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Dārgie lasītāji!
“Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”
un Romas līguma 60. gadskārta

Visaptveroša politika pārmaiņu virzībai
autobūves nozarē
© Shutterstock

Esmu šeit, Itālijas galvaspilsētā, gadā, kurā tiek atzīmēta Romas līguma 60. gadskārta, lai
piedalītos EESK rīkotajā konferencē, kas veltīta tieši Eiropas nākotnei.
Kad cilvēki man saka, ka nav sevišķa pamata svinēšanai, man rodas jautājums, vai viņi domā
pareizajā virzienā.
Vienotas Eiropas veidošanas loģika joprojām vairāk nekā jebkad ir dalībvalstu — un pat trešo
valstu — ekonomisko, sociālo un politisko lēmumu pamatā.
Daži varētu teikt, ka Eiropa nekad nav bijusi vēl sašķeltāka un ka tās iedzīvotāji ir pilnībā atsvešināti no Eiropas projekta. Bet vai tā patiešām ir?
Vai ir iespējams, ka ar gadu desmitiem ilgušo mieru — kaut arī ar dažiem vardarbības uzliesmojumiem — nepietiek, lai pārliecinātu eiropiešus noticēt tam, kas iepriekš šķita neiespējams,
ņemot vērā atšķirības starp valstīm? Vai ekonomikas izaugsme un cilvēku labklājības būtiska
uzlabošanās, pat ja acīmredzami ir reāli cietušas dažas sociālās grupas, jo īpaši jaunieši un
vecāka gadagājuma cilvēki, nedod mums pamatu būt gandarītiem par sasniegto?
Un vai straujā zināšanu attīstība, ko sekmē personu un preču brīva aprite, nedod mums pamatu
lepnumam un nepadara mūsu sociālo, kultūras, ekonomisko un politisko dzīvi vieglāku?
Domāju, ka atbildei uz visiem šiem jautājumiem vajadzētu būt pozitīvai.
Tagad bieži tiek rādīts ar pirkstu uz valdību, atklāti vainojot to par cilvēku neuzticēšanos Eiropai
jeb “Briselei”.
Patiešām ir daudz vieglāk novelt atbildību uz Briseli par visu slikto, kas notiek cilvēku dzīvē,
un tajā pašā laikā celt debesīs valdības par panākumiem, ko tās sakās gūstam sarunās. Brisele
bieži vien tiek padarīta par “bubuli” un vainota par visām traģēdijām.
Es uzskatu šādu attieksmi par ļoti netaisnīgu pret tiem, kuri radīja šo plānu Eiropas mieram un
labklājībai. Kopīgais projekts, ko viņi veidoja, jau no paša sākuma bija balstīts uz vēlmi radīt
labākus apstākļus cilvēkiem un tautām.
Es aicinātu tos, kuri — dažkārt pamatoti — kritizē Eiropas integrāciju, izdarīt nepieciešamu lietu:
izanalizēt izmaksas, ko radītu Eiropas integrācijas trūkums. Jā, mums jābūt reālistiskiem: kaut gan
tāds svarīgs partneris kā Apvienotā Karaliste atstāj ES, mums jāizvērtē sekas Eiropas pilsoņiem, ja šis
brīnišķīgais projekts izbeigtos. Mans iespaids ir tāds, ka Eiropas noliedzēji to nav kārtīgi pārdomājuši.
Tas nav tikai jautājums par to, ka “nav citas alternatīvas”. Manuprāt, mums jāturpina meklēt tādu
risinājumu, kas, neraugoties uz briesmīgajām “augšanas sāpēm”, vislabāk spēj reaģēt uz bažām,
ko pauž tūkstošiem iedzīvotāju — jauni vai gados vecāki, darba devēji, arodbiedrību biedri, darba
ņēmēji, visi, kuriem ir atšķirīgas politiskās idejas vai pārliecība, — īsāk sakot, mēs visi, kuri šeit
dzīvojam.

Pārejai uz elektromobilitāti, kā arī
tīklam pieslēgtu automobiļu un transportlīdzekļu autonomās vadīšanas
attīstībai būs vajadzīga visaptveroša
rūpniecības politika kopā ar līdzsvarotu
klimata, vides un enerģētikas politiku.
Tas ir galvenais vēstījums EESK ziņojumā “Autobūves nozare jaunas
paradigmas priekšvakarā?”, kurā
pausts aicinājums GEAR 2030 grupai
izstrādāt vērienīgas ilgtermiņa politikas ceļvedi.
“Autobūves nozare atrodas krustcelēs. Problēmjautājumi ir daudzējādi, tostarp par nākotni attiecībā uz

iekšdedzes dzinēju, piegādes ķēdi vai
pat par to, kurš — ja vispār kāds —
vadīs transportlīdzekli. Gandrīz viss, kas
gadu desmitiem autobūves nozarē ir
bijis spēkā un universāls, tagad ir zem
jautājuma zīmes,” norādīja ziņotāji
Georgi Stoev (BG – Darba devēju
grupa) un Monika Sitarova Hrusecka (SK – CCMI delegāte).

Tikai ar stipru ekonomiku Eiropa
spēs pārvarēt vētru

Tieši to, ko, neraugoties uz visām problēmām, mēs esam baudījuši pēdējos 60 gadus!
Gonçalo Lobo Xavier
EESK priekšsēdētāja vietnieks

6. aprīlī / EESK telpās Briselē
atklāta uzklausīšanas sanāksme
par tematu “Viltotas preces un
pirātpreces”

11. aprīlī / EESK telpās Briselē
Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI)
diena “Es piedalos!”

26.-27. aprīlī /
EESK telpās Briselē
EESK plenārsesija
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Atbildībai migrācijas jomā jābūt
sadalītai taisnīgi

Veicināt ekonomikas izaugsmi ir
ārkārtīgi svarīgi; tikai tad, ja Eiropai
būs stipra ekonomika, tā spēs labāk
pārvarēt politiskās un sociālās problēmas, ar kurām tai būs jāsaskaras. Tas
ir viens no galvenajiem vēstījumiem
EESK atzinumos, kas pieņemti šā gada
februārī. EESK uzskata, ka ar Juncker
plānu nepietiek, un aicina panākt lielākus privātos un publiskos ieguldījumus.

Eiropas Kopienas sešdesmitā
gadadiena — Veidosim nākotni!

Atzinumā par tematu “Eurozonas
ekonomikas politika” ziņotājs

ES ir jāuzņemas vadošā loma,
saistot lauksaimniecības
produktu tirdzniecību ar
ilgtspējīgas attīstības mērķiem

vienotajam noregulējuma fondam un
kopīgu budžetu īpaši eurozonai.

© Shutterstock

Eiropa vienmēr būs tāda, kādu to vēlas tās tautas. Tagad tām būs klāsts, no kā izvēlēties. Cerēsim, ka tās izdarīs gudru izvēli miera un vispārējas labklājības interesēs. Tagad ieklausīsimies
Eiropas jauniešos. Arī viņi vēlas mieru un labklājību.

ŠAJĀ IZDEVUMĀ

Ziņojumā analizētas četras tehnoloģiskas tendences, kas ietekmē autobūves nozari: transporta elektrifikācija
un dekarbonizācija, ražošanas procesa
digitalizācija, automatizēta transportlīdzekļu vadīšana un tīklam pieslēgti
automobiļi. (sma)
l

Neizbēgamās strukturālās pārmaiņas
var izjaukt visus elementus pašreizējā
vērtību ķēdē un radīt jaunus uzņēmējdarbības modeļus. “Mēs vēlamies
uzsvērt milzīgos izaicinājumus autobūves un autorūpniecības nozarei, bet

Martā mēs Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā pulcēsim jauniešus no visas Eiropas,
lai kopīgi atzīmētu Romas līguma 60. gadadienu. Viņi tiks aicināti no jauna pārdomāt Eiropas
nākotni. Iniciatīva “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” sniegs lielisku iespēju EESK uzņemt jaunas, svaigas
idejas par Eiropas nākotni, uz ko mēs visi katrā ziņā tieksimies.

TURPMĀKIE
NOTIKUMI

tai ir arī milzīgs potenciāls ekonomikas
izaugsmei un jaunu darbvietu radīšanai, ja mēs īstenosim pareizo politikas
satvaru. Uz nākotni vērsta politikas pieeja un Eiropas mēroga koordinācija un
sadarbība ir būtiska, lai palīdzētu nozarei ātri pielāgoties mainīgajiem apstākļiem,” sacīja Georgi Stoev.

Javier Doz Orrit (ES – Darba ņēmēju
grupa) un līdzziņotājs Petr Zahradnik (CZ – Darba devēju grupa) uzsver,
ka ES vajadzētu izmantot sabalansētu monetāro, fiskālo un strukturālo
instrumentu kopumu, lai veicinātu
ieguldījumus un izaugsmi. Atzinumā
ir atbalstīts Komisijas sākotnējais
priekšlikums par pozitīvu kopējo
fiskālo nostāju eurozonā un tiek aicināts izveidot Eiropas noguldījumu
apdrošināšanas sistēmu, kopēju
atbalsta mehānismu Banku savienības

www.eesc.europa.eu

Atzinumā par tematu “Gada izaugsmes pētījums par 2017. gadu”
EESK arī aicina nodrošināt ES pārvaldības elastību un iesaka izmantot īpaši
pielāgotus risinājumus. Ziņotājs Etele
Barath (HU – Dažādu interešu grupa)
uzskata, ka Eiropas Savienībai ir vajadzīga “ne tikai uz IKP balstīta” pieeja
izaugsmei, kas prasītu gan uz rezultātiem orientētu analīzi ar sociālo, vides
un ilgtspējas mērķu rādītājiem, gan
sociālā progresa veicināšanu.
Komiteja uzskata, ka ļoti svarīgs ir
ilgtermiņa politisko un stratēģisko
pamatnostādņu skaidrs un saprotams
apkopojums, ņemot vērā Komisijas
priekšsēdētāja Juncker desmit prioritātes un ES mērķus 2030. gadam. (mm)
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ES ir jāuzņemas Nepieciešami būtiski ieguldījumi
vadošā
Eiropas izglītības un apmācības
loma, saistot
sistēmās
lauksaimniecības
produktu
tirdzniecību ar
ilgtspējīgas
attīstības
mērķiem
Lauksaimniecības
produktu tirdzniecība vēl nekad nav
bijusi tik svarīga un
vienlaikus tik pretrunīgi vērtējama. Pēc
Eiropas Parlamenta
nesenā un joprojām
aktuālā balsojuma
par CETA pasaules
uzmanība ir pievērsta arī šogad gaidāmajai PTO Ministru konferencei. Paredzams, ka atkal
dominēs jautājums par lauksaimniecības produktu
tirdzniecību, un ES ir jāuzņemas galvenā loma.

Savā februāra plenārsesijā EESK pieņēma izpētes atzinumu “Augstas kvalitātes izglītība
visiem”, kas tika izstrādāts pēc ES prezidentvalsts
Maltas pieprasījuma. Paužot gandarījumu par to, ka
prezidentvalsts pievērsusies šim jautājumam, EESK
skaidri norādīja: ja dalībvalstis īstenos pēc krīzes
ieviesto taupības politiku, tās nespēs veikt ieguldījumus, kas vajadzīgi, lai augstas kvalitātes publiskā
izglītība būtu faktiski pieejama ikvienam. Jaunākie
pētījumi un ziņojumi liecina par ciešu saikni starp
izglītības nepietiekamību un zemu ienākumu
līmeni, tāpēc šai ir jābūt galvenajai prioritātei, lai
apkarotu nabadzību, kas strauji izplatās Eiropā.

Lauksaimniecības produktu tirdzniecībai ir izšķiroša nozīme arī vairuma ilgtspējīgas attīstības
mērķu (IAM) īstenošanā. Eiropas Savienībai, kas
ir lielākā lauksaimniecības produktu eksportētāja
un importētāja, ir vislabākās iespējas vadīt šo procesu; tā ir apliecinājusi interesi par tirdzniecību
un ilgtspējīgu attīstību un ir uzticams starpnieks,
kurš spēj veidot efektīvu saikni starp attīstītajām
valstīm un jaunattīstības valstīm.

EESK ir noteikusi vairākas prioritārās rīcības jomas,
tostarp šādas:

“ES ir pienācis laiks uzņemties vadošo lomu, lai
sekmētu šīs programmas īstenošanu visā pasaulē,”
sacīja Jonathan Peel (AK – Darba devēju grupa),
ziņotājs EESK atzinumam “Lauksaimniecība
tirdzniecības sarunās”, ko pieņēma 22. februārī. “ES būtu jābalstās uz vairākām nesenajām
KLP reformām. Jau iepriekšējā PTO Ministru konferencē ES apliecināja, ka tā spēj izvirzīt svaigas
un līdzsvarotas idejas, kam bija izšķiroša nozīme
brīdī, kad uz pozitīvu iznākumu bija tik maz cerību.
Vēlreiz jāatgādina, ka mēs vēlamies panākt, lai
ES būtu vienu soli priekšā mūsu tirdzniecības
partneriem.”

Personu ar invaliditāti tiesības ir jāņem vērā
visās ES politikas jomās un programmās, kas skar
migrantus un bēgļus. Tas ir minēts Apvienoto
Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar
invaliditāti tiesībām (UNCRPD) 11. pantā. Šī konvencija Eiropas Savienībā stājās spēkā 2011. gadā.
EESK aicina arī uzlabot personu ar invaliditāti līdzdalību humāno pasākumu plānošanā, īstenošanā
un uzraudzīšanā.

EESK savā atzinumā sniedz ieteikumus, kā panākt
daudzpusēju progresu, un mudina Komisiju
novērtēt ilgtspējīgas attīstības mērķu, Parīzes
nolīguma un ES nesen noslēgto tirdzniecības
nolīgumu iespējamo ietekmi uz lauksaimniecības
produktu tirdzniecību. (sma)
l

EESK aicina migrācijas krīzes risināšanai
veltītajos humānajos pasākumos iesaistīt
personas ar invaliditāti

Tie bija galvenie secinājumi, kas tika izdarīti
pēc EESK pastāvīgās izpētes grupas “Personu ar
invaliditāti tiesības” 2017. gada 14. februārī rīkotās publiskās uzklausīšanas “Bēgļu un migrantu
ar invaliditāti situācija”. Pasākuma mērķis bija
panākt, ka organizācijas, kas strādā ar bēgļiem,
ir labāk informētas par personu ar invaliditāti
tiesībām un īpašajām vajadzībām, un tādējādi
pievērst uzmanību situācijai, kādā atrodas bēgļi
un migranti ar invaliditāti.

JAUNS VIDEO
Jaunā sešu minūšu videoierakstā
atspoguļots, kā EESK ar savu locekļu
starpniecību dod pilsoniskajai sabiedrība unikālu iespēju aktīvi iesaistīties ES
politikas un tiesību veidošanas procesā.
Pamatojoties uz zināšanām par reālo
dzīvi, EESK ir pieņēmusi tūkstošiem
atzinumu, kas palīdz uzlabot vienkāršo
ES iedzīvotāju ikdienu.
Šie atzinumi ir veidojuši Eiropu, sekmējot nodarbinātību un labu praksi
tādās jomās kā vide, enerģētikas politika, aviācija un sociālā ekonomika. Ar tiem EESK ir atbalstījusi
demokrātijas, brīvības un cilvēktiesību principu ievērošanu visā pasaulē un cīnījusies par visu ES
iedzīvotāju, īpaši visneaizsargātāko, līdztiesību.
Sociālās ekonomikas uzņēmumi, nabadzība, ES aviācijas nozare... — tie ir daži reāli piemēri tam,
kā EESK darbs ir ietekmējis mūsu ikdienas dzīvi. Visu triju EESK grupu priekšsēdētāji apspriež, kā šo
grupu locekļu pārstāvētās intereses ir aizstāvētas ES līmenī. (mm)
l

EESK pauda nostāju arī par Eiropas Komisijas paziņojumu “Jaunā Prasmju programma Eiropai”.
Šobrīd apmēram 70 miljoniem Eiropas iedzīvotāju
nav pietiekamas lasītprasmes, rakstītprasmes un
rēķinpratības, un vairāk nekā 20 % cilvēku faktiski
nevar strādāt ar datoru, savukārt vairāk nekā 30 %
augsti kvalificētu jauniešu strādā darbu, kas neatbilst viņu talantam un vēlmēm, un 40 % Eiropas
darba devēju nevar atrast darbiniekus ar izaugsmei
un inovācijai vajadzīgajām prasmēm. Lai novērstu
šo prasmju trūkumu un neatbilstību, Komisija ir
ierosinājusi jaunu pasākumu kopumu. EESK tomēr
uzskata, ka jaunā programma drīzāk ir nevis pagrieziena punkts, bet gan tikai solis pareizajā virzienā.
Komiteja uzskata, ka jārod vairāk novatorisku risinājumu; dažas Eiropas valstis jau ir ieviesušas dažādas
novatoriskas pieejas, un tās varētu nodot tālāk arī
citām valstīm. Jāņem vērā arī sociālā perspektīva un
dzimumu aspekts, neformālā un ikdienējā mācīšanās, un būtu jāpopularizē uzņēmējdarbības mentalitāte kā dzīvei nepieciešama prasme.
EESK ierosina iekļaut programmu stimulējošā
makroekonomiskā satvarā, kurā ieguldījumi cilvēku
prasmēs un spējās netiktu uzskatīti par izmaksām,
bet gan par ieguldījumiem, kas laika gaitā nesīs
pozitīvus rezultātus. Turklāt ieguldījumi, ko dalībvalstis veic, lai segtu izdevumus par izglītību un
apmācību, nebūtu jāiekļauj valsts budžeta deficīta
aprēķināšanas shēmā. (dm)
l
var risināt bēgļu krīzi, jo īpaši runājot par neaizsargātajiem bēgļiem un migrantiem.
“Mums jādara viss iespējamais, lai uzņemtu bēgļus, it īpaši tos, kam ir invaliditāte. Uzskats, ka viņi
atņems mums darbvietas, ir vienkārši aplams,”
atklāšanas uzrunā teica EESK priekšsēdētājs Georges Dassis. “Dalībvalstīm ir juridisks un morāls
pienākums solidāri un humāni uzņemt bēgļus.”
“Ir vajadzīga kopīga personu ar invaliditāti uzņemšanas sistēma, kā arī pasākumi un programmas,
kas ļautu viņus integrēt sabiedrībā,” piebilda EESK
loceklis un Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma
priekšsēdētājs Ioannis Vardakastanis (EL –
Dažādu interešu grupa).

Pirmajā darba sēdē galvenā uzmanība bija pievērsta situācijai Grieķijā, tādā veidā turpinot darbu
saistībā ar EESK delegācijas apmeklējumu Lesbas
salā un Atēnās 2016. gada oktobrī. Otrajā sēdē tika
analizēts, kādā veidā ES un pilsoniskā sabiedrība

Neapšaubāmi visemocionālākais bija Sīrijas bēgļa
Ibrahim Al Hussein stāsts par to, kā viņš, sprādziena laikā mēģinādams glābt draugu, zaudēja
kāju un pēc tam devās bēgļa gaitās uz Grieķiju,
kur, par spīti invaliditātei, kļuva par sportistu. “Es
jutos kā ievainots putns, kas mēģina lidot prom,
taču vairs nevar izmantot savus spārnus. Grieķijā,
pateicoties grieķu solidaritātei, es piedzimu no
jauna.” (va)
l

Vietējie iedzīvotāji ir galvenais lauku
attīstības virzītājspēks
Redzējums un līderība ir svarīgākie priekšnosacījumi lauku attīstībai. Mērķtiecīgas un vienkārši
pārvaldāmas valsts atbalsta shēmas nodrošinās
tās panākumus. Tas bija vissvarīgākais secinājums
EESK uzklausīšanas sanāksmē “Ciemati un mazpilsētas kā lauku attīstības veicinātāji”, kas
14. februārī notika Briselē. Uzklausīšanas sanāksmes galvenie secinājumi tiks iekļauti EESK pašiniciatīvas atzinumā par šo tematu.
Lauku apvidu atveseļošana ir nozīmīgs projekts,
kas Eiropai ir jāīsteno kopīgiem spēkiem. “Lauku
apvidi ir svarīgi visiem iedzīvotājiem, tāpēc ir
jāiesaista visa sabiedrība. Mēs vēlamies kopā
ar vietējiem iedzīvotājiem izstrādāt piemērotas
koncepcijas un palielināt ciematu un mazpilsētu
prestižu”, sacīja atzinuma ziņotājs Tom Jones
(UK – Dažādu interešu grupa). Izpētes grupas
priekšsēdētāja Piroska Kally (HU – Darba
ņēmēju grupa) piebilda: “Ciemati ir sociāli centri,
kur tiek mācītas sociālās vērtības un prasmes un
kas ir sabiedrības saliedētības paraugs”.
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Eiropas veidošana — kā EESK darbs veido mūsu ikdienas dzīvi
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●● palielināt atbalstu agrīnai pirmsskolas izglītībai un mūžizglītībai;
●● nodrošināt, ka izglītība atbild uz izaicinājumiem saistībā ar globalizāciju, digitalizāciju
un pārmaiņām nodarbinātības jomā;
●● radīt apmācības iespējas tiem, kas priekšlaicīgi pametuši mācības, kā arī mazkvalificētiem darba ņēmējiem un migrējošiem darba
ņēmējiem;
●● atzīt neformālo izglītību un ikdienējo
mācīšanos;
●● palielināt ieguldījumus skolotāju apmācībā;
●● nodrošināt skolotājiem labākus darba apstākļus un atalgojumu;
●● palielināt publiskos ieguldījumus izglītībā un
apmācībā;

●● ieguldīt izglītības infrastruktūras un rīku, piemēram, IKT, uzlabošanā;
●● labāk izmantot ES fondus, lai atbalstītu kvalitatīvu izglītību un apmācību, pētniecību un
inovāciju;
●● stiprināt ES mēroga mobilitātes iespējas studentiem, augstskolu mācībspēkiem, skolotājiem, pasniedzējiem un pētniekiem.

Darāmā ir ļoti daudz. Lauku reģionos pēdējos 30–40
gados ir vērojams pagrimums, un tas ir cēlonis tādam
tendencēm kā slikta pamata infrastruktūra, ierobežotas nodarbinātības iespējas, nepietiekami attīstīts
sabiedriskais transports, iedzīvotāju novecošana utt.
Tomēr inovācija var sniegt risinājumus gandrīz visām
problēmām. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieki
iepazinās ar paraugprakses piemēriem divos lauku
ciematos: Tre’r Ddol (Velsa, AK) un Kozard (Ungārija).
ECOVAST minēja arī labus piemērus no Horvātijas un
Austrijas, kuri ilustrē sekmīgu pieeju — veidot partnerības ar ciematiem. (sma)
l

Atbildībai migrācijas jomā jābūt sadalītai taisnīgi

pilsētas paraugs, kura īsteno sekmīgu migrantu
integrācijas politiku.

Komisijas un EESK kopīgi rīkotais trešais
migrācijas forums pulcēja vairāk nekā
200 ekspertu no pilsoniskās sabiedrības
organizācijām 28 ES dalībvalstīs. Šie pārstāvji
mudināja dalībvalstis ievērot kopīgo vienošanos
par migrantu pārcelšanu un mainīt vēstījumu
par migrāciju, pretojoties labējo populistu
izplatītajām bailēm un bažām.

Dalībnieki arī aicināja nodrošināt drošas
un legālas iespējas, kas atvieglo ģimeņu
atkalapvienošanos. EESK loceklis José Antonio
Moreno Diaz (ES – Darba ņēmēju grupa)
pauda viedokli par nodarbinātības politikas
segmentācijas problēmu, aicinot nodrošināt
tādu konsekventu ES pieeju, kas sekmē migrantu
piekļuvi darbam, izglītībai un arodmācībām.

Pasākumu atklāja komisārs Dimitris
Avramopoulos un EESK priekšsēdētājs
Georges Dassis, kurš sacīja: “Pamatojoties uz
Ženēvas konvenciju, mums ir ne tikai morāls,
bet arī juridisks pienākums uzņemt bēgļus.”
Runātāji uzsvēra, ka integrācijas centieni ir
jāpastiprina, un Mehelena tika minēta kā tādas

Sīrijas bēglis Muhannad Bitar tika aicināts
izstāstīt par savu ceļu uz Eiropu — ceļu, kurš ir
īsta vardarbības, baiļu un zaudējumu odiseja.
M. Bitar to raksturoja īsi: “Šajā ceļā es redzēju
Eiropas vislabāko un vissliktāko pusi.” (sma) l

JEJL (Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi) —
EESK locekļi viesojas skolās

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas
locekļi februārī un martā savās valstīs apmeklēja
skolas, lai to skolēnus sagatavotu dalībai pasākumā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” (JEJL). JEJL ir
Eiropas jaunatnes asambleja, kurā 33 skolas no
ES un kandidātvalstīm diskutē par Eiropas nākotni.
Pasākums notiks 2017. gada 30.–31. martā Briselē,
EESK telpās.
Pirms martā gaidāmās sanāksmes Komitejas
locekļi strādāja ar skolēniem un viņu skolotāju,
lai sagatavotu atbildes uz dažiem svarīgākajiem
jautājumiem, kuri patlaban saistās ar Eiropu:
●● Eiropas Savienības priekšrocības, sasniegumi
un neveiksmes;
●● Eiropas Savienības problēmas un iespējas;

●● Eiropas nākotne Eiropas jauniešu skatījumā;
ko viņi darītu, lai to uzlabotu.
EESK locekļi stāstīja skolēniem par gaidāmo Briseles debašu norisi un informēja viņus par EESK
darbību un to, kā Komiteja pārstāv visas Eiropas
pilsoniskās sabiedrības viedokli.
Skolēniem 2017. gada 30.–31. martā būs iespēja
EESK locekļiem darīt zināmus savus ieteikumus
par Eiropas nākotni. Šī divas dienas ilgā pasākuma
beigās visi skolēni balsos par trim priekšlikumiem,
kas, viņuprāt, visefektīvāk spēs mainīt Eiropas
nākotni. (ks)
l

Eiropas sešdesmito gadskārtu EESK atzīmē
ar skatu uz nākotni
EESK 2017. gada 13. martā Romā rīkoja augsta līmeņa konferenci, atzīmējot Eiropas dibināšanas līgumu 60. gadadienu. Konference ar
nosaukumu “Eiropas kopienas sešdesmitā
gadadiena — Veidosim nākotni!” notika Itālijas Deputātu palātā. Atklāšanas uzrunā priekšsēdētājs Georges Dassis izklāstīja Eiropas galvenos
sasniegumus un pašreizējās grūtības, uzsverot: “Šī
60. gadadiena būtu jāizmanto kā iespēja jaunam
startam — virzībā uz Eiropu, kas ir daudz vienotāka, kas iestājas par solidaritāti un kas patiesi
rūpējas par Eiropas iedzīvotāju labklājību. Nākotnei jābūt sociālā progresa spēku, uzņēmēju, darba
ņēmēju un visu to cilvēku rokās, kuri vēlas dzīvot
mierā un cienīgos apstākļos. Ceru, ka EESK, palīdzēdama veidot ES nākotni, dos savu ieguldījumu,
īstenojot dzīvē šo redzējumu par Eiropu.”
Notika trīs darba sesijas, kurās tika izskatīti šādi
temati:
●● Sociālā Eiropa kā instruments, ar ko novērst
nevienlīdzību

●● Ekonomiskās un monetārās savienības izveides
pabeigšana stiprākai Eiropai
●● Integrācijas politika un imigrācija
Pēc darba kārtības izskatīšanas Georges Dassis EESK vārdā izteica īpašu atzinību Dr. Pietro
Bartolo, kurš atbild par veselības aprūpes pakalpojumiem Lampedūzā un ir pazīstams ar savu
godalgoto filmu “Fuocammare”, par lielisko humānisma piemēru — palīdzību bēgļiem un migrantiem, kuri dodas bīstamajā ceļā pāri Vidusjūrai.
Turpmākajos mēnešos konferences secinājumi
tiks iekļauti kā ieguldījums EESK darbā saistībā
ar Balto grāmatu par ES nākotni. Plašāka informācija par šo pasākumu ir pieejama šeit: http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-60-years. (dm)
l

Jauni ekonomikas
modeļi un sociālā
inovācija: iespēja
labākai Eiropai
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
(EESK) ir apvienojusi spēkus ar Jaunās ekonomikas
un sociālo inovāciju (NESI) globālo forumu un
Pasaules centrmezglu kopējam labumam, lai
bagātinātu Eiropas debates ar ieguldījumu
no kopienām, kuras tiešā veidā iesaistītas
sadarbīgajā, aprites un funkcionālajā ekonomikā.
Š. g. 16. februārī publiskā un privātā sektora
pārstāvji pulcējās Briselē sarīkotā pasākumā ar
nosaukumu “Jauni ekonomikas modeļi un sociālā
inovācija: iespēja labākai Eiropai”.
Saskaņā ar ABI pētījumu internetam pieslēgtu
ierīču skaits pieaugs no 10 000 miljoniem 2015.
gadā līdz 30 000 miljoniem 2020. gadā. Digitālā
revolūcija maina mūsu dzīvesveidu, iepirkšanās
paradumus un pat darba veidu, un 15 %
pašnodarbināto personu ASV un ES-15 valstīs
ir guvušas ienākumus ar P2P digitālo platformu
starpniecību. Tikmēr Eiropa joprojām ir vadošajās
pozīcijās cīņā pret klimata pārmaiņām, kurā
tādas pilsētas kā Parīze un Madride veic būtiskus
pasākumus, lai samazinātu CO2 emisijas, un valstis
apņemas samazināt savu — un savu galveno
rūpniecības nozaru — ietekmi uz vidi. Vai šīs divas
tendences — digitālo revolūciju un cīņu pret
klimata pārmaiņām — var savstarpēji tuvināt?
Vai Eiropa var atraisīt to apvienoto potenciālu
un vislabākajā veidā izmantot tā priekšrocības?

ES un Gruzijas pilsoniskās sabiedrības forums
aicina palielināt plašsaziņas līdzekļu brīvību
un radīt vienlīdzīgas iespējas darba tirgū
Kā Eiropas pilsoniskās sabiedrības viedokļa
paudēja EESK ir atzinusi gan jauno ekonomikas
modeļu potenciālu, gan maz zināmās sociālās
un juridiskās problēmas, ko tie nes sev līdzi.
Briselē rīkotajā pasākumā šo pārmaiņu sekas tika
analizētas praktiskā skatījumā: mazie un vidējie
uzņēmumi un citas ieinteresētās personas tika
aicinātas dalīties pieredzē un apmainīties ar
paraugprakses piemēriem.
Šā pasākuma galvenie rezultāti tiks iekļauti NESI
globālā foruma diskusijās turpinājuma pasākumā,
kas notiks 19.–22. aprīlī Malagā, Spānijā, ar mērķi
kopīgi izstrādāt pamatnostādnes valdībām un
uzņēmumiem un veidot jaunu paradigmu, kas
balstīta uz vērtībām un iedzīvotāju labklājības
nodrošināšanu. (dm)
l

Plašsaziņas līdzekļu brīvības ziņā Gruzijai ir vislabākie rādītāji starp Austrumu partnerības valstīm. Tomēr vēl ir jācenšas uzlabot žurnālistikas
kvalitāti, objektivitāti un ētiku, kā arī nodrošināt
plašsaziņas līdzekļu neatkarību un finansējuma
avotus.
Tas bija viens no galvenajiem secinājumiem otrajā
ES un Gruzijas pilsoniskās sabiedrības
foruma (PSF) sanāksmē, kas notika 16. februārī
EESK telpās. Forums arī ieteica Gruzijas valdībai
valsts rīcības plānos iekļaut dzimumu līdztiesības
jautājumus un apvienot centienus, lai nodrošinātu
darba tiesību un starptautisko darba standartu
pilnvērtīgu īstenošanu.
PSF pārstāvji izvērtēja stāvokli saistībā ar ES un
Gruzijas Asociācijas nolīguma īstenošanu. Viņi

aicināja Gruzijas valsts iestādes palielināt iekšējo
savstarpējo sadarbību un mudināja ES dalībvalstis
palīdzēt Gruzijai pilnveidot valsts ierēdņu komunikācijas spējas.
Gruzijas valsts ministra pirmais vietnieks Archil
Karaulashvili pauda gandarījumu par pēdējos
gados Gruzijā sasniegto, taču norādīja, ka valdībai “nav tiesību atpūsties, jo korupcija nesnauž”.
“Gruzija ir bijusi un joprojām ir lielisks sadarbības
partneris, un mēs ceram, ka cilvēki ļoti drīz varēs
sajust reālus ieguvumus, ko sniedz asociācijas
nolīgums”, sacīja Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) pārstāvis Dirk Schübel. Paredzams,
ka ES šomēnes atcels vīzas prasības tiem Gruzijas
pilsoņiem, kuriem ir biometriskās pases. (mm)l
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EESK Dažādu interešu grupa
EESK patlaban izstrādā atzinumu
par tematu “Starptautisko kultūras
attiecību ES stratēģijas veidošana”,
kura ziņotājs ir Dažādu interešu grupas
priekšsēdētājs Luca Jahier.
Saistībā ar šā atzinuma sagatavošanu
1. martā tika rīkota uzklausīšanas
sanāksme, lai ieklausītos pilsoniskās
sabiedrības, daudzpusējo organizāciju
un citu kultūras jomas dalībnieku viedoklī. Uzklausīšanas sanāksmi atklāja
Luca Jahier, kā arī Eiropas Parlamenta
deputāti Silvia Costa un Elmar Brok,
kuri ir līdzreferenti Eiropas Parlamenta
patstāvīgajam ziņojumam par šo pašu
tematu.
Savā atzinuma projektā EESK aicina
“spert soli uz priekšu — no dokumenta
“ES stratēģijas veidošana” uz skaidras
stratēģijas un rīcības plāna pieņemšanu un tai sekojošo īstenošanu”.

Rīcības plānam būtu jāatbilst četrām
strukturālām vajadzībām:
●● jāsniedz skaidrība par pārvaldību
ES līmenī;
●● jācenšas veikt saskaņošanu un
sniegt papildu atbalstu dalībvalstu līmenī;
●● skaidri jānosaka finanšu aspekti;
●● jāveicina savstarpēji saistītu kultūras darbinieku, kas pārstāv
plaukstošu kultūras pilsonisko
sabiedrību, tīklu izveide.
Pilnībā atzīstot, cik svarīga ilgtspējas
veicināšanā ir kultūra, EESK prasa, lai
kultūra tiktu atzīta par ceturto ilgtspējīgas attīstības pīlāru vienādā līmenī ar
ekonomikas, sociālo un vides pīlāru.
EESK atzinīgi vērtē to, ka kultūra ir
atzīta par ļoti svarīgu miera un stabilitātes pamatu un par īpaši nozīmīgu
faktoru virzībā uz Eiropas Savienības
galvenā mērķa — “veicināt mieru, stiprināt Savienības vērtības un sekmēt tās

CETA sniegto reālo ieguvumu
skaidrošanā svarīga loma ir
uzņēmējiem
EESK Darba devēju grupa

Balsojums par CETA Eiropas Parlamentā iezīmē jaunu posmu ciešāku
attiecību veidošanā starp Kanādu un ES.
Joprojām vēl ir grūts ceļš ejams saistībā
ar nolīguma ratifikāciju visās ES dalībvalstīs. CETA ir progresīvs nolīgums iekļaujošai izaugsmei, kas sniedz būtiskus
ieguvumus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Uzņēmējiem ir svarīga loma tā
veicināšanā un reālo ieguvumu piemēru
sniegšanā. Šie ir tikai daži no viedokļiem,
kas tika pausti debatēs ar Kanādas vēstnieku Eiropas Savienībā Daniel Costello,
kuras notika Darba devēju grupas sanāksmē 2017. gada 22. janvārī.

Kā norādīja vēstnieks D. Costello, CETA
nolīgumam ir stratēģiska nozīme, kas
mums dod iespēju veidot globalizētas
tirdzniecības nākotni, nevis sekot citu

Starptautiskā Sieviešu diena 2017
Darba ņēmēju grupas
priekšsēdētāja Gabriele Bischoff
“Vienlīdzīgs atalgojums vīriešiem
un sievietēm ir svarīgs ES princips, ko
1957. gadā iekļāva Romas līgumā. Tā kā
atzīmējam Līguma 60. gadskārtu, ir jāatzīmē arī progress dzimumu līdztiesības
jomā: maternitātes tiesības un vienlīdzīga
attieksme darba un apmācību pieejamībā,
karjeras izaugsmē un darba apstākļu ziņā.
Darba tirgū un ar lēmumu pieņemšanu
saistītos amatos tagad ir vairāk sieviešu
nekā jebkad agrāk. Tomēr krīze ir parādījusi, ka šos sasniegumus nekad nedrīkstam uzskatīt par pašsaprotamiem.
Pēc krīzes ieviestie taupības pasākumi
ir apdraudējuši dzimumu līdztiesību

un sieviešu tiesības. Nereti visvairāk ir
cietušas visnabadzīgākās un vismazāk
aizsargātās sievietes. Vientuļās mātes ir
viena no tām sabiedrības grupām, kurām

ĪSUMĀ
Jauns tiešsaistes portāls “CESlink”

tautu labklājību” — sasniegšanu. Tādēļ
savā atzinuma projektā EESK “aicina ES,
balstoties uz pašas Eiropas pieredzi,
ieņemt savu pasaules līdera vietu vispasaules miera īstenošanā, aizsardzībā
un veicināšanā”.
Citi dalībnieki uzklausīšanas sanāksmē pārstāvēja Eiropas Padomi,
UNESCO Koordinācijas biroju Briselē,
Eiropas Savienības valstu kultūras institūtu tīklu (EUNIC), Reģionu komiteju,
Savienoto pilsētu un vietējo pašvaldību
Kultūras komiteju, Interacts Fondation, Culture Action Europe un Roberto
Cimetta fondu. (cl)
l
noteiktajām tendencēm. Viņš norādīja,
ka nolīguma provizoriskai piemērošanai būtu jāsākas šā gada pavasarī. Tas
ļautu parādīt skeptiķiem nolīguma
radītos ieguvumus. Kopīgā pētījumā ir
prognozēts 23 % pieaugums divpusējā
tirdzniecībā pēc tam, kad vienošanās
pilnībā būs stājusies spēkā.
Debatēs Darba devēju grupas locekļi
izvirzīja vairākus jautājumus par
CETA un brīvo tirdzniecību vispār.
Jacek Krawczyk, Darba devēju grupas
un EESK Transatlantisko attiecību
koordinācijas komitejas priekšsēdētājs, ierosināja rīkot kopīgu apaļā
galda diskusiju ar uzņēmējiem par
CETA. “Var pamatoti teikt, ka globālā
kontekstā CETA ir kļuvis gandrīz simbolisks kā iespēja kopumā uzlabot
stāvokli starptautiskajā tirdzniecībā,”
viņš norādīja. (jl)
l
nabadzība un sociālā atstumtība draud
visvairāk. Dzimumu līdztiesība ir svarīga
ne tikai ekonomikas uzplaukuma laikā —
tā pat ir vēl svarīgāka tad, kad sabiedrība
izjūt spiedienu. 60 gadus pēc vienādas
darba samaksas principa iekļaušanas
Līgumā atšķirības vīriešu un sieviešu
darba samaksā joprojām ir nozīmīgas. To
pilnīgai likvidēšanai arī turpmāk jābūt par
darba kārtības prioritāti. Eiropa var plaukt
tikai tad, ja tā atzīst un atbalsta visus
talantus. Eiropā darba ņēmēju atalgojums
ir jāpalielina, un mums ir jāpieliek divkārši
pūliņi, lai nodrošinātu, ka sievietes saņem
taisnīgu daļu.”

“CESlink” portālā pārstāvēta ekonomikas un sociālo lietu padomju (ESP)
tiešsaistes kopiena Eiropas Savienībā
un EESK.
Portālu pārvalda EESK, un tas veidots kā
vienas pieturas aģentūra, kur var iepazīties ar jaunākajām ziņām par EESK un
valstu ESP iniciatīvām un to rīkotajiem

pasākumiem. Tajā sniegta informācija
par ESP un to tīmekļa vietnēm, kā arī
ESP priekšsēdētāju un ģenerālsekretāru
direktorijs. Lietotāji portālā var atrast ESP
izdotus dokumentus, izmantojot īpaši
izveidotu datubāzi, kurā pieejami atzinumi,
ziņojumi, rezolūcijas, pētījumi, nolīgumi,
informatīvi izdevumi un citi iesaistīto organizāciju publicēti dokumenti.
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Starptautisko kultūras attiecību
stratēģija

Portāla valodas ir angļu un franču, un
tas tagad piedāvā kopīgas Twitter un
RSS plūsmas, tādējādi ir vieglāk uzreiz
iegūt ziņas par jaunākajiem notikumiem. (kf)
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/en;
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/fr l

EESK IZSTĀDE — “AUTISMS”
Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētā nodaļa (SOC)
2017. gada 3. aprīlī saistībā ar Vispasaules autisma atpazīstamības dienu,
ko atzīmē 2. aprīlī, rīkos debates par
autismu. Minēto debašu ietvaros EESK
partnerībā ar “Autism Europe” — organizāciju, kuras galvenais mērķis ir veicināt
cilvēku ar autiskā spektra traucējumiem
tiesību aizsardzību un palīdzēt viņiem
uzlabot dzīves kvalitāti, — organizē
fotogrāfiju izstādi par autismu. Izstādē
būs apskatāmi darbi, ko radījuši trīs
fotogrāfi — Graham Miller (Apvienotā
Karaliste), Michał Awin (Polija) un Andre
Weisgerber (Luksemburga), kā arī dažas
fotogrāfijas, ko uzņēmuši jaunie mākslinieki autisti no Skotijas.
Izstāde būs apskatāma līdz 2017. gada
21. aprīlim JDE ēkas 6. stāva foajē. (jp) l

EESK demonstrē filmu “CEĻOJUMS VĒSTURĒ:
Antīkā Nemeja un Nemejas spēles”
“…. Un tur, tuneļa galā, — gaidītais
brīdis: ceļojums vēsturē. Ļoti personiskā
veidā jūs satverat vēstures pavedienu, un,
pazūdot jebkādai vecuma, tautības, rases

Par Darba devēju grupas iniciatīvām,
kas saistītas ar Sieviešu dienu, vairāk var
uzzināt šeit: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.group-2-news.41724 l

vai ādas krāsas izjūtai, jūs apņem kaut kas
tāds, kas ir gan mirklis, gan mūžība.”
Nemeja ir minēta mītā par Herkulesu un
lauvu, un tā bija slavenu, olimpiskajām spēlēm līdzīgu sporta sacensību norises vieta.
Filma stāsta par pamestu arheoloģisko izrakumu vietu un aizmirstām antīkajām spēlēm — un par arheologu Stīvenu Milleru
(Stephen Miller). Viņa skatījumā ieraugām
šo fascinējošo sengrieķu sporta un reliģijas
centru, kur cilvēki no visas pasaules tiekas,
lai atkal atdzīvinātu Nemejas spēles. Mēs
iepazīstamies ar viņu unikālo pieredzi, ko
sniedz “ceļojums vēsturē”.
Filmu demonstrēs 2017. gada 29. martā
plkst. 19.00 sestā stāva ātrijā, un pēc
tam notiks jautājumu un atbilžu sesija,
kurā piedalīsies filmas līdzproducente
Tachmintzis kdze (jp).
l
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