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ATBILDES UZ EIROPAS

PARLAMENTA JAUTĀJUMIEM
KOMISĀRA AMATA KANDIDĀTAM

Mišels BARNJĒ

(Iekšējais tirgus un pakalpojumi)

Vispārējā kompetence, apņēmība pildīt amata pienākumus Eiropas mērogā un 
personiskā neatkarība

1. Kādi Jūsu profesionālās kvalifikācijas un personiskās pieredzes aspekti ir 
visbūtiskākie, lai kļūtu par komisāru un sekmētu eiropiešu vispārējo ieinteresētību, 
jo īpaši jomā, par kuru Jūs būsiet atbildīgs? Kas Jūs motivē? Kādas garantijas Jūs 
varat sniegt Eiropas Parlamentam, apliecinot savu neatkarību, un kā Jūs 
nodrošināsiet, lai pagātnē, tagadnē un nākotnē īstenotā rīcība neradītu šaubas par 
Jūsu spējām pildīt pienākumus Komisijā?

Mana apņemšanās strādāt Eiropas labā saistās jau ar manas politiskās karjeras sākumu, un tā 
ir visu manu amata pienākumu pamatā jau vairāk nekā 15 gadus. Pēc vides ministra 
pienākumu pildīšanas 1995. gadā mani iecēla par Eiropas lietu ministru, un manos 
pienākumos ietilpa arī sarunas par Amsterdamas Līgumu. Tam sekoja Francijas Senāta 
Eiropas lietu delegācijas priekšsēdētāja amats, bet tad es pievienojos Romano Prodi 
Komisijai, no 1999. līdz 2004. gadam ieņemot par reģionālo politiku atbildīgā komisāra 
amatu. Tādējādi šodien mani otro reizi izvirza Eiropas komisāra amatam, šoreiz Žozē 
Manuela Barrozu Komisijā.

Šo apņemšanos strādāt Eiropas labā es īstenoju gan Briselē kā komisārs, gan savā 
Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes priekšsēdētāja amata aizraujošajā pieredzē 
Francijas ES prezidentūras laikā 2008. gada otrajā pusgadā, kā arī tagad jau 6 mēnešus kā 
Eiropas Parlamenta deputāts. Strādāt šajās 3 iestādēs Eiropas interešu labā ir bijusi mana 
priekšrocība un jo liels lepnums.

Jau no savas politiķa karjeras iesākumiem esmu gribējis atjaunot Eiropas un tās iedzīvotāju 
saikni. Tādēļ jau no 1995. gada uzsāku “Dialogu Eiropai”, katru nedēļu dodoties uz vienu no 
Francijas departamentiem, lai uz vietas iedzīvotājiem skaidrotu Eiropas projektu un veidotu 
dialogu. Šīs apņēmības iedvesmots, būdams ārlietu ministra amatā, 2005. gadā nepārprotami 
iestājos par atbalstu Līgumam par Konstitūciju Eiropai. Visbeidzot, šī apņēmība bija arī 
iemesls, kādēļ ar prieku vadīju Eiropas Parlamenta pēdējo vēlēšanu kampaņu Francijā 
pagājušā gada jūnijā.
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Mana ticība Eiropas idejai ir saglabājusies neskarta visus šos gadus. Ja mani apstiprinās par 
iekšējo tirgu un pakalpojumiem atbildīgā komisāra amatam, es visā savā ikdienas darbībā 
turpināšu uzlabot saikni starp Eiropu un tās iedzīvotajiem, jo īpaši regulāri dodoties uz 
dažādām dalībvalstīm, lai veidotu dialogu ar deputātiem, lēmumu pieņēmējiem ekonomikā un
arodbiedrībām, kā arī ES iedzīvotājiem. Jau vairāk nekā 10 gadus vairs neesmu nedz vietējas 
pašvaldības, nedz valsts parlamenta deputāts Francijā. Deputāta pienākumus es veicu 
27 gadus, bet uzskatu, ka manam darbam ir jābūt pilnībā veltītam Eiropai.

Tāpat kā visi pārējie komisāri un kā to jau īstenoju, pildot par reģionālo politiku atbildīgā 
komisāra amata pienākumus, es apņemos stingri ievērot noteikumus, kas paredzēti Līguma 
par Eiropas Savienību 17. pantā un Līguma par Eiropas Savienības darbību 245. pantā, kā arī 
Komisāru rīcības kodeksu. Tagad mana amata pieredze 3 Eiropas iestādēs un darba pieredze 
ar Parlamentu un Padomi būs ļoti noderīga, lai turpinātu uzsākto rīcību, kas nepieciešama 
iekšējā tirgus un pakalpojumu integrācijai. Visa mana iepriekšējā pieredze būs jo īpaši 
noderīga, veidojot patiesu dialogu ar Parlamentu un Padomi, lai veicinātu eiropiešu vispārējo 
ieinteresētību.

Dalība vairāku pēdējo Eiropas līgumu (Amsterdamas, Nicas, Konvencija) izstrādē man ir 
iedvesusi patiesu cieņu pret darbību Eiropas labā, un es kopā ar visām savām komandām 
apņemos strādāt Eiropas interešu labā un neveikt neko, kas varētu radīt kaut mazākās šaubas 
par manu darbību Eiropas labā. Gan izbraukumos, gan sarunās ar sastaptajiem cilvēkiem man 
būs svarīgi ievērot vienlīdzīgu attieksmi pret visām dalībvalstīm, kā es to vienmēr esmu 
darījis.

Pienākumu izpilde un sadarbība ar Eiropas Parlamentu un tā komitejām

2. Kā Jūs vērtētu savus pienākumus, ja Jūs kļūtu par Komisāru kolēģijas locekli?
Kādā ziņā Jūs uzskatītu sevi par atbildīgu Parlamenta priekšā un būtu gatavs 
atskaitīties tam par savu vai Jūsu pakļautībā esošo departamentu darbu?

Eiropa, kas darbojas, tā ir Komisija, kas nāk klajā ar priekšlikumiem, tādējādi veicot savu 
iniciatora pienākumu, un Parlaments un Padome, kas kopīgi pieņem lēmumus. Katrai ar 
Lisabona Līgumu nostiprinātajai iestādei ir sava nozīme un svarīgi pienākumi.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu jautājumiem būs svarīga nozīme izaugsmes atjaunošanā. Gan 
kā par iekšējo tirgu un pakalpojumiem atbildīgajam komisāram, gan kā kolēģijas loceklim 
mans mērķis ir turpināt nodrošināt šo Eiropas Komisijas “politisko” nozīmi. Tas ietver 
konsultācijas, izbraukumus dalībvalstīs, lai satiktu Eiropas iedzīvotājus, projektu un iniciatīvu 
uzsākšanu jomās, kas ir manā atbildībā, kā arī aktīvu dalību kolēģijas darbā.

Mani pienākumi skar uzņēmumu, patērētāju un Eiropas iedzīvotāju dzīves daudzus aspektus.
Šie jautājumi pēc būtības attiecas uz vairākām nozarēm, tāpēc tie jāsaskaņo ar vairāku manu 
kolēģu rīcību.

Šai Eiropas politiskajai apņēmībai jāizpaužas visos veidos, jo īpaši savstarpējā uzticībā 
balstītajās attiecībās ar abām lēmumu pieņemšanas iestādēm – Parlamentu un Padomi. Es 
vēlos pilnībā uzņemties savu politisko atbildību, kā to vienmēr esmu darījis, pildot iepriekšējo
amatu pienākumus, un informēt Parlamentu un to cieši iesaistīt savā darbā un iecerēs.
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Tā kā es pats kandidēju vispārējās vēlēšanās 2009. gada 7. jūnijā, es jo īpaši atzīstu katra 
parlamentārieša nozīmi Eiropas demokrātiskās debatēs.

Rīt, ja mani apstiprina šajā komisāra amatā, es gribu veidot jaunu platformu diskusijām ar 
Parlamenta deputātiem, platformu, ko vēlos balstīt uz atbildību un savstarpēju uzticību, ņemot 
vērā Līgumos noteiktos iestāžu pienākumus.

Pildot savus pienākumus attiecībā uz iekšējo tirgu un pakalpojumiem, es uzskatu, ka Eiropas 
Parlaments ir drošs partneris kopīgai darbībai, lai iedzīvotāji labāk izprastu šos jautājumus.
Žaks Delors reiz teica, ka “iekšējā tirgū neiemīlas no pirmā acu uzmetiena”, taču šie jautājumi 
ir mūsu, eiropiešu — uzņēmēju, patērētāju, ceļotāju — dzīves neatņemama sastāvdaļa. Jau 
50 gadus iekšējais tirgus ir Eiropas integrācijas dzinējspēks, un, atjaunojot šo saikni ar 
Eiropas iedzīvotājiem, mana dziļākā pārliecība ir, ka viņu ievēlētie deputāti, Eiropas 
Parlamenta locekļi, ir neaizstājams posms, lai izprastu iedzīvotāju problēmas un nodotu šo 
milzīgo tirgu viņu rīcībā. Šajā ziņā jūs varat rēķināties ar manu atbalstu un sadarbību.

3. Kādas konkrētas saistības, ņemot vērā arī Lisabonas līguma stāšanos spēkā, esat 
gatavs uzņemties, lai uzlabotu pārredzamību, veidotu ciešāku sadarbību un 
īstenotu efektīvu rīcību pēc tam, kad Parlaments ir paziņojis par savu nostāju un 
pieprasījis iesniegt likumdošanas priekšlikumus? Vai saistībā ar plānotajām 
iniciatīvām vai jau notiekošajām procedūrām esat gatavs sniegt Parlamentam 
informāciju un dokumentus tieši tāpat, kā Padomei?

Šodien Lisabonas Līguma stāšanās spēkā un koplēmuma procedūras paplašināšana (“parastā 
likumdošanas procedūra”) ir reāls solis uz priekšu Kopienas lēmumu pieņemšanas 
pārredzamībā. Tas palīdzēs, kā es to jau sen vēlos, nedaudz vairāk tuvināt iedzīvotājus un 
iestādes. Šī jaunā diskusiju platforma starp Komisiju, Parlamentu un Padomi jāveido kopīgi, 
lai nodrošinātu Kopienas lēmumu pilnīgu izsekojamību, es esmu cieši apņēmies iesaistīties 
šajā darbā, jo īpaši sadarbībā ar tām Parlamenta komisijām, kuras seko līdzi jomām, kas ir 
manā atbildībā. Tādējādi es apliecinu, ka esmu gatavs atbildēt uz Parlamenta aicinājumiem 
tikties ar komisijām, kā arī tieši satikties ar ieinteresētajiem Parlamenta locekļiem.

Tieši šis dialogs un sadarbība ļaus uzlabot pārredzamību un uzticības veidošanos. Manā 
kabinetā būs padomdevējs, kura tiešajos pienākumos ietilps sadarbība, un es pats jums 
apliecinu savu pilnīgu gatavību sadarboties. Pats par sevi saprotams, ka es apņemos ievērot 
visus noteikumus, kas paredzēti mūsu abu iestāžu attiecības reglamentējošajā pamatlīgumā.

Turklāt, tā kā Eiropas Parlaments un Padome lēmumus pieņem kopīgi, man šķiet pats par sevi 
saprotams un vēlams, ka pret šīm abām iestādēm jāizturas vienādi attiecībā uz to, kas skar 
dokumentus saistībā ar likumdošanas procedūrām.

Ar politiku saistīti jautājumi

4. Nosauciet trīs galvenās prioritātes, kuras papildus citiem pienākumiem plānojat 
pildīt Jūsu atbildības jomā, attiecīgā gadījumā ņemot vērā finanšu, ekonomikas un 
sociālo krīzi un problēmas, kas saistītas ar ilgtspējīgu attīstību.

1. Uzlabot vienoto tirgu. Vienotais tirgus ir Eiropas izaugsmes dzinējspēks. Iekšējā tirgus 
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aizsardzība ietver kontroli par acquis communitaire piemērošanu dalībvalstīs un visiem 
vienādu noteikumu nodrošināšanu bez šķēršļiem un diskriminācijas. Tiks darīts viss 
iespējamais, lai jo īpaši izstrādātu atbalsta pasākumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem.
Ekonomikas, finanšu un sociālā krīze to cēla gaismā: padziļināti jāizvērtē vienotais tirgus, lai 
apzinātu jaunus izaugsmes un nodarbinātības avotus, kā arī lai nostiprinātu Eiropas 
Savienības pozīciju pasaules mērogā. Jāveic tirgus darbības izpēte, lai apzinātu nozares, kurās 
iekšējā tirgus potenciāls nav pilnībā izmantots, jāpiedāvā jaunas iniciatīvas, lai atjaunotu 
izaugsmi pilsoņu un MVU labā. Šajā saistībā ir svarīgi pievērst pastiprinātu uzmanību 
paredzēto pasākumu sociālajiem aspektiem.

2. Rast izeju no krīzes un nodrošināt tādas finanšu sistēmas stabilitāti, kurā noguldītāji ir 
aizsargāti. Es atbalstu dinamisku, saprātīgi regulētu un efektīvi uzraudzītu Eiropas finanšu 
nozari. Tas ir būtiski svarīgi, ja mēs vēlamies atjaunot noguldītāju un ieguldītāju uzticību, 
uzticību no kuras daļēji ir atkarīga mūsu ekonomikas atlabšana. Tāpat būs jānosaka efektīva 
regulējuma noteikumi, tajā pat laikā neradot pārmērīgus šķēršļus. Esmu noteicis piecus 
mērķus, lai izveidotu stabilāku un taisnīgāku mūsu finanšu sistēmas pamatu: i) finanšu 
sektors, kas atbalsta ilgspējīgu izaugsmi, ii) līdzsvarotāka nozare, kurā patērētāji, noguldītāji 
un MVU tiek pienācīgi aizsargāti, iii) disciplinētāka nozare ar labāku finanšu iestāžu 
pārraudzību un plašāku koordināciju Eiropas mērogā, iv) izstrādāt līdzekļus, kas palīdzētu 
pārvarēt krīzes, v) visbeidzot, būt līderpozīcijā, rodot kopējus risinājumus pasaules mērogā.
Šajā saistībā ir būtiska Savienības aktīva dalība G20 un citu starptautisku forumu darbā, kā arī 
attiecību izveide ar mūsu galvenajiem partneriem.

3. Izveidot uz zinātnes atziņām balstītu ekonomiku. Esmu paredzējis mūsu stratēģiju attiecībā 
uz intelektuālā īpašuma tiesībām piemērot jaunajai situācijai. Eiropas intelektuālā īpašuma 
tiesības jāmodernizē un jānostiprina, lai veicinātu izaugsmes ekonomiku. Es vēlos, lai tiktu 
izveidotas pilnīgas un saskaņotas autortiesības, kas ļautu risināt jauna veida uzdevumus, 
piemēram, digitalizāciju. Jāpabeidz sarunas par Kopienas patentu un vienotu strīdu 
risināšanas sistēmu patentu jomā. Lai Eiropas uzņēmumi varētu pilnībā īstenot savu inovāciju 
un jaunrades potenciālu, jānodrošina modernas īpašuma tiesības, kas veicina ieguldījumus un 
tehnikas progresu un atvieglo piekļuvi zināšanām, kā arī zināšanu izplatīšanu.

5. Kādus konkrētus normatīvus un nenormatīvus priekšlikumus plānojat iesniegt un 
kāds ir plānotais to iesniegšanas grafiks? Kādas īpašas saistības varat uzņemties, jo 
īpaši attiecībā uz komiteju prioritātēm un šai anketai pievienotajām prasībām, kas 
skar Jūsu atbildības jomu? Kā Jūs personiski nodrošināsiet, lai likumdošanas 
priekšlikumi būtu kvalitatīvi?

Pakalpojumu jomā vienīgi pastiprināta sadarbība var mums ļaut nodrošināt efektīvu Eiropas 
integrētā tirgus uzraudzību, tostarp krīzes laikā. Es vēlos kopā ar Parlamentu un Padomi 
pabeigt pārraudzības reformu Eiropā. Es gribu nodrošināt, ka jaunā sistēma un jo īpaši trīs 
jaunās iestādes darbojas pēc iespējas labi, un noteiktajā laikā sagatavošu paredzēto jaunās 
sistēmas novērtējumu. Es vēlos Komisijai piedāvāt izveidot tiesisko regulējumu krīzes 
pārvaldīšanas un pārvarēšanas jomā. Tam jānostiprina un jāsaskaņo finanšu grupu pārraudzība 
attiecībā uz pašu kapitālu un likviditāti, kā arī finanšu stabilitāte katrā dalībvalstī un visā 
Savienībā kopumā. Mani dienesti arī veiks Eiropas Noguldījumu garantiju un noregulējuma 
fondu izveides izpēti. Viena no krīzes pieredzē gūtajām mācībām ir, ka turpmāk nepieciešams 
nostiprināt banku pašu fondu kvalitāti un līmeni. Esmu paredzējis Kapitāla prasību direktīvas 
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ceturto pārskatīšanu (CRD4), lai Kopienas tiesību aktos iekļautu G20 programmu un Bāzeles 
komitejas darbus. Būtiski svarīga ir modernas pārraudzības sistēmas izveide apdrošināšanas 
jomā, šajā nolūkā tiks pieņemti direktīvas “Maksātspēja II” īstenošanas noteikumi. Eiropas 
pensionāriem jānodrošina droša un efektīva pensiju sistēma. Es vēlos, lai, pārskatot direktīvu 
par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību, vienlaikus tiktu 
veiktas reformas.

Finanšu tirgus un tā infrastruktūru jomā vēl ir daudz darāmā. Es vēlos, lai tiktu pārskatīta 
direktīva par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un direktīva par finanšu instrumentu tirgiem. Es 
Komisijai piedāvāšu saskaņotu tiesisko regulējumu ārpusbiržas atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kā arī tā sauktajām operāciju nodrošinājuma (back-office) infrastruktūrām, 
tostarp tiesību akta priekšlikumu par starpnieku turētiem vērtspapīriem. Attiecībā uz vienoto 
euro maksājumu telpu (SEPA) esmu paredzējis kolēģijai ierosināt pieņemt likumdošanas 
priekšlikumu, ar ko nosaka vienu vai vairākus termiņus pārejai uz SEPA produktiem tiešiem 
debeta maksājumiem un pārskaitījumiem, kā arī vienu priekšlikumu pārvaldības uzlabošanai.
Es uzskatu, ka, ņemot vērā pašreizējo kredīta tirgus sadrumstalotību, jo īpaši attiecībā uz 
nekustamo īpašumu, privātpersonām un MVU paredzēto finanšu pakalpojumu nozarē mums 
jāsagatavo iniciatīvas atbildīga aizdevuma un aizņēmuma jomā. Īpaši attiecībā uz finanšu 
produktiem privātpersonām un MVU es vēlos ierosināt saskaņotu tiesisko regulējumu, lai 
noguldītāji tiktu labāk informēti un lai viņiem tiktu sniegtas labākas konsultācijas. Esmu 
paredzējis aplūkot sankciju jautājumu.

Attiecībā uz uzņēmumu vadību es ierosināšu ziņojumu par finanšu iestāžu vadību, kurā būs 
priekšlikumi krīzes laikā konstatēto nepilnību novēršanai. Esmu paredzējis drīzumā iesniegt 
ziņojumu par ieteikumu attiecībā uz atlīdzības finanšu pakalpojumu nozarē īstenošanu, kā arī 
citas iniciatīvas nepamatotas atlīdzības prakses novēršanai. Tādu pašu pieeju es saglabāšu arī 
attiecībā uz ieteikumiem par direktoru atlīdzību, kam vajadzības gadījumā sekos 
nepieciešamie priekšlikumi. Attiecībā uz biržu sarakstos iekļautajām sabiedrībām drīz tiks 
publicēts ziņojums par “pārredzamības” direktīvu, kam, iespējams, sekos priekšlikums par 
grozījumiem.

Finanšu pārskatu jomā viena no manām prioritātēm būs, lai visi mūsu partneri un jo īpaši 
ASV pieņem augstvērtīgus pasaules grāmatvedības standartus saskaņā ar G-20 
rekomendācijām. Es vēlos arī būtiski uzlabot IASB vadību. Attiecībā uz MVU es vēlos 
izstrādāt vērienīgu grāmatvedības uzskaites noteikumu modernizācijas projektu. Visbeidzot, 
attiecībā uz obligāto revīziju manas prioritātes būs starptautiskas sadarbības izveide, kā 
rezultātā būtu iespējama revidentu pārraudzības sistēmas savstarpēja atzīšana, un starptautiskā 
revīzijas standarta (ISA) iespējamā pieņemšana. Attiecībā uz uzņēmējdarbības tiesībām un 
atbildot uz Eiropas Parlamenta pausto vēlmi, es ieteikšu, lai Komisija padziļināti izskatītu 
jautājumu par uzņēmuma domicila pārrobežu pārcelšanu. Tāpat es iesniegšu ziņojumu par 
Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtu darbību.

Pakalpojumu nozare ir Savienības ekonomikas dzinējspēks. Līdz ar to pakalpojumu vienotā 
tirgus īstenošana ir prioritāte. “Pakalpojumu direktīvā” paredzētajam savstarpējā izvērtējuma 
procesam, kuru īstenos 2010. gadā, vajadzētu ļaut iegūt pārskatu par situāciju dalībvalstīs un 
apzināt, vai ir nepieciešama papildu rīcība. Arī ziņojums par izplatīšanas un 
mazumtirdzniecības pakalpojumu nozares uzraudzību ļaus novērtēt situāciju.
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Pakalpojumu direktīva ir arī ļoti labs paraugs Komisijas centieniem uzlabot direktīvu 
īstenošanu. Parlamenta un Komisijas sadarbībai transponēšanas jomā ir aizvien lielāka nozīme 
Eiropā, kurā ir 27 dalībvalstis. Es ierosinu šo sadarbību pilsoņu un Eiropas uzņēmumu labā 
turpināt un nostiprināt. Arī direktīva par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu tiks pilnībā 
izvērtēta. Es turpināšu aizstāvēt acquis communautaire un izmantot Komisijas pilnvaras, lai 
novērstu šķēršļus, kurus dalībvalstis cenšas saglabāt. Taču iekšējā tirgus netraucētai darbībai 
nepieciešams strādāt partnerībā ar dalībvalstīm un uzlabot SOLVIT un vienotu SMAS (Single 
market assistance service) portālu.

Īpašu vērību es vēlos pievērst pārrobežu pakalpojumu tiešsaistē uzlabošanai un patērētāju 
aizsardzībai, gan attiecībā uz piekļuvi šiem pakalpojumiem, gan attiecībā uz to izmantošanu, 
lai tādējādi uzlabotu patērētāju uzticību.

Intelektuālā īpašuma tiesību jomā es vēlos izstrādāt saskaņotu tiesisko regulējumu. Es 
centīšos pabeigt likumdošanas darbus attiecībā uz Kopienas patentu un strīdu risināšanas 
sistēmu patentu jomā. Esmu paredzējis arī preču zīmju tiesiskā regulējuma modernizāciju.
Vēlos nostiprināt tiesisko regulējumu attiecībā uz tiesību ievērošanu, ko papildina Eiropas 
Viltošanas un pirātisma novērošanas centra attīstīšana.

Publisko iepirkumu noteikumiem jāveicina rūpniecības konkurētspēju un jāļauj valsts 
iestādēm veikt iepirkumus par visizdevīgāko cenu. Jāuzlabo mūsu politika, lai tā ļautu 
izmantot publiskos iepirkumus novatorisku, videi draudzīgu vai sociālo iekļaušanu veicinošu 
ražojumu vai pakalpojumu pieprasījuma palielināšanai. Šajā saistībā esmu paredzējis ar 
skaidrojošu ziņojumu sniegt Parlamenta pieprasītos skaidrojumus. Esmu pārliecināts, ka ir 
jāpārbauda, vai noteikumus var uzlabot, lai vēl vairāk atvieglotu pieeju publiskajiem 
iepirkumiem, jo īpaši attiecībā uz MVU. Šajā saistībā ir paredzēta direktīvu izvērtēšana, kas 
vēlāk ļaus veikt nepieciešamo modernizāciju. Es pabeigšu uzsākto ietekmes analīzi un citus 
sagatavošanas darbus, lai varētu sagatavot likumdošanas iniciatīvu koncesiju jomā. Attiecībā 
uz labāku regulējumu savu pilnvaru laikā es uzraudzīšu, lai visiem likumdošanas 
priekšlikumiem tiktu sagatavots ietekmes novērtējums, tostarp attiecībā uz ierosināto tiesību 
aktu sociālo ietekmi. Administratīvā sloga vienkāršošanas un samazināšanas jomā esmu 
paredzējis turpināt iesākto un uzsākt ceturtās un septītās uzņēmējdarbības tiesību direktīvas 
pārskatīšanu.


