
BRISELE IEKLAUSĀS LATVIJAS EKSPERTOS 

PIRMS  
Mūsu valstī ir izplatīts viedoklis, ka Latvija esot maza valsts, 

līdz ar to Eiropas Savienībā neviens mūsos neieklausoties. Arī 2013. 
gada Eirobarometra dati parāda: tikai 17% Latvijas iedzīvotāju uz-
skata, ka viņu balss ES tiek sadzirdēta, 44% – ka NVO spēj ietekmēt 
Eiropas līmenī pieņemtos lēmumus. Abi rādītāji ir zemi un zemāki 
par ES vidējiem. Taču – cik lielā mērā šis viedoklis ir pamatots, un ko 
varam darīt, lai mūsos ieklausās vairāk?  

Projekta dati 
Projekts: „EESK – Latvijas pilsoniskās sabiedrības ceļš uz ES institūcijām”  
Projekta nr.: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/241 
Projekta īstenotājs: Biedrība "Eiropas Kustība Latvijā” 
Programma: Eiropas Sociālais fonds, 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes 
stiprināšana”    

Foto no  Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komitejas arhīva  

Eiropas Kustība Latvijā (EKL) 
apkopo ekspertu viedokļus, lai 
labāk pārstāvētu Latvijas 
intereses Eiropas Savienības (ES) 
līmenī Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejā (EESK). 

PĒC 
Lai kvalitatīvi uzlabotu Latvijas pārstāvniecību ES līmenī un 

Latvijas sabiedrības zināšanas par līdzdalību, EKL īstenoja projektu, 
kura laikā, gatavojot ierosinājumus un atzinumus par EESK doku-
mentiem, iesaistīja Latvijas ekspertus. Gan projekta laikā, gan pēc tā 
noslēgšanās biedrība seko līdzi EESK darba kārtībai, analizē, kuras 
tēmas ir potenciāli svarīgas Latvijai un ES kopumā, kuros atzinumos 
nav pārstāvēts visu sabiedrības grupu viedoklis, un aicina Latvijas 
NVO ekspertus un akadēmiķus komentēt tos. Ņemot vērā saņemtos 
priekšlikumus, EKL izstrādā grozījumus, kurus EKL valdes priekšsēdis 
Andris Gobiņš, kas ir arī viens no septiņiem Latvijas pārstāvjiem 
EESK, vai kāds cits kolēģis iesniedz EESK izskatīšanai. 
Projekta laikā EKL sadarbībā ar citām NVO sagatavoja 41 atzinuma 
projektu par ES normatīvajiem aktiem, tika saņemti apmēram 150 
ekspertu viedokļi un sniegti vairāki simti komentāru. Piemēram, atzi-
numa projektā SOC/499 „Stažēšanās kvalitātes sistēma” pilnībā tikai 
pārņemti divi Latvijas ekspertu ieteikumi, kuros tika iekļauts aicinā-
jums nepaaugstināt prasības organizācijām un uzņēmumiem, kas 
nodrošina prakses iespējas jauniešiem. Ja Eiropas Komisijas (EK) iz-
strādātajā dokumentā tiktu atstāta prasība nodrošināt visas sociālās 
garantijas praktikantiem, tas ievērojami samazinātu uzņēmumu skaitu, kas ir gatavi piedāvāt prakses vietas, 
līdz ar to attiecīgi netiktu nodrošināta jauniešu gatavība darbam pēc mācībām. EESK atzinumā iekļautos ierosi-
nājumus vēl izskatīs EK, tomēr līdzšinējā pieredze rāda, ka EK ievēro vidēji četrus no pieciem EESK ierosināju-
miem.  

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

Uzzini vairāk 

 http://www.eiropaskustiba.lv/iespejas  

 Sabiedrības integrācijas fonda projektu datu bāze: http://www.sif.lv/index.php?
option=com_content&view=article&id=8658&ligums=1&Itemid=164&lang=lv  
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