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(2018–2019) 

ES valstu un valdı̄bu 
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Priekšvārds 
Debates Eiropas Parlamentā par Eiropas nākotni deva valstu un valdību vadītājiem unikālu 
iespēju paust savu viedokli par 27 dalībvalstu ES turpmākās virzības vēlamo ceļu. No vienas puses, 
debašu procesā noskaidrojās, ka runātājiem ir atšķirīgi viedokļi par to, kuras politikas jomas ir 
absolūti svarīgas, bet, no otras puses, — ka daudzos jautājumos runātāju viedokļi tomēr sakrīt. 
Visi runātāji bija vienisprātis, ka dalība ES nodrošina pievienoto vērtību, jo sniedz vai nu 
ekonomiskus, vai ar drošības apsvērumiem saistītus ieguvumus. Visi runātāji pauda pārliecību, ka 
21. gadsimtā aktuālās problēmas dalībvalstis individuāli katra saviem spēkiem atrisināt nevar 
neatkarīgi no tā, cik valsts ir liela vai ekonomiski pārtikusi. Šajā ziņā visi runātāji uzsvēra, ka ir 
nepieciešama ES vienotība, atsaucoties arī uz ES vērtībām, kas jāsaglabā, pat uzskatot, ka šīs 
vērtības cēlušās no dažādiem avotiem.  

Apņēmušies apliecināt pievienoto vērtību, ko nodrošina ES, daži no runātājiem akcentēja 
nepieciešamību stiprināt saikni starp ES iestādēm un Eiropas iedzīvotājiem. Daži runātāji vēlas 
panākt iedzīvotāju ciešāku iesaisti ES lēmumu pieņemšanas procesā, citi grib, lai iedzīvotāji būtu 
labāk informēti par ES sasniegumiem. Debatēs atklājās, ka vēlme pēc Līgumu reformām ir niecīga, 
tātad uzlabojumi būtu jāpanāk, balstoties uz spēkā esošo tiesisko struktūru. Pievēršoties 
jautājumam par to, kādas ir politiskās vajadzības, runātāji lielākoties minēja trīs galvenās 
prioritārās jomas: migrācija, klimata pārmaiņas un drošība. Taču atšķirīgi ir runātāju viedokļi par 
to, cik lielai šajās — gluži tāpat kā citās — politikas jomās vajadzētu būt ES iesaistei. Joprojām 
strīdīgs ir arī jautājums par to, vai būtu jāatsakās no vienprātības principa, un, ja būtu, tad kurās 
jomās. Vēl analīzes procesā noskaidrojās, ka dažkārt tematam (piemēram, bezdarbam) runātājs 
izvēlējās pievērsties ne vien savas politiskās piederības iespaidā, bet arī vispārēju starptautisku 
norišu ietekmē (piemēram, strīds par tirdzniecību ar ASV) vai tāpēc, ka tas ir aktuāls jautājums ES 
līmeņa darba kārtībā (piemēram, vadošo kandidātu jeb tā dēvēto Spitzenkandidaten gadījumā). 
Debates bija arī forums, kurā valstu un valdību vadītājiem nākt klajā ar saviem priekšlikumiem. 
Patiesi, runātāji pauda jaunas — kaut arī, iespējams, pretrunīgas — idejas gan par tematiem, kas 
saistīti ar politiku, gan par plašākām iestāžu aktualitātēm.  

Galveno šajā dokumentā aplūkoto politikas jomu kontekstā EMS gadījumā riska mazināšanas 
pieejai (proti, līdzsvarots budžets un veselīga banku sistēma) vēl arvien trūkst sasaistes ar nostāju, 
kas akcentē dalībvalstu savstarpējās solidaritātes nepieciešamību. Migrācija ir tā joma, kurā 
nešaubīgi valda vienprātība par kopējas ES stratēģijas nepieciešamību, lai gan joprojām atšķirīgs 
ir skatījums uz kopējās Eiropas patvēruma sistēmas (KEPS) reformu un ir divas kardināli pretējas 
nostājas, kas akcentē vai nu solidaritāti, vai elastību. Sociālās jomas griezumā lielākā daļa runātāju, 
kuri par šo jautājumu uzstājās, atbalstīja Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Vairākums teica, ka 
sociālajai un labklājības politikai būtu jākļūst par ES līmeņa prioritāti, un daži ierosināja noteikt ES 
minimālo darba algu vai bezdarba apdrošināšanu. Lielākā daļa no tiem, kuri runāja par 
tirdzniecību, uzsvēra, ka ir jānovērš protekcionisms un nacionālismā balstītas pieejas, vienlaikus 
veiksmīgāk aizsargājot ES stratēģiskās intereses un saglabājot sociālos un vides standartus. 
Daudzgadu finanšu shēmas (DFS) kontekstā pievēršoties ES budžeta lielumam, diezgan līdzīgs 
bija to runātāju skaits, kuri vēlējās budžetu vai nu samazināt, vai palielināt, vai kopumā pieskaņot 
ES vajadzībām. Arī šajā gadījumā runātāju domas dalījās jautājumā par to, vai nemainīgiem būtu 
jāpaliek izdevumiem, kas atvēlēti struktūrpolitikas un kohēzijas politikas īstenošanai. Tiem, kuri 
runāja par drošību un aizsardzību, viedoklis par drošības un aizsardzības nepieciešamību ļoti lielā 
mērā sakrita, apzinoties ārējo apdraudējumu, ar ko ES saskaras. Lai gan transatlantiskā saikne un 
daudzpusējā sadarbība joprojām ir svarīgi faktori, lielākā daļa vadītāju akcentēja arī pastāvīgās 
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strukturētās sadarbības (PESCO) un Eiropas Aizsardzības fonda (EAF) nozīmi. Taču vēl arvien 
strīdīgi ir drošības un aizsardzības institucionālie aspekti. Vadītāju nostāja attiecībā uz klimata 
pārmaiņām un enerģētiku apliecināja, ka tās ir pārvalstiska rakstura grūtības. Tika diskutēts ne 
vien par oglekļa emisiju samazināšanu un iespēju līdz 2050. gadam pāriet uz oglekļa ziņā neitrālu 
ekonomiku, bet arī par nepieciešamību veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu, 
dažādot piegādes un palielināt energoefektivitāti. Institucionālo aspektu kontekstā runātāji par 
prioritāru uzskatīja nepieciešamību pēc iedzīvotāju ciešākas iesaistes. Dažādi bija viedokļi par to, 
vai ir vajadzīgs „vairāk” vai „mazāk” Eiropas. 
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1. Ievads 
Pēc Apvienotās Karalistes lēmuma izstāties no Eiropas Savienības Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs 
Antonio Tajāni paziņoja, ka pusotra gada laikā līdz 2019. gada maijā paredzētajām Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām ir apņēmies plenārsēdēs rīkot vairākas debates par Eiropas nākotni. Viņš bija 
iecerējis jau no 2018. gada sākuma aicināt valstu un valdību vadītājus un citas Eiropas līmenī 
prominentas personas paust savu viedokli demokrātiskā un atklātā forumā. Tas bija Parlamenta 
pastāvēšanas vēsturē vēl nebijis process un nāca brīdī, kad Eiropas projekta stabilitātes un skaidrības 
atjaunošanai vērtīgi bija visi ieguldījumi un idejas. 
Debatēs par Eiropas nākotni piedalījās lielākā daļa ES valstu un valdību vadītāju. Ielūgumu pieņēma 
aptuveni 20 valstu un valdību vadītāji (1. attēls), kas pauda savu viedokli, uzstājoties Parlamenta 
plenārsēdē ar runu (2. attēls), kurai sekoja debates ar Parlamenta deputātiem. Sākotnēji bija iecerēts, 
ka debates ilgs līdz 2018. gada beigām, tomēr tās turpinājās, noslēdzoties 2019. gada aprīļa pēdējā 
plenārsesijā. Tā ir nenovērtējama iespēja pārdomāt ES nākotni un vairot gan iedzīvotāju, gan politiķu 
izpratni, gatavojoties 2019. gada 9. maijā gaidāmajai augstākā līmeņa sanāksmei Sibiu, Rumānijā, un 
vēlāk, maija beigās paredzētajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām. 

1. attēls. Dalībnieki debatēs Eiropas Parlamentā par Eiropas nākotni (2018–2019) 

 
Avots: Eiropas Parlamenta Izpētes dienests (EPRS). 

2. attēls. Dalībvalstis, kuru vadītāji piedalījās debatēs Eiropas Parlamentā par Eiropas nākotni 
(2018–2019) 

 
Avots: Eiropas Parlamenta Izpētes dienests (EPRS). 
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2. Tendences, līdzīgais un atšķirīgais debatēs par Eiropas 
nākotni 

Debatēs Eiropas Parlamentā par Eiropas nākotni tika aplūkoti daudzi temati un izklāstīts daudz 
viedokļu. Visi runātāji uzstājās ar konkrētu ievirzi, atspoguļojot savu valstu dažādās intereses, 
labklājības līmeni vai savu politisko piederību. Šajā dokumentā ir analizēti galvenie elementi, kas 
runās bija līdzīgi vai atšķirīgi, un noskaidrots pamatvēstījums, par kuru visi runātāji spēja vienoties. 

Izvērtējot visu 20 valstu un valdību vadītāju runas, ar kurām tie uzstājās debatēs par Eiropas nākotni1, 
var noteikt vairākus saskares punktus, tendences un atšķirības. Šī pārskata ievadā vispirms tiks 
ieskicētas kopīgās nostādnes, par kurām visi runātāji bija vienisprātis, un pēc tam tiks analizēti viņu 
viedokļi par nopietnākajām problēmām, ar kurām saskaras ES. Tiks norādīts uz atšķirīgiem 
akcentiem, kas likti, izvēloties politikas aktualitātes, un tādēļ tiks vērtēts, cik biežas ir bijušas atsauces 
uz konkrētiem jautājumiem un cik liela uzmanība ir veltīta dažādām politikas aktualitātēm 
individuāli. Ar piemēriem tiks paskaidrots, kāpēc atsevišķus tematus daži runātāji ir pieminējuši 
biežāk nekā citi. Šīs nodaļas noslēgumā tiks uzskaitīti visi jaunie priekšlikumi, kurus valstu un valdību 
vadītāji izvirzīja, debatējot par Eiropas nākotni.  

2.1. Kopīgās nostādnes 
ES valstu un valdību vadītāji uzstājoties ar runu bieži pievērsās dažādiem elementiem vai arī lika 
uzsvaru uz dažādām politikas jomām, tomēr šeit ir analizētas galvenās nostādnes, par kurām visi 
runātāji būtībā bija vienisprātis. 

Dalībai ES ir nozīme 
Visi runātāji uzsvēra ieguvumus, ko viņu valstij ir devusi dalība Eiropas Savienībā. Daudzi ar šo 
apgalvojumu nāca klajā, iepazīstinot ar savas valsts ekonomisko stāvokli, kas ir uzlabojies. Vairākums 
arī uzsvēra pievienoto vērtību, kuru ES nodrošina attiecībā uz drošību, brīvību, demokrātiju vai 
tiesiskumu. Nīderlandes premjerministrs Marks Rite (Mark Rutte) apgalvoja, ka visas dalībvalstis 
bauda priekšrocības, ko sniedz vienotais tirgus, monetārā savienība un personu brīva pārvietošanās. 
Bet tikpat svarīgi esot apzināties, ka ES garantē drošību, stabilitāti un tiesiskumu. Kā ieguvumu no 
dalības Eiropas Savienībā valstu un valdību vadītāji vēl minēja arī to, ka Savienība ir nozīmīgs miera 
garants. Daudzi šo funkciju skatīja vēsturiskā griezumā, taču Horvātijas premjerministrs Andrejs 
Plenkovičs (Andrej Plenković) uzsvēra, kas tas ir aktuāli arī šodien. 

Luksemburgas premjerministrs Ksavjē Betels (Xavier Bettel) norādīja, ka priekšrocības, ko valsts gūst 
no dalības Savienībā, vienkārši tiek uztvertas kā pašsaprotamas. Daži no vadītājiem, piemēram, 
Igaunijas premjerministrs Jiri Ratass (Jüri Ratas), uzņēmās daļu atbildības un atzina, ka vadītājiem 
pašiem ir jārunā par ieguvumiem, ko uzņēmējiem nodrošina vienotais tirgus un vienotā valūta, par 
cilvēku brīvu pārvietošanos, par programmu „Erasmus” studentiem. 

Problēmas jārisina kopīgiem spēkiem  
Valstu un valdību vadītāji bija vienisprātis arī par to, ka neviena dalībvalsts, lai cik liela tā nebūtu, pati 
saviem spēkiem nespēj pārvarēt 21. gadsimtā aktuālās grūtības. Portugāles premjerministrs Antoniu 
Košta (António Costa) aicināja visus apzināties, ka nevienu no tām nopietnajām problēmām, ar 
                                                             

1 Slovēnijas premjerministrs Marjans Šarecs (Marjan Šarec) bija pieņēmis Eiropas Parlamenta ielūgumu, tomēr vēlāk 
izlēma debatēs nepiedalīties. 

https://www.total-slovenia-news.com/news/3258-todays-news-in-slovenia
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kurām nākas saskarties, dalībvalstis individuāli bez ES atrisināt nevar, pat ja valsts ir turīga vai ar lielu 
iedzīvotāju skaitu. 

Jāsaglabā ES vienotība 
Visi runātāji norādīja, ka ir vajadzīga vienotība, un daži no viņiem, piemēram, Rumānijas prezidents 
Klauss Johannis (Klaus Iohannis), šo savā runā akcentēja kā galveno. Nīderlandes premjerministrs 
Marks Rite to rezumēja, paužot pārliecību, ka vienotība ir Eiropas nākotne. Vienotība arī bieži tika 
minēta kopā ar solidaritātes apliecināšanu. 

Jāaizstāv ES vērtības 
Vēl viena bieži minēta tēma bija Eiropas vērtību svarīgā nozīme un nepieciešamība tās aizstāvēt gan 
ES teritorijā, gan citviet pasaulē. Spānijas premjerministrs Pedro Sančess (Pedro Sánchez) uzsvēra, ka 
ir pienācis laiks aizsargāt un aizstāvēt vērtības, pateicoties kurām Eiropas projekts ir unikāls, ko 
pasaulē pat apskauž. Eiropas vērtības bieži tika minētas kopā ar Eiropas identitāti. Lai gan Polijas 
premjerministrs Mateušs Moraveckis (Mateusz Morawiecki) Eiropas identitāti definēja kā kristietībā 
balstītu, vairākums citu runātāju, piemēram, Rumānijas prezidents Klauss Johannis, uzsvēra, ka 
Eiropas identitātes pamatā ir principi, vērtības un kopīgas intereses. 

Svarīga ir ES iedzīvotāju līdzdalība 
Visi ES valstu un valdību vadītāji, kuri uzstājās Eiropas Parlamentā, akcentēja Eiropas iedzīvotāju 
līdzdalības svarīgo nozīmi. Labāku saziņu ar iedzīvotājiem vairākums uzskatīja par izšķirošu 
risinājuma elementu dažām ES pašlaik aktuālām problēmām (sk. turpmāk 2.2. nodaļu), jo īpaši 
attiecībā uz eiroskepses un populisma pieaugumu. Šajā ziņā iezīmējas divas dažādas perspektīvas, 
kas ir savstarpēji papildinošas. Daži runātāji galveno uzmanību vērsa uz to, ka iedzīvotāji ir aktīvāk 
jāiesaista ES veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos un ka tādēļ ir jāuztur dialogs ar 
iedzīvotājiem un jāizmanto citi tiešās demokrātijas veidi. Citi uzsvēra, ka ir jāpanāk, lai iedzīvotāji 
atpazītu ES sniegtos ieguvumus un lai būtu panākts progress, īstenojot viņu prioritātes. Zviedrijas 
premjerministrs Stēfans Lēvēns (Stefan Löfven) šo jautājumu rezumēja, norādot, ka ES ir nemitīgi 
jāapliecina — tā ir vērtība, kas cilvēkiem noder gan ikdienas dzīvē, gan ir svarīga viņu sapņiem par 
nākotni. Īrijas premjerministrs Leo Varadkars (Leo Varadkar) apliecināja, ka šie divi viedokļi viens otru 
papildina, apgalvojot, ka iedzīvotājiem ir jājūt Eiropas sniegtie ieguvumi, viņiem tā ir jābauda un 
aktīvi jāpiedalās tās turpmākajā veidošanā. 

Jāveic ES reforma, balstoties uz spēkā esošo Līguma struktūru 
Kā pēdējais šeit tiek minēts vienotais vēstījums, kas izskanēja par ES reformas nepieciešamību. Daži 
runātāji pauda zināmu kritiku par ES veikumu, savukārt citi vajadzību pēc reformas saredzēja ES 
aktuālo problēmu kontekstā. Abos gadījumos ES valstu un valdību vadītāji izvēlējās dot priekšroku 
risinājumam, kas attiecīgo reformu ļauj īstenot, balstoties uz spēkā esošo Līguma struktūru, jo tā ir 
pietiekami elastīga, lai izdarītu daudzas nepieciešamās izmaiņas. Daudzi, piemēram, Beļģijas 
premjerministrs Šarls Mišels (Charles Michel), bija pārliecināti, ka ar Līguma grozīšanu patlaban drīzāk 
tiktu panākts pretējais efekts. Šajā sakarībā daži uzsvēra, ka varētu izmantot ciešāku sadarbību, 
savukārt citi iebilda pret „dažādu ātrumu” Eiropu. 
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1. tabula. Temati, kuriem pievērsās katrs valsts vai valdības vadītājs 
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2.2.  Galvenās Eiropai aktuālās problēmas 
Runātāji atgādināja par daudzām problēmām, ar ko ES nesen ir saskārusies, sevišķi par ekonomikas 
un finanšu krīzi, migrāciju un bēgļu krīzi, kā arī par Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES (tā dēvēto 
Brexit). Pēc tam viņi ieskicēja nopietnākās grūtības, kas ir aktuālas pašlaik un būs aktuālas arī nākotnē 
(sk. 3. attēlu). 

3. attēls. Galvenās runātāju minētās problēmas 

 

Avots: Eiropas Parlamenta Izpētes dienests (EPRS). 

Minētās problēmas var iedalīt trijās kategorijās: i) problemātiska politika, ii) politiskas problēmas un 
iii) starptautiskas problēmas. 

Runājot par problemātisku politiku, visbiežāk tika minētas trīs jomas: migrācija, klimata pārmaiņas 
un drošība. Turklāt šīs trīs jomas bija visbiežāk minētās visās trijās kategorijās (sk. iepriekš i), ii) un 
iii) uzskaitījuma punktu). Vēl nopietnas problēmas ar politiku tika saskatītas digitalizācijas un 
ekonomiskās attīstības jomā. Politisko problēmu kontekstā vairākums bija nobažījies par augošo 
plaisu, kas izveidojusies starp iestādēm un iedzīvotājiem, un uzskatīja, ka no jauna ir jāpielāgo ES 
politiskās un institucionālās darbības modelis. Beļģijas premjerministrs Šarls Mišels runāja par 
fundamentālu uzticības krīzi attiecībās ar publiskā sektora iestādēm, tostarp ar ES iestādēm, un arī 
attiecībās ar tradicionālajiem plašsaziņas līdzekļiem. Daudzi to skaidroja ar populisma pieaugumu. 
Vairāki runātāji populisma pieaugumu uztvēra kā vienu no galvenajiem draudiem, kas jānovērš, bet 
Itālijas premjerministrs Džuzepe Konte (Giuseppe Conte) to uzskatīja par iespēju vērst pretējā virzienā 
procesu, kurā tie, kas valda, pakāpeniski atsvešinās no tiem, pār kuriem tiek valdīts. Turpretim 
Slovākijas premjerministrs Peters Pelegrīni (Peter Pellegrini) apgalvoja, ka ES nav kaut kāda nereāla 
tālā Brisele un ka Eiropas Savienība — tie esam mēs paši.  

Kaut arī visi valstu un valdību vadītāji piekrita, ka grūtības dalībvalstīm ir jāpārvar kopā, domas par 
konkrētu sadarbības veidu dalījās. Daži apgalvoja, ka dažiem pienākumiem atkal ir jānonāk valsts 
pārziņā, un Polijas premjerministrs Mateušs Moraveckis pat pieprasīja veidot otro Nāciju savienību. 
Daudzi citi pieprasīja vairāk Eiropas, bet tikai atsevišķās jomās. Francijas prezidents Emanuels 
Makrons (Emmanuel Macron) pieprasīja lielāku Eiropas suverenitāti un augstāku Eiropas integrācijas 
pakāpi.  
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Runājot par lēmumu pieņemšanu, tika arī prasīts atteikties no vienprātības principa (kā uz to aicināja, 
piemēram, Spānijas premjerministrs Pedro Sančess), savukārt citi (piemēram, Kipras prezidents Niks 
Anastasiadis (Nicos Anastasiades) uzsvēra, ka vienprātīga lēmumu pieņemšana ir jāsaglabā. 

Starptautisko problēmu kontekstā visbiežāk tika minēts stabilitātes trūkums reģionā, ar to saprotot 
ģeopolitisku nestabilitāti un/vai konfliktus ES robežu tuvumā, un problemātiskā daudzpusējās 
sadarbības kārtība, to galvenokārt raksturojot ar transatlantisko attiecību pasliktināšanos un 
Krievijas agresiju. Saistībā ar daudzpusējās sadarbības kārtības maiņu vēl tika norādīts uz to, ka 
pasaules mērogā aizvien aktīvāk un pašpārliecinātāk rīkojas Ķīna un mazākā mērā arī citi dalībnieki, 
piemēram, Indija. Uzskaitījumu noslēdz globalizācija, kas tika minēta gan kā problēma pati par sevi, 
gan kā faktors ar daudzdimensiju ietekmi (piemēram, Eiropas konkurētspējas zaudēšana vai sociālās 
nevienlīdzības pieaugums). 

2.3. Galvenie temati un prioritātes 
Aplūkojot ar problemātisku politiku saistītos jautājumus, kuriem pievērsās valstu un valdību vadītāji, 
ir jānošķir tas, cik ar problemātisku politiku saistītu jautājumu pavisam tika minēts un cik daudz 
uzmanības katram no tiem tika veltīts. 

Cik tematiem un cik pamatīgi pievērsās katrs no runātājiem 
Valstu un valdību vadītāji, uzstājoties Eiropas Parlamentā, savās runās vidēji minēja 15 no 
27 jautājumiem, kas uzskaitīti 1. tabulā. Pirmo uzstāšanās reizi 2018. gada janvārī salīdzinot ar 
jaunākām uzstāšanās reizēm, skarto tematu skaitam ir vērojama tendence samazināties. 

4. attēls. Katra runātāja minēto tematu skaits 

 

Avots: Eiropas Parlamenta Izpētes dienests (EPRS). 

No valstu un valdību vadītājiem visvairāk jautājumu minēja Luksemburgas premjerministrs Ksavjē 
Betels (pavisam 21 jautājums), savukārt vismazāk jautājumu minēja Dānijas premjerministrs Larss 
Leke Rasmusens (Lars Løkke Rasmussen), kurš pieskārās tikai astoņiem jautājumiem. Pilnīgu 
priekšstatu nevar gūt, aplūkojot tikai minēto jautājumu kopskaitu.  
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5. attēls. Dažādiem jautājumiem atvēlētais uzstāšanās laiks 

 

Avots: Eiropas Parlamenta Izpētes dienests (EPRS). 

Līdz ar minēto tematu skaitu vēl ir jāapsver tas, cik daudz laika savā uzstāšanās reizē runātāji katram 
no tiem atvēlēja. Iedalot trijās kategorijās (proti, atvēlēts maz, vidēji daudz vai ļoti daudz laika), 
akcentam, ko uz katru konkrēto jautājumu agrāki runātāji ir likuši salīdzinājumā ar vēlākiem 
runātājiem, kopumā ir vērojama tendence samazināties. Tas nozīmē, ka vēlākie runātāji ne vien skāra 
mazāk jautājumu, bet arī veltīja tiem mazāk politiskās uzmanības. Aplūkojot runātājus atsevišķi, ir 
redzamas atšķirības starp minēto tematu skaitu un uz tiem likto uzsvaru. Piemēram, gan Larss Leke 
Rasmusens, gan Marks Rite vidēji pievērsās mazākam jautājumu skaitam, taču par katru jautājumu, 
ko izvirzīja, runāja salīdzinoši ilgi. Turpretim Igaunijas premjerministrs Jiri Ratass bija viens no 
runātājiem, kurš skāra visvairāk tematu, tomēr par katru no tiem runāja salīdzinoši maz. Bija arī citi, 
piemēram, Luksemburgas premjerministrs un Polijas premjerministrs — katrs izklāstīja ļoti daudz 
tematu un katram tematam savā runā pievērsa ilgu politisko uzmanību (sk. 4. un 5. attēlu).  

Cik bieži un cik pamatīgi kopumā temati tika izklāstīti 
Arī salīdzinot to, cik politiskās uzmanības pievērsts katram no tematiem, ir redzama saikne starp 
katra temata minēšanas biežumu un tam atvēlēto uzmanību. 
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6. attēls. Tematu minēšanas biežums 

 

Avots: Eiropas Parlamenta Izpētes dienests (EPRS). 

Vienīgā politikas joma, kuru pieminēja visi runātāji, bija migrācija. Vēl kā svarīgas tika minētas tādas 
politikas jomas kā klimats (90 % no visiem valstu un valdību vadītājiem), DFS (85 %) un aizsardzība 
(85 %). Savukārt krietni retāk tika minētas tādas politikas jomas kā attīstības politika (20 %), 
transports (20 %), kā arī pārtika un veselība (5 %). Aplūkojot to, cik daudz uzmanības vidēji bija 
atvēlēts katram tematam, 7. attēlā ir redzams, ka vidēji visvairāk uzmanības izpelnījās tādi temati kā 
migrācija, sociālā politika, DFS un aizsardzība. Vidēji vismazāk uzmanības runātāji veltīja tādiem 
tematiem kā transports, EP vēlēšanas, enerģētika, kā arī izglītība un kultūra. 

7. attēls. Katram tematam atvēlētais laiks 

 

Avots: Eiropas Parlamenta Izpētes dienests (EPRS). 
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Aplūkojot šīs divas dimensijas, ir redzams, ka daudzos gadījumos temati, kuriem pieskārās vairāki 
runātāji, vidēji izpelnījās arī daudz uzmanības, kad par tiem tika runāts. Augsts reitings ir tādiem 
tematiem kā migrācija, DFS un aizsardzība, savukārt citiem jautājumiem — piemēram, attīstības 
politikai un transportam — abos aspektos reitings ir zemāks. Tomēr citiem tematiem, piemēram, 
sociālajai politikai, minēšanas biežuma un liktā akcenta rādītāji atšķiras. Seši runātāji sociālo politiku 
nepieminēja vispār, savukārt pārējie runātāji šo akcentēja kā otro svarīgāko tematu aiz migrācijas. 
Pretējs piemērs ir klimats, kas bija otrs visbiežāk pieminētais temats aiz migrācijas, bet uz to runātāji 
lika mazāku uzsvaru nekā uz citiem astoņiem minētajiem tematiem.  

8. attēls. Tematu minēšanas biežums un uz tiem liktais uzsvars 

 

Avots: Eiropas Parlamenta Izpētes dienests (EPRS). 

2.4. Iespējamais skaidrojums tam, kāpēc katrs no runātājiem 
dažādiem jautājumiem veltīja atšķirīgu laiku 

Protams, ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc vienu un to pašu jautājumu vieni runātāji uzsvēra, bet citi tam 
pieskārās tikai epizodiski vai to neminēja vispār. Dažas atšķirības skaidrojamas ar atšķirīgām valstu 
prioritātēm un arī ar partijas politisko piederību. Piemēram, visi runātāji, kas savā politiskajā 
pārliecībā ir kreisi noskaņoti, lielu daļu savas runas veltīja sociālajai politikai. 

Vairākums šo runātāju, kas pievērsās bezdarbam, nāca no valstīm, kur bezdarba līmenis pēdējā laikā 
ir krietni samazinājies vai — tieši otrādi — kur bezdarba līmenis joprojām ir ļoti augsts. Šīs tendences 
kontekstā vienīgais izņēmums bija Vācijas kanclere Angela Merkele (Angela Merkel), kura runāja par 
bezdarbu, lai gan Vācija nav tā valsts, kas no šīs problēmas ciestu visvairāk. Pedro Sančess un 
Džuzepe Konte nāk no valstīm, kas vēl arvien cieš no augsta bezdarba līmeņa — abi izteica 
priekšlikumus par to, kā šo jautājumu risināt Eiropas līmenī. Pedro Sančess piedāvāja ieviest Eiropas 
bezdarba apdrošināšanas sistēmu, savukārt Džuzepe Konte uzsvēra, ka jaunā Eiropas Parlamenta 
sasaukuma deputātiem ir jāturpina cīņa pret bezdarbu un apņēmīgāk jāatbalsta izaugsme. Citas 
atšķirības ir skaidrojamas, ņemot vērā temata aktualitāti laika griezumā (proti, vai konkrētais temats 
tikko ir apspriests vai drīzumā tiks apspriests Eiropadomē vai Eiropas Parlamentā). Šeit labs piemērs 
ir pārnacionālais vēlēšanu kandidātu saraksts. Puse no pirmajiem sešiem runātājiem pievērsās 
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jautājumam par šādu pārnacionālu sarakstu, savukārt pēc tam pārējie 14 runātāji to neminēja vispār, 
jo darba kārtībā šī jautājuma vairs nebija. Tas pats ir sakāms par atsauci uz vadošā kandidāta jeb tā 
dēvēto Spitzenkandidaten procesu. Vēl viens piemērs ir tirdzniecība — temats, kuram Eiropas 
Parlamenta debatēs vairāki runātāji laikposmā no 2018. gada janvāra līdz maijam pievērsa vairāk 
uzmanības nekā lielākā daļa runātāju, kas pēc tam ir uzstājušies. Iespējamais skaidrojums — tieši tad 
bija iestājusies izšķirošā fāze tirdzniecības strīdā ar ASV, un attiecīgajā laikposmā šis jautājums tika 
apspriests lielākajā daļā Eiropadomes sanāksmju, līdz 2018. gada 17. maijā ES valstu un valdību 
vadītājiem izdevās panākt vienošanos.  

2.5. Iespēja izvirzīt jaunus priekšlikumus 
Debates Eiropas Parlamentā par Eiropas nākotni deva debašu dalībniekiem iespēju ne vien apspriest 
dažādas ES nākotnes vīzijas, bet arī nākt klajā ar jaunām idejām un konkrētiem priekšlikumiem un 
par tiem diskutēt. Vairāk nekā puse no runātājiem šo iespēju izmantoja un nāca klajā ar jauniem 
priekšlikumiem dažādās politikas jomās. Daži valstu un valdību vadītāji prasīja nospraust konkrētus 
mērķus atsevišķās jomās, piemēram, attiecībā uz klimata pārmaiņām, savukārt citi piedāvāja jaunus 
salīdzinošas izvērtēšanas mehānismus, ko izmantot tiesiskuma jomā vai ar ko atbalstīt virzību uz 
ekonomisko konverģenci. Daudzi pievērsās tieši problemātiskai politikai, tomēr daži izteica arī 
priekšlikumus, kas vērsti uz ES institucionālās sistēmas uzlabošanu. Šie bija priekšlikumi ar pretēju 
ievirzi: vieni pieprasīja modernizēt ES iestādes un atteikties no vienprātības dažādās politikas jomās, 
savukārt citi — vairāk pilnvaru dalībvalstīm.  

2. tabula. Katra runātāja izteiktie priekšlikumi 
Runātāji Politikas 

jomas/problemātika 
Priekšlikumi 

Antoniu Košta Eiropas pusgads Konverģences mehānisms, kas palīdzētu valstīm 
uzlabot savu izaugsmes potenciālu 

Emanuels Makrons Iedzīvotāju līdzdalība Apspriešanās ar iedzīvotājiem par Eiropas nākotni 
Emanuels Makrons Klimats Oglekļa cenas minimālā robežvērtība 
Emanuels Makrons Migrācija Atbalsta programma vietējām pašvaldībām bēgļu 

uzņemšanai un integrācijai 
Šarls Mišels Tiesiskums Tiesiskuma salīdzinošas izvērtēšanas mehānisms 
Marks Rite Klimats  Līdz 2050. gadam panākt siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazināšanos par 55 % 
Mateušs Moraveckis Attīstības politika Eiropas Attīstības fonds Āfrikai 
Mateušs Moraveckis Institucionālā sistēma Otrā Nāciju savienība — no jauna rast līdzsvaru 

starp dalībvalstīm un sadarbību ES līmenī  
Aleksis Ciprs Sociālā politika Jauns sabiedriskais līgums Eiropai 
Angela Merkele Drošība un aizsardzība Eiropas Drošības padomes izveide 
Pedro Sančess Sociālā politika Saistoša dzimumu līdztiesības stratēģija 
Pedro Sančess Sociālā politika Eiropas bezdarba apdrošināšanas sistēma 
Pedro Sančess Institucionālā sistēma Atteikties no vienprātības jautājumos, kas skar 

ārlietas, nodokļus, DFS un tiesiskumu 
Juha Sipile Lauksaimniecība ES un Āfrikas Mežu fonds 
Džuzepe Konte Institucionālā sistēma Dot Eiropas Parlamentam vispārējas 

pārskatatbildības pilnvaras pār citām ES iestādēm 
Stēfans Lēvēns Krāpšana attiecībā uz ES 

budžetu 
Zviedrija kļūst par Eiropas Prokuratūras locekli 

Avots: Eiropas Parlamenta Izpētes dienests (EPRS). 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2018/05/17/
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3. Pārdomas pēc debatēm par galvenajām politikas jomām 

3.1. Ekonomiskā un monetārā savienība 

Aktuālākais politikā 
 

 

 

Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) veidošana sākās 1992. gadā. Šīs savienības 
elementi ir vienotā valūta un neatkarīga monetārā politika, kuru īsteno Eiropas Centrālā banka (ECB), 

fiskālie noteikumi un diezgan brīva dalībvalstu ekonomikas 
politikas koordinācijas un uzraudzības pamatsistēma. 
Salīdzinoši nesen ir arī pieņemts vienots noteikumu kopums 
un vienota uzraudzības sistēma eurozonas finanšu 
iestādēm.2 EMS bija ārkārtīgi svarīga, lai veicinātu cenu 
stabilitāti, atvieglotu tirdzniecību un finanšu integrāciju un 
atbalstītu vienoto tirgu. Tomēr finanšu krīze un valsts 

parāda krīze apliecināja, ka savienības struktūra ir 
nepilnīga. Eiropa uz krīzi reaģēja daudzpusīgi. No vienas 
puses, tika īstenoti monetāri un fiskāli pasākumi.3 
Vienlaikus tika nostiprināts ar ES ekonomikas pārvaldību 
saistītais tiesiskais regulējums, cita starpā arī tādēļ, lai 
noteiktu stingrāku fiskālo uzraudzību un 
makroekonomikas uzraudzību.4 

Līdztekus iepriekšminētajam 2012. gadā sākās diskusijas5 par to, kas vēl būtu darāms, lai integrētu 
finanšu nozares, budžeta lietu un ekonomikas politikas pamatsistēmas un arī vairotu šī procesa 
demokrātisko leģitimitāti un pārskatatbildību.6 Papildu 
stimulu deva Eiropas Komisija, 2017. gada martā publicējot 
savu Balto grāmatu par Eiropas nākotni7, kam sekoja 

                                                             

2  Lai iepazītos ar šo tematu, sk. Eiropas Komisijas tīmekļa lapu „Kā darbojas ekonomiskā un monetārā savienība”, Eiropas 
Centrālās bankas tīmekļa lapas: „#Euroat20”, „Neatkarība” un „Vienotais uzraudzības mehānisms” un Eiropas Banku 
iestādes tīmekļa lapu Vienotais noteikumu kopums. 

3  Netradicionāli monetārās politikas pasākumi, ko veic ECB, divpusēji aizdevumi starp dalībvalstīm un atbalsta 
mehānismu izveide — piemēram, Eiropas Stabilizācijas mehānisms (ESM). 

4  Šajā sakarībā tika pieņemtas astoņas jaunas ES regulas un direktīvas (divi tiesību aktu kopumi, ko dēvē par „sešnieku” 
un „divnieku”) un parakstīti divi starpvaldību nolīgumi (Līgums par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību (LSKP) un 
pakts „Euro plus”).  

5 Termins „diskusijas” ir izmantots gan attiecībā uz Komisijas iniciatīvām, gan arī Eiropas Komisijas, Eurosamita, 
Eurogrupas, Eiropas Centrālās bankas un Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju apspriedēm. 

6 Svarīgi soļi šajā procesā bija Komisijas 2012. gada paziņojums „Plāns padziļinātas un patiesas EMS izveidei”, 2012. gada 
decembra ziņojums „Virzība uz patiesu ekonomikas un monetāro savienību”, ko sagatavoja Eiropadomes 
priekšsēdētājs sadarbībā ar Eiropas Komisijas, Eurogrupas un ECB priekšsēdētājiem, un 2015. gada ziņojums „Eiropas 
ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana”, kuru izstrādāja četru iepriekšminēto iestāžu 
priekšsēdētāji kopā ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju. 

7  Eiropas Komisija. Baltā grāmata par Eiropas nākotni:Turpmākais ceļš. 

„Lai izveidotu banku savienību un galarezultātā arī Eiropas noguldījumu garantiju sistēmu, 
vispirms ir jāsamazina riski katrā valstī. Viens ar otru ir cieši saistīts. Eiropas solidaritāte un 
individuāla atbildība vienmēr ir vienas monētas divas puses.” 
Angela Merkele 

„Ideja (..) problēmas risināt ar nemitīgiem 
fiskāliem pārvedumiem mums nav 
pieņemama. No ekonomikas 
satricinājumiem pasargā līdzsvarots 
budžets un zema parāda attiecība.” 
Juha Sipile 

„Ekonomiskā drošība ir tikpat svarīga kā 
robežu drošība, un Savienības labklājība ir 
atkarīga no tā, vai spējam panākt spēcīgu 
ekonomisko un monetāro savienību.” 
Klauss Johannis 

„Galvenais, ko solīja euro — mums 
visiem pārticības vairošanu, nevis 
pārdalīšanu.” 
Marks Rite 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/how-economic-and-monetary-union-works_lv
https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.lv.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/independence/html/index.lv.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.lv.html
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook
https://www.esm.europa.eu/about-us
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:42012A0302(01)&from=LV
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/euro-plus-pact_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1522136629818&uri=CELEX:52012DC0777R(01)
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_lv.pdf
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_lv
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_lv
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pārdomu dokuments par EMS padziļināšanu8. Komisijas priekšsēdētājs, 2017. gada septembrī 
uzstājoties ar runu par stāvokli Savienībā, paziņoja par turpmākām politikas iniciatīvām EMS 
pārvaldības stiprināšanai. Īsi pēc runas par stāvokli Savienībā Eiropadome apstiprināja Vadītāju 
programmu9, nosakot savu 2018. gada jūnija sanāksmi par termiņu konkrētu lēmumu pieņemšanai 
par EMS reformu. Un vēl — 2017. gada decembrī Komisija nāca klajā ar priekšlikumu un iniciatīvu 
kopumu attiecībā uz EMS pilnīgu izveidi10 un 2018. gada maijā iesniedza vēl divus priekšlikumus11.  

Minētajā laikposmā Eiropas Parlaments ir devis savu ieguldījumu diskusijā par EMS nākotni, 
pieņemot vairākas svarīgas rezolūcijas.12 Parlaments sniedza daudz ieteikumu, kuros uzsvēra, ka 
spēkā esošā sistēma ir jāvienkāršo un ir jāpalielina tās demokrātiskā pārskatatbildība un ka tas ir 
jāpanāk, cita starpā arī nodrošinot spēcīgāku Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu ietekmi 

un ES tiesiskajā regulējumā iekļaujot Eiropas Stabilizācijas 
mehānismu un Līgumu par stabilitāti, koordināciju un 
pārvaldību; ka ir nepieciešama fiskālā kapacitāte eurozonas 
konverģencei un stabilizācijai; ka ir vajadzīga euro vienota 
pārstāvība starptautiskajās organizācijās (piemēram, 
Starptautiskajā Valūtas fondā); ka ir vajadzīga labāka fiskālo 

politiku koordinācija; ka ir nepieciešams vairāk ieguldījumu svarīgākajās nozarēs; ka ir jāveic nodokļu 
reformas, lai nepieļautu nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.  

Diskusija par EMS nākotni tomēr nenotika tikai ES iestādēs vien. Uzstājoties ar runu 2017. gada 
septembrī Parīzes Universitātē (Sorbonnā), Francijas prezidents Emanuels Makrons norādīja, ka EMS 
reforma ir viena no Eiropas iniciatīvas sešām dimensijām. Mēnesi vēlāk toreizējais Vācijas finanšu 
ministrs Volfgangs Šoible (Wolfgang Schäuble) iepazīstināja savus Eurogrupas kolēģus ar neoficiālu 
dokumentu. Vēl trešais viedoklis tika izklāstīts 2018. gada martā Dānijas, Igaunijas, Īrijas, Latvijas, 
Lietuvas, Nīderlandes, Somijas un Zviedrijas finanšu ministru sagatavotajā nostājas dokumentā.  

Dalībvalstu nostāju daudzveidības13 dēļ progresu Eiropadomes līmenī neizdevās panākt: tā vietā, lai 
2018. gada jūnijā pieņemtu konkrētus lēmumus (kā tas bija solīts Vadītāju programmā), 2018. gada 
jūnijā, oktobrī un decembrī risinājās intensīvas sarunas vairākās Eurogrupas sanāksmēs un 
Eurosamitos. Un vēl — 2018. gada decembrī ES vadītāji piesardzīgi vienojās, ka Eiropas Stabilizācijas 
mehānisms varētu kļūt par vienotā noregulējuma fonda (VNF) kopīgo atbalsta mehānismu. Turklāt 
viņi paziņoja par savu ieceri līdz 2022. gadam ieviest kopējas rīcības klauzulas ar vienpakāpes 
agregēšanu eurozonas valstu obligācijām un iekļaut šo apņemšanos ESM līgumā. Tomēr attiecībā 
uz Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu (ENAS) viņi atzīmēja, ka ir jāturpina tehniskais darbs 
un ka tas ir jādara augsta līmeņa darba grupai, kas līdz 2019. gada jūnijam ziņos par padarīto. Lai gan 
trūka vienprātības jautājumā par nepieciešamību pēc ekonomikas stabilizācijas funkcijas, viņiem 
pieņemamāk šķita turpināt darbu pie konverģences un konkurētspējas instrumenta koncepcijas, 
                                                             

8  Eiropas Komisija. Pārdomu dokuments par ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanu. 
9  Eiropadome. Vadītāju programma. 
10  Sk. Eiropas Komisijas paziņojumu „Turpmāki pasākumi ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanai: 

ceļvedis” COM/2017/0821. 
11  Proti, Reformu atbalsta programma un Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcija. 
12  Tostarp šādas rezolūcijas: par eurozonas ekonomikas politikas nostādnēm (2017/2114(INI)), par ekonomikas 

pārvaldības sistēmas pārskatīšanu — padarītā darba izvērtējums un jauni uzdevumi (2014/2145(INI)), par Eiropas 
Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamo attīstību un korekcijām (2014/2248(INI)), par Eiropas 
Savienības darbības uzlabošanu, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu (2014/2249(INI)), par eurozonas 
budžeta kapacitāti (2015/2344(INI)). 

13  Dažas dalībvalstis (galvenokārt Francija) deva priekšroku riska dalīšanas pasākumiem, turpretim citas (galvenokārt 
Vācija) prasīja papildu riska mazināšanas iniciatīvas. 

„Neoliberālisma nespēja pārvarēt 
krīzi baro šovinisma nezvēru un 
galēji labējo populismu.” 
Aleksis Ciprs 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX:52017DC0821
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2017/non-paper.pdf
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2017/non-paper.pdf
https://www.government.se/statements/2018/03/finance-ministers-from-denmark-estonia-finland-ireland-latvia-lithuania-the-netherlands-and-sweden/
https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2018/12/14/statement-of-the-euro-summit-14-december-2018/
https://www.esm.europa.eu/about-us
https://www.esm.europa.eu/about-us
https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund
https://www.esm.europa.eu/content/what-are-single-limb-collective-action-clauses-cacs
https://www.esm.europa.eu/content/what-are-single-limb-collective-action-clauses-cacs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_lv
https://www.consilium.europa.eu/media/21594/leaders-agenda.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX:52017DC0821
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LV&reference=P8-TA-2017-0418
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LV&reference=P8-TA-2015-0238
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LV&reference=P8-TA-2017-0048
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LV&reference=P8-TA-2017-0049
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LV&reference=P8-TA-2017-0050
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608646/EPRS_BRI(2017)608646_EN.pdf
http://www.sieps.se/en/publications/2018/the-future-of-the-economic-and-monetary-union-reform-perspectives-in-france-germany-italy-and-the-netherlands/
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īstenošanas un ieviešanas grafika, kas kļūtu par ES budžeta elementu (iedvesmojoties no Francijas 
un Vācijas 2018. gada 16. novembra kopīgā priekšlikuma). 

Pārdomas pēc debatēm Parlamentā 
Vairāki valstu un valdību vadītāji, kuri uzstājās debatēs, skaidri 
norādīja, ka mērķim izveidot banku savienību ir izšķiroša nozīme, 
lai iedzīvotāju noguldījumi būtu aizsargāti visas Eiropas mērogā, 
un pauda nelokāmu apņemšanos turpināt darbu pie šī mērķa 
sasniegšanas. Domas par to, kā mērķi sasniegt un kad tieši 
izveidot Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu (ENAS), 

tomēr dalījās. Vadītāji no fiskāli konservatīvām dalībvalstīm sliecās uzsvērt, ka no banku bilancēm ir 
jāsvītro ieņēmumus nenesoši aizdevumi, pirms tiek piedāvāta noguldījumu garantija, un ka banku 
noregulējuma gadījumā var paļauties tikai uz kopīgu Eiropas finansiālā atbalsta mehānismu, tā 
cenšoties samazināt iespēju, ka šis mehānisms vispār ir jāizmanto. Viedokļi atšķiras arī par to, kādiem 
mērķiem jābūt jaunajā eurozonas budžetā, par ko tiks spriests saistībā ar daudzgadu finanšu shēmu 
2021.–2027. gadam. Lai gan valstu un valdību vadītājiem trūka vienprātības jautājumā par 
nepieciešamību pēc stabilizācijas funkcijas (piemēram, lai mīkstinātu ekonomikas lejupslīdes radīto 
satricinājumu), viņi labvēlīgāk raudzījās uz iespēju turpināt darbu pie konverģences un 
konkurētspējas instrumenta koncepcijas, īstenošanas un ieviešanas grafika (iedvesmojoties no 
2018. gada 16. novembra kopīgā Francijas un Vācijas priekšlikuma). 

Visi valstu un valdību vadītāji, kuri līdz šim ir uzstājušies debatēs, pauda atbalstu EMS pilnīgai 
izveidei, un viens no tiem ir arī Horvātijas premjerministrs, kurš pārstāv dalībvalsti, kas eurozonai vēl 
nav pievienojusies. Visi runātāji uzskatīja, ka ar spēcīgāku EMS var nepieļaut turpmākas krīzes un 
veicināt saliedētākas Savienības veidošanos. Runājot par nodokļu politiku, valstu un valdību vadītāji 
debatēs par Eiropas nākotni līdz šim ir pauduši atšķirīgus viedokļus. Piemēram, vieni nodokļu 
uzlikšanu digitālajā ekonomikā joprojām uzskata par valsts instrumentu, savukārt citi tam dod 
priekšroku kā vienam no ES pašu resursu avotiem. Tomēr visi ES vadītāji, kuri līdz šim ir uzstājušies, 
atbalsta ieceri kopīgiem spēkiem cīnīties pret krāpšanu nodokļu jomā, jo īpaši pret nodokļu 
nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un virzīties uz uzņēmumu ienākuma nodokļa 
bāzes pakāpenisku saskaņošanu. 

Kaut arī valstu un valdību vadītāji pauda atbalstu ātram 
ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) pilnīgas izveides 
procesam, debatēs bija skaidri redzams, ka viņiem ir atšķirīgi 
viedokļi attiecībā uz to, kā ES turpmāk būtu jārīkojas, lai šo mērķi 
sasniegtu. Tie, kuriem pieņemamāka riska samazināšana, uzstāja 
uz līdzsvarotu budžetu un veselīgām banku sistēmām, kas brīvas 
no ieņēmumus nenesošiem aizdevumiem, uzskatot šos abus 

elementus par priekšnoteikumu riska dalīšanas pasākumu īstenošanai, piemēram, saistībā ar banku 
savienības Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu. Citi vairāk uzsvēra nepieciešamību pēc 
dalībvalstu spēcīgākas solidaritātes, kas ļautu izvairīties no finanšu krīzēm un aizsargāt iedzīvotāju 
noguldījumus. Eiropadomes un Eurosamitu secinājumos šīs atšķirības atspoguļojas. Nodokļu 
jautājumos valstu un valdību vadītāju prasība ES nodrošināt sevi ar 
instrumentiem, kas ļauj tai cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas un pret nodokļu apiešanu, daļēji ir iestrādāta tiesību 
aktos. Tomēr taisnīga nodokļu uzlikšana korporācijām, sevišķi tām, 
kurām ir iespaidīga digitālā ietekme datu ekonomikā, vēl arvien ir 

„Ticu, ka banku savienība spēj 
aizsargāt iedzīvotāju noguldījumus 
visas Eiropas mērogā un mazināt 
riska ietekmi uz atsevišķām 
dalībvalstīm.” 
Leo Varadkars 

„Grūtības, ar ko nākas saskarties, 
cenšoties pabeigt ekonomiskās un 
monetārās savienības izveidi, liecina 
par nepieciešamību pēc patiesi 
vienotas dalībvalstu solidaritātes, 
nešķeļot ES pa dažādām 
ģeogrāfiskām teritorijām.” 
Džuzepe Konte 

„Mēs (..) nedrīkstam pieļaut, ka 
uzņēmumi izvairās no nodokļu 
maksāšanas. Mums ir jāpanāk, ka tie 
konsekventi maksā nodokļus tajās 
valstīs, kurās faktiski darbojas un gūst 
peļņu.” 
Peters Pelegrīni 

https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
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netverams mērķis. Vienotas pieejas Eiropas līmenī nav, tāpēc tikai dažas dalībvalstis ir nolēmušas 
ieviest pašas savus digitālos nodokļus. 

3.2. Migrācija 

Aktuālākais politikā 
 

 

 

No 2015. gada Eiropa ir saskārusies ar visnopietnāko migrācijas problēmu kopš Otrā pasaules kara 
beigām. Līdz šim vēl nebijis bēgļu un neatbilstīgu migrantu pieplūdums Eiropas Savienībā, kas 
2015. gadā sasniedza maksimumu, kļuva par iemeslu tam, ka atklājās vairāki trūkumi un nepilnības 
politikā, kuru ES īsteno patvēruma, ārējo robežu un migrācijas jomā. Savā uzrunā 2017. gada 
decembrī Parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajāni (Antonio Tajani) paziņoja: „Sadrumstalota rīcība 
būtu smaga kļūda, kas neļautu panākt patiešām efektīvus risinājumus. Gluži pretēji — mums ir 
nepieciešama spēcīga Eiropas stratēģija, patiesa darbību koordinācija un līdzekļu un resursu 
apvienošana.”  

Kaut arī rekordlielās migrācijas plūsmas uz Eiropas Savienību, ko piedzīvojām 2015. un 2016. gadā, 
2017. gada nogalē un 2018. gadā bija mazinājušās, migrācijas spiediens, visticamāk, joprojām būs 
jūtams un migrācijas plūsmu pārvaldība, šķiet, arī turpmāk būs stipri aktuāls jautājums ES darba 
kārtībā. Par to liecina arī tas, ka gan no pašreizējā, gan nākamā ES budžeta un arī no ārpusbudžeta 
līdzekļiem arvien elastīgāks un daudzveidīgāks ES finansējums aizvien lielākā apjomā tiek atvēlēts 
migrācijas un patvēruma politikai. Eiropas Komisijas izpratnē efektīva, taisnīga un stingra ES 
migrācijas politika, kas piemērota problēmu risināšanai nākotnē, nozīmē, ka tiek veidota spēcīga un 
efektīva ES patvēruma sistēma, mazināti stimuli, kas veicina neatbilstīgu migrāciju, tiek glābtas 
dzīvības, nostiprinātas ES ārējās robežas un nodrošinātas iedarbīgākas juridisku risinājumu iespējas 
likumīgiem migrantiem.  

Migrācijas spiediena ietekmē atklājās trūkumi kopējā Eiropas 
patvēruma sistēmā (KEPS), un tas lika Eiropas Komisijai ķerties pie 
šīs sistēmas reformas. Teju trīs gadus pēc tam, kad bija iesniegti 
divi priekšlikumu kopumi, par trim dokumentiem (Kvalifikācijas 
regulu, pārstrādāto Uzņemšanas nosacījumu direktīvu un ES 
pārmitināšanas sistēmu) iestādes daļēji panāca provizorisku 
vienošanos, taču vēlāk tie neguva galīgo atbalstu Padomē. 
Kopēju nostāju Padome nespēja rast arī par vēl diviem dokumentiem (Dublinas regulu un 
Patvēruma procedūras regulu). Diskusijas Padomē par to, kā noteikt dalībvalsti, kas atbildīga par 
patvēruma meklētāja pieteikuma izskatīšanu (ko bieži dēvē par Dublinas sistēmu), gandrīz trīs gadus 
ir bijušas dalībvalstu savstarpējo konsultāciju fāzē. Strīdīgākais jautājums — kā panākt kompromisu 
par solidaritātes un taisnīga atbildības sadalījuma principiem attiecībā uz patvēruma meklētājiem. 
Tas mudināja Komisiju piedāvāt — kaut arī bez iespējas īstenot — pagaidu pasākumus, kas 
nodrošinātu solidaritāti un atbildību par bēgļiem un migrantiem, kuri bijuši ceļā uz Eiropu un izglābti 
meklēšanas un glābšanas operācijās, un kas darbotos kā pārejas mehānisms līdz brīdim, kad stāsies 
spēkā jaunā Dublinas regula un pārējais KEPS tiesību aktu kopums. 

„Likumīga migrācija labvēlīgi ietekmē mūsu ekonomikas attīstību; tā ir ārkārtīgi svarīga nozarēm, 
kurās trūkst darbaspēka, un palīdz atvieglot problemātisko situāciju, ko mūsu kontinentā rada 
iedzīvotāju novecošana.” 
Pedro Sančess 

„Kopējā Eiropas patvēruma sistēma 
un Dublinas regulas pilnīgi noteikti ir 
nekavējoties jāpārskata, lai taisnīgāk 
sadalītu migrācijas un bēgļu 
īpatsvaru starp dalībvalstīm.” 
Niks Anastasiadis 

https://www.europarl.europa.eu/the-president/home/newsroom/pageContent-area/newsroom/speech-by-the-president-of-the-european-parliament-antonio-tajani-at-the-european-council-meeting-on-14-and-15-december-2017.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://migration.iom.int/europe?type=arrivals
http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_lv.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_com-2018-798-communication_en.pdf


Debates Eiropas Parlamentā par Eiropas nākotni (2018–2019) 
  
 

16 

Migrācija strauji kļuva par aizvien svarīgāku jautājumu ES 
darba kārtībā, bet dalībvalstu valdības nespēja rast 
kompromisu attiecībā uz ES migrācijas politikas iekšējiem 
aspektiem, tāpēc Komisija pakāpeniski sāka vairāk 

pievērsties sadarbībai ar trešām valstīm, risinot ar migrāciju saistītās problēmas aiz ES robežām. 
Migrācijas integrēšana sadarbībai attīstības jomā īstenojamās politikas nostādnēs, uz ko Eiropas 
Parlaments norādīja savā 2017. gada aprīļa rezolūcijā, ir kļuvusi par vienu no galvenajām prioritātēm 
ES attiecībās ar trešām valstīm un par vienu no instrumentiem, ar ko mazināt neatbilstīgu migrāciju 
veicinošus stimulus. Tādēļ ES galvenokārt ir mērķtiecīgi ķērusies pie trim nopietnākajām svirām: 
partnerattiecības ar trešām valstīm, īstenojot sadarbību attīstības jomā un sniedzot humāno 
palīdzību, nodrošināta efektīva atgriešanas un 
atpakaļuzņemšanas politika un cīņa pret migrantu 
kontrabandu un cilvēku tirdzniecību. Korelācija starp situāciju 
attīstības jomā un migrācijas plūsmām nebūt nebija skaidra, 
tomēr ES izstrādāja vairākus finanšu instrumentus un projektus, 
lai risinātu problēmas galveno migrācijas ceļu maršrutos, cita starpā arī izskaužot neatbilstīgas 
migrācijas pamatcēloņus, nodrošinot labākus uzņemšanas apstākļus bēgļiem un viņu ģimenēm 
tuvāk mājam un palīdzot vietējiem iedzīvotājiem, kuri uzņem vislielāko skaitu pārvietoto cilvēku. 
Tiecoties palielināt neatbilstīgu migrantu atgriešanas rādītāju, ES ir mērķtiecīgi centusies uzlabot 
savu atgriešanas kapacitāti, slēgt atpakaļuzņemšanas nolīgumus vai īstenot praktiskus pasākumus 
(pašlaik tādu ir 23) un veidot dialogu un partnerattiecības ar galvenajām izcelsmes un tranzīta 
valstīm, tostarp ar Lībiju un Turciju. 

Līdz šim vēl nebijuša bēgļu un neatbilstīgu migrantu pieplūduma ietekmē atklājās arī vairāki trūkumi 
un nepilnības politikā, kuru ES īsteno attiecībā uz ārējām robežām. Tas ietekmēja Šengenas 
noteikumu darbību, tāpēc vairākas dalībvalstis atjaunoja robežpārbaudes. Reaģējot uz šīm 
problēmām, Komisija ir sākusi plašāku reformu procesu, kura mērķis ir stiprināt ES ārējās robežas, 
robežkontroli ciešāk sasaistot ar drošību. No vienas puses, ES ārējo robežu aizsardzības pasākumi ir 
mērķtiecīgi īstenoti, lai noteiktu stingrākus ES robežu pārvaldības noteikumus un lai palielinātu un 
atjauninātu attiecīgo ES aģentūru, piemēram, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras, 
pilnvaras. No otras puses, reaģējot uz vairākiem nopietnākajiem trūkumiem ES informācijas 
sistēmās, tika pieliktas pūles, lai nostiprinātu šīs sistēmas un tehnoloģijas, ko izmanto drošības jomā, 
datiem par sodāmību, kā arī robežu un migrācijas pārvaldībai (Šengenas informācijas sistēma, vīzu 
informācijas sistēma), lai izveidotu jaunas sistēmas (Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju 
sistēma, ieceļošanas/izceļošanas sistēma) un lai uzlabotu to sadarbspēju. Turklāt ES arī sāka 
pakāpeniski veidot un īstenot Eiropas integrēto robežu pārvaldību (EIRP) gan dalībvalstu, gan 
Savienības līmeni, ar ko galarezultātā būtu jāpanāk, ka tiek ierobežotas neatbilstīgu migrantu 
plūsmas, samazinās organizētā noziedzība un terorisma draudi. 

Migrācija — tā Eiropas Savienībai nav tikai problēma, bet arī iespēja. Ņemot vērā grūtības, kuras 
nākotnē radīsies iedzīvotāju novecošanas rezultātā un 
tādēļ, ka tautsaimniecība aizvien vairāk ir atkarīga no ļoti 
augstas kvalifikācijas darbvietām, migrācija būs svarīgs 
instruments, ar ko vairot ES dalībvalstu labklājības sistēmu 
ilgtspēju un nodrošināt ES ekonomikas ilgtspējīgu 
izaugsmi. Tāpēc Komisija ierosināja sistēmu — kas darbojas 

kopš 2009. gada, — pārskatīt, lai piedāvātu elastīgākus uzņemšanas nosacījumus, labāku 
uzņemšanas kārtību un spēcīgākas tiesības augsti kvalificētiem darba ņēmējiem. Parlaments un 
Padome pieņēma katrs savu nostāju par šo dokumentu, taču sarunas iestiga. Parlaments ir pūlējies 

„Neatbilstīgas migrācijas mazināšanai 
galvenais ir darbs ar trešām valstīm.” 
Jiri Ratass 

„Migrācija ir cilvēces vēstures 
neatņemama daļa. Mums nav no tās 
jābaidās. Mums tā ir jāsaprot.” 
Šarls Mišels 

„Haotiska migrācija ietekmē visas 
sabiedrības pārliecību par spēju uzņemt 
bēgļus, taču pašus bēgļus tā ietekmē 
visļaunāk.” 
Stēfans Lēvēns 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0124+0+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630351/EPRS_BRI(2019)630351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630351/EPRS_BRI(2019)630351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620219/EPRS_BRI(2018)620219_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190306_managing-migration-factsheet-step-change-migration-management-border-security-timeline_lv.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_external_aspects_eam_towards_new_migration_ompact_en.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37401/meeting-joint-au-eu-un-taskforce-address-migrant-situation-libya_en
http://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599341
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599298
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-6-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/legal-migration-eu_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
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sarunas atsākt, ja vien tās nesīs pārmaiņas konkrētās jomās salīdzinājumā ar spēkā esošo sistēmu, 
taču progress nav panākts jau mēnešiem. Komisija uzskata, ka ar migrantu piesaistīšanu vien 
nepietiek un ka līdztekus būtu jāveic pasākumi, lai viņus efektīvi integrētu sabiedrībā, kura 
migrantus uzņem. Ar šādu mērķi Komisija pieņēma rīcības plānu un piešķir finansējumu, kas palīdz 
ES dalībvalstīm izmantot ekonomisko, sociālo un kultūras potenciālu, kuru piedāvā trešo valstu 
valstspiederīgie, tostarp patvēruma meklētāji un bēgļi. 

Komisija arī prasīja pielikt pūles, lai paplašinātu likumīgas ieceļošanas iespējas Eiropā humānu 
apsvērumu dēļ. Tā ir iecerēts parādīt, ka neatbilstīgai migrācijai ir alternatīvas. Lai atbalstītu pašus 
neaizsargātākos, kuriem ir vajadzīga starptautiskā aizsardzība, un lai palīdzētu viņiem atrast drošu 
ceļu uz Eiropu, Komisija kopā ar dalībvalstīm izveidoja vairākus pārmitināšanas mehānismus, 
piemēram, ārkārtas shēmu (kas 2017. gadā beidza darboties) un pašreizējo shēmu, kuras darbības 
termiņš ir 2019. gada oktobris. Tomēr ne visus solījumus ir izdevies realizēt dzīvē, un priekšlikums 
izveidot Savienības mēroga pārmitināšanas pamatsistēmu Padomē ir nonācis strupceļā. 

Pārdomas pēc debatēm Parlamentā 
Visi valstu un valdību vadītāji, kas uzstājās Parlamentā debatēs 
par Eiropas nākotni, pievērsās migrācijai un bija vienisprātis, ka 
migrācija ir viena no nopietnākajām problēmām, ar kurām 
saskaras ES. Viņi vienojās, ka šo problēmu var risināt tikai ES 
līmenī. Lai gan vairākums valstu un valdību vadītāju uzsvēra, ka 
ir jāpanāk progress, īstenojot kopējās Eiropas patvēruma sistēmas (KEPS) reformu un risinot 
jautājumu par pārcelšanu, pēcāk Eiropadomes sanāksmēs ES vadītājiem neizdevās rast izeju no 
strupceļa attiecībā uz migrācijas iekšējiem aspektiem un ES patvēruma politiku. Divpadsmit runātāji 
prasīja sekmīgāku sadarbību ar izcelsmes un tranzīta valstīm, daudzi no viņiem pieprasīja „Māršala 
plānu” Āfrikai. Astoņi runātāji arī uzsvēra ES ārējo robežu kontroles nozīmi un šajā kontekstā svarīgo 
Frontex darbību. Taču tikai Šarls Mišels un Pedro Sančess pieminēja likumīgas migrācijas pozitīvos 
aspektus. 

Migrācijas jomā valstu un valdību vadītāju viedokļi vairākos jautājumos ir diezgan lielā mērā 
sakrituši, pateicoties Eiropadomes pūliņiem rast vienotu un vispusīgu ES stratēģiju, kopš 2015. gadā 
sākās migrācijas krīze. Visi atzinuši, ka migrācija ir nopietns pārbaudījums, kuram risinājums jārod 
kopīgi ES līmenī. Daudzi runātāji arī pieprasīja spēcīgāku sadarbību ar izcelsmes un tranzīta valstīm 
un prasīja atvēlēt papildu finansējumu ES migrācijas politikai. Taču joprojām nav panākta 
vienošanās par KEPS reformu, kuru daudzi runātāji raksturoja kā steidzamu. Vēl daudzi kā svarīgu 
kopīgo vērtību uzsvēra atbildību un solidaritāti. Larss Leke Rasmusens un Mateušs Moraveckis gan 
pieprasīja dot iespēju dalībvalstīm elastīgāk izvēlēties pieeju 
migrācijas problēmas risināšanai. Uz migrācijas un pašu 
migrantu nelabvēlīgo ietekmi norādīja vien Stēfans Lēvēns. 

„Tikai Eiropas mērogā mēs varam 
izskaust galvenos cēloņus, kuri rada 
migrāciju, kas sašūpojusi mūsu 
sabiedrības līdzsvaru.” 
Antoniu Košta 

„Mēs atbalstām elastīgāku un tomēr 
obligātu solidaritātes mehānismu.” 
Larss Leke Rasmusens 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/financing/eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX:52018DC0635
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/lv/pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468
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3.3. Sociālā dimensija 

Aktuālākais politikā 

Kas ir sociālā dimensija?  
Eiropas Savienības (ES) sociālās dimensijas jēdziens neaprobežojas tikai ar nodarbinātības politiku 
un sociālo politiku, ko reglamentē Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) IX un X sadaļas 
noteikumi. Tam ir ilgstoša vēsture, kas aizsākusies ar Romas 
līgumu. Līguma par Eiropas Savienību (LES) 3. panta 3. punktā 
ir prasība pēc sociālā tirgus ekonomikas ar augstu 
konkurētspēju, taču LESD 9. pantā (horizontālā sociālā 
klauzula) ir noteikts, ka līdzsvarota ekonomikas izaugsme un 
ilgtspējīga attīstība ir tikpat svarīga kā pilnīga nodarbinātība, 
augsts sociālās aizsardzības līmenis, vienlīdzība, sociālā 
taisnīguma veicināšana un cieņa pret daudzveidību. Tajā 
pieprasīts sociālos apsvērumus ņemt vērā visās politikas jomās. Abi minētie panti ietekmē attiecīgo 
ES politikas nostādņu un programmu saturu un arī šādu politikas nostādņu un programmu izstrādes 
un īstenošanas procesus. Īstenošanu var panākt gan ar stingriem instrumentiem (tiesību akti, 
ekonomikas pārvaldība), gan mazāk saistošiem instrumentiem (politikas izstrāde savstarpējas 
mācīšanās procesā, ieteikumi). Sociālajai dimensijai nozīmīgās politikas jomās lielākoties izmanto 
pēdējos no minētajiem.  

Vai „jauns” uzsvars uz sociālo dimensiju?  
Pēc klusuma perioda, kas sociālās politikas regulējuma jomā bija iestājies kopš 2004. gada un kam 
sekoja stingras ekonomiskās politikas pasākumi, reaģējot uz 2008. gada finanšu un ekonomikas krīzi, 

par Komisijas prioritātēm Ž. K. Junkera vadībā cita starpā 
kļuva arī ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) 
padziļināšana un šīs savienības sociālās dimensijas 
nostiprināšana. Tā dēvētajā piecu priekšsēdētāju ziņojumā 
(2015. gada 22. jūnijā) tika paziņots par Eiropas vērienīgo 
ieceri panākt trīskāršu sociālo izcilību, lai veicinātu taisnīgu 
un līdzsvarotu izaugsmi, pienācīgas kvalitātes nodarbinātību 
un darba aizsardzību, un līdz ar to atjaunināt ES darba tirgu 

un labklājības valstu tiesisko regulējumu. Tajā bija paredzēts arī plašs pārdomu process par ES 
sociālās dimensijas nākotni, kas aizsākās ar pārdomu dokumentu par Eiropas sociālo dimensiju. 
Dokumentā bija piedāvāti trīs scenāriji: i) pievērsties tikai darba ņēmēju pārvietošanās brīvībai, 
ii) veidot ko pēc būtības līdzīgu „dažādu ātrumu” Eiropai un iii) patiesi padziļināt EMS visās 27 ES 
dalībvalstīs. Turklāt pārdomu dokumentā par globalizācijas iespēju izmantošanu bija akcentēta 
ciešā saikne starp ekonomikas politiku un sociālo politiku. Un vēl — dokumentā par ES finanšu 
nākotni bija izklāstīts, cik lielā mērā ES sociālo dimensiju var atbalstīt finansiāli. 

Svarīgi soļi  
Komisija 2017. gada martā piedāvāja holistisku atsauces pamatsistēmu — Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru (jeb sociālo pīlāru) ar mērķi atjaunināt ES darba tirgu un labklājības valstu normas, reaģējot uz 
jaunām aktuālām problēmām un riskiem, cita starpā arī uz jauniešu bezdarbu, netipiskas vai 
nestandarta nodarbinātības pieaugumu. Balstoties uz spēkā esošo sociālo tiesību acquis, ir izstrādāti 
sociālā pīlāra 20 principi un tiesības, kas krietni pārsniedz sociālās politikas precīzi iezīmētās robežas 
un attiecas uz vienlīdzīgām iespējām un darba tirgus pieejamību, taisnīgiem darba nosacījumiem, 

„Šī sociālā Eiropa ir arī suverēnā Eiropa, 
tas ir pamatu pamats, kuram mēs ticam. 
Atšķirības ir, taču nedrīkstam veicināt 
šķelšanos — Eiropas aizraujošā ceļa 
būtība ir ciešāka savienība.” 
Emanuels Makrons 

„Tomēr Eiropa nav tikai kopējais tirgus. 
Žaku Delora vārdiem, kopējais tirgus nav 
jāmīl. Mums vienlaikus ir arī jāstrādā, 
tiecoties pēc Eiropas sociālā modeļa, kas 
sekmē augšupēju sociālo konverģenci 
dalībvalstīs.” 
Ksavjē Betels 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1557154556686&uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1557154660378&uri=CELEX:12016M003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1557154748400&uri=CELEX:12016E009
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)614579
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_lv
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_lv
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_lv
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_lv
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_lv
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_lv
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_lv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1458294283747&uri=CELEX:52016SC0050
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sociālo aizsardzību un iekļaušanu. Komisijas, Parlamenta un Padomes kopīgi proklamētais sociālais 
pīlārs apliecina šo triju iestāžu apņemšanos. 

Par sociālā pīlāra principu īstenošanu ir atbildīgas dalībvalstis 
sadarbībā ar sociālajiem partneriem. ES ir atbalstījusi šos 
centienus, ķeroties pie galvenajiem ES politikas 
instrumentiem, kas ir tās rīcībā: tiesību akti, ieteikumi, 
pārvaldība un finansējums. Tiesību aktu un ieteikumu sakarā 
Eiropas Parlaments ir prasījis pēc jauniem pasākumiem, ar ko 
modernizēt darba pasauli, sociālo aizsardzību un izglītības 

pieejamību. Sociālā pīlāra īstenošanas procesā ir panākts progress, ieviešot leģislatīvus un 
neleģislatīvus pasākumus gan Savienības, gan dalībvalstu līmenī, cita starpā arī uzlabojot sociālo 
dialogu visos līmeņos. Lai nostiprinātu pārvaldības sociālos aspektus tās satura ziņā, 2018. un 
2019. gada Eiropas pusgada procesos ir izmantots sociālo rezultātu pārskats, kas papildina sociālo 
pīlāru. Eiropas Parlaments 2017. gadā atkārtoti izvirzīja ideju ieviest „sociālās nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūru”, strādājot pie konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem. Vairāki ar minētā 
pusgada procesa sociālo aspektu stiprināšanu saistīti jautājumi vēl ir jārisina, tostarp jautājums par 
demokrātiskas kontroles nozīmi, vienlaikus padziļinot EMS. Un vēl — 2019. gada aprīlī Eiropas 
Komisija sāka debates par pāreju no vienprātības uz kvalificēta vairākuma balsošanu Padomē 
atsevišķās sociālās politikas jomās, lai plašāks kļūtu 
ierobežotais ES un cita starpā arī Parlamenta kompetences 
tvērums. Jautājumam par ES finansējumu nozīmīgas būs 
debates par daudzgadu finanšu shēmu (DFS) laikposmam 
pēc 2020. gada un tas, kā šīs debates noslēgsies. Parlaments 
ir izvirzījis vairākus priekšlikumus, kā nodrošināt finansiālu 
atbalstu jaunām prioritātēm, paaugstināt maksimālos maksājumu apjomus un arī panākt fondu, 
piemēram, Kohēzijas fonda un ESF+, ciešāku savstarpējo sinerģiju un ciešāku saikni starp 
izdevumiem un izpildes rezultātiem. Pārdomu dokumentā „Ilgtspējīga Eiropa līdz 2030. gadam” 
(2019) uzsvērts, ka prioritātei arī turpmāk ir jābūt ieguldījumiem sociālajā jomā.  

Perspektīva  
Globalizācija, demogrāfiskās problēmas un digitālā pārveide rada milzīgu spiedienu uz darba 
tirgiem un labklājības valsti. Jau no 2004. gada problēmas nemitīgi ir padziļinājis konfliktu 
uzliesmojums centra un perifērijas attiecībās, tiklīdz sākās valsts parāda krīze, un jaunu konfliktu 
veidošanās starp rietumu un austrumu pasauli. Komisija Ž. K. Junkera vadībā uz to reaģēja, cenšoties 
stiprināt ES sociālo dimensiju. Pašlaik ir vairāki daudzsološi 
iespējamie risinājumi, ar ko varētu panākt vēl spēcīgāku ES 
sociālo dimensiju. Daži apgalvo, ka sociālais pīlārs var kļūt 
par jaunas politiskās dinamikas avotu. Citi ir pārliecināti, ka 
uzmanība būtu jāpievērš ne vien pārdalīšanas politikai, bet 
arī vairāk jāpievēršas nodokļu uzlikšanai, un ne tikai 
uzņēmumiem vien. Tomēr vēl ir jautājumi, kas ir 
fundamentāli un ir jāprecizē un jārisina, un cita starpā arī 
jāpanāk dalībvalstu vienošanās par to, vai ES sociālā dimensija ir nepieciešama un vai ir īstais brīdis 
to īstenot, un ir rūpīgi jāizvērtē instrumenti, kurus ES var izmantot savu politikas nostādņu izstrādei 

„Mazāk solidaritātes un vairāk robežu — 
ne tas mums tagad Eiropā vajadzīgs; 
mums vajadzīgs jauns sabiedriskais 
līgums sociālās kohēzijas un mūsu tautu 
pārticības vārdā. (..) Juridiski saistošs 
Eiropas sociālo tiesību pīlārs.” 
Aleksis Ciprs 

„Sociālais modelis ir viens no mūsu 
sasniegumiem, kas vēl jāuzlabo, vienlaikus 
sekmējot dialogu ar sociālajiem 
partneriem un rēķinoties ar sociālo 
kohēziju.” 
Andrejs Plenkovičs 

„Nevienlīdzība, sevišķi nevienlīdzība 
paaudžu attiecībās — nevienlīdzība, no 
kuras cieta mūsu kontinenta jaunieši — 
un, protams, dzimumu nevienlīdzība, tas 
viss ir [krīzes] rezultāts. (..) Mums 
jāpieprasa sociāla Eiropa, Eiropa ar 
tiesībām.” 
Pedro Sančess 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_lv.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_lv.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0010_LV.html?redirect
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_priorities_juncker_commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=lv&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=lv&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2562
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2562
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_en.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0039_LV.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0202_LV.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0077_LV.html?redirect
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LV&reference=P8-TA-2018-0449
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_lv
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
https://www.etui.org/Publications2/Books/Social-policy-in-the-European-Union-state-of-play-2018
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=7&pub_id=9136
https://www.ceps.eu/publications/what-comes-after-last-chance-commission-policy-priorities-2019-2024
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un īstenošanai. ES sociālā dimensija ir tik komplicēta, ka tās stiprināšanai ir vajadzīgi pārvaldības 
mehānismi14, kas ļauj dažādiem dalībniekiem dažādās nozarēs kolektīvi rast problēmu risinājumus.  

Pārdomas pēc debatēm Parlamentā 
 

 

 

Vairākums valstu un valdību vadītāju atzīst ekonomikas un finanšu krīzes ilgstošo nelabvēlīgo 
ietekmi uz iedzīvotāju iztikas līdzekļiem visā Eiropā un jo īpaši krīzes nesamērīgo iespaidu uz 
neaizsargātākajiem — Eiropas jauniešiem. Daži ir norādījuši, ka Eiropā trūkst solidaritātes neatkarīgi 
no tā, vai tās ir ar migrāciju saistītas vai ekonomiskas grūtības, un tieši tādēļ neizdodas veidot 
taisnīgāku, sociālāku Eiropu. Uz šī fona daži ES vadītāji piedāvā konkrētus Eiropas mēroga 
risinājumus, kas novērstu cilvēku bažas, tostarp arī tādus risinājumus kā ieviest ES minimālo darba 
algu un ES bezdarba apdrošināšanu. Lielākā daļa ES vadītāju, kas uzstājušies, ir pauduši atbalstu 
Eiropas sociālo tiesību pīlārā izklāstītajām vērtībām un 
principiem, un daži ir atgādinājuši, ka Eiropas sabiedrības 
pamatu pamats ir sociālā taisnīguma princips. Vairāki valstu 
un valdību vadītāji atbalsta sociālo standartu augšupēju 
konverģenci un ir pieprasījuši pēc gadiem ilgi īstenotas 
stingras ekonomiskās politikas un līdz ar nevienlīdzības 
pieaugumu ES valstu sabiedrībā par prioritāti noteikt sociālo 
politiku un labklājības politiku.  

Vairāki valstu un valdību vadītāji ir uzsvēruši, ka laikā, kad pasaule mainās globalizācijas un aizvien 
lielākas digitalizācijas ietekmē, ir jāatgriežas pie Eiropas 
sociālā līguma saknēm un tas vēl pamatīgāk jāizmanto, lai 
apmierinātu mūsdienu prasības. Daži ES vadītāji ir 
brīdinājuši neķerties pie problemātisku jautājumu tikai 
valstiska līmeņa risinājumiem, piemēram, attiecībā uz 
jauniešu bezdarbu, jo tad atsvešināšanās kļūtu vēl lielāka un 

tas uzkurinātu nacionālistu naratīvu, sevišķi laikā, kad kontinentā notiek politiskas pārmaiņas. Daži 
ir norādījuši, ka „solidaritātes krīze” Eiropā vairo iedzīvotāju vilšanos un ka tagad vairāk nekā jebkad 
agrāk būtu jāveicina vērienīga sociālā politika nākotnes Eiropas vārdā. 

                                                             

14  M. Bevir. Governance: A very short introduction [Īss ievads pārvaldībā], Oxford University Press, 2013. 

„Nedrīkstam aizmirst vienu fundamentālu principu — mūsu sabiedrības pamatā ir sociālais 
taisnīgums. (..) Jūs nevarat runāt par sabiedrības attīstību, ignorējot izstumtību, nabadzību un 
nevienlīdzību. Vērienīga sociālā politika mums ir svarīga, lai pret šīm netaisnībām cīnītos.” 
Mateušs Moraveckis 

„Šīm prioritātēm nodrošināts Eiropas 
stimuls, arī ar tādiem drosmīgiem 
veidojumiem kā Eiropas bezdarba 
apdrošināšana — tā ir vislabākā pretinde 
ne vien darbvietu trūkumam, bet arī 
nacionālisma uzplūdam.” 
Džuzepe Konte 

„Mums jācīnās pret augošo nevienlīdzību 
sabiedrībā un efektīvāk jāveic ienākumu 
pārdale. Eiropas minimālās darba algas 
ieviešana būtu viens no veidiem, kā panākt 
solidaritāti sabiedrībā.” 
Peters Pelegrīni 

https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/challenges-and-choices-europe_en
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3.4. Tirdzniecība  

Aktuālākais politikā 
Starptautiskā tirdzniecība ir kļuvusi par prominentu tematu 
ES darba kārtībā. Sarunas par jauniem brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem (BTN), sevišķi ar ASV un Kanādu, raisīja dedzīgas 
diskusijas pilsoniskajā sabiedrībā. Komisija uz to reaģēja, 
2015. gadā piedāvājot 
jaunu ES stratēģiju 
„Tirdzniecība visiem”. 

Turklāt 2017. gadā tā iesniedza pārdomu dokumentu par 
globalizācijas iespēju izmantošanu. Rezultātā ar nolūku tika 
mainīts ES tirdzniecības politikas virziens, orientējoties uz vairāk 
vērtībās balstītu, iekļaujošāku un progresīvāku darba kārtību 
gan tirdzniecības nolīgumu, gan likumdošanas instrumentu 
ziņā.  

Tirdzniecības nolīgumi 
Kopš stratēģijas „Tirdzniecība visiem” publicēšanas ES ir turpinājusi īstenot dažādus (jaunus vai 
atjauninātus) BTN ar tirdzniecības partneriem visā pasaulē 
(Kanāda, Japāna, Singapūra, Vjetnama, Meksika, Čīle, Austrālija 
un Jaunzēlande). Divi lielākie panākumi, ko Eiropas Savienībai 
pēdējos gados ir izdevies gūt tirdzniecības sarunu ziņā — 
2017. gada septembrī provizoriski stājās spēkā ES un Kanādas 
Visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA), un 
2019. gada februārī stājās spēkā ES un Japānas ekonomisko 
partnerattiecību nolīgums (EPN). Ar ES un Japānas EPN ir 
izveidota pasaulē lielākā tirdzniecības zona ar 600 miljoniem 
cilvēku un trešdaļu no visas pasaules iekšzemes kopprodukta (IKP). Par brīvās tirdzniecības nolīgumu 

(BTN) ar Singapūru savu atzinumu 2017. gada maijā ir sniegusi 
Eiropas Savienības Tiesa (EST), kā rezultātā tika pieņemts 
lēmums nolīgumu sadalīt, nošķirot tirdzniecības nolīgumu 
(TN) un ieguldījumu aizsardzības nolīgumu (IAN). Jaunajos 
nolīgumos īpaša uzmanība ir pievērsta tam, kā panākt, lai 
tirdzniecība būtu iekļaujošāka, piemēram, mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU). Parlaments ir aktīvi pildījis savu 
uzraudzības pienākumu, gan sarunu procesā, gan dodot savu 
galīgo piekrišanu tirdzniecības nolīgumu slēgšanai.  

Tirdzniecības sarunas ar ASV 2018. gadā atkal nonāca darba kārtībā pēc vairākiem tirdzniecības 
konfliktiem ar D. Trampa administrāciju:  

• ASV noteica tarifus dzelzs un alumīnija importam no ES un citiem partneriem,  
• apsvēra iespēju noteikt tarifus vieglajiem automobiļiem un to rezerves daļām un  
• ASV bloķēja jaunu locekļu iecelšanu PTO Apelācijas institūcijā.  

Par pamatu ņemot Ž. K. Junkera un D. Trampa 2018. gada jūlija vienošanos, Komisija 2019. gada 
janvārī iesniedza Padomei divus sarunu norāžu dokumentus attiecībā uz tirdzniecības nolīgumu par 

„Tas tomēr ir ļoti slikti, ja ietekmīgākie 
partneri nemitīgi liek šķēršļus tirdzniecībai. 
Mums jādara viss, lai to nepieļautu vai 
šķēršļus likvidētu. Īpaši svarīgi tas ir 
mazākām valstīm, jo tām kaitējums būtu 
liktenīgs. Mums jāievēro un jāpilda kopīgie 
tirdzniecības noteikumi.” 
Juha Sipile „Protekcionisms nav īstā atbilde uz 

negodīgu konkurenci. Mums 
nevajadzētu slēgt savu tirgu un šai ziņā 
vairāk līdzināties ķīniešiem. Mums 
drīzāk būtu jāizmanto viss mūsu 
politiskās un ekonomiskās ietekmes 
spēks, lai pieprasītu godīgu tirdzniecību 
ar mūsu nosacījumiem.” 
Krišjānis Kariņš 

„Ja mēs gribam paši būt spējīgi rīkoties, 
ja gribam paši lemt par savu nākotni, 
tad Eiropai ir jābūt vienotai. Tagad 
vairāk nekā jebkad. (..) Nopietni liksim 
pasaulei saprast, ka Eiropas ticība 
daudzpusējās sadarbības un brīvās 
tirdzniecības spēkam ir tikpat 
nelokāma kā vienmēr.” 
Marks Rite 

„ASV — ko dēvē par sapņu zemi, — tiek 
sapņots par brīvas tirdzniecības 
mazināšanu. Par starptautisko 
pienākumu mazināšanu. Par šķēršļiem 
tirdzniecībai un, iespējams, pat par 
starptautiskos noteikumos balstītas 
tirdzniecības sistēmas laušanu. Mēs to 
nedrīkstam pieļaut.” 
Larss Leke Rasmusens 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1513604470086&uri=CELEX:52017DC0240
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_lv.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20181205IPR20930/parlaments-apstiprina-es-japanas-brivas-tirdzniecibas-noligumu
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)607255
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603955
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4220_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1878
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_lv.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1971
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(ne lauksaimnieciskas izcelsmes) rūpniecības precēm un nolīgumu par atbilstības novērtēšanu, tā 
cenšoties pielikt vēl vairāk pūļu, lai mazinātu saspīlējumu tirdzniecības attiecībās ar ASV. 

Tirdzniecības politika, kas aizsargā 
Īsā vai vidējā termiņā ES, visticamāk, īstenos tirdzniecības 
politiku, kas nodrošinās tās iedzīvotājiem aizvien lielāku 
aizsardzību, un tomēr veicinās arī iekļaujošu un atvērtu 
tirdzniecību. Ņemot to vērā, tika apstiprināts mehānisms 
ārvalstu tiešo ieguldījumu (ĀTI) izvērtēšanai. Mehānisms ir 
izveidots, lai panāktu, ka atvērtība ieguldījumiem nekaitētu 
ES stratēģiskajām interesēm. Komisija arī aicināja Parlamentu un Padomi līdz 2019. gada beigām 
pieņemt starptautiskā iepirkuma aktu (IPI), kas dalībvalstu pretestības dēļ ir nonācis juridiskā 
strupceļā. Ar minēto aktu ir iecerēts sākt izmantot publiskā iepirkuma tirgus iespējas Ķīnā, ieviešot 
procedūras, ar kurām ES varētu ierobežot piekļuvi saviem atvērtajiem publiskā iepirkuma tirgiem 
gadījumā, ja atvērtība nav abpusēja. Turklāt tika modernizēti tirdzniecības aizsardzības instrumenti 
(TAI) un ieviesta jauna antidempinga maksājumu aprēķināšanas metodoloģija, lai labāk pasargātu 
Eiropas uzņēmumus no pārmērīgi zemas cenas preču importa. 

Saistībā ar ieguldījumu aizsardzību ES ir arī aktīvi iesaistījusies procesā, ar ko iecerēts izveidot 
daudzpusēju ieguldījumu tiesu, tā reaģējot uz pilsoniskās sabiedrības bažām par ieguldītāju un 
valsts savstarpējo strīdu izšķiršanas (IVSI) mehānismiem. Daļēji pateicoties Eiropas Parlamenta 
prasībām, pretrunīgi vērtētās IVSI sistēmas vietā tika ieviesta pastāvīga, pārredzama un 
institucionalizēta ieguldījumu tiesas sistēma (ICS). Patlaban šajā procesā var panākt vēl lielāku 
progresu, un sarunas par daudzpusējas ieguldījumu tiesas (MIC) izveidi aktīvi turpinās. 

Un vēl — ES ir aktīvi iesaistījusies procesā, kura mērķis ir 
reformēt Pasaules Tirdzniecības organizāciju (PTO), tā 
cenšoties līdz 2019. gada beigām rast izeju no draudošā 
strupceļa jautājumā par organizācijas strīdu izšķiršanas 
mehānismu, stiprināt tās uzraudzības funkciju un atjaunināt 
starptautiskos tirdzniecības noteikumus, lai garantētu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus starptautiskajā 
tirdzniecībā, kur pašlaik ir būtiski traucējumi. Parlaments 

stingri atbalsta daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un atbalsta arī PTO reformu, cita starpā arī 
organizācijas strīdu izšķiršanas mehānisma reformu, ja tāda ir vajadzīga. 

Pārdomas pēc debatēm Parlamentā 
 

 

 

Vērtējot to ES vadītāju runas, kuri līdz šim ir uzstājušies, ir vērojama gan viedokļu sakritība, gan 
atšķirība jautājumā par ES turpmākās tirdzniecības politikas virzienu. Vairāki valstu un valdību 
vadītāji atzīst, ka tirdzniecības liberalizācija ir svarīgs ekonomikas izaugsmes dzinējspēks, tomēr citi 
to uztver kā draudus gan ražotāju, gan patērētāju iztikas līdzekļiem un vispār iespējai saglabāt 
Eiropas Savienībā augstus sociālos un vides standartus. Vairākums ES vadītāju ir atzinuši, ka 
nacionālismā balstītas tirdzniecības politikas nostādnes un protekcionisma pasākumi apdraud 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu, un ir pauduši nelokāmu apņemšanos minēto sistēmu saglabāt 

„Brīvā tirdzniecība ir godīga, ja vien 
godīgas ir attiecības starp partneriem. 
Mūsu mērķim ir jābūt savstarpējai 
pretimnākšanai uz stingru sociālo un 
vides standartu pamata.” 
Šarls Mišels 

„Suverenitāte attiecas arī uz ekonomiku 
un tirdzniecību. Arī šajā gadījumā esam 
apliecinājuši vienotu nostāju, un es 
atzinīgi vērtēju progresu, kas pēdējos 
pāris mēnešos pēc Komisijas iniciatīvas 
ir panākts jautājumā par ekonomisku 
un tirdzniecības suverenitāti ar mērķi 
aizsargāt mūsu nozares, kas ir 
stratēģiski svarīgas ieguldījumiem.” 
Emanuels Makrons 

„Eiropas Savienības IKP 2004. gadā bija trešdaļa no attiecīgā pasaules rādītāja. Šodien tas ir mazāks par 
ceturtdaļu. Mums arī turpmāk ir jāslēdz tirdzniecības nolīgumi ar trešām valstīm, jo šie nolīgumi ir ieguldījums 
turpmākā ekonomikas izaugsmē un mūsu iedzīvotāju labklājībā.” 
Andrejs Plenkovičs 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1605_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621884
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI(2017)595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607252/EPRS_ATA(2017)607252_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608
https://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/how-to-save-the-eu-s-ceta-with-canada/
https://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/how-to-save-the-eu-s-ceta-with-canada/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29607252
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1908
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0342_LV.html
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un aizstāvēt. Taču, ņemot vērā augošās bažas par Pasaules Tirdzniecības organizācijas darbību un 
saskaroties ar aizvien negodīgāku tirdzniecības praksi, vairāki ES vadītāji pieprasa labāk aizsargāt 
Eiropas stratēģiskās intereses. Daži ir uzsvēruši, ka ES arī turpmāk vajadzētu būt tirdzniecībai atvērtai, 
bet ne naivai. 

Vairākums valstu un valdību vadītāju atzina, ka pašlaik 
pasaules tirdzniecības struktūra mainās, un prasīja, lai ES sevi 
nelokāmi pozicionētu kā pasaules mērogā ietekmīgu 
globālo procesu dalībnieku. Daži uzsvēra, ka — gluži tāpat 
kā tas jau neskaitāmas reizes ir bijis, — globalizācijas radītās 
izmaiņas destabilizē 
ierasto kārtību un sēj 
bailes un neuzticību 
Eiropas sabiedrībā, 

galarezultātā novedot pie tā, ka tirdzniecības nolīgumi tiek 
noraidīti. Lai gan valstu un valdību vadītāju domas par 
turpmāko ceļu dalās, tomēr (kāda runātāja vārdiem) pati 
Eiropa ir apliecinājums tam, ka tirdzniecības liberalizācija 
brīviem cilvēkiem nes pārticību un mieru. 

3.5. Daudzgadu finanšu shēma 

Aktuālākais politikā 
Katru gadu notiek sarunas par ES budžeta apjomu, ņemot vērā ierobežojumus, kuri noteikti septiņu 
gadu finanšu plānā, kas sniedz ieskatu ES ilgtermiņa prioritātēs un ko pazīstam kā daudzgadu 
finanšu shēmu (DFS). Spēkā esošās DFS (2014.–2020. gadam) ir sasniegusi savu noslēdzošo posmu, 

un jau ir sācies sagatavošanās darbs pie DFS laikposmam pēc 
2020. gada. DFS tiesību aktu kopumā, ko Komisija iesniedza 
2018. gada 2. maijā, ir priekšlikumi par DFS 2021.–2027. gadam, par 
pašu resursiem, ar ko finansēt ES budžetu, un par ES budžeta sasaisti 
ar tiesiskumu. Tiem sekoja vēl vairāki likumdošanas priekšlikumi gan 

jaunām izdevumu programmām un fondiem, gan jau esošo programmu un fondu turpmākai 
īstenošanai saskaņā ar DFS. 

Komisijas priekšlikums: jauns, mūsdienīgs budžets 27 dalībvalstu ES 
Komisijas priekšlikumā ir ņemts vērā Bratislavas un Romas deklarācijās pasludināto saistību 
finansiālais segums, problemātika, kas izkristalizējās debatēs par Eiropas nākotni, un iespaidīgas 
iemaksas zaudēšana līdz ar Apvienotās Karalistes izstāšanos. Kopā 2021.–2027. gada laikposmam 
ierosinātais saistību apjoms ir 1 134 583 miljoni EUR 2018. gada salīdzināmajās cenās. Tie ir 1,11 % 
no 27 dalībvalstu ES nacionālā kopienākuma (NKI) — nedaudz mazāk kā spēkā esošajā DFS, kur tie 
ir 1,16 % no 27 dalībvalstu ES NKI (t. i., ar pielāgojumu, ņemot vērā Brexit).15 

Komisija uzskata, ka priekšlikums ir līdzsvarots un ir izstrādāts, pamatojoties uz godīgu izvērtējumu 
tam, cik daudz resursu ES vajadzēs, lai sekmīgi īstenotu visas ES vērienīgās ieceres. Finansējumu ir 
ierosināts palielināt tādās jomās kā vienotais tirgus, inovācija un pētniecība (ieskaitot palielinājumu 
                                                             

15  Lai sīkāk iepazītos ar pārskatu par Komisijas priekšlikumu, sk. M. Parry, M. Sapala. 2021-2027 multiannual financial 
framework and new own resources. Analysis of the Commission's proposal [2021.–2027. gada daudzgadu finanšu 
shēma un jauni pašu resursi — Komisijas priekšlikuma analīze], EPRS, Eiropas Parlaments, 2018. gada jūlijs.  

„Eiropas ģeogrāfiskā sasaiste un globāla 
savstarpējā atkarība, ko jūtam kā 
pasaules lielākais tirdzniecības partneris, 
pilnīgi noteikti nozīmē, ka mums ir būtiski 
dzīvot pasaulē, kura darbojas. Mēs, 
eiropieši, visi kopā esam stiprāki, un es 
ceru, ka netaupīsim spēkus, lai nosargātu 
pasaulē mums visiem kopīgās intereses 
un vērtības.” 
Jiri Ratass 

„Tikai ES spēj uzturēt tādu tirdzniecības 
politiku, kas palīdz regulēt globālos tirgus 
un aizsargāt augstos sociālos, vides un 
pārtikas nekaitīguma standartus, kurus 
vēlamies paturēt, cenšoties izlīdzināt 
globalizācijas ietekmi, kas ir 
problemātiska Eiropas sociālā modeļa 
ilgtspējai.” 
Antoniu Košta 

„Kopējais DFS līmenis būtu 
jānosaka pēc iespējas tuvāk 
pašreizējam salīdzinošajam 
īpatsvaram.” 
Juha Sipile 

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_lv
https://www.consilium.europa.eu/lv/european-council/president/news/20160916-bratislava-summit/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_lv
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
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vēl par 29,1 % programmai „Apvārsnis Eiropa”), vide un rīcība klimata politikas jomā (+46 %), 
migrācija un robežu pārvaldība (+207 %). Turpretim kohēzijas politikai (-10 %) un kopējai 
lauksaimniecības politikai (-15 %) līdzekļus ir ierosināts samazināt. Pirmo reizi DFS priekšlikumā ir 
iestrādāts atsevišķs drošības un aizsardzības budžets un budžets instrumentiem, kas paredzēti 
Eiropas monetārās savienības atbalstam. Turklāt Komisija piedāvā jaunus pasākumus, ar ko panākt, 
lai turpmāk ES izdevumi būtu pasargāti no riskiem, kuri saistīti ar vispārīgiem trūkumiem, kas 
raksturīgi tiesiskumam dalībvalstīs. Ieņēmumu pusē Komisija ierosina modernizēt tagadējo pašu 
resursu sistēmu, pakāpeniski likvidējot korekcijas un ieviešot jaunu resursu grozu, kas saistīti ar ES 
klimata, vides un vienotā tirgus politikas nostādnēm. Komisija uzskata, ka ar šo reformu varbūt 
izdotos atteikties no arhaiskās dalībvalstu neto bilances jeb „taisnīgas atdeves” sistēmas. 

Parlamenta sarunu mandāts: jaunu problēmu risināšanai atbilstoši resursi 
Parlaments ir ieņēmis stingru nostāju, aicinot veidot vērienīgu, uz rezultātiem vērstu ES budžetu, kas 
ļauj reaģēt uz neparedzamām grūtībām, un atbalstīt 
programmas, kas sniedz Eiropai sabiedrisku labumu. 
Parlaments ir pārliecināts, ka ES ilgtermiņa izdevumu plāns un 
ES ieņēmumu sistēma būtu jāskata kopā un ka nevar vienoties 
par pirmo, ja nav panākts progress attiecībā uz otro. Komisijas 
priekšlikumu Parlaments uzskata par nepietiekamu, ņemot vērā visas pašreizējās saistības, 
problēmas un jaunās prioritātes, un lēš, ka DFS maksimālais apjoms būtu jānosaka 
1 324 089 miljonu EUR apmērā (2018. gada cenās), kas ir 1,3 % no ES NKI un par 16,7 % vairāk nekā 
ir piedāvājusi Eiropas Komisija. Parlaments jo īpaši iebilst pret ierosinājumu samazināt finansējumu 
kopējai lauksaimniecības politikai un kohēzijas politikai. Tas balsoja par lielāku atbalstu atsevišķām 
jomām un programmām, tostarp vienotajam tirgum, inovācijai un digitālajai ekonomikai 
(piemēram, dubultot programmai „Apvārsnis Eiropa” pašlaik atvēlēto līdzekļu apjomu). Tas arī 
pauda savu atbalstu pasākumiem, kas vērsti uz bezdarba mazināšanu un atbalstu jauniešiem 
(piemēram, atvēlēt trīsreiz vairāk finansējuma programmai „Erasmus+”) un kas paredzēti videi un 
rīcībai klimata politikas jomā (piemēram, dubultot „LIFE+” atvēlēto finansējumu), migrācijai, robežu 
pārvaldībai, drošībai un aizsardzībai. Vēl Parlaments ierosināja papildināt DFS ar diviem jauniem 
elementiem: Garantiju bērniem (5,9 miljardi EUR) un Enerģētikas pārkārtošanas fondu 
(4,8 miljardi EUR). Turklāt Parlaments uzskata, ka klimata jomā nosprausto mērķu sasniegšanai 
paredzētais ES ieguldījums būtu jānosaka vismaz 25 % apmērā no DFS izdevumiem 2021.–
2027. gadam, to pēc iespējas ātrāk — bet ne vēlāk kā 2027. gadā — nosakot 30 % apmērā. 
Piedāvātās izmaiņas pašu resursu sistēmā Parlaments uzskata par nopietnu soli ceļā uz apjomīgāku 
reformu, taču sagaida vēl vērienīgāku pieeju. 

Turpmākie soļi sarunās 
Priekšlikumus ir izvērtējusi arī Padome. Ministri joprojām strādā pie dokumenta projekta, dēvēta par 
„sarunu satvaru”, un cita starpā arī pie vairākiem gan horizontāliem, gan specifiskiem jautājumiem, 
kas jāapspriež sarunās un kam, visticamāk, būs vajadzīgi politiski norādījumi no ES vadītājiem. Taču 
līdz šim notikušās diskusijas liecina, ka daudzos aspektos viedokļi vēl arvien pamatīgi atšķiras. 
Piemēram, joprojām ir pretēji viedokļi par DFS kopējo apjomu, KLP 
un kohēzijas politikas finansējumu, klimata politikas integrēšanu, 
sasaisti ar Eiropas pusgada procesu un jauno ekonomiskās un 
monetārās savienības atbalsta instrumentu, kā arī par lielāko daļu 
elementu, ko ietver priekšlikums par jaunajiem pašu resursiem.  

„Par finansēšanas vajadzību 
pamatprincipu nākamajā daudzgadu 
finanšu shēmā [DFS] ir jākļūst Eiropas 
nodrošinātai pievienotajai vērtībai.” 
Andrejs Plenkovičs 

„Mums ir jāplāno paša budžeta 
pilnīga pārstrāde, veidojot 
jaunus pašu resursus.” 
Emanuels Makrons 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/staff-working-document-system-own-resources-may2018_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_LV.html
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Nekad nav bijis viegli panākt vienošanos par ES 
daudzgadu finanšu plāniem. Tie attiecas gandrīz uz 
visām ES rīcības jomām, un tajos ir jāpanāk 

kompromiss 
starp 

daudzām 
konkurējošām 
prioritātēm un 

galveno 
lēmumu 

pieņēmēju 
viedokļu atšķirībām. DFS tiesību aktu kopums tiek 
pieņemts, īstenojot dažādas procedūras ar 
dažādām Eiropas Parlamenta un Padomes 
funkcijām, kas cita starpā ir arī vienprātīga lēmumu 
pieņemšana, un ar īpašu lomu, kura atvēlēta valstu 
un valdību vadītājiem Eiropadomē. Kaut arī saskaņā 
ar Līgumiem Eiropadome nosaka Savienības 
vispārējos politiskos virzienus un prioritātes un 
neveic likumdošanas funkciju, iepriekšējo DFS 
sarunu pieredze liecina, ka tai ir izšķiroša nozīme, lai 
panāktu vienošanos, cita starpā arī par konkrētām 
summām un sīkākiem izdevumu programmu 
aspektiem. Šoreiz sarunu process ir vēl grūtāks, jo 
vienlaikus notiek politiskas pārmaiņas gan 
Parlamenta, gan Komisijas darbībā. Komisijas un 
Parlamenta iecerei panākt vienošanos līdz 
2019. gada maijā paredzētajām Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām svītru pārvilka Eiropadomes 2018. gada 
decembra sanāksmē pieņemtais lēmums turpināt 
darbu Padomes līmenī, lai vienošanos panāktu tikai 
2019. gada rudenī (9. attēls). Vai šo plānu izdosies 
īstenot — tas atkarīgs no daudziem aspektiem, 
tostarp no iestāžu jaunā sastāva veidošanās 
pēcvēlēšanu posmā un no Brexit galīgā termiņa. 
Krietni tuvākā nākotnē ir sagaidāms, ka tiks paziņoti 
svarīgi lēmumi pēc Eiropadomes sanāksmes, kas 
paredzēta 2019. gada 20. un 21. jūnijā. 

Pārdomas pēc debatēm Parlamentā 
Par šo jautājumu runāja visi valstu un valdību 
vadītāji, izņemot trīs, un ieskicēja politikas 
prioritātes, ko nākamajā DFS, viņuprāt, ir vērts 
finansēt. No tiem 14 uzsvēra tieši nepieciešamību 
izstrādāt jaunas politikas nostādnes (piemēram, 
drošības, inovācijas un digitālās ekonomikas jomā), 
11 no viņiem akcentēja arī „tradicionālo” jomu ieguldījumu (kopējā lauksaimniecības politika (KLP) 
un kohēzijas politika) vai uzsvēra, ka tās abas ir jālīdzsvaro. Puse no runātājiem pievērsās ES budžeta 

„[DFS kontekstā] ir svarīgi palielināt 
finansējumu pētniecībai un izstrādei. Ir 
svarīgi tādējādi panākt izcilību visā 
Eiropā, ne tikai dažās atsevišķās 
galvaspilsētās.” 
Krišjānis Kariņš 

9. attēls. Grafiks sarunu procesam par DFS 
laikposmam pēc 2020. gada 
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apjomam. Trīs no viesiem, kuri uzstājās agrāk, pauda konkrētu apņemšanos dot lielāku ieguldījumu 
ES budžetā. Trīs nepārprotami pieprasīja ES budžetu pēc Brexit samazināt vai to saglabāt salīdzinošā 
izteiksmē proporcionālu. Savukārt citi uzsvēra, ka Eiropas Savienība ir jānodrošina ar budžetu, kas 
atbilst tās vajadzībām un vērienīgajām iecerēm. Ceturtā daļa valstu un valdību vadītāju, kas visi 
uzstājās debašu procesa sākuma posmos, pievērsās jautājumam par jaunu ES pašu resursu 
veidošanu. Tikai viens — Emanuels Makrons — pieprasīja pēc Brexit izbeigt visas korekcijas.  

Līdz šim nav bijusi vērojama izteikta runātāju viedokļu sakritība attiecībā uz nākamo DFS. Joprojām 
ir pretēji viedokļi par KLP un kohēzijas politikas finansēšanu. Daži valstu un valdību vadītāji stingri 
iebilst pret jebkādu līdzekļu samazināšanu, citi turpretim pieprasa tos konsolidēt un modernizēt. 
Tomēr daudzi no viņiem piekrīt, ka finansējumu vajadzētu atvēlēt lielākam iniciatīvu skaitam ārējo 
attiecību jomā, drošības un aizsardzības jomā un migrācijas jomā. Leo Varadkars, Antoniu Košta un 
Emanuels Makrons skaidri norādīja, ka vēlas dot lielāku ieguldījumu ES budžetā. Prasību nodrošināt 
Eiropas Savienībai papildu pašu resursus pauda galvenokārt tie runātāji, kuri uzstājās agrāk, bet 
12 runātāji, kas uzstājās vēlāk, šo jautājumu vispār nepieminēja. 

 

3.6. Drošība un aizsardzība 

Aktuālākais politikā 
Pēdējos gados ir vērojams nopietns progress saistībā ar ES 
drošības un aizsardzības iniciatīvu īstenošanu. ES globālā 
stratēģija (pieņemta 2016. gadā) ir īstenota ar īstenošanas plānu 
drošības un aizsardzības jomā, Eiropas Aizsardzības rīcības plānu 
(EARP) un priekšlikumiem stiprināt ES un NATO sadarbību, 
vadoties pēc Varšavas kopīgās deklarācijas. Uz šo pasākumu 
pamata tika realizētas tādas iniciatīvas kā Eiropas Aizsardzības fonds (EAF), koordinētais ikgadējais 
pārskats par aizsardzību (CARD) un pastāvīgā strukturētā sadarbība (PESCO), kuru mērķis ir palielināt 
un optimizēt ES aizsardzības spējas. Dodot savu ieguldījumu debatēs par Eiropas nākotni, Komisija 
2017. gada jūnijā iesniedza pārdomu dokumentu par Eiropas aizsardzības nākotni, kas ir izstrādāts, 
pamatojoties uz ES globālo stratēģiju. 

EARP kontekstā Komisija 2017. gadā piedāvāja no Eiropas 
Aizsardzības fonda sniegt atbalstu Eiropas aizsardzības 
rūpniecībai, šajā nolūkā — pirmo reizi vēsturē — 
(līdz)finansējot kopīgu 
darbu pie pētniecības 

projektiem un aizsardzības spēju veidošanas, cita starpā 
atbalstu piedāvājot arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 

(MVU) un pārrobežu 
mehānismiem aizsardzības 
jomas piegādes ķēdēs. Eiropas Aizsardzības fonda (EAF) mērķis 
ir atbalstīt kopīgus pētījumus novatorisku aizsardzības 
tehnoloģiju jomā un dalībvalstīm kopīgu aizsardzības produktu 

„Atzīstam, ka [pastāvīgā strukturētā 
sadarbība] PESCO ir izšķiroši svarīgs 
solis, taču kā savu nākotnes 
perspektīvu redzam Eiropas militāru 
autonomiju, Eiropas armijas izveidi.” 
Niks Anastasiadis 

„Lai īstenotu savas vērienīgās ieceres, 
mums vajadzīga spēcīgāka un efektīvāka 
kopējā ārpolitika un kopējā drošības un 
aizsardzības politika.” 
Andrejs Plenkovičs 

„Vienota Eiropas aizsardzība nav 
antitēze dalībai NATO, tā pat var būt 
kas vairāk — tās vērtīgs 
papildinājums.” 
Džuzepe Konte 

„Vienlaikus NATO arī turpmāk būs 
kolektīvās aizsardzības stūrakmens 
Eiropā, un mums būtu jātiecas pēc 
abpusēji vēl spēcīgākām attiecībām 
starp ES un NATO.” 
Jiri Ratass 

„Mēs saprotam, ka jaunās politikas nostādnes ir svarīgas un problēmas ir nopietnas, taču tās nedrīkst finansēt 
uz kohēzijas politikas rēķina, jo tā ir fundamentāla politika, kas noteikta Līgumā, un pēc būtības atspoguļo 
pašu Eiropas Savienību.” 
Mateušs Moraveckis 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34215/implementation-plan-security-and-defence-factsheet_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_lv.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08-eu-nato-joint-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_lv.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_lv.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_lv.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_lv.htm
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izstrādi, par ko tās ir vienojušās. ES 2018. gada jūlijā pieņēma regulu par Eiropas aizsardzības 
rūpniecības attīstības programmu (EDIDP), lai līdz pašreizējā budžeta perioda beigām finansētu EAF. 
Ar regulu ir iecerēts panākt, ka palielinās ES aizsardzības rūpniecības konkurētspēja un inovācijas 
spējas, un tādēļ atbalstīt dalībvalstu savstarpējo sadarbību. Saskaņā ar jauno daudzgadu finanšu 
shēmu (DFS) fonds saņems vairāk finansējuma, piemērojot regulu, par kuru 2019. gada februārī 
daļēji tika panākta politiska vienošanās.  

Sākt PESCO īstenošanu 25 dalībvalstis vienojās 2017. gada decembrī. PESCO darbības pamatā ir 
konkrēti kopīgi projekti (pašlaik 34) un saistības, kas īstenojami, lai panāktu spēcīgāku ES 
aizsardzību. PESCO dalībnieki apņemas palielināt valsts budžetā aizsardzībai atvēlēto finansējumu 

un vairāk ieguldīt aizsardzības jomā veicamos pētījumos. Tie ir 
projekti tādās jomās kā apmācība; spēju veidošana un 
operatīvā gatavība uz sauszemes, jūrā un gaisā; kosmoss un 
kiberaizsardzība. Vairākas no minētajām jomām atbilst 
prioritātēm, kuras noteiktas jaunākajā Spēju attīstības plāna 
redakcijā, kas tapusi plāna 

2018. gada pārskatīšanas rezultātā. Cenšoties kāpināt drošības 
un aizsardzības spējas, ES arī tiecas uzlabot militāro mobilitāti, 
cita starpā arī ar PESCO starpniecību un sadarbojoties ar NATO, 
kā uz to norādīts 2018. gada kopīgajā deklarācijā par ES un 
NATO sadarbību. Daudzgadu finanšu shēmā (DFS) 2021.–
2027. gadam Komisija militārās mobilitātes vajadzībām ir 
ierosinājusi atvēlēt finansējumu pavisam 6,5 miljardu EUR 
apmērā, lai uzlabotu stratēģisko transporta infrastruktūru. Militārās mobilitātes īstenošana ir 
jāpanāk, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (EISI).  

Arī kopējo drošības un aizsardzības politiku (KDAP), saskaņā ar kuru ES pašlaik īsteno 16 misijas, 
labvēlīgi ir ietekmējis tas, ka 2017. gadā ES Militārā štāba (ESMŠ) struktūrā tika izveidots Militārās 
plānošanas un īstenošanas centrs (MPĪC), kura uzdevums ir uzņemties vadību un kontroli pār ES 
militārajām misijām bez izpildes pilnvarām. Attiecībā uz civilajām misijām Padome un dalībvalstis 
2018. gada novembrī pieņēma jaunu Civilās KDAP paktu, vienojoties palielināt ieguldījumus civilajās 
KDAP misijās un stiprināt ES spēju izvērst krīžu civilas pārvarēšanas misijas. Raugoties ES ārpolitikas 
un drošības politikas nākotnē, Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers savā 2018. gada runā par 
stāvokli Savienībā ierosināja plašāk piemērot kvalificēta vairākuma balsošanu (KVB) atsevišķās KĀDP 
jomās, tostarp tādās kā sankciju režīma noteikšana, cilvēktiesību veicināšana un lēmumi par civilām 

kopējās drošības un aizsardzības politikas misijām. Ja ES 
vadītāji spētu vienoties par KVB plašāku piemērošanu 
civilai KDAP, tad ES būtu nodrošināts vairāk elastības lemt 
un rīkoties konkrētās drošības un aizsardzības jomās. Par 
vairākiem priekšlikumiem, kas vairotu ES institucionālo 
spēju darboties drošības un aizsardzības jomā, turpmāk vēl 

varētu diskutēt un, iespējams, tos turpmāk arī īstenot. Tie cita starpā ir priekšlikumi par iespēju 
izveidot [Komisijā] atsevišķu Vispārējās aizsardzības direktorātu un attiecīgu komisāra amatu, 
izveidot Eiropas Drošības padomi un Eiropas Parlamentā izveidot pilntiesīgu Drošības un 
aizsardzības (SEDE) komiteju, pilnveidojot esošo apakškomiteju.  

Raugoties no budžeta viedokļa, zīmīga būs jaunā DFS — tajā drošībai un aizsardzībai būs piedāvāts 
krietni lielāks ES finansējums un būs atsevišķa budžeta pozīcija aizsardzībai, atvēlot tai 2,1 % no visa 
piedāvātā budžeta un līdzekļus ar to nodrošinot arī Eiropas Aizsardzības fondam un militārās 
mobilitātes projektiem. Vēl Komisija 2018. gada jūnijā iesniedza priekšlikumu par Eiropas Miera 

„Ir jāpanāk, lai mūsu operatīvās spējas 
kalpotu mūsu vērtībām un interesēm 
starptautiskā līmenī.” 
Šarls Mišels 

„Tikai pastāvīgās strukturētās sadarbības 
vienoti mēs varam palīdzēt cits citam 
uzņemties lielāku atbildību papildus 
NATO, lai vērstos pret nestabilitāti pie 
mūsu robežām, kura apdraud mieru un 
drošību.” 
Antoniu Košta 

„Eiropa, kuru vērts veidot, ir Eiropa, ko ir vērts 
aizstāvēt. Decembrī sāka darboties PESCO, 
kam Īrija labprāt pievienojas, un tas nozīmē, 
ka mēs sanākam kopā, lai iekļaujoši vērstos 
pret jauniem apdraudējumiem.” 
Leo Varadkars 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-294_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-industrial-development-programme
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52018PC0476
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_lv.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-614632-Permanent-structured-cooperation-PESCO-FINAL.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pesco_projects_8.png
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/capability-development-plan
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35410/joint-communication-european-parliament-and-council-%E2%80%93-improving-military-mobility-european_en
http://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635570/EPRS_ATA(2019)635570_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635570/EPRS_ATA(2019)635570_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2017/06/08/military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_lv
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_lv
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633184/EPRS_STU(2019)633184_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43885/eu-budget-2021-2027-invests-more-and-better-external-action-security-and-defence_lv
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/51750/eiropas-miera-nodro%C5%A1in%C4%81%C5%A1anas-fonds-es-%C4%81rpusbud%C5%BEeta-fonds-miera-un-starptautisk%C4%81s-dro%C5%A1%C4%ABbas_lv
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nodrošināšanas fondu (EPF) — nākamajai DFS atbilstošu ārpusbudžeta instrumentu, ar ko iecerēts 
vairot ES spēju novērst konfliktus, uzturēt mieru un stiprināt drošību visā pasaulē. Ja izdosies 
vienoties, no EPF tiks finansēta daļa no izmaksām, kas saistītas ar ES pasākumiem aizsardzības jomā 
(piemēram, ar Āfrikas Savienības miera uzturēšanas misijām), un tiks finansētas arī pašas militāro 
KDAP operāciju kopējās izmaksas (ko pašlaik sedz Athena mehānisms) un militāro spēju veidošana 
partneriem.  

Eiropas Parlaments ir stingri atbalstījis rīcību drošības un aizsardzības jomā un iestājies par attiecīgo 
Lisabonas līguma noteikumu pilnīgu īstenošanu, aicinot 
veidot Eiropas aizsardzības savienību. Dažas Parlamenta 
jau ilgi ieņemtās nostājas, kas iekļautas 2018. gada 
rezolūcijā par KDAP īstenošanu, ir saistītas ar prasību 
izstrādāt Balto grāmatu par ES drošību un aizsardzību, 
izklāstot tajā „visaptverošu stratēģisko pieeju Eiropas 

aizsardzībai”; ar prasību dalībvalstīm palielināt savus aizsardzības izdevumus, sevišķi aprīkojumam 
un pētniecībai; ar prasību uzlabot misiju finanšu kontroli; ar prasību panākt drošības un aizsardzības 
politikas konsekvenci ar citām ES ārpolitikas nostādnēm un ar prasību panākt ES stratēģiskās 
autonomijas un NATO savstarpēji papildinošu mijiedarbību. Šīs nostājas cita starpā ir akcentētas arī 
jaunākajās rezolūcijās par ES un NATO attiecībām, par militāro mobilitāti, par Eiropas Miera 
nodrošināšanas fondu un gada ziņojumos par KĀDP un KDAP īstenošanu. 

Pārdomas pēc debatēm Parlamentā 
 

 

 

Vairākums valstu un valdību vadītāju, kuri piedalījās debatēs par Eiropas nākotni, norādīja, ka 
situācija drošības ziņā pasaulē pasliktinās, un uzsvēra, ka ir būtiski demonstrēt vienotu nostāju, 
vēršoties pret kopīgu apdraudējumu un problēmām, ar ko saskaras ES un tās dalībvalstis. Daži vērsa 
uzmanību uz to, ka svarīga ir iekšējās un ārējās drošības aspektu sasaiste, lai novērstu apdraudējumu 
un garantētu ES iedzīvotāju drošību — sasniegtu mērķi, ko atspoguļo ES globālā stratēģija un ar to 
saistītais īstenošanas plāns drošības un aizsardzības jomā. Lielākā daļa valstu un valdību vadītāju bija 
vienisprātis, ka PESCO nāk tieši laikā, taču neviens no viņiem neminēja nevienu konkrētu PESCO 
projektu. Vairākiem runātājiem svarīgs bija jautājums par aizsardzības izdevumiem, un daži no 
viņiem atzinīgi vērtēja EAF iniciatīvu un aicināja visas ES dalībvalstis pēc iespējas ātrāk sasniegt 
nosprausto mērķi — 2 % no sava IKP tērēt aizsardzībai. Vairāki runātāji prasīja Eiropas sadarbību 
aizsardzības jomā izvērst plašāk, neaprobežojoties tikai ar PESCO, un pieprasīja veidot īstenu Eiropas 
aizsardzības savienību saskaņā ar Lisabonas līgumu. Daži 
runāja par Eiropas armiju papildus NATO kā par iespējamu 
ilgtermiņa risinājumu, pie kura ES ir jāstrādā, taču sīkāk šāda 
projekta aprises neieskicēja.  

Viedokļi, ko debatēs par Eiropas nākotni pauda valstu un 
valdību vadītāji, liecināja, ka par drošību un aizsardzību viņu 

domas lielā mērā sakrīt. Piemēram, lielākā daļa no viņiem 
runāja par kopīgo apdraudējumu, ar kuru ES un dalībvalstis 
saskaras, galvenokārt norādot uz nestabilitātes loku, kas 
izveidojies Eiropas Savienībai kaimiņos, uz terorismu, 

„Nekas neliedz mums ar Eiropas armiju 
nodrošināt sev kolektīvu pārstāvību NATO. 
Neredzu te nevienu pretrunu.” 
Angela Merkele 

„Mēs vēlamies stiprināt savu sadarbību drošības un aizsardzības jomā, palielināt savu spēju 
kopīgi īstenot krīžu civilas un militāras pārvarēšanas operācijas un izveidot tādu Eiropas 
Savienību, kas sadarbojas ar saviem stratēģiskajiem partneriem un drošību panāk kopīgiem 
spēkiem.” 
Stēfans Lēvēns 

„Mana valsts [Latvija] 2 % no sava IKP tērē 
militārajām vajadzībām. Uzskatu, ka tā ir 
jārīkojas mums visiem. Agresīvas valstis 
vienmēr respektēs spēku. Mums ir jāiegulda 
līdzekļi, lai spēku nezaudētu.” 
Krišjānis Kariņš 

„Skaidri un pārliecinoši atbildēsim saviem 
līdzpilsoņiem — jā, mēs spējam viņus 
aizsargāt un spējam reaģēt uz šo globālo 
sajukumu.” 
Emanuels Makrons 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/51750/eiropas-miera-nodro%C5%A1in%C4%81%C5%A1anas-fonds-es-%C4%81rpusbud%C5%BEeta-fonds-miera-un-starptautisk%C4%81s-dro%C5%A1%C4%ABbas_lv
https://www.consilium.europa.eu/lv/policies/athena/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0435_LV.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0514_LV.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0257_LV.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0498_LV.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0330_LV.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0330_LV.html?redirect
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kiberuzbrukumiem un dezinformāciju. Vairāki vērsa uzmanību uz to, ka ES un dalībvalstīm uz 
apdraudējumu ir jāreaģē vienoti, nodrošinot, ka šāda atbildes reakcija līdzsvaro un nosargā ES 
intereses starptautiskā mērogā. Vairākums ES vadītāju uzsvēra, ka ir būtiski saglabāt transatlantisko 
saikni. Viņi norādīja, ka pašlaik centieni panākt ciešāku Eiropas sadarbību aizsardzības jomā, sevišķi 
ar PESCO un EAF, ir NATO papildinoši elementi un ka NATO joprojām ir „kolektīvās drošības” garants 
Eiropā. Daži no valstu un valdību vadītājiem runāja par ES apņemšanos īstenot daudzpusējo 
sadarbību, kas ir viens no ES globālās stratēģijas pīlāriem. Viņi uzsvēra, ka ārpolitiku un drošības 
politiku ir būtiski īstenot ar holistisku pieeju, izmantojot visu ES un tās dalībvalstīm pieejamo 
diplomātisko, militāro, tirdzniecības un attīstības instrumentu spektru. Runājot par institucionāliem 
aspektiem, daži pieprasīja ieviest kvalificēta vairākuma balsošanu tajās ārpolitikas un drošības 
politikas jomās, kurās to ļauj Lisabonas līgums, taču viens no viņiem — Niks Anastasiadis — iebilda 
pret lēmumu pieņemšanas noteikumu maiņu attiecībā uz civilo KDAP. Kopumā debatēs par 
aizsardzību vienīgo citu institucionālo priekšlikumu izvirzīja tikai Angela Merkele, kura pieprasīja 
Eiropas Drošības padomes izveidošanu. Viens runātājs — Emanuels Makrons — atzinīgi vērtēja 
Eiropas Parlamenta veikumu saistībā ar Eiropas Aizsardzības fondu. 

3.7. Klimata pārmaiņas 

Aktuālākais politikā 
Ir pagājuši vairāk nekā trīs gadi, kopš pieņemts Parīzes 
nolīgums par klimata pārmaiņām, un tagad uzmanība ir 
pilnībā pievērsta nolīguma īstenošanai. Starptautiskā 
līmenī 2018. gada decembrī ANO klimata pārmaiņu 
konferencē (COP 24) Katovicē (Polijā) tika pieņemts Parīzes nolīguma „noteikumu kopums”. Valstu 
un ES līmenī īstenošana notiek, aktivizējot politiku, kas ļauj sasniegt ar nacionāli noteikto devumu 
(NND) nospraustos mērķus — ES un tās dalībvalstu gadījumā tas nozīmē, ka līdz 2030. gadam 
siltumnīcefekta gāzu emisijas ir jāsamazina par 40 % salīdzinājumā ar attiecīgo 1990. gada līmeni. 

ES klimata un enerģētikas politika 
Eiropas Savienībai ir vispusīgs enerģētikas un klimata politikas nostādņu kopums, kas ietver arī ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu. Eiropas Savienība visnotaļ sekmīgi strādā pie 2020. gadam 
klimata un enerģētikas nozarē nosprausto mērķu sasniegšanas. Šīs politikas nostādnes vēl stingrāk 
ir noteiktas 2015. gada enerģētikas savienības stratēģijā un tiesību aktos, kas pieņemti Eiropas 
Parlamenta astotajā sasaukumā. Lai īstenotu pāreju uz mazoglekļa sabiedrību un izpildītu savas 
starptautiskās saistības (NND) saskaņā ar Parīzes nolīgumu, ES ir pārskatījusi savus tiesību aktus par 
emisijas kvotu tirdzniecību, kopīgiem centieniem, energoefektivitāti, atjaunojamiem 
energoresursiem un ēku energoefektivitāti un ieviesusi jaunu regulu par zemes izmantošanu un 

mežiem. Parlaments un Padome 2019. gadā pieņēma tiesību 
aktus par CO2 emisijām no jauniem vieglajiem automobiļiem 
un furgoniem, par CO2 emisijām no lielas noslodzes 
transportlīdzekļiem un par elektroenerģijas tirgu (regulu un 
direktīvu). Komisija piedāvāja nākamajā daudzgadu finanšu 
shēmā (2021–2027) ar rīcību klimata jomā saistītos izdevumus 

palielināt, nosakot, ka tā ir ceturtā daļa no ES budžeta. Ieskicējot iespējamos virzienus ceļā uz 
nākotnes mazoglekļa ekonomiku, Eiropas Komisija 2018. gada novembrī pieņēma „tīras planētas 
stratēģiju”, ar ko līdz 2050. gadam īstenot pāreju uz klimatneitrālu Eiropu. Abas likumdevējas 
iestādes arī nolēma mērķtiecīgi pārskatīt 2009. gada direktīvu par dabasgāzi, tā cenšoties panākt ES 

„Kopā mums ir jāpilda Parīzes nolīgums — 
bez „ja”, „bet” un „varbūt”, lai planētas 
sasilšanu noturētu zem 1,5 grādu atzīmes.” 
Stēfans Lēvēns 

„No atjaunojamiem resursiem iegūta 
enerģija cenu ziņā pakāpeniski spēj 
arvien vairāk konkurēt ar fosilā 
kurināmā veidiem.” 
Krišjānis Kariņš 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)633139
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions/ndc-registry
https://ec.europa.eu/clima/index_lv
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_lv
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_lv
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_lvhttps:/ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_lv
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bulgaria%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621902
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589799
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589798
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589798
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628268
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628268
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595925
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595924
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614673
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enerģētikas tiesību aktu piemērošanu gāzes cauruļvadiem, kas ienāk ES iekšējā tirgū, tostarp 
pretrunīgi vērtētajam gāzesvada projektam „Nord Stream II”.  

Starptautiskie nolīgumi un klimata diplomātija 
Situācija pasaulē ir kļuvusi problemātiskāka: ASV ir izstājusies no Parīzes nolīguma, turklāt vairākas 
citas valstis attiecībā uz klimata pārmaiņām ir aktivizējušas stipri vāju politiku. Publiskā un privātā 
sektora ieguldījumu apjoms klimatam saudzīgās tehnoloģijās, piemēram, atjaunojamos 

energoresursos, pasaulē kopumā ir krities, turpretim 
pētījumos — tādos kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides 
programmas (UNEP) ziņojumā par emisijas apjomu 
neatbilstību un Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 
(IPCC) īpašajā ziņojumā par globālo sasilšanu par 1,5°C — ir 
norādīts, ka būtu jāpieliek vēl lielākas pūles, nekā paredzēts 
pašreizējos NND, lai sasniegtu Parīzes nolīgumā attiecībā uz 

temperatūru nospraustos mērķus. Jaunattīstības valstis daudzas savas saistības spēs pildīt vien tad, 
ja tām klimata pārmaiņu jomā būs pieejams finansējums, bet sasniegt Parīzes nolīgumā norādīto 
apjomu — 100 miljardus USD gadā laikposmā līdz 2020. gadam — būs grūti, vēl jo vairāk tāpēc, ka 
ASV vairs neveic iemaksas ANO Klimata pārmaiņu mazināšanas fondā. ES joprojām ir apņēmusies 
palīdzēt jaunattīstības valstīm ar finansējumu un zināšanām un starptautiski aktīvi īsteno klimata 
diplomātiju. 

Eiropas Parlamenta loma 
Savu viedokli par enerģētikas savienību Parlaments izklāstīja 2015. gada decembra rezolūcijā, 

atkārtoti pieprasot nospraust vērienīgākus mērķus attiecībā 
uz energoefektivitāti un atjaunojamiem energoresursiem. 
Astotā sasaukuma laikā Parlamentam izdevās panākt, ka tiek 
pieņemti stingrāki tiesību akti klimata un enerģētikas jomā. 
Galarezultātā daudzi pieņemtie tiesību akti ir krietni 
tālejošāki par Komisijas 

priekšlikumiem. Piemēram, pieņemtais mērķrādītājs 
energoefektivitātes uzlabojumiem ir 32,5 % (nevis Komisijas piedāvātie 
30 %); atjaunojamo energoresursu īpatsvara mērķrādītājs ir 32 % (nevis 
27 %), un CO2 emisiju apjomam no jauniem vieglajiem automobiļiem 
2030. gadā ir jābūt par 37,5 % mazākam nekā 2020. gadā (Komisija ierosināja 30 %). Parlaments 
2018. gada oktobrī pieņēma rezolūciju par COP 24, paužot atbalstu mērķim noturēt globālo 
sasilšanu zem 1,5°C atzīmes un pieprasot līdz 2030. gadam emisiju apjomu Eiropas Savienībā 
samazināt par 55 %. Parlamenta delegācija piedalījās ikgadējās ANO klimata konferencēs Limā, 
Parīzē, Marrākešā, Bonnā un Katovicē. Atbildot uz Komisijas iesniegto „tīras planētas stratēģiju”, 
Parlaments 2019. gada martā pieņēma rezolūciju par klimata pārmaiņām, kurā šo stratēģiju 
novērtēja atzinīgi un pieprasīja visaptverošu pieeju, ar ko līdz 2050. gadam panākt, lai neto emisiju 
līmenis būtu nulle. 

„Suverenitāte nozīmē arī suverenitāti 
klimata un enerģētikas jomā. Tam ir 
izšķiroša nozīme. Mums ir ātri jāsāk debatēt 
par to, kā Eiropas Savienības devumu 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu palielināt.” 
Emanuels Makrons 

„Uzstāju, ka mums ir jādara vairāk un 
ātrāk. Mums ir jāsamazina emisijas, 
jāveido vairāk oglekļa piesaistītāju un 
jāķeras pie jaunām tehnoloģijām.” 
Juha Sipile 

„Mēs jau izjūtam klimata 
pārmaiņu ietekmi.” 
Angela Merkele 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603976
https://climateactiontracker.org/countries/
https://www.iea.org/newsroom/news/2018/july/commentary-despite-falling-costs-the-decline-in-renewables-investment-is-a-warn.html
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/finance_lv
https://eeas.europa.eu/category/tags/eu-climate-diplomacy_en
https://eeas.europa.eu/category/tags/eu-climate-diplomacy_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0444_LV.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0430_LV.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0217_LV.html?redirect
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Perspektīva 
Sagaidāms, ka debates par emisiju apjoma samazināšanu ilgtermiņā, pamatojoties uz Komisijas 
izstrādāto „tīras planētas stratēģiju”, būs Eiropadomes 2019. gada jūnija sanāksmes darba kārtībā. 
Debates varētu turpināties arī nākamajā sasaukumā un noderēs, lai 2020. gadā izstrādātu ES 

ilgtermiņa zemas siltumnīcefekta gāzu emisijas stratēģiju, kā 
tas ir noteikts Parīzes nolīgumā. Debatēs svarīga nozīme, 
iespējams, būs tieši jautājumam par to, kā īstenot „taisnīgu 
pāreju” uz mazoglekļa ekonomiku. Abām likumdevējām 
iestādēm būs arī jāvienojas par daudzgadu finanšu shēmu 
2021.–2027. gadam, kurā Komisija rīcībai klimata politikas 

jomā ierosināja atvēlēt 25 % no ES budžeta. Lai sagatavotos enerģētikas un klimata politikas 
nostādņu īstenošanai, dalībvalstis ir izstrādājušas nacionālo enerģētikas un klimata plānu projektus, 
kā tas prasīts regulā par enerģētikas savienības pārvaldību. Eiropas Komisija pašlaik tos izvērtē un 
2019. gada jūnijā varētu sniegt dalībvalstīm attiecīgus ieteikumus. Komisija ir sākusi sagatavošanās 
darbu pie gāzes infrastruktūras un gāzes tirgu nākotnes, cenšoties panākt gāzes un elektroenerģijas 
sistēmu ciešāku integrāciju, veicināt ūdeņraža un citu gāzu ražošanu no elektroenerģijas, kas iegūta 
no atjaunojamiem resursiem, un popularizēt šādu gāzu izmantošanu transporta un ēku nozarēs un 
arī enerģijas ilgtermiņa uzglabāšanai.  

Pārdomas pēc debatēm Parlamentā 
 

 

Vairākums runātāju klimata pārmaiņas minēja kā kopīgu problēmu. Daži vēlreiz apliecināja savu 
atbalstu Parīzes nolīguma pilnīgai īstenošanai un pauda nožēlu, ka ASV no tā ir vienpusēji izstājusies. 
Daži citi pieprasīja pastiprināt Parīzes nolīguma saistības un atzinīgi vērtēja Komisijas nosprausto 
mērķi — līdz 2050. gadam panākt klimatneitrālu ekonomiku. Viens no runātājiem — Marks Rite — 

norādīja, ka ar pašlaik noteikto mērķi, proti, līdz 2030. gadam 
panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanos par 40 %, 
nepietiek, lai globālo sasilšanu noturētu zem Parīzē noteiktās 2°C 
maksimālās atzīmes, un ierosināja „pacelt latiņu” līdz 55 %. Vairāki 
valstu un valdību vadītāji uzsvēra, ka ES gadījumā izšķiroša 
nozīme ir enerģētikas pārkārtošanai, ņemot vērā aktuālo 
ģeopolitisko kontekstu. Daži no viņiem vērsa uzmanību uz to, ka 
ir svarīgi samazināt energoatkarību un tādēļ ieguldīt inovācijā, 

cita starpā arī tīro tehnoloģiju energoresursos, izmantot dažādus enerģijas veidus, kas ir atbilstoši ES 
mazoglekļa ekonomikas mērķim, un dažādot piegādes avotus. Vēl citi runāja par enerģijas cenu 
nozīmi, paskaidrojot, ka ir rūpīgi jālīdzsvaro divi elementi: pirktspējas ziņā pieņemamas enerģijas 
cenas un uz energoapgādes atkarības mazināšanu vērstas politikas nostādnes.  

Valstu un valdību vadītāji ļoti lielā mērā bija vienisprātis, ka ir 
steidzami jārīkojas klimata un enerģētikas jomā. Teju puse no 
runātājiem uzskatīja, ka ES varētu kļūt par Parīzes nolīguma 

īstenošanas līderi starptautiskā 
mērogā. Vairāki piekrita, ka 
siltumnīcefekta gāzu emisijas ir 
jāsamazina, savukārt daži citi — atbilstoši Eiropas Komisijas 

„Mums jāturpina veidot Eiropas 
enerģētikas savienību un arī turpmāk 
jānodrošina, lai mūsu iedzīvotājiem būtu 
pieejama ilgtspējīga, droša un izmaksu 
ziņā pieņemama enerģija.” 
Andrejs Plenkovičs 

„Ierosinu noteikt, ka līdz 2030. gadam siltumnīcefekta gāzu emisijas ir jāsamazina par 
55 procentiem. Tas vajadzīgs ne vien tādēļ, lai mēs izpildītu savas saistības, bet arī tādēļ, ka 
konkurētspējīga Eiropa, kas droši raugās nākotnē, pēc būtības ir ilgtspējīga Eiropa.” 
Marks Rite 

„ES noteikti nāksies piedzīvot 
iespaidīgas pārmaiņas ceļā uz 
klimatneitrālu ekonomiku; Mums ir 
vajadzīga pāreja, kas ir sociāli 
taisnīga mūsu iedzīvotājiem un 
godīga pret mūsu uzņēmumiem.” 
Peters Pelegrīni 

„Vēl viens stratēģiski nozīmīgs 
mērķis ir Eiropas enerģētikas 
pārkārtošana, kas nozīmē 
konkurētspējas un cenas sasaisti ar 
ģeopolitisko realitāti.” 
Mateušs Moraveckis 

„Enerģētikas pārkārtošana — tā ir 
iespēja inovēt un pārveidot mūsu 
ekonomikas modeli.” 
Šarls Mišels 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/lv/pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599279
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priekšlikumam — pieprasīja līdz 2050. gadam īstenot pāreju uz oglekļa ziņā neitrālu ekonomiku. 
Vairāki vadītāji uzstājoties pievērsās arī jautājumiem par to, kā veicināt atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu, palielināt energoefektivitāti, izstrādāt stratēģiskus energoprojektus, nepieļaut 
enerģijas cenu sadārdzināšanos un panākt piegādes dažādošanu. Tie visi ir Eiropas enerģētikas 
savienības projekta elementi, bet uz nepieciešamību turpināt tā īstenošanu skaidri norādīja tikai 
viens runātājs — Andrejs Plenkovičs. Turklāt debatēs noskaidrojās, ka ES vadītājiem vēl arvien ir 
atšķirīgi viedokļi vairākos jautājumos, tostarp attiecībā uz stratēģiskajiem energoprojektiem, kas 
dalībvalstīm būtu jārealizē. Piemēram, viens no viņiem — Mateušs Moraveckis — šaubījās par 
projektu „Nord Stream II”, uzsverot, cik ļoti tas ir atkarīgs no Krievijas. 

3.8. Institucionālie jautājumi 

Aktuālākais politikā 
Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES un gaidāmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas ir devušas iespēju 
vēlreiz pārdomāt, kurā virzienā Savienībai turpmāk vajadzētu doties. Sākās nopietns pārdomu 
process ne tikai par to, kā izstrādāt nostādnes atsevišķās politikas jomās, bet arī par ES turpmākās 
virzības ceļu kopumā, un par to, kā reorganizēt ES iestādes, palielināt ES demokrātisko dimensiju un 
iedrošināt ES pilsonisko sabiedrību iesaistīties ES dinamikā. 

Lai arī bija zināms, ka notiks debates par Eiropas nākotni, var 
teikt, ka Apvienotās Karalistes lēmums izstāties no ES tās 
paātrināja. Pēc Lielbritānijā notikušā referenduma 
27 dalībvalstu ES valstu un valdību vadītāji 2016. gada 
septembrī pieņēma Bratislavas paziņojumu, dodot 
nepārprotamu signālu par vienotību, to apliecinot ar 

konkrētu rīcību, kas iestrādāta attiecīgā ceļvedī, piemēram, par migrāciju vai drošību. Vienlaikus tika 
pieliktas pūles, lai novārtā nepamestu diskusiju par to, kāpēc Eiropas projekta popularitāte šķiet 
mazinājusies. Pēc augstākā līmeņa tikšanās Bratislavā valstu un valdību vadītāji, 2017. gada martā 
tiekoties Romas samitā, lai atzīmētu Romas līgumu 60. gadadienu, svinīgākā atmosfērā deva 
„Savienības un solidaritātes” solījumu. Šajā sakarībā no jauna tika piedāvāta ideja par ES integrāciju 
ar atšķirīgiem ātrumiem un intensitāti.  

Šajā sākumposmā Eiropas Parlaments deva būtisku ieguldījumu, 2017. gada 16. februārī pieņemot 
divas rezolūcijas, ar ko piedāvāja plašu ideju spektru — sākot ar priekšlikumiem, kurus var īstenot 
bez lielas iejaukšanās, un beidzot ar stipri tālejošākiem reformu piedāvājumiem. Ar pirmo rezolūciju 
Parlaments bija iecerējis likt lietā Lisabonas līguma „neizmantoto potenciālu”, piemēram, piedāvājot 
ierobežot starpvaldību pieeju; ierosinot pāriet no vienprātības uz 
kvalificēta vairākuma balsošanu Eiropadomē, izmantojot tā 
dēvētās pārejas klauzulas; pašam Parlamentam biežāk izmantot 
savas likumdošanas iniciatīvas tiesības; nostiprināt savu rūpīgas 
politiskās pārbaudes funkciju pār Komisiju; samazināt Padomes 
konfigurāciju skaitu un pārveidot Padomi par īstenu 
likumdošanas palātu. Ar otro rezolūciju Parlaments nāca klajā ar stipri tālejošākiem priekšlikumiem 
par pašreizējo institucionālo struktūru, kaut arī lielākajā daļā gadījumu to īstenošanai būtu vajadzīgi 
grozījumi Līgumos, piemēram, fiskālo un ekonomikas politiku padarīt par dalītās kompetences 
jomu; panākt lielāku Parlamenta iesaisti ekonomiskajā un monetārajā savienībā; ĀP/PV amatu 
pārveidot par „ES ārlietu ministra” amatu; pilnvarot Komisiju sākt īstenot pārkāpuma procedūras par 
rīcību, kas nav savienojama ar Savienības vērtībām; Padomē biežāk izmantot kvalificēta vairākuma 

„Pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām 
Eiropadomei ir jāvienojas par tālejošu un 
vispusīgu Stratēģisko programmu.” 
Juha Sipile 

„Ir elements, kas vieno mūs visus — 
mūsu principos, vērtībās un 
kopīgajās interesēs balstītā Eiropas 
identitāte.” 
Klauss Johannis 

https://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration-and-roadmapen16.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_LV.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_LV.html?redirect
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balsošanu; tiesības iesniegt likumdošanas priekšlikumus piešķirt arī citiem, ne tikai Komisijai — 
piemēram, Padomei, Parlamentam un dalībvalstu parlamentiem.  

Eiropas integrācijas process vēsturiski ir risinājies — bet ne tikai — Francijas un Vācijas attiecību 
evolūcijas kontekstā, un 2018. gada jūnijā pieņemtā Mēzebergas deklarācija apliecināja, ka 
prezidenta E. Makrona un kancleres A. Merkeles viedokļi daudzos jautājumos sāk sakrist, piemēram, 
jautājumā par darba kārtību migrācijas jomā, par patvēruma sistēmas nostiprināšanu, par īstenas 
robežpolicijas veidošanu un par eurozonas budžeta izstrādi. Mēzebergas deklarācijai sekoja 
2019. gada 22. janvārī parakstītais Āhenes līgums, kas iezīmēja vienprātību dažādās jomās. 

Komisija deva konstruktīvu ieguldījumu debatēs ar savu 
2017. gada marta Balto grāmatu, kurā izklāstīja piecas 
turpmākās „darba metodes”. Komisija piedāvāja piecus 
dažādus ES integrācijas iespējamos īstenošanas scenārijus, 
tā cerot rosināt debates, galīgo risinājumu tomēr 

nepiedāvājot. Šie pieci scenāriji ir: i) „Turpinām iesākto”, ii) „Tikai un vienīgi vienotais tirgus”, iii) „Tie, 
kas vēlas vairāk, dara vairāk”, iv) „Darīt mazāk, bet efektīvāk” un v) „Darīt daudz vairāk kopā”. Šie pieci 
runā par stāvokli Savienībā 2017. gadā tika papildināti ar sesto, piedāvājot nostiprināt vērtību 
Eiropu, kuras simboli ir brīvība, vienlīdzība un tiesiskuma ievērošana.  

Lai gan Eiropadome oficiāli uz Komisijas Balto grāmatu nereaģēja, tā tomēr deva dažām dalībvalstīm 
un dalībvalstu grupām iespēju paust savu nostāju. Eiropas 
Savienības dienvidu dalībvalstis izklāstīja savu skatījumu uz 
konkrētām politikas jomām, savukārt citas dalībvalstu grupas 
(piemēram, Francija, Spānija un Vācija) Versaļas samitā ar savu 
nostāju nepārprotami deva priekšroku dažādu ātrumu Eiropai. 
Višegradas valstis savā Varšavas sanāksmē šādu pieeju vērtēja 
skeptiski. Turklāt ne tikai katrā runā par stāvokli Savienībā, ar ko ik gadu uzstājas Komisijas 
priekšsēdētājs, bet arī savā 2018. gada marta paziņojumā Komisija piedāvāja atbalstu konkrētos 
institucionālajos aspektos, piemēram, attiecībā uz vadošā kandidāta jeb Spitzenkandidat procesu, 
Parlamenta sastāva pārskatīšanu, iespēju ieviest pārnacionālus sarakstus un visaugstākajā līmenī 
īstenot Eiropadomes un Komisijas institucionālās vadības reformu, ieviešot divējādu pilnvaru amatu, 
kas aptvertu abas funkcijas. 

Pavisam nesen — 2019. gada 13. februārī — Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju par stāvokli 
sarunās par Eiropas nākotni, analizējot tajā vairākus aspektus, sākot no politikas (piemēram, EMS un 
ekonomikas pārvaldības perspektīva) un beidzot ar institucionāliem jautājumiem. Rezolūcijā atzīts, 
ka ir jāpanāk demokrātiskāks un pārredzamāks ES lēmumu pieņemšanas process; atkārtoti 
apliecināts, cik svarīga ir Kopienas pieeja pretstatā starpvaldību metodei, un ir aicināts lēmumus 
pieņemt dinamiskāk, tādēļ biežāk izmantojot kvalificēta vairākuma balsošanu, vajadzības gadījumā 
arī uz pārejas klauzulu pamata. Šajā rezolūcijā Parlaments arī norādīja, ka diferencētai integrācijai un 
dalībvalstu līdztiesībai ir jābūt līdzsvarā; pieprasīja dalībvalstu parlamentu aktīvāku iesaisti, jo īpaši 
kontrolējot savu valdību rīcību ES iestādēs; un atkārtoti ieteica pārveidot Padomi par īstenu 
likumdošanas palātu. Turklāt Parlaments uzsvēra, ka ir vajadzīgs intensīvāks politiskās integrācijas 
process, kas aptvertu cilvēktiesību, pamatbrīvību un demokrātijas principu ievērošanu. 

Debatēs par Eiropas nākotni piedalījās ne vien ES iestādes, ES vadītāji un dalībvalstis, bet arī paši 
iedzīvotāji. Pilsoņu dialoga procesi, ko 2012. gadā sāka īstenot Komisija un kam jaunu sparu deva 
priekšsēdētāja Ž. K. Junkera apņemšanās „atgūt pilsoņu uzticību”, pārtapa par pastāvīgu dialogu 
starp ES iedzīvotājiem ES dalībvalstīs un ES iestāžu augsta līmeņa pārstāvjiem. Šādi bija iecerēts 

„Nozīmīgs progress bieži vien ir bijis 
avangarda radīts — eurozona, kopējais 
tirgus, Šengenas zona (..) dažādu ātrumu 
Eiropa nav dažādu slāņu Eiropa.” 
Šarls Mišels 

„Eiropas suverenitāte nedrīkst nozīmēt 
to, ka Savienība tiek veidota uz 
dalībvalstu spēka rēķina, jo dalībvalstu 
spēks ir suverēnas Eiropas spēka avots.” 
Mateušs Moraveckis 

https://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2018/06/Meseberg-formatiert_final.pdf
https://www.gouvernement.fr/en/treaty-of-aachen-a-new-treaty-to-strengthen-franco-german-cooperation-and-facilitate-convergence
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe_lv
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_lv
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/governo/DeclarationIVEUSouthSummit.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/governo/DeclarationIVEUSouthSummit.pdf
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/versailles-a-summit-to-restore-faith-in-europe/
http://www.visegradgroup.eu/
https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/visegrad-group-spells-out-its-vision-of-eus-future/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_lv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1557211389198&uri=CELEX:52018DC0095
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_LV.html
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_lv
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-progress-report-consultations-111218_lv.df
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apmainīties ar viedokļiem, izskaidrot ES politikas nostādnes, apkopot idejas, saņemt kritiku un to 
pārdomāt. Turklāt šajā procesā ar ES iedzīvotājiem notika arī apspriešanās tiešsaistē, dodot arī 
viņiem iespēju reaģēt uz Komisijas Balto grāmatu un paust savu viedokli.  

ES iestādes un dalībvalstu grupas bija paudušas daudz dažādu viedokļu, un uz šī fona Eiropadome 
apstiprināja jaunu darba metodi — tā dēvēto „Vadītāju programmu”, ar ko bija iecerēts diskusiju un 
lēmumu pieņemšanu Eiropadomē veicināt tā, lai process būtu vairāk vērsts uz rezultātu. Strādājot 
pēc Vadītāju programmas modus operandi, 2019. gada 9. maijā plānoto Sibiu samitu ir iecerēts veltīt 
2019.–2024. gada stratēģiskās programmas sagatavošanai un Vadītāju programmas izvērtēšanai. 

Pārdomas pēc debatēm Parlamentā 
 

 

 

Tā dēvēto Spitzenkandidaten procesu un pārnacionālos 
sarakstus uzstājoties minēja vien trīs runātāji — Leo Varadkars, 
Andrejs Plenkovičs un Ksavjē Betels, un viņi visi bija to sešu 
runātāju skaitā, kuri pirmie uzrunāja Eiropas Parlamentu. 
Eiropas Komisijas Balto grāmatu par Eiropas nākotni tieši 
pieminēja tikai Leo Varadkars, tomēr pārējie netieši pievērsās 
dažiem no pieciem scenārijiem, ieskicējot sev vēlamo risinājumu attiecībā uz to, kā sadalīt 
kompetences jomas starp ES un dalībvalstu līmeni. Daži apgalvoja, ka atbildība par atsevišķām 
jomām ir jāatgūst dalībvalstīm, savukārt daudzi citi pieprasīja vairāk Eiropas, gan tikai konkrētās 
jomās. Francijas prezidents Emanuels Makrons prasīja palielināt „Eiropas suverenitāti” un pacelt 
Eiropas līmeni jaunā pakāpē. Daudzi uzstājoties uzsvēra demokrātijas un tiesiskuma nozīmi, jo īpaši 
ņemot vērā to, ka Eiropā pieaug populisma un autoritārisma tendences. Šajā sakarībā astoņi runātāji 
arī tieši atsaucās uz gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām. 

Daudzi runātāji bija nobažījies par augošo plaisu, kas izveidojusies starp iestādēm un iedzīvotājiem, 
un uzskatīja, ka no jauna ir jāpielāgo ES politiskās un institucionālās darbības modelis. Šarls Mišels 

runāja par fundamentālu uzticības krīzi attiecībās ar publiskā 
sektora iestādēm, tostarp ar ES iestādēm, un arī attiecībās ar 
tradicionālajiem plašsaziņas līdzekļiem. Vairākums vadītāju, 
kuri uzstājās debatēs par Eiropas nākotni, jo īpaši tuvāk debašu 
noslēgumam, nolēma institucionālajām reformām 

nepievērsties, jo uzskatīja, ka vairāk uzmanības ir jāvelta iedzīvotāju uzklausīšanai un viņu uzticības 
atgūšanai. Visi runātāji uz iedzīvotāju nozīmi atsaucās, norādot, ka ir jāattaisno viņu cerības un/vai 
viņi aktīvāk jāiesaista ES procesos, piemēram, rīkojot tā dēvētās „konsultācijas ar pilsoņiem”. 

„Vienprātības noteikums ir jāatceļ; ne tikai ārlietu jautājumos, bet arī tādos svarīgos jautājumos kā 
nodokļu sistēma, daudzgadu budžets un tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas pārbaudes 
mehānismi.” 
Pedro Sančess 

„Aicinu padarīt vadošo kandidātu 
[Spitzenkandidat] procesu par 
pastāvīgu sistēmu un noteikt 
demokrātiskāku kārtību kandidātu 
atlasei citiem vadošiem amatiem ES.” 
Leo Varadkars 

„Neslēpšu — nedaudz vilcinos debatēt 
par institucionāliem jautājumiem. Šāda 
diskusija, protams, ir svarīga, taču mūsu 
pilsoņus tā neiedvesmo.” 
Ksavjē Betels 

https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=lv
https://www.consilium.europa.eu/lv/olicies/tallinn-leaders-agenda/




 

 

 

Šis dokuments noslēdz četru debatēm par Eiropas 
nākotni veltītu informatīvo izdevumu sēriju, kuros 
izklāstīti viedokļi, ko vairāki valstu un valdību vadītāji ir 
pauduši, laikposmā no 2018. gada janvāra līdz 
2019. gada aprīlim uzstājoties Eiropas Parlamenta 
plenārsēdēs. Šī dokumenta pirmajā daļā ir kopumā 
aplūkots līdzīgais un atšķirīgais runātāju nostājās, 
aktualizētās tematikas tendences un izvirzītie 
priekšlikumi. Otrajā daļā ir piedāvāti izvilkumi no dažiem 
svarīgākajiem runātāju paziņojumiem un sīkāk analizēti 
runātāju atšķirīgie viedokļi šādās galvenajās politikas 
jomās: ekonomiskā un monetārā savienība, migrācija, 
sociālā dimensija, starptautiskā tirdzniecība, klimata 
pārmaiņas un enerģētika, drošība un aizsardzība, 
nākamā daudzgadu finanšu shēma un institucionālie 
jautājumi. 
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