ir atšķirīga, un sekmētu
sabiedrības izpratni par pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu Eiropas identitātes
un Eiropas veidošanas pamatā esošo kopīgo vērtību veicināšanā.

Piešķirtā balva ir spēcīgs un pozitīvs vēstījums migrantiem un bēgļiem.

Konkursā var piedalīties jebkura ES oficiāli reģistrēta pilsoniskās sabiedrības
organizācija, kā arī individuāli pretendenti.

Mūsu izpratnē šī balva liecina par ES nopietnu apņemšanos sniegt atbalstu
cilvēkiem, kuri meklē mieru un patvērumu.

© Artemisszió Alapítvány

”

EESK 2016. gadā saņēma 284 pieteikumus no 27 valstīm. Vērtēšanas komitejas
žūrija, kurā ir trīs EESK locekļi un viens ārējais vērtētājs, sagatavoja finālistu
sarakstu, ko vēlāk iesniedza atlases komitejai, kurā darbojas EESK paplašinātais
prezidijs un ģenerālsekretārs.
Vērtētāji izvēlējās inovatīvus projektus, kuri migrantiem sniedz konkrētu
labumu, piemēram, saistībā ar šādiem aspektiem:
●● neatliekamā palīdzība;
●● sociālā atbalsta, mājokļu un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana;
●● praktisks atbalsts un konsultācijas;
●● cīņa pret ksenofobiju, rasismu un diskrimināciju;
●● cīņa pret ekspluatāciju un savstarpējās cieņas un tolerances veicināšana;
●● nesen iebraukušo personu informēšana par viņu tiesībām un pienākumiem
un viņu iespēju nodrošināšana;
●● trešo valstu valstspiederīgo un uzņēmējkopienu izglītošanas un apmācības
nodrošināšana;
●● migrantu pozitīvā ieguldījuma Eiropas sabiedrībā popularizēšana.
Vērtēšanas komiteja piemēroja virkni kritēriju, lai novērtētu,
●● cik lielā mērā konkrētā iniciatīva ir spējusi sasniegt savu mērķauditoriju un
palielināt tās informētību par migrāciju,
●● kāda ir veiktās darbības ietekme ilgtermiņā un
●● tās ilgtspējīgs ieguldījums attiecīgo kopienu labklājības veicināšanā.
Turklāt iniciatīvām bija izvirzīti arī šādi kritēriji:
●● tām jābūt inovatīvām, radošām un oriģinālām;
●● tajās jābūt iesaistītiem pašiem migrantiem;
●● tām jābūt par piemēru, ko varētu pārņemt arī citi.

Artemisszio fonds

(HU) ir nevalstiska organizācija,
kurai ir vairāk nekā 20 gadu ilga
pieredze un kura darbojas ļoti grū
tos apstākļos, integrējot migrantus
un bēgļus sabiedrībā gan sociālā,
gan kultūras ziņā. Tās programma
Building Bridges ir palīdzējusi dau
dziem bēgļiem un migrantiem
justies kā daļai no Ungārijas sabied
rības, izmantojot brīvprātīgos
mentorus, kuri uzņem bēgļus savā
paspārnē un palīdz viņiem apgūt
vietējo valodu, tradīcijas un kultūru.
Gatavojoties dalībai vietējā darba
tirgū, migranti iegūst arī arod
izglītību. Organizācija vēlas plašāk
izvērst šo programmu, kas patlaban
var vienlaikus palīdzēt 60 cilvē
kiem, lai veidotu lielāku kopienu,
kura nemitīgi paplašinās — “Miras
kopienu Ungārijā”.

4

“EESK Info”: Lūdzu, pastāstiet, ko šīs
balvas saņemšana nozīmē jums un
jūsu organizācijai.

Kā jūs izmantosiet šo īpašo finansējumu, lai uzlabotu migrantu aprūpi
un labklājību?

AF: Balva apliecina, ka mums ir skaidrs
priekšstats par problēmu, kā arī par
iespējamajiem tās risinājumiem. Tā
parāda, ka mēs neesam vieni un ka
varam paļauties uz atbalstu, kuru sniedz
pārējie. Tā arī liecina par atzinību mūsu
līdz šim veiktajam darbam. To mēs ļoti
augstu vērtējam un ļoti lepojamies ar to.

Sākot no 2017. gada, mēs vairs nesa
ņemsim UNHCR palīdzību, ko saņēmām
2016. gadā, lai izveidotu Miras kopienas
kodolu, jo pašlaik Ungārijā nav bēgļu
krīzes, vismaz ciktāl ir runa par skaitu.
Tomēr tas nenozīmē, ka stāvoklis ir
labs. Bēgļi un patvēruma meklētāji, kuri
mitinās Ungārijā, pašlaik saskaras ar
aizvien grūtākiem nosacījumiem, kā arī
ar atstumšanu ne tik daudz no sabiedrī
bas kā no iestāžu puses. Mūsu mērķis ir
nodrošināt viņiem drošu kopienu, kurā
viņi var rast sev mājvietu un gatavoties
kļūt par noderīgiem Ungārijas sabied
rības locekļiem. Liels brīvprātīgo skaits
palīdz uzturēt šo kopienu, taču mūsu
izmaksas joprojām ir augstas. Nau
das balvu mēs izmantosim, lai segtu
kopienas uzturēšanas izmaksas, kuru
ievērojama daļa ir saistīta ar pastāvīgo
apmācību, kas tiek nodrošināta brīvprā
tīgajiem mentoriem un valodu skolotā
jiem.
l

Ko jūs ieteiktu citām organizācijām, kas vēlas panākt, ka šādas
darbības un programmas nodrošina
rezultātus?
Bēgļu stāvoklis dažādās valstīs ir atšķi
rīgs, un tas mainās ik brīdi. Ir svarīgi ne
tikai ātri reaģēt uz krīzēm, bet arī sniegt
palīdzību un saglabāt impulsu, kas gūts
no kopīgās rīcības panākumiem ilgter
miņā. Mēs uzskatām, ka to vislabāk var
panākt, ja mēs pēc iespējas samazināsim
distanci starp palīdzības sniedzējiem un
saņēmējiem un radīsim vidi, kurā ikviens
neatkarīgi no sava statusa var kļūt palīgs.

Balvas pasniegšanas ceremonija notika 2016. gada 15. decembrī Briselē. Uzva
rētāji un pārējie laureāti balvās kopumā saņēma EUR 50 000.
Iepriekšējos gados balva tika piešķirta dažādiem projektiem un iniciatīvām, kuru
mērķis bija cīņa ar nabadzību un sociālo atstumtību, atbalsts romu kopienām,
ilgtspējīga dzīvesveida un zaļo darbvietu veicināšana, kā arī tīklu veidošanas,
izglītības un izpratnes veicināšanas kampaņu rosināšana un jauniešu interešu
aizstāvība.
l

JAUNA
PUBLIKĀCIJA
EESK ir publicējusi brošūru, kurā
iekļauta informācija par pieciem
balvu ieguvušajiem projektiem.
Brošūrā sniegta arī pamatinfor
mācija par balvu pilsoniskajai
sabiedrībai kopumā un par EESK
plašo darbu virzībā uz Eiropas
migrācijas un patvēruma poli
tiku. Brošūru var lejupielādēt:
http://www.eesc.europa.eu/
resources/docs/qe-04-16-734en-n.pdf
l
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“

Mazi bērni no Sīrijas, Irākas un Afganistānas ar rokām rāda mums uz maizi. Viņi nezina vārdu “ēdiens”.

Kāda cilvēka sirds var neiesāpēties, kad viņš redz, ka mazs bērns ēd zemi?

(EL) ir 77 gadus vecs grieķu maiznieks, kurš krīzes kulminācijas laikā katru dienu
izcepa vairāk nekā 100 kg maizes un izdalīja to izmisušajiem bēgļiem, kuri bija nonā
kuši Kosas salā, kas atrodas pavisam netālu no Turcijas krasta. Viņa augstsirdība
iedvesmoja kolēģus, iedzīvotājus, viesnīcu īpašniekus un daudzus citus, kas pēc
tam sekoja viņa piemēram.

© Shutterstock

Dionysis Arvanitakis

”

Interview “EESK Info”: Lūdzu, pastāstiet, ko šīs balvas saņemšana nozīmē
jums un jūsu organizācijai.
DA: Man ir patiess gandarījums par šo
balvu. Es vēlētos sirsnīgi pateikties ar
EESK saistītajiem cilvēkiem, kas šādi
izrāda cieņu migrantiem. Vēlos viņiem
arī pateikties par godu, kas man izrā
dīts, piešķirot šo balvu. Es jūtos kā uzva
rētājs, kad redzu, ka Eiropa sadzird šo
problēmu, ar ko saskaras ne tikai mana
sala, bet arī visa Grieķija. Kaut Grieķi
jas iedzīvotāji saskaras ekonomiskām
grūtībām, viņi tomēr ir nodrošinājuši
izmitināšanu un pārtiku un izturējušies
pret šīm personām iespējami labākajā
veidā.
Ko Jūsu ieteiktu citām organizācijām, kas vēlas panākt, ka šādas

darbības un programmas nodrošina
rezultātus?
Mēģiniet sniegt, cik vien daudz iespē
jams. Es domāju, ka ir svarīgi par šiem
centieniem informēt iespējami vairāk
cilvēku, jo esmu pārliecināts: jo vairāk
cilvēku veltīs pūles, jo labāki būs rezul
tāti un jo pozitīvāka būs ietekme uz to
cilvēku nākotni, kuri cieš.
Kā Jūs izmantosiet šo īpašo finansējumu, lai uzlabotu migrantu aprūpi
un labklājību?
Manai ģimenei un man pieder maiznīca,
kas ražo konditorejas izstrādājumus un
maizi. Nauda tiks atvēlēta mūsu maza
jam uzņēmumam, un tas man ļaus sniegt
šiem cilvēkiem iespējami daudz palīdzī
bas, kā to esmu darījis līdz šim.
l

“

Starp vienu saziņas reizi un nākamo viņi

pārstāj būt neredzamas figūras, kuras paiet viena otrai
garām uz ielas, un kļūst vienkārši par divām ģimenēm,
kuras veido savstarpējās attiecības uz vienlīdzīgiem
pamatiem, un līdz ar to tiek noārdītas rasisma,
ksenofobijas, baiļu un neuzticēšanās sienas.

© SOS Racismo Gipuzkoa

”

SOS Racismo Gipuzkoa

(ES) ir SOS Racismo filiāle, kas atrodas Sansevastjanā un ir izveidota 1993. gadā, lai apkarotu rasismu, neiecietību un kseno
fobiju. Uzvarējušais projekts — Bizilagunak jeb “Ģimene blakus durvīs” — ir balstīta uz ideju, kura ir ļoti vienkārša, kaut gan
sarežģīti īstenojama praksē: vietējā ģimene savās mājās uzņem migrantu ģimeni, pacienājot ar maltīti, lai viņi varētu pārrunāt
un uzzināt vairāk viens par otru un kļūt par patiesiem kaimiņiem. Pozitīvie rezultāti ir bijuši ļoti ievērojami. Projekta apjoms
ir palielinājies no 60 maltītēm 2012. gadā (120 ģimenes) līdz 260 maltītēm 2015. gadā (520 ģimenes), un ir pierādījies, ka
ievērojami mazinājusies nedrošības sajūta un palielinājušās pozitīvas emocijas, piemēram, apbrīna attiecībā pret migrantiem.

“EESK Info”: Lūdzu, pastāstiet, ko šīs
balvas saņemšana nozīmē jums un jūsu
organizācijai.
SOS Racismo: Pirmkārt un galvenokārt tā
ir atzinība tūkstošiem cilvēku, kuri ik gadu
ir pārvērtuši savas mājas par integrācijas
mikrotelpu, kā arī brīvprātīgajiem un orga
nizācijas dalībniekiem, kuri gadu no gada
ir strādājuši, lai paplašinātu šo iniciatīvu.
No institucionālā viedokļa balvas piešķir
šana izpaužas kā atbalsts mūsu darbam

un centieniem meklēt jaunus veidus,
kā veicināt līdzāspastāvēšanu. Tā ir arī
atzinība organizācijām, kuras ir snie
gušas finansiālu atbalstu šai iniciatīvai.
Mēs ceram, ka šis atbalsts iesakņosies
un pieaugs, iesaistot jaunus finansiālos
atbalstītājus.
Ko jūs ieteiktu darīt citām organizācijām, lai tās panāktu, ka šādas
darbības un programmas nodrošina
rezultātus?

Mūsu pirmais padoms ir uzdrīkstēties
darīt kaut ko atšķirīgu. Vienīgais risks ir
tas, ka var neizdoties tik labi, kā esam
to vēlējušies, un ka nāksies atgriezties
sākumpozīcijā.
Mūsu otrais padoms ir izvērtēt un pār
domāt, kas aizvadītajā gadā nav tik labi
veicies, un pakāpeniski panākt uzlabo
jumus nākamajos gados. Integrācija
un inovācija ir procesi, kas noris vidējā
termiņā.

Treškārt, iesaistīt visu komandu: ikvie
nam jābūt pārliecinātam par ideju, un
tai ir jābūt kopējai pieejai.
Ceturtkārt, integrācijas process un
rasisma un ksenofobijas apkarošanas
centieni prasa spēcīgu sinerģiju starp
publisko un privāto sektoru. Ir jāiesaista
citas publiskās organizācijas, lai inicia
tīva kļūtu piederīga “ikvienam” un tāda,
kas liks pamatus atkārtošanai nākotnē.
Piektkārt, ir jāpanāk, ka rezultāts ir
redzams: iniciatīvām jābūt sabiedrībai
zināmām un tās atzītām.

Mūsu sestais padoms ir koncentrēties
tieši uz reālajiem dalībniekiem, veicinot
informētību par realitāti attiecībā uz
migrantiem un ārvalstniekiem, ar mērķi
radīt pievienoto sociālo vērtību, tostarp
iekļaujot šos jaunos pilsoņus mūsu vidē.
Kā jūs izmantosiet šo īpašo finansējumu, lai uzlabotu migrantu aprūpi
un labklājību?
Mēs veltīsim naudas balvu sava darba
uzlabošanai, veicinot līdzāspastāvēšanu
un integrāciju kā vienu no veidiem, kā
ierobežot rasismu un ksenofobiju mūsu
reģionā.
l
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“

Ja viena maza organizācija — tāda kā mūsējā — var

paveikt tik daudz, tikai padomājiet, cik daudz varētu paveikt
visas valstis kopā!

”

“

SOS MEDITERRANEE ir vienkāršu iedzīvotāju grupa, kas uzskata: ja
politiķi to nespēj, mēs varam kaut ko darīt un mums ir kaut kas jādara, lai
aizsargātu cilvēku dzīvību un cieņu. Pēdējo 11 mēnešu laikā esam izglābuši 6600
cilvēku. Viņi kāpj uz mūsu kuģa klāja, guvuši traumatisku pieredzi, bet arī cerību
pilni. Aquarius un tā komanda ir vienīgais neatkarīgais pilsoniskas sabiedrības
kuģis, kas šajos skarbajos ziemas mēnešos turpina darboties Vidusjūrā. Mēs
gribētu, ka mūsu darbība nav vajadzīga. Un mēs gribētu arī to, ka neesam
vienīgie. Bet kā iedzīvotāji, kas var rīkoties un kam ir jārīkojas, mēs turpināsim
izrādīt solidaritāti cilvēkiem, kuri ierodas Eiropā, lai rastu glābiņu un patvērumu.
Mēs joprojām rosinām nodrošināt drošas un likumīgas iespējas ieceļot un jūrā
sniegt efektīvāku un lielāku palīdzību nekā tā, ko mēs pašlaik spējam nodrošināt.
Mēs to rosinām, jo šodien arī mēs ceram, ka Eiropa būs kontinents, kur cilvēcība
ir vērtība, par ko ne tikai runājam, bet ko arī praktiski aizstāvam.

SOS MEDITERRANEE

ir Vācijas, Francijas un Itālijas nevalstiskā
organizācija, kas palīdzējusi izglābt vairāk
nekā 5400 cilvēku, organizējot meklēšanu
un glābšanu Vidusjūras teritorijā starp Sicī
liju, Lampedūzu un Lībiju, proti, migrācijas
maršrutā, kurā tūkstošiem cilvēku noslīkuši,
mēģinot šķērsot jūru neizturīgās un pārpildī
tās cietsirdīgu kontrabandistu vadītās laivās.
SOS MEDITERRANEE sadarbojas ar organizāciju
“Ārsti bez robežām” un Itālijas un ES vienībām,
izmantojot pārveidotu tirdzniecības kuģi Aquarius - un paļaujoties uz komandu, kuru
veido galvenokārt brīvprātīgie.
“EESK Info”: Lūdzu, pastāstiet, ko šīs balvas saņem
šana nozīmē jums un jūsu organizācijai.
SOS MEDITERRANEE: Mums ir liels gods saņemt šo
balvu. Uzskatām, ka tā ir atzinība par svarīgo darbu,
ko SOS MEDITERRANEE grupas veic uz mūsu kuģa
AQUARIUS un starptautiskās apvienībās Francijā,
Itālijā un Vācijā.

ILIAKTIDA

(EL) ir bezpeļņas organizācija, kas izveidota Lesbā un kas palīdz apmierināt bēgļu un migrantu
pamatvajadzības, nodrošinot viņiem sociālo, juridisko, valodu, medicīnisko un psiholoģisko atbalstu,
kuru sniedz profesionāls personāls. Tās galvenā rūpe un mērķis ir panākt, lai bēgļi atstātu nometnes
un nonāktu vietējā sabiedrībā. Balstoties uz šo koncepciju, organizācija apsaimnieko vietējos viesu
namus un dzīvokļus, kur bēgļi var uzsākt jaunu ikdienas dzīvi, iepirkties, gatavot ēdienu, baudīt vietē
jos kultūras pasākumus, tikties ar vietējiem iedzīvotājiem un veidot ar viņiem draudzīgas attiecības.
Organizācija rosina migrantus dot ieguldījumu tās darbībā un dalīties pieredzē ar jaunpienācējiem
un vietējiem iedzīvotājiem. Noteikts skaits migrantu un bēgļu pat ir atraduši darbu un spēruši pirmos
soļus ceļā uz jaunu, patstāvīgu un integrētu dzīvi Grieķijā.

”

Ko jūs ieteiktu darīt citām organizācijām, lai
tās panāktu, ka šādas darbības un programmas
nodrošina rezultātus?
SOS MEDITERRANEE ir Eiropas mēroga organizācija,
kuras darbinieki un locekļi, kuru līdzšinējā pieredze
ir dažāda, ir apvienojušies, lai izrādītu solidaritāti
grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Mēs varam darīt
to, kas ir mūsu kā iedzīvotāju spēkos. Citas orga
nizācijas var arī ieguldīt savu dažādo zinātību, lai
praktiski aizsargātu Eiropas vērtības. Prioritārs
uzdevums vienmēr ir glābt dzīvības un atvieglot
grūtībās nonākušo cilvēku ciešanas, vienlaikus
meklējot humānus ilgtermiņa risinājumus.
Kā jūs izmantosiet šo īpašo finansējumu, lai
uzlabotu migrantu aprūpi un labklājību?
Balvā piešķirtos līdzekļus un mūsu dāsno līdzekļu
devēju atbalstu izmantosim, lai arī turpmāk kā
vienīgā neatkarīgā organizācija, kas skarbajos zie
mas mēnešos darbojas Vidusjūras centrālajā daļā,
nodrošinātu ārkārtas situācijā nonākušo cilvēku
glābšanu.
l

© SOS MEDITERRANEE

“EESK Info”: Lūdzu, pastāstiet, ko šīs balvas
saņemšana nozīmē jums un jūsu organizācijai.
I: Šī balva ir dāvana mums visiem. Tā ir atzinība
par visiem pasākumiem, ko mēs esam veikuši un
turpināsim veikt. Tas ir prieks, kurš tevi iedvesmo,
kad atgriezies mājās noguris.
Ko jūs ieteiktu darīt citām organizācijām, lai
tās panāktu, ka šādas darbības un programmas
nodrošina rezultātus?
Katram indivīdam un katrai organizācijai ir jāmācās
strādāt komandā un sadarboties ar citiem. Mums ir
nepieciešams uzklausīt mūsu kolēģu viedokļus un
uzskatus un censties izturēties pret visiem nelaimē
nonākušajiem cilvēkiem tā, it kā tie būtu mēs vai
mūsu pašu ļaudis. Mums ir jāuzņemas riski cilvēku
interesēs. Mums nevajadzētu projicēt mūsu pašu
vajadzības uz imigrantiem, bet gan vienkārši mēģi
nāt reaģēt uz viņu patiesajām vajadzībām.
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Turklāt programmas būtu jāīsteno, nodrošinot pār
redzamību. Tāpēc ir vajadzīgs stingras pārvaldības
un elastīguma apvienojums.
Kā jūs izmantosiet šo īpašo finansējumu, lai
uzlabotu migrantu aprūpi un labklājību?
Mēs vēlētos izmantot šo naudas balvu, lai izvei
dotu pilotprojektu, kura mērķis ir integrēt vietējās
kopienās cilvēkus, kuriem ir piešķirts patvērums,
un galvenais mērķis ir palīdzēt viņiem atrast
darbu. Labs instruments, ko mēs vēlamies pilnībā
izmantot, ir esošie tiesību akti sociālās ekonomi
kas jomā.
Mūsu mērķis ir turpināt savus plānus izveidot
kooperatīvo uzņēmumu, kas sastāvētu no pamat
darbiniekiem un partneriem — gan migrantiem,
gan vietējiem iedzīvotājiem, kuri vēlas apvienot
spēkus.
l

Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi:
2017. gada pasākumi sākas
Pārstāvji no 33 Eiropas skolām ieradīsies Briselē, lai spriestu par Eiropas
nākotni
Šodien Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komi
teja (EESK) izraudzījās skolas, kas šogad piedalīsies
tās svarīgākajā jauniešiem paredzētajā pasākumā
“Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi!”. Klātesot EESK priekš
sēdētāja vietniekam komunikācijas jautājumos
Goncalo Lobo Xavier un EESK sabiedrisko attiecību
grupas locekļiem Katiana Vicens Guillén (Darba
ņēmēju grupa — ES) un Indrė Vareikytė (Dažādu
interešu grupa — LT), 2016. gada 14. decembrī
notika pasākuma dalībnieku izloze, kurā piedalījās
680 skolas, kas bija pieteikušās.

kandidātvalstīm (Albānijas, bijušās Dienvidslāvijas
Maķedonijas Republikas, Melnkalnes, Serbijas un
Turcijas).
2017. gadā Komitejas gadskārtēja pasākuma “Jūsu
Eiropa, jūsu lēmumi!”, kas jauniešiem no visas Eiro
pas dod iespēju apmainīties ar viedokļiem par ES
vakardienu, šodienu un rītdienu, temats būs Romas
Līguma 60. gadadiena. Katra skola nosūtīs uz Briseli
delegāciju, kurā būs trīs 16–17 gadīgi skolēni un viens
skolotājs, kas 2017. gada 30. un 31. martā piedalīsies
jaunatnes plenārsesijā, kura notiks vienlaikus ar EESK
plenārsesiju. Briselē skolēni kopīgi darbosies, deba
tēs un balsos par politiskiem problēmjautājumiem,

Šajā iniciatīvā iesaistīsies trīsdesmit trīs vidusskolas,
pa vienai no katras no 28 ES dalībvalstīm un piecām

Polijas delegācija Eiropas Ekonomikas un
sociālo lietu komitejā cenšas veidot ciešāku
sadarbību ar svarīgākajām iestādēm Polijā
© EK pārstāvniecība Polijā

© MRPiPS

Polijas delegācija Ģimenes, darba un sociālās
politikas ministrijā
2016. gada 16. decembrī, tūlīt pēc EESK plenār
sesijas, Polijas delegācija Eiropas Ekonomikas un
sociālo lietu komitejā apmeklēja svarīgākās iestādes
Varšavā, lai informētu par EESK pašreizējo darbību
un apspriestos, kādās jomās iespējama sadarbība.
Īpaša uzmanība tika veltīta Polijas ziņotāju izstrādā
tajiem pašiniciatīvas atzinumiem, kas pieņemti EESK
pašreizējā pilnvaru perioda pirmajā gadā.
Ar nesen iecelto Eiropas Komisijas pārstāvniecības
Polijā direktoru Marek Prawda galvenokārt tika
apspriesta pilsoniskās sabiedrības un Eiropas Komi
sijas pārstāvniecības sadarbības paplašināšana,
tostarp pārstāvniecības palīdzība informēšanā par
EESK darbību, un būtiskas problēmas, kas saistītas
ar Eiropas integrāciju.
Ar Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Polijā direk
toru Jacek Safuta galvenokārt tika apspriesti līdzekļi,
ko varētu izmantot, lai veicinātu iedzīvotāju dalību

ar kuriem ES šajā grūtajā laikā saskaras, un nāks klajā
ar ierosinājumiem, kā tos risināt.
Drīz sāksies iniciatīvas “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi!”
pirmais posms, kurā EESK locekļi apmeklēs izraudzī
tās skolas savā valstī, lai palīdzētu skolēniem saga
tavoties jaunatnes plenārsesijai, iepazīstinot viņus
ar EESK darbību un izskaidrojot Komitejas lomu ES
iestāžu struktūrā.

Ar šo iniciatīvu EESK, pilsoniskās sabiedrības vie
dokļa paudēja, vēlas panākt, ka ES politikas vei
došanā tiek uzklausīti jaunākās paaudzes viedokļi,
pieredze un idejas.
Pilns izraudzīto skolu saraksts ir pieejams šeit:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eventsand-activities-your-europe-your-say-2017-selec
ted-schools
l

Zemes pieejamība — nopietna
Eiropas lauksaimnieku problēma
EESK locekļi 2016. gada 7. decembrī piedalījās kon
ferencē “ES lauksaimnieki un zemes pieejamība”,
ko Eiropas Zaļo partija rīkoja EESK un Eiropas Parla
menta telpās Briselē.
EESK Lauksaimniecības, lauku attīstības un vides spe
cializētās nodaļas priekšsēdētājs Brendan Burns kā
piemēru minēja savu valsti Skotiju, kur 50 % zemes
pieder tikai 500 cilvēkiem, kuri galvenokārt nedzīvo
Skotijā, un tāpēc valstī ir ciemati, kuros vērojama
lejupslīde, ainavas, kam raksturīga pamestība, un
tautsaimniecības pavājināšanās.

Polijas delegācija Eiropas Komisijas pārstāvniecībā
Polijā
nākamajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās un papla
šinātu pilsoniskās sabiedrības un Eiropas Parlamenta
Informācijas biroja sadarbību.
Pēdējā tikšanās Ģimenes, darba un sociālās politikas
ministrijā pavēra iespēju informēt valsts sekretārus
Krzysztof Michałkiewicz un Stanisław Szwed par sva
rīgo darbu, ko veic EESK locekļi no Polijas un EESK
kopumā. Spraigajās debatēs, kurās piedalījās arī
piecu nozīmīgu ministrijas departamentu direktori,
viesi informēja par virkni svarīgu EESK atzinumu.
Īpaša vērība tika veltīta tikai pirms divām dienām
pieņemtajam atzinumam par Darba ņēmēju norī
košanas direktīvu. Ministrijas pārstāvji atbildēja uz
vairākiem jautājumiem, skaidrojot Polijas valdības
nostāju attiecībā uz Eiropas Komisijas priekšlikumu.
Viņi arī piedāvāja uzņemties EESK pasākumu, piemē
ram, semināru un uzklausīšanas sanāksmju, rīkošanu,
atzīstot, ka šādi pasākumi ir efektīvs līdzeklis, lai Poli
jas sabiedrībā popularizētu ES vērtības. (kp)
l

Kopš 1999. gada Skotija cenšas mainīt šo stāvokli un
saskaras ar daudziem šķēršļiem, piemēram, tiem, ar
ko saskaras kopienas, kad tās vēlas iegādāties zemi
no īpašniekiem, kuri dzīvo tālu no Skotijas. “Stāvoklis Skotijā ir kavējis lauku ilgtspējīgu attīstību ļoti lielā
valsts daļā un ļoti lielas sabiedrības daļas ilgtspējīgu
attīstību, un tam vajadzētu būt piemēram, kas brīdina
Eiropu,” sacīja Burns kungs.
Transnacionālā institūta, kas atrodas Amsterdamā,
pārstāve Sylvia Kay daudzus gadus vērtē stāvokli
Eiropas lauksaimniecībā un zemes pieejamības jomā,
un viņa konferencē informēja par satraucošiem rādī
tājiem: Eiropā 3 % lauku saimniecību kontrolē 52 %
zemes, un 11 % lielo lauku saimniecību (lielākas nekā
100 ha) kontrolē 75 % lauksaimniecības zemes. Bul
gārijā stāvoklis ir vēl sliktāks, jo 83,5 % zemes pieder
tikai 2 % lauksaimnieku. Somijā lielo lauku saimnie
cību skaits ir pieaudzis vairāk nekā pieckārt (5,5 rei
zes) un to kontrolē esošās lauksaimniecības zemes
platības ir palielinājušās sešas reizes. Nīderlandē lielo
lauku saimniecību skaits ir trīskāršojies.
Vienlaikus Eiropā vērojams, ka ļoti būtiski samazi
nās mazo lauku saimniecību (līdz 10 ha) skaits: no
1995. līdz 2013. gadam darbojās 12 miljoni šādu

saimniecību, bet pašlaik darbojas vairs tikai 8 miljoni,
un tas nozīme, ka to skaits ir samazinājies par 33 %.
Igaunijā 10 gadu laikā, no 2003. līdz 2013. gadam,
mazo saimniecību skaits samazinājies par 62 %.
Būtiskā īpašumtiesību koncentrācija (tas attiecas gan
uz piegādātājiem, gan uz klientiem) un tāda attīstī
bas tendence kā lauku saimniecību skaita samazinā
šanās un vienlaicīga to platību palielināšanās rada
problēmas augšupējā un lejupējā tautsaimniecībā,
jo tiek likvidētas darbvietas un lauku rajoni iznīkst.
EESK jau ilgu laiku meklē risinājumus un ir rosinā
jusi gan atbalstīt mazos lauksaimniekus, gan Eiropā
īstenot taisnīgāku un ilgtspējīgāku kopējo lauksaim
niecības politiku. EESK pauž īpašas bažas par dažām
sekām, ko Eiropas Savienībā rada kapitāla brīva
aprite, kura nostiprināta Līgumos, un ir aicinājusi
Eiropas Parlamentu un Padomi apspriest, vai kapi
tāla brīvas aprites princips būtu jāgarantē attiecībā
uz lauksaimniecības zemes atsavināšanu un iegādi.
(sma)
l

EESK un ES un Krievijas Pilsoniskās sabiedrības forums pievēršas jautājumiem par
pilsoniskās sabiedrības stāvokli un migrācijas politiku
EESK un ES un Krievijas foruma trešajā kopīgajā
seminārā 2016. gada 23. novembrī notika ES un
Krievijas pilsoniskās sabiedrības organizāciju pār
stāvju viedokļu apmaiņa par pilsoniskās sabiedrī
bas stāvokli Krievijā un Eiropā, kā arī par migrācijas
jautājumiem.
“Abu pušu pilsoniskās sabiedrības saziņa ir ES un
Krievijas ekonomisko un sociālo attiecību neatņemama daļa. Ārkārtīgi svarīgi ir nodrošināt, ka Krievijas un ES pilsoniskā sabiedrība var brīvi sadarboties
un tādējādi palīdzēt veidot savstarpēju uzticēšanos,”
teica EESK Ārējo attiecību specializētās nodaļas
priekšsēdētāja Dilyana Slavova (Dažādu interešu
grupa — BG).

ES un Krievijas Pilsoniskās sabiedrības foruma
koordinācijas komitejas loceklis Yuri Dzhibladze norādīja: “Negatīvā attieksme pret pilsonisko
sabiedrību Krievijā ir pastiprinājusies — “ārvalstu
aģentu” sarakstā kopš šā likuma stāšanās spēkā
pirms četriem gadiem iekļautas gandrīz 150 NVO.
Daudzām organizācijām darbība bijusi jāpārtrauc;
citas turpina cīnīties un saskaras ar spēcīgu politisko, juridisko un finansiālo spiedienu un dažreiz
pat fiziskiem uzbrukumiem. Ironiski, bet pilsoniskās
sabiedrības stāvoklis dažās ES dalībvalstīs, jo īpaši
Ungārijā un Polijā, arī ir sācis pasliktināties. Ļoti svarīgi ir tas, ka problēma saistībā ar pilsoniskās sabiedrības brīvības ierobežojumiem — gan Krievijā, gan

ES — joprojām ir augsta prioritāte ES dalībvalstu un
ES iestāžu politikā.”
EESK un ES un Krievijas Pilsoniskās sabiedrības
foruma locekļi pauda dziļas bažas par pilsoniskās
sabiedrības organizāciju un aktīvistu stāvokļa
pasliktināšanos Krievijā kopš 2015. gada jūnija.
Lielas bažas dalībniekos radīja arī stāvoklis tiesis
kuma un pamatbrīvību jomā Krievijā. Viņi uzsvēra,
ka ES un Krievijas dialoga darba kārtības prioritātei
jābūt demokrātisko procedūru atbalstam neatka
rīgi no politiskajām, saimnieciskajām un drošības
interesēm. Dalībnieki aicināja palielināt ES atbal
stu Krievijas pilsoniskajai sabiedrībai.

Semināra dalībnieki pievērsās arī politiskajām un
sociālajām sekām, ko radījusi bēgļu un migrantu
ierašanās ES dalībvalstīs un Krievijā, kā arī pārska
tīja politikas risinājumus, kuri izstrādāti saskarsmei
ar jauno realitāti ES, valstu un īpaši vietējā līmenī.
Pārstāvji uzsvēra dažas izmaiņas saistībā ar bēgļu
krīzi Eiropā, kura nespēja ievērot cilvēka cieņas
principu un starptautiskās saistības.
Nobeigumā tika apskatīti nesen ieceļojušo per
sonu integrācijas sociāli ekonomiskie aspekti Krie
vijā un ES vietējā līmenī, kā arī lielākās problēmas
un piemēri saistībā ar labas integrācijas praksi.
(cad)
l
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Mazāk ir vairāk — Darba devēju grupa pret pārmērīgu
regulējumu
EESK Darba devēju grupa
ES tiesību aktu pārcentīga transpo
nēšana valsts līmenī kaitē vienotajam
tirgum, palielina izmaksas un kavē
attīstību. Daudzu dalībvalstu valdības
transponēšanu izmanto kā izdevību
risināt iekšpolitikas jautājumus, un rezul
tāts ir “pārmērīga reglamentēšana”. Šī
negatīvā tendence nelabvēlīgi ietekmē
uzņēmējdarbību, un no tās ir pēc iespē
jas jāizvairās. Uzņēmēji paļaujas uz labu
regulējumu un konsekventu un stabilu
tiesisko satvaru gan valsts, gan ES līmenī.
Tie ir daži no secinājumiem konferencē
“Eiropas tiesību transponēšana — liels
izaicinājums saimnieciskajai darbībai”,
kas 2016. gada 6. decembrī notika
Zagrebā, Horvātijā.
Uzņēmēji atzinīgi vērtē to, ka labāks
regulējums ir viena no Eiropas Komisi
jas prioritātēm. Lai pilnībā izmantotu
labāka regulējuma sniegtās priekšrocī
bas, līdzīgu pieeju jāpiemēro, kad valsts
tiesību aktos tiek iestrādātas ES direk
tīvas. Darba devēji nemitīgi uzsver, ka
izaugsmes priekšnoteikums ir stabils,
paredzams un vienkāršs tiesiskais regu
lējums. Tiesību aktu “uzlabošana” ir
novedusi pie pārmērīgas reglamentē
šanas, radījusi dalībvalstu regulējuma
atšķirības, izkropļojusi saskaņotību un
kaitējusi vienotajam tirgum.

EESK Darba ņēmēju grupa
Darba ņēmēju grupa rīkoja kultūras
pasākumu saistībā ar grāmatas “La
troisième guerre mondiale est sociale”
(Trešais pasaules karš ir sociāls) atvērša
nas svētkiem. Šo grāmatu ir sarakstījis
Bernard Thibault, bijušais Francijas
Vispārējās darba konfederācijas (CGT)
ģenerālsekretārs un SDO valdes loceklis.
Thibault kgs pats personīgi prezentēja
grāmatu.

Pirmās paneļdiskusijas dalībnieki
sniedza vispārēju pārskatu par labāku
regulējumu, REFIT un transponēšanas
praksi. Otrajā paneļdiskusijā dalībnieki
iepazinās ar nepareizas ieviešanas pie
mēriem un ES noteikumiem, kas neva
jadzīgi apgrūtina Eiropas ekonomikas

konkurētspēju. Konferenci kopīgi orga
nizēja EESK Darba devēju grupa un Hor
vātijas Tirdzniecības un amatniecības
kamera, kas ar Horvātijas Darba devēju
asociācijas un Horvātijas Tirdzniecības
kameras palīdzību nodrošināja arī pasā
kuma telpas un uzņemšanu. (lj)
l

Dažādu interešu grupas priekšsēdētājs Luca Jahier
atklāj Pilsoniskās sabiedrības forumu Centrāleiropā
un Austrumeiropā

Izdevniecībā Éditions de l’Atelier pub
licētās Bernard Thibault grāmatas “Trešais pasaules karš ir sociāls” virsraksts ir
apzināti provocējošs. Būdams Starptau
tiskās Darba organizācijas (SDO) valdes
loceklis un bijušais CGT ģenerālsekre
tārs, viņš atmasko minimālo izmaksu
kultu, kura vārdā darba ņēmēji tiek upu
rēti uz konkurences altāra, un konkrēti
ierosina stiprināt SDO lomu, ņemot vērā
tās vēsturisko misiju: “veicināt sociālo
taisnīgumu kā miera faktoru pasaulē”.

Pretēji plaši izplatītam uzskatam šo
tendenci var labot nevis ar nacionālis
tisku norobežošanos, bet gan veicinot
cilvēku vienlīdzību visās pasaules valstīs
un pieņemot aizsardzības standartus
gan attiecībā uz pienācīgu atalgojumu,
gan uz darba apstākļiem.
Pēc prezentācijas notika debates,
kuras vadīja Darba ņēmēju grupas
priekšsēdētāja Gabriele Bischoff un
kurās piedalījās dažādu arodbied
rību vadītāji, tostarp Luca Visentini,
Eiropas Arodbiedrību konfederācijas
ģenerālsekretārs, Susanna Camusso,
CGIL ģenerālsekretāre (Itālijas Vispārējā
darba ņēmēju konfederācija), Ignacio Toxo, CCOO ģenerālsekretārs (Confederación Sindical de Comisiones Obreras,
Spānija), Plamen Dimitrov (Darba
devēju grupa – BG), CITUB priekš
sēdētājs (Bulgārijas Brīvo arodbied
rību savienība), Rudy De Leeuw,
FGTB priekšsēdētājs (Beļģijas Vispārējā
darba federācija). (mg)
l
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Dažādu interešu grupa
Otrais Pilsoniskās sabiedrības forums
Centrāleiropā un Austrumeiropā notika
2016. gada 25. novembrī Bukarestē.
Dalīties pieredzē un uzskatos par
demokrātiju bija uzaicināti vairāk nekā
50 referenti no divpadsmit Eiropas
valstīm. Forumā bija plānots apspriest
visnopietnākos izaicinājumus un nākot
nes tendences un izpētīt, kā pilsoniskā
sabiedrība varētu uzņemties lielāku
atbildību un aktīvāku lomu situācijā, ar
kuru pašlaik saskaramies.
Forums vēlreiz apstiprināja, ka turpi
nās Centrāleiropas un Austrumeiropas
pilsoniskās sabiedrības organizāciju
tradīcija kopīgi rīkoties un sadarbo
ties; tas radīja jaunas idejas un mudi
nāja ES un Eiropas Ekonomikas zonas
pilsonisko sabiedrību vienoties par
vairākiem kopīgiem mērķiem. Atklāša
nas sēdē demokrātijas stāvokli Eiropā
katrs no savas perspektīvas aplūkoja

trīs referenti — Rumānijas sabiedris
kās apspriešanas un pilsoniskā dialoga
ministre Violeta Alexandru, Starptau
tiskā Demokrātijas un vēlēšanu palī
dzības institūta ģenerālsekretārs Yves
Leterme un EESK Dažādu interešu gru
pas priekšsēdētājs Luca Jahier. Galvenie
diskusijas temati bija saistīti ar politikas
veidotāju un pilsoniskās sabiedrības
lomu Eiropā, kurā valda aizvien lielāka

politiskā un sociālā nestabilitāte vien
laikus ar lēnu ekonomikas izaugsmi un
pastāvīgu taupību — šo situāciju paslik
tina neatrisinātais konflikts Tuvajos
Austrumos, migrantu un bēgļu plūsmas
uz Eiropu un ģeopolitiskās problēmas.
Foruma mērķis 2016. gadā bija stiprināt
demokrātiju un aizstāvēt pamatvērtī
bas, kas ir Eiropas izaugsmes pamatā.
(cl)
l

EESK ir sagatavojusi jaunu 3 minūšu garu video, kurā tā iepazīstina ar dažiem
saviem svarīgākajiem sasniegumiem ES tiesību aktu un politikas veidošanā, lai
tajos tiktu ņemtas vērā Eiropas iedzīvotāju vajadzības. Cīņa par cietušo tiesībām,
patērētāju aizsardzība, nabadzības apkarošana, atbalsts uzņēmumu izaugs
mei un darbvietu radīšanai, sociālās iekļaušanas veicināšana — tie ir tikai daži
konkrēti piemēri, kā Komiteja ir palīdzējusi uzlabot iedzīvotāju ikdienas dzīvi.
Videosižetā parādīts, kā Komiteja ir organizēta un kā strādā tās 350 locekļi, kuri,
pamatojoties uz praktisku pieredzi, konsultē ES likumdevējus un nodrošina, ka
Eiropas iedzīvotājiem ir iespēja tikt uzklausītiem.
Video var noskatīties šeit: europa.eu/!JG39PH

l

EESK Info irEESC
pieejams
un PDF formātā
atrodams Komitejas tīmekļa vietnē: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
info23
invalodās
23 languages:
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp

Redakcija:

Alun Jones (galvenais redaktors)
Daniela Marangoni (dm)

Šā izdevuma līdzautori:
Caroline Alibert-Deprez (cad)
Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Janine Borg (jb)
Jasmin Klotzing (jk)
Katerina Serifi (ks)
Krzystof Pater (kp)
Leszek Jarosz (lj)
Margarita Gavanas (mg)
Milen Minchev (mm)
Silvia M. Aumair (sma)

Coordination:
Daniela Marangoni (dm)

Izdevums noslēgts
2017. gada 5. janvārī
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/

“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 oficiāla atskaite par EESK darbību. Oficiālās atskaites tiek publicētas Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai citos Komitejas izdevumos.
Pārpublicēšana ir atļauta ar atsauci uz “EESK Info” (iesniedzot kopiju redaktoram).
Tirāža: 6500 eksemplāru.
Nākamais numurs iznāks 2017. gada februārī.
IESPIESTS TIKAI UZ PĀRSTRĀDĀTA PAPĪRA

2017. gada janvāris / 1


