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Uzklausīšanā uzņemtās saistības

FRANS TIMMERMANS
Priekšsēdētājas izpildvietnieka amata kandidāts
Eiropas zaļais kurss

Priekšsēdētājas izpildvietnieka kandidāts Frans Timmermans uzstājās Eiropas Parlamentā 2019. gada 8. oktobrī, lai
atbildētu uz Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas (ENVI) sastāvā esošo EP deputātu
jautājumiem. Uzklausīšanas laikā viņš uzņēmās vairākas saistības, kas ir uzsvērtas šajā dokumentā. Šīs saistības attiecas
uz viņa portfeli, kā aprakstīts pilnvarojuma vēstulē, kuru viņam nosūtīja Eiropas Komisijas ievēlētā priekšsēdētāja Ursula
von der Leyen, tostarp:



Eiropas zaļais kurss un
rīcība klimata politikas jomā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti attiecas tikai uz uzklausīšanā mutiski paustajām saistībām.
Publiskās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē.
Priekšsēdētājas izpildvietnieka amata kandidātam pirms uzklausīšanas tika nosūtīti arī daži rakstiski jautājumi, uz
kuriem viņš sniedza rakstiskas atbildes.

Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments
Autori: Georgios Amanatidis, Zsuzsanna Laky
Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 638.437 — 2019. gada novembris
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Eiropas zaļais kurss

diplomātiju klimata jomā un īstenot ilgtspējīgas attīstības
mērķus.”

“[...] Eiropas zaļajam kursam ir jārada Eiropai pareizais ceļš uz
ilgtspējīgu nākotni un jānodrošina, ka ikviens Eiropas
iedzīvotājs ir iekļauts un neviens nav atstāts novārtā. Mūsu
mērķis ir padarīt Eiropu par pasaulē pirmo klimatneitrālo
kontinentu. Labi plānojot un sākot nekavējoties, mēs varam to
panākt līdz 2050. gadam.”

Taisnīgas pārkārtošanās fonds

“Mūsu uzdevums ir skaidri un konkrēti parādīt mūsu
iedzīvotājiem, ka zaļais kurss var palīdzēt atrisināt problēmas
un uzlabot viņu dzīvi tūlīt, nevis tikai pēc 20 vai 30 gadiem.”

“[...] mums visiem ir nepieciešami konsekventi, saskaņoti plāni
[...] mums ir jānodrošina finansējums arī tur, kur [...] nav tirgus
spēku, kas to darītu, un mums ir jāiesaistās.”

“Valsts iniciatīvas un vietējās darbvietas, ko nodrošina
publiskais un privātais finansējums un Eiropas atbalsta
programmas, lai dalītos ar zināšanām un spējām. Tas,
manuprāt, ir veids, kā Eiropas zaļais kurss var tieši darboties
iedzīvotāju labā.”

“Tātad Taisnīgas pārkārtošanās fondā mēs vēlamies panākt :
jauna finansējuma kopumu apvienojumā ar līdzfinansējumu
valstiskā līmenī, piesaistot arī dažādos jau pastāvošos fondus
— Lauksaimniecības fondu, struktūrfondus vai Kohēzijas
fondu — un arī nodrošinot, ka ar EIB palīdzību, kas bijusi
ārkārtīgi sekmīga InvestEU gadījumā, ir milzīga piekļuve
fondiem, lai panāktu šo pārkārtošanos uz zaļo ekonomiku.”

“[...] domāju, ka viens no sarežģītākajiem uzdevumiem, ar kuru
man nāksies saskarties, ir nodrošināt, ka pastāv vienota
domāšana, pastāv konsekvence [mūsu politikā [...]. Man nav
ilūziju, ka 100 dienu laikā man izdosies visu nokārtot. Taču es
domāju, ka ļoti sarežģīts uzdevums un vienlaikus arī
svarīgākais uzdevums manā portfelī būs noteikt, kur pastāv
konsekvences trūkums, un pēc tam nākt klajā ar darbībām, kas
jāveic, un tiesību aktiem, kas jāpieņem, lai novērstu šo
nekonsekvenci.”

“Mums nepieciešams īpašs Taisnīgas pārkārtošanās fonds, lai
atbalstītu visvairāk ietekmētos iedzīvotājus un kopienas,
tostarp industriālos, ogļu ieguves un energoietilpīgos
reģionos.”

“Ir absolūti skaidrs, ka, lai panāktu šo pārkārtošanos, sevišķi
valstīs, kuras joprojām lielā mērā ir atkarīgas no oglēm, mums
būs nepieciešami daudz lielāki līdzekļi, nekā var nodrošināt
pat Taisnīgas pārkārtošanās fonds. Taču man ir arī absolūti
skaidrs, ka oglēs nav nākotnes.”
Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība

“[...] siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, temperatūras
pazemināšana, globālā sasilšana, uzbrukumi bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanai ir vienlaicīgas norises, kas tagad
ir kļuvušas par neatliekami risināmiem jautājumiem.”

“[...] mēs iesniegsim detalizēti izstrādātu un vērienīgu
bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2030. gadam, un [...] ES ir
jāatbalsta visvērienīgākās iespējamās saistības nākamaj ā
Bioloģiskās daudzveidības ANO dalībvalstu konferencē, kas
notiks Ķīnā 2020. gada oktobrī.”

“Mēs noteikti strādāsim pie ūdeņraža stratēģijas, jo es arī
uzskatu, ka Eiropa patiesi var ieņemt vadību šajā jomā. Mums
joprojām būtu priekšrocības salīdzinājumā ar citām pasaule s
daļām, ja mēs pasteigtos. Es tam ticu arī tādēļ, ka nav enerģijas
zuduma, glabājot enerģiju ūdeņradī.”

“Es vēlos sadarboties ar zinātnisko kopienu, lai nodrošinātu, ka
spējam rast kādus kritērijus, attiecībā pret kuriem pēc tam
varam izstrādāt savu politiku, un tas ir jāizdara, pirms
dodamies uz Pekinu.”

“Es arī nekavējoties sākšu strādāt, lai panāktu vērienīgāku
mērķi 2030. gadam. Iespējami drīzāk es izvirzīšu tiesību aktu
priekšlikumus, kas mums palīdzēs samazināt emisijas par
vismaz 50 % vai — vēl jo labāk — par 55 %.”

“Tādēļ es vēlos, lai Eiropas Savienība intensīva dialoga ar
Parlamentu ceļā būtu ārkārtīgi labi sagatavota nākamajai
bioloģiskās daudzveidības konferencei [...] tā, lai mēs varētu
nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, ko izmēģināt, un
pārliecināt pārējo pasauli, ka tagad mums ir steidzami jārīkojas
bioloģiskās daudzveidības aizsardzības jomā.”

“Taču es domāju, ka mana nostāja būs stingrāka, ja varēšu to
pamatot ar analīzi, ko mēs pašlaik veicam. [...] Tomēr vēlos
vēlreiz skaidri pateikt — es būtu ārkārtīgi pārsteigts, ja minētā
rezultāts būtu cits, nevis vismaz 55 % samazinājums līdz
2030. gadam.”

“Ir vajadzīga mežu atjaunošanas stratēģija un mežu
atjaunošana tādā veidā, kas nav pretrunā citiem mērķiem. [...]
Tādēļ mums uz to jāraugās saprātīgi, un es domāju, ka
vienīgais veids, kā to panākt, ir izstrādāt Eiropas mēroga
stratēģiju, kas atbalsta mežu atjaunošanu.”

Emisiju samazināšanas mērķis 2030. gadam

Vadība starptautiskajās sarunās
“Mums jāstrādā, lai pārliecinātu arī citus izvirzīt vērienīgākus
mērķus. Esmu pilnīgi apņēmies stiprināt mūsu starptautisko
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“[...] patērētājiem jābūt labāk informētiem. [...] vēlos, kaut es
varētu kādā brīdī tiem teikt, ka šis [produkts] nav iegūts
atmežošanas rezultātā. Šodien mēs to nevaram apgalvot .
Tāpēc mums jāsadarbojas ar starptautiskajiem partneriem,
padarot to iespējamu nākotnē, jo pašlaik 80 % atmežošanas ir
sekas jaunas aramzemes meklējumiem, lai radītu jaunus
pārtikas produktus, un dažreiz tā ir pārtika, kuru mēs tieši
importējam. Reizēm tā ir pat lopbarība, ko izbarojam Eiropā
audzētajiem dzīvniekiem. Tādējādi ir daudz jādara, lai
informētu patērētājus, un šajā jomā būs nepieciešams arī
regulējums.”
Nulles piesārņojuma mērķis
“[...] lai risinātu vides degradācijas un piesārņojuma, gaisa un
ūdens kvalitātes, bīstamo ķimikāliju, rūpniecisko emisiju,
pesticīdu, endokrīno disruptoru un mikroplastmasas
problēmas, Eiropai jāvirzās uz nulles piesārņojuma vidi.”
“Tīrs gaiss mūsu pilsētās un tīrs ūdens mūsu upēs un okeānos
— tas ir nepieciešams veselīgākai dzīvei uz planētas, kas var
dot patvērumu visai cilvēcei, un uz kuras ekonomikas
izaugsme kalpo daudzu, nevis tikai dažu interesēs, nodrošinot
darbvietas ikvienam.”
Transports
“[...] transports ir viena no tām mūsu ekonomikas nozarēm, kas
rada vislielāko piesārņojumu. Tam reizi par visām reizēm jārod
risinājums. Visā Eiropā cilvēki ir atkarīgi no saviem
automobiļiem ikdienas dzīves kvalitātes dēļ, nereti pat iztikas
līdzekļu dēļ. Es to zinu, un es nevēlos Eiropu bez automašīnām
— es vēlos bezemisiju automobiļus Eiropā, un es vēlos, lai
cilvēki izmanto tīru sabiedrisko transportu.”
“Ir jāsamazina emisijas aviācijas un jūrniecības nozarē, jo īpaši
tādēļ, lai sasniegtu klimata mērķus Tam vajadzīga rūpīgi
apsvērta instrumentu kombinācija. Mums jāiegulda,
piemēram, savos dzelzceļos.”
“Es vēlos, lai Eiropai būtu labākās transporta sistēmas
pasaulē.”
“[...] ETS [emisijas kvotu tirdzniecības sistēma] būtu jāpiemēro
arī kuģniecībai. Taču ir nepieciešams arī plašāks politikas
pasākumu kopums. Es vēlos, lai mums būtu zaļās ostas. Es
vēlos, lai mēs spētu likt kuģiem izmantot elektroenerģiju, ko
tiem piedāvā ostās, nevis dedzināt visbriesmīgākās vielas, kad
tie atrodas pilsētās.”
“Mums vajadzīgas trešās paaudzes biodegvielas. Tās var būt
konstruktīva daļa mūsu energoresursu struktūrā, jo dažās
jomās — piemēram, aviācijā, — visticamāk vajadzēs vairāk
biodegvielu. Iespējams, man trūkst iztēles, bet es neredzu
iespēju, ka drīzumā plašā mērogā būtu iespējami lidojumi,
izmantojot elektroenerģiju.”

Aprites ekonomika
“Darbs pie aprites ekonomikas mums jāpaceļ jaunā līmenī,
koncentrējoties uz ilgtspējīgiem produktiem un atkritumu
rašanās novēršanu. Jāsamazina, jāizmanto atkārtoti un
jāpārstrādā, lai atraisītu visu tās potenciālu mazoglekļa
ekonomikai. Mēs ierosināsim jaunu rīcības plānu pārejai uz
aprites ekonomiku, galveno uzmanību pievēršot ilgtspējīgiem
produktiem un resursu izlietojumam, jo īpaši resursietilpīgās
nozarēs — tādās kā tekstilrūpniecība un būvniecība.”
Stratēģija “no lauka līdz galdam” ilgtspējīgai pārtikai
“[...] es vēlos uzsvērt — bez mūsu lauksaimniekiem mēs
nesasniegsim ilgtspējas mērķus, un ir jārod kopējā
lauksaimniecības politika, kas to atbalstīs un kas ļaus arī
panākt godīgu konkurenci mūsu lauksaimniekiem — arī
starptautiskā līmenī. Domāju, ka Phil Hogan uzsāktās reformas
ļauj mums daudz panākt šajā virzienā, un mēs pārbaudīsim,
kur varam uzlabot šo “no lauka līdz galdam” principa
izmantošanu.”
“[...] ir jāaplūko kopējā lauksaimniecības politika šajos
[intensīvās lauksaimniecības finansēšanas] apstākļos, kā mēs
varam garantēt nākotni Eiropas lauksaimniekiem un ražot
pārtiku, kas vairs nepiesārņo. [...] tas jau ir ieviests reformās
J. C. Juncker pilnvaru laikā, taču tas būs arī “no lauka līdz
galdam” politikas priekšplānā un centrā.”
“Mums jānodrošina, ka liekam galdā ilgtspējīgu pārtiku.
Jānodrošina, ka radām lauksaimniekiem apstākļus, kuros viņi
var saglabāt mūsu lauku apvidus un kuros viņiem var būt
konstruktīvas attiecības starp lauku apvidiem un pilsētu
teritorijām Eiropas Savienībā. Mēs nevaram to paveikt bez
lauksaimniekiem.”
“Mans nodoms ir gādāt, lai politika tiktu izstrādāta, [...] lai
dzīvnieku audzēšana ir iespējama veidā — un lai tā notiek
veidā, kas ir videi labvēlīgāks. Esmu gatavs smagi strādāt, lai
nodrošinātu, ka dzīvnieku labturībai tiek pievērsta lielāka
uzmanība gan dzīvnieku audzēšanā vai transportēšanā, gan
dzīvnieku kaušanā. Šie ir pasākumi, kas [...] Eiropas iestādēm
patiešām būtu jāveic.”
Nodokļu politika, lai gūtu panākumus klimata jomā
“Es vēlētos teikt mūsu starptautiskajiem partneriem, ka
veiksim šo pāreju uz klimatneitrālo kontinentu līdz
2050. gadam. Tādēļ mēs īstenosim šos pasākumus. Šie
pasākumi acīmredzami ietekmēs mūsu ekonomiku. Ja jūs
īstenosit tādus pašus pasākumus vai salīdzināmus pasākumus
ar tādu pašu mērķi, mēs veiksim šo ceļojumu kopīgi. Ja jūs to
nedarīsit, tad mums, protams, nebūs citas izvēles kā aizsargāt
savu sabiedrību un savu ekonomiku, un pēc tam mums būs
jāievieš oglekļa ievednodoklis.”
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“Domāju — ir neizbēgami, ka mums ir nācies samazināt un
pakāpeniski pārtraukt subsīdijas, kuras joprojām ir vērstas uz
fosilo kurināmo. Atzīstu, ka vajadzīgs ļoti praktisks grafiks ar
starpposma mērķrādītājiem — soli pa solim —, kuru var
apspriest ar dalībvalstīm. Taču tā ir viena no visizteiktākajām,
visbriesmīgākajām pretrunām, no kuras mums jāizvairās”,
virzoties uz priekšu.”
“Mūsu Enerģētikas direktīva ne tuvu nav tāda, kādai tai
vajadzētu būt — mums tā ir jāpārskata. Es vēlos, lai man būtu
vismaz iespēja paredzēt nodokļa piemērošanu petrolejai, jo es
nesaskatu loģiku, kādēļ šis enerģijas avots būtu jāatbrīvo no
nodokļa.”
Izpilde un īstenošana
“Teiksim tā — [Gaisa kvalitātes pamatdirektīvas un līdzīgu
tiesību aktu] noteikumi ir ļoti skaidri, un es uzskatu, ka mums
būtu jādara vairāk, lai izpildītu šos noteikumus dalībvalstīs. [...]
Šie ir tiesību akti, kas ir steidzami vajadzīgi, taču netiek
piemēroti daudzās dalībvalstīs. Domāju, ka Komisijai būs
jārīkojas stingrāk attiecībā uz pārkāpuma procedūru
uzsākšanu, un uzskatu, ka mana personīgā atbildība ir
nodrošināt, lai tas notiktu.”
“[...] mēs izpildīsim emisiju tiesību aktus, izmantojot ikvienu
mūsu rīcībā esošo instrumentu. Domāju, ka autobūves nozarē
ir pagājis laiks, kad tā atradās ērtā situācijā. Tai ir jāgūst
rezultāti. Tā iepriekš nav guvusi rezultātus, tai tas ir jādara, un
Komisija izpildīs to, kas tai ir jāsasniedz.”
“[...] [Attiecībā uz to], ko es izpildīšu, lai novērstu pretrunas
pašreizējā politikā. Uzskatu, ka ar pašreizējās Komisijas
pieņemto lēmumu mēs jau esam spēruši soli pareizajā virzienā
palmu eļļas ziņā, taču mums būs jāaplūko vairāk šo preču,
tiecoties nodrošināt, ka tiek novērstas darbības, kas veicina
atmežošanu. Jārada lielāka pārredzamība, lai precīzi zinātu,
kur tie nonāk, bet šajā nolūkā ir jārisina arī dialogs ar izcelsmes
valstīm. Tām, protams, ir pašām savas prasības saistībā ar
godīgu tirdzniecību un saistībā ar attiecībām ar Eiropas
Savienību.”

Rīcība klimata politikas jomā
Eiropas tiesību akti klimata jomā
“Es ierosināšu tiesību aktu klimata jomā 100 dienu laikā pēc
stāšanās amatā, lai tiesību aktos ietvertu ES 2050. gada

klimatneitralitātes mērķi. Šis tiesību akts noteiks ilgtermiņa
virzības gaitu visām politikas jomām.”
“[...] es vēlos stāties Parlamenta priekšā ar klimata tiesību akta
projektu, kas būtu maksimāli vērienīgs, precīzi nosakot ne tikai
to, kas jāsasniedz līdz 2050. gadam, bet arī paredzot
vajadzīgās starpposma darbības, lai sasniegtu plānoto līdz
2050. gadam.”
“Es no sirds ticu, ka šis klimata tiesību akts nodrošinās
neatliekami vajadzīgo satvaru, lai disciplinētu dalībvalstis nākt
klajā ar pietiekami konkrētiem plāniem, kas ļaus mums gūt
zināmu priekšstatu par vajadzīgajiem posmiem nolūkā
sasniegt to, kas jāsasniedz līdz 2050. gadam. Dažas dalībvalstis
šo darbu ir jau paveikušas, bet daudzām tas joprojām stāv
priekšā. Ņemot to vērā, es uzskatu, ka tas ir labākais satvars,
kāds var būt mūsu kopīgajai nākotnei.”
Likumdošanas instrumentu īstenošana
“Mēs pārskatīsim un atjaunināsim pašreizējos tiesību aktus
klimata un enerģētikas jomā. Ir arī skaidrs, ka mums jāapsver
papildu pasākumi, lai sasniegtu savus tīrāka transporta, mazāk
energoietilpīgu ēku un ilgtspējīgākas pārtikas sistēmas
mērķus. Mēs nevaram atļauties ieslīgt pašapmierinātībā.”
“Domāju, mums jāpiemēro emisijas kvotu tirdzniecības
sistēma (ETS) arī citām nozarēm, piemēram, aviācijas un
jūrniecības nozarei, taču es arī uzskatu, ka mums spēkā
esošajos tiesību aktos ir iespēja vajadzības gadījumā meklēt
stingrākas normas — emisiju normas vai normas citās jomās.
Būs jāpārskata arī enerģētikas direktīvas un citas direktīvas.”
“Tāpēc — jā, uzskatu, ka ir iespējams labāks regulējums. Jā, es
uzskatu, ka ir iespējams pielāgotāks regulējums. Es arī uzskatu,
ka, veicot pienācīgus ietekmes novērtējumus, izveidojot
Regulējuma kontroles padomi, kas tos izskata, mums jau ir
labāks regulējums. Uzskatu arī, ka mums jāizskata liela daļa
pašreizējā regulējuma daudzās jomās, lai pārliecinātos, vai tas
atbilst nolūkam.”
Eiropas klimata pakts
“Klimata pakts apkopos kopienu, uzņēmumu un apkaimj u
iniciatīvas un solījumus, daloties ar zināšanām un datiem,
palīdzot un iedvesmojot vienam otru ar labāko praksi un
konkrētiem rezultātiem.”
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BRĪFINGS

Komisāra amata kandidātu uzklausīšana
2019. gada septembris – novembris

Uzklausīšanā uzņemtās saistības

MARGRETHE VESTAGER
Priekšsēdētājas izpildvietnieces amata kandidāte
digitālajam laikmetam gatavai Eiropai

Priekšsēdētājas izpildvietnieces amata kandidāte Margrethe Vestager uzstājās Eiropas Parlamentā 2019. gada
8. oktobrī, lai atbildētu uz Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas (ITRE), Iekšējā tirgus un patērētāju
aizsardzības komitejas (IMCO) un Ekonomikas un monetārās komitejas (ECON) sastāvā esošo EP deputātu
jautājumiem. Uzklausīšanas laikā viņa uzņēmās vairākas saistības, kas ir uzsvērtas šajā dokumentā. Šīs saistības
attiecas uz viņas portfeli, kā aprakstīts pilnvarojuma vēstulē, kuru viņai nosūtīja ievēlētā Eiropas Komisijas
priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, tostarp:



Digitālajam laikmetam gatava Eiropa; un
konkurence.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti ir atsauce tikai uz uzklausīšanā mutiski paustajām saistībām.
Publiskās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē.
Priekšsēdētājas izpildvietnieces amata kandidātei pirms uzklausīšanas tika nosūtīti arī daži rakstiski jautājumi, uz
kuriem viņa sniedza rakstiskas atbildes.

Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments
Autori: Frédéric Gouardères, Mariusz Maciejewski, Drazen Rakic
Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 642.342 — 2019. gada novembris

LV

IPOL EXPO | Politikas departamenti, Ekonomikas pārvaldības atbalsta struktūra

Digitālajam laikmetam gatava Eiropa
Ilgtermiņa stratēģija Eiropas industriālajai nākotnei
“Mums vajadzīga stratēģija Eiropas industriālajai nākotnei,
kuras pamatā ir tas, kas padara Eiropu stipru: mūsu atvērtība
un mūsu daudzveidība. Tāpēc rūpniecības politikas stratēģijai
jābūt paredzētai ikvienam — tai jābūt zaļai un tās pamat ā
jābūt godīgai konkurencei.”
“Mums nevar būt rūpniecības politikas stratēģijas, kam nerūp
mūsu ekonomikas padarīšana par zaļāku un pāreja uz
oglekļneitrālu kontinentu. Tām jābūt vienas monētas abām
pusēm.”
“Digitalizācijai ir milzīgs potenciāls uzlabot mūsu dzīvi, bet tā
atraisīšanai vajadzīgi pareizie noteikumi, lai iedzīvotājos radītu
uzticēšanos digitālajai pārejai. Tai jākalpo iedzīvotājiem. Tai
jāievēro mūsu pamatvērtības.”
“Veicinot inovāciju, tostarp veidu, kā mēs sevi organizējam,
mēs varētu daudz labāk izmantot tehnoloģijas, kuras mums
jau ir un kuras mums palīdzēs paātrināt cīņu pret klimata
pārmaiņām. Daļēji tas ir paveicams ar digitāliem līdzekļiem, jo
resursiem var sekot līdz atšķirīgai pakāpei nekā tas bija
iepriekš.”
“Mēs apvienosim visas vērtību ķēdes — universitātes,
piegādātājus, ražotājus — līdz pat tiem, kas pārstrādā
ražošanā izmantotos izejmateriālus.”
“Šīs stratēģijas īstenošana [...] jāpanāk ārpus vienotā tirgus.”
“Arī laba rūpniecības politikas stratēģija padara Eiropu gatavu
digitālajam laikmetam.”
Jauna MVU stratēģija
“Šis darbs [pie rūpniecības politikas stratēģijas] ietvers
nākšanu klajā ar jaunu stratēģiju Eiropas ekonomikas
mugurkaula — mazo un vidējo uzņēmumu — atbalstam.”
“Pirmais, kas jādara, protams, ir nodrošināt, lai šāda stratēģija
nav vērsta tikai uz lieliem uzņēmumiem, jo Eiropa nav tikai liels
uzņēmums — tā ir arī mazie un vidējie uzņēmumi, arī
rūpniecības jomā. Daudziem uzņēmumiem ir apakšuzņēmēji ,
tiem ir vairāk nekā viens apakšuzņēmējs, un tas ir svarīgi
Eiropas rūpniecības struktūrā, tādēļ stratēģijai jāattiecas uz
visu rūpniecību.”
“Ir arī jāgādā, lai mums būtu instrumenti, kas var garantēt
finansējumu.
Investīciju plāns
Eiropai
nodrošināj a

PE 629.837

finansējumu 900 000 maziem un vidējiem uzņēmumiem, un
es domāju, ka tas ir labs virziens, kurā doties, lai faktiski varētu
nodrošināt finansējumu un ļaut cilvēkiem attīstīties.”
Mākslīgais intelekts (MI)
“[...] vajadzīgi noteikumi, kas nodrošina, ka mākslīgais intelekts
tiek izmantots ētiski, lai atbalstītu cilvēku lēmumu
pieņemšanu, nevis to apdraudētu. Es izvirzīšu priekšlikumus,
izstrādājot Eiropas pieeju mākslīgajam intelektam, pirmajās
100 dienās pēc stāšanās amatā.”
“Tādējādi mums patiesi ir kaut kas, uz kā pamatoties — ne
obligāti tikai tādēļ, lai atgūtu iekavēto, bet arī lai attīstītos —
mākslīgā intelekta, kvantu skaitļošanas jomā. Ja mums būs
Eiropas programmas, tās acīmredzami būs jāfinansē. Tādēļ es
vēlreiz aicinu jūs palīdzēt mums pieņemt budžetu, lai
nezaudētu laiku šiem izšķirīgi svarīgajiem ieguldījumiem.”
“[...] vienīgais veids, kā mēs varam gūt panākumus, ir izveidot
MI, kuram varam uzticēties. Izveidot MI, kas sakņojas mūsu
pamatvērtībās.”
“[...] šis jautājums par to, kā novērst neobjektivitāti, ir viens no
galvenajiem, apspriežot veidu, kā ieviest satvaru, kas ļaus
mums uzticēties tehnoloģijai.”
“Mums būs [uzticama MI ētikas pamatnostādņu novērtēšanas]
rezultāti līdz decembrim. Tie, protams, dos zināšanas darbā, ko
darām [...].”
“Jo acīmredzami ir vajadzīgs vairāk ieguldījumu. Attiecībā uz
ieguldījumiem MI Eiropa atpaliek, es domāju, par koeficientu
3 vai 4 [...].”
Digitālo pakalpojumu tiesību akts
“[...] mums jākliedē iedzīvotāju bažas par tehnoloģiju, un šajā
procesā jāveido uzticēšanās. Es strādāšu pie digitālo
pakalpojumu tiesību akta, kas ietver mūsu atbildības
palielināšanu un drošības noteikumus digitālo platformu,
pakalpojumu un produktu jomā. Iespējams, mums vajadzēs
arī regulēt veidu, kā uzņēmumi vāc, izmanto un koplieto datus
— tā, lai ieguvēja būtu visa sabiedrība.”
“[...] ir svarīgi, ka maksimāli izmantojam to, kas mums ir, jo
mums ir jāsteidzas. Ir svarīgi novērtēt to, ko es sauktu par
digitālajām iedzīvotāju tiesībām — VDAR – lai varam panākt ,
ka iestādes to pilnībā izpilda un, cerams, gūt arī tirgus reakciju,
kā rezultātā mums būtu integrēta privātuma aizsardzība [...].”

Komisāra amata kandidātu uzklausīšanās uzņemtās saistības
Nodokļu uzlikšana digitālajā ekonomikā, kopējā
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze (KUINB), pārskata
sniegšana par katru valsti
“Mūsu pirmie centieni ieviest digitālo pakalpojumu nodokli
nevainagojās ar panākumiem. Tad atsevišķām dalībvalstīm
nācās uzņemties darīt to pašām. Es to apbrīnoju, jo tās
acīmredzami dara kaut ko īpašu. Ceru, ka tas pirmām kārtām
radīs tik vajadzīgo spiedienu un, cerams, ļaus rast globālu
risinājumu, globālu vienošanos par to, kā to paveikt. Ja tas tā
nenotiks, domāju, mums tas būtu jādara pašiem. Mēs
neapšaubāmi apņemamies sagatavot priekšlikumu, ja līdz
2020. gada beigām netiks panākta globāla vienošanās.”
“[...] ir pāris ļoti svarīgu tiesību aktu, kas nav iesniegti. Viens ir
kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze
(KKUINB), un tas ir svarīgs, jo, pat ja mēs sākam runāt par
minimālo uzņēmuma ienākuma nodokli, ja varat mainīt
nodokļa bāzi, tad nodokļa minimālais līmenis nedrīkst neko
nenozīmēt, tādējādi panākumu gūšanai šajā jomā
nepieciešami ir abi. Otra lieta, kas mums joprojām trūkst, ir
publiska pārskata sniegšana par katru valsti. Tā darbojas
finanšu nozarē. Pēdējoreiz, kad pārbaudīju, mums joprojām
bija finanšu nozare, tāpēc nešķiet, ka tas radītu pārāk lielu
kaitējumu. Manuprāt, ikviens izpilddirektors varētu justies
lepns, sniedzot ziņas par darbinieku skaitu, darbībām,
apgrozījumu, peļņu un samaksātajiem nodokļiem. Tas mums
arī ļaus iegūt pilnīgi atšķirīgu perspektīvu par nodokļiem — arī
kā privātpersonām.”
“Jā, es uzskatu, ka šajā ziņā patiešām pastāv iespējas izmantot
116. pantu. Pašlaik mums ir process, kurā katra dalībvalst s
neapšaubāmi ir aicināta piedalīties, taču 116. pants noteiks —
ja dalībvalsts vai dažu dalībvalstu noteikumi kaitē
konkurencei, varat uzsākt sarunas ar šo dalībvalsti par
attiecīgo nosacījumu maiņu. Ja tas nelīdz, varat iesniegt
priekšlikumus, un lēmumus par šiem priekšlikumiem var
pieņemt parastajā likumdošanas lēmumu pieņemšanas
procesā, un esmu pilnīgi pārliecināta, ka mums būtu jāsāk
izpētīt, kādas tam būtu sekas. Nedomāju, ka tādējādi mēs
katrā ziņā gūtu panākumus, taču uzskatu, ka vajadzības
gadījumā mums būtu jāizmanto dažādie Līgumā paredzētie
instrumenti.”

Konkurence
Konkurences tiesību aktu izpildes stiprināšana
“Tirgi virzās uz priekšu ātri, tiesību akti virzās uz priekšu
parastajā tempā. Acīmredzami līdz zināmai pakāpei šeit valda
raksturīga asimetrija. Ātrums, kādā var darboties tiesību aktu
izpilde, ir ierobežots, jo mēs nekad neiesaistīsimies
kompromisā par pienācīgu procesu. Taču mums būtu jāspēj
strādāt iespējami ātri. Faktiski tieši šobrīd mums ir gadījums,
kurā mēs mēģinām izmantot to, ko saucam par starpposma

pasākumiem, kurā mēs sakām uzņēmumam: jums jāpārtrauc
darīt tas, ko darāt, jo mēs uzskatām, ka jūs kaitējat
konkurencei, un, kad jūs pārtrauksit to darīt, mēs, protams,
veiksim pilnu lietas izskatīšanu, lai pierādītu nodarīto
kaitējumu. Šis, protams, ir pirmais gadījums 20 gadu laikā,
taču, manuprāt, tas labi atspoguļo apstākli, ka mēs tam
piešķiram ļoti lielu prioritāti, lai paātrinātu savu darba tempu.”
“Jautājumā par uzņēmumu darbības pārtraukšanu šis ir
instruments, kas mums ir pieejams — to var izdarīt. Problēma
ir tāda, ka mans pienākums ir izmantot vismazākās iejaukšanās
instrumentu godīgas konkurences atjaunošanai, un, tā kā
uzņēmuma darbības pārtraukšana ir ļoti nozīmīgs solis, mans
pienākums neizbēgami ir izmēģināt, kas vēl varētu būt labs
instruments, lai atrisinātu situāciju, kādā atrodamies.”
Eiropas konkurences noteikumu pārskatīšana
“Šis ir problemātisks laiks, un tas ir problemātisks arī
konkurences tiesību aktu izpildes ziņā, jo tirgi mainās ļoti
strauji un mums priekšā ir pat vēl lielākas izmaiņas. Taču
cilvēka daba — ko virza pamatmotīvi, piemēram, alkatība un
bailes, — nemainās. Tādējādi principi, kas vada mūsu
konkurences noteikumus, ir tādi paši kā pirms vairāk nekā
60 gadiem, kad tika parakstīts Romas līgums. Bet mums ir
jābūt drošiem, ka veids, kādā piemērojam šos principus, atbilst
pasaulei, kura strauji mainās. Tāpēc es turpināšu pārskatīšanu,
ko esam uzsākuši attiecībā uz mūsu pretmonopola,
apvienošanās un valsts atbalsta noteikumiem. Šajā procesā
mūs vadīs un mums palīdzēs ieskati, ko esam guvuši, pētot, kā
digitalizācija ietekmē konkurenci —, tostarp trīs īpašu
padomdevēju sagatavots neatkarīgs ziņojums, kuru viņi
iesniedza šogad.”
“[...] mēs esam uzsākuši pilnu pirmo atbilstības pārbaudi un
pēc tam milzīga skaita mūsu pamatnostādņu pārskatīšanu.
Viens dokuments ir izvirzīts šīs programmas priekšplānā, un
tās ir emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas — ETS —
pamatnostādnes. Iemesls ir tas, ka vēlamies būt gatavi, kad
sāksies jaunais tirdzniecības periods. Tāpēc ir jāapzinās, ka
salīdzinoši īsā laikā sāksim publisku apspriešanos par šo
jautājumu.”
“[...] mēs turpināsim. Mums joprojām ir daudzas ierosinātas
lietas, un mēs nesen esam lūguši katrai dalībvalstij informēt
mūs par tās izmantoto nodokļu nolēmumu statusu, lai
atjauninātu visu mūsu rīcībā esošo materiālu kopš laika, kad to
pēdējoreiz darījām pirms pāris gadiem.”
Rūpniecības stratēģija
“[...] šajā ziņā mums jārisina divkārša problēma — no vienas
puses, nodrošināt godīgu konkurenci mūsu vienotajā tirgū, lai
klienti un patērētāji tiktu labi apkalpoti, un vienlaikus, no otras
puses, aizstāvēt savus Eiropas uzņēmumus, kad tie saskaras ar
negodīgu konkurenci ārpus Eiropas.”
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“Publiskā iepirkuma tirgus Eiropā ir 14–15 % no Eiropas IKP.
Tie ir 2 triljoni EUR. Tie ir 2 ar 12 nullēm euro. Tā ir liela nauda.
Mēs aicinām cilvēkus nākt un veikt uzņēmējdarbību, bet mēs
paši netiekam uzaicināti. Valstī, no kuras es nāku, — ja pats
netiekat uzaicināts, jūs pārstājat aicināt cilvēkus.”
Ārvalstu īpašumtiesības un subsīdijas
“Mēs neapšaubāmi priecājamies par ieguldītājiem, taču
viņiem šeit jāierodas uzņēmējdarbības iemeslu dēļ. Viens no
atklātiem jautājumiem, protams, ir nodrošināt, ka, ja valsts
īpašumā esošs uzņēmums no ārvalstīm iegādājas Eiropas
uzņēmumu, tad Eiropā nenonāk ārvalsts atbalsts, apdraudot
tās vienlīdzīgas konkurences nosacījumus. Šajā jomā mēs
sadarbojamies ar kolēģiem, kas strādā pie tirdzniecības un pie
vienotā tirgus, lai iegūtu funkcionālu instrumentu, jo mums
tāda diemžēl vēl nav, taču tas ir augstas prioritātes jautājums.”

Divkārša portfeļa pārvaldība
“[...] neatkarība tiesību akta izpildē nav apspriežama, jo tās
pamatā ir lietas pierādījumi, fakti, judikatūra, nevis tas, kurā
valstī atrodas uzņēmums, kāds ir tā lielums — nekas cits.”

“[...] mūsu rīcībā ir mūsu galvenā ekonomista neatkarīgais
ieteikums, un mūsu rīcībā ir Juridiskā dienesta ieteikums.”
“Es joprojām esmu atbildīga savu kolēģu priekšā. Kad mums ir
svarīgs lēmums, to acīmredzami pieņem kolēģija. Līdz šim
mums kolēģijā nav bijis padziļinātu diskusiju par konkurences
lēmumiem, taču nav šaubu, ka mēs ievērojam visas
procedūras. Pirms lēmuma pieņemšanas ir dažādi darbību
posmi biroja vadītāju iknedēļas tikšanās reizēs, tādējādi tie ir
patiešām koleģiāli lēmumi, jo tāda ir noteiktā lietu kārtība.”
“[...] domāju, ka portfelis, kuru grasos iegūt, ir ļoti iespaidīgs.
Taču tiesību aktu priekšlikumus izstrādās mani kolēģi. Tie būs
kolēģi no vienotajiem tirgiem, no iekšlietām. Es pati tos
nesagatavošu. Jā, es sadarbošos ar kolēģiem, taču atsevišķu
priekšlikumu gadījumā tos izstrādās mani kolēģi.”
“Es arī ceru, ka jūs neprotestēsit, ka es atgriezīšos un vaicāšu,
ko jūs domājat. Jo uz dažiem no šiem jautājumiem mums
iepriekš nebūs atbildes. Mēs apspriedīsimies ar jums, tāpat kā
mēs apspriedīsimies arī ar NVO, pilsonisko sabiedrību un
nozaru pārstāvjiem.”
“[...] Es turpināšu šādā atklātā un sadarbības pilnā veidā strādāt
ar [Eiropas Parlamentu] visos likumdošanas procesa posmos.”
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BRĪFINGS

Komisāra amata kandidātu uzklausīšana
2019. gada septembris – novembris

Uzklausīšanā uzņemtās saistības

VALDIS DOMBROVSKIS
Priekšsēdētājas izpildvietnieka amata kandidāts
Ekonomika, kas darbojas cilvēku labā

Priekšsēdētājas izpildvietnieka amata kandidāts Valdis Dombrovskis uzstājās Eiropas Parlamentā 2019. gada 8. oktobrī,
lai atbildētu uz Ekonomikas un monetārās komitejas (ECON) un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas (EMPL)
sastāvā esošo EP deputātu jautājumiem. Uzklausīšanas laikā viņš uzņēmās vairākas saistības, kas ir uzsvērtas šajā
dokumentā. Šīs saistības attiecas uz viņa portfeli, kā aprakstīts pilnvarojuma vēstulē, kuru viņam nosūtīja ievēlētā
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, tostarp:




ekonomika, kas darbojas cilvēku labā;
ekonomikas pārvaldība un
finanšu stabilitāte, finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgu savienība

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti ir atsauce tikai uz uzklausīšanā mutiski paustajām saistībām.
Publiskās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē.
Priekšsēdētājas izpildvietnieka amata kandidātam pirms uzklausīšanas tika nosūtīti arī daži rakstiski jautājumi, uz
kuriem viņš sniedza rakstiskas atbildes.

Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments
Ekonomikas pārvaldības atbalsta struktūra
Autori: Radostina Parenti, Jérôme Deslandes, Aoife Kennedy
Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 638.440 — 2019. gada novembris
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Ekonomika, kas darbojas cilvēku labā
Mērķi
“[...] mēs vēlamies stingri koncentrēties uz iekļaujošu un
ilgtspējīgu izaugsmi. Mēs vēlamies redzēt ciešu saikni starp
ekonomisko attīstību, sociālajiem apsvērumiem un ilgtspēju.
Ir tiesa, ka ekonomiskā izaugsme mums nav vajadzīga
ekonomiskās izaugsmes dēļ, bet gan cilvēku labklājībai.”
Eiropas sociālo tiesību pīlārs — rīcības plāns
“Mēs iesniegsim rīcības plānu Eiropas sociālo tiesību pīlāra
efektīvai īstenošanai visā ES.”
“Tāpēc pieminēšu dažus konkrētus priekšlikumus, kas tiek
izstrādāti. […] likumdošanas iniciatīva par taisnīgu minimālo
algu, un tas notika pirmo 100 pilnvaru dienu laikā; Eiropas
Garantija bērniem; Garantijas jauniešiem nostiprināšana;
Eiropas bezdarbnieku pabalstu [pār]apdrošināšanas sistēma
[…]; atjaunināta Prasmju programma; uzlaboti darba
nosacījumi platformā nodarbinātiem darba ņēmējiem […], kā
arī jauna Eiropas dzimumu līdztiesības stratēģija, ietverot
saistošus pasākumus atalgojuma pārredzamībai.”
Sociālā dialoga nozīme

darbiniekiem. Tādēļ esam gatavi strādāt, lai uzlabotu praktisko
situāciju uz vietas.”
Diskriminācijas novēršana un vienlīdzīgas iespējas
“[...] mēs turpināsim veicināt atbilstošus ienākumus un
ienākumu atbalstu [...] tiem, kuriem tas ir nepieciešams. [...]
pastāv vienlīdzīgu iespēju princips, un Komisija turpinās to
stingri piemērot.”
“Dzimumu līdztiesības jautājumā tiks izstrādāta īpaša
stratēģija, kurā papildus visam pārējam tiks izskatīta,
piemēram, sieviešu piekļuve darba tirgum, kā arī atalgojuma
atšķirības.”
“[...] Komisijas darba kārtībā būs arī jautājums par turpmāka
atbalsta sniegšanu personām ar invaliditāti.”
Nodokļu taisnīgums
“[...] bez nodokļu taisnīguma nav sociālā taisnīguma.”
“Cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas arī turpmāk
būs prioritāte manā darba kārtībā […]. Starptautiskajiem
uzņēmumiem ir jābūt efektīvi apliktiem ar nodokļiem, lai
mūsu pilsoņiem un MVU nebūtu jāuzņemas negodīga
nodokļu nasta.”

“[…] mēs plānojam turpināt sociālā dialoga attīstību.”

Atbalsts zaļajai un digitālajai pārveidei

“Mēs, protams, esam gatavi apspriest iespējamus grozījumus
likumdošanā, bet [...] sociālie partneri jau ir iesaistīti Eiropas
pusgadā [...].”

“Mans [...] mērķis būs izmantot fiskālo, ekonomikas un finanšu
politiku, lai atbalstītu zaļo un digitālo pārveidi.”

[...] sociālo partneru iesaiste Eiropas pusgadā Eiropas un valstu
līmenī, konsultācijas par galvenajiem politikas priekšlikumiem
[...], atbalsts spēju attīstībai, un mēs turpināsim darbu šajā
virzienā.”
[...] mēs vienmēr esam ļoti stingri uzsvēruši, ka vēlamies
respektēt atšķirīgus kolektīvo sarunu modeļus dažādās
dalībvalstīs, it īpaši tajās, kur šie modeļi darbojas ļoti labi,
piemēram, Ziemeļvalstīs. [...] tas ir mūsu vadošais princips un
tāds tas būs arī nākotnē.”
“Mums ir arī jāstiprina starpnozaru un nozaru–sociālā dialoga
efektivitāte un darbība [...].”
“[...] mēs plānojam cieši sadarboties ar Eiropas Sociālā dialoga
komiteju būvniecības sektorā.”
Sociālā nodrošinājuma sistēmas
“[...] mums ir jānodrošina, ka [...] cilvēki, arī digitālajā
ekonomikā un platformās, [...] sniedz ieguldījumu sociālajās
sistēmās un ka uz viņiem attiecas sociālās sistēmas.”
“[Attiecībā uz] [...] pensiju pārvedamību pārrobežu situācijās
[...], šīs ir tiesības, kam būtu jābūt pieejamām mobilajiem
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“Zaļā un digitālā pārveide var gūt panākumus tikai tad, ja tā
tiek īstenota sociāli taisnīgi. [...] Tātad mans [...] mērķis ir
nodrošināt, ka mūsu sociālā politika attīstās, veicinot šo
pārveidi.”
“Šī [digitālā plaisa] ir nozīmīga mūsu Prasmju programmas
daļa, jo, lai sagatavotu cilvēkus digitālajam laikmetam,
nepārprotami ir vajadzīgas digitālās prasmes, un ir skaidrs, ka
šo prasmju trūkst.”
“Jaunais Taisnīgas pārkārtošanās fonds palīdzēs atbalstīt
visvairāk zaļās pārveides ietekmētos cilvēkus un reģionus.”
“[...] mēs cieši sadarbosimies ar Eiropas Parlamentu [...], lai
redzētu, kādi papildu elementi ir vajadzīgi un kā tos integrēt
DFS sistēmā — piemēram, Taisnīgas pārkārtošanas fonds.”
Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns
“[...] darbs tiks izvērsts vairākos virzienos. Tātad, pirmkārt, tas
būs finanšu darba virziens: atbalsts no ES budžeta un EIB, lai
piesaistītu investīcijas, kā arī konsultatīvs atbalsts, lai
izstrādātu atbilstīgu projektu struktūru. Tā kā mums ir ne tikai
jāmobilizē nauda, mums ir vajadzīgi arī augstas kvalitātes
projekti, kas reāli radītu iespējas ilgtspējīgai pārejai.”

Komisāra amata kandidātu uzklausīšanās uzņemtās saistības
“[...] mērķis ir mobilizēt vienu triljonu euro ilgtspējīgos
ieguldījumos, piesaistot privātos līdzekļus ar programmas
InvestEU starpniecību, ar EIB starpniecību, kur, kā jūs jau zināt,
mūsu mērķis ir palielināt finansējumu klimata pārmaiņu
jautājumu risināšanai no 25 % uz 50 %. Tie būs jauni līdzekļi ES
budžetā un tos veidos citas iemaksas.

“[...] attiecībā uz ES fiskālajiem noteikumiem mēs patiešām
saviem apsvērumiem par pamatu varam ņemt Eiropas Fiskālās
padomes darbu pie izdevumu kritērijiem ar parādu enkuru, kā
es to formulēju — “ierobežots zelta likums”. Protams, būs
svarīgi panākt plašu vienprātību, lai mēs vienotos par veidu,
kā pielāgot un vienkāršot mūsu fiskālos noteikumus.”

“[...] kad pieminēju EIB aizdevumu mērķi, tie ir jauni līdzekļi,
salīdzinot ar pašreizējo situāciju, un šīs naudas apjoms ir
mērāms daudzos desmitos miljardu euro.”

“[Attiecībā uz sarkanajām līnijām saistībā ar Stabilitātes un
izaugsmes pakta elastību] es uzskatu, ka vispārējam Eiropas
principam jābūt centieniem izvairīties no pārāk daudz sarkano
līniju vilkšanas, tā vietā strādājot kompromisa garā. Tas ir
veids, kā ES darbojas.”

“Mēs arī mudināsim dalībvalstis līdz pat 5 % no saviem
līdzekļiem, kuriem piemēro dalīto pārvaldību, piešķirt
programmai InvestEU, kas mums dos iespēju piesaistīt
ievērojamu jaunu naudas līdzekļu apjomu.”
EIB kā klimata banka
“[...] pamatiniciatīva, padarot EIB par klimata banku, ir
palielināt klimata pārmaiņu jautājumu risināšanai paredzētā
finansējuma daļu no pašreizējiem 25 % līdz 50 % [līdz
2025. gadam]. Tādējādi šis ir pirmais svarīgais solis, un fosilās
enerģijas finansēšanas pakāpeniska pārtraukšana ir šīs
stratēģijas daļa.

Eiropas stabilizācijas funkcija
“[...] esam izvirzījuši divus priekšlikumus. Viens no tiem ir
Reformu atbalsta programma, uz kā pamata mēs šobrīd
apspriežam konkurētspējas un konverģences budžeta
instrumentu. [...] un otrs priekšlikums ir par stabilizācijas
funkciju: esam iesnieguši konkrētu priekšlikumu par Eiropas
Investīciju stabilizācijas funkciju [...]. [...].pašlaik mēs apsveram,
cik lielā mērā varam rast sinerģiju starp [...] priekšlikumu par
stabilizācijas funkciju un Eiropas bezdarbnieku pabalst u
[pār]apdrošināšanas sistēmu.”

“Runājot par aplēsēm, jūs minējāt 50 miljardus euro gadā. Ar
papildu EIB finansējumu parasti iespējams piesaistīt vismaz
divas trešdaļas projektu partneru finansējuma, tātad vismaz
45 miljardus euro gadā. Tātad, runājot par 10 gadu ilgu laika
periodu, tas jau veido 450 [miljardu] euro pienesumu.

Finanšu stabilitāte, finanšu pakalpojumi un
kapitāla tirgu savienība

Ekonomikas pārvaldība

“[...] Banku savienības izveides pabeigšana būs viens no
galvenajiem jautājumiem Eiropas Komisijas darba kārtībā.”

Jauns uzsvars uz Eiropas pusgadu

“No Komisijas puses [...] mēs turpināsim meklēt iespējas, kā
iziet no pašreizējā strupceļa vai paātrināt pašreizējo ļoti lēno
progresu ENAS [Eiropas noguldījumu apdrošināšanas
sistēma] Padomē, taču man jāsaka, līdz šim — Eiropas
Parlamentā. [...] Mēs būsim gatavi to sekmēt, vajadzības
gadījumā nākot klajā ar jauniem elementiem diskusiju
atvieglošanai.”

“Mums arī turpmāk jābalstās uz Eiropas pusgadu. Sociālie
apsvērumi jau veido gandrīz pusi no mūsu konkrētai valstij
adresētajiem ieteikumiem. Es plānoju turpināt koncentrēt
uzmanību uz turpmāko ekonomikas pārvaldību. Mēs arī
plānojam integrēt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus pusgada
uzdevumos, lai veicinātu gan iekļaujošu, gan ilgtspējīgu
izaugsmi.”
“Būtu regulāri jāuzrauga virzība uz ilgtspējīgas attīstības
mērķu sasniegšanu — pusgadam noteiktajiem mērķiem. Mēs
arī izvirzīsim sistēmiskus apsvērumus attiecībā uz zaļās
pārveides politiku, kā, piemēram, zaļie ieguldījumi, aprites
ekonomiku, resursu efektivitāti un taisnīgu pāreju visās
politikas nozarēs.”
“[...] mēs novērtēsim, kā integrēt ilgtspēju makroekonomikas
nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā, taču mums ir saistoši
arī ilgtspējas mērķi, piemēram, emisijas samazināšanas
mērķrādītājs citās politikas jomās, tādās kā enerģētikas
savienībā, un jānostiprina mūsu saistības īstenot Parīzes
nolīgumu.”
Stabilitātes un izaugsmes pakta vienkāršošana
“[...] mēs strādāsim, pamatojoties uz Eiropas Fiskālās padome s
ziņojumu, kurā ir izklāstītas dažas idejas par Stabilitātes un
izaugsmes pakta noteikumu vienkāršošanu, lai tie būtu
vieglāk piemērojami un vieglāk izskaidrojami plašākai
sabiedrībai, jo šobrīd noteikumi, kā mēs zinām, ir pārlieku
sarežģīti.”

Banku savienības izveides pabeigšana

“[...] mums jārod risinājums šai likviditātes problēmai
noregulējumā, tāpēc mēs pie tā strādāsim kopā — arī ar
dalībvalstīm un ECB.”
“Par drošiem aktīviem, kā jūs zināt, Komisija ir iesniegusi
tiesību aktu priekšlikumu par valsts obligācijām, kas
nodrošinātas ar vērtspapīriem. Diemžēl šis darbs Padomē nav
uzņemts ar atsaucību, tāpēc mums būs jāmeklē veids, kā
varam mēģināt atjaunot šo diskusiju.”
Finanšu tehnoloģijas un kriptoaktīvi
“Es izvirzīšu jaunu Eiropas stratēģiju, lai maksimāli izmantotu
FinTech un konkurētu globālā mērogā.”
“[...] mums jārisina tādi riski kā negodīga konkurence,
kiberdrošība un draudi finanšu stabilitātei. Piemēram, Eiropai
vajadzīga kopēja pieeja kriptoaktīviem — tāda kā Libra. Es
plānoju ierosināt jaunu tiesību aktu par šo jautājumu.”
“[...] mums nāksies regulēt Libra, lai to uzraudzītu ES līmenī gan
no finanšu stabilitātes, gan no ieguldītāju aizsardzības aspekt a
[...].”
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MVU piekļuve finansēm
“Jaunā Komisija ierosinās jaunu fondu, kas palīdzēs MVU veikt
publisko piedāvājumu. Kopīgi ar kolēģiem es ierosināšu
stratēģiju, lai palīdzētu MVU risināt problēmas saistībā ar zaļo
pāreju, digitalizāciju un mainīgajiem tirdzniecības modeļiem.”
“Šajā nolūkā konkrēta jauna iniciatīva, kuru gatavojamie s
izvirzīt [...], ir īpašs publiski un privāti finansēts fonds, lai
atbalstītu MVU sākotnējos publiskos piedāvājumus [...], un,
protams, mums būs jāizpēta MVU piekļuves parastiem
kapitāla tirgiem nosacījumi un izmaksas.”
Jauna zaļā finansējuma stratēģija
“[...] mēs saglabāsim vērienīgumu ilgtspējīga finansējuma
jomā, un mēs to uzskatām par daļu — kā regulatīvu
instrumentu — no mūsu zaļās pārejas.”
“Taksonomija rada pamatu daudzām citām darbībām, tostarp
“zaļo” obligāciju standartu, ekomarķējuma un daudzu citu
elementu izvēršanai. [...] mēs piemērosim taksonomiju arī
citām jomām.”
“[Attiecībā uz] ES “zaļo” obligāciju standarta izveidi, kuram
vajadzētu būt pieejamam jebkuram biržā kotētam un
nekotētam Eiropas un starptautiskam emitentam [,] es šo
darbu atbalstīšu un izvirzīšu to nākamajā Komisijā.”
“Attiecībā uz pārredzamību — emitentiem būs jāsniedz sīka
informācija par visiem ierosinātajiem līdzekļu izlietojuma
veidiem un par emitentu “zaļo” obligāciju stratēģiju un
procesiem.”
“Drīzumā mēs publicēsim atbilstības pārbaudi par
korporatīvajiem pārskatiem, tostarp Nefinanšu pārskat u

sniegšanas direktīvas pārskatu, un [...] plānojam paplašināt
direktīvas darbības jomu, piemērojot to citām finanšu
iestādēm, kā arī pilnveidot informāciju, kas jāatklāj finanšu
iestādēm.”
“Šobrīd mēs strādājam arī pie pasākumiem, kuri ir vērsti uz
ilgtspējīgākiem un integrētākiem finanšu sfēras dalībniekiem
un rādītājiem, tāpēc mums ir iespējams arī jauns skatījums uz
ESG [vides, sociālajiem un pārvaldības] riskiem aktīvu
pārvaldnieku un institucionālo ieguldītāju pienākumos [...].”
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana
“[...] ES nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas
noteikumu piemērošana ES ir bijusi nevienāda. Tāpēc mums ir
jāpārdomā, kā mūsu sistēma darbojas. Šajā kontekstā mēs
redzam lielu ieguvumu, uzticot konkrētus nelikumīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijas apkarošanas uzdevumus un to
koordināciju Savienības struktūrai.”
“Mēs redzam, ka noteikti ir lielākas koordinācijas iespējas ES
līmenī: informācijas apmaiņa, labākās prakses izmantošana,
taču nesadarbošanās pieejas gadījumā [ES] iestādēm jābūt arī
iespējai rīkoties tieši.”
Banku prudenciālais regulējums
“[...] īstenojot Bāzeles III pabeigšanu, būs jāņem vērā arī
Eiropas specifiskās īpašības. [...] mēs turpināsim atbalstīt MVU
atbalsta faktoru.”
“Kā norādīja Bāzeles komiteja, Bāzeles nolīguma pabeigšanai
nevajadzētu izraisīt kapitāla prasību būtisku vispārēju
palielināšanos.”
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BRĪFINGS

Komisāra amata kandidātu uzklausīšana
2019. gada septembris – novembris

Uzklausīšanā uzņemtās saistības

JOSEP BORRELL FONTELLES
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības
politikas jautājumos/ Eiropas Komisijas
priekšsēdētājas vietnieka amata kandidāts

Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos/ Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieka
amata kandidāts Josep Borrell uzstājās Eiropas Parlamentā 2019. gada 7. oktobrī, lai atbildētu uz deputātu jautājumiem.
Uzklausīšanas laikā viņš uzņēmās vairākas saistības, kas ir uzsvērtas šajā dokumentā. Šīs saistības attiecas uz viņa
portfeli, kā aprakstīts pilnvarojuma vēstulē, kuru viņam nosūtīja ievēlētā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula von
der Leyen.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti ir atsauce tikai uz uzklausīšanā mutiski paustajām saistībām.
Publiskās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē. Komisāra
amata kandidātam pirms uzklausīšanas tika arī nosūtīti daži rakstiski jautājumi, uz kuriem viņš sniedza rakstiskas
atbildes.

Ārpolitikas departaments
Autori: Jesper Tvevad ar Marika Lerch un Jérôme Legrand
Ārpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 639.311 — 2019. gada oktobris
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Stratēģiskāka, pārliecinošāka un vienotāka Eiropa
pasaulē
“Mums būtu jāapvieno mūsu valstu suverenitātes, lai
palielinātu atsevišķu dalībvalstu pilnvaras [...]. [...] mums
vajadzīga patiesi integrēta ārpolitika, kas apvieno dalībvalst u
pilnvaras, darbojoties kopīgi Padomē, ar visiem politikas
virzieniem, ko pārvalda Komisija un Parlamenta demokrātiskā
leģitimitāte.”
“Ja tikšu apstiprināts, mana kā priekšsēdētājas vietnieka un
Augstā pārstāvja darbs būs koncentrēts uz to, lai novērstu
plaisu starp dalībvalstu ārpolitiku un Komisijas ārējām
darbībām.”
“[...] ģeopolitiskai atbilstībai mums nepieciešama vienotība —
daudz lielāka vienotība, nekā tā ir pašlaik. Es strādāšu ar visām
dalībvalstīm, lielām un mazām, lai panāktu šo vienotību.”
“[...] ES sistēmai jābūt atbilstīgākai mērķim, lai novērstu
dublēšanos un birokrātisko rutīnu, izstrādājot stingrāku un
dziļāku stratēģisko analīzi. Domāju, ka nedarām to pietiekami.
Mums jāatgūst iniciatīvas un rīcības izjūta. Jūs varat jautāt, jūs
varat gaidīt, jūs varat cerēt kaut ko iegūt no manis, un tas ir
tikai tas — atgūt iniciatīvas un rīcības izjūtu.”
Ātrāka un efektīvāka lēmumu pieņemšana
“Mums būtu jāatceras, ka Ārlietu padome ir lēmumu
pieņemšanas struktūra, kam jārosina politikas debates, jā, taču
būtu daudz labāk nonākt pie konkrētiem rezultātiem un
kopīgām darbībām. Esmu Eiropas Padomes loceklis. Mans
pienākums ir darboties Eiropas Padomē un iesniegt
svarīgākos ārpolitikas jautājumus. Tiesības to darīt ir ārkārtējas
privilēģijas, un es vēlos to darīt.”
“[...] Augstā pārstāvja uzdevums ir rīkoties ne tikai kā
starpniekam, [...] bet arī ieņemt proaktīvu attieksmi, lai
nogludinātu atšķirības, kuras starp mums neizbēgami pastāv.
Tāpēc es neaprobežošos ar mazāko kopsaucēju. [...]”
“Es uzņemšos risku, ka Padome nepieņems manus
priekšlikumus. Es uzņemšos risku būt mazākumā savu kolēģu
priekšā. Es centīšos, piemēram, panākt, lai dažos gadījumos
mēs izmantotu paša Līguma noteikumus tā, ka mums ne
vienmēr ir pilnībā jāvienojas. Attiecībā uz sankcijām,
cilvēktiesībām un KDAP misijām mūsu starpā var nebūt
vienprātības, jo Līgums [...] to atļauj. [...]”.
“[...] Sāksim ar to, ka izmantosim kvalificētu balsu vairākumu
attiecībā uz sankcijām Krievijas gadījumā, lai izvairītos no
vajadzības pēc vienprātības cilvēktiesību un miera misiju
jomā. Pēc tam varam pāriet, ja mums izdosies izveidot šo
stratēģisko kopīgo kultūru, pie vienošanās par šādiem ar
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suverenitāti saistītiem jautājumiem. [...] Tāpēc mums jāiet soli
pa solim, taču galīgais mērķis, kad pienāks īstais laiks, ir panākt
lēmumus, kas pieņemti ar kvalificētu balsu vairākumu.”
Labākas saiknes nodrošināšana starp mūsu politikas
iekšējiem un ārējiem aspektiem
“[...] ir vajadzīga saskaņotība starp iekšpolitiku un ārpolitiku,
un mums ir instrumenti varas politikas īstenošanai. Mūsu
uzdevums ir tos apvienot vienas stratēģijas vajadzībām.”
“Uzskatu, ka viena no galvenajām Eiropas ārpolitikas
problēmām ir tās sadalītība, kas izriet no mūsu pašu
institucionālās struktūras: dažas funkcijas ir Komisijai, citas
funkcijas ir Padomei... Taču pasaulē, kurā dzīvojam, [...] mums
ir jāapvieno visas savas spējas.”
“Līguma 18. pantā man skaidri ir noteikts pienākums
koordinēt Komisijas ārējo darbību. Ārpolitika (pilnībā ārējas
darbības) ir viena lieta, bet otra ir iekšpolitika, kam ir ārējā
dimensija. Otrajā gadījumā man, dabiski, būs jāsadarbojas ar
priekšsēdētāju.”
Par Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD)
“[...] Dzimumu līdztiesība ir viens no Eiropas politikas
stūrakmeņiem. [...] Dzimumu līdztiesība ārpolitikā nenozīmē
tikai vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm augstos amatos.
Mums tas ir jāpanāk. [...] Godīgi sakot, es domāju, ka nebūs
iespējams panākt 50 % [līdz 2024. gadam]. [...] Labs mērķis —
tas, par kuru mums būtu jācīnās, ir aptuveni 40 %.
Neaizmirstiet, ka vienu trešo daļu no Ārējās darbības dienesta
amatiem nodrošina valstu diplomātiskie korpusi, un ka arī
tiem ir jāizpilda prasības par sieviešu skaitu, tāpēc pašlaik
pastāv zināma veida konflikts trūcīgo resursu jomā, kas ir
augsti kvalificētas sievietes diplomātiskajos korpusos.”
“Mums jāievieš dzimums kā vērtība diplomātiskajās un
militārajās darbībās.”
“Ārējās darbības dienesta un Komisijas institucionālā sistēma
manā izpratnē ir — un tā nav ne pret vienu vērsta kritika —
vienkārša politikas ziņā un sarežģīta procesu ziņā. Domāju,
mums jāizstrādā reālas pievienotās vērtības nosacījums
attiecībā uz to, kas dalībvalstīm nepieciešams un ko tās vēlas.”
Par attiecībām ar dalībvalstīm
“Ārlietu ministri daudz varētu palīdzēt Augstajam pārstāvim.
Man nav iespēju būt visur, taču ir 28 —, varbūt drīzumā 27 —
ārlietu ministri, kuri var palīdzēt, kuriem var uzdot uzdevumu
jautāt un strādāt, runāt un ceļot kā atbildīgajiem par
konkrētiem jautājumiem, kurus viņu valstis pārzina daudz
labāk nekā citas. Šī inovācija varētu palielināt dalībvalst u
īpašumtiesības attiecībā uz Eiropas ārpolitiku.”

Komisāra amata kandidātu uzklausīšanās uzņemtās saistības

Par sadarbību ar Eiropas Parlamentu
“Parlamentam ir ļoti svarīga nozīme [...] Jūs esat politikas
veidotāji. Jūs veidojat Savienības ārpolitiku, jo vairāk jūs
sadzird un jo labāk jūs saprot. [...] Man šeit jāapņemas turpināt
pozitīvo dinamiku, ievērojot deklarāciju par politisko atbildību
no 2010. gada, un tas nozīmē apspriešanos ar Parlamentu
plenārsēdēs, komitejās un īpašajā komitejā, lai paskaidrot u
jums jutīgākos ārpolitikas, drošības un aizsardzības politikas
elementus.”
“Es arī apņemos izskaidrot deputātiem visus starptautisko
līgumu apspriešanas līmeņus, jo Savienības Līguma prasība ir
vismaz piecas reizes gadā rīkot konsultatīvu sanāksmi par
KĀDP budžeta izpildi, lai atsāktu sarunas, kas nonākušas
strupceļā, un par starptautisko līgumu informācijas apmaiņu
saskaņā ar 2016. gada Iestāžu nolīguma par labāku
likumdošanas procesu 40. pantu.”
“Priecāšos strādāt ciešā sadarbībā ar Eiropas Parlamentu, jo
esmu pārliecināts par parlamentārās diplomātijas potenciālu,
tādēļ ka esmu labi informēts par to, ka jūsu rezolūcijām,
starpniecībai un vēlēšanu novērošanas misijām ir bijusi
būtiska nozīme uzticamas Eiropas ārpolitikas definēšanā.”

Drošība un aizsardzība
“Mūsu spēks sakņojas mūsu spējā sasaistīt diplomātiju,
starpniecību, krīžu pārvaldību un drošības iekšējos un ārējos
aspektus [...].”
Aizsardzība ir mūsu drošības daļa, un reizēm draudi sākas tālu
no mūsu robežām. Mēs nesen esam ieviesuši instrumentus, lai
izstrādātu vairāk izmantojamas aizsardzības spējas. Mums
jāturpina šis ceļš.”
“[...] mums trūkst kopējas stratēģiskas kultūras. Esam guvuši
panākumus šajā virzienā — politiskā līmenī ar pastāvīgo
strukturēto sadarbību (PECSO), industriālā līmenī ar Eiropas
Aizsardzības fondu un operatīvā līmenī ar misijām. Esam
panākuši progresu šajās trīs jomās. Ar to nepietiek.”
“[...] NATO ir un paliks mūsu kolektīvās alianses, mūsu
kolektīvās aizsardzības stūrakmens. Izstrādājot Eiropas
aizsardzību, mēs stiprināsim Transatlantisko aliansi, un,
palielinot NATO nozīmi, mēs veicināsim līdzsvarotākas
transatlantiskās attiecības.”
“[...] pants [Lisabonas līguma 42. panta 7. punkts] ir jāpadar a
piemērojams [...] Šis pants, kā arī otrs pants — es domāju
līguma 212. pantu —, kurā aplūkota kopīga reakcija uz
teroristu uzbrukumiem, teroristu izraisītām vai dabas
katastrofām [...], abi būtu jāiekļauj protokolā. Ir jānorāda, kā tie
būtu jāīsteno, un, protams, kā es jau teicu, jūs [EP] esat
ārpolitikas veidotāji [...] Mums būtu jāsaņem skaidras
pamatnostādnes.”

“Dalībvalstis visā pasaulē nodarbina 35 000 sieviešu un vīriešu
dažāda veida starptautiskajās misijās. Tas ir iespaidīgi, bet
mums jādara vairāk.”
“Mūsu izdevumi militārām vajadzībām ir aptuveni puse no
Beļģijas IKP. Vairāk nekā Ķīnai. Daudz vairāk nekā Krievijai.
Mums ir otrā vieta tikai aiz Amerikas Savienotajām Valstīm. [...]
taču mūsu kapacitāte ir daudz mazāka sadrumstalotības un
dublēšanās dēļ. Mums nauda ir jāizlieto kopīgi.”
“Mums jābūt operatīvākiem uz vietas. Mums jāizvieto spēki,
sākot no kaimiņvalstīm.”
“[...] mēs esam vienojušies par Spēju attīstības plānu, kurā ir
izvirzītas 11 aizsardzības prioritātes. Tās ietver [...] reaģēšanas
uz kiberincidentiem darbības, degvielas uzpildi lidojumā un
aizsardzību pret ballistiskajām raķetēm. [...]”... šīs spējas —
mums tās ir vajadzīgas mūsu operatīvajai iesaistei, un mums
jāņem vērā arī to saderība un papildināmība ar NATO
prioritātēm.”
“Sadarbības trūkums starp dalībvalstīm drošības un
aizsardzības jomā mums izmaksā aptuveni 30 000 miljonus
euro gadā. Mums ir jāattīsta PESCO un Eiropas Aizsardzības
fonds.”
“Mums arī jāpievērš uzmanība civilajai pārvaldībai, kas manā
skatījumā ir tikpat svarīga kā militārās misijas, un šajā nolūkā ir
nepieciešams vēl viens atšķirīgs kapacitātes veids: policisti,
tiesneši, valsts prokurori un citi eksperti.”
“[...] [...] kaujas grupas [...] joprojām ir primārais instruments
mūsu ātrai atbildei, un tās ir vienīgie militārie spēki, kas
Eiropas Savienībā ir gatavībā izvietošanai īsā laikā. Domāju, ka
ir jāpalielina kopējais finansējums, kas pašlaik tiek apspriests
Eiropas Miera nodrošināšanas fonda kontekstā [...], lai
nodrošinātu stimulu turpmākām izvietošanām [...].”
Ieroču neizplatīšana un ieroču eksporta kontrole
“[...] mēs piedzīvojam nukleārās nestabilitātes laikmeta
sākumu, jo visi nolīgumi, kas izveidojuši drošības tīklu pret
ieroču izplatīšanu un šo ieroču iespējamu izmantošanu, viens
pēc otra ir zaudējuši savu nozīmi. Šajā sakarā mums ES ir
jāturpina veikt savu darbu, lai paplašinātu Kodolieroču
neizplatīšanas līgumu. Mēs atbalstām tā trīs pīlārus:
neizplatīšanu, atbruņošanos un kodolenerģijas izmantošanu
miermīlīgiem mērķiem.”
“Attiecībā uz ieroču eksportu es ne tikai uzskatu, ka mums
jāsaglabā 2008. gada [kopējā nostāja] — uzskatu, ka mums tā
lielā mērā ir jāatjaunina. Jo 2008. gads ir sen pagājis. Un šī
kopējā Eiropas valstu norma ieroču eksporta kontrolei ir
jāpārskata.”
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Mums ir no jauna jāapspriež 2008. gada līgums, lai vispirms
apmainītos ar informāciju. Mums jāzina, ko katra valsts dara,
kāds ir katras valsts eksports, uz kurieni tās eksportē, kā tās
eksportē, un mums jāveic — kā dažas valstis to dara —
turpmākie pasākumi attiecībā uz šo ieroču izmantošanu.”
Draudi
“Mēs saskaramies ar hibrīddraudiem, tostarp dezinformācijas
kampaņām un kiberuzbrukumiem, kas apdraud mūsu
demokrātiju. Es apzinos šo draudu nopietnību, un es
turpināšu iesākto.”
“Neapšaubāmi, terorisms ir svarīgs, milzīgs drauds. [...] Ko ES
var [...] darīt, lai to risinātu? Mūsu rīcībā ir vesela virkne
instrumentu, tostarp diplomātija, attiecības ar tām valstīm,
kuras agrāk bija šo milzīgo pret mums vērsto draudu avots,
taču mēs nespēsim šīs problēmas atrisināt vienatnē...”
“[...] noris dezinformācijas process, kas nopietni ietekmē mūsu
valstu demokrātisko veselību. Dezinformācija būs [...] viena no
lielākajām problēmām, ar ko mums nāksies saskarties saistībā
ar mākslīgo intelektu. [...] Mums ir trīs darbības virzieni, no
kuriem viens ir paredzēts Austrumeiropai. Mums ir ātrās
reaģēšanas vienība pret dezinformāciju. Mums ir samazināt a
intervences spēja. Mums vajadzētu daudz vairāk, jo problēma
kļūs lielāka...”

Cilvēktiesības
“[...] Eiropas Savienība ir vadošā bāka cilvēktiesību aizsardzībā
— visgaišākā pasaulē. Cilvēktiesībām jābūt neatņemamai
mūsu politikas daļai. Cilvēktiesību veicināšanai jābūt ne tikai
ārpolitikas jautājumam, ko jūs nostumjat stūrī, — tām ir jābūt
centrā.”
“[...] valstīm, kas gūst labumu no tirdzniecības atvieglojumiem,
ir jāievēro konvencijas par cilvēktiesībām un darba tiesībām.”
“[...] vēlos jūs pārliecināt: manā skatījumā cilvēktiesības nav
tikai tirdzniecības nolīguma “dekors”. Tās ir nolīguma
neatņemama daļa — ne tikai nolīguma izstrādes laikā, bet arī
tad, kad pienāk tā īstenošanas uzraudzība.” [...] Es pieredzēšu,
ka cilvēktiesību klauzula tiek iekļauta visos divpusējos

tirdzniecības nolīgumos [...]”. “Mums ir rīcības plāns
[cilvēktiesību jomā] laikposmam no 2020. līdz 2024. gadam [...]
Tagad mums jāskatās, kā varam īstenot šos plānus konkrētos
termiņos. Es lūdzu Parlamentu sadarboties ar mani, lai
nodrošinātu, ka tas notiek un ka ES joprojām ir cilvēktiesību
aizstāvības pasaulē paraugs.”

Prioritātes un problēmas
Kaimiņattiecības un paplašināšanās
“Pašā sākumā vēlos uzsvērt savu nodomu iesaistīties reformās
un integrācijas procesos Rietumbalkānos, lai atbalstītu
demokrātiju un Ukrainas teritoriālo integritāti, risinātu
problēmas mūsu dienvidu kaimiņvalstīs [...], izstrādātu jaunu
vispusīgu stratēģiju attiecībā uz Āfriku, izstrādātu politiski
nogludinātu stratēģiju Āzijā un sadarbībā ar to, pastiprinātu
sadarbību ar Latīņameriku un no jauna izveidotu
Transatlantiskās attiecības.”
“Es patiešām uzskatu, ka Balkāni un Eiropas austrumu robeža
ir mūsu ārpolitikas galvenās prioritātes. Mēs nevaram
apgalvot, ka esam ģeopolitiski, ja nevaram atrisināt problēmas
mūsu tuvākajās kaimiņvalstīs. [...] Iespējams, mēs
neapzināmies milzīgos draudus, ko radītu destabilizēta
Ziemeļāfrika.”
“[...] pirmais, kas mums jādara Balkānos, ir atvērt robežas [...]”.
“Viens ir skaidrs: Kosovai un Serbijai ir jāpanāk vienošanās [...]
Es darīšu visu iespējamo, lai izpildītu šo prioritāti. Faktiski
mana pirmā vizīte būs uz Prištinu.”
Migrācija un klimata pārmaiņas
“Eiropas iedzīvotāji apgalvo, ka divas lielākās problēmas, ar ko
tie saskaras, ir klimata pārmaiņas un migrācija. Abas ir
ģeopolitiskas problēmas, jo mēs nevaram tās atrisināt vieni
paši. [...] Klimata pārmaiņas [...] ir nestabilitātes un migrācijas
spiediena virzītājspēks, ar ko mums būs jāsaskaras gan
iekšzemē, gan ārvalstīs. Tādēļ tie ir ģeopolitiski jautājumi.”
Migrācijai un patvērumam ir dziļas ģeopolitiskas sekas [...]
Migrācija ir pilnībā jāiestrādā ārpolitikā.”
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Komisāra amata kandidātu uzklausīšana
2019. gada septembris – novembris

Uzklausīšanā uzņemtās saistības

MAROŠ ŠEFČOVIČ
Priekšsēdētājas vietnieka amata kandidāts/
priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par iestāžu
attiecībām un nākotnes plānošanu

Priekšsēdētājas vietnieka amata kandidāts Maroš Šefčovič uzstājās Eiropas Parlamentā 2019. gada 30. septembrī, lai
atbildētu uz Juridiskās komitejas, Konstitucionālo jautājumu, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un
Lūgumrakstu komitejas sastāvā esošo EP deputātu jautājumiem. Uzklausīšanas laikā viņš uzņēmās vairākas saistības,
kas ir uzsvērtas šajā dokumentā. Šīs saistības attiecas uz viņa portfeli, kā aprakstīts pilnvarojuma vēstulē, kuru viņam
nosūtīja ievēlētā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, tostarp:



Starpiestāžu attiecības un labāks regulējums un
nākotnes plānošanas izvirzīšana labākas politikas veidošanas centrā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti attiecas tikai uz uzklausīšanā mutiski paustajām saistībām.
Publiskās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē.
Priekšsēdētājas izpildvietnieka amata kandidātam pirms uzklausīšanas tika nosūtīti arī daži rakstiski jautājumi, uz
kuriem viņš sniedza rakstiskas atbildes.

Pilsoņu tiesību un konstitucionālo jautājumu politikas departaments
Autori: Roberta Panizza; Giorgio Mussa
Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 621.918 — 2019. gada novembris
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Starpiestāžu attiecības
Īpašās partnerības ar Eiropas Parlamentu stiprināšana
“Mana prioritāte būs pavirzīt uz priekšu mūsu sadarbību īpašā
partnerībā, kas balstīta uz uzticēšanos mūsu pašu starpā, kā arī
uz uzticēšanos ar mūsu iedzīvotājiem. Jo īpaši es ierosināšu, lai
mūsu partnerība sniedzas tālāk par likumdošanas jomu. Tai
būtu jāattiecas vispusīgāk uz visu politikas ciklu.”
Sadarbības paplašināšana darba kārtības noteikšanas
posmā
“[...] es paredzu cieši saistītu sadarbību starp mūsu iestādēm
darba kārtības noteikšanas posmā. Kā jūs zināt, man būtu
jāatbalsta ievēlētā priekšsēdātāja, izstrādājot Komisijas darba
programmu. Tas būs prioritārs jautājums [...]. Tādēļ no pirmās
dienas es sadarbošos ar kolēģiem Komisijā, kā arī vērsīšos pie
jums — politiskajām grupām un komiteju priekšsēdētāju
konferences Parlamentā. Uz šā pamata mums būtu arī
jāpieņem Kopīgā deklarācija par likumdošanas prioritātēm
starp mūsu trim iestādēm.”
Apņemšanās rīkoties attiecībā uz LESD 225. pantu par
likumdošanas iniciatīvām
“[...] Eiropas Parlamenta iniciatīvas tiesības, kas iezīmētu jauna
institucionālā laikmeta sākumu. Kā paziņoja ievēlētā
priekšsēdētāja, kad Parlaments, rīkojoties tā deputātu
vairākuma vārdā, pieprasa tiesību akta priekšlikumu, Komisija
reaģēs ar tiesību aktu, pilnībā ievērojot samērīguma,
subsidiaritātes un labākas likumu veidošanas principus.”
“Lai panākumus gūtu ātri, es ierosinu, ka mūsu iestādes
iesaistās agrākajos parlamentāro rezolūciju koncepcijas
izstrādes posmos un rokrokā sadarbojas katrā to izstrādes
posmā. Es vēlos ieviest agrīnas brīdināšanas mehānismu, kas
nodrošinātu pastāvīgi dialogu starp Komisiju un Parlamentu.”
“Kad parlamentārā rezolūcija tiks pieņemta, es gādāšu, lai
Komisāru kolēģija organizē politiskas diskusijas par šo tematu
[...].”
Saistības atsākt starpiestāžu sarunas par Parlamenta
tiesībām veikt izmeklēšanu
“[...] es mudināšu atdzīvināt diskusijas par atklātajām iestāžu
lietām, jo īpaši par tiesībām veikt izmeklēšanu. Es pilnīgi
saprotu Parlamenta mēģinājumus pārskatīt regulējumu. Tā kā
diskusijas ir nonākušas strupceļā institucionālu un juridisku
problēmu dēļ, esmu gatavs iesaistīties trīspusējās sarunās.”
Padomes mudināšana piedalīties 2010. gada
pamatlīgumā

PE 629.837

“[...] es vēlreiz vērsīšos pie Padomes. Mūsu priekšā ir
pamatlīgums, izskatīsim to, lai redzētu [...], kas ir jāatjaunina un
kā mēs varam panākt, lai Padome ciešāk sadarbojas ar mums
— arī uz šā līguma pamata.”
Parlamenta nozīme konferencē par Eiropas nākotni
“[...] attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni ir skaidrs, ka
mums pie tās ir jāstrādā kopīgi. Ievēlētā priekšsēdētāja ļoti
skaidri pateica, ka viņa ir pilnīgi gatava strādāt ciešā sadarbībā
ar Eiropas Parlamentu un ir gatava pieņemt, ka šo konferenci
vadīs Eiropas Parlaments un Eiropas Parlamenta deputāti.”

Pārredzamība
Starptautiskās sarunas
“Attiecībā uz starptautiskajām sarunām es sadarbošos ar
attiecīgajiem komisāriem, lai nodrošinātu, ka Eiropas
Parlaments tiek regulāri informēts — galvenokārt pirms
svarīgiem notikumiem un starptautisko sarunu galvenajos
posmos.”
Pārredzamības palielināšana Padomē
“Ir svarīgi, lai Padomē būtu augsta līmeņa pārredzamība [...].
Es vēlos lūgt Padomi apspriest šo jautājumu ar ombudu.”
Pārredzamības reģistrs
“[...] runājot par pārredzamības reģistru, es domāju par to, kas
mums jādara, lai pabeigtu šos centienus. Tas nozīmē rast
veidu, kā Eiropas Parlaments un Padome var būt šo centienu
daļa, un es esmu gatavs pilnībā iesaistīties, lai apspriestu to ar
jums un meklētu iespējami labāko risinājumu.”
Komitoloģija — Ekspertu grupu reģistrs
“Mēs cenšamies apvienot ekspertu grupu reģistru un
komitoloģijas reģistru. [...] Ceru, ka nākamajā gadā kopīgi
mums izdosies uzsākt tā darbību, un jūs varēsit pārliecināties,
vai tas darbojas jūsu labā.”

Lūgumraksti
Solījums uzlabot veidu, kā Komisija apstrādā
lūgumrakstus
“Reaģējot uz iedzīvotāju iesaistīšanos ES tiesību aktu
pārkāpumu konstatācijā un vajadzības gadījumā rīcībā
saistībā ar to, es visu gadu cieši sadarbošos ar Lūgumrakst u
komiteju un, protams, piedalīšos tās gada ziņojuma
sniegšanā.

Komisāra amata kandidātu uzklausīšanās uzņemtās saistības
Turklāt, ja tiks saņemts ievērojams skaits lūgumrakstu par
vienu tematu, es lūgšu tikšanos ar atbildīgajiem komisāriem,
lai apspriestu, ko mēs varam darīt pausto bažu kliedēšanai.”
Komisijas savlaicīgas atbildes
“Ja [...] vien jūs nosūtīsit mums lūgumrakstus, kuru sakar ā
Komisija var kaut ko uzsākt un par kuriem tā ir atbildīga, es
darīšu visu iespējamo, lai pamatotas atbildes tiktu sniegtas trīs
mēnešu laikā, un jums būs iespēja tikties ar komisāriem savā
komitejā.”

Labāks regulējums
Apņemšanās pieņemt daudzgadu programmu
“Es [...] ierosināšu pieņemt visu laiku pirmo daudzgadu
programmu, kā paredzēts 2016. gada Iestāžu nolīgumā par
labāku likumdošanas procesu.”
Komisijas darba pie labāka regulējuma koordinēšana
“[...] es vēlos ar jums sadarboties labāka regulējuma un tā
efektīvas un pārredzamas īstenošanas jomā. Mūsu mērķim
vajadzētu būt pieņemt un īstenot nākotnes prasībām
atbilstošus tiesību aktus, kas spēj izturēt laika pārbaudi, kas
nerada lieku slogu un ļauj panākt rezultātus ar minimālām
izmaksām. Šajā nolūkā es vēlos sīkāk izstrādāt labāka
regulējuma darba kārtību.”
Attiecības ar valstu parlamentiem un subsidiaritātes
principa ievērošana
“Pirmajos divos savu pilnvaru gados es plānoju apmeklēt visus
valstu parlamentus, lai labāk izvērtētu to svarīgo darbu
saistībā ar aktīvu subsidiaritāti un proporcionalitāti, un es ar
tiem apspriedīšu mūsu daudzgadu plānošanu.”
“Šī ir aktīvas subsidiaritātes koncepcija. Mums jāmeklē veidi,
kā mēs agrāk varam konsultēt vai iesaistīt mūsu Eiropas
debatēs valstu parlamentus, reģionālās iestādes vai — ja tādi
pastāv — reģionālos parlamentus.”
“Es skaidroju mūsu kolēģiem — un es esmu gatavs strādāt pie
tā pat vairāk politiskā nozīmē —, ka, ja mēs Komisijā redzam,
ka priekšlikums, kuru mēs varētu iesniegt, gūtu par 50 %
lielāku opozīciju no valstu parlamentiem, mēs pat nenāktu ar
to klajā.”

Iedzīvotāju un uzņēmumu regulatīvā sloga
atvieglošana
Principa “viens pieņemts — viens atcelts” piemērošana
“Es piemērošu principu “viens pieņemts — viens atcelts” [...],
kas nozīmē to, ka ikviens tiesību akta priekšlikums ar jaunu
slogu lietotājiem būtu jākompensē ar līdzvērtīgu
samazinājumu citviet.

Tas ir jo īpaši svarīgi maziem un vidējiem uzņēmumiem, un es
gādāšu, lai šis jaunais princips tiktu piemērots visās jomās.
Taču [...] es saku skaidru “nē” mehāniskai pieejai un mūsu
augsto standartu, sevišķi sociālo un vides standartu,
apdraudēšanai.”
Apņemšanās cieši sadarboties ar dalībvalstīm nolūkā
novērst papildu birokrātiju
“Es arī plānoju aktīvāk iesaistīties ar dalībvalstīm, lai
nodrošinātu, ka, transponējot ES tiesību aktus, tās nerada
nevajadzīgu administratīvo slogu.”
“ES iestādes būtu jābrīdina, ja dalībvalsts ievieš pasākumus,
kas pārsniedz ES tiesību aktos noteiktās prasības, un es šajā
ziņā iesaistīšu Komisijas pārstāvjus, kā arī nodrošināšu, lai
pienācīgi tiek informēti arī Eiropas Parlamenta deputāti.”
Pārmērīga regulējuma MVU atvieglošana
“Esmu gatavs sadarboties ar jums šajā ziņā, gādājot par to, lai
mūsu MVU sektors būtu apmierināts ar jaunajām izmaiņām,
ko grasāmies ieviest.”

REFIT platforma
REFIT platformas pārveide par “nākotnes prasībām
atbilstīgu platformu”
“Es ierosināšu pārveidot REFIT platformu par “nākotnes
prasībām
atbilstīgu
platformu.”
| Esmu pārliecināts, ka mūsu tiesību aktiem jābūt atbilstīgiem,
piemēram, e-pārvaldes un digitālai izmantošanai. Es regulāri
ziņošu Parlamentam par platformas konstatējumiem.”
Mākslīgā intelekta iekļaušana REFIT platformā
“[...] mēs vēlamies arī ieviest jaunus noteikumus par to, kā
attīstīt mākslīgo intelektu Eiropā. Taču vienlaikus es arī vēlos
apgalvot, ka mūsu pieeja visai administratīvā sloga risināšanai
būs augstākajā mērā piesardzīga, jutīga un prioritāra un ka
mēs nekādā gadījumā nepazemināsim savus standartus.”
“[...] mums arī pilnīgi jānodrošina, ka mūsu dati ir labi
aizsargāti, ka mūsu pamattiesības tiek ievērotas un ka mēs
zinām, kurš ir atbildīgs, un ka cilvēkiem vienmēr ir kontrole.”

Komisijas pārstāvība Vispārējo lietu padomē un
Parlamenta diskusijās par transversāliem
jautājumiem
“Es vēlos būt vienādi tuvu Eiropas Parlamentam un Padomei,
jo es uzskatu, ka tas palīdz reizēm paskaidrot Eiropas
Parlamenta sūdzības par Padomi un Eiropas Parlamentam
savukārt paskaidrot Padomes nostāju [...].”
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Uz pierādījumiem balstītas politikas veidošanas
stiprināšana
Kopīgs pierādījumu reģistrs
“Es [...] vēlos aizsargāt pierādījumu kvalitāti un stiprināt to
pārredzamību. Praksē es kopīgi ar citām iestādēm izpētīšu
Kopīga pierādījumu reģistra izveidi — atvērta sabiedrībai,
kurā mums būs kopīgi pierādījumi, kas tiek izmantoti tiesību
akta priekšlikumos.”
“Tas būtu [...] jūsu pārziņā, tas pastāvētu starp iestādēm [...].”
Komisijas ietekmes novērtējumu uzlabošana
“Mums būs jāievieš daudzi jauni elementi ietekmes
novērtējumu modernizēšanai, tāpēc mēs gribam to iespējami
vairāk apvienot ar prognozēšanu [...].”
“Attiecībā uz ietekmes novērtējumiem mums skaidri ir vēl
vairāk jāuzlabo kvalitāte un pārredzamība.”
Sabiedriskās apspriešanas paplašināšana
“[...] mums būs jāveic sabiedriskā apspriešana daudz vairāk ar
mūsu valstīm, ar mūsu reģioniem, jārunā ar profesionālām
asociācijām, lai nodrošinātu, ka turpmāk saņemam labākas
atbildes.”
Regulējuma kontroles padomes atbalstīšana
“Es vēlos tos (ārējos ekspertus) atbalstīt [...], piešķirt tiem vairāk
resursu, ļaujot darbu veikt vēl labāk, un arī izmantot Kopīgā
pētniecības centra potenciālu dažos jautājumos, kuros būtu
vajadzīgi zinātniskāki pierādījumi [...].”

kalpotu mūsu politisko mērķu sasniegšanai, un mans nodoms
ir mobilizēt Kopīgā pētniecības centra resursus kā izšķirīgu
faktoru šajā nolūkā.”
ES stratēģiskās prognozēšanas tīkla izveide
“Mums jāizveido ES stratēģiskās prognozēšanas
apvienojot labāko no ES iestādēm un dalībvalstīm.”

tīkls,

Gada prognozēšanas ziņojuma sagatavošana
“[...] ievēlētās priekšsēdētājas pilnvarojuma vēstulē man ir
piešķirtas tiesības sagatavot gada prognozēšanas ziņojumu
par būtiskākajām jaunajām tendencēm. Šis ziņojums sniegs
informāciju runai par stāvokli Eiropas Savienībā un par mūsu
plānošanas darbībām. Uz tā pamata es vadīšu stratēģiskās
debates Eiropas Parlamentā, kā arī Eiropas Padomē. Es gribu,
lai mēs vienotos par pārveidojošām lielākajām tendencēm,
kas prasa stratēģisku pieeju, un lai mēs izstrādātu Eiropas
ilgtermiņa redzējumu [...].”

Komisijas darba koordinēšana attiecībā uz Eiropas
Akumulatoru aliansi
Eiropas Akumulatoru alianses sasaistīšana ar citiem
stratēģiskiem sektoriem
“[...] es vēlos izmantot šo atbildību par prognozēšanu, lai
vērstos pie jums un pavēstītu, kuros stratēģiskajos sektoros
mums būtu jādara tas pats un jāizveido šāds industriāls pakts,
lai mēs patiešām neatpaliktu no saviem galvenajiem
globālajiem konkurentiem.”

Stratēģiskā prognozēšana
Solījums veidot prognozēšanas spēju
“[...] es ierosināšu tiekties pēc pasaules līmeņa preventīvās
pārvaldības, veidojot Komisijā prognozēšanas spēju, kas
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Uzklausīšanā uzņemtās saistības

VĚRA JOUROVÁ
Priekšsēdētājas vietnieka amata kandidāte
Vērtības un pārredzamība

Priekšsēdētājas vietnieka amata kandidāte Věra Jourová uzstājās Eiropas Parlamentā 2019. gada 7. oktobrī, lai atbildētu
uz Konstitucionālo jautājumu, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu un Juridisko lietu komitejas sastāvā esošo EP
deputātu jautājumiem. Uzklausīšanas laikā viņa uzņēmās vairākas saistības, kas ir uzsvērtas šajā dokumentā. Šīs
saistības attiecas uz viņas portfeli, kā aprakstīts pilnvarojuma vēstulē, kuru viņai nosūtīja ievēlētā Eiropas Komisijas
priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, tostarp:
 demokrātijas un pārredzamības stiprināšana un
 Eiropas vērtību un tiesību atbalstīšana.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti attiecas tikai uz uzklausīšanā mutiski paustajām saistībām.
Publiskās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē.
Priekšsēdētājas vietnieka amata kandidātei pirms uzklausīšanas tika nosūtīti arī daži rakstiski jautājumi, uz kuriem viņa
sniedza rakstiskas atbildes.

Pilsoņu tiesību un konstitucionālo jautājumu politikas departaments
Autori: Eeva Pavy; Ottavio Marzocchi
ES iekšpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 621.924 — 2019. gada oktobris
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Demokrātijas un pārredzamības stiprināšana
Problēmu saistībā ar vadošo kandidātu sistēmu un
starptautiskajiem sarakstiem risināšana

pētniekus, mācībspēkus un pilsonisko sabiedrību. Šīs svarīgās
politikas izstrādes laikā es vēlēšos uzturēt ciešu dialogu ar
jums un es ļoti novērtēšu jūsu devumu.”
Eiropas demokrātijas rīcība

“[...] ir jāuzlabo vadošo kandidātu sistēma, tostarp risinot
starptautisko sarakstu problēmu. Es izmantošu savu
priekšsēdētājas amatu komisāru grupā jautājumos par jaunu
impulsu Eiropas demokrātijai, lai nodrošinātu, ka Komisija dod
spēcīgu ieguldījumu darbā pie konferences par Eiropas
nākotni minētajos jautājumos un darbojas kā godīgs
starpnieks starp iestādēm.”

“[...] es izstrādāšu Eiropas demokrātijas rīcības plānu [...] kā rīku
jaunam impulsam problēmu efektīvā risināšanā, lai mūsu
demokrātija būtu noturīgāka. Šajā nolūkā ir jāievieš gudrs
tiesiskais regulējums, kā arī saskaņotas un savstarpēji
savienotas struktūras."

Konferences par Eiropas nākotni darba grupas izveide

“[...] par savu uzdevumu es uzskatu iedzīvotāju stingru
atbalstīšanu. Vēlos, lai viņu atsevišķās un kolektīvās balsis tiek
sadzirdētas, nevis ignorētas. Vēlos, lai viņu tiesības tiek
ievērotas, nevis mīdītas kājām.”

“[...] būdama šajā amatā, es izveidošu konferences par Eiropas
nākotni darba grupu, kurā mēs izskatīsim līdzšinējās iniciatīvas
un salīdzināsim dažādas vadošo kandidātu sistēmas un
starptautisko sarakstu iespējas. Es tiekšos panākt mehānismu,
kas atbildīs vajadzīgajiem balsošanas aritmētikas kritērijiem,
lai neviena valsts nekādā ziņā neatrastos neizdevīgā situācijā
vai tādā situācijā, kas izjauktu līdzsvaru vēlēšanu sistēmā.”

Iedzīvotāju iekļaušana

Eiropas pilsonība
“Es plānoju ļoti cieši sekot tam, kā mēs izstrādājam Vērtību un
pilsonības programmu [...] Es vēlos, lai šī nauda tiktu izlietota
tam, kas mums ir vajadzīgs.”

Vadošais kandidāts

Eiropas pilsoņu iniciatīva

“Vadošajam
kandidātam
vajadzētu
būt
Komisijas
priekšsēdētāja amata kandidātam. Es darīšu visu iespējamo.
Pirmām kārtām notiks ekspertu debates, kam vēlāk sekos
politiskās debates. Saskaņā ar reālistisku grafiku es rēķinātos,
ka 2020. gada vasarā būs gatavi pirmie priekšlikumi.”

“Es izmantošu labāko vai izmantošu lielāko daļu no pilsoņu
iniciatīvas jaunās leģislatīvās versijas, kas stāsies spēkā
1. janvārī. [...] mums jāpaātrina elektroniskā sistēma saziņai ar
organizatoriem un jāapsver dažas palīdzības līnijas un noteikts
aktīvs atbalsts, lai cilvēki, kuri vēlas nākt klajā ar iniciatīvu,
zinātu, ko mēs vēlamies, lai viņi dara, izpildot juridiskos
pienākumus. Es apsolu darīt visu, ko spēju, lai to mainītu.”

Starptautiskie saraksti
“Es izskatīšu arī starptautisko sarakstu sistēmas iespējamību
un spēju darboties.”
Vēlēšanu likums
“[...] mēs strādāsim pie jaunā impulsa demokrātijai, kas ietvers
vēlēšanas un tādējādi arī vēlēšanu likumu, dezinformāciju un
atkal plašsaziņas līdzekļu plurālismu plašākā jomā.”
Apmaksātas politiskās reklāmas un Eiropas politisko
partiju finansēšana
“[...] es strādāšu pie risinājumiem, lai ieviestu lielāku
pārredzamību par apmaksātajām politiskajām reklāmām un
lielāku skaidrību par Eiropas politisko partiju finansēšanu.”
Mūsu demokrātisko sistēmu noturīguma veidošana
“Jāaplūko arī jautājums par sabiedrības noturīguma radīšanu
un laika izvēles nestabilitāti, jo īpaši pirms vēlēšanām. […]
atbilstīgi dažādiem apsekojumiem politiskās partijas ir ļoti
aktīvas viltus ziņu un dezinformācijas radītājas, [...] un tāpēc
mēs vēlamies izskatīt politisko kampaņu rīkošanas
noteikumus. Šajā sakarā es redzu attīstības virzienu, sperot
dažus ļoti konkrētus soļus.”
ES prakses kodekss dezinformācijas jomā
“[...] es arī rūpīgi izvērtēšu, vai platformas ir izpildījušas
saistības, ko tās uzņēmušās saskaņā ar ES prakses kodeksu
dezinformācijas jomā.”
Vispusīga pieeja dezinformācijas apkarošanai
“Un tā — lai efektīvi apkarotu dezinformāciju un veidotu
noturīgumu, mums ir nepieciešama vispusīga pieeja, kas
ietver valdības, politiskās partijas, platformas, žurnālistus,
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Plašsaziņas līdzekļu plurālisms
“[…] mums būtu jāturpina izmantot savu finansējumu
neatkarīgiem projektiem, kas uzrauga plašsaziņas līdzekļu
plurālismu, apzina plašsaziņas līdzekļu brīvības pārkāpumus
un atbalsta žurnālistus, kuru drošība ir apdraudēta. Es
izmantošu visus savā rīcībā esošos politiskos un juridiskos
instrumentus, lai veiktu turpmākos pasākumus attiecībā uz
tādām idejām kā Augstā līmeņa grupas par plašsaziņas
līdzekļu brīvību un plurālismu ziņojums.”
Vārda brīvība
“[…] Tā nav aizskarama, izņemot attiecībā uz saturu, ko
aizliedz tiesību akti. Šo principu mēs saglabāsim, piemēram,
attiecībā uz to, ko mēs darām pret tiešsaistes naida runām. Es
neveicināšu nekādu risinājumu vai nekādu priekšlikumu, kurā
ir iesaistīta persona, kas ir arbitrs lietai, kurai jābūt rakstiskai vai
par kuru ir jāpaziņo plašsaziņas līdzekļos. Nebūs nekādas
patiesības ministrijas, nebūs patiesības komisāra — nekas
tamlīdzīgs.”
Žurnālistu iesūdzēšana tiesā par neslavas celšanu
“[…] es apzināšu visas iespējamās tiesvedības pret
žurnālistiem ļaunprātīgas izmantošanas situācijas. [...] mēs
apsvērsim konkrētu juridisko atbalstu vai noteiktu
finansējumu žurnālistiem, kuri cieš no šādas tiesību aktu
ļaunprātīgas izmantošanas.”

Komisāra amata kandidātu uzklausīšanās uzņemtās saistības

ES mēroga tiesību akti pret stratēģisku tiesvedību pret
sabiedrības līdzdalību (SLAPP)
“Pirmajā savu pilnvaru gadā es intensīvi strādāšu pie
finansējuma programmas pienācīgas izstrādes, kura pastāv
Radošās Eiropas programmas ietvaros un ir paredzēta
neatkarīgas žurnālistikas atbalstam. […] mums jānāk klajā ar
sistemātiskiem pasākumiem, kas ietvers visas dalībvalstis, lai
labāk aizsargātu — ne tikai situācijās, kad dalībvalstu sistēmas
apdraud žurnālistus, bet arī, ja tās rada atsevišķu
apdraudējumu atsevišķiem žurnālistiem. Tādēļ mēs izskatīsim
šā finansējuma iespējami labāko izmantošanu.”
Pārredzamības uzlabošana
“[…] attiecībā uz pārredzamību es gribētu nākt klajā ar
sākotnējiem priekšlikumiem Parlamentam un Padomei jau
šogad. Tāpēc šis darbs būtu jāuzsāk iespējami drīzāk.”
Likumdošanas procedūras pārredzamība
“[…] tas ir viens no maniem galvenajiem uzdevumiem, tāpēc
man būtu jāsāk strādāt pie tā nekavējoties un gūstot zināmus
daļējus rezultātus varbūt nākamajā pusgadā. […] Tā ir
jāuzlabo tieši tagad. Tāpēc es rīkošos ātri.”
Piekļuve dokumentiem
“[...] mums ir jāizskata iespēja, jo īpaši uzlabojot piekļuvi
dokumentiem, pamatojoties uz ombuda priekšlikumu. [...] šie
ir ļoti svarīgi jautājumi, kas jāapspriež atjaunotajā dialogā.
Mums jāsāk uzlūkot šos jautājumus jaunā skatījumā.”
Budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras
pārredzamība
“[...] Es [...] centīšos iegūt savu ekspertu padomu attiecībā uz
to, vai tie ir juridiski nosacījumi, kas ļauj Padomei pilnībā
dalīties ar informāciju un dokumentiem. [...] ja nepastāv
juridiski šķēršļi, es nesaskatu iemeslu, kādēļ Padome nevarētu
dalīties ar informāciju.”
Likumdošanas procesa lielāka pārredzamība
“[...] mums būtu jāskatās uz visiem posmiem un mums būtu
jāizskata arī komitoloģijas procedūra.”

Iniciatīvas tiesības
“[...] es redzu, ka Parlaments vēlas to apstiprināt oficiālā
procedūrā, un es to vēlos atbalstīt saskaņā ar ievēlētās
priekšsēdētājas solījumu.”
Ziņojums par labāku likumdošanas procesu īstenošanu
“Mums būs jādara vairāk šajā ziņā un jāpublicē ziņojums par
īstenošanu — es to uzskatu par ļoti iespējamu risinājumu.”
Augstu pārredzamības un ētisko standartu noteikšana
visām iestādēm
“[...] es vēlos cīnīties par iedzīvotāju uzticību Eiropai, uzlabojot
veidu, kā mēs atlasām ES vadītājus, un nosakot augstus
pārredzamības un ētikas standartus visām iestādēm.”
Neatkarīga ētikas struktūra, kas ir kopīga visām ES
iestādēm
“[…] es analizēšu vai izskatīšu sistēmas un personāla
noteikumus, un Eiropas iestāžu rīcības kodeksu, un centīšos
atsijāt lietas, kas varētu pārsniegt ētikas struktūras pilnvaras.
Manuprāt, tā varētu būt padomdevēja struktūra — struktūra,
kas ieteiks iespējamās darbības konkrētos gadījumos vai
iespējamās sankcijas pret dažādām iestādēm. Taču tas ir tikai
sākums, es tikai apstiprinu savu ļoti stingro apņemšanos ļoti
drīz ķerties pie šī darba.”
Atbilstīgo politikas virzienu apvienošana
“Es arī ļoti cieši sadarbotos ar kolēģiem, jo īpaši tieslietu
komisāru, un izmantotu savu horizontālo lomu, lai novērstu
šķelšanos un apvienotu visus atbilstīgos politikas virzienus.”
Sadarbība ar Parlamentu
“[...] es vienmēr būšu gatava iesaistīties sadarbībā ar
Parlamentu — un jo īpaši jūsu komitejām — visos mūsu
lēmumu pieņemšanas procesa posmos un politiskajā dialogā
lojalitātes, uzticības un pilnīgas pārredzamības garā.”

Eiropas vērtību un tiesību atbalstīšana

Pārredzamība trialogos

Noteikums par tiesību aktu kultūru, balstoties uz
savstarpēju ievērošanu

“[...] jo īpaši attiecībā uz trialogu kā tiesību akta pieņemšanas
pēdējo posmu mums vajadzētu būt pēc iespējas
pārredzamākiem. [...] mēs atgriezīsimies pie debatēm par to,
kā padarīt trialogus pārredzamākus, balstoties uz Komisijas
agrāk iesniegtajiem priekšlikumiem. Un vēlreiz — mums tam
ir jāvelta noteikta enerģija, lai panāktu labāku modeli.”

“[…] Tāpēc mums ir jāizveido tiesiskuma kultūra, balstoties uz
savstarpēju cieņu. Mums jāpiešķir prioritāte dialogam un
krīzes situāciju novēršanai, taču vienlīdzīgā mērā mums ir
jārisina pastāvošās problēmas. Mani vadīs principi un
vajadzības gadījumā es rīkošos apņēmīgi, izmantojot visus
pieejamos instrumentus.”

Kopīgais pārredzamības reģistrs

Ikgadējs tiesību aktu izvērtējuma cikls

“[...] mums būtu jāstrādā, lai izveidotu kopīgu pārredzamības
reģistru [...].”

“[…] es apvienošu spēkus ar tieslietu komisāru, lai turpmāk
stiprinātu instrumentu kopumu, kas palīdz gūt panākumus
tiesiskuma jomā, galvenokārt attiecībā uz ikgadēju tiesību
aktu izvērtējuma ciklu.”
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Parlamenta nozīme 7. pantā noteiktajā procedūrā

Pamattiesību stratēģijas atjaunināšana

“Es nespēju iztēloties, kā Eiropas Parlaments varētu tikt
atbrīvots no 7. pantā paredzētās procedūras, jo Parlaments
bija iestāde, kas ierosināja 7. panta procedūru, tāpēc es saku,
ka tam jānotiek šādā veidā.”

“Trešā lieta, pie kuras mēs strādāsim, ir pamattiesību
stratēģijas atjaunināšana. Man tā ir Svētā trīsvienība.
Pamattiesības, tiesiskums un demokrātija, kurus ietversim trīs
darba virzienos un attiecībā uz kuriem es paļaujos uz ļoti
stingru Parlamenta iesaisti.”

Korupcija
“Pirmām kārtām attiecībā uz korupciju mēs patiešām gribam
iekļaut korupcijas gada novērtējumu Likumā par tiesību aktu
ikgadēju pārskatīšanu, jo tas šeit iederas. [...] Tādējādi mēs
aplūkosim korupciju sistemātiski.”

Iesaistīšanās cīņā pret visa veida antisemītismu

Eiropas Cilvēktiesību konvencija

Dialogs ar baznīcām un reliģiskām asociācijām vai
kopienām

“[...] vēlos nodrošināt, ka ES pievienojas Eiropas Cilvēktiesību
konvencijai: tā būs stingra zīme par mūsu apņemšanos ievērot
pamattiesības.”
Pamattiesību aizsardzība
“Esmu ļoti pārliecināta, ka iedzīvotāji un viņu pamattiesības ir
jāaizsargā ik stundu, ik dienu un jebkurā brīdī, kad tās ir
apdraudētas. Mēs nevienu neatstāsim pamestu novārtā.”

“Šobrīd mums ir jāapvieno spēki un jābūt pilnīgi
pārliecinātiem par vienu vēstījumu — tas ir absolūti
nepieņemami.”

“Es priecājos, ka Līgumā par dialogu ar baznīcām un
filozofiskām un konfesijām nepiederošām grupām ir
paredzēts nosacījums. [...] Tas ir paredzēts divas reizes gadā. Es
joprojām domāju par kārtību un metodi, taču es priecātos
iesaistīties šajā dialogā.”

Pamattiesību harta
“Es turpināšu [...] veicināt Pamattiesību hartas īstenošanu. […]
Vēlos veicināt pamattiesības visās savās darbībās. Es vēlos
redzēt, ka pamattiesības ir iekļautas Komisijas politikas
veidošanas izstrādē — vai tas būtu mākslīgais intelekts vai
digitālā pāreja uz vienlīdzības politiku.”

Atruna un autortiesības. Par šajā dokumentā paustajiem viedokļiem ir atbildīgi tikai un vienīgi to autori, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas
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BRĪFINGS

Komisāra amata kandidātu uzklausīšana
2019. gada septembris – novembris

Uzklausīšanā uzņemtās saistības

DUBRAVKA ŠUICA
Priekšsēdētājas vietnieka amata kandidāte
Demokrātija un demogrāfija

Priekšsēdētājas vietnieka amata kandidāte Dubravka Šuica uzstājās Eiropas Parlamentā 2019. gada 3. oktobrī, lai
atbildētu uz Konstitucionālo jautājumu komitejas un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas sastāvā esošo EP
deputātu jautājumiem. Uzklausīšanas laikā viņa uzņēmās vairākas saistības, kas ir uzsvērtas šajā dokumentā. Šīs
saistības attiecas uz viņas portfeli, kā aprakstīts pilnvarojuma vēstulē, kuru viņai nosūtīja ievēlētā Eiropas Komisijas
priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, tostarp:



Konference par Eiropas nākotni un
Eiropas atbalstīšana demokrātiskajā pārejā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti attiecas tikai uz saistībām, kas ir izteiktas mutiski uzklausīšanas
laikā. Publiskās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē.
Priekšsēdētājas vietnieces amata kandidātei pirms uzklausīšanas tika nosūtīti arī daži rakstiski jautājumi, uz kuriem viņa
sniedza rakstiskas atbildes.

Pilsoņu tiesību un konstitucionālo jautājumu politikas departaments
Autore: Eeva Pavy
Savienības iekšpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 621.921 — 2019. gada oktobris
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Konference par Eiropas nākotni

Katras dalībvalsts apmeklējumi

Vienošanās par koncepciju, struktūru, grafiku un jomu

“[...] mums ir jāapmeklē katra dalībvalsts mūsu pilnvaru
pirmajā pusē.”

“Ievēlētā priekšsēdētāja ir noteikusi vērienīgu grafiku,
paziņojot, ka konference sāksies 2020. gadā un turpināsies
divus gadus. Tāpēc [...] es sadarbošos ar Parlamentu, Padomi
un visām pārējām iesaistītajām iestādēm, lai vienotos par
konferences koncepciju, struktūru, formātu, grafiku un jomu.
Es nākšu klajā ar savām idejām ļoti savlaikus savu pilnvaru
laikā un vēlos uzsvērt, cik svarīgi ir strādāt kopīgi ar jums —
Parlamenta deputātiem.”
Konferences formāts
“[...] šī konsultatīvā padome vadīs konferenci. Tā ir konference,
bet faktiski [...] tā būs konferenču sērija visā Eiropā. Tādējādi
tas ir veids, kā mēs gribam rīkoties.”

Valstu parlamentu, NVO un pilsoniskās sabiedrības
iesaiste
“Tādējādi valstu parlamenti, protams, pēc tam NVO. [...]
Pilsoniskā sabiedrība arī ir ļoti svarīga, un es no tā neatturēšos.
Varat būt pārliecināti, ka es iekļaušu visas minētās struktūras,
taču kopā ar jums, jo mēs šos procesus vadīsim kopīgi, tāpēc
es neko neuzsākšu pirms atkārtotas vēršanās pie jums, lai
vienotos, kā es sacīju, par koncepciju, par jomu, par grafiku —
mēs to visu darīsim kopīgi.”
Vietējo un reģionālo iestāžu iesaiste

“Noteikti ir jābūt konsultatīvajai padomei, kuru vadīšu es, taču
vadībā būs iesaistīts arī kāds Parlamenta deputāts.”

“Mums ir jāsazinās ar visiem — NVO, vietējām un reģionālām
iestādēm, valstu parlamentiem. Taču vietējās un reģionālās
iestādes ir vissvarīgākās, jo tas ir vienkāršākais veids, kā
vērsties pie iedzīvotājiem, un mēs gribam vērsties pie katra
iedzīvotāja, kuru interesē mūsu kopīgā nākotne.”

Tematu noteikšana

Iedzīvotāju līdzdalība

“[...] domāju, ka mums jāievēro šie seši pīlāri, kas ir iestrādāti
ievēlētās
priekšsēdētājas
sagatavotajās
politikas
pamatnostādnēs: Eiropas Savienības jaunais kurss; klimats;
digitalizācija; ekonomika, kas darbojas cilvēku labā; spēcīgāka
Eiropa pasaulē un Eiropas dzīvesveids. Pēc tam šis temats:
jauns impulss Eiropas demokrātijai. Es uzskatu, ka šai
vajadzētu būt mūsu tematu jomai, taču tas nebūs mans
lēmums. Es vērstos pie jums, un tas būs mans pirmais
uzdevums pirmajās 100 dienās. Tādējādi es vērsīšos pie jums,
un mēs lemsim par savu darbību turpināšanas virzienu. Mums,
protams, tas jādara sadarbībā ar Padomi, taču es domāju, ka
jūs būsit pirmā iesaistītā iestāde.”

“[...] mēs nevienu neizraugāmies, viss būs pilnīgi atvērts un
pilnīgi iekļaujošs. Tāpēc mēs runāsim ar iedzīvotājiem,
uzklausīsim viņus un pēc tam vienosimies par rezultātiem.”

Konsultatīvā padome

Parlamenta nozīme un iesaiste visos posmos
“Eiropas demokrātiju nevar stiprināt bez vissvarīgākās
iestādes — Eiropas Parlamenta — iestādes, kurā aktīvi ir
iesaistījušies mūsu iedzīvotāji. Esmu pilnīgi apņēmusie s
sadarboties ar jums un ar Padomi visos konferences posmos.”
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Vēršanās pie iedzīvotājiem lauku teritorijās
“[...] domāju, ka mums jādodas uz lauku teritorijām, lai
sasniegtu ikvienu iedzīvotāju.”
Dalības personīgi vai tiešsaistē padarīšana par iespējami
vienkāršāku un pieejamāku
“[...] Mums jāiesaistās ar Eiropas iedzīvotājiem visā Savienībā,
jāuzklausa viņu cerības, gaidas un bažas, kas saistītas ar viņu
realitāti: tās, kas saistītas ar klimatu, ekonomiku, digitālo
attīstību, globālo pārveidi un demogrāfiskajām izmaiņām.
Ievēlētā priekšsēdētāja man ir uzticējusi uzdevumu rast
veidus, kā nodrošināt personīgu vai tiešsaistes līdzdalību un
padarīt to iespējami vienkāršāku un pieejamāku. Es to izvirzīšu
par absolūtu prioritāti.”
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Turpmāko pasākumu nodrošināšana jomās, par kurām ir
panākta vienošanās
“[...] šai konferencei ir jāpanāk rezultāti. Iedzīvotāju
uzklausīšana ir būtiska, taču ar to viss nebeidzas. Patiesa
izpratne nozīmē reālas darbības veikšanu. Mums jānodrošina,
lai viss, par ko panākta vienošanās, tiktu izpildīts. Šī bija skaidra
ievēlētās priekšsēdētājas apņemšanās viņas politiskajās
pamatnostādnēs, un es sadarbošos ar visiem kolēģiem
Komisijā, kā arī ar Parlamentu un visām ieinteresētajām
komitejām [...] — un visām pārējām iestādēm, lai nodrošinātu,
ka mēs veicam turpmākos pasākumus attiecībā uz visu, par ko
panākta vienošanās.”
Iespējamās Līguma izmaiņas kā turpmākās darbības
“Ja pastāv vajadzība grozīt Līgumu, es būšu atvērta
turpmākām debatēm — ne tikai es, bet arī jūs visi. Es redzēju,
ka tas bija iecerēts šajā komitejā, un ir ļoti svarīgi, lai
Parlaments būtu spēcīgāks, ar lielāku ietekmi, un, tā kā es
esmu viena no jums, es to atbalstīšu. Taču jūs zināt, ka Komisija
strādās koleģiāli — mēs būsim komanda. Tāpēc, ja mums būs
vienprātīga pieeja, es to atbalstīšu, bet vispirms runāsim ar
iedzīvotājiem un skatīsim, vai šis Līgums ir pietiekams — vai
esam izmantojuši visas tā sniegtās iespējas. Ja tas tā nav,
mums būs jāuzsāk izmaiņu apspriešana.”
Konstitucionālo jautājumu komitejas (AFCO) ziņojumi
par Eiropas nākotni
“Protams, es piekrītu šiem ziņojumiem. Es tos atbalstīju
plenārsēdēs un es pat piedalījos debatēs, un es, protams,
piekrītu šo ziņojumu saturam.”
Eiropas Parlamenta iniciatīvas tiesības
“[...] Konstitucionālo jautājumu komiteja ir izskatījusi
iniciatīvas tiesības daudzus, daudzus gadus, un tas ir
atspoguļots visos jūsu ziņojumos. [...] Priekšsēdētāja, ja viņa
vēlas, es arī vēlos, mēs kopīgi vēlēsimies to mainīt un
vajadzības gadījumā piešķirt iniciatīvas tiesības. [...] Es
neiebildīšu, jo es pārstāvu Parlamentu, un es vēlos pilnvarot
Parlamentu un zinu, cik tas ir svarīgi mums visiem un jums
visiem. Tāpēc es vērsīšos pie jums, runāšu ar jums, un tad mēs
redzēsim, kāda būs situācijas attīstība.”
Subsidiaritāte

Proporcionalitāte
“Iekļauts ir gan subsidiaritātes, gan proporcionalitātes
princips. Tāpēc mums vienmēr tas jāpatur prātā un jāņem
vērā. Protams, es uzskatu, ka arī proporcionalitāte ir ļoti
svarīga, un mums nav jāuzliek papildu slogs nevienam, jo īpaši
vietējām un reģionālajām iestādēm.”
“Sarkanās kartes” izveide gadījumā, ja valsts parlaments
nolemj, ka pasākums ir pretrunā subsidiaritātei
“[...] līdz šim “dzeltenā karte” ir izmantota trīs vai četras reizes.
Tas nozīmē, ka mums ir jāizmanto visas iespējas — no “zaļās
kartes” līdz “sarkanajai kartei”. Nevaru pateikt iemeslu, bet
kāpēc mums to neapspriest konferences par Eiropas nākotni
jomā? Ja tas būtu secinājums, es pret to neiebilstu. Mēs esam
pilnīgi atvērti un pilnīgi iekļaujoši. Tas ir jaunās kolēģijas un
jaunās Komisijas gars.”
Eiropas pilsoņu, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē, un
Apvienotās Karalistes pilsoņu, kas dzīvo ES, tiesības
“[...] Pilsonība ir ļoti svarīga, jo īpaši runājot par Īriju un
Ziemeļīriju, un mums tas ir jāņem vērā. Protams, ar papildu
kompensācijām vien nepietiks. Mums būs jādara vairāk šo
cilvēku labā — gan Apvienotās Karalistes pilsoņiem šeit
Eiropā, gan Eiropas pilsoņiem Apvienotajā Karalistē.”
Savienības dibināšanas pamatā esošās vērtības
“Savienība, ko es veicināšu, ir cilvēka cieņas, brīvības,
demokrātijas, līdztiesības, tiesiskuma, cilvēktiesību, tostarp
minoritātēm piederošo peronu tiesību ievērošanas, Savienība.
Šīs vērtības ir kopīgas dalībvalstu sabiedrībā, kurā dominē
plurālisms, nediskriminācija, iecietība, tiesiskums, solidaritāte
un vienlīdzība starp vīriešiem un sievietēm. Es turēšos pie
2. panta, un es vienmēr to ievērošu [...].”
Vadošo kandidātu sistēma un starptautiskie saraksti
“Mana pilnvarojuma vēstulē un daudzās citās pilnvarojuma
vēstulēs mums ir uzlikts pienākums iekļaut to darba kārtībā un
vērsties ar to pie jums, un tas ir jāpabeidz. Tas būs pirmais
temats konferencē par Eiropas nākotni: Spitzenkadidaten
sistēma un starptautiskie saraksti. Līdz 2020. gada vasaras
beigām mums ir jāpabeidz šīs debates un jārod turpmākai s
ceļš, pa kuru virzīties.”

“[...] es noteikti atbalstu subsidiaritāti [...], un es pie tā palikšu.
Protams, attiecībā uz sociālo pīlāru, par kuru es esmu
atbildīga, man jārūpējas par dalībvalstu kompetencēm. Taču,
ja varam palīdzēt, kāpēc nepalīdzēt, nodrošinot finansējumu
vai veicot darbības, kas var palīdzēt, jo īpaši Centrāleiropā un
Austrumeiropā un mazāk attīstītajās valstīs?“
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Eiropas atbalstīšana demogrāfiskajā pārejā

Intelektuālā darbaspēka emigrācija

Demogrāfisko pārmaiņu ietekme uz dažādām grupām

“Es pievērsīšu lielu uzmanību intelektuālā darbaspē ka
emigrācijai, atbalstot visvairāk skartos reģionus —
galvenokārt izmantojot Garantiju jauniešiem.”

“[...] Es izskatīšu visus demogrāfisko izmaiņu aspektus un to, kā
tās ietekmē dažādās skartās grupas.”
Kartēšana, pamatojoties uz Eurostat datiem

Zaļā grāmata par novecošanu

“[...] lai ko es darīšu, tas tiks darīts, pamatojoties uz kartēšanu
[...] Es izmantošu Eurostat datus, un uz šo datu pamata viss tiks
balstīts uz pierādījumiem. Tāpēc mēs nesāksim šo procedūru
un mēs nesāksim ieviest nekādus tiesību aktus, kamēr nebūs
konkrētu datu, kurus iegūs Eurostat.”

“Es nākšu klajā ar Zaļo grāmatu par novecošanu, izvērtējot, ko
var darīt un kas ir jādara, pirmām kārtām, lai veicinātu aktīvu
novecošanu un izpētītu, vai mūsu sociālās aizsardzības
sistēmas ir atbilstīgas gados vecākiem iedzīvotājiem. Tas tiks
darīts ciešā sadarbībā ar Parlamentu un, protams,
dalībvalstīm, kurām ir kompetence lielākajā daļā šo jomu.”

Kartēšanas grafiks

Eiropas sociālo tiesību pīlārs

“[...] mans pienākums ir [...] pirmajos sešos mēnešos veikt
kartēšanu un izlemt, ko darīt. Tas būs mans pirmais ziņojums,
manos pirmajos sešos mēnešos.”
Ilgtermiņa redzējums lauku apvidiem
“Es vēlos koncentrēties uz lauku apvidiem, kurus bieži
visvairāk ietekmē iedzīvotāju skaita samazināšanās, iespēju
trūkums, kas izraisa intelektuālā darbaspēka emigrāciju,
nopietnu pamatpakalpojumu trūkumu un augstu nabadzības
risku. Es arī ciešā sadarbībā ar vietējām un reģionālajām
iestādēm koordinēšu darbu pie ilgtermiņa redzējums lauku
apvidiem. Mums jārada tiem iespējas maksimāli izmantot savu
potenciālu un tie jāatbalsta, tiem saskaroties pašiem ar savu
individuālo, sev raksturīgo problēmu loku.”
Nabadzības apkarošana
“Es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai izpildītu savus
pienākumus, savas pilnvarojuma vēstulē noteiktās darbības
un palīdzētu Eiropas iedzīvotājiem, tiem, kuriem tas visvairāk
vajadzīgs, tiem, kuri dzīvo nabadzībā, un tiem, kuri atstāti
novārtā, dzīvot pienācīgu dzīvi.”

“[...] kā daļu no Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanas es
koordinēšu darbu pie labākas darba un ģimenes dzīves
savienošanas.”
Darba un ģimenes dzīves savienošana
“Tādējādi mums jāatrod labākas darba stundas, labāka
infrastruktūra mātēm un tēviem [...] kāpēc nerūpēties par
ģimenēm un neieviest ģimenei draudzīgu politiku? Es to
noteikti atbalstu. Šis ir viens no galvenajiem pīlāriem Eiropas
sociālajā pīlārā.”
Bērnu tiesību aizsardzība
“Šis ir šā Parlamenta lēmums, [...] Eiropas Sociālais fonds Plus.
Šis Parlaments lūdza nākamajā daudzgadu finanšu shēmā
iekļaut 5,9 miljonus euro bērnu aizsardzībai un Garantijai
bērniem. Es to atbalstītu. Es lūgšu vairāk, ja iespējams, taču
jāpajautā, ko par to domā komisārs J. Hahn. [...] es vienmēr
ņemšu vērā Parlamenta un jūsu visu lēmumus [...].”
Lielāki ieguldījumi mūsu bērnu nākotnē
“Es vadīšu darbu pie ieguldījumiem mūsu bērnos. [...] Nav
svarīgāku ieguldījumu, ko mēs varam veikt [...]. Es koordinēšu
darbu pie jaunas garantijas bērniem un iesniegšu vispusīgu
stratēģiju bērnu tiesībām.”
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Komisāra amata kandidātu uzklausīšana
2019. gada septembris – novembris

Uzklausīšanā uzņemtās saistības

MARGARITIS SCHINAS
Priekšsēdētājas vietnieka amata kandidāts
Eiropeiskās dzīvesziņas veicināšana

Priekšsēdētājas vietnieka amata kandidāts Margaritis Schinas uzstājās Eiropas Parlamentā 2019. gada 3. oktobrī, lai
atbildētu uz Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu, Kultūras un izglītības un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas
sastāvā esošo EP deputātu jautājumiem. Uzklausīšanas laikā viņš uzņēmās vairākas saistības, kas ir uzsvērtas šajā
dokumentā. Šīs saistības attiecas uz viņa portfeli, kā aprakstīts pilnvarojuma vēstulē, kuru viņam nosūtīja ievēlētā
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, tostarp:




prasmes, izglītība un integrācija;
kopējas nostājas rašana migrācijas jomā un
drošības savienība.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti attiecas tikai uz uzklausīšanā mutiski paustajām saistībām.
Publiskās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē.
Priekšsēdētājas vietnieka amata kandidātam pirms uzklausīšanas tika nosūtīti arī daži rakstiski jautājumi, uz kuriem viņš
sniedza rakstiskas atbildes.

Pilsoņu tiesību un konstitucionālo jautājumu politikas departaments
Struktūrpolitikas un kohēzijas politikas departaments
Autori: Ina Sokolska, Katarzyna Anna Iskra, Pierre Heriard
ES iekšpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 621.920 — 2019. gada oktobris

LV

IPOL EXPO | Politikas departamenti, Ekonomikas pārvaldības atbalsta struktūra

Prasmes, izglītība un integrācija
Līdztiesības un daudzveidības savienība
“Mans darbs būs nodrošināt, ka mēs apvienojam pieredzi
politikas jomās, priekšplānā izvirzot cilvēkus un konkrētus
rezultātus.”
“Es domāju, ka kulturāla izpausme un brīvība ir daļa no tā, ko
nozīmē būt eiropietim [...]. Kopīgi ar Mariya Gabriel un mūsu
dienestiem es ļoti priecāšos izskatīt lietas, kuru priekšmets ir
[cenzūra un mākslas izpausmju apspiešana], kas ietilpst mūsu
darbības jomā, jo mums būtu interesanti zināt, kas notiek un
ko mēs varam darīt, lai palīdzētu.”
Kultūra un sports/ Eiropas Solidaritātes korpuss un
DiscoverEU
“Es piekrītu daudzajiem paustajiem viedokļiem, ka personām,
kas piedalās DiscoverEU un Eiropas Solidaritātes korpusā,
nebūtu tikai jāceļo. Tām būtu jāatgriežas ar jaunu pieredzi,
jāapgūst zināmas prasmes un zināšanas plašākai sabiedrībai,
un es vēlos pie tā strādāt.”
“Nav šaubu, ka jaunatnes līdzdalībā ir kāds elements, kas rada
apvērsumu veidā, kā mēs raugāmies uz klimatu un vidi [...].
Tāpēc, izmantojot mūsu jaunatnes programmas (Eiropas
Solidaritātes korpuss, DiscoverEU), es centīšos darīt visu
iespējamo, lai veicinātu ilgtspējības centienus, iesaistot mūsu
jaunatni.”
“Mēs nedrīkstam aizmirst vienu no Eiropas vērtībām: mūsu
kultūras mantojumu, kurā mums jāturpina ieguldīt un kurš
mums jāveicina mūsu robežās un ārpus tām”.
“Es vēlos pilnībā izmantot sinerģijas starp Mariya Gabriel un
viņas darbu sporta jomā un Stella Kyriakides darbu veselīga
dzīvesveida jomā [...]. Mums būtu jāiegulda nauda
iedzīvotājiem pieejamā sportā [...], un šis ir jautājums, kurā
mums būtu jāpalīdz.”
Izglītība/ Eiropas izglītības telpa
“Mēs strādāsim, lai padarītu Eiropas izglītības telpu par
realitāti, un stimulēsim dalībvalstis reformēt un modernizēt
savas izglītības un apmācības sistēmas, tostarp digitālajā
apmācībā. Es nodrošināšu, ka izmantojam Erasmus+,
DiscoverEU un Eiropas Solidaritātes korpusa programmas ar
mērķi nostiprināt jaunatnes tiesības un sniegt jaunas
mobilitātes iespējas.”
“Mums jāizveido šī Eiropas izglītības telpa līdz 2025. gadam. Tā
ir mūsu galvenā prioritāte. Lai to panāktu, mums jāspēj risināt
visu līmeņu izglītības problēmas no skolām līdz universitātēm.
Mums jāizstrādā Eiropas studenta karte. Mums jābalstās uz
Eiropas universitāšu aliansēm, ko jau esam sākuši darīt. Mums
jānovērtē skolotāji.”
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“Erasmus+ fonds [...] ir viena no vissekmīgākaj ām
programmām Eiropas vēsturē, un mēs pilnīgi atbalstām jūsu
ideju trīskāršot tai piešķirtos resursus [...]. Erasmus+ ir daži
aspekti, kas aptur dažu cilvēku līdzdalību resursu trūkuma vai
kāda cita iemesla dēļ [...]. Es plānoju to apspriest ar savu kolēģi
N. Schmit [...], lai pārliecinātos, vai varam atrast finansējumu no
Eiropas Sociālā fonda (ESF), lai radītu šiem jauniešiem iespēju
piedalīties arī Erasmus+.”
“Lai palīdzētu nodrošināt, ka neviens bērns netiek atstāts
novārtā, mēs ieviesīsim Eiropas Garantiju bērniem, tādējādi
panākot to, ka nabadzības vai atstumtības riskam
pakļautajiem bērniem ir piekļuve galvenajām pamattiesībām,
piemēram, veselības aprūpei un izglītībai.”
“Es apsolu, ka jūs bieži redzēsit mani [...] apmācību centros,
skolās, universitātēs.”
Prasmju trūkuma noteikšana un profesionālā
pārkvalifikācija
“Runājot par prasmēm, manuprāt, mums jādara divas lietas
vienlaikus. Vispirms [...] mums jāturpina ieguldīt prasmē s
darba tirgum un jāapkaro nevienlīdzība. [...] Taču ir vēl kas cits,
saistīts ar prasmēm, un attiecībā uz to mums jādara vairāk. Šis
ir jautājums par vispārīgajām prasmēm, kas ir saistītas ar
iekļautību: ne tādas prasmes, kas noteikti ļauj nonākt darba
tirgū, bet gan prasmes, kas ļaus labāk iekļauties apkārtējā
sabiedrībā. Sarunas ar citiem cilvēkiem, sportošana, muzeju
apmeklēšana, iesaistīšanās pilsoniskās sabiedrības darbībās.
Mēs esam nolēmuši — ar Mariya Gabriel un Nicolas Schmit
palīdzību — risināt šos abus darba virzienus: ar likumu, jo
mums jau ir tiesību akti šajā jomā; ar mūsu instrumentiem; ar
ESF, Erasmus+, Eiropas Solidaritātes korpusu un DiscoverEU.”
“Ir jādara divas lietas [...]: pirmkārt, “profesionālā pilnveide” ir
veids, kā mēs nodrošinām, ka mūsu sabiedrības daļas, kurām
praktiski nepiemīt konkrētas prasmes, var sasniegt līmeni,
kurā var izmantot digitālo tehnoloģiju sniegtās priekšrocības
[...]. Šo darbu mēs varam darīt attiecībā uz portfeļa sociālo
virzienu. Otra daļa ir plaisas starp prasmēm mazināšana. Tas
nozīmē: ko mēs varam darīt, sastopoties ar faktu, ka nākamaj ā
gadā mums būs nepieciešami 250 000 darbinieki ar digitālām
prasmēm [...]. Šis ir likumīgas migrācijas virziens, šis ir virziens,
kurā notiek pozitīva intervence ar to, ko Mariya Gabriel jums
aprakstīja — Digitālās izglītības rīcības plānu —, un ar veidu,
kā mēs izmantojam Eiropas izglītības telpu to prasmju
apguvei, kuru mums trūkst.”
“Tādējādi mūžizglītības atbalstīšana ir prioritāte. Tas jādara,
izmantojot vispusīgu instrumentu kopumu, jauno Prasmju
programmu, Erasmus+ un ESF. Šajā ziņā mums ļoti skaidri
jāpalīdz dalībvalstīm noteikt īpašās vajadzības mūžizglītībai
[...]. Es turpinu apgalvot, ka mums jāsāk darbs ar augšupēj u
pieeju.

Komisāra amata kandidātu uzklausīšanās uzņemtās saistības
Mums jārunā ar dalībvalstīm, jānosaka vajadzības un pēc tam
tās jāsaskaņo ar ES politiku un instrumentiem.”

jāpārskata Šengenas priekšlikums, jo iekšējā brīvība ir saistīta
ar veidu, kā mēs aizsargājam savas robežas.”

“Apmācības vienkārši nevar uzskatīt par iespēju jauniešiem
atrast darbu, taču nedrošos apstākļos un kropļojot apmācības
koncepciju. Tāpēc apmācībām ir jēga tikai tad, ja tās ilgst
konkrētu laika periodu, kas ir precīzi noteikts ietvertajām
prasmēm un mācībām. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir runāt arī par
samaksu. Ja minētie nosacījumi netiek izpildīti, tad apmācības
vairs nav apmācības. Tāpēc es domāju, ka Komisija turpinās
darbu šajā virzienā ar Nicolas Schmit, lai tas kļūtu par
universālu šāda darba principu.”

“Mans un atbilstīgā komisāra amata kandidāta nodoms ir [...]
līdz šā gada beigām iesniegt jomas apzināšanas dokumentu
[...], kurā tiks izvirzītas galvenās risināmās problēmas [...]. Pēc
tam [...] nākamā gada sākumā ar visas komisāru kolēģijas un
ievēlētās priekšsēdētājas atbalstu mēs spēsim radīt šo jauno
stimulu.”

“Mani neiepriecina fakts, ka jautājumi, ko apspriedām, tādi kā
mūžizglītība, jaunatnes bezdarbs, prasmes un profesionālā
pilnveide, Komisijā ir izkaisīti atsevišķi. Tāpēc mums vajag —
un tas, domāju, ir mans uzdevums kopīgi ar darba un sociālo
tiesību komisāru, kopīgi kultūras, izglītības, jaunatnes un
sporta komisāru, kopīgi ar līdztiesības komisāru, kopīgi ar
veselības un pārtikas nekaitīguma komisāru — to visu
apvienot.”
Migrantu un bēgļu integrācijas uzlabošana
“Es plānoju pārskatīt 2016. gada Rīcības plānu migrantu un
bēgļu integrācijas jomā. [...] Es priecājos, redzot, ka migrantu
un bēgļu ilgtermiņa integrācija tiks iekļauta jaunajā Eiropas
Sociālajā fondā Plus. Līdz ar to mums būs vairāk instrumentu
un vairāk resursu iekļaušanas iniciatīvu atbalstīšanai.”
“Ir iespējas pārskatīt tiesību aktu par ilgtermiņa strādājošiem
rezidentiem [...], kas acīmredzami ir jāpārskata. Pārskatīšana ir
ieplānota. [...] Es ļoti vēlos izskatīt tiesību akta par ilgtermiņa
strādājošiem rezidentiem grozījumu tieši tādēļ, lai novērstu
šķēršļus, kas personām, kuras uzturas likumīgi, liedz iespēju
izmantot darba mobilitātes ES sniegtās priekšrocības.”

Kopējas nostājas rašana migrācijas jomā
Jauns Migrācijas un patvēruma pakts
“Jauna Migrācijas un patvēruma pakta izstrāde [...] ir garš
uzdevumu saraksts, taču es ticu, ka mēs varam to panākt ,
mobilizējot savas stiprās puses un mācoties no pagātne s
kļūdām. Šim jaunajam paktam jābūt transversālam un
jāapvieno iekšpolitika un ārpolitika. Attiecībā uz kopējās
Eiropas patvēruma sistēmas reformu pirmais, ko mēs darīsim
kopīgi ar iekšlietu komisāru, būs dialoga uzsākšana ar jums un
dalībvalstīm. [...] Mēs jūs ātri iepazīstināsim ar iespējām, ko
mēs gribētu apspriest un par kurām mēs gribētu panākt
vienprātību, un tikai pēc tam mēs nāksim klajā ar oficiālu
dokumentu..”
“Es domāju, ka mums jāsāk, saglabājot uzsvaru uz Dublinas un
attiecīgo procedūru reformu, taču atrisinot situāciju, iesaistot
visus pārējos elementus, kuri veido pilnīgo ainu: atgriešanas,
jauni atpakaļuzņemšanas nolīgumi un kārtība, Šengena,
robežas.[...]. Mums jāsaglabā progress, ko esam panākuši
piecos leģislatīvajos tekstos, ar kuriem jūs esat ļoti labi
strādājuši Eiropas Parlamentā. [...] Otrām kārtām mums
jākoncentrējas uz diviem tekstiem, kuru trūkst: viens attiecībā
uz Dublinu un otrs attiecībā uz procedūrām. [...] Lai izietu no
strupceļa, kas pastāv dalībvalstīs, kuras minēto bloķē, mums
jāspēj nākt klajā ar jauniem elementiem [...]. Vispirms
atgriešanas un atpakaļuzņemšanas nolīgumi [...].Pēc tam

“Kā īslaicīgu risinājumu, [....] kamēr jauna īstena patvēruma
sistēma stāsies spēkā, mums jāatbalsta dalībvalstis, kas ievieš
pagaidu pasākumus attiecībā uz izkāpšanu to krastos. Man
daļai no šā uzdevuma jāietver pienācīga dialoga īstenošana ar
daudzām NVO, kas veic apsveicamu meklēšanas un glābšanas
darbu Vidusjūras reģionā.”
“Visi jaunā pakta priekšlikumi un iniciatīvas tiks izstrādātas ar
mērķi — paralēlu mērķi — atcelt iekšējo robežu kontroli un
atgriezties pie pilnīgi funkcionējošas Šengenas zonas.”
“Es vadīšu atjaunotu virzību izstrādāt atgriešanos tiem, kuriem
nav tiesību palikt: pirmkārt, pabeidzot ES iekšējo noteikumu
par
atgriešanu
reformu,
un,
otrkārt,
noslēdzot
atpakaļuzņemšanas
nolīgumus
un
pasākumus
ar
prioritārajām tranzīta un izcelsmes valstīm.”
Ceļu radīšana uz likumīgu migrāciju
“Tādējādi virzīšanās un priekšu un kaut kā jēgpilna darīšana
likumīgas migrācijas jomā nav atkarīga no nelikumīgas
migrācijas apkarošanas. Tas ir jāorganizē pienācīgi un pozitīvi.
[...] Šie izmēģinājuma projekti, kas ar mūsu palīdzību ļauj
dažām dalībvalstīm iesaistīties noteikta veida likumīgās
migrācijas prasmēs — tas ir labs sākums. Mums jādara vairāk
šajā virzienā. Pēc tam — man tas ir jaunums —, taču es ļoti
priecājos par iespēju pārskatīt zilās kartes priekšlikumu.
Palūkosimies, kas šeit nogājis greizi.[...] mums jāturpina
nodrošināt šos humānās palīdzības koridorus apvienojumā ar
pārmitināšanu, jo tas ir vēl viens likumīgs veids, kā ļaut
cilvēkiem ierasties legāli.”
“Pamatojoties uz izmēģinājuma projektiem likumīgas
migrācijas jomā, kuri tiek izskatīti, es veicināšu mūsdienīgas un
mērķtiecīgi vērstas likumīgās migrācijas shēmas, kas atbilst ES
ekonomikas, darba tirgus un demogrāfisko problēmu
risināšanas vajadzībām, un mēs nodrošināsim, ka humānās
palīdzības koridori tiek izveidoti saskaņā ar ārkārtas tranzīta
mehānismiem uz Nigēriju un tagad arī Ruandu.”
Migrācijas ārējās un iekšējās dimensijas saskaņotība
“Viena no manām prioritātēm kopīgi ar Jutta Urpilainen būtu
[...] agri pilnvaru laikā sākt jaunu atpakaļuzņemšanas
nolīgumu slēgšanas vilni ar tranzīta un izcelsmes valstīm.”
“Ir ļoti svarīgi vispirms runāt [...] ar trešām valstīm. [...] Mums
jāmeklē [...] globāli nolīgumi, abām pusēm izdevīgi risinājumi.
Šajos nolīgumos mums jāaplūko problēmas sakne, un tā ir
jārisina. Jāizskata arī šo valstu attīstības vajadzības. Jāmeklē
pastāvošās iespējas jauniešiem, lai viņi varētu dzīvot mājās un
dzīvot pienācīgu dzīvi [...]. Tas ir mans mērķis, un par to mēs
esam runājuši ar Ylva Johansson.”
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“Ir taisnība, ka ES un Turcijas kopīgajai deklarācijai vēl nesen
bija rezultāti [...] Taisnība ir arī tas, ka daži nolīguma aspekti ir
palikuši “karājamies gaisā” [...]. Es domāju, ka nolīgums ir
jāpārskata, lai to atsvaidzinātu [...] Mēs plānojam to apspriest
ar Turcijas valdību [...]. Grieķija netiks atstāta viena migrācijas
plūsmu pārvaldībā — mēs nevaram atstāt Grieķiju vienu pašu
[...]. Ceru, ka nākamajās nedēļās mēs varēsim pozitīvi jaunām
acīm izskatīt ES un Turcijas nolīgumu.”

Drošības savienība
Eiropas drošības savienība
“Šī ir tā pati savienība, kas nosaka pasaules standartus
attiecībā uz datu aizsardzību un privātumu, un [...] mans
uzdevums ir arī nodrošināt, ka visā, ko darām drošības jomā,
tiek ievērotas pamattiesības. Pamattiesību ievērošana politikā
ir jāiestrādā no paša sākuma. Tas vadīs manu darbu, arī
īstenojot sadarbspējas priekšlikumus, kas būs jo īpaši svarīgi,
mums pārejot uz jaunajām informācijas sistēmām.”
Labāka Komisijas darba koordinācija iekšējās un ārējās
drošības jomā
“Šis datu saglabāšanas darbs tagad turpināsies Komisijā. Mēs
turpināsim novērtēt situāciju pēc EST lēmumiem, taču es arī

saprotu, ka daudzas citas tiesu lietas gaida izskatīšanu. Es to
apspriedu ar dienestiem un sapratu, ka tie justos drošāki, ja tie
ļautu pabeigt šo lietu izskatīšanu, pirms mēs lemjam par
nākamajām darbībām.”
ES stabilitātes palielināšana, lai novērstu un noteiktu
hibrīddraudus un reaģētu uz tiem
“Es likšu neatslābstošu uzsvaru uz to, lai īstenotu visu, par ko
mēs esam kolektīvi vienojušies. Es veicināšu saskaņotu pieeju
Eiropas iedzīvotāju aizsardzībai tiešsaistē, pieņemot mūsu
priekšlikumu par tiešsaistē pieejamo teroristu saturu,
sekmējot digitālo pakalpojumu tiesību akta pieņemšanu un
dodot ieguldījumu ES Interneta foruma darbā. Es izmantošu
visas savā rīcībā esošās iespējas, lai izveidotu ES noturīgumu
pret hibrīddraudiem un atbildi uz hibrīddraudiem, kas
apdraud mūsu sistēmas un pašu mūsu demokrātiju.”
“Es uzskatu, ka man būtu arī jāveic šis — jānodrošina, ka tad,
kad digitālo pakalpojumu tiesību akts būs sagatavots [...], tas
būs brīdis, kad mums skaidri jārod pareizais līdzsvars starp
politiku, drošību un garantijām. [....] Domāju, ka varam
pietiekami risināt šīs bažas ar šo apgalvojumu, ka mūsu
drošības politiku virzīs pamattiesības [....] Un pamattiesības
nebūtu jāuzskata par [...] ietekmes novērtējumu, kas mums
jāveic noteiktā brīdī beigās. [...] Kad mēs lemjam par politiku,
tas ir jādara no paša sākuma.”
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Komisāra amata kandidātu uzklausīšana
2019. gada septembris – novembris

Uzklausīšanā uzņemtās saistības

JOHANNES HAHN
Komisāra amata kandidāts
Budžets un administrēšana

Priekšsēdētājas vietnieka amata kandidāts Johannes Hahn uzstājās Eiropas Parlamentā 2019. gada 3. oktobrī, lai
atbildētu uz Budžeta, Budžeta kontroles un Juridisko lietu komitejas sastāvā esošo EP deputātu jautājumiem.
Uzklausīšanas laikā viņš uzņēmās vairākas saistības, kas ir uzsvērtas šajā dokumentā. Šīs saistības attiecas uz viņa
portfeli, kā aprakstīts pilnvarojuma vēstulē, kuru viņam nosūtīja ievēlētā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula von
der Leyen, tostarp:




2021.–2027. gada daudzgadu finanšu shēma;
Komisijas modernizēšana un digitalizācija un
ES finanšu interešu aizsardzība.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti attiecas tikai uz saistībām, kas ir izteiktas mutiski uzklausīšanas
laikā. Publiskās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē.
Komisāra amata kandidātam pirms uzklausīšanas tika nosūtīti arī daži rakstiski jautājumi, uz kuriem viņš sniedza
rakstiskas atbildes.

Budžeta jautājumu politikas departaments
Autors: Alix Delasnerie
Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 636.481 — 2019. gada novembris
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Daudzgadu finanšu shēma (DFS) un pašu resursi
Ceļā uz DFS
“Varat ticēt, ka izteikšu stingru apgalvojumu, ka budžets, kas
būtu mazāks par Komisijas ierosināto budžetu [1,1 % no IKP]
kaitētu mūsu politiskajiem mērķiem un apdraudēt u
Savienības spēju efektīvi gūt panākumus.” “Tas ir pats
mazākais.”
“Šis ir pareizais ceļš uz priekšu: izmantot augšupēju pieeju, pēc
tam noteikt, kādā situācijā esam, un pēc tam mēģināt uzsākt
sarunas.” “Es centīšos pārliecināt jo īpaši tos, kuri ir ļoti
koncentrējušies uz šo 1 % jautājumu, lai redzētu, ka jaunās
problēmas un jaunie uzdevumi prasa viņu lielāku
reaģētspēju.” “Vēlos viņiem skaidri pateikt, kas ir
nepieciešams. Un es runāšu arī ar plašsaziņas līdzekļiem”. “Mēs
būsim jūsu pusē debatēs ar Padomi. Daudzas dalībvalstis [...] ir
sapratušas, ka patiešām ir nepieciešami atbilstīgi resursi.”
“Lai kāds būtu budžeta apmērs — 1,1 % vai 1,3 % no nacionālā
kopienākuma — tas nebūtu pietiekams, lai finansētu visas
vajadzības un projektus ar Eiropas pievienoto vērtību.
Savienības budžets būtu jāuzskata par izšķirīgu publisko un
privāto ieguldījumu katalizatoru, kas novirza šos ieguldījumus
ES politiskajām prioritātēm.”
“Tas attiecas ne tikai uz naudu, tas attiecas arī uz citiem
jautājumiem, kurus jūs pamatoti pieminējāt, t. i., pašu
resursiem, reaģētspējas saglabāšanu un pat palielināšanu, un
tiesiskuma ieviešanu. Tas attiecas uz absolūti visu minēto un
politikas modernizēšanu. [...] Galvenā problēma ir iet pie mūsu
iedzīvotājiem un paskaidrot, kāpēc mums vajadzīgs šis
budžets. [...] Ja jūs iegūstat 100 EUR, jums jāmaksā 50 EUR
valstij, 49 EUR paliek valsts budžetā un tikai 1 EUR tiek nosūtīts
Eiropas Savienībai — visām tām politikas jomām, kuras ir ļoti
vajadzīgas un kuras prasa mūsu iedzīvotāji.”
Pašu resursi
“Esmu pārliecināts, ka vienošanās par ieņēmumu pusi ir
izšķirīga sarunu par DFS pabeigšanai. Eiropas Parlaments ir
skaidri pateicis, ka pašu resursu reforma un ieņēmumu avotu
dažādošana ir nosacījums, lai varētu rēķināties ar tā piekrišanu
nākamajai shēmai. Es atgādināšu Padomei šo nostāju.”
Nodevu par plastmasu un ETS (emisijas kvotu tirdzniecības
sistēma) izsoles ieņēmumu paplašināšana: “šīs ir divas jomas,
kurās, es uzskatu, ir iespējams ļoti konkrēts un ļoti ātrs
rezultāts”. KUINB (kopējā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze)
un digitālo nodokli “varētu un vajadzētu pievienot.” “Pastāv
iespējas attiecībā uz pārrobežu oglekļa dioksīda nodokli”. “Ja
to palielinātu, tas būtu jānošķir ar klimatu saistītām
iniciatīvām.”

PE 629.837

“Pakāpeniski būtu jāpalielina pušu resursu daļa kopējā
budžetā.” “Šī diferenciācija starp labuma guvējiem un neto
maksātājiem vairs nav spēkā, [...] neto maksātāji ļoti bieži gūst
labumu no ieguldījumiem labuma guvējās valstīs.” “Es gribētu
novērst šo dalījumu.”
Laika noteikšana un plāns neparedzētiem gadījumiem
“Es pielikšu visas pūles, lai veicinātu savlaicīgu vienošanos par
finanšu shēmu, kas atbilst mērķim.” “Jo ātrāk mēs rīkosimies,
[...] jo agrāk mēs varēsim uzsākt konkrētu īstenošanu un
varēsim risināt visos mūsu politiskos mērķus.” “Savlaicīga
vienošanās nozīmē, ka mēs varēsim gūt rezultātu tuvu ziemas
beigām.”
“Tam ir jābūt mūsu uzmanības centrā, taču būšu atklāts pret
jums: Komisijai ir jābūt gatavai, personāls, protams, izstrādā
ārkārtas pasākumus gadījumam, ja savlaicīga vienošanās
netiks panākta. [...] Varu jums noteikti apsolīt — ja radīsies
šāda situācija, mēs nāksim klajā ar vajadzīgajiem dokumentu
projektiem.”
Maksājumu uzkrājuma samazināšana
“Nepieciešama ātra un drīza vienošanās par DFS, jo pēdējo
reizi apstāklis, ka [...] lēmums tika pieņemts tikai divas nedēļas
pirms termiņa beigām izraisīja labi zināmos maksājumu
uzkrājumus, jo bija vajadzīgi pāris mēneši, lai vienotos par
sektoru programmām, un papildus tam bija kavēšanās
plānošanā.”
“Jūs esat ieviesuši elastības instrumentus, un šos elastības
instrumentus var izmantot maksājumu šķēršļu gadījumā.”
Vidusposma pārskatīšana
“Pilnīgs atbalsts. Jā, tas būtu jāveic, tam ir jēga un, ciktāl runa
ir par grafiku, kādu mēs to redzam [...], mums ir vajadzīgs
mazliet lielāks elastīgums, lai mums nebūtu vienkārši jāgaida
vidusposma pārskatīšana; tiklīdz mēs atzīsim, ka vienā vai otrā
programmā netiek pienācīgi apgūti līdzekļi vai netiek
sasniegts vēlamais rezultāts, mums, protams, būs jāstrādā pie
rādītājiem.” “Tas mums būs jādara pirms vidusposma
pārskatīšanas, un, ja iepriekš būtu jāveic kādi pielāgojumi, arī
tas būtu saprātīgi.”
Klimats — Taisnīgas pārkārtošanās fonds — ES līdzekļu
sadalījums un apguve ES
25 % ar klimatu saistīto ES budžeta izdevumu “nav ceļa gals,
un nedrīkst pieļaut, ka tā ir galējā robeža.” “Daudz kas jau ir
izvirzīts, taču tagad mums jāraugās un šiem [...] mērķiem
programmu līmenī.” “Ja tiks panākta plaša vienošanās, ka
vajadzīgi pielāgojumi, es, protams, būšu jums pieejams.”

Komisāra amata kandidātu uzklausīšanās uzņemtās saistības

Izdevumu klimata jomā izsekošana: “tas ir jautājums, kas
mums jārisina, un es ieviesīšu īpašus pasākumus, lai to darītu.
[...] Mums ir skaidrāk jāizstrādā savas programmas, jo tad
pavērsies iespējas īstenot daudzus ļoti būtiskus projektus.”
Mums “jānodrošina, ka mūsu finansējuma plūsmas nav viena
otrai pretrunā.”
Attiecībā uz Eiropas Investīciju banku (EIB) “viens elements [...]
varētu būt atteikšanās no aizdevumu izsniegšanas garantijām,
finanšu produktiem vai jebkā cita enerģijas ražošanas vietām,
kas darbojas, izmantojot akmeņogles vai lignītu.”
“Mana prioritāte DFS sarunās būs Taisnīgas pārkārtošanās
fonda iekļaušana. ES budžets rādīs ceļu un novirzīs līdzekļus
reģioniem un kopienām, kam tie visvairāk vajadzīgi.” “Mēs
gribam atbalstīt tos reģionus, kuros ir augsts CO 2 emisiju
līmenis.”
“Mums jāpalīdz dažām valstīm uzlabot to izmantošanas
rādītājus, lai pieejamā nauda tiktu patiešām izlietota.”

Modernizācija un digitalizācija
Politika un dati, ko virza budžeta cikls

“Es [...] nodrošināšu, ka Eiropas Komisijai ir pareizie
instrumenti un spējas panākt tās digitālo pārveidi,
nepakļaujot sevi jauniem riskiem.”
Cilvēkresursu stratēģija
“Drīzumā mums būs cilvēkresursu stratēģija, kuru mēs jums
iesniegsim.” “Mums būs jāapsver, kā šos amatus var padarīt
pievilcīgākus.” “Pašlaik Komisijā starp jaunākās pakāpe s
administratoriem būtiski nepietiekami ir pārstāvētas desmit
tautības no dalībvalstīm, kas pievienojās pirms 2004. gada. Es
darīšu visu iespējamo, lai šī termiņa laikā šo tendenci mainītu.”
Līgumdarbinieku pieredzes zaudēšana līguma darbības
beigās: “problēma, kas jārisina.”
“Pārredzamībai,
integritātei,
pārskatatbildībai ,
profesionālismam un apņēmībai kalpot sabiedrības interesēm
arī turpmāk jābūt mūsu administrācijas pamatprincipiem. Es
nodrošināšu, ka Komisija rādīs ceļu, nosakot augstus
standartus saviem locekļiem un darbiniekiem.”
“[...] personāla stratēģijā [...] tiks aplūkoti arī vadības amati un
tas, kā tie ir aizpildīti, [...] par spīti Civildienesta noteikumu
nosacījumiem vienmēr pastāv iespējas veikt uzlabojumus.”

“Esmu apņēmies uzlabot saikni starp izdevumu programmas
darbības rezultātiem un budžeta plānošanu, īstenošanu un
pārskatu sniegšanu. Es arī piekrītu, ka jebkādai šādai budžeta
shēmai skaidri jābūt politikas virzītai un jānodrošina
programmu atkārtota pielāgošana saskaņā ar politikas
prioritātēm, pamatojoties uz darbības rezultātu informāciju
un tās novērtējumu.”

Dažādības un integrācijas harta/ diskriminācija/ aizskaroša
izturēšanās: “katrs atsevišķs gadījums ir viens gadījums par
daudz, tāpēc mums jāapmāca savi darbinieki, mums jāapmāca
sava vadība.” “Uz iepriekš minētās stratēģijas pamata mēs
esam izveidojuši attiecīgus kontaktpunktus [...], taču vienmēr
pastāv iespējas veikt uzlabojumus.”

“Kamēr dalībvalstis joprojām ir atbildīgas par dalīto
pārvaldību, es strādāšu arī, lai nodrošinātu izdevumu un
galveno datu vispusīgāku pārskatu.”

“Esmu apņēmies gūt rezultātus dzimumu līdztiesības jomā.”
Dzimumu kvotas: “tas varētu būt kaut kas tāds, kas mums
jāievieš arī šeit Briselē.”

Lai paātrinātu budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru:
“viens faktors ir tas, vai dalībvalsts spēj pietiekami ātri sniegt
datus.”

Dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta plānošanā:
“Esmu patiesi ieinteresēts redzēt vairāk apkopotus rādītājus,
kas ļautu gūt labāku priekšstatu par to, kāda ir situācija
dzimumu līdztiesības īstenošanas ziņā — ar mūsu budžeta,
dalībvalstu un mūsu partneru starpniecību. [...] Es vērsīšos pie
jums [...], lai kopīgi strādātu neformālā/formālā darba grupā,
kur mēs izskatīsim, kāda veida pasākumus var veikt, lai tagad
reāli sasniegtu mūsu mērķus. Es piekrītu, ka mēs atpaliekam,
bet tā iemesls ir arī komplicētais veids, kā mēs izlietojam
naudu, jo īpaši īstenojot daudzos projektus ar dalītu
pārvaldību.”

“Esam ņēmuši vērā jūsu ieteikumus Komisijas pārskat u
sniegšanas uzlabošanai un pilnveidošanai. Es pielikšu īpašas
pūles, lai to risinātu attiecībā uz katra ģenerāldirektorāta gada
darbības pārskatiem, programmu paziņojumiem, ko pievieno
budžeta projektam, un gada pārvaldības un darbības
pārskatiem.”
Digitālā administrācija
“Pastāv ļoti daudzveidīga IT sistēmu aina. Viens svarīgs
uzdevums nākotnei [...] ir tiekties saskaņot visas pastāvošās
atšķirīgās sistēmas [...] tas nav tikai jautājums par [...]
digitalizāciju Komisijā — tas ir jautājums par sadarbspēju ar
dalībvalstu un to dažādo iestāžu izmantotajām sistēmām; tam
būtu jāļauj paātrināt pārskatu sniegšanu.”

Dzimumperspektīva

ES finanšu interešu aizsardzība
“Ir absolūti nepieciešams ieviest tiesiskuma mehānismu,
nodrošinot Savienības budžeta aizsardzību gadījumā, ja
dalībvalstīs ir vispārējs līdzekļu trūkums.”
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“Es darīšu visu savu pilnvaru ietvaros, lai nodrošinātu, ka [...]
tas pastāv atsevišķi.” “Tam būtu jāpaliek spēkā pat ārpus
nākamās DFS [...], pie kuras mēs pašlaik strādājam.” “Pilnvarotā
Komisija nolēma, ka tiesiskuma novērtējums būtu jāveic par
visām dalībvalstīm [...], jo tas sniegs vispusīgu ainu, lai mēs
neradītu nevienlīdzīgas attieksmes iespaidu.” “Godīgs
starpnieks nozīmē vienādu attieksmi pret visiem neatkarīgi no
tā, cik liela vai maza ir dalībvalsts.”
“Es atvēlēšu nepieciešamos resursus Komisijas dienestu
darbību koordinēšanai attiecībā uz interešu konflikta
problēmām un gadījumiem, kā arī ciešāku attiecību ar
dalībvalstīm izveidei, lai risinātu potenciālas problēmas agrīnā
posmā.”
Padomes budžeta izpildes apstiprinājuma
neesība:
“Jautājums ir ņemts vērā, un es to risināšu. Parlamentam ir
vadošā loma šajā jautājumā, un mums tam ir jārada
sabiedrības atbalsts, vairojot izpratni par to, jo nodokļu
maksātājs nesapratīs, kāpēc tas notiek, un es domāju, ka šāda
rīcība mums palīdzēs nonākt pie ātrāka risinājuma”.
“Krāpšanās daļa starp kļūdām ir mazāk par 1 % — kaut gan arī
tas ir pārāk daudz; 0 % būtu ideāli — taču ir svarīgi [...] nošķirt
kļūdu un krāpšanos. [...] pat ja radusies kļūda, ir jāveic
finansiālas korekcijas. Viens no iemesliem, kāpēc joprojām ir
kļūdas, kāpēc vienmēr pastāv kļūdu risks, faktiski ir tas, ka
reizēm mūsu noteikumi ir pārāk sarežģīti, pārāk grūti
izpildāmi. Svarīgs jautājums ir vienkāršošana. [...] Mēs esam
guvuši labus rezultātus, taču joprojām ir jādara vairāk”.
“Pareiza finanšu pārvaldība un cīņa pret līdzekļu
piesavināšanos ir jānodrošina augstāko standartu līmenī,
vienlaikus tiecoties uzturēt kontroļu samērīgumu un
rentabilitāti.”
“Ja EIB izmanto ES naudu konkrētiem projektiem, Tiesai ir
iespēja auditēt konkrēto projektu.”

“Kas attiecas uz OLAF [Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai ]
un EPPO [Eiropas Prokuratūra] darbiniekiem, [...] — viņi strādās
kopīgi.” “EPPO ir jākļūst spējīgai darboties, un pēc tam mēs
redzēsim, kādas ir papildu vajadzības. Kopumā OLAF ir
ārkārtīgi svarīgs tās izmeklēšanas darbam, un tā tas būs arī
turpmāk, un lielākā daļa OLAF darbinieku paliks Briselē.”
Pievienošanās EPPO: “Attiecībā uz [...] tiem, kas vēl nav locekļi,
es nevaru viņus piespiest, taču es nepalaidīšu garām nevienu
iespēju mudināt viņus sekot. Galu galā tas ir arī jautājums par
to valstu reputāciju, kuras nav pievienojušās EPPO, un
ilgtermiņā viņu interesēs nav palikt malā.” “Svarīgi, ka tā kļūst
darboties spējīga. Tas notiks līdz 2020. gada 1. janvārim.”
“Komisijai ir nulles tolerance pret pārkāpumiem [...], kas skar
pašu resursus, un tā stingri vēršas pret jebkādām
nelikumībām. Es esmu apņēmies turpināt šo politiku.”

Iestāžu savstarpējās attiecības un labāka politikas
veidošana
“Es darīšu visu, ko spēju, lai nodrošinātu atklātu, godīgu un
objektīvu attiecību veicināšanu starp abām budžeta
lēmējinstitūcijas iestādēm.”
Sarunu par gada budžetu uzlabošana: “Es pilnīgi piekrītu un
pilnīgi saprotu jūsu neapmierinātību, [...] tas patiešām ir
neapmierinoši, ja pastāv saskaņošanas laikposms, bet pēc tam
šis laikposms netiek izmantots, un [...] pašā pēdējā brīdī ir quasi
faits accomplis. Es darīšu visu, lai to novērstu, lai organizētu
dažādas sanāksmes vai vismaz lai uzstātu uz dažādām
sanāksmēm, taču arī lai mēģinātu saprast, kas ir tehniskas
problēmas, kuras var ātri atrisināt, un kas ir mazāk svarīgas
politiskas problēmas, kuras var atrisināt ātrāk, tādējādi beigās
nonākot pie diviem vai trim galvenajiem tematiem, kurus
acīmredzami apstrīd vai pret kuriem iebilst Padome vai
Parlaments. Pēc tam mēs varam reāli izmantot šīs trīs nedēļas,
lai panāktu vienošanos.”
“Man budžets ir “akmenī iecirsta” politika, izteikta skaitļos.”
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Komisāra amata kandidātu uzklausīšana
2019. gada septembris – novembris

Uzklausīšanā uzņemtās saistības

PHIL HOGAN
Komisāra amata kandidāts
Tirdzniecība

Priekšsēdētājas vietnieka amata kandidāts Phil Hogan uzstājās Eiropas Parlamentā 2019. gada 30. septembrī, lai
atbildētu uz Starptautiskās tirdzniecības komitejas (INTA) sastāvā esošo EP deputātu jautājumiem. Uzklausīšanas laikā
viņš uzņēmās vairākas saistības, kas ir uzsvērtas šajā dokumentā. Šīs saistības attiecas uz viņa portfeli, kā aprakstīts
pilnvarojuma vēstulē, kuru viņam nosūtīja Eiropas Komisijas ievēlētā priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, tostarp:





vienlīdzīgi konkurences nosacījumi visiem;
Eiropas globālās līderības stiprināšana;
tirdzniecība ilgtspējīgai attīstībai un rīcībai klimata politikas jomā un
pārredzamākas tirdzniecības panākšana.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti attiecas tikai uz uzklausīšanā mutiski paustajām saistībām.
Publiskās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē. Komisāra
amata kandidātam pirms uzklausīšanas tika arī nosūtīti daži rakstiski jautājumi, uz kuriem viņš sniedza rakstiskas
atbildes.

Ārējo attiecību politikas departaments
Autori: Mario Damen, Wolfgang Igler
ES ārpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 639.308 — 2019. gada oktobris
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Vienlīdzīgi konkurences nosacījumi visiem
Multilaterālisms un PTO
“Vispirms mums jāatbalsta stabila, prognozējama un uz
noteikumiem balstīta tirdzniecības vide, stiprinot Pasaules
Tirdzniecības organizāciju (PTO).” [...] “Tāpēc, ja tikšu
apstiprināts, es darīšu visu iespējamo, lai novērstu PTO strīdu
izšķiršanas mehānisma sabrukšanu un rastu sistēmisku
risinājumu Apelācijas institūcijas reformēšanai. Vienlaikus es
smagi strādāšu kopīgi ar citām PTO loceklēm, lai atdzīvinātu
šīs organizācijas sarunu vadīšanas funkciju. Pirmām kārtām
mums būtu jākoncentrējas uz sarunu par zvejniecības
subsīdijām pabeigšanu, kā to paredz Ilgtspējīgas attīstības
14.6. mērķis. Iekšzemes pakalpojumu regulējumam un
ieguldījumu atvieglošanai būs vajadzīgs papildu stimuls [...].”
Airbus/Boeing: “Es aicinātu Amerikas Savienotās Valstis drīzāk
iesaistīties sarunās ar mums, nevis faktiski veikt “atdarīšanas”
tirdzniecības karu.”
Daudzpusējā ieguldījumu tiesa: “[...] mēs reāli atbalstām
daudzpusēju tiesu izveidi, un nepieciešamais darbs jau tiek
veikts [...].”
E-komercija
“Es arī vēlos sadarboties ar citiem, lai virzītu uz priekšu sarunas
par e-komerciju; un 2020. gada otrajā pusē sagatavot u
iniciatīvu jauna ceļa izveidei PTO virzībai uz priekšu.”
“Es strādāšu kopā ar priekšsēdētājas vietnieci Margarthe
Vestager, lai izstrādātu instrumentu, kas risinās ārvalstu
subsīdiju digitālajā jomā kropļojošās sekas — sevišķi mūsu
pašu iekšējā tirgū, un to, kā valstij piederoši uzņēmumi,
piemēram, Ķīnā, ir izmantoti šim nolūkam Eiropas Savienības
iekšējā tirgū.”
Negodīga tirdzniecības prakse
“Es arī pievienojos jūsu bažām, ka mums būtu vairāk jādara
mazo un vidējo uzņēmumu labā.”
“Mums jāveicina savstarpējas tirdzniecības apstākļi un godīga
konkurence, izlīdzinot konkurences nosacījumus gan iekšēji,
gan ārēji. Piemēram, izmantojot tādus instrumentus kā
Starptautiskā iepirkuma iniciatīva (IPI), [...]. Mums arī jācīnās
pret negodīgu konkurenci, apņēmīgāk risinot ārvalstu
subsīdiju, kas ietekmē ES uzņēmumus, problēmu [...].”
Ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšana
“Mums arī jāstiprina savas kritiskās infrastruktūras un
tehnoloģiskās bāzes drošība, kā noteikts 2019. gada marta
paziņojumā par Ķīnu. Mēs esam uzlabojuši savu iekšējo
instrumentu kopumu ar tādiem pasākumiem kā ES
mehānisms ieguldījumu izvērtēšanai, un mēs strādājam pie
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jautājuma, kā risināt ārvalstu valsts īpašumtiesību un ārvalstu
subsīdiju kropļojošās sekas iekšējā tirgū.”
“Es gribētu redzēt koordinētu un saskaņotu pieeju visām
Eiropas Savienības dalībvalstīm. [...]. Mums jāstrādā kopīgi, lai
pārliecinātos, vai varam izstrādāt ES nostāju šajā jautājumā, jo
ir būtiski stiprināt šo konkrēto mehānismu ieguldījumu
izvērtēšanai, ja gribam aizsargāt savas kritiskās tehnoloģijas
un savu kritisko infrastruktūru.”
Izpilde
“Tāpēc es uzskatu, ka ir svarīgi, lai mēs pastiprinātu centienus
īstenot un izpildīt spēkā esošos nolīgumus. Galvenā
tirdzniecības nolīgumu izpildes uzrauga iecelšana radīs šā
darba koordinācijas punktu, un es viņu lūgšu cieši sadarboties
ar jums, virzot mūsu izpildes programmu.”
“Es gribētu turpināt šo darbu iespējami drīzāk 2020. gadā.
Domāju, ka man un visām ieinteresētajām personām būtu
jāiesaistās komitejas darbā, lai mēs redzētu, kādi ir darba
uzdevuma kritēriji, ko mēs varam apvienot šīs konkrētās
jaunās nostājas mērķiem. Tai vajadzētu būt politiski atbildīgai,
[...].”
“Es to saskatu, būdams Tirdzniecības departamenta
ģenerāldirektora vietnieka statusā, un arī to, ka tai jābūt darba
uzdevumiem, kas tai faktiski piešķirs zināmas ambīcijas
saistībā ar nostāju.”
“[...] tai nebūs tie paši resursi, kas dublētu Eiropas Savienības
ombudu vai konkrētu sūdzību procedūru. Taču es vēlos
apspriest to, ko jūs domājat par varbūt koncentrētāku pieeju
šīm sūdzībām [...].”
“mums būs vispārējo preferenču shēmas (VPS) uzraudzības
sistēma, lai nodrošinātu, ka šajās valstīs tiek veikti atbildīgi
ieguldījumi un nenotiek dempings, par kuru mēs bieži
apsūdzam citus. [...] Mēs ļoti vēlamies īstenot reformu,
pamatojoties uz novērtējumu, ko 2018. gadā kopīgi veica jūsu
komiteja, Eiropas Komisija un Parlaments [...].”

Eiropas globālās līderības stiprināšana
“Tas, kā mēs tirgojamies, apliecina, kas mēs esam, kādas ir
mūsu vērtības un pārliecība. [...] Eiropas Savienībai vajadzēs
būt stiprākai globālai dalībniecei, un mums ir jāstiprina
Eiropas globālā līderība tirdzniecībā. Ikvienam ES tirdzniecības
politikas aspektam būtu jāparāda — vietēji un globāli — mūsu
saistību mērogs attiecībā uz mieru, uz pārticību un uz vides
izlaupīšanas izbeigšanu.”
ASV
“Esmu apņēmies strādāt pie pozitīvas transatlantiskas
programmas un būšu atvērts ātrai tirdzniecības strīdu
izšķiršanai ar saviem ASV partneriem.”

Komisāra amata kandidātu uzklausīšanās uzņemtās saistības
“Esmu gatavs politiski iesaistīties sarunās ar ASV, lai atrisinātu
mūsu tirdzniecības atšķirības. [...] vienlaikus iestājoties par
Eiropas Savienības interesēm. Es uzskatu, ka galvenais ir
nerimstoši koncentrēties uz savstarpēji izdevīgu dimensiju, un
nesenā darījuma [...] noslēgšana par liellopu gaļu pagājušaj ā
jūlijā ir skaidrs piemērs Eiropas Savienības gatavībai atrisināt
šo problēmu [...], taču darīt to dialoga un sadarbības ceļā.”

solījumus, un vienlaikus jāturpina mūsu centieni izveidot
dziļas un vispusīgas brīvās tirdzniecības zonas ar saviem
Vidusjūras reģiona dienvidu partneriem.”
Brexit: “[...] Komisija ir vispusīgi sagatavojusies bezlīguma
Brexit. [...] esmu pārliecināts, ka Eiropas Parlamentam un
Eiropas Padomei būs daudz ko teikt par pilnvarām, kas tiks
piešķirtas tirdzniecības komisāram apspriešanai [...].”

Ķīna
“Es īstenošu aktīvu dialogu un iesaisti, tostarp kopēju interešu
jomās, tādās kā klimata pārmaiņas, vides aizsardzība, PTO
reforma, tostarp rūpniecisko subsīdiju disciplīnā. Es arī
izvirzīšu par prioritāti mūsu notiekošās sarunas par
ieguldījumiem, lai panāktu jaunu līdzsvaru mūsu ieguldījumu
attiecībās ar Ķīnu. Mums ir jābūt stingriem, aizsargājot savas
intereses un vērtības, un man labi ir zināmas Parlamenta bažas
šajā saistībā. Mūsu pieejai Ķīnai būtu jāietver līdzsvara
atjaunošana mūsu tirdzniecības attiecībās un negodīgas
tirdzniecības prakses risināšana. Es nekautrēšos izmantot
mūsu tirdzniecības aizsardzības instrumentus šajā nolūkā, un
mūsu attiecību pamatā jābūt efektīvam savstarpīgumam
piekļuvē tirgiem un iespējās uzņēmumiem un ieguldītājiem.”
“Tādējādi mana un Komisijas prioritāte ir ieguldījumu tā
nolīguma kontekstā, kurš tiks noslēgts līdz 2020. gada
beigām, ļoti lielā mērā iekļaut jūsu minētos jautājumus.”
“tagad atkal tiek apspriesta valsts attīstības statusa definīcija.
[...] Kamēr būs valstis, kas vēlas saņemt īpašu un diferencētu
attieksmi, definīcijas pamatā vajadzētu būt vajadzībām un
pierādījumiem, nevis to piemērot dažām no spēcīgākajām
ekonomikām, kuras šajā kategorijā atrodas šobrīd.”
Āfrika
“Arī Āfrikai jākļūst par vēl lielāku mūsu prioritāti. Nesen
noslēgtā Āfrikas un Eiropas alianse, kas balstās uz vienlīdzīgu
locekļu politiku un ieguldījumu partnerību, ir solis šajā
virzienā.”
“[...]. Es domāju, ka rīt būs jauns sākums attiecībā uz mūsu
iesaisti ar Austrumāfriku ekonomisko partnerattiecību
nolīguma (EPN) izstrādes ziņā, un, iespējams, mēs varēsim to
pārstrādāt to par brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN), kas
iekļautu visus jūsu minētos jautājumus, tostarp dzimumu
līdztiesību.”
Citas valstis un jautājumi
“Kopumā attiecībā uz ASEAN es neredzu progresu uz reģionu
pamata, bet es redzu lielu progresu uz valstu pamata.”
“Mums arī jānodrošina, ka nolīgumi, kas noslēgti ar mūsu
austrumu kaimiņvalstīm, tiek īstenoti, izpildot visus to

Tirdzniecība ilgtspējīgai attīstībai un rīcībai
klimata politikas jomā
“[...] Tirdzniecībai jābūt ne tikai godīgai un atklātai, bet arī
ilgtspējīgai. Tirdzniecības politikai jāveicina tādu globālu
problēmu risināšana kā klimata pārmaiņas, vides aizsardzība
un darba standartu stiprināšana. Tāpēc tik svarīgas ir
Ilgtspējīgas attīstības nodaļas katrā nolīgumā ar to
saistošajām saistībām darba un vides jomā. Šo mērķu
īstenošanai esmu gatavs pilnīgi piemērot dažādos mūsu rīcībā
esošos instrumentus, izmantojot tirdzniecības preferences,
izmantojot divpusējos tirdzniecības nolīgumus, veicot
darbības daudzpusējā līmenī, piemēram, izveidojot tirgus
vides precēm un pakalpojumiem, kas palīdzētu izpildīt mūsu
starptautiskās klimata un vides saistības. Ja tikšu apstiprināts,
es plānoju arī sadarboties ar jums, lai atjaunotu mūsu
vispārējo preferenču sistēmu, kas sniedz preferenciālu
piekļuvi eksportam no jaunattīstības un mazāk attīstītajām
valstīm.”
“Mans mērķis noteikti būs ar PTO procesa starpniecību
integrēt ilgtspējīgas attīstības mērķus kā daļu no mūsu darba
programmas PTO [...] 15. punktu [...] plānam par [...] TSD
nodaļu, kas man ir ļoti svarīga. Tam nepieciešama lielāka
pilsoniskās sabiedrības iesaiste [...], lai nodrošinātu, ka mēs
reaģējam uz sūdzībām — arī ar finansiālu atbalstu.”
“Mercosur pamatnolīgums neapšaubāmi ir viens no tiem,
kuram mēs plānojam veikt ilgtspējības ietekmes novērtējumu,
ekonomisku analīzi, un tas viss būs pieejams, un mēs plānojam
veikt arī kumulatīvas ietekmes novērtējumu 2020. gadā, lai
gūtu priekšstatu, ko visi tirdzniecības darījumi, tostarp
Mercosur, nozīmē lauksaimniekiem attiecībā uz viņu
uzņēmējdarbību un viņu ievainojamību, jo sevišķi patēriņa
preču jomās.”
“Mēs visi esam satraukti par to, ko redzam notiekam
Amazones reģionā, bet mums pašlaik nav instrumentu, ārpus
Eiropas Savienības, lai efektīvi risinātu šīs problēmas bez
faktiskas zināmas sviras ietekmes uz tirdzniecības politiku, un
es domāju, ka galīgās ratifikācijas posmā mums faktiski var būt
liela sviras ietekme.”
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Piesardzības princips: “Mums beigās nācās uzstāt uz to, lai viņi
to darītu, jo tā sāka kļūt par sarkanās līnijas problēmu Eiropas
pusei, un, manuprāt, bez šā nosacījuma iekļaušanas nolīguma
nebūtu [...].”
Oglekļa ievednodoklis: “Mērķis ir novērst oglekļa emisiju
pārvirzi un nodrošināt, ka oglekļa uzņēmumi var darboties
vienlīdzīgas konkurences apstākļos, ja apvienosim šo nodokli
ar emisijas kvotu bezmaksas piešķiršanu ES emisijas kvotu
tirdzniecības sistēmā, jo ar bezmaksas kvotu piešķiršanu nav
izmaksu, kuras ir jākoriģē. [...] Tirdzniecības politika attiecībā
uz to, kā tā kļūst iesaistīta, noteikti ir aspekts, kas man būs
jāizpēta, cieši sadarbojoties ar F. Timmermans un P. Gentiloni.
[...] Domāju, mums nāksies pētīt, kuras iespējas ir savstarpēji
ļoti tuvas, jo mēs negribam nonākt situācijā, kurā mēs darām
visu, kas mums būtu jādara, bet mūsu konkurenti visā pasaulē
nedara neko.”
“Protams, ar tirdzniecības politiku var darīt vairāk, lai īstenotu
sviras ietekmi uz cilvēktiesībām, spīdzināšanu vai uz citām
problēmām, piemēram, dzimumu līdztiesību. Šie visi ir svarīgi
jautājumi, kuru risināšanā zināmu vietu var ieņemt
tirdzniecība. Ja no šīs komitejas nolemsit izvirzīt iniciatīvas
tiesības šajā jomā, es ar lielāko prieku tās atbalstīšu.” [...]
Tādējādi es gaidu sadarbību ar jūsu komiteju — ja šis kļūs par
komitejas prioritāti — saistībā ar jebkādu tehnisko atbalstu vai
ziņojumiem, vai uzklausīšanām, kas ir vajadzīgas, lai izstrādātu
šīs komitejas priekšlikumu par pienācīgu rūpību. Es ceru, ka
mani dienesti būs noderīgi šajā saistībā, un es to veicināšu.”
“[...] un ja šī komiteja nolems piešķirt prioritāti iniciatīvai par
pienācīgu rūpību kā daļu no jūsu turpmākās darba
programmas, kā daļu no iniciatīvas, ko ierosinājis Eiropas
Parlaments saskaņā ar ievēlētās priekšsēdētājas Ursula von der
Leyen noteiktajām politikas pamatnostādnēm, es ar prieku
iesaistīšos jūsu darbā attiecībā uz to, kādam vajadzētu būt šā
konkrētā priekšlikuma tvērumam.”
“Jā, es pamatošos uz C. Malmström lielajiem panākumie m
saistībā ar darba programmu dzimumu līdztiesības jomā. [...]
Es plānoju politikas izstrādes ziņā uzdot saviem dienestiem
apsvērt dzimumu ietekmējumu, kad turpmāk tiks ierosinātas
politikas iniciatīvas.”

“Es gribētu, lai mūsu starptautiskās konvencijas un mūsu
starptautiskie nolīgumi būtu atspoguļoti mūsu brīvās
tirdzniecības nolīgumos un lai tie būtu izpildāmi uz
daudzpusēja vai un divpusēja pamata — izmantojot
disciplīnu [...] ilgtspējīgas attīstības nodaļām.”
“[...] varat rēķināties ar manu apņemšanos, ka mēs
apspriedīsimies ar visām ieinteresētajām personām, tostarp
Parlamentu un tostarp šo komiteju, kā arī Padomi.”
“Pirmo reizi brīvās tirdzniecības nolīgumā šis konkrētais
nosacījums tika iekļauts 2009. gada nolīgumā. Tagad Eiropas
Savienība ir norādījusi [...], ka jābūt rīcības plānam, lai
nodrošinātu, ka Dienvidkoreja izpilda visas savas katrā nodaļā
paredzētās saistības. Tāpēc mēs speram nākamo soli, kas ir
strīdu izšķiršanas mehānisms, kurš atbilst tam, par ko tika
panākta vienošanās nolīgumā.”

Pārredzamākas tirdzniecības panākšana
“Es turpināšu pamatoties uz pārredzamo veidu, kādā
tirdzniecības politika tika izstrādāta iepriekšējā Parlamenta
pilnvaru periodā. Es regulāri apmeklēšu šo komiteju un
plenārsēdes, lai atbildētu uz jūs interesējošajiem jautājumiem.
Es arī nodrošināšu, ka jums būs savlaicīga piekļuve visai
vajadzīgajai informācijai. [...] Es sniegšu atbalstu, mudinot
Padomi uzklausīt jūsu viedokļus, virzoties uz priekšu
leģislatīvu dokumentu jomā un novēršot tirdzniecības
nolīgumu provizorisku piemērošanu, pirms jums bijusi iespēja
dot savu piekrišanu. Es sadarbošos ar jums, lai izstrādātu,
izskaidrotu un veicinātu mūsu tirdzniecības politiku cilvēkiem
Eiropā un ārpus tās. Svarīga ir precīza un profesionāla
komunikācija mūsu tirdzniecības attiecībās. Tāpēc mēs esam
atvērti jebkādām nepieciešamām diskusijām, lai darītu
zināmas tirdzniecības priekšrocības.”
“Es ļoti priecātos atbalstīt iniciatīvu par godīgu un ētisku
tirdzniecību, [...] un es ļoti priecājos atbalstīt ieguvumus arī
2020. gadā un pēc tam. [...]. Tirdzniecība [...] ietekmē daudzas
citas svarīgas darbības, ko mēs vēlamies integrēt šajos
nolīgumos kā daļu no mūsu citiem sabiedrisko preču politikas
virzieniem [...]. Tāpēc varat rēķināties ar manu apņemšanos, ka
mēs apspriedīsimies ar visām ieinteresētajām personām,
tostarp Parlamentu un tostarp šo komiteju, kā arī Padomi.”
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BRĪFINGS

Komisāra amata kandidātu uzklausīšana
2019. gada septembris – novembris

Uzklausīšanā uzņemtās saistības

MARIYA GABRIEL
Komisāra amata kandidāte
Inovācija, pētniecība, kultūra, izglītība un
jaunatne

Priekšsēdētājas vietnieka amata kandidāte Mariya Gabriel uzstājās Eiropas Parlamentā 2019. gada 30. septembrī, lai
atbildētu uz Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas (ITRE) un Kultūras un izglītības (CULT) komitejas sastāvā
esošo EP deputātu jautājumiem. Uzklausīšanas laikā viņa uzņēmās vairākas saistības, kas ir uzsvērtas šajā dokumentā.
Šīs saistības attiecas uz viņas portfeli, kā aprakstīts pilnvarojuma vēstulē, kuru viņai nosūtīja ievēlētā Eiropas Komisijas
priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, tostarp:



izglītība, pētniecība un inovācija un
kultūra, jaunatne un sports.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti attiecas tikai uz uzklausīšanā mutiski paustajām saistībām.
Publiskās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē. Komisāra
amata kandidātei pirms uzklausīšanas tika nosūtīti arī daži rakstiski jautājumi, uz kuriem viņa sniedza rakstiskas atbildes.

Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments
Struktūrpolitikas un kohēzijas politikas departaments
Autori: Frédéric Gouardères, Pierre Hériard, Katarzyna Iskra
Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 636.438 — 2019. gada novembris
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Izglītība, pētniecība un inovācija

Izveidot patiesu Eiropas pētniecības telpu

Nodrošināt raitu vienošanos par turpmāko
pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” un tās pilnīgu
īstenošanu

“Es gribu iedvest jaunu dzīvību Eiropas pētniecības telpai.”

“[…] neviens lēmums netiks pieņemts, ja iepriekš nebūs
notikusi apspriešanās ar Parlamentu un tas netiks informēts
par procesu.”
“Attiecībā uz budžetu es skaidri nostājos Eiropas Parlamenta
pusē. Es apņēmīgi aizstāvēšu budžeta palielinājumu
pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”, jo būs jāsaprot, ka
budžets pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa” nav izdevumi
— tas ir ieguldījums.”
“Tāpēc mans nodoms ir ļoti cieši sadarboties ar Parlamentu
tieši tagad. Es negaidīšu, kamēr, piemēram, 2021. gadā sāksie s
misijas, lai informētu Parlamentu par notiekošo. Tādēļ es
ierosināju misiju padomēm un misiju valdēm katru reizi iecelt
personu, kas būs Parlamenta kontaktpersona, kura spēs
jebkurā laikā atbildēt uz jautājumiem un informēt par procesa
attīstību un to, kā lēmumi tiek pieņemti.”
“Pēc tam, virzoties vēl tālāk, es gribētu uzstāt uz iespēju uzsākt
informācijas kampaņu un nodrošināt, ka “zinātne satiekas ar
jauniešiem.” Tāpēc es organizēšu iniciatīvu “zinātne satiekas
ar reģioniem un skolām”, lai pētnieki iepazīstinātu jauniešus ar
savu pētījumu rezultātiem un iedvesmotu viņus iet šo ceļu.”
“Attiecībā uz humanitārajām un sociālajām zinātnēm man ir
pilnīgi skaidrs: es vēlos tās integrēt visā pamatprogrammā
“Apvārsnis Eiropa) — ne tikai misijās, bet arī pirmajā un trešajā
pīlārā. Pirmām kārtām tāpēc, ka es negribētu tās sadalīt
fragmentos. Es gribētu, lai tās tiek ņemtas vērā katru reizi, kad
mēs mēģinām veikt inovāciju saskaņā ar trešo pīlāru, vai arī
mums būs misijas saskaņā ar otro pīlāru.”
“Ja mēs patiesi gribam panākt, ka nav izņēmumu, kas neatbilst
kritērijiem, kuriem mēs ticam, man tas ir viens vārds: proti,
pārredzamība. Ja mēs patiesi gribam zināt, kā Eiropas
Inovācijas padome atlasa šos projektus, mums jāsaņem
regulāra informācija par atlases procesu.”
“Es gribētu uzņemties reālas saistības ar saviem dienestiem —
pirms “Apvārsnis Eiropa” īstenošanas doties uz reģioniem
dažādās valstīs un runāt par “Apvārsnis Eiropa”.”
Nodrošināt pietiekamas ieguldījumu plūsmas
revolucionārai pētniecībai un radikālai inovācijai
“Tāpēc es pievērsīšu ārkārtīgi lielu uzmanību tam, lai nākamās
rūpniecības politikas stratēģijas ietvaros, izmantojot
pētniecību un inovāciju, Eiropa iegulda gudri, Eiropa rēķinās
ar saviem līdzekļiem, taču lai Eiropa arī nevilcinās būt nākamā
inovācijas viļņa virsotnē.”

PE 629.837

“Es patiesi gribu palīdzēt atdzīvināt Eiropas pētniecības telpu:
viena no problēmām, ko vēlos izvirzīt priekšplānā, ir tieši
intelektuālā darbaspēka emigrācija un tas, kā piesaistīt un
saglabāt talantus.”
“Es pieskaršos vienam vēl daudz jutīgākam jautājumam, un tās
ir pētnieku algas. Mēs esam apņēmušies veikt pētījumu, sekot
attīstības tendencēm, un esmu pārliecināta, ka šīs attīstības
tendences sniegs mums daudzas mācības, lai mēs spētu
rīkoties ātrāk.”
“[...] mēs esam apņēmušies domāt par stimulu, stipendiju, kas
ļautu pētniekiem atgriezties mājās un spēt veikt pētniecību
tur.”
“Eiropas Komisija paziņojumu par Eiropas pētniecības telpu
izdos 2020. gada otrajā pusē.”
Nodrošināt, ka pētniecības, politikas un ekonomikas
prioritātes iet roku rokā
“Pateicoties Eiropas Inovācijas padomes izveidei, nākamaj ā
pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” trešais pīlārs “Inovatīva
Eiropa” būs koncentrēts galvenokārt uz MVU. Mūsu mērķis ir
izveidot MVU paredzētu vienas pieturas aģentūru, lai tie
varētu iesniegt inovatīvas idejas un produktus un lai palīdzētu
tiem ātrāk piekļūt tirgum. Tie var piedalīties arī citās
aktivitātēs. Es domāju, piemēram, par Eiropas Inovāciju un
tehnoloģiju institūtu un dažādām zināšanu un inovāciju
kopienām. Mums jānodrošina sinerģijas abu starpā.”
“Mums jāpalīdz energoietilpīgiem reģioniem un ogļu ieguves
apgabaliem to pārejā uz mazoglekļa ekonomiku — mums
jānodrošina prasmes. Šeit galvenā nozīme būs izglītībai un
apmācībai. Mums jānodrošina, ka šie reģioni var paļauties uz
resursiem, lai tie vispār nezaudētu savu konkurētspēju.”
“Es atbalstīšu kosmosa tehnoloģijas, īpaši tādēļ, ka to
potenciāls ir milzīgs, taču arī un galvenokārt tādēļ, ka kosmosa
pakalpojumi paver tirgus jaunos tirgos un jaunos lietojumos.”
“Es uzstāšu, lai Eiropas Inovāciju padome būtu vienas pieturas
aģentūra, kam MVU būs piekļuve, tā būs mērķgrupa. Sevišķi
tāpēc, ka Parlaments ļoti skaidri noteica: 70 % budžeta tiks
atvēlēti MVU.”
“Tagad es gribētu, lai MVU visos reģionos apzinās šīs iespējas
— ir skaidrs, ka mēs neveidojam slēgtus klubus. Tāpēc es arī
pievērsīšu īpašu uzmanību Eiropas Inovācijas institūtam, jo arī
viņiem ir iniciatīvas, kas ir vērstas uz reģionālo inovāciju. Tās ir
vērstas arī uz maziem un vidējiem uzņēmumiem.”

Komisāra amata kandidātu uzklausīšanās uzņemtās saistības
“Mēs esam ļoti stipri zinātnē, mēs esam zinātnes priekšplānā.
Vienlaikus mums ir jālolo zinātne, jo tā ir mūsu izejmateriāls.
Taču mēs esam atpalikuši inovācijas ziņā. Tāpēc es likšu
stingru uzsvaru uz izmaiņām, kas vajadzīgas, lai iespējami
drīzāk integrētu šo izmantošanas un komercializācijas kultūru,
tostarp universitātēs.”
“Ja gribam gūt panākumus klimata pārejā, ja gribam, lai mums
būtu šis slavenais Eiropas zaļais kurss, tas nebūs iespējams bez
pētniecības un inovācijas. Šā iemesla dēļ, protams, es
atbalstīšu visus tos projektus, kuri ļaus mums samazināt
emisijas, veikt ieguldījumus ūdeņradī un, iespējams, rast
risinājumus, kuri mums vēl nav zināmi.”
“Ja mēs patiesi gribam gūt panākumus, esot autonomi, ja
gribam izmantot jauno inovāciju vilni — ir laiks ieguldīt.
Eiropai ir savi līdzekļi, un tagad ir laiks ieguldīt, lai pēc tam
garantētu mūsu tehnoloģisko suverenitāti.”
Atbalsts mērķim trīskāršot Erasmus+ programmu
“Es stingri atbalstīšu Erasmus budžeta trīskāršošanu, ko darīt ir
prasījis Parlaments un ko saistību veidā ir apstiprinājusi
Komisijas ievēlētā priekšsēdētāja.”
Centieni nodrošināt zaļāku un iekļaujošāku Erasmus+
programmu
“Es ierosināšu arī zaļu Erasmus. Domāju, ka mūsu jaunieši
mums ir snieguši ļoti stipru vēstījumu: vides aizsardzība un
mūsu paradumu maiņa prasa mums rīkoties. Tā ir konkrēta
doma.”

“Mēs nemācāmies tikai skolas, universitātes vai darbvietas
četrās sienās. Tā ir daļa no domāšanas par mūžizglītību un
prasmju attīstīšanu, nevienu nešķirojot pēc vecuma [...]. Tas ir
Erasmus+ mērķis, un es gribu nodrošināt, ka šī programma ir
atvērtāka [...]. Ir svarīgi dažādot karjeras un personalizēt
iespējamos pilnveides ceļus. Es pievērsīšu uzmanību tam, kā
Eiropas universitātes to ņem vērā.”
“Es no visas sirds aizstāvu akadēmisko brīvību. Es aizstāvēšu
pētniecības brīvību, ko virza zinātkāre [...]. Man tas ir patiešām
svarīgi. Tas neattiecas tikai uz pētniecības brīvību vai
finansējumu. Tas ir viens no mūsu principiem. Mums ir hartas
Eiropas līmenī, un tās nav nejaušas. Es patiesi darīšu visu, kas
ir manos spēkos, lai nodrošinātu, ka tās tiek ievērotas.”
“Es pievērsīšu īpašu uzmanību pētniecībai, kas ļaus mums
veikt ievērojamus pavērsienus. Tāpēc es citēju Eiropas
Pētniecības padomi un uzstāju, ka ir svarīgi saglabāt
progresīvo pētniecību.”
“[jautājums par atvērto zinātni] man ir ļoti tuvs, un es pie tā
strādāšu. [...] Es domāju, piemēram, kā Eiropas pētniecības
satvarā iedvesmot pētniekus, kuri atbalsta atvērto zinātni [...].”
Vadība Digitālās izglītības rīcības plāna atjaunināšanas
jomā
“Kritiska domāšana ļauj pieņemt informācijā balstītus
lēmumus. Mēs to atzinīgi vērtējam un turpināsim darbu šajā
virzienā. Kā daļu no nākamā digitālās izglītības plāna, kuru
mēs gribam atjaunināt līdz nākamajam gadam, mēs plānojam
risināt plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes jautājumu. Manā
skatījumā tas ir galvenais dezinformācijas apkarošanas
elements.”

“Erasmus ir simbols, ar ko mēs ļoti lepojamies. Es atbalstīšu
visus pasākumus, kas to padara iekļaujošāku arodizglītībai un
apmācībai, un darbinieku apmācībai [...]. Es gribētu, lai
nākotnē būtu vairāk projektu, kuros tiek ņemtas vērā vietējo
kopienu specifiskās īpašības, un es vēlos, lai šādu iniciatīvu
skaits pieaugtu [...]. Es gribētu, lai programma Erasmus ir
koncentrēta uz neformālu līmeni, mazām organizācijām,
vietējām iestādēm, lai saprastu, kā mēs varam mēģināt radīt
kādus ļoti atšķirīgus projektus.”

Kultūra, jaunatne un sports

Padarīt Eiropas izglītības telpu par realitāti līdz
2025. gadam

Nodrošināt pilnīgu jaunās Eiropas darba kārtības kultūrai
īstenošanu

“Es arī gribētu uzstāt uz jauno ideju par Eiropas izglītības telpu.
Sākot no šā brīža, mums ir jānodrošina, ka pētniecība ir pilnīgi
integrēta jaunajā redzējumā par Eiropas universitātēm.”

“Kultūra vienmēr būs manas darba kārtības galvenajā vietā.
Kultūra ir iespēja strādāt pie iekļaujošākas

“Es patiesi gribētu ieviest Eiropas studenta karti līdz
2021. gadam [...] kā papildinājumu valsts identifikācijas kartei
[...], lai katrs students varētu izmantot šo karti, arī atrodoties
ārzemēs.”
Veicināt izcilību un tīklu veidošanu starp Eiropas
universitātēm
“Attiecībā uz Eiropas universitātēm mēs atrodamies gara ceļa
pašā sākumā [...]. Mans jautājums universitātēm būtu šāds: vai
jums ir kopīgs stratēģisks redzējums un vai jūs dodaties vienā
virzienā? Vai mēs gribam kopējas stratēģiskas programmas,
kas var nodrošināt, ka izglītība un profesionālā attīstība tiek
ņemta vērā?”

“Viltus ziņu un dezinformācijas jomā nākas saskarties ar
problēmu, kas man ir ļoti tuva. Es vienmēr esmu ļoti skaidri
paudusi savu viedokli par to, cik svarīgs ir līdzsvars starp vārda
brīvību un brīvu piekļuvi informācijai, kā arī pārredzamību un
atbildību.”

Eiropas, inovatīvākas Eiropas un palīdzēt mums tikt galā ar
jaunajām globālajām problēmām.”
Izstrādāt veidus, kā stiprināt Eiropas apņemšanos
saglabāt un aizsargāt mūsu kultūras mantojumu
“Saglabājot mūsu mantojumu, atbalstot mūsu mākslinieku
radošumu un veicinot tehnoloģisko inovāciju, mēs palīdzēsim
veidot vienotāku un miermīlīgāku Eiropas sabiedrību, kam
vajadzētu būt stiprākai pat vēl vairāk neprognozējamā
pasaulē.”
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“Es veltīšu uzmanību kultūras mantojuma digitalizācijai. [...] Es
izmantošu arī “Europeana”. Mums vajadzīgas iniciatīvas, kas ir
pievilcīgākas jauniešiem un cilvēkiem, kuriem nav piekļuves
kultūrai.”
“Pirmajam mūsu kultūras [mantojuma] politikas pīlāram jābūt
pieejamības palielināšanai. To dara, piemēram, digitalizācija
un Eiropas inovācijas galvaspilsētas.”
Veicināt radošās nozares kā inovācijas, darbvietu un
izaugsmes katalizatoru
“Portfelī, ko ievēlētā priekšsēdētāja man ir paredzējusi [...], ir
iekļautas tādas svarīgas programmas kā “Apvārsnis Eiropa”,
Erasmus, Radošā Eiropa vai DiscoverEU. Tās veido saskaņot u
veselumu, un mums ir jārada sinerģijas, mums jāpanāk, lai tas
viss darbojas. Kopsaucējs visās šajās jomās ir tas, ka tas skar
iedzīvotājus viņu ikdienas dzīvē, iemieso talantu Eiropu un
siržu Eiropu.”
“Es
palikšu
uzticīga
[Radošās
Eiropas
budžeta]
palielinājumam, ko mēs prasījām Es to nodrošināšu, mēģināšu
panākt un panākšu iespējami labāko ietekmi, strādājot kopā
ar citām programmām, piemēram, “Apvārsnis Eiropa”.”
“Es atkārtoti apliecinu atbalstu MVU, sevišķi attiecībā uz
kultūru — tā ir joma, kurā mēs patiesi varam rēķināties ar
radošumu un inovāciju. Programmā “Radošā Eiropa” pastāv
doma par radošas inovācijas laboratorijām. [...] Es sagaidu, ka
MVU tām būs privileģēta piekļuve. [...] Ļoti svarīgi ir arī
nodrošināt, lai tās saņemtu taisnīgu daļu saskaņā ar “Apvārsni s
Eiropa”. Mums arī jāpiešķir lielāka redzamība dažādiem
piemēriem, kas jau darbojas.”
“Šajā nolūkā mums iespējami vairāk jāsinhronizē savas
darbības ar komisāra amata kandidātu S. Goulard. [...] es
centīšos faktiski radīt vairāk sinerģiju ar iespējām, kas pastāv
programmā “Apvārsnis Eiropa”.”
“Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts plāno 2022. gadā
izveidot jaunu ZIK [zināšanu un inovāciju kopiena] par

radošajām un kultūras nozarēm. Būtu ļoti svarīgi tieši tagad
apsvērt iespējamās sinerģijas, lai redzētu, kā tās var
sadarboties, un pēc tam sadarbībā iekļaut to, kas jau tiek darīts
“Apvārsnis Eiropa” līmenī. Tas prasīs pastāvīgu sadarbību un
koordināciju, nodrošinot, ka jautājumi saistībā ar audiovizuālo
saturu netiek atstāti pilnībā tikai programmas MEDIA ietvaros,
bet tā vietā nodrošinot, ka pastāv citi pētniecības un inovācijas
noieta tirgi saskaņā ar “Apvārsnis Eiropa” un Eiropas Inovāciju
un tehnoloģiju institūtu.”
“Mēs esam radījuši izņēmumus pētniecībai, izglītībai,
bibliotēkām un kultūras mantojumam [Autortiesību
direktīvā]. Tagad es vēlos ciešāk uzraudzīt procesu, lai redzētu,
kā tas tiek īstenots.”
“Šodien mums jāpielāgo mūsu [E-komercijas direktīvas]
noteikumi digitālās pārveides jaunajai realitātei.”
Veicināt sportu kā iekļaušanas un labklājības
instrumentu
“[Erasmus+] sporta daļa var būt ļoti efektīva migrantu
integrēšanai, ir uzsāktas programmas, tostarp radikalizācijas
novēršanai, priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai
un cilvēku atpalicības kultūras ziņā novēršanai.”
“Sporta jomā [...] mans atslēgvārds ir iekļautība. Es gribu
nodrošināt, ka personas ar samazinātu mobilitāti var tikt
iekļautas.”
Veicināt kultūras sadarbību kā daļu no Savienības
partnerībām ar pasaules valstīm
“Kultūras diplomātija ir reāls maigās varas instruments un ļauj
mums uzturēt atvērtu dialogu. [...] Mūsu partneriem
Rietumbalkānos ir jādzird, ka mēs viņiem nodrošināsi m
taustāmu atbalstu. [...] Tā ir lieliska jaunu talantu “audzētava” .
Radošās nozares un kultūra ir plaši atzītas, un šī ir joma, kurā
mēs turpināsim īstenot ļoti ciešu sadarbību.”
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Komisāra amata kandidātu uzklausīšana
2019. gada septembris – novembris

Uzklausīšanā uzņemtās saistības

NICOLAS SCHMIT
Komisāra amata kandidāts
Darbvietas un sociālās tiesības

Komisāra amata kandidāts Nicolas Schmit uzstājās Eiropas Parlamentā 2019. gada 1. oktobrī, lai atbildētu uz
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas (EMPL) un Ekonomikas un monetārās komitejas (ECON) sastāvā esošo EP
deputātu jautājumiem. Uzklausīšanas laikā viņš uzņēmās vairākas saistības, kas ir uzsvērtas šajā dokumentā. Šīs
saistības attiecas uz viņa portfeli, kā aprakstīts pilnvarojuma vēstulē, kuru viņam nosūtīja ievēlētā Eiropas Komisijas
priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, kuras ir koncentrētas uz:


Eiropas sociālās dimensijas stiprināšanu;

kā arī papildu jautājumiem, kurus viņš izvirzīja uzklausīšanas laikā, tostarp:




nodarbinātības un kvalificēta darbaspēka veicināšana;
pienācīgu darba apstākļu un darba aizsardzības nodrošināšana un
cieša sadarbība ar Eiropas Parlamentu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti attiecas tikai uz saistībām, kas ir izteiktas mutiski uzklausīšanas
laikā. Publiskās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē.
Komisāra amata kandidātam pirms uzklausīšanas tika arī nosūtīti daži rakstiski jautājumi, uz kuriem viņš sniedza
rakstiskas atbildes.

Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments
Autors: Stefan Schulz
Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 638.439 — 2019. gada novembris
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Eiropas sociālās dimensijas stiprināšana
Eiropas sociālo tiesību pīlārs
“Ciešā sadarbībā ar Parlamentu es izstrādāšu rīcības plānu
pīlāra īstenošanai gan Savienības līmenī, gan katrā dalībvalstī,
pamatojoties uz Komisijas priekšsēdētāja J. C. Juncker vadībā
gūtajiem panākumiem un uz ievēlētās priekšsēdētājas Ursula
von der Leyen noteiktajām politikas pamatnostādnēm.”
Taisnīga minimālā alga
“Es izvirzīšu juridisku instrumentu, lai nodrošinātu, ka ikviens
darbinieks mūsu Savienībā saņem taisnīgu minimālo algu. Tas
nenozīmē viena ES algu līmeņa noteikšanu, un es īpašu
uzmanību pievērsīšu dažādu dalībvalstu sociālajiem
modeļiem.”
“[...] šajā minimālo algu satvarā nekādā ziņā [...] netiks
apšaubīta uz koplīgumiem balstītā sistēma, kura nodrošina
labas algas valstīs, kurās to piemēro, un mēs nespiedīsim šīs
valstis — nekādā ziņā — mainīt to ļoti seno un labi izveidoto
tradīciju.”
“Domāju, mēs neradīsim grūtības un neapdraudēsim šo
sistēmu, izveidojot minētā veida Eiropas minimālo algu
satvaru. Jāsaglabā tas, kas darbojas labi. Nav jālabo tas, kas
darbojas labi. Šī ir garantija, kuru varu jums sniegt.”
Eiropas
sistēma

bezdarbnieku

pabalstu

pārapdrošināšanas

“Ekonomikas un monetārās savienības noturīgums ir atkarīgs
no stabilizācijas funkcijām. Nākamā Eiropas bezdarbnieku
pabalstu pārapdrošināšanas sistēma būs jāizstrādā ļoti rūpīgi,
lai nodrošinātu ātru reakciju uz satricinājumiem, vienlaikus
saglabājot bezdarbnieku atbilstīgu aizsardzību.”

svarīgs jautājums daudziem no jums. Es apliecinu, ka tā tiks
ātri ieviesta un nodrošināta ar atbilstīgiem līdzekļiem savu
uzdevumu izpildei.”
Sociālā dialoga veicināšana
“Sociālais dialogs būtu jāveicina visos līmeņos, jo Savienības
sociālais dialogs var īstenoties tikai starp stipriem un
autonomiem valstu sociālajiem partneriem. Tāpat būtu
jāatbalsta arī darba koplīguma slēgšanas sarunas, jo tās ir
svarīga mūsu sociālās tirgus ekonomikas iezīme.”
“Ir būtiski, ka šajā ekonomikas nestabilitātes laikā mēs
nodrošinām, lai atkal tiktu stiprināti sociālie partneri abās
pusēs. Eiropas Savienības, Komisijas, rīcībā ir līdzekļi tā
paveikšanai. Šīs iestāžu darbības uzlabošanas kontekstā
mums ir daudz iespēju — tostarp finanšu iespēju — un tās ir
jākoncentrē uz valstīm, kurās sociālā partnerība gandrīz nav
pazīstama.”
“Esmu iecerējis aicināt Ekonomikas un sociālo lietu komiteju
veikt pētījumu, kā Eiropā atkal stiprināt un veicināt darba
koplīguma slēgšanas sarunas. ESAO (arī) strādā pie šā
jautājuma, tāpat kā to dara SDO, un mums arī ir jāsmeļas
iedvesma no viņu konstatējumiem.”
Eiropas Sociālais Fonds+ (ESF+)
“Ieguldījumi cilvēkos ir jāatzīst kā ieguldījumi labākā nākotnē.
Eiropas Sociālais Fonds+ ir Savienības galvenais instruments.
Tas ir instruments, ar ko atbalstīt pīlāra principu īstenošanu,
nodrošinot resursus.”
“[...] protams, līdzekļi, kas mums jāatvēl jaunatnes bezdarba
problēmas risināšanai, ir īpaši jāatvēl tur, kur jaunatnes
bezdarbs joprojām ir liela problēma. Ja jaunatnes bezdarba
līmenis ir zems, šo problēmu risināt ir vieglāk, bet mums ir
jāvirza savi resursi tur, kur jaunatnes bezdarba koncentrācija ir
augsta.”

“Ekonomikas satricinājumi, un ļoti bieži asimetriski
satricinājumi, diemžēl ir mūsu ekonomikas modeļa
neatņemams elements. Mums ir jāmazina šie satricinājumi —
runa ir par to. Nevis organizēt kāda veida pastāvīgus
pārvedumus no viena uz otru, bet nodrošināt, pirmkārt, ka
šāda asimetriska satricinājuma gadījumā skartā ekonomika
neiekrīt bezdibenī, un, otrkārt, ka cilvēkiem šajā ekonomikā ir
piekļuve zināma veida drošības tīklam, pat ja valstij finansiālu
un budžeta iemeslu dēļ ir lielas grūtības turpināt tā
nodrošināšanu.”

“Visam minētajā programmā [...] ir viens mērķis: sociālās
aizsardzības stiprināšana [...] Eiropā. Stiprināšana, no jauna
aktivizējot sociālo progresu un vienlaikus pielāgojot to
mainīgajai ekonomikai, mainīgajai ekonomikas videi un jo
īpaši globalizācijai. Mēs nedrīkstam būt naivi, saskaroties ar šo
globalizāciju, tāpēc mums jānāk klajā pašiem ar savām idejām,
savām koncepcijām par to, kā [to] pārvaldīt.”

Eiropas Darba iestāde

Eiropas Garantijas bērniem izstrāde

“[...] jaunizveidotajai Darba iestādei var būt svarīga nozīme,
nodrošinot sadarbību starp valstu iestādēm, proti, veicot
kopīgas pārbaudes. No pagājušās nedēļas diskusijas šajā
komitejā es zinu, ka Eiropas Darba iestādes praktiska izveide ir

“Bērna nabadzība grauj šīs personas nākotni, jo būt
nabadzīgam bērnam ļoti bieži nozīmē kļūšanu par nabadzīgu
pieaugušo. [...] Mums jāpārvirza [...] [pašreizējo] darbību
uzmanības centrs [uz nabadzīgo bērnu situācijas uzlabošanu].
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Sociālās aizsardzības stiprināšana

Komisāra amata kandidātu uzklausīšanās uzņemtās saistības
[...] Mums tās pirmām kārtām jākoncentrē uz tiem, kuriem
mūsu sabiedrībā tas ir vajadzīgs visvairāk [...]. [...] Es varētu
iztēloties [mūsu pieejas] pamatošanu uz Parlamentā paveikto
darbu, lai gūtu sava veida ieteikumus. [...] Esmu sapratis, ka
vērienīga visiem piemērota politika nav iespējama bez
finansējuma. Esmu ņēmis vērā Eiropas Parlamenta teikto, un
[...] es noteikti iekļaušu to diskusijās, tostarp ar Padomi.”
Minimālo ienākumu standarti
“[...] ir [...] vispārējas intereses ir garantēt, lai ikviens Eiropas
iedzīvotājs varētu dzīvot pienācīgos apstākļos, pat ja šī
persona nevar rīt iesaistīties darba tirgū un [...] saviem spēkiem
nopelnīt sev iztiku, tāpēc mums jāmeklē noteikti kritēriji,
mērķrādītāji, lai ļautu cilvēkiem dzīvot pienācīgu dzīvi. [...] tajā
jāņem vērā kopējais dzīves standarts un situācija —
ekonomiskā, finanšu, budžeta situācija — taču tam ir arī
jāgarantē pienācīgi dzīves apstākļi katram Eiropas
iedzīvotājam, lai kur arī tas dzīvotu.”

Nodarbinātības un kvalificēta darbaspēka
veicināšana
Nediskriminācija un iekļautība
“Es veicināšu Eiropas darba tirgu, kas garantē piekļuvi un labas
iespējas ikvienam un jo īpaši personām ar invaliditāti,
migrantiem, romu kopienām un vistrūcīgākajām personām.”
“[...] noteikti es cīnīšos par to [...], lai gādātu, ka šis ikvienas
personas nediskriminācijas jebkāda iemesla dēļ princips tiek
patiešām piemērots un izpildīts.”
“[...] mums jāatvēl vairāk līdzekļu, vairāk resursu — arī no ESF
— politikai, kas ietver visas to personu kategorijas, kuras
saskaras ar lielākām grūtībām darba tirgū, un personas ar
invaliditāti ir to vidū. [...] Es patiesi gribētu izvirzīt šo tematu
par vienu no mūsu lielajiem mērķiem, par vienu mūsu
lielajiem uzdevumiem turpmākajos gados: dot iespēju
ikvienam, tostarp personām ar invaliditāti.”
“[...] ir jābūt progresīvai personu [ar invaliditāti] integrācijai [...]
darba pasaulē. Uzņēmumi, kas to dara, ir jāatbalsta, tiem ir
jāpalīdz. [...] arī sociālā ekonomika var būt atbilde uz šo
jautājumu.”
“Acīmredzami ne visām valstīm ir zināms precīzi viens un tāds
pats sociālās ekonomikas modelis. Mums jāciena atšķirīgas
kultūras [...]. Tomēr es domāju, ka pastāv daudz iespēju
kopīgai rīcībai. 2011. gadā komisārs M. Barnier un komisār s
L. Andor, kā arī komisārs A. Tajani organizēja sociālu
uzņēmējdarbības konferenci, kas reāli radīja pozitīvu sociālās
ekonomikas dinamiku Eiropā. Tāpēc man ir ideja — atkal

kopīgi ar citiem komisāriem — [...] faktiski atkārtot šādu
iniciatīvu, lai pulcētu ieinteresētās personas un izstrādātu
plānu sociālās ekonomikas veicināšanai.”
Garantijas jauniešiem stiprināšana
“[...] mums jāpārstrādā, jāapsver no jauna, jāpielāgo Garantija
jauniešiem pašreizējai situācijai. [...] digitālās pārejas situācija
pastāv visur, un diemžēl pat jauniešiem [...] ne vienmēr ir
zināšanas, kas vajadzīgas šai jaunajai digitālajai ērai. Tāpēc
viena no manām idejām ir katram jaunietim, kas piedalās
Garantijā jauniešiem vai ir bezdarbnieks, ieviest viņa
zināšanām pielāgotu digitālo pamatapmācību, pielāgojoties
arī darbam, kuru tas vēlas iegūt, taču katram jaunietim ir jābūt
instrumentiem, lai iesaistītos digitālajā darba tirgū.”
Prasmju programmas atjaunināšana
“Cilvēkiem ir vajadzīga pavadība gaidāmajās pārejās, radot
viņiem iespēju atjaunināt savas prasmes atbilstīgi ekonomikas
attīstībai. Tam vajadzīgi ieguldījumi, kā arī karjeras un prasmju
politika ar uzlabotiem instrumentiem, kas atbalstītu visas
pārejas karjerā neatkarīgi no vecuma. Es izpētīšu ieceri par
atsevišķiem mācību kontiem personām darbspējīgā vecumā.”
“[...] arodizglītība ir būtiska, un arodizglītība nav otršķirīga. [...]
Nē. Arodizglītība ir viens no labākajiem [...], un tāpēc mums ir
jāsaglabā, jāatbalsta arodizglītība.”
“[...] profesionālā pilnveide ir nākamo gadu centrālais
jautājums. Mums patiesi ir jāgādā, ka ne tikai jaunieši apgūst
pareizās prasmes, [...], bet arī tie, kas jau strādā, profesionāli
pilnveidojas vai pārkvalificējas, lai būtu sagatavojuši e s
izmaiņām savā darbā [...]. [...] ESF+ ir jāatvēl vairāk līdzekļu
prasmju apguvei un profesionālajai pilnveidei. Šis ir būtisks
jautājums, un tas ir reāli jāintegrē arī konkrētai valstij
adresētajos ieteikumos [...].”

Veselība un drošība un darba apstākļi
Cilvēka cieņai atbilstīgi, pārredzami un prognozējami
Darbs MVU vai darbs lielā uzņēmumā — runa nav par to.
Ikvienam iedzīvotājam, ikvienam darba ņēmējam Eiropā ir
tiesības uz atbilstīgu atalgojumu [...] un atbilstīgiem darba
apstākļiem. [...] Mums jāatbalsta MVU šajās pārmaiņās — tas ir
pats par sevi saprotams. Mums jāpanāk, lai tie kļūtu atbilstīgi
jaunai ekonomikai, digitālajai ekonomikai. [...] [Bet] mēs
nedrīkstam balstīt MVU nākotni uz sliktiem darba apstākļiem
un ļoti zemām algām — tā nav Eiropas ekonomikas modeļa
nākotne.”
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Platformu darba ņēmēju darba nosacījumi

Darba ņēmēju norīkošana darbā un sociālais dempings

“Automatizācijas, digitalizācijas un mākslīgā intelekta dēļ
mūsu darba tirgi mainīsies. Mums ir apņēmīgi jāiesaistās, lai
mazinātu riskus, veidotu pārejas un tvertu iespējas. Izšķirīgi ir
nodrošināt uzticēšanos digitālajai nākotnei. Tāpēc mums
jārisina platformu darba ņēmēju darba nosacījumu jautājums
un aktīvi jārisina jaunie darbvietas nedrošības veidi.”

“Būtiskais princips [...], kas mums ir absolūti jāīsteno, ir
princips, ka vīrieši un sievietes par vienādu darbu vienā un tajā
pašā darbvietā saņem vienādu samaksu.”

“Šis ir vispārējs mērķis, [kas] mums jārisina ātri. [...] Šis sektors
strauji paplašinās, kļūstot aizvien svarīgāks; tam nav tikai
negatīvās puses, taču ir absolūti nepieciešams ieviest sociālo
regulējumu. Sociālais aspekts nevar atpalikt no tehnoloģiskās
attīstības.”
“Mums jānodrošina [...], ka šajās platformās strādājošajiem ir
tādas pašas sociālās tiesības kā visiem pārējiem darba
ņēmējiem. Viņiem būtu jābūt arī tiesībām uz darba koplīguma
slēgšanām [...] mums jāsaprot, ka tad, kad cilvēki sanāk kopā,
arī platformu darba ņēmēji, kas tiek uzskatīti par
pašnodarbinātām personām, viņi nav pret konkurences
tiesībām, jo tas ir absurds. [...] Es vēlētos ļoti drīz organizēt lielu
konferenci ar visām ieinteresētajām personām, lai to
apspriestu un pēc tam izstrādātu labu standartu jaunajā
digitālajā ekonomikā strādājošajiem.”
“Visbeidzot, mūsu vērtīgākais kapitāls digitālajā ekonomikā
nav mašīnas, bet gan cilvēki. Uz cilvēku orientētas digitālās
ekonomikas veidošana — tas ir mūsu mērķis.”
Veselības un drošības jautājumi
“Viena no jomām, kas man personīgi ļoti rūp, ir darba
aizsardzība. Nav pieņemami, ka 2019. gadā cilvēki Eiropā
joprojām ir pakļauti riskam savā darbvietā. Es veicināšu
papildu pasākumu pieņemšanu pret kancerogēnām vielām
darbvietā. Mainīgā darba pasaule [arī] prasa jaunus
apsvērumus par darba aizsardzību.”
“[...] [Eiropas Kompasa rīcībai garīgās veselības un labklājības
jomā atjaunošana] ir jautājums, kas mums jāuzrauga. [...]
Tāpēc es to noteikti aplūkotu, un kopīgi ar atbildīgo komisāru
veselības jautājumos mēs to darīsim. [...] Mums ir vajadzīga
stingra preventīva politika [garīgām slimībām darbvietā,
piemēram, izdegšanas sindromam un stresam].”

“Tagad mums pareizi [...] jāīsteno šī direktīva visu interesēs —
ne tikai uzņēmēju valstu, bet arī norīkotāju valstu interesēs. Jo
galu galā neviena valsts nedrīkst izmantot nekāda veida
sociālo dempingu pati pret saviem darba ņēmējiem. Tas ir
klajā pretrunā Eiropas garam. Es ļoti lielā mērā paļaujos uz
Eiropas Darba iestādi, lai nodrošinātu, ka šī sistēma darbojas
pareizi, ka mēs apkarojam jebkādu ļaunprātīgu izmantošanu
un ka visi, ciktāl tas iespējams, atrodas līdzvērtīgos apstākļos.”
“Es vēlos arī pilnīgi skaidri pateikt, ka dalībvalstīm pašām
jāgādā par nepieciešamajiem līdzekļiem un resursiem. [...] Var
runāt par sociālo dempingu, no vienas puses, bet, no otras
puses, nepieņemt vajadzīgos instrumentus šīs problēmas
risināšanai.”

Sadarbība ar Eiropas Parlamentu
“Es cieši un regulāri sadarbošos ar Eiropas Parlamentu,
dalībvalstīm, sociālajiem partneriem un visām ieinteresētajām
personām, lai veicinātu taisnīgāku, sociālāku un iekļaujošāku
Eiropu.”
“Es uzklausīšu jūsu komentārus, jūsu idejas, jūsu iebildumus,
un varu jums apliecināt, ka esmu apņēmies dažus nākamos
gadus cieši sadarboties ar Parlamentu. Mums jāstrādā kopīgi,
ja vēlamies iemantot darba ņēmēju, ģimeņu un iedzīvotāju
uzticēšanos.”
“[...] Es pievērsīšos ikreiz, kad jūs man to prasīsit vai kad vien
man būs ar jums jārunā, lai saņemtu jūsu ieteikumus un
viedokļus — ļoti dažādus, ļoti atšķirīgus, dažreiz diezgan
kritiskus, man jāsaka, bet es domāju, ka tieši tas padara mūsu
Eiropas politiku dzīvīgu un patiesi demokrātisku. Tāpēc šodien
es apņemos būt bieži ar jums un turpināt to, ko mēs šodien
esam uzsākuši [...]. [...] jūs esat mūsu iedzīvotāju balss, un
mums šī balss ir jāuzklausa.”
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Komisāra amata kandidātu uzklausīšana
2019. gada septembris – novembris

Uzklausīšanā uzņemtās saistības

PAOLO GENTILONI
Komisāra amata kandidāts
Ekonomika

Komisāra amata kandidāts Paolo Gentiloni uzstājās Eiropas Parlamentā 2019. gada 3. oktobrī, lai atbildētu uz
Ekonomikas un monetārā komitejas (ECON) un Budžeta komitejas (BUDG) sastāvā esošo EP deputātu jautājumiem.
Uzklausīšanas laikā viņš uzņēmās vairākas saistības, kas ir uzsvērtas šajā dokumentā. Šīs saistības attiecas uz viņa
portfeli, kā aprakstīts pilnvarojuma vēstulē, kuru viņam nosūtīja ievēlētā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula von
der Leyen, tostarp:




ekonomika un finanšu lietas;
taisnīgi un efektīvi nodokļi un
stipra un mūsdienīga muitas savienība.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti attiecas tikai uz uzklausīšanā mutiski paustajām saistībām.
Publiskās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē. Komisāra
amata kandidātam pirms uzklausīšanas tika nosūtīti arī daži rakstiski jautājumi, uz kuriem viņš sniedza rakstiskas
atbildes.

Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments
Ekonomikas pārvaldības atbalsta struktūra
Autori: Dirk Verbeken, Alice Zoppè
Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 642.341 — 2019. gada novembris
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Ekonomika un finanšu lietas
Stabilitātes un izaugsmes pakts: īstenošana
“Es pārraudzīšu Stabilitātes un izaugsmes pakta piemērošanu,
lai nodrošinātu ilgtspējīgas publiskās finanses. Es izmantošu
elastības iespējas attiecībā uz noteikumiem, kad tās būs
vajadzīgas, lai nodrošinātu atbilstošu fiskālo nostāju, ļautu
fiskālajai politikai būt stabilizējošai un veicinātu tik ļoti
vajadzīgos ieguldījumus. Īstenojot mūsu noteikumus, es
pievērsīšos valsts parāda samazināšanai kā cilvēks, kuram
nopietni rūp potenciāli destabilizējoša lielo parādu ietekme
sliktos laikos. Es arī nodarbošos ar atbilstošu fiskālās telpas
izmantošanu, lai stātos pretī mūsu ekonomikas palēnināšanās
riskam.”

instrumentiem, neatverot tiesību aktu grozījumu paketi. Mēs
to izlemsim līdz šā gada beigām.”
EMS padziļināšana/ BICC
“Jā, es uzskatu, ka priekšlikums par šo jauno instrumentu,
proti, budžeta instrumentu [...] konkurētspējai un
konverģencei, kas tika apstiprināts jūnijā notikušajā
Eurosamitā, ir būtiski finansējams, un tas ir arī jāuzskata par
stabilizācijas instrumentu. Mēs zinām, ka diskusijas par
stabilizācijas instrumentu Eiropadomē vienmēr ir bijušas
sarežģītas, bet šis priekšlikums, manuprāt, ir ļoti mērķtiecīgs.
Mērķis ir stiprināt strukturālās reformas un konverģenci, un
tam ir jābūt nopietni finansētam un ar nopietnu kontroli. Šīs ir
saistības, ko es personīgi uzņemos pret jūsu komiteju.”

“[...] Es veltīšu šim [Itālijas] budžeta plāna projektam tieši tādu
pašu uzmanību, dialoga attieksmi un nopietnību attiecībā uz
noteikumiem, kādu es veltīšu pārējām 26 dalībvalstīm.”

“Jā, mēs kopīgi apspriedīsim šos pārvaldības kritērijus un šā
instrumenta prioritātes, un klimata prioritāte noteikti tiks
nopietni ņemta vērā.”

“Lai būtu pilnīgi skaidrs — mums nebūs dubultstandart u
mūsu noteikumu īstenošanā. Es saprotu, ka šis ir uzticēšanās
jautājums. To jūs varat sagaidīt no manis šorīt teiktā. Varat
iepazīties ar manu biogrāfiju. Taču galvenokārt tas ir
uzticēšanās jautājums. Tā ir mana apņemšanās — nekādu
dubultstandartu.”

Makroekonomiskās nelīdzsvarotības procedūra

Stabilitātes un izaugsmes pakts (SIP): pārskats
“Protams, Stabilitātes un izaugsmes pakts nav nevainojams. Es
izmantošu iespēju, ko sniedz sešu un divu tiesību aktu
kopuma pārskatīšana, lai apsvērtu pareizo turpmāko virzību,
pamatojoties uz pagātnes pierādījumiem un ņemot vērā
Eiropas Fiskālās padomes ieguldījumu. Un jums, protams, par
to būs sakāms savs vārds.”
“Procikliskas iedarbības risks ir ļoti skaidrs. Domāju, ka arī
Eiropas Fiskālā padome ir ļoti skaidri norādījusi uz šo risku. Tas,
kas mums būs jāapspriež pašlaik notiekošās divu un sešu
tiesību aktu kopuma pārskatīšanas beigās, kura noslēgsies
decembra vidū, ir ceļš uz priekšu. Personīgi es, man jāsaka,
novērtēju Eiropas Fiskālās padomes filozofiju: vienkārša,
izpildāma un pretcikliska. Šajā filozofijā ir ņemti vērā arī daudzi
iebildumi, kas tika izteikti arī šorīt, attiecībā uz dažiem pārāk
sarežģītiem un pārāk diskrecionāriem SIP noteikumu
elementiem līdz šim.”
“Taču mums ir jāzina, ka lēmumu par to, kā rīkoties pēc
pārskatīšanas, pieņems kolēģija un Eiropas iestādes, un tas
nebūs viegls lēmums. Personīgi es vienmēr uzsveru vārdu
“ambīcijas”. Es ļoti vēlētos mainīt mūsu noteikumus
pretcikliskākā, vienkāršākā un izpildāmākā veidā, bet es cienu
viedokli, kas saka — labi, esiet piesardzīgi, jo mēs varam
atrisināt šo pašu problēmu ar dažiem interpretācijas
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“Jā, makroekonomiskās nelīdzsvarotības analīze, manuprāt ,
bija ļoti noderīga, jo bija lietderīgi sniegt gan Komisijas, gan
dalībvalstu pamatnostādnes, idejas, ierosinājumus — ne tikai
tradicionālajos finanšu jautājumos, bet arī citos jautājumos,
piemēram, par privāto parādu, mājokļu tirgu [...] un veselības
situāciju. Šie nosacījumi ir būtiski, un es domāju, ka tuvākaj ā
laikā mums būtu jāstrādā pie to nostiprināšanas.”
InvestEU un ilgtspējīgs ES Investīciju plāns
“Es uzsākšu InvestEU un ilgtspējīgu Eiropas Investīciju plānu kā
prioritāru jautājumu.”
“Viens triljons ir ļoti iespaidīgs, es jums piekrītu. Es domāju, ka
mēs sadarbosimies ļoti stingri, personīgi, ar priekšsēdētājas
vietnieku F. Timmermans un ar priekšsēdētājas vietnieku
V. Dombrovski, jo mums acīmredzami ir jārada laba vide
privātā kapitāla mobilizēšanai. Taču es domāju, ka, lai panākt u
šādu apņemšanos, mums ir jāizveido saikne ar kapitālu,
privātiem ieguldījumiem, arī valsts dotācijām un valsts
ieguldījumu mobilizēšanu visā Eiropā. Šis plāns, ilgtspējīgs
Eiropas Investīciju plāns, tiek uzsākts paralēli InvestEU plānam,
un es domāju, ka InvestEU plāns dos spēcīgu ieguldījumu
ilgtspējīgajā plānā, jo InvestEU “centram”, kā mēs to dēvējam,
būs jāsniedz ieguldījums jaunā projektā, kas spēj nodrošināt
spēcīgu kapitāla līdzdalību. Mums arī jāturpina iesāktais darbs
pie “zaļo” obligāciju standarta noteikšanas. Tas, manuprāt, ir
viens no mūsu mērķiem tuvākajai nākotnei, un, kā jūs zināt,
darbs jau turpinās.”

Komisāra amata kandidātu uzklausīšanās uzņemtās saistības
“Tas, kā jau teicu, ir nepārtraukts darbs mūsu ECFIN dienestos.
Šis vēstījums ir ļoti skaidrs. Visā pasaulē pieaug
kapitālieguldījumu pieejamība ieguldījumiem ar mērķi un jo
īpaši ieguldījumiem ar vides mērķiem. Tāpēc mūsu spēja ar
savām “zaļajām” obligācijām radīt etalonu tirgiem, manuprāt ,
būs ļoti lietderīga un novērtēta, un nonāks ļoti pozitīvā un
labvēlīgā vidē no investoru puses. Būtu dīvaini, ja ES varētu
nebūt šajā jomā, kas tagad ir ļoti pozitīva visās pasaule s
galvaspilsētās.”
“Mums ir divi dažādi instrumenti: vienu, InvestEU, Parlaments
jau ir apspriedis saistībā ar daudzgadu finanšu shēmu. Tas ir
vērsts uz dažādām prioritātēm, un, manuprāt, tam būs
tehniska, spēcīga kapacitāte InvestEU “centrā”, kas arī būs ļoti
noderīgs, lai veicinātu ilgtspējīga Eiropas Investīciju plāna
ieguldījumus. Tāpēc mēs strādāsim roku rokā ar komisār a
amata kandidātu V. Dombrovski, kurš vairāk specializēsies
privātā kapitāla piesaistīšanā ilgtspējīgas Eiropas Investīciju
plāna projektā. Kā jūs zināt, mums ir vērienīgs mērķis par vienu
triljonu euro, un es pats vairāk koncentrēšos uz plāna
definēšanu un InvestEU programmas veicināšanu.”
“Mēs nevaram pieņemt domu, ka šāds mums atbilstīgs plāns,
InvestEU, kas paredz līdz pat aptuveni 650 miljardus EUR,
attiecas tikai uz teritorijām vai atsevišķām valstīm. Tāpēc mana
apņemšanās ir panākt vienādu šā plāna sadali visā Savienībā.”
Bezdarba pārapdrošināšanas shēma
“Viena
no
galvenajām
darbībām
būs
bezdarba
pārapdrošināšanas shēmas izstrāde. Es zinu, ka šis Parlaments
jau sen ir prasījis izstrādāt šādu shēmu. Politiski tas nebūs
viegli, taču kopīgi mēs varam izstrādāt shēmu, kas sniegs
aizsardzību iedzīvotājiem grūtā viņu dzīves laikā.”
“Es domāju, ka šim priekšlikumam faktiski ir divkāršs mērķis.
Nav par zemu jānovērtē viens mērķis, iespējams, pirmais,
vismaz attiecībā uz mūsu iedzīvotājiem, kas ir sociālais mērķis
— instruments, ar ko stiprināt valstu instrumentus pret
bezdarbu. Tas ir svarīgs jautājums, jo šajā gadījumā mēs varam
apvienot instrumentu, kam ir skaidrs sociālais vēstījums,
skaidrs sociālais nolūks un arī stabilizācijas sekas. Taču tas nav
tikai stabilizācijas instruments — to es vēlos uzsvērt.
Pārapdrošināšanas shēmai nevajadzētu būt (jūs to jau teicāt)
kā instrumentam pastāvīgiem pārvedumiem no vienas valsts
uz citu. Tai nevajadzētu vājināt strukturālo reformu procesu,
kas norit atsevišķās dalībvalstīs. Tai jābūt koncentrētai uz
ārējiem būtiskiem satricinājumiem un jābūt ļoti ātrai, ar
automātisku dispersijas mehānismu. [...] Mans uzdevums ir
definēt mehānismu, un tas būs viens no galvenajiem
jautājumiem gan tehniski, gan politiski. Vai šī sistēma tiks
koncentrēta uz aizdevumiem vai tiešo atbalstu valstu
budžetiem? Šī diskusija ir ļoti būtiska. Nav droši zināms, vai

šiem diviem scenārijiem ir jābūt pilnīgā pretrunā vienam ar
otru. Varat sākt ar vienu, bet tas ir kaut kas, pie kā mums ir
jāstrādā nākamajās nedēļās — ļoti ātri un efektīvi.”
“Es sākšu darbu nekavējoties. Jēdziens “nekavējoties” ir
atkarīgs no politiskās evolūcijas, bet es domāju, ka, ja mani
apstiprinās, es nekavējoties pie tā strādāšu ar savu kolēģi
N. Schmit un ar kolēģiju.”
“Tāpēc domāju, ka pēc dažām nedēļām būs gatava shēmas un
dažādās ietekmes uz mūsu metodēm Kopienas lēmumos
definīcija.”
Eiropas pusgads
“Es personīgi esmu stingri apņēmies, pamatojoties uz savu kā
premjerministra personīgo pieredzi, ka mums, pirmkārt, ir
vajadzīga sadarbība ar sociālajiem partneriem mūsu
ekonomikas izvēlēs, tādējādi mana apņemšanās būs kopīga ar
kolēģi Nicolas Schmit. Attiecībā uz mūsu noteikumiem Eiropas
pusgads pēdējo pāris gadu laikā ir sācis savā procesā nopietni
iekļaut sociālo dimensiju. Tās galvenokārt bija Gēteborgas
lēmuma par Eiropas sociālo pīlāru sekas. Domāju, ka tagad šim
uzdevumam būtu jākļūst plašākam, un ir skaidrs, ka es saņēmu
mandātu integrēt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus Eiropas
pusgada procesā. Kā mēs visi zinām, galvenajiem mērķiem ir
spēcīga sociālā dimensija — ne tikai spēcīga vides dimensija.
Šis būs jauns instruments, lai piešķirtu sociālajai prioritātei
tādu apmēru, kādu tā ir pelnījusi.”
“Es domāju, mums ir — un tas ir arī sabiedrības informētības
jautājums — jāiesaista sociālie partneri, arī dalībvalstīs,
dialogā, ko mēs risināsim ar dalībvalstu valdībām. Tas
palīdzētu šim dialogam un palīdzētu Eiropas Savienībai gūt
labāku izpratni par to, kādus lēmumus mēs pusgada laikā
pieņemam attiecībā uz dalībvalstīm.”
Eurostat
“Es uzskatu, ka liela nozīme ir Eurostat un valsts iestāžu
profesionālās neatkarības aizsardzībai. Es nodrošināšu, ka
Eurostat arī turpmāk ir uzticams atskaites punkts attiecībā uz
statistiku un datiem par Eiropu.”

Taisnīgi un efektīvi nodokļi
“Esmu apņēmies strādāt, lai panāktu taisnīgu un efektīvu
nodokļu uzlikšanu ES.”
“[...] turpināt apkarot krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos
no nodokļu maksāšanas [...]. Es vēlos gūt labumu no nodokļu
maksātājiem, kuri ievēro noteikumus, un vērsties pret tiem,
kuri to nedara.”
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Vides nodokļi
“[...] 74 % iedzīvotāju piekrīt, ka ES būtu jādara vairāk, lai
apkarotu krāpšanu nodokļu jomā. [...] Mana pirmā prioritāte
būs nodrošināt, lai nodokļi pilnībā veicinātu Eiropas zaļo
kursu. No savas puses es strādāšu pie jaunas vides nodokļu
sistēmas, lai virzītu lietotāju, patērētāju un ražotāju rīcību uz
klimatneitrālu ekonomiku. Es izvērtēšu virkni pasākumu,
tostarp Enerģētikas nodokļu direktīvas atjaunināšanu, lai to
saskaņotu ar vides mērķiem, un darbu pie oglekļa emisiju
nodokļa ES līmenī, kas atbilst PTO [Pasaules Tirdzniecības
organizācijas] noteikumiem. Šādi rīkojoties, es būšu modrs, ka
šis regulējums ir taisnīgs un sociāli līdzsvarots. Es arī vēlos
izvērtēt [...] citu juridisku instrumentu izmantošanu Līgumos,
kas pieļauj nodokļu priekšlikumu pieņemšanu ar kvalificētiem
balsu vairākumu un ar koplēmumu.”
Starptautiskās uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas
reforma
“Mans otrais mērķis ir Eiropas devums starptautiskās
uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas reformā, lai tā atbilstu
21. gadsimtam. Katram ir skaidrs, ka pašreizējā sistēma ir
novecojusi. Pāreja uz digitālo ekonomiku ir novedusi pie
pieaugošas nesaderības starp to, kur tiek radīta vērtība un kur
tiek maksāts nodoklis. Turklāt nodokļu konkurence kropļo
uzņēmējdarbības lēmumus un noved pie nodokļu politikas,
kas vērsta uz īstermiņa ieņēmumu iekasēšanu. G20 pašlaik
notiek diskusijas par starptautisko uzņēmumu nodokļu
modernizēšanu, ko atbalsta ESAO. Līdz nākamā gada beigām
mums būs jāizvērtē starptautiskās diskusijas. Ja nebūs
vienprātības, mans uzdevums būs virzīt centienus uz taisnīgu
Eiropas digitālo nodokli un uz kopēju uzņēmumu ienākuma
nodokļa bāzi.”
“Tas nozīmē, ka nākamā gada trešajā ceturksnī mēs strādāsi m
pie Eiropas priekšlikuma. Starptautisko debašu laikā mēs
nepārsteigsimies ar Eiropas priekšlikumu, bet es ļoti nopietni
apņemos izstrādāt mūsu un Komisijas priekšlikumu nākamaj ā
gadā, ja starptautiska vienprātība netiks panākta.”
Digitālais nodoklis
“Jā, mums būs starptautiskas saistības attiecībā uz digitālo
nodokli. Domāju, ka pašlaik mums ir konkrēta iespēja panākt
rezultātu. Vēl pirms dažiem mēnešiem tas tā nebija. Diskusijas

attīstība ESAO ietvaros galvenokārt ir vērsta uz vispārēju
nodokļu uzlikšanu lielajiem uzņēmumiem — ne tikai
digitālajām platformām, bet lielajiem uzņēmumiem kopumā.
Es uzskatu, ka tas ir pieņemami, jo digitalizācija notiek visos
starptautiskajos
uzņēmumos, nevis tikai digitālajos
starptautiskajos uzņēmumos, un to Eiropa viegli pieņem.”
“Digitālā revolūcija pirmo reizi ir radījusi situāciju, kuru mēs
nevaram pieņemt; ka vērtība tiek radīta un tiek radīta bieži,
izmantojot datus un mūsu datus — mūsu personas datus. Bet
nodokļi netiek uzlikti tajā pašā vietā, kur tiek radīta vērtība.”
“[...] pēc dažām dalībvalstu iekšējām grūtībām, kas saistītas ar
Komisijas priekšlikuma īstenošanu, mēs nolēmām censties
maksimāli izmantot starptautiskās diskusijas, G20 un ESAO
diskusijas. Kad tas tika nolemts, tas varēja šķist kā sava veida
izejas stratēģija grūtību priekšā. Bet tagad es saprotu, ka
pastāv patiesas bažas, jo īpaši no Amerikas Savienoto Valstu
puses, reālas bažas un reāla iespējamība rast kompromisu
ESAO. Eiropai šajā gadījumā ir ļoti būtiska nozīme, un es esmu
diezgan optimistiski noskaņots, ka nākamgad mums izdosies
rast risinājumu globālā līmenī.”
“Ja nākamgad nebūs vienprātības, mums būs Eiropas
priekšlikums [par digitālo nodokli]. Tas nozīmē, ka nākamā
gada trešajā ceturksnī mēs strādāsim pie Eiropas
priekšlikuma.”
Iedzīvotāju un sabiedriskās domas interesēs
“Kā mēģināt nekavējoties dot ziņu, ka jā, mēs esam
uzņēmušies saistības šajos jautājumos: vide, uzņēmumi,
digitālā joma, krāpšanās ar nodokļiem utt.? Labs veids būtu
ierosināt kolēģijai plānu, koncentrējoties arī uz mūsu
iedzīvotāju interesēm un sabiedrības viedokli šajos
jautājumos.”

Stipra un mūsdienīga muitas savienība
“Daudzi uzskata, ka muitas savienība ir pašsaprotama, bet
spriedze visā pasaulē attiecībā uz tirdzniecības drošību,
uzņēmējdarbības modeļu maiņu un e-komercijas pieaugumu
pastiprina vajadzību pēc spēcīgas muitas savienības. Es
centīšos panākt, lai muitas savienība pārietu nākamaj ā
efektivitātes līmenī.”
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Komisāra amata kandidātu uzklausīšana
2019. gada septembris – novembris

Uzklausīšanā uzņemtās saistības

JANUSZ WOJCIECHOWSKI
Komisāra amata kandidāts
Lauksaimniecība

Priekšsēdētājas vietnieka amata kandidāts Janusz Wojciechowski uzstājās Eiropas Parlamentā 2019. gada 1. un
8. oktobrī, lai atbildētu uz Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas (AGRI) sastāvā esošo EP deputātu
jautājumiem. Uzklausīšanas laikā viņš uzņēmās vairākas saistības, kas ir uzsvērtas šajā dokumentā. Šīs saistības attiecas
uz viņa portfeli, kā aprakstīts pilnvarojuma vēstulē, kuru viņam nosūtīja ievēlētā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula
von der Leyen. Viņa turpmākais uzdevums būs vērsts uz mūsdienīgas un ilgtspējīgas lauksaimniecības veidošanu,
tostarp:

pabeigt sarunas par vienkāršotu kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada un nodrošināt, ka tās
nākotnes stratēģiskie plāni garantē līdzsvaru starp ES mēroga mērķiem un valstu prioritātēm;

veicināt ES stratēģiju “no lauka līdz galdam”, kurā aplūkots, kā lauksaimniecības pārtikas nozare var uzlabot
lauksaimniecības pārtikas piegādes ķēdes ilgtspējību, tai skaitā izmantojot bioloģisko ražošanu;

nodrošināt, ka lauksaimniecības pārtikas ražošana veicina ES klimata, vides un bioloģiskās daudzveidības
mērķu sasniegšanu;

stiprināt ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu sistēmu un izstrādāt jaunu ilgtermiņa redzējumu lauku teritorijām
saskaņā ar stratēģiskajiem plāniem laikposmam pēc 2020. gada;

veicināt Eiropas augstas kvalitātes pārtikas standartus visā pasaulē.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti attiecas tikai uz saistībām, kas ir izteiktas mutiski uzklausīšanu
laikā [ (*) 1. oktobra sanāksme; (**)8. oktobra sanāksmē]. Publisko uzklausīšanu stenogrammas [(*) 1. oktobrī; (**)
8. oktobrī] ir pieejamas komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē. Komisāra amata kandidātam pirms
abām uzklausīšanām tika nosūtīti arī daži rakstiski jautājumi, uz kuriem viņš sniedza rakstiskas atbildes (atbildes uz EP
1. aptaujas lapu; atbildes uz EP 2. aptaujas lapu).

Struktūrpolitikas un kohēzijas politikas departaments
Autori: Albert Massot un Francois Nègre
Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 629.206 — 2019. gada oktobris
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Pabeigt sarunas par mūsdienīgu un vienkāršotu
kopējo lauksaimniecības politiku laikposmam pēc
2020. gada
Diskusijas par KLP reformu
“Esmu atvērts turpmākām diskusijām [...] par ES priekšlikumu
[...]. Komisijas priekšlikums nav Bībele — mēs varam apspriest,
kā to uzlabot” (*)
“Es darīšu visu iespējamo, lai kopējā lauksaimniecības politika
būtu videi un klimatam nekaitīgāka. Taču [...] mūsu darbs ar to
nebeidzas. Esmu atvērts turpmākām diskusijām par
priekšlikumu uzlabošanu” (*)
“Mums ir vajadzīga kopēja lauksaimniecības politika, kuras
pamatā ir kopīgi mērķi, kopīga intervence un kopīgi rādītāji
[...]. Es esmu ļoti atvērts jebkādai diskusijai ar Eiropas
Parlamentu [...], lai saglabātu KLP kopienas aspektus, kur
notiek reforma, saglabājot arī manevrēšanas iespējas. Mums
jāpanāk pareizais līdzsvars [...], lai, no vienas puses,
nodrošinātu iespējas valstu intervencei, un, no otras puses,
Kopienas direktīvām” (**)
Izveidot ilgtermiņa redzējumu lauksaimniecībai
“Viens no maniem uzdevumiem — protams, ja Parlaments
mani apstiprinās, — būs izveidot ilgtermiņa redzējumu
Eiropas lauksaimniecībai. Mums ir ilgtermiņa redzējums
klimata politikai, ilgtermiņa redzējums enerģētikas politikai,
bet mums nav ilgtermiņa redzējuma Eiropas lauksaimniecības
nākotnei.” (*)
“Viena no manām pirmajām darbībām [...] būs sagatavot īpašu
ziņojumu par pašreizējo situāciju Eiropas lauksaimniecībā:
ziņojumu, kurā būs atspoguļots, kādā situācijā atrodamies un
kur virzāmies, cik lauku saimniecību mums tagad ir [...] un kāda
ir paaudžu situācija.” (*)
“Es apņemos pievienoties jums debatēs, kad uzskatīsit to par
lietderīgu, uzturot atklātus saziņas kanālus un vienmēr jūs
uzklausot. Kā dialoga daļu es vēlos, lai mēs sadarbotos
attiecībā uz ilgtermiņa redzējuma lauksaimniecībai izstrādi.
Mums ir vajadzīgas uz informāciju balstītas debates par to, ko
vēlamies mūsu saimniecībām un mūsu lauksaimniekiem
nākamajā desmitgadē [...]. Veidosim redzējumu par mūsu
lauku teritorijām un mūsu lauksaimniecību un dalīsimies tajā.”
(*)
“Es ļoti cieši sadarbošos ar Eiropas Parlamentu, lai izstrādātu
ilgtermiņa redzējumu lauksaimniecībai. Eiropas Parlaments
būs mans pirmais partneris šīm debatēm.” (*)

PE 629.837

Sadarbība ar Parlamentu
“Es iesaistīšos dialogā ar jums, godātie deputāti, gan
individuāli, gan šajā komitejā, un es šo dialogu paplašināšu,
iekļaujot visas mūsu ieinteresētās personas: lauksaimniekus,
lauksaimnieku organizācijas un citas NVO, kurām ir interese
par lauksaimniecības nozari. Mums būtu jāsadarbojas mūsu
lauksaimniecības un lauku labad.” (*)
“Esmu no jums saņēmis ļoti skaidru signālu. Jūs sagaidāt, ka
jaunais komisārs būs ne tikai atvērts dialogam, ne tikai spējīgs
labi runāt, bet jūs sagaidāt konkrētas darbības, jūs sagaidāt
atbalstu Eiropas lauksaimniekiem. Gribu paziņot, ka esmu
gatavs rīkoties. Jautājumi, kas saistīti ar lauku teritorijām,
lopkopību un lauksaimniecību, man ir ļoti tuvi.” (**)
Ceļā uz taisnīgāku atbalstu ģimenes lauku saimniecībām
“Kā lauku saimniecības būtu jāatbalsta, kur ir vieta mazām
lauku saimniecībām un lielajām lauku saimniecībām? Šie ir
jautājumi, uz kuriem mums būtu jārod kopīga atbilde.” (*)
“Es stingri atbalstīšu visas darbības, kas palīdzēs mazām un
vidējām lauku saimniecībām, jo īpaši ģimenes lauku
saimniecībām.” (*)
“Es pilnībā piekrītu [...], ka saskaņā ar Līgumu lauksaimnieku
galvenais pienākums ir gādāt par pārtikas nodrošinājumu
visiem Eiropas iedzīvotājiem. Mūsu kā Eiropas politiķu
pienākums ir atbalstīt lauksaimniekus, lai sasniegtu šo mērķi.”
(*)
“Varu paziņot, ka tā būs ļoti svarīga daļa no manas kā komisār a
misijas stiprināt tirgus intervences sistēmu” (*)
Gados jaunie lauksaimnieki
“Politikai gados jaunajiem lauksaimniekiem jābūt elastīgai.
Mums jāizmanto instruments, kas atbilst situācijai dalībvalstī.”
(*)
Pārvedumi starp KLP pīlāriem
“Es atbalstīšu dalībvalstu lēmumu par pārvedumiem starp
pīlāriem no abām pusēm.” (*)
Konverģence
“Ārējā konverģence ir ļoti jutīgs politisks jautājums. Es
domāju, ka mēs esam [...] uz pareizā ceļa, bet politiskie lēmumi
par to, cik tālu mēs virzīsimies ar ārējo konverģenci, ir
jāpieņem Parlamentam un Padomei.” (*)
“Mēs esam ļoti labi pavirzījušies uz priekšu, izlīdzinot
maksājumus starp valstīm un reģioniem, lauksaimniekiem
valstu robežās. Es darīšu visu iespējamo, lai paātrinātu šo
procesu.” (**)
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Īstenot kopējo lauksaimniecības politiku pēc
2020. gada, nodrošinot, ka tās nākotnes
stratēģiskie plāni garantē līdzsvaru starp ES
mēroga mērķiem un valstu prioritātēm

Kā daļu no ES nulles piesārņojuma mērķiem
nodrošināt, ka lauksaimniecības pārtikas ražošana
veicina ES klimata, vides un bioloģiskās
daudzveidības mērķu sasniegšanu

KLP stratēģiskie plāni

Eiropas zaļais kurss un lauksaimniecība

“Kopumā es atbalstu elastīgu pieeju attiecībā uz iespēju
dalībvalstīm pieņemt lēmumus, jo situācijas ir dažādas.” (*)
“Es uzskatu, ka tā nav renacionalizācija, taču varbūt ir
vajadzīga lielāka kontrole Eiropas līmenī. Esmu gatavs to
apspriest ar jums un uzlabot šo sākotnējo priekšlikumu.” (*)

“Esmu pārliecināts, ka zaļā lauksaimniecība — videi draudzīga
saimniekošana — ir labākais risinājums lauksaimniecības
nākotnei.” (*)

“Domāju, ka mēs būsim gatavi uzsākt jaunās likumdošanas,
jaunās kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanu no
2022. gada 1. janvāra.” (*)
Jauns īstenošanas modelis
“Kopējai lauksaimniecības politikai jābūt elastīgākai, jo [...]
situācijas dalībvalstīs ir atšķirīgas.” (*)
Pārejas pasākumi
“Pārejas noteikumi ir nepieciešami, jo — ko vēl mēs varam
darīt? Nedrīkst pārtraukt kopējo lauksaimniecības politiku.” (*)

Veicināt ES stratēģiju “no lauka līdz galdam”,
aplūkojot to, kā lauksaimniecības pārtikas nozare
var uzlabot pārtikas piegādes ķēdes ilgtspējību
Pārtikas ķēde
Stratēģija “no lauka līdz galdam” [...] lauksaimniecībā nav īpaši
jauna. Jauna ir šā priekšlikuma kopējā struktūra, bet attiecībā
uz lauksaimniecību tas nozīmē, ka mums būtu jādara vairāk
vides un klimata, bioloģiskās daudzveidības aizsardzības
labā.” (*)
“Mans komisāra pienākums būs nodrošināt (negodīgas
prakses) regulējuma īstenošanu. Tas ir veids, kā mūsu
lauksaimniekiem nodrošināt labāku aizsardzību attiecībās ar
mazumtirgotājiem.” (*)
Bioloģiskā lauksaimniecība
“Es atbalstīšu arī bioloģisko lauksaimniecību. Bioloģiskā
lauksaimniecība lielā mērā var veicināt dabiskās vides un
klimata aizsardzību. Es iesniegšu rīcības plānu bioloģiskās
lauksaimniecības attīstībai Eiropas Savienībā.” (**)

“Otrajā pīlārā 20 % ir labs sākumpunkts. Esmu ļoti atvērts tam,
lai panāktu vienošanos šajā jautājumā.” (**)
“Svarīgākais ir tas, ko mēs ēdam, bet svarīgi ir arī tas, kā mēs
ražojam savu pārtiku, kādā veidā. Mans lauksaimniecības
komisāra pienākums, ja jūs mani apstiprināsit, protams, būs
veicināt un atbalstīt ilgtspējīgu lauksaimniecību.” (*)
“Manuprāt, ilgtspējīga lauksaimniecība, lauksaimniecības
veids ar augstāku vides standartu, var būt konkurētspējīga, ja
mēs atbalstīsim šīs saimniecības. [...]. Mums nav alternatīvu.
Mums ir jāatbalsta šāda lauksaimniecība.”
“Videi nekaitīga lauksaimniecība nav attiecināma tikai uz
mazām saimniecībām. Mazās saimniecības dabiskā veidā ir
vairāk gatavas šai funkcijai, taču tā nav mēroga problēma.
Problēma ir saimniekošanas veids.” (*)
“Mums ir jāatbalsta lauksaimnieki [...]. Mums ir viņiem jāpalīdz,
nevis jācīnās pret viņiem.” (*)
“Es aizstāvēšu un atbalstīšu lauksaimniekus. Es centīšos
nodrošināt, ka nevis aizliegumi, bet drīzāk stimuli veicinās to
līdzdalību jaunajā Eiropas zaļajā kursā, un galvenajiem
instrumentiem šajā nolūkā jābūt brīvprātīgiem, brīvprātīgām
darbībām ekoprogrammu, zaļināšanas programmu un arī
brīvprātīgu darbību KLP otrajā pīlārā ziņā.” (**)
Intensīvā lopkopība
“Intensīvā lauksaimniecība nav labs risinājums videi, klimata
pārmaiņām utt.” Es būšu komisārs, kas atbalstīs
lauksaimniecību, kura nav intensīva.” (*)
“Rūpnieciskā lauksaimniecība apdraud vidi un klimatu. Mums
būtu jāraida sabiedrībai ļoti skaidri signāli, ka kopējās
lauksaimniecības politikas virziens ir videi labvēlīgs.” (*)

Stiprināt ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu sistēmu,
nodrošinot, ka ES kultūras, gastronomijas un
vietējais mantojums tiek saglabāts un visā pasaulē
sertificēts kā autentisks
“Ģeogrāfiskais nosaukums tiks tālāk attīstīts, jo tas aizsargā
tradicionālo Eiropas kultūru. Tas ir ļoti vajadzīgs, īpaši Eiropas
centrālajā un austrumu daļā.” (**)
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Izstrādāt jaunu ilgtermiņa redzējumu lauku
teritorijām, nodrošinot, ka lauku iedzīvotāju
vajadzības tiek īpaši ņemtas vērā valstu
stratēģiskajos plānos saskaņā ar KLP laikposmam
pēc 2020. gada

un trešo valstu ražotājiem tiktu noteikts precīzi tāds pats
slieksnis.” (**)

“Mani uztrauc arī tas, ka lauku attīstībai paredzētais budžets ir
mazāks, nekā iepriekš tika domāts. Tomēr dalībvalstis var
palielināt finansējumu, lai lauksaimniekiem nebūtu mazāk
līdzekļu, ja budžeta līmenis tiks saglabāts. Protams, lauku
apvidu
dzīvotspējas
saglabāšanai
vajadzētu
būt
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai galvenajam
uzdevumam.” (**)
“Esmu ievērojis [...], ka daudz līdzekļu no otrā pīlāra tiek
piešķirti nelielajai saņēmēju grupai — lielajām saimniecībām
[...]. Pieejai vajadzētu būt demokrātiskākai. Arī citiem
lauksaimniekiem vajadzētu būt otrā pīlāra labuma guvējiem.”
(*)
“Mums
jāatbalsta
aprites
lauksaimniecība,
vietējā
lauksaimniecība ar vietējo rūpniecību.” (*)

Lauksaimniecība un budžets

Veicināt Eiropas augstas kvalitātes pārtikas
standartus visā pasaulē
Dzīvnieku labturība
“Es atbalstīšu dzīvnieku labturību [...]. Uzlabot dzīvnieku
labturības standartus, samazināt dzīvnieku blīvumu, izmantot
dabiskas metodes, piemēram, vasaras ganības, vai cūku
audzēšanā izmantot salmus utt. Es ierosināšu šādus
priekšlikumus, kas kopumā ir videi labvēlīgāki.” (*)
“Sistēma būs efektīvāka, ja mēs mudināsim lauksaimniekus
uzlabot standartus. Nevis represīvā sistēma, bet veicināt
dzīvnieku labturības standartu uzlabošanu.” (*)
Vajadzīgie standarti
“Mums importētājiem jāpieprasa tādi paši standarti kā Eiropas
ražotājiem.” (*)

Antibiotikas
“Mums jārīkojas, lai samazinātu antibiotiku izmantošanu
lopkopībā.” (*)

“Es atbalstīšu un aizstāvēšu stipru un atbilstīgu budžetu
lauksaimniecībai un lauku attīstībai, lai izveidotu darbvietas,
tādējādi radot cilvēka cienīgus dzīves apstākļus.” (**)
“Esmu gatavs cīnīties, esmu gatavs nostāties pret visiem
pārējiem komisijas locekļiem — tiem, kas vēlas negatīvi
mijiedarboties ar Eiropas lauksaimniekiem; cīnīties ar tiem, kas
saka, ka lauksaimniekiem tik daudz naudas nevajag. [...]. Varat
rēķināties ar mani.” (**)
“Eiropas lauksaimniecībai ir vajadzīgs lielāks atbalsts [...], lai
nodrošinātu Eiropas iedzīvotāju pārtikas nodrošinājumu.” (*)
“Esmu atvērts turpmākām politiskām diskusijām [...] par KLP
budžetu, tostarp POSEI budžetu.” (*)

Lauksaimniecība un tirdzniecības nolīgumi
“Lauksaimnieki nedrīkst būt starptautiskās tirdzniecības
līgumu upuri. Ja viņi kļūst par upuriem, mūsu pienākums ir [...]
atbalstīt viņus un izmantot tirgus instrumentus intervencei, lai
viņiem palīdzētu.” (*)
“Varu apliecināt, ka uzraudzīšu situāciju. Nākamgad,
2020. gadā, Komisija sagatavos ietekmes novērtējumu,
izvērtējot visas iespējamās sekas, ko Eiropas lauksaimniecības
jomā varētu radīt tādi tirdzniecības nolīgumi kā Mercosur vai
citi nolīgumi.” (*)
“Saskaņā ar uzdevumu, ko man uzticējusi priekšsēdētāja
Ursula fon der Leyen, es sarunās ar tirdzniecības partneriem
veicināšu Eiropas Savienības standartus vides, klimata un
dzīvnieku labturības jomā, kas ir augstākās klases standarti
pasaulē.” (**)

“Es gādāšu, lai šie standarti tiktu ievēroti arī attiecībā uz
pārtikas importu Eiropas tirgos; lai mūsu pašmāju ražotājiem
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Komisāra amata kandidātu uzklausīšana
2019. gada septembris – novembris

Uzklausīšanā uzņemtās saistības

ELISA FERREIRA
Komisāra amata kandidāte
Kohēzija un reformas

Komisāres amata kandidāte Elisa Ferreira uzstājās Eiropas Parlamentā 2019. gada 2. oktobrī, lai atbildētu uz Reģionālās
attīstības komitejas (REGI) sastāvā esošo EP deputātu jautājumiem. Uzklausīšanas laikā viņa uzņēmās vairākas saistības,
kas ir uzsvērtas šajā dokumentā. Šīs saistības attiecas uz viņas portfeli, kā aprakstīts pilnvarojuma vēstulē, kuru viņai
nosūtīja ievēlētā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, tostarp:


kohēzija, reformas un taisnīga pārkārtošanās

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti attiecas tikai uz uzklausīšanā mutiski paustajām saistībām.
Publiskās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē. Komisāra
amata kandidātei pirms uzklausīšanas tika nosūtīti arī daži rakstiski jautājumi, uz kuriem viņa sniedza rakstiskas atbildes.

Struktūrpolitikas un kohēzijas politikas departaments
Autori: Stephan Dietzen/Marek Kołodziejski
Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 629.207 — 2019. gada oktobris
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“Kohēzija ir Eiropas projekta centrā. Reformai ar kohēziju jābūt
mūsu darba kārtības priekšplānā [...].”

“[...] Iespējams, mums būs jāapspriežas ar saņēmējiem, mums
viņiem būs jājautā, kas ir jāuzlabo, kas ir jāvienkāršo, kā varētu
noteikumus padarīt salīdzinoši viegli izpildāmus bez
nepieciešamās birokrātijas. Mums jāskatās uz patērētāja pusi.
Mums jāpatur vajadzīgais, bet ir jālikvidē visas birokrātiskās
prasības, kuras nav nepieciešamas.”

Kohēzijas politikas budžets 2021.–2027. gadam

Strukturālās reformas

“Es apliecinu, ka komisāru kolēģijā cīnīšos par iespējami lielāko
budžetu.”

“Reformām un kohēzijai ir jādarbojas kopā. Tām ir jābūt
savstarpēji pastiprinošām, nevis jānotiek uz otras rēķina.
Nodokļu maksātājiem nebūtu jāfinansē politikas virzieni, kas ir
pretrunā viens otram vai ignorē viens otru.”

Kohēzija, reformas un taisnīga pārkārtošanās
Kohēzijas politika

“Personīgi es domāju, ka jaunajiem politikas virzieniem —
vismaz teorētiski — būtu jāpiešķir jauns finansējums. Tādas
tradicionālās politikas jomas kā kohēzijas politika un
lauksaimniecības politika nevar vienkārši uzskatīt par
pastāvīgu jauna finansējuma avotu.”
Neviens reģions,
novārtā

neviena persona nepaliek atstāta

“No Arktikas līdz Vidusjūras reģionam, no pilsētu teritorijām
līdz bijušajiem rūpnieciskajiem reģioniem, no reģioniem, kas
atkarīgi no oglēm, līdz ES attālākajiem reģioniem. No kalnu
reģioniem līdz lauku apvidiem, no pierobežu reģioniem līdz
nomaļām piekrastes teritorijām Eiropai ir jārīkojas, un
iedzīvotājiem ir jāredz, ka tā rīkojas. Ekonomika, kas darbojas
iedzīvotāju labā, ar intervences instrumentiem, kuri pielāgoti
katras teritorijas vajadzībām, atvieglojot pāreju uz digitālu,
zaļu un dzimumu ziņā līdzsvarotu ekonomiku. Neviens
reģions, neviena persona nepaliek atstāta novārtā.”
Kohēzijas politikas tiesiskais regulējums 2021.–
2027. gadam
“Ursula fon der Leyen uzsvēra — un es tam piekrītu —, ka ātri
jāpanāk vienošanās par tiesisko regulējumu, lai programmas
varētu sākt darboties pirmajā dienā. Es paļaujos uz jūsu
tūlītēju atbalstu — strādāsim kopīgi.”
Taisnīgas pārkārtošanās fonds
“Arī jaunais Taisnīgas pārkārtošanās fonds būs tūlītējs
uzdevums, kas izriet no Parlamenta priekšlikuma atbalstīt
reģionus, kuros pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku ir
sarežģītāka,
proti, rūpniecības,
ogļu ieguves un
energoietilpīgus reģionus. Mēs ļoti drīz — pirmajās 100 dienās
— jūs iepazīstināsim ar Komisijas priekšlikumu.”

Reformu atbalsta programma/ budžeta instruments
konverģencei un konkurētspējai
“Esmu apņēmusies cieši sadarboties ar Parlamentu [...]. Mums
jāstrādā kopā, lai gūtu acīmredzamus panākumus pirmajās
100 dienās un savlaikus pieņemtu programmu.”
Eiropas pusgads
“Šīm reformām ir jābūt saderīgām ar kohēzijas principu, tās
nedrīkst būt pretrunā kohēzijai.”
Īstermiņa ieguldījumu mehānismi
“Mums jānodrošina, lai krīzes laikā korekcijas būtu mazāk
sāpīgas. Pastāv vēl viens elements, kas ir kompensācijas
mehānismi, veicot ieguldījumus. Tas īsti nav noticis. Mums ir
vajadzīgi īstermiņa ieguldījumu mehānismi — cerams, mēs
novērsīsim to neesību [...].”
Tālākie reģioni
“Es atzīstu šo reģionu īpašās vajadzības. [...] Tāpēc atzinīgi
vērtēju pašreizējo īpašas tālāko reģionu dimensijas iekļaušanu
vismaz 21 dažāda tiesību akta priekšlikumā laikposmam pēc
2020. gada: no zvejniecības līdz pētniecībai, no transporta līdz
klimata pārmaiņām. Par dažiem no šiem punktiem jau ir
panākta vienošanās trialogā, bet par citiem mums ir jācīnās, lai
tos saglabātu [...].”
Līdzfinansējuma likmes
“Mums nevajadzētu mainīt līdzfinansējuma likmes, nezinot,
kāda tam būs ietekme.”

Vienkāršošana

Pilsētprogrammas pārskatīšana

“Komisijas priekšlikumi ir vērienīgi, piemēram, vienkāršotas
izmaksu iespējas, mazo saņēmēju atbrīvošana no neskaitāmu
rēķinu uzglabāšanas gadiem ilgi; līdz pat 25 % administratīvo
izmaksu ietaupījums. Mēs pārbaudīsim, vai šie pasākumi tiek
īstenoti, kā solīts [...].”

“Es uzsākšu diskusiju CITIES forumā, kas notiks 2020. gada
janvārī Porto. Ja varat ierasties, es jums labprāt parādīšu savu
dzimto pilsētu.”
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Saziņa ar Eiropas Parlamentu

Interreg

“Mans mērķis ir apmeklēt reģionus, lai izprastu vietējās bažas
un vietējās cerības [...]. Es vienmēr grasos jūs informēt, kad
došos uz jūsu reģionu. Faktiski es jūs regulāri iepazīstināšu ar
visām savām iniciatīvām. Es nodrošināšu īpašas attiecības ar
Eiropas Parlamentu, jo īpaši ar komitejām, kuras ir klāt šodien.”

“Nedomāju, ka Komisija patiešām vēlas samazināt Interreg
ietekmi. Drīzāk mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka
Interreg turpina darboties.”

Klimata pārmaiņas
“Tas ir izšķirīgs jautājums, jo cīņu pret klimata pārmaiņām
nevar novirzīt šeit vai tur. Tai jābūt horizontālai. Tai jābūt
iestrādātai visos mūsu politikas virzienos. Es domāju, ka šī
Komisijas nostāja, un jo īpaši kompromiss, ko ir pieņēmusi
ievēlētā priekšsēdētāja, minēto iemeslu dēļ ir ļoti skaidra.
Protams, mums ir jābūt ļoti konkrētiem un mums jāspēj ļoti
rūpīgi organizēt dažādos mūsu rīcībā esošos instrumentus.”
Nozaru politikas jomu telpiskā ietekme
“[...] politikas jomas, kas tiek pārvaldītas centralizēti, būs
jāsaprot to telpiskās ietekmes ziņā. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka
visi stratēģiskie ieguldījumi ir vērsti uz valstu attīstītākajām
daļām. Domāju — ir ļoti satraucoši, kad tas notiek, un mums
tas ir jāņem vērā, mums ir jāaplūko šī nozaru politikas jomu
telpiskā ietekme.”

Bezlīguma Brexit
“Būtu vajadzīga ārkārtas palīdzība šīm valstīm vai drīzāk
attiecīgajiem reģioniem, lai mēģinātu mazināt stingras
robežas ietekmi, ko izraisītu smagais Brexit. Mums jāpalīdz
skartajām iedzīvotāju grupām. [...] Ja tā notiks, mums būs
jāpārskata visu sadarbības programmu detaļas Interreg un
citur.”
Dzimumu līdztiesība un integrēta pieeja dzimumu
līdztiesības nodrošināšanai
“Man tas ir ļoti jutīgs jautājums. [...] Mēs centīsimies jebkādā
iespējamā veidā izmantot šo iespēju, lai īstenotu programmas,
kas ietver attiecīgo elementu, ir jauni veicinošie nosacījumi
līdzekļu izmantošanai, daudzi no tiem pastāv, un es domāju,
ka šo dzimumu līdzsvaru kaut kādā veidā var iestrādāt
vispārīgākos principos, kas tagad ir fondu pārvaldības
veicinošie nosacījumi.”
Intelektuālā darbaspēka emigrācija

Partnerības princips
“Es uzskatu, ka partnerība ir absolūti būtiska. Vietējo
ieinteresēto personu iesaistīšana ir absolūti būtiska. Es
izmeklēšu situāciju, es redzēšu, kas notiek. Manā pieredzē
vietējo ieinteresēto personu iesaistīšana ir priekšnoteikums,
lai nodrošinātu, ka īstenotie projekti dod ieguvumu visiem, un
lai nodrošinātu vietējo kopienu pilnīgu līdzdalību visos
projektos. [...] Šis princips ir pieņemts princips, tas ir noteikts
princips Komisijā un dienestos.”
Tiesiskuma nosacītība

“Šī intelektuālā darbaspēka emigrācija patiešām pelna mūsu
uzmanību. [...] Taču tā ir nopietna problēma, mani tā ļoti
satrauc, un varu jums apsolīt, ka es to rūpīgi izskatīšu, lai mēs
risinātu tieši jūsu minēto jautājumu.”
Interešu konflikts
“[...] Tāpēc, ja būs kāds personisks aspekts, es pilnīgi atturēšos,
un tas nozīmē, ka es uzskatu, ka nevaru pieņemt lēmumu,
tādējādi lēmums būs jāpieņem ievēlētajai priekšsēdētājai vai
arī jādeleģē kāds cits.”

“Ir svarīgi, lai nepastāvētu nekāda tiesiskuma nosacītības
automātiska izmantošana. Mums jāatceras proporcionalitātes
principa svarīgā nozīme. Tāpēc automātiska piemērošana
galīgi nebūtu vēlama. Šis ir ļoti jutīgs jautājums.”
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BRĪFINGS

Komisāra amata kandidātu uzklausīšana
2019. gada septembris – novembris

Uzklausīšanā uzņemtās saistības

OLIVER VÁRHELYI
Komisāra amata kandidāts
Kaimiņattiecības un paplašināšanās

Komisāra amata kandidāts Olivér Várhelyi uzstājās Eiropas Parlamentā 2019. gada 14. novembrī, lai atbildētu uz Ārlietu
komitejas sastāvā esošo EP deputātu jautājumiem (Starptautiskās tirdzniecības komiteja bija uzaicināta piedalīties).
Šajā dokumentā ir uzsvērtas daudzas saistības, ko viņš pauda uzklausīšanas laikā. Tās attiecas uz viņa portfeli, kā
aprakstīts pilnvarojuma vēstulē, kuru viņam nosūtīja ievēlētā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen,
tostarp:




Rietumbalkāni un Turcija;
austrumu kaimiņreģions;
dienvidu kaimiņreģions;

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti attiecas tikai uz saistībām, kas ir izteiktas mutiski uzklausīšanas
laikā. Publiskās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē.
Komisāra amata kandidātam pirms uzklausīšanas tika nosūtīti arī daži rakstiski jautājumi, uz kuriem viņš sniedza
rakstiskas atbildes. Pēc uzklausīšanas tika nosūtīta papildu aptaujas anketa, un papildu rakstiskās atbildes tika saņemtas
2019. gada 18. novembrī.

Ārējo attiecību politikas departaments
Autori: André De Munter, Michal Jiráček, Kirsten Jongberg
ES ārpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 639.312 — 2019. gada novembris
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“ Būdams komisārs, kopš savas ievēlēšanas dienas es rīkošos
pilnīgi neatkarīgi. Es nepieņemšu nevienas valdības, nevienas
institūcijas norādījumus [...] Es rīkošos koleģiāli un ievērošu ES
pieeju un tikai ES pieeju.”
“Es īstenošu Eiropas Savienības nostāju attiecībā uz
tiesiskumu — vai tie būtu Rietumbalkāni vai austrumu
kaimiņreģions, vai dienvidu kaimiņreģions.”

Paplašināšanās politika
“Metodika būtu jāuzlabo tā, lai radītu lielāku dinamismu,
iespēju dinamiskāk darboties tām kandidātvalstīm, kuras var
virzīties ātrāk un kuras to vēlas. Taču attiecībā uz tiem, kas
virzās lēnāk, mums būs jāpalēnina arī paplašināšanās process.”
“Paplašināšanās procesā pastāv princips “pamatjautājumi
vispirms”, kas nozīmē — ja nebūs progresa vai atbildes
gājienu attiecībā uz pamattiesībām, tiesiskumu, tiesu iestāžu
neatkarību — sarunas var apturēt, sadaļas nevar slēgt vai pat
var apturēt finansiālo atbalstu. Vajadzības gadījumā es droši
izmantošu jebkuru savā rīcībā esošo instrumentu, ja
nosacījumi netiks izpildīti.”

Rietumbalkāni
“Es plānoju palielināt strukturālo un institucionālo reformu
tempu,
stingri
koncentrējoties
uz
tiesiskuma
pamatjautājumiem, ekonomisko attīstību, demokrātisko
institūciju darbību un valsts pārvaldes reformu.”
“Lai to paveiktu, es sadarbošos ar
uzņēmumiem un pilsonisko sabiedrību.”

visām iestādēm,

“Eiropas perspektīva ir nemainīga, un es visu laiku cīnīšos par
to un strādāšu tās labā.”
“Es vēlos un spēju sadarboties ar tām dalībvalstīm, kurām bija
problēmas, un es nekavējoties sākšu strādāt ar šīm
dalībvalstīm, lai tās risinātu.”
“Runājot par tiesiskumu Rietumbalkānos, mums ir ļoti skaidri
kritēriji, kas tiem jāievēro, un es negrasos tos mainīt vai
ierosināt jebkādas izmaiņas šajos kritērijos. Gluži otrādi, [...] es
domāju, ka mums ir jāpastiprina darbs ar mūsu
Rietumbalkānu kaimiņvalstīm, lai sasniegtu vairāk.”
“[...] mana prioritāte būs kopīgs dalībvalstu un Komisijas
novērtējums attiecībā uz faktiem uz vietas. Es vēlos iekļaut
dalībvalstis mūsu atlases misijās ekspertu līmenī, lai tās nāktu
un aptvertu visu reģionu kopumā, aplūkotu faktus, aplūkotu
tendences, un tad kopīgi tos izvērtēsim, lai izvairītos no vēl
vienas neveiksmes. Tādējādi mums būs skaidrs abu pušu
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panākamo rezultātu saraksts — abas puses nozīmē
Rietumbalkānu valstis un mūs, un tad nebūs pārsteigumu.”
“Mēs varētu nonākt līdz kritiskam punktam, ka mums ir viena
vai divas vai trīs kandidātvalstis, kas izpildījušas visus
nosacījumus. Man nav a priori par šādu iespēju. [...] Var
atteikties no jebkuras grupas pieejas, bet var gadīties, ka
mums būs grupa. Tāpēc neizslēgsim šādu gadījumu.”
“Mans redzējums ir tāds, ka pēc pieciem gadiem būtu daudz
attīstītāki Rietumbalkāni, pastāvot mieram starp Kosovu un
Serbiju, Kosovai būtu pilnībā atcelts vīzu režīms, brīvas
ceļošanas un pievienošanās sarunas ar Ziemeļmaķedoniju un
Albāniju, iespējams, tuvotos beigām, un Serbija, kas ir gatava
pievienoties.”

Turcija
“Es arī sadarbošos ar Josep Borrell jautājumā par mūsu
turpmākajām attiecībām ar Turciju, kas ir svarīga ES partnere
daudzās jomās. Ir skaidrs, ka ir iespējams vairāk izmantot mūsu
attiecības, lai labāk kalpotu mūsu savstarpējām interesēm. Tā
kā Turcijai joprojām ir būtiska nozīme gandrīz četru miljonu
bēgļu uzņemšanā un vajadzību risināšanā, mums būtu
jāturpina palīdzēt Turcijai šajā jomā un pieaugošās nelegālās
migrācijas pārvaldībā.”
“Pievienošanās sarunas faktiski ir nonākušas strupceļā. Tāpēc
nākamajai Komisijai, apspriežoties ar Parlamentu un kopīgi ar
Padomi, būtu jāsāk apsvērt to, kā izveidot stratēģisku
partnerību, kas balstīta uz kopīgām interesēm un sakņojas
pastāvošajās sistēmās.”
“Runājot par Turcijas pievienošanās Eiropas Savienībai
procesu, mēs redzam, ka tas jau ir apstājies. Tomēr
pievienošanās sarunu pārtraukšana vai pabeigšana bez
pievienošanās ir svarīgs politisks un stratēģisks lēmums, kas
jāpieņem Parlamentam un Padomei. Komisārs to nevar izlemt.
Tāpēc tad, kad mēs būsim pilnīgi apsprieduši savas turpmākās
attiecības ar Turciju, tas, protams, būs stratēģisks jautājums,
kas mums būs jāizsver.”
“[...] kad nonāksim pie finansējuma — IPA finansējuma. [...] Es
zinu, ka šis Parlamentā ir problemātisks jautājums un ka
Parlaments ir ļoti stingri ieņēmis nostāju pilnībā atcelt IPA
atbalstu Turcijai. Es izvēlētos piesardzīgāku pieeju. Tas jau ir
samazināts no 600 miljoniem euro līdz 250 miljoniem euro, un
mēs gatavojamies to samazināt līdz 130 miljoniem EUR, bet
tas ir mūsu finansējuma pašā pamatā un tas finansē pilsonisko
sabiedrību. Ja samazināsim šos līdzekļus, mēs pazudīsim
Turcijas sabiedrībai, tāpēc mums finansējums ir jāturpina.
Mums jāturpina iesaistīties.”

Komisāra amata kandidātu uzklausīšanās uzņemtās saistības

Kaimiņattiecību politika
“ES un tās kaimiņvalstu attīstības jomā pastāv lielas atšķirības.
Mans mērķis būs tās samazināt, izmantojot reģiona neatraisīto
potenciālu.”
“Mēs esam izstrādājuši ļoti visaptverošu sadarbības pasākumu
kopumu, taču arī nosacījumu kopumu attiecībā uz
cilvēktiesību ievērošanu, preses brīvību un tiesu iestāžu
neatkarību. Es plānoju turpināt šo ceļu, un visās mūsu
attiecībās es nodrošināšu, lai šie nosacījumi tiktu ievēroti.”
“Mans portfelis ietvers migrācijas dokumentācijas ārējās
attiecības, un es arī turpmāk aizstāvēšu ES nostāju, proti, ka
mums jāpalīdz partnervalstīm [...] aizsargāt savas robežas un
izturēt nelikumīgās migrācijas radīto ārējo spiedienu, kā arī
palīdzēt tām nodrošināt to migrantu pamatvajadzības, kuri
atrodas to teritorijā.”
“Ja tiks izvirzīts dalībvalstu grupas priekšlikums [ieviest ES
cilvēktiesību sankciju režīmu], es, protams, būšu gatavs to
izskatīt un strādāt ar tām, lai redzētu, kādas priekšrocības šāda
sistēma var sniegt.”

Austrumu kaimiņreģions
Austrumu partnerības nākotne
“Es vēlos, lai Austrumu partnerība tiktu nostiprināta, ņemot
vērā notiekošo apspriešanos par tās nākotni. Es strādāšu pie
priekšlikumiem par Austrumu partnerības ilgtermiņa politikas
mērķiem, kurus Komisija iesniegs savlaikus pirms Austrumu
partnerības augstākā līmeņa sanāksmes Briselē 2020. gada
jūnijā.”
“Mans priekšstats par austrumu partnerības iedzīvināšanu vai
pastiprināšanu ir censties šim valstīm palīdzēt izveidot tādu
tirgus ekonomiku, kas uzlabos to iespējas izturēt ārējo
spiedienu, vienlaikus radot vidi ieguldījumiem, kas veicinās šo
valstu labklājību.”
Diferenciācija un padziļināta nozaru sadarbība
“Dažas valstis austrumos — Gruzija, Ukraina un kopš
neseniem laikiem arī Moldova — [...] izrāda apņēmību, dažkārt
ļoti sarežģītos apstākļos, īstenot reformas, citas to dara
mazākā mērā. Tādējādi stabilitātes eksportēšanai būtiska
nozīme joprojām ir saprātīgai portfeļa diferenciācijai.”
“Vēl ir jāiegulda darbs, lai īstenotu visas priekšrocības, ko
sniedz padziļināti un visaptveroši brīvās tirdzniecības
nolīgumi (DCFTA), bet, ja šīs valstis vēlas iesaistīties ar mums
vairāk — vai tā būtu ekonomiskā attīstība vai pamat a
infrastruktūra, piemēram, transports vai enerģētika, vai arī
zaļais kurss vai digitālā attīstība — mums jāspēj ar tām
minētajās jomās sadarboties produktīvāk.”

“[...] mums jābūt gataviem iesaistīties un integrēt tās tik
daudzās politikas jomās, cik tās spēj. [...] Tas varētu attiekties
arī uz drošību.”
Ukraina
“Ukraina [...] ir ļoti svarīga ES ģeopolitiskā ziņā. Mēs turpināsim
atbalstīt tās neatkarību, suverenitāti un teritoriālo integritāti,
centienus izbeigt konfliktu Donbasā un atbalstīt reformas gan
tiesiskuma, gan ekonomikas jomā. Mums pilnībā jāizmanto
visi mūsu instrumenti, tostarp Komisijas Ukrainas atbalsta
grupa.”
“[...] mums jābūt tai līdzās un mums tā būs jāaizstāv, tostarp
izmantojot jebkādu iespējamu sankciju pagarināšanu
attiecībā uz Krieviju, kamēr nebūs redzams kāds progress
Minskas procesā. [...] Es palīdzēšu Josep Borrell ar visiem savā
portfelī esošajiem instrumentiem, lai tas notiktu, un vienlaikus
atbalstīšu visas darbības, lai palīdzētu Ukrainai atgūt
suverenitāti.”
“Līdz šim mēs neesam piedāvājuši Ukrainai šo iespēju [pilnīgu
integrāciju ES]. Taču tas, ko mēs varam darīt [...], ir palīdzēt
Ukrainai izveidot stabilu tirgus ekonomiku, kas piesaista
ārvalstu tiešos ieguldījumus, kas rada izaugsmi un darbvietas
vietējā līmenī un stiprina šo valsti. Man tā būs prioritāte.”
“Es sadarbošos ar Augsto pārstāvi, īpaši Ukrainā, kur arī, šķiet,
[dezinformācija] ir parādība, kas sabiedrību ietekmē visvairāk.
Es izmantošu visus finanšu līdzekļus, lai Ukraina varētu cīnīties
pret šo parādību.”
Citi austrumu kaimiņreģioni
“Azerbaidžāna var būt svarīga partnervalsts enerģētikas
nozarē, taču mums darba kārtībā jāsaglabā tiesiskums un
demokrātija.”
“Ar Armēniju mums jākoncentrējas uz ekonomikas attīstību
un ar Baltkrieviju jāpalīdz valsts modernizācijai, vienlaikus
darba kārtībā saglabājot galveno demokrātisko vērtību
attīstību.”
“Es turpināšu sadarboties ar Baltkrieviju, lai garantētu
[kodoldrošību]. [...] Mums jāgādā, ka arī mūsu eksperti var
aplūkot šo vietu un doties turp, lai nodrošinātu kodoldrošību
saskaņā ar mūsu standartiem.”
“Es strādāšu kopā ar Moldovu un Moldovas interesēs, lai
reformas netiktu apturētas vai atceltas. Mums jāpanāk, ka pat
iekšējās krīzes gadījumā reformas tiks turpinātas. Ja netiks,
mums nāksies apturēt finansiālo palīdzību, tāpat kā tas ir
darīts jau iepriekš. Ir skaidrs, ka finansiālā palīdzība ir
nepārprotami un bez nosacījumiem saistīta ar reformu gaitu.”
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Dienvidu kaimiņreģions
“Mēs atjaunosim partnerību ar dienvidu kaimiņreģionu,
pamatojoties uz principu “vairāk par vairāk”, vienlaikus
koncentrējoties uz mūsu partneru ekonomisko attīstību.”
“Partnerībā ar mūsu dienvidu kaimiņiem es pievērsīšos labas
pārvaldības veicināšanai, vides un klimata aizsardzībai, kā arī
efektīvākas pieejas attīstīšanai migrācijas jautājumos. Īpašu
uzmanību veltīšu ekonomikas izaugsmei un nodarbinātības
politikas panākumiem, jo īpaši attiecībā uz jauniešiem.”
“Dažu partnervalstu progresu un reformas kavē tieši tādi
konflikti kā Sīrija Lībijā vai tās ietekme Libānā. [...] Maroka un
Tunisija izrāda apņēmību, dažkārt ļoti sarežģītos apstākļos,
risināt reformas, citas valstis to dara mazāk. Tāpēc saprātīga
diferenciācija [...] joprojām ir stabilitātes eksportēšanas
pamatelements.”
“Es plānoju ātri izstrādāt jaunus priekšlikumus par partnerības
prioritātēm, lai stiprinātu mūsu attiecības ar šīm valstīm, kuras
ir iesaistītas stingrās reformās.”
“Maroka ir gatava sadarboties ar mums ne tikai jomās, kas
interesē [...] to, bet arī tajās, kas ir mūsu interesēs, un tāpēc mēs
varam turpināt un tālāk attīstīt šo partnerību. [...] Tas varētu
būt modelis visam dienvidu kaimiņreģionam.”
“Es raudzīšu, ka mēs tai sniedzam visu palīdzību, ne tikai
finansiālu, bet arī pieredzi [...], tiklīdz Tunisijā būs izveidota
valdība [...], lai palīdzētu izveidot pārvaldi, kas strādā
iedzīvotāju labā [...].”
“Decembrī gaidāmajās vēlēšanās [Alžīrijā] ir veicinošas
tendences. [...] Mēs, protams, mudināsim viņus turpināt iet
demokrātijas ceļu, bet par to jālemj Alžīrijas iedzīvotājiem.”
“Attiecības ar Lībiju un Sīriju ir sarežģītākas. Pirmais no
maniem mērķiem būs strādāt, lai atjaunotu un aizsargātu
mieru un stabilitāti sadarbībā ar Apvienoto Nāciju
Organizāciju.”
“Lībijā [...] mums ir jāpastiprina centieni uzlabot migrantu
humāno situāciju [...].”

“Mums ciešā sadarbībā ar UNHCR būs jāatbalsta brīvprātīga
atgriešanās Sīrijā, ja tiks ievēroti brīvprātīgas, drošas un
cienīgas atgriešanās pamatprincipi.”
“Mums jāatbalsta Libāna un Jordānija — divas valstis, kas
uzņem ļoti lielu skaitu bēgļu.”
“Mēs turpināsim atbalstīt ekonomiskās un politiskās reformas
[Ēģiptē]. Vienlaikus mēs turpināsim ciešo dialogu par
cilvēktiesībām.”
“Es turpinu aizstāvēt ES nostāju, proti, ka tikai divu valstu
risinājums var nodrošināt ilgstošu mieru Tuvajos Austrumos,
un mums būs jāsadarbojas ar Izraēlu un Palestīnu, lai to
panāktu. [...] Manā rīcībā ir instrumenti šā procesa
veicināšanai.”

Finansēšanas instrumenti
“Mans princips attiecībā uz [finanšu instrumentiem saskaņā ar
nākamo daudzgadu finanšu shēmu] ir tāds, ka mēs vēlamies,
lai būtu pieejami finanšu instrumenti, kas ir pragmatiski ,
efektīvi un elastīgi.”
“Ir jāaplūko [finanšu instrumentu] pārvaldība, un es
parūpēšos, lai Eiropas Parlamenta viedoklis tiktu ņemts vērā.”
“[...] ir skaidrs, ka IPA izmantos tikai pievienošanās
sagatavošanās darbiem — spēju veidošanai, tiesiskumam un
visām pārējām jomām, kas ir izšķirīgi svarīgas šajās
kandidātvalstīs.”
“Mūsu rīcībā būs vēl viens finanšu instruments, proti,
kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās
sadarbības instruments (NDICI), kurā mēs esam piešķīruši
līdzekļus migrācijai. Tādējādi starp IPA un migrācijas darbībām
nebūs nekādas iejaukšanās [...].”

Attiecības ar Eiropas Parlamentu
“Esmu apņēmies cieši sadarboties ar Eiropas Parlamentu. [...]
Es saskatu svarīgu papildināmību starp mūsu lomām. Es
rēķinos ar parlamentārās diplomātijas un attiecību ar
valdībām pilnīgu izmantošanu Eiropas Savienības interesēs. Es
sniegšu visu vajadzīgo atbalstu, lai jūs varētu strādāt efektīvi.”
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BRĪFINGS

Komisāra amata kandidātu uzklausīšana
2019. gada septembris – novembris

Uzklausīšanā uzņemtās saistības

STELLA KYRIAKIDES
Veselības un pārtikas nekaitīguma komisāres
amata kandidāte

Komisāres amata kandidāte Stella Kyriakides uzstājās Eiropas Parlamentā 2019. gada 1. oktobrī, lai atbildētu uz Vides,
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas (ENVI) sastāvā esošo EP deputātu jautājumiem. Uzklausīšanas
laikā viņa uzņēmās vairākas saistības, kas ir uzsvērtas šajā dokumentā. Šīs saistības attiecas uz viņas portfeli, kā
aprakstīts pilnvarojuma vēstulē, kuru viņai nosūtīja ievēlētā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen,
tostarp:
 sabiedrības veselības aizsardzība un veicināšana; un
 pārtikas nekaitīgums un dzīvnieku un augu veselība.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti attiecas tikai uz uzklausīšanā mutiski paustajām saistībām.
Publiskās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē. Komisāra
amata kandidātei pirms uzklausīšanas tika nosūtīti arī daži rakstiski jautājumi, uz kuriem viņa sniedza rakstiskas atbildes.

Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments
Autors: Georgios Amanatidis
Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 638.436 — 2019. gada novembris
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Sabiedrības veselības aizsardzība un veicināšana
Cenas ziņā pieejamu medikamentu piegāde
“Es vēlos nodrošināt, ka mums ir piemēroti līdzekļi, lai
nodrošinātu mūsu iedzīvotāju veselību, tādēļ ir būtiski
nodrošināt cenas ziņā pieejamu medikamentu pastāvīgu
plūsmu. Es farmācijas sistēma jau gadu desmitiem nodrošina
iedzīvotājiem piekļuvi augstas kvalitātes medikamentiem par
pieņemamu cenu.”
“Farmācijas nozarei ir juridisks pienākums nodrošināt
pacientiem medikamentu pieejamību un piegādi. Mums ir
cieši jāsadarbojas un jācenšas izstrādāt visaptveroša
farmaceitiskā stratēģija, lai varētu piegādāt pacientiem
vajadzīgo.”
“Mums jānodrošina pieeja inovācijām un medikamentiem
cilvēkiem ar tuberkulozi, HIV/AIDS un hepatītu. [...] Šīs slimības
ietekmē ļoti lielu skaitu Eiropas iedzīvotāju. Tā būtu mana
pirmā prioritāte, kam pievērsīšos jaunajā Komisijā.”
Medicīniskās ierīces
„Es koncentrēšu uzmanību uz modernizēta un stabilāka
medicīnisko ierīču tiesiskā regulējuma ieviešanu. Tas ir jādara,
lai uzlabotu pacientu drošību un nostiprinātu ES kā pasaule s
līderes lomu šajā jomā.”
Veselības datu telpa
“Šajā darbā jāizmanto digitālās tehnoloģijas un mākslīgai s
intelekts, jo tie var sniegt konkrētus ieguvumus pacientiem un
veselības aprūpes speciālistiem. Es vēlos maksimāli palielināt
šo potenciālu un uzskatu, ka Eiropas veselības datu telpas
izveide ir svarīgs solis pareizajā virzienā.”
“Digitalizācija ir ļoti svarīga jebkuras veselības aprūpes
programmas daļa, un tā ir ārkārtīgi nozīmīga iedzīvotājiem. [...]
Mēs kā Komisija esam apņēmušies ieguldīt digitalizācijā. Tā
veicinātu pētniecību un inovāciju, mums jau ir Eiropas
references tīkli, un tie ļauj cilvēkiem ar retām slimībām un
pediatrijai iegūt šādu piekļuvi, un, manuprāt, tas var radikāli
mainīt pacientu aprūpi un ārstēšanu.”
“Diemžēl viens no trūkumiem, ko redzam mūsdienu digitālajā
laikmetā, ir tas, cik viegli ir izplatīt maldinošu informāciju tik
daudzos plašsaziņas līdzekļos. [...] Tāpēc mums ir jāsadarbojas
izglītības un veselības aizsardzības jomā, lai cīnītos pret
maldinošu informāciju un apstrīdētu maldinošu informāciju,
kas pašlaik pastāv tīmeklī un kas tieši ietekmē cilvēku
veselību.”
“[...] uzmanība ir jāpievērš arī pacientu datu aizsardzībai. Tāpēc
tas vienmēr jāpatur prātā, runājot par e-veselību.”

PE 629.837

Antimikrobiālā rezistence
“[...] Es atbalstīšu starptautisku nolīgumu par antimikrobiālo
līdzekļu izmantošanu un pieejamību. Šā galvenā iemesla dēļ
es arī izvirzīšu par prioritāti Eiropas vienas veselības rīcības
plāna pret antimikrobiālo rezistenci īstenošanu.”
“Esmu pieminējusi rūpniecību un inovāciju. Uzskatu, ka
Eiropas Savienībai ir jārāda piemērs šajā ziņā, virzoties uz
priekšu, lai mums būtu pieejami jauni antimikrobiālie līdzekļi
pacientiem.”
Vakcinācija
“Mums ir zinātne, kas liecina — ir svarīgi, ka mēs lietojam
vakcīnas —, tomēr dažos pēdējos gados Eiropā ir novērota
vairāku slimību izplatība: masalas, ko izraisa vakcinēšanās
novilcināšana. Es neteikšu, ka tas ir tikai nepareizas
informācijas dēļ, jo tā ir saistīta arī ar dalībvalstu programmām
attiecībā uz vakcināciju — šķiet, nav vienotības. [...] mums ir
jācīnās pret jebkādu dezinformācijas avotu, kas reāli negatīvi
ietekmē jomu, kurā, kā mēs zinām, pastāv stabila zinātne.”
Plāns cīņai pret vēzi
“Kā redzu, mūsu plāns cīņai pret vēzi skar visas manā
pilnvarojuma vēstulē minētās darbības — “no lauka līdz
galdam”, zaļais kurss, antimikrobiālā rezistence, jauninājumi,
zāļu pieejamība par pieņemamām cenām. Tam jārisina
profilakse, diagnostika, ārstēšana, pētniecība, izdzīvošana un
paliatīvā aprūpe. Tajā jāiesaista sektori un nozares, kas nav
saistītas ar veselības nozari, tostarp izglītība un vide.”
“Izmaiņu panākšana vēža slimnieku dzīvē vienmēr ir bijis mans
vadošais princips. Runājot no personīgās pieredzes, varu jums
apliecināt, ka tas arī turpmāk būs vadošais princips manā
pašreizējā misijā [...].”
Orgānu ziedošana
“[...], vai mēs esam izvirzījuši visaptverošu Eiropas stratēģiju
orgānu ziedošanas jomā, es vēlētos redzēt novērtējumu, kas
gaidāms 2019. gada beigās, lai zinātu, kādā situācijā mēs esam
un kurp virzāmies. Mums jāvirzās uz priekšu ar pierādījumiem,
ar zinātni, lai mēs pieņemtu pareizos lēmumus.”
Veselības tehnoloģiju novērtējums
“[...] pie tā es patiešām ļoti aktīvi strādāšu, mēģinot panākt
vienprātību, lai visbeidzot Komisijas 2018. gada priekšlikums
par veselības tehnoloģiju novērtējumu virzītos uz priekšu, jo
es domāju, ka tā ir obligāta jebkuras veselības sistēmas daļa,
ko mēs kā eiropieši gribam veicināt.”

Komisāra amata kandidātu uzklausīšanās uzņemtās saistības
“[...] Es ļoti cieši sadarbošos ar pacientiem, taču cieši
sadarbošos arī ar visām citām ieinteresētajām personām, lai
mēģinātu rast veidu, kā panākt šo vienprātību par veselības
tehnoloģiju novērtējumu. Kļūst skaidrs, ka brīvprātīgais ceļš
nedarbojas. Ir vajadzīgs standarts, un mums ir jāvirzās uz
priekšu.”
Garīgā veselība
“[...] Es darīšu visu iespējamo, lai tā [garīgā veselība] no jauna
tiktu iekļauta darba kārtībā. Jo es uzskatu, ka garīgā veselība ir
joma, kurā daudzas dalībvalstis nesaņem uzmanību, ko tās ir
pelnījušas, un ir svarīgi, lai mēs kaut ko darītu šīs tendences
mainīšanai. Es runāju ne tikai par pieaugušo depresiju — ja
mēs skatāmies uz problēmām, ar kurām saskaramie s
pusaudžu uzvedības problēmu ziņā, pašiznīcinošas uzvedības
pieauguma ziņā — mums jāstrādā preventīvi.”
“[...] Es sadarbošos ar citiem komisāriem, lai iekļautu garīgās
veselības jautājumu daudzās politikas jomās. Es domāju, ka
spēšu par to runāt, un es plānoju runāt par to.”
Cilvēktiesības
“Kā savu galveno pamatu, kas man ir vissvarīgākais, es izvirzīšu
cilvēktiesību aizsardzību un veicināšanu. Es uzskatu, ka tām ir
jāpastāv tādā jomā kā psihiatrija, kas ir ārkārtīgi jutīga, jo ir
ārkārtīgi viegli uzlikt zīmogu psihiatriskās diagnozes ziņā, un
tas dažkārt var būt ļoti subjektīvi — atkarībā no attiecīgās
kultūras.”
Pētniecība un inovācija
“Mēs esam apņēmušies ieviest jauninājumus. Mēs esam
apņēmušies virzīties uz priekšu un ieguldīt pētniecībā.
Programmā “Apvārsnis 2020” jau ir iekļauta apņemšanās to
īstenot. Tāpēc es to noteikti uzskatīšu par prioritāti, jo virzība
uz priekšu inovācijas un zinātnes jomā var būt tikai efektīvāka
Eiropas iedzīvotāju veselības labā. Tā kā tas ietekmēs
rūpniecību, tas ietekmēs medikamentus, tas ietekmēs zaļo
kursu, kā arī ietekmēs ēdienu, ko mēs ēdam.”
“Tāpēc es tiekšos uz kolēģijas ļoti atbildīgu nostāju,
izmantojot zinātni par pamatu, taču vienlaikus ņemot vērā
citus apsvērumus un daloties ar tiem, lai varētu pārliecināt
citus, ka mums ir jāvirzās uz priekšu daudzās politikas jomās,
kas, kā mēs zinām, ir vajadzīgas, lai aizsargātu cilvēku
veselību.”

Pārtikas nekaitīgums un dzīvnieku un augu
veselība

“Vispārīgie pārtikas aprites tiesību akti, es ceru, mainīs
pārredzamības līmeni, kas ir bijusi liela problēma, radot
pilsoņu neuzticēšanos, bet es nevaru skaļāk izpaust
apņemšanos samazināt atkarību no pesticīdiem un rast zema
riska alternatīvas.”
Es gribētu būt pilnīgā skaidrībā par to, ka tas nenotiek izolēti
no visa pārējā. Tā ir daļa no zaļā kursa, pie kura mēs visi
strādāsim, un tā ir daļa no stratēģijas “no lauka līdz galdam” .
Un uz šāda pamata nevar būt efektīvas stratēģijas “no lauka
līdz galdam” vai efektīva zaļā kursa, ja nestāsimies pretī tādām
problēmā kā pesticīdi un nespēsim tās risināt.”
“Es esmu apņēmusies panākt [...], ka netiks samazināts bišu un
citu apputeksnētāju aizsardzības līmenis. [...] Bišu aizsardzībai
jābūt mūsu politikas centrā, un tā ir arī daļa no zaļā kursa
politikas [...]. Manuprāt, galvenais uzdevums ir samazināt
neonikotinoīdu izmantošanu un rast alternatīvas.”
Endokrīnie disruptori
“Es zinu, ka tie [endokrīnie disruptori] ietekmē cilvēku
veselību, un es zinu, ka mums šajā sakarā kaut kas ir jādara, un
šī būs mana apņemšanās to darīt. Mēs gaidām atbilstības
pārbaudi. Es ar nepacietību gaidu sadarbību ar jums, lai
redzētu, kas mums jādara, lai virzītos uz priekšu, jo tā, protams,
nav joma, ko mēs varam atļauties pamest novārtā, un es par to
esmu pārliecināta.”
“Tāpēc es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi — kad mēs runājam
par endokrīnajiem disruptoriem, par neonikotinoīdiem, par
jaunām audzēšanas metodēm un par pesticīdiem — lai mēs
izmantotu jau esošos zinātnes sasniegumus.”
Patērētāju informācijas uzlabošana
“Tas [uzturvērtības marķējums] patiesībā ir obligāts fasētiem
pārtikas produktiem. Iedzīvotāji to grib. Viņi grib redzēt
informāciju par uzturvērtību. Ir acīmredzami, ka, izvēloties
kaut ko no plaukta, mēs arvien vairāk un vairāk skatāmies, vai
tas, ko lasām uz iepakojuma, ir tas, ko vēlamies pirkt. [...]
Informācija par uzturvielām ir svarīga. Tā ir svarīga
iedzīvotājiem. Šā gada beigās klajā nāks ziņojums
“iepakojuma priekšpuse”. Es gaidīšu rezultātus un virzīšos uz
priekšu, un es gribētu redzēt vienotu pieeju visās dalībvalstīs
[...].”
“Mums jārod kopīgi veidi [attiecībā uz izcelsmes marķējumu],
lai patērētājiem būtu pieejama ticama informācija, kad viņi
iegādājas pārtiku vai viņiem ir piekļuve pārtikai. Tas pašlaik
tiek izvērtēts. Es izskatīšu visu informāciju un pēc tam nākšu
klajā ar priekšlikumu.”

Pesticīdi
“[...] Varu apņemties samazināt atkarību no pesticīdiem,
mēģinot ieguldīt un rast zema riska alternatīvas. [...] Es plānoju
ļoti stingri uzraudzīt šo jautājumu, lai spētu gūt panākumus.”
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Dzīvnieku veselība un labturība
“Pirmām kārtām vēlos pilnīgi skaidri darīt zināmu, ka es
uzskatu dzīvnieku labturību un dzīvnieku veselību par daļu no
manas “vienas veselības” [...]. [...] mēs nevaram runāt par
vienas veselības aizsardzību, ja mēs neaplūkojam visu jomu,
un tas attiecas uz cilvēku, vides, dzīvnieku un augu veselību.”
Pārtikas izšķērdēšana
“[...] Es vēlos nākt klajā ar piecu gadu rīcības plānu, lai risinātu
jautājumus saistībā ar pārtikas izšķērdēšanu, jo, manuprāt, tā
ir ļoti svarīga daļa mūsu veiktajos ilgtspējīgas pārtikas
pasākumos.”
Pārtikas kontaktmateriāli
“Šis [pārtikas kontaktmateriāls] ir ārkārtīgi svarīgs temats, jo
runa ir par vielām, kas nonāk pārtikā un, iespējams, maina vai
ietekmē cilvēku veselību, mainot arī pārtikas produktu
sastāvdaļas. [...] Es pamatošos uz zinātni un virzīšos uz priekšu
prioritāšu noteikšanā, sākot ar tiem kontaktmateriāliem, kuri,
kā mēs zinām, potenciāli ir kaitīgāki cilvēku veselībai.”

Attiecības ar Eiropas Parlamentu
Sadarbība
“Es sadarbošos ar Eiropas Parlamentu, dalībvalstīm,
ieinteresētajām personām, saviem kolēģiem komisāriem, lai
uzlabotu sabiedrības veselību un nodrošinātu ilgtspējīgu

nākotni Eiropai. Ja konstatēsim nepilnības savās sistēmās,
mums jāsanāk kopā, lai panāktu risinājumu, strādājot
enerģiski, mērķtiecīgi un apņēmīgi. Veidojot partnerības,
pamatojoties uz uzticēšanos, godīgumu, pārredzamību un
pārskatatbildību.”
“Jā, es vienmēr ievēroju demokrātiju, un otrais — un tie nebija
tukši vārdi — ir tas, ka es uzklausīšu Parlamentu un plānoju
būt pieejama un cieši sadarboties ar jums, jo attiecībā uz
daudziem no šiem jautājumiem, piemēram, ĢMO, jauni
audzēšanas paņēmieni, Parlamentam ir bijusi izšķirīga nozīme
to uzsvēršanā un rezolūciju sagatavošanā, tādējādi panākot
pārmaiņas.”
Pārredzamība un pārskatatbildība
“Pārredzamībai jābūt mūsu darbības pamatā, un, ja mēs šajā
telpā visi esam godīgi, ikviena darbību pamatā, jo viens no
iemesliem, kāpēc esam zaudējuši iedzīvotāju uzticēšanos
daudz kam, ko mēs darām pārtikas drošības, inovācijas un
aizsardzības ziņā, ir saistīts ar to, ka, viņuprāt, nav daudz u
rezultātu pārredzamības, kurai viņiem būtu jābūt pieejamai.
Šajā ziņā es jau minēju izmaiņas vispārīgajos pārtikas aprites
tiesību aktos, pamatojoties uz pārredzamību, kas, es ceru,
palīdzēs mums veidot labākas attiecības un atjaunot
iedzīvotāju uzticēšanos. Manuprāt, tas ir pilnīgi nepieciešami.”
“[...] Ja mani iecels par veselības komisāri, es steigšus sākšu
strādāt un vienmēr sadarbošos ar jums pārredzami un
konstruktīvi, jo galu galā mēs jūsu priekšā esam atbildīgi.”
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BRĪFINGS

Komisāra amata kandidātu uzklausīšana
2019. gada septembris – novembris

Uzklausīšanā uzņemtās saistības

DIDIER REYNDERS
Komisāra amata kandidāts
Tieslietas

Komisāra amata kandidāts Didier Reynders uzstājās Eiropas Parlamentā 2019. gada 2. oktobrī, lai atbildētu uz Pilsoņu
brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas, Juridiskās komitejas un Kultūras un izglītības un Iekšējā tirgus un patērētāju
aizsardzības komitejas sastāvā esošo EP deputātu jautājumiem. Uzklausīšanas laikā viņš uzņēmās vairākas saistības, kas
ir uzsvērtas šajā dokumentā. Šīs saistības attiecas uz viņa portfeli, kā aprakstīts pilnvarojuma vēstulē, kuru viņam
nosūtīja ievēlētā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, tostarp:
 tiesiskuma uzturēšana un
 taisnīgums un patērētāju aizsardzība.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti attiecas tikai uz uzklausīšanā mutiski paustajām saistībām.
Publiskās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē. Komisāra
amata kandidātam pirms uzklausīšanas tika nosūtīti arī daži rakstiski jautājumi, uz kuriem viņš sniedza rakstiskas
atbildes.

Pilsoņu tiesību un konstitucionālo jautājumu politikas departaments
Autori: Ottavio Marzocchi Udo Bux
Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 621.923 — 2019. gada oktobris
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Tiesiskuma uzturēšana
Vispusīgas diskusijas par tiesiskumu, pamattiesībām un
demokrātiju
“Es ... strādāšu pie ziņojuma par tiesiskumu — par to, kā ir
iespējams veidot procesu — ar starpiestāžu diskusijām par
visaptverošo tiesiskuma, pamattiesību un demokrātijas
jautājumu.”
Eiropas tiesiskuma mehānisms
“Jūlijā Komisija iesniedza priekšlikumus par visaptverošu
Eiropas tiesiskuma mehānismu. Es veicināšu tiesiskuma
kultūru, novērsīšu tiesiskuma attīstības problēmas un reaģēšu,
kad tas būs vajadzīgs.”
“Es ... vēlos, lai šis jaunais mehānisms sāk darboties nākamaj ā
gadā, īstenojot iekļaujošu, nediskriminējošu un profilaktisku
gada procesu. Tādējādi tiks sagatavots gada ziņojums, un to
papildinās tieslietu jomas progresa ziņojums.”
Tiesiskuma uzraudzība dalībvalstu dialogā un sadarbība
ar dalībvalstīm un citām iestādēm
“Uzraudzība attieksies uz visām dalībvalstīm, bet tā tiks
padziļināta dalībvalstīs, kurās identificēti īpaši riski. Es
pievērsīšu īpašu uzmanību tam, lai nodrošinātu šīs
uzraudzības objektivitāti un taisnīgumu attiecībā uz to, kā mēs
veidojam dialogu un kā nodrošinām to, ka dalāmies labākaj ā
praksē, lai palīdzētu dalībvalstīm.”
Pilna instrumentu kopuma, tostarp sankciju,
izmantošana
“Mums jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie instrumenti... Ticiet
man, es nevilcinos rīkoties, ja būs apdraudēts tiesiskums. Es
neielaidīšos kompromisos, ja riskam būs pakļauta
demokrātija.”
Ieteikumi
“[Ir] arī ļoti svarīgi nosūtīt ieteikumus visām dalībvalstīm un
izteikt piezīmes visām dalībvalstīm bez jebkādas
diskriminācijas... Biju pārsteigts, ka tik daudzus gadus ir bijis
iespējams izteikt piezīmes par budžeta situāciju — tā ir
vajadzība — taču ne tādā mērā izteikt piezīmes par vērtībām,
kas mums ir kopīgas.”
7. panta procedūras
“[Ir] ļoti skaidrs: es vēlos turpināt 7. panta procedūru ne tikai
faktiskajās lietās, kas mums ir, bet arī citos gadījumos, ja tas ir
vajadzīgs. Es zinu, ka citās dalībvalstīs var rasties cita veida
problēmas, un, ja nepieciešams, mums tas ir jāpiemēro
vienādi.”
EP Padomē iepazīstinās ar savu iniciatīvu par 7. panta
procedūru attiecībā uz Ungāriju
“[P]ar Ungāriju — un jūs esat pārliecinājušies, ka tagad ir
procedūra — ko esmu prasījusi Padomē, un tāda ir arī
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pašreizējās Komisijas nostāja, lai Parlamentam būtu iespēja
nākt klajā ar savu nostāju, jo šī procedūra tika uzsākt a
Parlamentā — tieši tādā pašā veidā un uz ļoti stabila pamata.”
Gada cikls, plašsaziņas līdzekļi un demokrātija
“Mans pirmais uzdevums būs vadīt Komisijas darbu, lai
sagatavotu ziņojumu par cilvēktiesībām — tas būs ne tikai par
tiesiskumu, bet raugoties arī plašākā mērogā. Pirmajā gadā,
strādājot Komisijā, es nākšu klajā ar dokumentu, kas būs
pamats diskusijām gan Parlamentā, gan, es ceru, Padomē.”
Tiesiskuma nosacītība
“Uzskatu, ka mēs ātri panāksim vienošanos starp
likumdevējiem par šo jautājumu, jo tas nozīmēs, ka ir
iespējams veikt pareizus budžeta pasākumus ar apturēšanu
vai visas naudas zaudēšanu uzreiz, ja vispārīgi netiek ievērotas
tiesiskuma saistības.”
Ziņojumi par jaunu demokrātijas stratēģiju un
Pamattiesību hartu
“Komisija arī plāno izstrādāt ziņojumu par Pamattiesību hartu,
lai varētu nākt klajā ar ziņojumu par to. Mēs strādāsim pie
jaunas stratēģijas demokrātijai, tāpēc varbūt sniedzot
ziņojumu par demokrātiju.”
Iestāžu sadarbības kārtība
“[I]r iespējams apspriest iestāžu sadarbības kārtību. Es nezinu,
vai tā būs oficiāla, jo tā būs ilga — varbūt vidēji ilga — bet
jāsāk tā ir nekavējoties.”
Komisijas, Padomes un Eiropas Parlamenta darba grupa
“Es ierosināšu organizēt darba grupu ar visām trim iestādēm...
, lai redzētu, kā ir iespējams veidot procesu kopīgi. Es, protams,
vispirms strādāšu pie ziņojuma par tiesiskumu — par to, kā
iespējams veidot procesu — ar starpiestāžu diskusiju par visu
holistisko jautājumu, kā jūs teicāt, kas attiecas uz tiesiskumu,
pamattiesībām un demokrātiju... Tāpēc es ceru, ka būs
iespējams pēc iespējas ātrāk izveidot šādu darba grupu... Es
neesmu pret dažām iespējām apspriesties un diskutēt ar
neatkarīgiem ekspertiem, neatkarīgām struktūrām, bet varbūt
nav nepieciešams radīt jaunu struktūru.”
2. pants ārējās attiecībās
“Esmu ļoti apņēmies ievērot 2. pantu, gan Eiropas Savienībā,
gan eksportējot mūsu vērtības.”
Minoritātes un neaizsargātās grupas
“[Esmu] apņēmies ... aizstāvēt minoritātes un noteikti
minoritāšu tiesības. Jūs runājāt par LGBT, un tā tas ir visos
iespējamos gadījumos. Protams, tas būs viens no
jautājumiem, viņi visi ir neaizsargātas grupas, jūs to zināt, bet
mums ir jābūt ļoti aktīviem uz vietas — un ne tikai izmantojot
vispārējās procedūras, kas ir mūsu instrumentu kopumā.”

Komisāra amata kandidātu uzklausīšanās uzņemtās saistības

Taisnīgums un patērētāju aizsardzība

Eurojust

Taisnīguma attīstība, izmantojot tiesu iestāžu sadarbību
“Mums ir jāstiprina tiesu iestāžu sadarbība civillietās un
politiskajās lietās. Eiropas iedzīvotājiem ir tiesības dzīvot un
strādāt ES, pilnībā ievērojot pārvietošanās brīvību.”

“Tiesiskuma jomā Eurojust jo īpaši veicina tiesu iestāžu
koordināciju, sevišķi attiecībā uz cīņu pret intelektuālā
īpašuma noziegumiem. Tāpēc tas ir elements, attiecībā uz
kuru vēlama stingrāka rīcība, un Eurojust gatavo ziņojumu par
tiesu iestāžu uzdevumiem un paraugpraksi šāda veida
noziegumu risināšanai. Tāpēc mēs varēsim strādāt pie
paraugprakses apmaiņas starp valstīm.”

Savstarpējā uzticēšanās
“Tas attiecas arī uz mūsu daudzveidības ievērošanu, vienlaikus
garantējot mūsu atšķirīgās juridiskās tradīcijas, bet tām
nevajadzētu būt par šķērsli mūsu brīvībām vai drošībai. Es
strādāšu, lai radītu uzticības gaisotni starp mūsu dažādajām
tiesību sistēmām.”
Tiesību aktos aizsargātās pamattiesības?
“[A]tbilde ir jā ... [J]a šis būs mans portfelis, es aizstāvēšu
pamattiesības ... Noteikti ... [ir] ļoti skaidrs.”
Eiropas apcietināšanas orderis
“Attiecībā uz Eiropas apcietināšanas orderi es turpināšu
uzraudzīt tā piemērošanu un cieši sadarbošos ar jums un
dalībvalstīm, lai turpinātu tā uzlabošanu... Ņemot vērā
atbilstības novērtējumu, mēs apsvērsim, vai ir nepieciešamas
pārkāpumu procedūras. Es arī nopietni apsvēršu, vai ierosināt
priekšlikumu pārskatīt Eiropas apcietināšanas orderi.”
Brīvības atņemšanas apstākļi un pirmstiesas
apcietinājums
“Es arī izskatīšu, kā varētu uzlabot ieslodzījuma apstākļus
Eiropas Savienībā, un pētīšu ideju par minimālo standartu
noteikšanu pirmstiesas apcietinājumam, lai stiprinātu
uzticēšanos.”
Eiropola sarunas ar partneriem
“Es domāju, ka mums vajadzētu būt iespējai pievērst
uzmanību arī pamattiesībām, cilvēktiesībām procesā, kā mēs
apspriežam un slēdzam nolīgumus. Es, protams, vairāk
uzraudzīšu aģentūras, kas ir tiešāk atkarīgas no Tieslietu
ģenerāldirektorāta.”
Eiropas Prokuratūra
“[Mans] prioritārais jautājums attiecas uz to, lai pārliecinātos,
ka nākamā gada beigās mēs pareizi īstenojam EPPO. Es
sadarbošos ar galveno prokuroru un ad interim pārvaldību, lai
to izdarītu, un mums ir jāveic daudzi pasākumi, lai dotos šādā
virzienā... Pirmkārt, mums ir vajadzīga Prokuroru kolēģija.
Tāpēc mums jāizdara spiediens uz dalībvalstīm, lai tās
organizētu kolēģiju. Otrkārt, mums ir jāizdara lielāks spiediens
attiecībā uz PIF direktīvas pareizu īstenošanu, jo bez tā
jaunajam Eiropas prokuroram būtu grūti strādāt pie situācijas
Eiropas budžetā. Un pēc tam ... būs svarīgi piešķirt pietiekami
daudz resursu — cilvēkresursus un finanšu resursus — EPPO,
un es rūpēšos, lai DFS būtu iespējams to aizsargāt.”

Vispārējā datu aizsardzības regula, kas veicina Eiropas
pieeju kā globālu modeli
Viena no manām prioritātēm būs nodrošināt pamattiesību
pilnīgu aizsardzību digitālajā laikmetā... Mums jānodrošina, ka
jaunais tiesiskais regulējums tiek pilnībā īstenots, un
vienlaikus jāturpina veicināt mūsu vērtības un standartus
pasaules mērogā ... Es bieži dzirdu kritiku, kas vērsta pret
Vispārīgo datu aizsardzības regulu, kurā tomēr ietverti
vienkāršoti mehānismi maziem un vidējiem uzņēmumiem.
Tāpēc es centīšos strādāt šādā garā, lai, ja iespējams, novērstu
daudzus liekus ierobežojumus maziem un vidējiem
uzņēmumiem vai jaunuzņēmumiem.”
Pamattiesības, mākslīgā intelekta cilvēciskie un ētiskie
aspekti
“[P]irmajās 100 dienās mēs centīsimies strādāt pie jauniem
horizontāliem tiesību aktiem saistībā ar mākslīgā intelekta
cilvēciskajiem un ētiskajiem aspektiem... [M]ums jāprasa
vairāk un vairāk informācijas par algoritmiem un algoritmu
loģisko darbību ... Tāpēc mums ar Komisiju ir ne tikai jāievieš
jauni tiesību akti, mums ir arī jāpalīdz valsts iestādēm
organizēt pārbaudes un kontroles, lai saņemtu informāciju ...
[M]ēs darbosimies nozaru situācijās, jo grūtības ir
specifiskākas transporta nozarē vai veselības aprūpē un cita
veida darbībās.”
Zelta vīzas
“[I]r zināmas tiesības uz pārvietošanās brīvību, iespēja balsot
par Eiropas Parlamentu, tāpēc mums ir jābūt stingriem ... Jo
pastāv riski, kā jūs minējāt: korupcija, nelikumīgi iegūtu
līdzekļu legalizācija un daudz citu risku šo problēmu dēļ.
Tāpēc es esmu apņēmies pret to cīnīties, jo mums ir jāaizsargā
Eiropas pilsonība. Tā ir ļoti svarīgs mūsu vērtību elements.”
Trauksmes cēlēji
“[Es] uzskatu, ka mums ne tikai jāvirzās uz direktīvas
piemērošanu visās dalībvalstīs, bet ir diezgan iespējams, un es
vēlos to apspriest ar dalībvalstīm, ka mēs pieņemam papildu
pasākumus, kā jau teicu, palīdzības un atbalsta jomā.
Tas var notikt, sniedzot juridisko palīdzību, kā arī finansiālu,
kā jau minēju, un psiholoģisko palīdzību.
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Tāpēc attiecībā uz šiem dažādajiem jautājumiem es esmu
pilnīgi gatavs noskaidrot, vai dalībvalstis vēlas iet tālāk un vai
vajag iet tālāk arī Eiropas līmenī.”
Eiropas pilsonība
“Es vēlos turpināt darbu pie mūsu prioritātēm: ... aizsargāt
iedzīvotāju brīvu pārvietošanos, jo īpaši Brexit kontekstā, kas
atkal ļoti drīz būs darba kārtībā.”
Uzņēmējdarbības tiesības
“Esmu ļoti apņēmies sadarboties ar jums un Padomi attiecībā
uz veidu, kā ieviest jaunas prasības uzņēmējdarbības tiesībās.
Jūs runājat arī par cilvēktiesībām ... Pašlaik ir dažas brīvprātīgas
saistības daudzu uzņēmumu līmenī, bet ar to nepietiek. Esmu
pārliecināts, ka ir jāveic reālas izmaiņas uzņēmējdarbības
tiesībās, paredzot vairāk pienākumu attiecībā uz uzņēmumu
sociālajām interesēm, un esmu pārliecināts, ka ir diezgan
svarīgi diskutēt par piegādes ķēdi.”
Pārstāvības prasības
“Es ... uzstāšu uz priekšlikuma par pārstāvības prasībām ātru
pieņemšanu. Eiropas patērētājiem ļoti nepieciešamas ir
kolektīvās tiesiskās aizsardzības iespējas.”
“...mums vispirms ir jāpieņem jaunā direktīva, Pārstāvības
prasību direktīva, lai organizētu kolektīvo tiesisko aizsardzību,
jo jūs zināt, ka mums ir jāpanāk Padomes nostāja, ja tas būs
iespējams, novembrī, tāpēc mēs esam pirmajā posmā, un es
pilnībā piekrītu viedoklim, ka mums tas ir jādara un mums ir
jāorganizē process.”
Divējādas kvalitātes produkti
“Mums jāturpina vērsties pret negodīgu un agresīvu
pārdošanu un jāaizsargā neaizsargātie patērētāji. Mums
jāsaglabā augsts modrības līmenis attiecībā uz divējādas
kvalitātes produktu risku ... Mēs sagaidām to pašu taisnīgumu
neatkarīgi no tā, kur patērētājs dzīvo.”
Produktu drošība
“Es izskatīšu Vispārējās produktu drošības direktīvas
atjaunināšanu, lai visi tiešsaistes piegādes ķēdes dalībnieki
samazinātu nedrošu produktu skaitu. Es arī vēlos, lai būtu
skaidri noteikumi par visu tiešsaistes patērētāju maršrutos
iesaistīto pakalpojumu sniedzēju atbildību.”
Atbildība saistībā ar MI
“[P]ar mākslīgā intelekta cilvēciskajiem un ētiskajiem
aspektiem, un mums jāskatās, kā ir iespējams iet tālāk

atbildības jomā ... Drošība ir ļoti svarīgs aspekts, cilvēcisks un
ētisks aspekts un atbildība, taču pirmajās 100 dienās es
nevēlos jums apgalvot, ka mums būs jauna regula par
atbildību. Tā varētu prasīt ilgāku laiku.”
Patērētāju tiesību efektīva izpilde
“[Es] plānoju īpaši uzsvērt efektīvu izpildi. ... Tagad mums ir
jānodrošina efektīva izpilde gan Eiropas Savienībā, gan kopā
ar mūsu starptautiskajiem partneriem.”
Patērētāju spēju stiprināšana
“Zaļā kursa stratēģijās pirmajās 100 dienās mēs mēģināsim
noskaidrot, kā iespējams vairāk strādāt ar piedāvājuma pusi,
un izpētīt, kā patērētājs varētu piedalīties ātrākā pārejā uz zaļo
ekonomiku. Esmu pārliecināts, ka mums kā pirmais elements,
protams, ir jāsniedz vairāk informācijas patērētājiem, lai viņi
varētu izlemt izdarīt citu izvēli un pāriet uz citu produktu.”
Ilgtspējība, ilgmūžība, remontējamība
“Pirmkārt, mēs visi kā Eiropas Savienības dalībvalstis esam
apņēmušies pildīt savas saistības attiecībā uz IAM —
ilgtspējīgas attīstības mērķiem ANO līmenī.”
“Es vēlos atkārtot, ka, kā jau minēju savās ievada piezīmēs, ir
ļoti svarīgi izmantot pieprasījuma pusi, tātad patērētāju
spējas, lai organizētu reālu procesu ilgtspējīgai ekonomikai,
un es esmu pārliecināts, ka, ja mēs vēlamies pilnībā izpildīt
savas IAM saistības ANO līmenī, mums tas ir jādara un jābūt
ļoti aktīviem šajā jautājumā.”
“Es ļoti skaidri pateicu, ka, manuprāt, vairākos jautājumos, kas
attiecas uz ilgtspēju un ilgtspējīgu attīstību, mums ir efektīvi
jāinformē patērētāji. Tāpēc uzņēmumu pienākums ir sniegt
pareizu informāciju, piemēram, par ... ilgmūžību, daudzu
produktu remontējamību, kā arī rezerves daļu pieejamību.
Attiecībā uz remontējamību vēlos piebilst — arī uz trešo pušu
nodrošināto remontējamību, ne vienmēr tā jānodrošina
uzņēmumam, kas pārdevis produktu ... Tāpēc attiecībā uz
visiem šiem jautājumiem es domāju, ka, iespējams, būs
jāizstrādā tiesību akti... Mēs izskatīsim visas situācijas, lai
redzētu, vai virzāmies uz ilgtspējības pienākumu. ....”
Ieprogrammēts nolietojums
“Runājot par ieprogrammēto nolietojumu, es domāju, ka, ja
tas ir faktiski ieprogrammēts, tam jābūt uzskatāmam par
nodarījumu un jāļauj varas iestādēm piemērot sodus. Mēs
nevaram iedomāties, ka šādas nolietošanās loģika produktu
ražošanā tiktu ieviesta brīvprātīgi, bez jebkādām sekām.”
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Komisāra amata kandidātu uzklausīšana
2019. gada septembris – novembris

Uzklausīšanā uzņemtās saistības

ADINA-IOANA VĂLEAN
Komisāra amata kandidāte
Transports

Komisāres amata kandidāte Adina-Ioana Vălean uzstājās Eiropas Parlamentā 2019. gada 14. novembrī, lai atbildētu uz
Transporta un tūrisma komitejas (TRAN) sastāvā esošo EP deputātu jautājumiem. Uzklausīšanas laikā viņa uzņēmās
vairākas saistības, kas ir uzsvērtas šajā dokumentā. Šīs saistības attiecas uz viņas portfeli, kā aprakstīts pilnvarojuma
vēstulē, kuru viņai nosūtīja ievēlētā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, tostarp:


Ilgtspējīgu, drošu un cenu ziņā pieejamu transportu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti attiecas tikai uz uzklausīšanā mutiski paustajām saistībām.
Publiskās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē.

Struktūrpolitikas un kohēzijas politikas departaments
Autori: Esteban Coito Gonzalez
Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 629.210 — 2019. gada novembris
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Ilgtspējīgs, drošs un cenas ziņā pieejams
transports
Sadarbība ar Eiropas Parlamentu
“Es zinu, cik ir svarīgi, lai komisārs balstītos uz Eiropas
Parlamenta deputātu zināšanām un pieredzi, un es apņemos
jau no paša sākuma dalīties ar jums idejās un projektos, un
mēs sadarbosimies visos tiesību aktu izstrādes posmos.”
“Es apņemos nodrošināt labus risinājumus darbam ar visām
ieinteresētajām personām un strādāt kopā ar Parlamentu, lai
risinātu problēmas un atrastu pareizos veidus, kā nodrošināt
cilvēkiem transportu par pieņemamu cenu un godīgu un
iekļaujošu transportu, tostarp aviācijas nozarē.”
“[...] Transporta un tūrisma nozarē būs daudz darāmā, par ko
[...] transporta komisāram būtu jāvienojas ar Eiropas
Parlamentu, [jāsagatavo] plāns un pēc tam tas [jāapspriež]
komisāru kolēģijā.”
Ilgtspējīga un vieda transporta stratēģija
“Es smagi strādāšu, lai samazinātu mobilitātes un transporta
pasākumu radīto vides pēdas nospiedumu, un nodrošināšu,
lai mūsu darbības vēl vairāk veicinātu oglekļa dioksīda emisiju
samazināšanu un uzlabotu gaisa kvalitāti.”
“Eiropas zaļā kursa ietvaros es atbalstīšu tādas partnerības ar
rūpniecības nozari, kuras ir vērstas uz vērtības veidošanas
ķēdēm.”
“Es centīšos panākt, lai beidzot tiktu pabeigta Eiropas
vienotās gaisa telpas izveide [...]. Es nesaku, ka ir jāsamazina
lidojumu skaits, taču ir jārīkojas efektīvāk un ilgtspējīgāk un
jāievieš labāka un efektīvāka satiksmes pārvaldības sistēma.”
“Runājot par ostām, es teiktu, ka Eiropā jūrniecība, protams, ir
ļoti nozīmīga uzņēmējdarbības joma. Šī nozare ir jāaizsargā,
jākonsolidē, jāpadara ilgtspējīgāka un videi nekaitīgāka, taču
šiem pasākumiem vajadzētu būt daļai no pozitīva risinājuma,
kas būtu videi nekaitīgāks un konkurētspējīgs. [...] Visiem trešo
valstu dalībniekiem, kas strādā mūsu tirgos, būtu jāievēro
mūsu noteikumi, un viens no Komisijas uzdevumiem ir to
uzraudzīt un gādāt, lai tas nemainās."
“[...] ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānošanas stratēģijas
[...]. Es dotu priekšroku Eiropas līmeņa pieejai un pārmērīgas
sadrumstalotības novēršanai, jo sadrumstalotība šajā jomā ir
nelabvēlīga pārrobežu ceļotājiem [...]. Redzēsim, vai Eiropas
līmenī būs nepieciešama turpmāka rīcība.”
Ārējo izmaksu internalizācija/ enerģijas nodokļi
“Līdz 2050. gadam ir jāpanāk oglekļa emisiju neitralitāte, un,
lai sasniegtu šo mērķi, ir vajadzīgi papildu politikas pasākumi
un centieni.”

PE 629.837

“Tādēļ daļa no šīm ārējām izmaksām ir jāinternalizē [...]
lietotājam ir jāuzņemas lielāka atbildība par piesārņošanu.”
“Es apņemos neizslēgt nodokļu jautājumu, tas ir pilnīgi
skaidrs [...] es apņemos koncentrēties uz to, kā mēs varam
attīstīt dzelzceļa sistēmu un padarīt vilcienu cenas ziņā
pieejamāku.”
“Arī ilgtspējīgu alternatīvo degvielu un nodokļu jautājums ir
dienas kārtībā, — es nevēlos izvairīties ne no viena jautājuma
un apņemos strādāt pie tiem visiem, lai samazinātu emisijas
aviācijas nozarē un padarītu dzelzceļu par pievilcīgāku veidu,
kā pārvadāt cilvēkus un preces.”
Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) paplašināšana
“Daļa no uzdevuma, kas man tika uzticēts, ir samazināt
lidsabiedrībām piešķirtās kvotas, laika gaitā tās likvidējot, un
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas paplašināšana, tajā
iekļaujot arī jūrniecības nozari, nesīs vērtīgas pārmaiņas.
Kopumā tieši lietotājiem būtu jāsedz savu ceļojumu izmaksas,
nevis visai sabiedrībai.”
“[...] Aviācijas nozarē ETS mērķis būs samazināt emisijas. Mums
ir CORSIA: kad tā tiks pieņemta, tā nekavējoties būs jāievieš, lai
izlīdzinātu emisijas.”
“[...] ES ETS [...] esmu apņēmusies — un mums visiem būtu
jāapņemas — ieviest šādu instrumentu, lai samazināt u
emisijas jūrniecības nozarē.”
“[...] ieviešot ES ETS jūrniecības nozarē [...] mēs rīkosimies
uzmanīgi un centīsimies saglabāt nozares konkurētspēju, jo
tas pilnīgi noteikti ir ļoti svarīgi.”
Ilgtspējīgu un alternatīvu transporta degvielu aizvien
plašāka izmantošana autotransporta, jūras un gaisa
transporta nozarē
“Es sadarbošos ar dalībvalstīm un privātiem ieguldītājiem, lai
ieviestu ievērojami vairāk publiski pieejamu uzlādes un
atkārtotas uzpildes punktu. Es vēlos veicināt ilgtspējīgu
degvielu aizvien plašāku izmantošanu autotransporta, jūras
transporta un gaisa transporta nozarē.”
“[...] Ilgstspējīgāku degvielu aizvien plašāka izmantošana.
Jūras transporta nozarē [...] mans mērķis un apņemšanās ir
atbalstīt tos dalībniekus, kas šobrīd ir ilgtspējīgāki un
dzīvotspējīgāki, un veicināt jaunu tehnoloģiju attīstību un
jaunas pētniecības programmas.”
“Tātad tas būtu pasākumu kopums. Svarīgākais ir veicināt
dekorbanizāciju un videi nekaitīgākus risinājumus un
nezaudēt konkurētspēju.”
Digitālā inovācija un pastāvīga modernizācija attiecībā
uz svarīgām transporta sistēmām
“Ir pilnībā jāizmanto digitalizācija, lai transportu padarītu
drošāku, videi nekaitīgāku, efektīvāku un pieejamāku.”

Komisāra amata kandidātu uzklausīšanās uzņemtās saistības
“Veidojas reāls digitālo risinājumu tirgus, un es vēlos, lai ES tajā
saglabātu vadošo pozīciju: sākot no blokķēdes un digitālas
kartēšanas un izsekošanas un beidzot ar savienotiem un
automatizētiem transportlīdzekļiem, lidmašīnām un kuģiem.”
“Dzelzceļa nozarē ir jāintegrē loģistikas izmaiņas, izmantojot
jaunas tehnoloģijas. Piemēram, ir vajadzīgi atklāti dati par
paredzamo ierašanās laiku un pilnīgi noteikti ir nepieciešama
jauna signalizācijas sistēma.”
Sociālā dimensija
“Tiks skartas darbvietas, tādēļ es kā prioritāti noteikšu
ieguldījumus pārkvalifikācijā, lai nodrošinātu autobūve s
reģionu sociālo un ekonomisko labklājību.”
“Es vēlos veicināt platformu “Sievietes transporta nozarē” un
nodrošināt dzimumu līdzsvaru un dzimumu līdztiesības
aspekta integrēšanu.”
“Šī pieeja ir jāskaidro [cilvēkiem] un jāsaņem viņu atbalsts, lai
viņi nenobītos no tā, ka mūsdienīgs transporta varētu nozīmēt
atsevišķu cilvēku atstumšanu. Es esmu cieši apņēmusie s
īstenot šo pieeju un veikšu turpmākus pasākumus attiecībā uz
darbu, kas jau tiek veikts.”
“Aviācijas nozarē valda liela konkurence. Ir jāiesaista visi tās
dalībnieki, dalībvalstis, lidsabiedrības, apkalpes locekļu
asociācijas, darba ņēmēju un darba devēju organizācijas un
Parlaments. Es veikšu visus vajadzīgos pasākumus — gan
likumdošanas, gan citās jomās —, lai novērstu visas šīs
nepilnības un problēmas.”
“Es [vēlos] sadarboties [ar citiem komisāriem] nolūkā īstenot
labus pasākumus dažādās jomās, tādējādi gādājot, lai darba
ņēmēji un darbvietas transporta nozarē būtu aizsargātas no
krāpšanas un ļaunprātīgas rīcības, un sliktiem darba
apstākļiem. Es teiktu, ka šī ir humāna apņemšanās.”
Militārā mobilitāte
"Transporta infrastruktūrai ir liela nozīme Eiropas aizsardzības
stratēģijas īstenošanā. Veicot ieguldījumus infrastruktūrā,
nevajadzētu aizmirst par uzlabotu karaspēka un aprīkojuma
mobilitāti, un divējādi lietojamas preces (civiliem un
militāriem nolūkiem) ir būtiska iespēja ES, un tai vajadzētu būt
stratēģiskai izvēlei.”
Vadoša loma starptautiskos forumos
“No globālā skatpunkta raugoties, ievēlētās priekšsēdētājas
nākotnes redzējums par Komisiju ir ģeopolitisks. Tas ir tieši tas,
kas mums ir nepieciešams. Eiropai pasaules arēnā ir jāsaglabā
multilaterālisms. Transporta nozarē tas nozīmē, ka Eiropai ir
jābūt visu kaimiņreģionu centram, bet, kas ir vēl svarīgāk —
globālo piegādes ķēžu un pasažieru plūsmu centram, un tas
būs ārkārtīgi svarīgi mūsu konkurētspējas nodrošināšanā.”

“Mūsu konkurences priekšrocības var nostiprināt, pienācīgi
darbojoties
starptautiskās
struktūrās,
piemēram,
Starptautiskajā
Jūrniecības
organizācijā
(SJO)
un
Starptautiskajā Civilās aviācijas organizācijā (ICAO), lai
nodrošinātu, ka tiek ņemti vērā mūsu veiksmes stāsti.”
Sadarbība ar svarīgiem partneriem
“Ir līgumi, un līgumos ir noteikumi, kas ir jāpilda. Es domāju, ka
ir jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi mūsu
uzņēmumiem un tiem, kuri piekļūst mūsu tirgum [...]. Mūsu
uzdevums būs to pastāvīgi nodrošināt.”
“[...] Tirgū ir jānodrošina konkurence, lai iegūtu labu cenu
sistēmu [...]. Es sekošu līdzi situācijai un izvērtēšu, kas notiek
un kas netiek īstenots, un centīšos veicināt īstenošanu.”
“[...] Ja situācija neprogresēs, mēs, protams, iejauksimies ar
pārkāpumu procedūrām.”
“Mēs visi esam informēti par šo strīdīgo jautājumu saistībā ar
Gibraltāra lidostu [...] protams, nav šaubu, ka Brexit
īstenošanas gadījumā es būšu ES dalībvalstu komisāre.”
Eiropas transporta tīkls
"Esmu izteikusi iebildumus pret budžeta samazinājumu
saskaņā ar pašreizējo daudzgadu finanšu shēmu (DFS) un jūsu
priekšā apņemos nākamās finanšu shēmas ietvaros aizstāvēt
Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta budžetu.”
“Ir jāpabeidz pamata tīkls un jāatbalsta reģionālo un vietējo
lidostu un ostu loma.”
“Turklāt
mēs 2021. gadā
arī pārskatīsim
20 tīklu
pamatnostādnes. Es zinu, ka ir paustas apņemšanās [...] ir
vairāk jāveicina jauni projekti šajā tīklā, jo īpaši dzelzceļa
nozarē.”
“[...] izveidot vienu iestādi, kas risinātu visas procedūras [...] tas
varētu radīt papildu birokrātijas līmeni [...] mēs to nevēlamies.
Tas pats attiecas uz īsāku laikposmu, piemēram, divu gadu,
atvēlēšanu īstenošanai.”
Trūkstoši infrastruktūras savienojumi un savienojamība
“Tātad, no vienas puses, ir jāiegulda pašā infrastruktūrā —
multimodalitātē.”
“Savienojamība joprojām ir svarīgākais aspekts, un mēs
ieguldīsim savienojamībā. Kā minēju iepriekš, ES konkurences
politikas ietvaros būs vēl vairāk jāatbalsta vietējās un
reģionālās lidostas un ostas.”
“Es atbalstu nakts vilcienus, ja vien tie ir konkurētspējīgi un ja
attiecībā uz nakts vilcieniem var piemērot sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanas saistības.”
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Cenas ziņā pieejams, uzticams un pieejams transports
visiem

internalizēšanu, un man šajā uzdevumā ir vajadzīgs jūsu
atbalsts.”

“Es vēlos sekmēt mobilitāti kā pakalpojumu, padarīt
tradicionālo privāto automobiļu alternatīvas cenas ziņā
pieejamas, pielāgot infrastruktūru un atbalstīt viedus un
sadarbīgus risinājumus.”

“Līdz 2050. gadam būtu jāpanāk, ka bojāgājušo skaits ir nulle.
Ir sagatavota stratēģija, kuru mēs īstenosim, un es to aktīvi
veicināšu.”

Drošības standarti
“25 000 ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo gadā ir
nepieņemams skaitlis. Mums būtu jāizvirza kopīgs mērķis līdz
2030. gadam uz pusi samazināt bojāgājušo un smagi
ievainoto skaitu salīdzinājumā ar 2020. gadu. Es izmantošu
visus pieejamos resursus, lai pārliecinātu ministrus, investorus
un attīstītājus par šā drošības mērķa pastāvīgu

Pasažieru tiesības
“Ceļotājiem ar ierobežotu mobilitāti ir jābūt iespējai
pārvietoties tikpat brīvi kā pārējiem. Attālās teritorijas ir labāk
jāsavieno ar mūsu transporta tīklu. Eiropā pašlaik ir ļoti
visaptveroša pasažieru tiesību sistēma, taču tā vēl ir
jāpilnveido.”

Atruna un autortiesības. Par šajā dokumentā paustajiem viedokļiem ir atbildīgi tikai un vienīgi to autori, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas
Parlamenta oficiālo nostāju. Dokumenta pārpublicēšana un tulkošana nekomerciāliem nolūkiem ir atļauta, ja vien tiek norādīts avots, Eiropas
Parlamentam tiek sniegts iepriekšējs paziņojums un nosūtīta publikācijas kopija. Citātiem angļu valodā ir izmantotas uzklausīšanu stenogrammas, kas
darītas pieejamas a posteriori. © Eiropas Savienība, 2019
Manuskripts sagatavots: 2019. gada novembrī. Publicēšanas datums: 2019. gada novembris.
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Komisāra amata kandidātu uzklausīšana
2019. gada septembris – novembris

Uzklausīšanā uzņemtās saistības

HELENA DALLI
Komisāra amata kandidāte
Līdztiesība

Komisāra amata kandidāte Helena Dalli uzstājās Eiropas Parlamentā 2019. gada 2. oktobrī, lai atbildētu uz Sieviešu
tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un
iekšlietu komitejas sastāvā esošo EP deputātu jautājumiem. Uzklausīšanas laikā viņa uzņēmās vairākas saistības, kas ir
uzsvērtas šajā dokumentā. Šīs saistības attiecas uz viņas portfeli, kā aprakstīts pilnvarojuma vēstulē, kuru viņai nosūtīja
ievēlētā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, tostarp:





Darba un privātās dzīves līdzsvara direktīvu un cīņu pret diskrimināciju;
personu ar invaliditāti tiesībām;
Eiropas dzimumu līdztiesības stratēģiju un starptautiskām partnerībām: pilnvērtīgu iespēju
nodrošināšanu sievietēm un meitenēm;
sadarbību ar Eiropas Parlamentu un citiem komisāriem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti attiecas tikai uz uzklausīšanā mutiski paustajām saistībām.
Atklātās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē. Komisāra
amata kandidātei pirms uzklausīšanas arī tika nosūtīti daži rakstiski jautājumi, uz kuriem viņa sniedza rakstiskas atbildes.

Pilsoņu tiesību un konstitucionālo jautājumu politikas departaments
Ekonomikas un zinātnes politikas departaments
Autori: Martina Schonard / Susanne Kraatz
Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 621.919 — 2019. gada oktobris
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Cīņa pret diskrimināciju
Līdztiesība visiem
“Es savā darbā vēlos īpaši pievērsties trim jomām: cīņai pret
diskrimināciju visās tās izpausmēs, sieviešu iekļaušanai un
tiesību nostiprināšanai un līdztiesības un pilnvērtīgas
līdzdalības veicināšanai. Tas viss attiecas uz sievietēm un
vīriešiem, rasu un etniskajām minoritātēm, reliģiskām un
nereliģiskām minoritātēm, personām ar invaliditāti, gados
vecākām un jaunākām personām un LGBTI personām.”
Tiesību akti līdztiesības jomā
“Es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai līdztiesības jomā virzītu
svarīgus tiesību aktus.”
“Kā ministre esmu Padomē piedalījusies plašās debatēs par
priekšlikumiem, kas pārlieku ilgi ir tikuši bloķēti. Horizontālā
pretdiskriminācijas direktīva tika ierosināta pirms vairāk nekā
11 gadiem. Direktīva par sieviešu pārstāvību valdēs tika
ierosināta 2012. gadā. Priekšlikums par ES pievienošanos
Eiropas Padomes Stambulas konvencijai tika sagatavot s
2016. gadā. Kā lai es to izskaidroju iedzīvotājiem? Ņemot vērā
šo situāciju, vai man nevajadzētu likvidēt pašreizējos
klupšanas akmeņus un pārliecināt atlikušās skeptiskās
Padomes dalībvalstis? Es nekavēšos ar jaunu pasākumu
rašanu un jaunu tiesību aktu ierosināšanu.”
Direktīva par vienlīdzīgu attieksmi (Pretdiskriminācijas
direktīva)
“Vispirms es sagaidīšu EPSCO padomes 24. oktobra sanāksme s
iznākumu, — tajā būtu jāapspriež šī Pretdiskriminācijas
direktīva —, un tad saskaņā ar to rīkošos. Es vēlos atbloķēt šo
direktīvu.”
“Protams, kā jau jūs zināt, tas ir izaicinājums, jo Padomē ir
jāpanāk vienprātība, taču es runāšu ar visiem attiecīgajiem
ministriem, jo ir ātri jāatrod risinājums.”
“Es paskaidrošu, ka seksuālā orientācija nav izvēle, — ja
direktīva tiek bloķēta šī iemesla dēļ, es gribu to zināt.”
Līdztiesības horizontāla veicināšana
“Līdztiesības aspekta integrēšana ir pareizais virziens.”
Līdztiesības darba grupa
“Šīs Komisijas pilnvaru termiņa pirmajos trijos mēnešos es
izveidošu Līdztiesības darba grupu, kurā piedalīsies augst a
līmeņa amatpersonas no visiem ģenerāldirektorātiem. Tai būs
sarežģīts uzdevums — ātri izstrādāt krustenisku pieeju
līdztiesībai visos ES politikas pasākumos.”

PE 629.837

Pamatstratēģija attiecībā uz romiem
“Šīs pamatstratēģijas termiņš drīz beigsies, un mēs to
pārskatīsim. Tādēļ es vēlos apmeklēt romu apmešanās vietas,
lai uzzinātu vairāk par šo tematu, un mēs izvērtēsim, kādi būtu
labākie turpmākie pasākumi. Turklāt pamatstratēģija
laikposmam pēc 2020. gada būs arī vairāk vērsta uz naidīgu
attieksmi pret romiem. Es varu apliecināt, ka šajā jomā mēs
darīsim daudz.”

Personu ar invaliditāti tiesības
ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām
īstenošana
“Es apņemos darīt visu, kas ir manos spēkos, lai nodrošinātu,
ka ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām tiek
īstenota pilnībā un bez izņēmumiem. Es arī gādāšu, lai
invaliditātes aspekts tiktu integrēts, tostarp ar darba grupas
starpniecību, un arī paplašināšu līdztiesības izvērtēšanas
principu. Turklāt, kā jau es jums teicu, es ļoti cieši sadarbošos
ar Sadarbības grupu invaliditātes jautājumos un Eiropas
Invaliditātes forumu.”
Eiropas stratēģija invaliditātes jomā (2010–2020)
“Kā jau teicu, šī stratēģija tiks izvērtēta, lai noskaidrotu, kas ir
izdarīts, kas vēl ir jāizdara un kas ir jādara labāk.”
Invaliditātes aspekta integrēšana
“Es kā prioritāti noteikšu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu. Es
gādāšu, lai visu nozaru ES tiesību aktos tiktu pievērsta
uzmanība invaliditātes jautājumam.”
“Jā, invaliditāte tiks iekļauta dzimumu līdztiesības stratēģijā, jo
arī tā ir jāintegrē.”
Veto uzlikšana Komisijas priekšlikumiem
Atbildot uz jautājumu, vai viņa ir gatava uzlikt veto ikvienam
Komisijas priekšlikumam, kas ir pretrunā tiesībām uz
iekļaušanu, un apturēt visus tiesību aktu priekšlikumus, kas
kavē iekļaušanu, un vai viņa uzliks veto Komisijas
priekšlikumiem, kuri, iespējams, neatbilst ANO Konvencijai
par personu ar invaliditāti tiesībām, komisāra amata
kandidāte teica:
“Mana atbilde ir jā.”

Eiropas dzimumu līdztiesības stratēģija
“Es iesniegšu jaunu Eiropas dzimumu līdztiesības stratēģiju,
kurā būs ietverti jauni tiesību aktu priekšlikumi, kā arī
iekļaujoši politikas pasākumi.”

Komisāra amata kandidātu uzklausīšanās uzņemtās saistības

“[...] Šī dzimumu līdztiesības stratēģija aptvers darba samaksas
pārredzamību, dzimumu līdzdalību, darba samaksas un
pensiju atšķirību un vardarbību pret sievietēm. Tajā tiks
aplūkoti dzimumu stereotipi, jo, kā jūs zināt, nav jēgas
pieņemt tiesību aktus, ja netiek mainīta attieksme un kultūra,
tādēļ tajā būs īpaša nodaļa par dzimumu stereotipu
novēršanu. Stratēģijā arī būs sadaļa par darba un privātās
dzīves līdzsvaru.”

“Jā, protams, šī ir joma, kura ir jārisina un kuru es risināšu [...]
darba grupa ir laba sadarbības platforma.”

“Tajā tiks ņemti vērā arī ieinteresēto personu viedokļi.”

“Es turpināšu darbu pie integrētās pieejas dzimumu
līdztiesības īstenošanai un arī izstrādāšu vajadzīgos
instrumentus, lai to pastiprinātu visos ES politikas pasākumos.
Kā jau jūs zināt, arī tas tiks uzticēts darba grupai, kurā būs
iesaistīti dažādu ģenerāldirektorātu pārstāvji, lai nodrošinātu,
ka integrētā pieeja dzimumu līdztiesības īstenošanai patiešām
tiek ieviesta.”

Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība
“Politikas pamatnostādnēs ir noteikts, ka Komisijas pilnvaru
termiņa pirmo 100 dienu laikā mēs piedāvāsim pasākumus, ar
kuriem tiek ieviesti saistoši pasākumi darba samaksas
pārredzamības nodrošināšanai. Tā būs svarīga mūsu darba
daļa, no kuras izrietēs visaptveroša politika vīriešu un sieviešu
darba samaksas atšķirības novēršanai. Tas nozīmē, ka nāksies
stāties pretī iesīkstējušiem stereotipiem, nostiprināt sieviešu
lomu lēmumu pieņemšanā, nodrošināt direktīvas par darba
un privātās dzīves līdzsvaru un tajā paredzēto tiesību (īpaši
tēviem paredzēto tiesību) īstenošanu un izmantošanu un
izskaust sieviešu un vīriešu pensiju atšķirību, kas rodas
neapmaksāta darba dēļ.”
“Es uzstāšu uz to, lai tiktu turpināts darbs pie vīriešu un
sieviešu darba samaksas atšķirības un pensiju atšķirības.
Arī dzimumu līdztiesības stratēģijā būs sadaļa par darba
samaksas pārredzamību, kā arī pasākumi, kuru mērķis ir
nodrošināt principu, ka vīrieši un sievietes par vienādi vērtīgu
darbu saņem vienādu darba samaksu. Mēs zinām, ka šī vīriešu
un sieviešu darba samaksas atšķirība rada pensiju atšķirību,
kas var sasniegt 36 %.”
“Jā, protams, sociālie partneri ir ļoti svarīgi [...] viņi ir daļa no šīs
politikas un šī priekšlikuma, kuru mēs iesniegsim.”
“Un, jā, protams, mēs izmantosim mērinstrumentus un
rādītājus, lai lemtu par turpmāko virzību, izvērtētu rezultātus
un pārskatītu, mainītu un uzlabotu savu rīcību.”
Direktīva par sieviešu pārstāvību valdēs
“Jā, es noteikti strādāšu pie tā, lai direktīva par sieviešu
pārstāvību valdēs tiktu atbloķēta [...]. Es sadarbošos ar
dalībvalstīm un pārliecināšu tās par pievienoto vērtību, ko
sniegtu šī dokumenta atbloķēšana Padomē.”
“Manuprāt, tas ir līdzsvarots priekšlikums, un es tikšos ar
visiem ministriem, kuriem ir iebildumi pret šo priekšlikumu, un
Padomē iestāšos par vispārīgu pieeju.”
Mājsaimniecībās nodarbināto personu ekspluatācija
Atbildot uz jautājumu, vai viņa plāno īstenot pasākumus, kuru
mērķis ir uzlabot mājsaimniecībā nodarbināto personu,
tostarp sieviešu migrantu, darba apstākļus, viņa teica:

“[...] ir Rasu vienlīdzības direktīva [...] aizsardzība ir paredzēta,
taču ir jāsaprot, kā pārbaudīt šīs direktīvas īstenošanu. Tādēļ
šajā jautājumā man būtu jāsadarbojas ar citiem komisāriem.”
Integrētā pieeja dzimumu līdztiesības īstenošanai

Dzimumu stereotipi
“Stereotipi ir ļoti svarīga problēma, kas arī tiks aplūkota
dzimumu līdztiesības stratēģijā.”
“Visā savu pilnvaru termiņa laikā es turpināšu darbu pie
sieviešu tiesību nostiprināšanas un kopā ar dalībvalstīm
gādāšu, lai dzimumu stereotipi tiktu apkaroti.”
“Jā, attiecībā uz stikla griestiem vēl ir ļoti daudz darāmā. [...] Es
esmu pārliecināta, ka stereotipi ir jāapkaro un ka vairāk
sieviešu ir jāiesaista zinātnē, tehnoloģijā, inženierzinātnēs un
matemātikā (STEM). Tā ir sagadījies, ka es ANO esmu
iestājusies par Starptautisko dienu meitenēm un sievietēm
zinātnē. [...] STEM un sieviešu un meiteņu iesaistīšana STEM ir
man tuvs temats, — es vēlos, lai meitenes izvēlētos šīs jomas
studijas, un sievietes, kuras jau strādā STEM, ieņemtu ar
lēmumu pieņemšanu saistītus amatus.”
Barselonas mērķi: bērnu aprūpe
“Es [...] kopā ar dalībvalstīm gādāšu, lai [...] bērnu aprūpe un
aprūpes iestādes tiktu uzlabotas.”
Atbildot uz jautājumu par Komisijas stratēģiju Barselonas
mērķu sasniegšanai, Helena Dalli teica:
“Jā, mums pie tā ir jāstrādā. Ir jāatrod veidi, kā nodrošināt
vismaz cenas ziņā pieejamu bērnu aprūpi.”
“Es noteikti mēģināšu piesaistīt [...] līdzekļus, lai ieviestu
pasākumus, kas cilvēkiem nodrošina cenas ziņā pieejamu
bērnu aprūpi.”
Seksuālās un reproduktīvās veselības tiesības
“Es esmu pārliecināta feministe un dodu savu vārdu, ka darīšu
visu iespējamo, lai aizsargātu seksuālo un reproduktīvo
veselību un ar to saistītās tiesības. Es sadarbošos ar darba
grupu, lai integrētu seksuālo un reproduktīvo veselību un ar
to saistītās tiesības, jo īpaši uzturot dialogu ar veselības
komisāru.”
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“Turklāt ir jāizpilda ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi attiecībā
uz sieviešu veselību un vispārēju piekļuvi seksuālās un
reproduktīvās veselības aprūpei, ģimenes plānošanai un
izglītībai.”

Darba un privātās dzīves līdzsvara direktīva
Īstenošana
“Es kā līdztiesības komisāre rūpīgi sekošu līdzi tam, lai Darba
un privātās dzīves līdzsvara direktīva tiktu pilnīgi un pienācīgi
īstenota visās dalībvalstīs.”
“Es uzraudzīšu dalībvalstis, lai pārbaudītu, kā tās īsteno šo
direktīvu, un, iespējams, pat rīkošu seminārus un
prezentācijas, lai palielinātu informētību par šo jautājumu,
skaidrojot, ka tas sniedz pievienoto vērtību darbvietai. Es
šādām informētības palielināšanas kampaņām paredzēšu ES
finansējumu.”
Atbildot uz jautājumu, kā viņa ierosinātu novērst dzimumu
nelīdzsvarotību attiecībā uz personām, kuras aprūpe s
pienākumu dēļ izmanto atvaļinājumu, un ko viņa piedāvās,
lai ģimenēm nedraudētu nabadzība, ja tās izmanto vecāku
atvaļinājumu, un kā viņa mudinās dalībvalstis nodrošināt
pienācīgu atlīdzību par šādu atvaļinājumu, komisāra amat a
kandidāte teica:
“Protams, ir jādara vairāk, un, kā jau es minēju, trīs gadu laikā
[direktīva] tiks pārskatīta.”
“Kad būsim pārskatījuši direktīvu un konstatējuši, kā tā ir
darbojusies un vai ir pamats (kas, visticamāk, būs) tās
atvēršanai, tad mēs izskatīsim jūsu izteiktos ierosinājumus.”

Ar dzimumu saistīta vardarbība un atbalsts
cietušajiem
“Es [labprāt] vispirms koncentrētos uz Stambulas konvencijas
ratifikāciju. Vispirms koncentrēsimies uz to, taču vienprātība
nepieciešama arī, lai vardarbību par sievietēm padarītu par
Eiropas līmeņa noziegumu, tādējādi nodrošinot, ka mēs visi
esam vienā pozīcijā. Varam stiprināt arī Cietušo tiesību
direktīvu, — šajā jautājumā man būs jāsadarbojas ar
komisāra amata kandidātu

D. Reynders. Mēs varam stiprināt ar likumdošanu nesaistītus
pasākumus, lai apkarotu vardarbību pret sievietēm, taču es
dodu priekšroku konvencijas ratifikācijai ES.”
“Jā, protams, šis jautājums būs iekļauts dzimumu līdztiesības
stratēģijā. Stratēģijā būs iekļauta arī vardarbība pret
sievietēm tiešsaistē.”

Starptautiskas partnerības: pilnvērtīgu iespēju
nodrošināšana sievietēm un meitenēm
“Es gādāšu, lai Eiropas Parlaments regulāri saņemtu aktuālo
informāciju, jo īpaši pirms svarīgiem pasākumiem un par
svarīgiem starptautisku sarunu posmiem jomās, par kurām
esmu atbildīga.”

Sadarbība ar Eiropas Parlamentu
“Es savā darbā uzturēšu pastāvīgu dialogu ar jums, Eiropas
Parlamenta deputātiem, kā arī dalībvalstīm un pilsonisko
sabiedrību. Es vēlos sadarboties ar visiem, nevainojot vienam
otru, un pastiprināt šīs jomas nozīmi gan Eiropas Savienībā,
gan ārpus tās.”
“Attiecīgos jautājumos es vēlos sadarboties ar ikvienu no
jums.”

Sadarbība ar citiem komisāriem
“Komisāra amata kandidāts M. Schinas man piekrīt, ka
līdztiesība ir Eiropas pamatā.”
“Jautājumus [Darba un privātās dzīves līdzsvara direktīvā],
kurus jūs pieminējāt, es apspriedīšu ar komisāra amat a
kandidātu N. Schmit, tostarp darba apstākļus, ko jūs
pieminējāt, un tad redzēsim [...] kādus turpmākos pasākumus
varam piedāvāt.”
“Es jau esmu runājusi ar komisāra amata kandidātu N. Schmit
par šiem faktiem [attiecībā uz sieviešu nestabilu
nodarbinātību].”
“Varam stiprināt arī Cietušo tiesību direktīvu, — šajā
jautājumā man būs jāsadarbojas ar komisāra amat a
kandidātu D. Reynders.”

Atruna un autortiesības. Par šajā dokumentā paustajiem viedokļiem ir atbildīgi tikai un vienīgi to autori, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas
Parlamenta oficiālo nostāju. Dokumenta pārpublicēšana un tulkošana nekomerciāliem nolūkiem ir atļauta, ja vien tiek norādīts avots, Eiropas
Parlamentam tiek sniegts iepriekšējs paziņojums un nosūtīta publikācijas kopija. Šajā dokumentā iekļautie citāti angļu valodā ir balstīti uz uzklausīšanu
stenogrammām, kas darītas pieejamas a posteriori. Citāti, kas ir iegūti no apgalvojumiem, kuri tika izteikti valodā, kas nav angļu valoda, ir balstīti uz
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Komisāra amata kandidātu uzklausīšana
2019. gada septembris – novembris

Uzklausīšanā uzņemtās saistības

THIERRY BRETON
Komisāra amata kandidāts
Iekšējais tirgus

Komisāra amata kandidāts Thierry Breton 2019. gada 14. novembrī uzstājās Eiropas Parlamentā, lai atbildētu uz
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas (ITRE) un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas (IMCO)
sastāvā esošo EP deputātu jautājumiem. Uzklausīšanas laikā viņš uzņēmās vairākas saistības, kas ir uzsvērtas šajā
dokumentā. Šīs saistības attiecas uz viņa portfeli, kā aprakstīts pilnvarojuma vēstulē, kuru viņam nosūtīja ievēlētā
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, tostarp:




digitālo ekonomiku un sabiedrību;
nākotnei gatavu Eiropas rūpniecību un vienoto tirgu; kā arī
aizsardzības rūpniecību un kosmosu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti attiecas tikai uz uzklausīšanā mutiski paustajām saistībām.
Atklātās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē. Komisāra
amata kandidātam pirms uzklausīšanas arī tika nosūtīti daži rakstiski jautājumi, uz kuriem viņš sniedza rakstiskas
atbildes.

Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments
Autori: Mariusz Maciejewski, Frédéric Gouardères, Arthur-Edouard Hess
Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 642.340 — 2019. gada novembris
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Digitālā ekonomikā un sabiedrība

“Mākslīgais intelekts rūpniecībā ir ļoti būtisks jautājums, kas
attiecas ne tikai uz rūpniecību 4.0.”

Eiropas tehnoloģiskās suverenitātes nostiprināšana

“Varu apgalvot, ka mēs nepavisam neesam zaudējuši mākslīgā
intelekta karā pret amerikāņiem un ķīniešiem. Es pie šī
jautājuma strādāšu — cerams, kopā ar visām ieinteresētajām
personām kontinenta četrās malās, kas man palīdzēs šajā cīņā.
Esmu dziļi par to pārliecināts.”

“Ir steidzami jāgatavojas nākotnes izaugsmei, šodien veicot
ieguldījumus kritiski svarīgās nākotnes tehnoloģijās. Es,
protams, runāju par 5G, bet ir jāsāk gatavoties arī 6G,
mākslīgajam intelektam, mākonim un arī postmākoņa
risinājumiem, mākoņdatošanai, lietu internetam un, protams,
kiberdrošībai, blokķēdei [...]. Un arī — tas nepārsteigs tos, kuri
mani pazīst — kvantu tehnoloģijai.”
“Attiecībā uz stratēģisko suverenitāti kopā ar Mariya Gabriel ir
jāpaātrina Eiropas Inovācijas padome attīstība, — tā zināmā
mērā ir Eiropas ekvivalents ASV Aizsardzības attīstīto projektu
aģentūrai, kas mūsu kontinentā ir nepieciešama.”
“Būs jāveic milzīgi ieguldījumi svarīgās tehnoloģijās. Tās,
protams, ietver visu, kas attiecas uz rūpniecisko īpašumu, kā
arī kiberdrošību, jo kiberdrošība kļūs par svarīgu jautājumu.”
“Pirmkārt, ir ārkārtīgi svarīgi diversificēt piegādes avotus. Es
vēlos atgādināt, ka 2017. gadā tika publicēts 27 kritiski svarīgu
izejvielu saraksts. 2020. gadā ir gaidāma jauna publikācija. Es
to pamatīgi izpētīšu, jo labi pārzinu šo tematu. Es šo izpēti
veikšu ļoti ātri.”
Mākslīgais intelekts un jaunais digitālo pakalpojumu
tiesību akts
“Pirmajās simts dienās mēs ar Margrethe Vestager sagatavosi m
Eiropas satvaru mākslīgā intelekta jomā. Es vēlos to papildināt
ar Eiropas stratēģiju, kuras mērķis ir izveidot kopēju datu
tirgu.”
“Es nesaku, ka šo 100 dienu laikā mēs ieviesīsim regulējumu.
Skatīsimies, ko teiks kolēģija un kā risināsies notikumi. Es ļoti
atbalstīšu regulējumu, taču pašlaik par to neiestāšos. Pirmkārt,
es vēlos, lai mēs kopīgi mēģinām vienoties par redzējumu, ar
kuru mēs jūs varētu iepazīstināt. Šo simts dienu laikā mēs
daudz konsultēsimies ar citiem un EP būs pilnībā iesaistīts šajā
pārdomu procesā, jo jūs pārstāvat 511 miljonus mūsu
līdzpilsoņu. Izsakiet savu viedokli, — mēs to noteikti
uzklausīsim. Iekšējām vajadzībām mums, protams, būs
pamatnostādnes, lai mēs zinātu, ko varam un ko nevaram darīt
[...].”
“Dati ir mana dzīve, tāpēc jūs varat būt droši, ka es vēlos redzēt
tādu Eiropu, kas pārvalda savus datus un var tos arī kopīgot,
ievērojot skaidrus kritērijus, jo īpaši rūpniecības jomā, — tas
būs svarīgi lietu internetam un rūpniecībai 4.0.”
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“Paldies, ka ļāvāt precizēt. Es uzņemos pienākumu neapšaubī t
[E-komercijas direktīvas klauzulu par ierobežoto atbildību].”
“[Skatoties nākotnē], ir arī jāpilnveido iekšējā tirgus noteikumi,
ņemot vērā mūsu uzņēmumu reālās vajadzības. Tas tiks
paveikts ar digitālo pakalpojumu tiesību aktu nolūkā
nodrošināt regulējumu — jo īpaši lielām digitālām
platformām.”
“[...] attiecībā uz digitālo pakalpojumu tiesību aktu un Ekomercijas direktīvas iespējamo grozīšanu [...] protams, netiks
ieviesta vispārēja uzraudzība, netiks pārskatīts izcelsmes
princips un mainīta atbildība. Protams, tiks aplūkoti platformu
pienākumi un atbildība.”
“Es ieviesīšu plašsaziņas līdzekļu un audiovizuālo jautājumu
rīcības plānu.”
Vienotais
kiberdrošības
kiberdrošības nodaļa

tirgus

un

apvienotā

“Kiberdrošības dimensija, protams, ir ļoti svarīga, lai
nodrošinātu, ka mūsu informatīvā telpa kādu dienu netiek
iznīcināta. Kā jūs zināt, šis temats jau labu laiku man ir tuvs, un
es plānoju personīgi iesaistīties darbā pie visiem portfeļa
komponentiem. Tas attiecas uz visām iekšējā tirgus darbībām
no sākuma līdz beigām. Tādēļ ir skaidrs, ka ir jāveic
strukturēšana.”
“Mums būs jāuzņemas ar kiberdrošību saistīto problēmu
risināšana, tostarp attiecībā uz preču ražošanu [...]. Tātad
kiberdrošība ir jautājums, pie kā es tiešām vēlos strādāt kopā
ar jums, jo, manuprāt, šī joma ir jāattīsta.”

Nākotnei gatava Eiropas rūpniecība un vienotais
tirgus
Ilgtermiņa stratēģija Eiropas rūpniecības nākotnei
“Šajā jomā es strādāšu pie trim galvenajām prioritātēm.
Pirmkārt, vienotā tirgus modernizēšana. Joprojām ir daudz
jāizdara, un mēs to apzināmies. Ir jāsasniedz kritiskā masa.
Ierobežojumi noteikti ir jāsamazina [...].”
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“Šajā portfelī īpaši nozīmīgs ir fakts, ka visas ekonomikas
nozares — daudzveidīgo pakalpojumu nozari un rūpniecību
(rūpniecībā, protams, ir 99,8 % no MVU, bet pastāv arī kultūras
industrija un tūrisms) — ietekmē digitālie jautājumi. Tādēļ
mans uzdevums patiesībā būs iesaistīties visos aspektos, lai
palīdzētu ekonomikai mainīties.”
Aprites ekonomika
“Kopā ar kolēģiem no kolēģijas es veicināšu vērienīgu zaļo
kursu, lai Eiropa līdz 2050. gadam kļūtu par pirmo
oglekļneitrālo kontinentu. Savukārt kopā ar Frans
Timmermans es apvienošu zaļā kursa rūpniecības pīlāru, jaunu
aprites ekonomikas stratēģiju, pārorientēšanos uz publiskā
iepirkuma
politiku
un
pāreju
uz
bezemisiju
transportlīdzekļiem, jo mums ir jāņem vērā gūtās mācības un
jāizkļūst no “dīzeļgeitas”.”
“Attiecībā uz visu pārējo manas darbības pamatā ir videi
draudzīga politika. Es teicu, ka mēs veiksim lielus ieguldījumus
pārejas tehnoloģijās [...] šī ir joma, kurā Eiropa var gūt
panākumus un to arī izdarīs.”
MVU stratēģija un MVU sūtnis
“Viens no maniem uzdevumiem būs aizsargāt MVU un
jaunuzņēmumus un atbalstīt jaunu nodarbinātības veidu
rašanos, nodrošinot godīgu konkurenci ar korporācijām no
citiem kontinentiem, jo īpaši nodrošinot, ka ikvienam ir
sociālās tiesības.”
“Ir jāpalīdz MVU pielāgoties un ar jebkādiem līdzekļiem
jāvienkāršo to darbība, lai tie var nostabilizēties visā iekšējā
tirgū, un to var panākt, piemēram, veicinot piekļuvi īpašam
finansējumam un publiskajam iepirkumam vai palīdzot tiem
aizsargāt savas zināšanas.”
”[Pieci MVU stratēģijas komponenti būs šādi.] Pirmkārt, ir
jālikvidē regulatīvie un administratīvie šķēršļi. Otrkārt, ir
jāuzlabo Maksājumu kavējumu direktīvas piemērošana. Tas
joprojām izraisa gandrīz 30 % no MVU bankrota gadījumiem.
Treškārt, ir aktīvi jāatbalsta MVU finansēšana. Šajā saistībā ir
pieejami rīki, un mēs tos pastiprināsim. Ceturtkārt, vienotais
tirgus ir jāpielāgo MVU īpatnībām, un par šķēršļiem mēs jau
runājām. Un, piektkārt, ir jāattīsta prasmes, jo īpaši digitālās
prasmes. Es to jau teicu, un tas ir ļoti svarīgi.
Par šo es iepriekš neesmu runājis, bet arī tas ir ļoti svarīgi:
ilgtspēja. Runājot par būvniecību, protams, ir jārunā par
izolāciju, nulles enerģijas ēkām un nulles CO 2 . Tas ir liels
prasmju klāsts. Šo tematu es jau esmu apspriedis ar komisāru
Nicolas Schmit; mēs, protams, pie šī pēdējā punkta strādāsi m
kopīgi. Es atkārtojos, bet šis ir svarīgs temats — es, protams,
vēl neesmu izvirzījis MVU sūtni. Es ne ar vienu vēl neesmu

ticies, tam ir par agru. MVU sūtnim būs ļoti svarīga loma — būt
par Komisijas pārstāvi uz vietas.”
Vienotā tirgus ikdienas darbība
“Es strādāšu pie [...] iekšējā tirgus modernizēšanas. Joprojām ir
daudz jāizdara. Ir jāsasniedz kritiskā masa. Protams, ir
jāsamazina šķēršļi [...].”
“[...] visas mūsu ekonomikas nozares [...] ietekmē digitālā joma.
Tādēļ mans uzdevums būs palīdzēt visai ekonomikai tās
pārmaiņu laikā.”
“Attiecībā uz vienoto tirgu šajā portfeli es teiktu, ka vēlos
redzēt trīspusēju pieeju: aizsardzība, pārmaiņas un pēc tam
skats nākotnē.”
“Pirmkārt, aizsardzība, lai iekšējais tirgus un attiecīgie
noteikumi ļautu katru dienu pārdot un pirkt miljoniem preču,
vienlaikus nodrošinot patērētāju aizsardzību. Šī iekšējā tirgus
aizsardzība ir paredzēta arī Eiropas darba ņēmējiem, kuri drīkst
brīvi sniegt savus pakalpojumus visās ES dalībvalstīs, jo tajās
tiek atzīta viņu profesionālā kvalifikācija.”
“Turklāt ir jānodrošina, lai iekšējā tirgus noteikumi tiktu
pienācīgi piemēroti, tādējādi arī turpmāk veicinot
konverģenci un izaugsmi visās ES valstīs. Es lieku uzsvaru uz
visām valstīm, lai nekaitētu darba ņēmēju un viņu darba
apstākļu aizsardzībai.”
“Es arī nodrošināšu, lai vienotais tirgus tiktu aizsargāts no
ārējas konkurences, ja tā ir negodīga.”
“Ir svarīgi paredzēt un papildināt šīs pārmaiņas. Tā ir arī iespēja
palīdzēt visiem, kuriem ir nepieciešama kvalifikācija vai
pārkvalifikācija, vai jaunas prasmes, lai iegūtu jaunu darbvietu.
Trešais uzdevums — sociālais uzdevums — manā portfelī būs
tikpat svarīgs kā abi pārējie — vides un digitālās jomas
uzdevumi.”
“Es vēlētos ļoti skaidri norādīt, ka esmu pret jebkādu jaunu
šķēršļu radīšanu. Tas ir jūtīgs temats. Ir radušies daži jauni
šķēršļi, un dažas valstis nav rīkojušās atbilstoši noteikumiem.
Tādēļ es atbalstu EP tā centienos nodrošināt, ka noteikumi tiek
ievēroti.”
“Es vēlētos ļoti skaidri norādīt, ka no jauna neatvēršu
Pakalpojumu direktīvu. [...] Tomēr es plānoju uzlabot tās
īstenošanu, jo tā ir spēkā un būtu jāpiemēro atbilstoši
noteikumiem.”
“Es cīnīšos pret reģionu protekcionismu.”
“Es ar prieku uzņemos šo pienākumu [likvidēt šķēršļus
pārrobežu pakalpojumu sniegšanai].”
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Vienlīdzīgi konkurences apstākļi

Tūrisms

“Šajā saistībā es vēlos teikt, ka ir jāatbalsta jauna Eiropas
izaugsmes stratēģija. Labvēlīgi vienotā tirgus noteikumi būtu
jāpiemēro visiem uzņēmumiem, — es uzsveru — visiem
uzņēmumiem. Maziem, vidējiem un lieliem.”

“Mūsu mērķim ir jābūt izveidot [...] vērtības veidošanas ķēžu
stratēģiju un vērtības veidošanas ķēdes visās nozarēs,
[tostarp] tūrismā, kam būs jāpapildina visas ekosistēmas
pārmaiņas, ņemot vērā masu tūrismu un jaunu platformu
rašanos, lai saglabātu Eiropu kā galveno tūrisma galamērķi
pasaulē.”

Aizsardzības rūpniecība un kosmoss
Eiropas Aizsardzības fonda pārraudzība

Interešu konflikts un ētika

“Protams, aizsardzības joma noteikti būs ļoti svarīga,
pateicoties Eiropas Aizsardzības fondam, kura līdzekļi tiks
piešķirti visiem MVU, un es tam pievērsīšu īpašu uzmanību.”

“Tas ļoti skaidri nozīmē, ka es tirgū esmu pārdevis visas akcijas,
kuras man piederēja, un izdarīju to, vēl pirms ierados pie jums.
Esmu arī atteicies no visiem saviem amatiem, es esmu atklāts.
[...] Šajā saistībā es vēlos skaidri norādīt: šāda iespējamība
noteikti nepastāv. Eiropas Komisijai ir noteikumi, kuros šādas
problēmas ir paredzētas. Konkrētāk, tas ir Komisijas locekļu
rīcības kodeksa 2.6. un 4. pants. Man — tāpat kā visiem
pārējiem komisāriem — tie būs rūpīgi un pārredzami jāievēro.
Tātad, kā ir noteikts rīcības kodeksā, jebkurā finansiāl ā
jautājumā, kas ir tieši saistīts ar uzņēmumu, kuru es tikko
pametu, vai kādu no tā meitasuzņēmumiem, es automātiski
atteikšos no iesaistīšanās, pirms tam vienojoties ar
priekšsēdētāju.”

Spēcīga un inovatīva kosmosa rūpniecība
“Vēlos skaidri pateikt: kosmosa rūpniecība ir ļoti svarīga.
Kosmosa nozarē Eiropa ir otrs vadošais kontinents pasaulē, un
tā tas arī paliks. Tas ir svarīgi mūsu autonomijai un
neatkarībai.”
“Lai sevi pierādītu, ir beidzot jāizvirza vērienīgi mērķi
aizsardzības rūpniecībā, kas attiecas uz kosmosa nozari.
Protams, Eiropai ir vajadzīga autonoma piekļuve kosmosam,
kā arī jāturpina ieguldīt pasaules līmeņa sistēmās, piemēram,
Copernicus un Galileo. Protams, es pie tā strādāšu.”
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Komisāra amata kandidātu uzklausīšana
2019. gada septembris – novembris

Uzklausīšanā uzņemtās saistības

YLVA JOHANSSON
Komisāra amata kandidāte
Iekšlietas

Komisāra amata kandidāte Ylva Johansson 2019. gada 1. oktobrī uzstājās Eiropas Parlamentā, lai atbildētu uz Pilsoņu
brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sastāvā esošo EP deputātu jautājumiem. Uzklausīšanas laikā viņa uzņēmās
vairākas saistības, kas ir uzsvērtas šajā dokumentā. Šīs saistības attiecas uz viņas portfeli, kā aprakstīts pilnvarojuma
vēstulē, kuru viņai nosūtīja ievēlētā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, tostarp:
 vispārīgo pieeju;
 kopīgajām Eiropas vērtībām;
 jaunu pieeju migrācijai; un
 iekšējo drošību.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti attiecas tikai uz uzklausīšanā mutiski paustajām saistībām.
Publiskās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē. Komisāra
amata kandidātei pirms uzklausīšanas arī tika nosūtīti daži rakstiski jautājumi, uz kuriem viņa sniedza rakstiskas atbildes.

Pilsoņu tiesību un konstitucionālo jautājumu politikas departaments
Autors: Udo Bux
Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 621.922 — 2019. gada oktobris
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Vispārīgā pieeja
“Es apņemos nodrošināt stabilas un pierādījumos balstītas [...]
politikas veidošanu jomās, kas ietilpst manā portfelī. Mans
mērķis ir piemērot labāka regulējuma principus, sagatavojot
priekšlikumus par jomām, kas ietilpst manā portfelī.”
“[...] man ir svarīgi, lai visos pasākumos, kurus mēs īstenojam,
tiktu integrēta dzimumperspektīva.”

Kopīgās Eiropas vērtības
“Eiropas Savienības pamatā ir vērtības, un tām ir jābūt mūsu
vadošajiem principiem. Es šīs vērtības aizstāvēšu un atklāti par
tām iestāšos ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī citur pasaulē .
Man ir svarīgi aizsargāt mūsu demokrātiju pret populismu un
ekstrēmismu un vienmēr iestāties par cilvēktiesībām.”
“Bērna intereses un dzimumperspektīva ir priekšnosacījumi
mūsu rīcībai un ir jāiekļauj visos politikas veidošanas
pasākumos. To es jums garantēju.”

Jauna pieeja migrācijai
Jauns Migrācijas un patvēruma pakts
“Mana galvenā prioritāte [...] ir izstrādāt jaunu Migrācijas un
patvēruma paktu. Tas būs sarežģīti, taču [...] neizdošanās nav
pieļaujama [...]. Eiropai ir nepieciešams kopīgs migrācijas un
patvēruma pakts.”
“Man ir jābalstās uz dalībvalstu gatavību uzņemt pārmitinātus
migrantus. Pēdējo gadu laikā ES ir pieaudzis pārmitināšanas
gadījumu skaits. Es ar to lepojos. Es uzskatu, ka ir jāturpina šis
iesāktais ceļš [...].”
“[...] vēlos skaidri pateikt: solidaritātes mehānisms Eiropas
Savienībā nav brīvprātīgs, un tam tādam nevajadzētu būt.”
Patvēruma noteikumu reformas atsākšana
“[...] katrai dalībvalstij ir pienākums saņemt patvēruma
pieteikumus, apstrādāt tos un noteikt, vai cilvēki atgriezīsies
vai atgriešanos nav iespējams nodrošināt neizraidīšanas
principa dēļ. [...] Komisija var palīdzēt dalībvalstīm šajā
jautājumā, taču [...] tā ir katras dalībvalsts atbildība. Komisija to
nevar paveikt.”
Starp patvēruma un atgriešanās noteikumiem pastāvošo
neatbilstību novēršana
“Lai arī jāievēro mūsu vērtības un juridiskie pienākumi pret
cilvēkiem, kam nepieciešama starptautiska aizsardzība, ir arī
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jānodrošina, ka personas, kuras neatbilst uzturēšanās
noteikumiem, atgriežas. Pagājušajā gadā tikai trešdaļa
personu, kuras bija saņēmušas rīkojumu izceļot, faktiski
atgriezās.”
“Jā, es pastiprināšu centienus atgriešanas jomā. Es uzskatu, ka
[...] ir jānodrošina lielāka skaidrība un labāki procesi, kā arī
jānovērš neatbilstības noteikumos par personām, kas ir
tiesīgas palikt, un personām, kurām ir jāatgriežas.”
“Es uzskatu, ka ir jānoslēdz vairāk atpakaļuzņemšanas
nolīgumu ar trešām valstīm. Tas ir ļoti svarīgs aspekts, un
Komisija var palīdzēt to panākt. Es zinu, ka dažos gadījumos
dalībvalstīm ir savi nolīgumi, un uzskatu, ka ir arī nepieciešama
sadarbība starp Komisiju un dalībvalstīm, lai varētu atrast
efektīvāko atpakaļuzņemšanas veidu, jo tas ir nepieciešams.”
Meklēšana un glābšana
“Svarīgs elements jaunajā Migrācijas un patvēruma paktā būs
ilgtspējīgāka, uzticamāka un pastāvīga pieeja meklēšanai un
glābšanai. Man ir skaidrs mērķis aizstāt ad hoc risinājumus.”
“Es zinu, ka Parlaments ir lūdzis sniegt pamatnostādnes par
precizējumu, kurā tas precizētu, ka patiesu humāno palīdzību
nekad nedrīkst kriminalizēt. Tas ir jautājums, kuru es vēlos
izpētīt vairāk, un tas varētu būt vēlamais virziens.”
Likumīgi ceļi uz Eiropas Savienību
“Es sadarbošos ar dalībvalstīm, lai pastiprinātu pārmitināšanu
un attīstītu humānās palīdzības koridorus steidzamām
vajadzībām.”
“Tieši īstenojot sadarbību, piemēram, ar ANO struktūrām, mēs
varam palīdzēt migrantiem. Es uzskatu, ka ir jāturpina slēgt
nolīgumi ar trešām valstīm un ir svarīgi šādu nolīgumu
ietvaros attīstīt likumīgus ceļus uz Eiropas Savienību. Tādēļ
migrācijas jomā ir nepieciešama arī šāda veida sadarbība ar
trešām valstīm.”
“Es piekrītu, ka ekonomiskajiem migrantiem ir svarīgi, lai tiktu
attīstīti labāki likumīgie ceļi uz Eiropu — gan pārmitināmām
personām, gan likumīgiem migrantiem, kas Eiropā ierodas
strādāt.”
“Esmu informēta par priekšlikumu ieviest humanitārās vīzas.
Šo diskusiju mēs varētu turpināt.”
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Ciešāka sadarbība ar izcelsmes un tranzīta valstīm

Iekšējā drošība

“ES sadarbība ar Turciju un Lībiju [...] neaizskar migrantu
cilvēktiesības. Migrantu tiesības tiek aizskartas, un
cilvēktiesības tiek pārkāptas, taču to neizraisa sadarbība. Tieši
īstenojot sadarbību, piemēram, ar ANO struktūrām, mēs
varam palīdzēt migrantiem. Es uzskatu, ka ir jāturpina slēgt
atpakaļuzņemšanas nolīgumi ar trešām valstīm [...]. Tādēļ
migrācijas jomā ir nepieciešama arī šāda veida sadarbība ar
trešām valstīm.”

“[...] mēs nevaram iedzīvotājiem, kuri ir cietuši no organizētās
noziedzības vai terorisma, teikt, ka “mēs jūs nevarējām
aizstāvēt, jo viņi izmantoja jaunas tehnoloģijas”. Es saprotu, ka
tas netiek teikts, taču ir svarīgi šajā jomā pastiprināt rīcību.”

Cīņa pret cilvēku tirgotājiem un kontrabandistiem

Terorisma novēršana, saukšana pie atbildības par
terorismu un reaģēšana uz terorismu

“Dzīvību glābšana ir mūsu morālais pienākums. Šajā saistībā ir
jāpastiprina cīņa pret cilvēku kontrabandistiem un
tirgotājiem. Ir jādara vairāk, lai likvidētu kontrabandist u
cietsirdīgo darbības modeli un tā pamatā esošos noziedzīgos
tīklus.”
“Manuprāt, kontrabandistu darbības modeļa iznīcināšana ir
ļoti, ļoti svarīga. Ir redzams, ka tie, kuri nodarbojas ar cilvēku
kontrabandu, nodarbojas arī ar cita veida kontrabandu. Tie ir
organizētās noziedzības darboņi, kas ar šo tiešām nopelna
daudz naudas, tādēļ pret šo biznesa modeli ir jācīnās.”
“Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi pastiprināt cīņu pret cilvēku
tirdzniecību, un esmu gatava apsvērt jaunus tiesību aktu
priekšlikumus šajā jomā [...].”
Nostiprināta Eiropas Robežu un krasta apsardzes
aģentūra
“[...] lai panāktu ārējo robežu drošību, ir skaidrs, ka Komisijai ir
jāpalīdz dalībvalstīm aizsargāt ārējās robežas. Tādēļ mēs tik
ļoti veicinām, piemēram, Frontex darbu. Tas, protams, tiek
darīts tāpēc, lai labāk aizsargātu ārējās robežas, un Komisijas
un aģentūru uzdevums ir darīt to kopā ar dalībvalstīm [...].”
Šengenas zona
“[...] ātra atgriešanās pie pilnībā funkcionējošas Šengenas
zonas bez iekšējo robežu kontroles man būs ļoti svarīgs
uzdevums.”
“Cerams, ka tas arī bruģēs ceļu uz Šengenas zonas
paplašināšanu.”
“[...] galējais risinājums ir uzsākt pārkāpuma procedūru. Tas
ietilpst Komisijas pilnvarās, un tas var būt nepieciešams. Taču,
manuprāt, [...] tam nevajadzētu būt manam pirmajam
uzdevumam. Es domāju, ka man būtu jāuzsāk dialogs ar
valstīm un pirms pārkāpuma procedūras uzsākšanas jāmēģina
rast citi risinājumi.”

“Pārāk bieži sabiedrības neaizsargātākie locekļi cieš no šādiem
noziegumiem. Esmu pārliecināta, ka sabiedrībai viņi ir
jāaizsargā, un es būšu viņu aktīvākais aizstāvis.”

“Es koncentrēšos uz to, lai tiktu novērstas nepilnības mūsu
pieejā ES iekšējai drošībai un lai Savienība spētu izpildīt šo
uzdevumu. Mans mērķis ir izveidot efektīvu drošības
savienību [...]. Tas nozīmē, ka ir jānodrošina, lai pieņemtie
tiesību akti tiktu efektīvi īstenoti. Tas nozīmē, ka ir jānovērš
atlikušās nepilnības mūsu drošības sistēmā. Organizētā
noziedzība, narkotikas, cilvēku tirdzniecība, bērnu seksuāl ā
izmantošana un ekspluatācija man ir svarīgas prioritātes.”
“Organizētās noziedzības darboņi kļūst arvien profesionālāki
un attīsta savu darbošanās modeli, un mums ir attiecīgi
jāpastiprina rīcība Eiropas līmenī, lai mēs spētu pret viņiem
atbilstoši cīnīties.”
“Runājot par teroristiem kaujiniekiem, kas var atgriezties savā
izcelsmes valstī — šajā saistībā lēmums ir jāpieņem
attiecīgajai dalībvalstij, bet Komisija var palīdzēt veicināt
sadarbību, lai cilvēki tiešām stātos tiesas priekšā un tiktu sodīti
par savām teroristiskajām darbībām.”
“Ir jāuzlabo sadarbība starp policijas spēkiem Eiropas
Savienībā, tostarp ar Eiropolu. Kā jau es iepriekš atbildēju uz
citu jautājumu, manuprāt, steidzamākais uzdevums ir panākt
uzticību.”
Cīņa pret radikalizāciju
“Arī cīņa pret visa veida radikalizāciju ir viena no manām
prioritātēm.”
“[...] cīnīties pret radikalizāciju. Tas, manuprāt, arī ir ļoti, ļoti
svarīgi, un šis uzdevums katrā dalībvalstī ir jāīsteno
visaptverošā veidā, taču ES var palīdzēt un arī piedāvāt
zināšanas šajā jomā, un, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi.”
“Es nepagurstoši strādāšu, lai teroristiem nebūtu iespēju
plānot, finansēt un īstenot uzbrukumus.”
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BRĪFINGS

Komisāra amata kandidātu uzklausīšana
2019. gada septembris – novembris

Uzklausīšanā uzņemtās saistības

JANEZ LENARČIČ
Komisāra amata kandidāts
Krīžu pārvarēšana

Komisāra amata kandidāts Janez Lenarčič 2019. gada 2. oktobrī uzstājās Eiropas Parlamentā, lai atbildētu uz Attīstības
komitejas un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas sastāvā esošo EP deputātu jautājumiem.
Uzklausīšanas laikā viņš uzņēmās vairākas saistības, kas ir uzsvērtas šajā dokumentā. Šīs saistības attiecas uz viņa
portfeli, kā aprakstīts pilnvarojuma vēstulē, kuru viņam nosūtīja ievēlētā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula von
der Leyen, tostarp:
 Eiropas civilo aizsardzību un humāno palīdzību.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti attiecas tikai uz uzklausīšanā mutiski paustajām saistībām.
Publiskās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē. Komisāra
amata kandidātam pirms uzklausīšanas tika arī nosūtīti daži rakstiski jautājumi, uz kuriem viņš sniedza rakstiskas
atbildes.

Ārējo attiecību politikas departaments
Autors: Gonzalo Urbina Treviño
ES ārpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 621.922 — 2019. gada oktobris
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Eiropas civilā aizsardzība

Humānā palīdzība

Lietderība un efektivitāte

Es veltīšu visu savu enerģiju un gandrīz trīs desmitgažu
pieredzi starptautiskos un Eiropas līmeņa forumos, lai
palīdzētu mazināt ciešanas un sniegt atbalstu krīžu skartajiem
cilvēkiem, tādējādi apliecinot Eiropas solidaritāti — vērtību,
kurai es ļoti ticu."

“ES ir jāuzlabo savas spējas, lai varētu ātri un efektīvi palīdzēt
vairāk cilvēkiem, kam tas ir nepieciešams.”
“Mans pirmais uzdevums kā krīžu pārvarēšanas komisāram un
Eiropas ārkārtas reaģēšanas koordinatoram būs pēc iespējas
ātrāk un efektīvāk atbalstīt cilvēkus, kam tas ir nepieciešams,
pilnībā ievērojot humanitāros principus. Šajā saistībā es
maksimāli palielināšu mūsu reaģēšanas uz krīzi lietderību un
efektivitāti, lai sasniegtu pēc iespējas vairāk cilvēku, kam tas ir
nepieciešams.”
“Es stiprināšu ES Ārkārtas reaģēšanas koordinācijas centru, lai
tas varētu ātri un efektīvi reaģēt uz dažādiem krīžu veidiem.”
“Es attīstīšu Eiropas Savienības spēju reaģēt uz tādu zemas
varbūtības un lielas ietekmes krīzi kā radiācijas krīzi vai
kodolkrīzi.”
“Vispirms es pārliecināšos, ka ir pieejams nepieciešamais skaits
ugunsdzēsības lidmašīnu.”
RescUE
“Es aktīvi strādāšu pie tā, lai tiktu stiprināta RescUE — uzlabotā
Savienības civilās aizsardzības mehānisma — īstenošana, cieši
sadarbojoties ar dalībvalstīm. Ir jānostiprina spējas, kas ļauj
novērst mežu ugunsgrēkus, akūtas medicīniskas ārkārtas
situācijas un ķīmiskas, bioloģiskas un radioloģiskas katastrofas
un kodolkatastrofas.”
Sagatavotība katastrofām
“Nesenie notikumi, tostarp nāvējošie mežu ugunsgrēki
Portugālē, ir parādījuši, ka ir jāuzlabo katastrofu novēršanas
spējas un ir jābūt labāk sagatavotiem reaģēt gadījumos, kad
novēršanas pasākumi neizdodas.”

Humānās palīdzības principi
“ES tiek ļoti cienīta par to, ka tā stingri ievēro humānās
palīdzības pamatprincipus — humānismu, neitralitāti,
objektivitāti un neatkarību. Es šos principus stingri aizstāvēšu
arī turpmāk.”
“To vidū ir objektivitātes princips, kuru es aktīvi aizstāvēšu. Šis
princips nozīmē, ka humānā palīdzība tiek sniegta tiem, kam
tā ir visvairāk nepieciešama, neņemot vērā nekādas
personiskās iezīmes, tostarp reliģisko pārliecību.”
“Lēmumi par humānās palīdzības piešķiršanu būtu jāpieņem
neatkarīgi no citiem Eiropas Savienības mērķiem, tostarp
politiskiem, militāriem, ekonomiskiem un stratēģiskiem
mērķiem. Par šo neatkarību es iestāšos arī diskusijās par ārējo
darbību.”
“Šo (humānās palīdzības) principu, tostarp neatkarības un
neitralitātes principa, ievērošana ir operatīva vajadzība. Mēs
nevaram atļauties situāciju, kurā jebkura no bruņotā konfliktā
iesaistītajām pusēm mūs uztver kā otras puses atbalstītājus, jo
šādā gadījumā mēs apdraudētu skarto iedzīvotāju piekļuvi
humānajai palīdzībai. Tādējādi mēs apdraudētu pašus skartos
iedzīvotājus un jo īpaši mēs apdraudētu humānās palīdzības
darbinieku drošību. [...] tas ir Eiropas Savienības humānās
palīdzības sine qua non.”
Humānā palīdzība un ES ārējā darbība

“Jau tagad ir lietas, kuras vairs nevar novērst, taču tām var
vismaz pielāgoties. Es pie tā strādāšu. Es runāšu ar
priekšsēdētājas izpildvietnieku F. Timmermans un iestāšos par
katastrofu riska stratēģijas iekļaušanu visos Savienības klimata
pasākumos.”

“Humānā palīdzība nešaubīgi ir daļa no Eiropas Savienības
ārējās darbības. Tomēr tā ir ļoti īpaša daļa. Tā ir daļa, kuras
pamatā ir skaidrs principu kopums, kas atšķiras no tiem
principiem, kuri ir pamatā citiem mūsu ārējās darbības
pasākumiem. Es vēlos cieši sadarboties ar kolēģiem šajā ārējās
sadarbības jomā un vienlaikus iestāties par humānās
palīdzības telpu un principiem.”

Sadarbība ar dalībvalstīm

Starptautiskās humanitārās tiesības

”Ir jāņem vērā tas, ka civilā aizsardzība primāri ir dalībvalst u
kompetence un ES ir tikai atbalstoša loma. Taču es šo lomu
uztveršu nopietni un strādāšu intensīvi. Es plāno sadarbotie s
ar dalībvalstīm, lai tās pārliecinātu, ka mums — visai Eiropas
Savienībai un tās dalībvalstīm — tas ir nepieciešams, jo, kad
notiks kaut kas, kam mēs neesam gatavi, būs par vēlu.”

“Viena no manām prioritātēm būs starptautiskā līmenī
atbalstīt starptautiskās humanitārās tiesības. Kontaktējoties ar
valstiskiem un nevalstiskiem dalībniekiem, es stingri
mudināšu
saglabāt
humānās
palīdzības telpu. Ir
nepieņemami, ka humānās palīdzības dalībnieki arvien biežāk
tiek apdraudēti un viņu piekļuve cilvēkiem, kam nepieciešama
palīdzība — regulāri bloķēta.”
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Komisāra amata kandidātu uzklausīšanās uzņemtās saistības

“Es sadarbošos ar organizācijām, kam ir privileģēta piekļuve
bruņotiem dalībniekiem — valstu armijām vai nevalstiskiem
bruņotiem dalībniekiem —, lai vērstu viņu uzmanību uz
starptautisko humanitāro tiesību ievērošanas nozīmi.”
“Es [...] uzstāšu, lai šādās apmācības (drošības sektora misijas)
ietver tādus tematus kā starptautiskās humanitārās tiesības un
dzimumperspektīva.”
Humānā palīdzība un civilā aizsardzība
“Mūsu humānās palīdzības pasākumi papildina civilās
aizsardzības pasākumus. Starp tiem nav pretrunu. Reaģējot uz
ārkārtas situācijām, kā arī īstenojot ar novēršanu un
sagatavotību saistītus pasākumus, ir vieta abiem rīkiem, abiem
mehānismiem.”
Izturētspēja un sagatavotība katastrofām
“Es pastiprināšu ES centienus nepieļaut katastrofas, vienlaikus
stiprinot mūsu spēju pielāgoties mainīgiem apstākļiem.
Ņemot vērā klimata pārmaiņu prognozes, ieilgušus konfliktus
un pieaugošu nestabilitāti visā pasaulē, mums — Eiropas
Savienībai un tās dalībvalstīm — ir jāstrādā integrētā veidā.”
Iestāžu sadarbība
“Es apliecinu, ka esmu apņēmies strādāt partnerībā ar jums
(Eiropas Parlamentu), lai nodrošinātu jūsu informētību un
uzklausītu jūsu viedokļus un bažas.”
“Es cieši sadarbošos ar Augsto pārstāvi un priekšsēdētāja
vietnieku un citiem kolēģijas locekļiem, kas ir atbildīgi par
tādām jomām kā klimata pārmaiņas, vide un attīstība. Mērķis
ir nodrošināt, lai katastrofu riska mazināšana kļūtu par svarīgu
daļu no mūsu centieniem palielināt sabiedrības un
ekosistēmu izturētspēju, sākot ar Eiropas zaļo kursu.”
Humānās palīdzības, attīstības pasākumu un miera saikne
“Es saskatu attīstības nozīmi jeb tā saukto humānās palīdzības
un attīstības pasākumu saikni. Es iestāšos par to, lai mani
kolēģi starptautisko partnerību jomā — komisāra amat a
kandidāte J. Urpilainen un viņas Komisijas dienesti — jau no
paša sākuma iesaistītos, jo, risinot ilgtermiņa vajadzības un
palīdzības nepieciešamības pamatcēloņus, var tikt veicināta
pāreja no humānās palīdzības uz attīstības sadarbību.”
“Cilvēkiem, kas atrodas ārkārtas situācijās, pēc iespējas ātrāk ir
jānodrošina atjaunošana, lai viņi varētu gūt labumu no
risinājumiem, kas ir vairāk vērsti uz ilgtermiņu un ir
ilgtspējīgāki.”

Sadarbība ar vietējiem dalībniekiem
“Ir jāņem vērā vietējās īpatnības un jānodrošina pēc iespējas
labāka palīdzība tiem, kam tas ir nepieciešams, vienlaikus
pievēršot īpašu uzmanību visneaizsargātākajām grupām,
piemēram, sievietēm un bērniem.”
“Es vēlos darīt vairāk, lai vietējiem dalībniekiem nodrošinātu
iespējas sniegt palīdzību uz vietas. Viņi vietējos apstākļus
pārzina vislabāk, viņi var strādāt efektīvāk un zina, kas
darbojas.”
“Es konsekventi veicināšu gan vietējo partneru iekļaušanu un
iesaistīšanu humānās palīdzības pasākumos, gan viņu spēju
veidošanu šajā jomā un viņu iekļaušanu, piemēram, valsts
koordinēšanas mehānismos, lai viņi ļoti aktīvi piedalītos visā
humānās palīdzības sniegšanas ciklā.”
ES finansējuma pārvaldība
“Es vēlos pilnveidot spēcīgo atbalstu, ko Eiropas iedzīvotāji jau
sniedz Eiropas Savienības humānajai palīdzībai, un es vēlos
viņiem apliecināt, ka katrs euro, kas tiek iztērēts šajā jomā, tiek
iztērēts labi. Mūsu galvenajai mērķauditorijai vajadzētu būt ES
iedzīvotājiem un saņēmējiem. Tādēļ es kā prioritāti noteikšu
saziņu ar viņiem.”
“Es garantēšu, ka finansējums tiek piešķirts tiem, kam tas ir
nepieciešams, un ka tas tiek darīts pārredzami un saskaņā ar
drošas finanšu pārvaldības principiem.”
Sadarbība ar starptautiskiem partneriem
“Mēs paļaujamies uz mūsu partneriem, kas nāk no ANO
sistēmas, piemēram, UNICEF, UNHCR un Pasaules Pārtikas
programmu.”
“ANO, jo īpaši tās Humānās palīdzības koordinācijas birojam,
vajadzētu uzņemties vispārējo koordinēšanas lomu
(starptautisko humanitāro tiesību jomā). Ja tikšu apstiprināts
amatā, viens no pirmajiem maniem uzdevumiem būs
sazināties ar ANO un tās Humānās palīdzības koordinācijas
biroju.”
Sadarbība ar NVO
“NVO ir svarīgi dalībnieki, jo īpaši humānās palīdzības jomā.
Mums sadarbībā ar NVO ir tikai tā labākā pieredze; tās ir
uzticami, droši un efektīvi partneri.”
“Humānās palīdzības pasākumiem nekādā gadījumā nebūtu
jāpiemēro kriminālsodi. [...] Cilvēkus nedrīkst sodīt par
centieniem humānās palīdzības jomā.”

97

IPOL EXPO | Politikas departamenti, Ekonomikas pārvaldības atbalsta struktūra
Humānā palīdzība un migrācija
“Humānā palīdzība nav migrācijas pārvaldības instruments.
Eiropas Savienībai šajā jomā ir citi instrumenti, un humānā
palīdzība nav viens no tiem.”
“Izvērtējot nepieciešamību pēc humānās palīdzības, mēs
parasti koncentrējamies uz cilvēkiem, kas ir piespiedu kārtā
pārvietoti, galvenokārt bēgļiem. Tas nenozīmē, ka mēs liegtu
humāno palīdzību migrantiem, piemēram, ekonomiskajiem
migrantiem. [...] mēs sniedzam humāno palīdzību,
pamatojoties uz nepieciešamību, nevis statusu.”
"Attiecībā uz atgriešanos es ieņemšu principiālu nostāju. Tas
nozīmē, ka mēs atbalstīsim atgriešanos un sekmēsim tādu
atgriešanos, kas ir droša, cienīga un ilgtspējīga, un — kas,
iespējams, ir vēl svarīgāk — brīvprātīga.”
Privātā sektora nozīme
“Ir jāapsver iespēja iesaistīt privāto sektoru. Šādi rīkojieties, ir
skaidri jānosaka: to nevajadzētu darīt, upurējot to principu
ievērošanu, kuri ir pamatā humānajai palīdzībai. Tas ir skaidrs.”
“Nevienam nevajadzētu būt iespējai gūt komerciālu labumu
no humānās palīdzības; tam nevajadzētu būt iespējamam.
Šādai iespējai nebūtu jāpastāv. Humānā palīdzība ir cēls
mērķis. Tā nav komerciāla darbība, un tai nekad nebūtu par
tādu jākļūst.”
Klimata pārmaiņas
“Ir jādara daudz vairāk un daudz ātrāk, lai risinātu problēmas,
ko rada klimata pārmaiņas, kuras mēs jau izjūtam.”
“Es apņemos strādāt šajā jomā, jo īpaši kopā ar ANO, jo ANO ir
Konvencijas par bēgļa statusu uzraugs. Es sadarbošos ar mūsu
partneriem, lai definētu parādību, kuru jūs aprakstāt (cilvēki,
kas ir pārvietoti klimata pārmaiņu dēļ), jo viens ir skaidrs: šiem
cilvēkiem ir vajadzīga aizsardzība.”
Sievietes un meitenes
“Es nevaru iztēloties humāno palīdzību, kurā netiek pievērsta
īpaša uzmanība tam, lai tiktu apmierinātas neaizsargātu

grupu, jo īpaši sieviešu un meiteņu, īpašās vajadzības. [...]
Tādēļ, sniedzot humāno palīdzību, būtu jāņem vērā sieviešu
un meiteņu specifiskā situācija, un visos humānās palīdzības
sniegšanas posmos — novēršanā un aizsardzībā — būtu
jāiekļauj attiecīgi pasākumi. [...] Šīs īpašās vajadzības būtu
jāpatur prātā, un, manuprāt, šīs īpašās vajadzības ietver arī
seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumus,
kad saskaramies ar personām, kas ir cietušas no seksuālās vai
ar dzimumu saistītas vardarbības.”
Izglītība
“Izglītība būs viena no manām prioritātēm humānās
palīdzības jomā. Tradicionāli humānā palīdzība ir bijusi vērsta
uz pārtiku, pajumti, ūdeni un sanitāriju, un pamata veselības
aprūpi. Taču, kad pienāk septembris, bērniem ir jāiet uz skolu,
un viņi nevar gaidīt, līdz humānā situācija tiek atrisināta, sākas
attīstība un tā tālāk.”
“Izglītības jomā starp dzimumiem nav pilnīgi nekādu atšķirību.
Tādu vispār nav. Tā ir viena no galvenajām Eiropas vērtībām,
un es uzstāšu uz to, lai ārkārtas situācijas tiktu nodrošināt a
izglītība un lai mēs tam atvēlēto pietiekamu finansējumu, jo
nevaram atļauties zaudēt vairākas bērnu paaudzes, kuri
neapmeklē skolu tāpēc, ka atrodas ārkārtas situācijās. Būtu
jāstrādā, lai paplašinātu jēdzienu “izglītība ārkārtas
situācijās”.”
Finansējums humānajai palīdzībai
“Es uzstāšu uz to, lai tiktu pilnā apmērā īstenotas visas
saistības, kuras ES ir uzņēmusies, jo īpaši “lielā vienošanās”.”
“Ir jāvirzās uz NVO vajadzību apmierināšu, vienlaikus pieprasot
pareizos kontroles pasākumus un garantijas attiecībā uz to
līdzekļu finansiālo pārvaldību, kuri faktiski ir ES nodokļu
maksātāju līdzekļi.”
Bruņoti konflikti
“Ja es kļūšu par humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas
komisāru, mans pienākums būs uzsvērt, ka, jā, ir jārīkojas
konsekventi un nebūtu jāeksportē ieroči veidā, kas padziļina
humāno krīzi.”
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Komisāra amata kandidātu uzklausīšana
2019. gada septembris – novembris

Uzklausīšanā uzņemtās saistības

JUTTA URPILAINEN
Komisāra amata kandidāte
Starptautiskās partnerības

Komisāra amata kandidāte Jutta Urpilainen 2019. gada 1. oktobrī uzstājās Eiropas Parlamentā, lai atbildētu uz Attīstības
komitejas sastāvā esošo EP deputātu jautājumiem. Uzklausīšanas laikā viņa uzņēmās vairākas saistības, kas ir uzsvērtas
šajā dokumentā. Šīs saistības attiecas uz viņas portfeli, kā aprakstīts pilnvarojuma vēstulē, kuru viņai nosūtīja ievēlētā
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, tostarp:
 ilgtspējīgu partnerību veidošanu.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti attiecas tikai uz uzklausīšanā mutiski paustajām saistībām.
Publiskās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē. Komisāra
amata kandidātei pirms uzklausīšanas arī tika nosūtīti daži rakstiski jautājumi, uz kuriem viņa sniedza rakstiskas atbildes.

Ārējo attiecību politikas departaments
Autors: Flavia Bernardini
ES ārpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 639.309 — 2019. gada oktobris
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Ilgtspējīgu partnerību veidošana
Visaptveroša Āfrikas stratēģija
“Ja es tikšu apstiprināta kā komisāre, es, kā pamatu izmantojot
Āfrikas un Eiropas Savienības ilgtspējīgu investīciju un
darbvietu aliansi, veidošu visaptverošu Āfrikas stratēģiju. Lai
to sasniegtu, es sadarbošos ar Augsto pārstāvi un
priekšsēdētājas vietnieku un citiem komisāriem. Ekonomiskā
partnerība ar mūsu kaimiņu kontinentu ir padziļinājusies,
sniedzot ieguvumus gan Āfrikas, gan Eiropas iedzīvotājiem,
un privātais sektors ir iesaistījies darbvietu radīšanā un jaunu
prasmju nodrošināšanā. Es vēlos turpināt darboties šajā
virzienā, padziļinot mūsu kopīgās intereses un spēju kopīgi
izmantot iespējas. Ir jāaizmirst vecais pieņēmums, ka Āfrika ir
nestabilitātes un nabadzības kontinents. Tā vietā pret Āfriku ir
jāizturas labvēlīgi kā pret jaunu cerības un labklājības
kontinentu”
“Manuprāt, šajā visaptverošajā Āfrikas stratēģijā ir jāiekļauj
lauksaimniecība, tirdzniecība un vides aspekti. Es uzskatu, ka
šī stratēģija mums sniedz jaunu iespēju arī atbalstīt
lauksaimniecību Āfrikā. Tātad, manuprāt, tas ir viens jauns
instruments, ko mēs varam izmantot.”
“Runājot par Āfrikas lomu, manuprāt, Āfrikas nākotne ir
Eiropas nākotne. Šie divi kontinenti ir savstarpēji saistīti. Tādēļ,
protams, es vēlos mainīt līdzšinējo pieeju [...]. Āfrikā dzīvo
1,2 miljardi cilvēku, un vairāk nekā puse no viņiem ir jaunāki
par 25 gadiem. Tātad tas ir iespēju kontinents, un, protams,
mums ir jāveicina šāds labvēlīgs skatījums.”
“[...] es personīgi uzskatu, ka Āfrikas stratēģija — visaptveroša
Āfrikas stratēģija — ir viens no instrumentiem, ko šajā nolūkā
var izmantot. Tas ir viens instruments, kas ļauj veidot
partnerību ar Āfriku un arī sasniegt ilgtspējīgas attīstības
mērķus. Tai vajadzētu būt visaptverošai stratēģijai, lai šajā
pieejā tiktu iekļautas dažādas politikas jomas. Jāiekļauj
tirdzniecība, lauksaimniecība, vide utt. Esmu sākusi tam
gatavoties kopā ar Augsto pārstāvi un priekšsēdētājas
vietnieku J. Borrell, taču vēlos uzsvērt visas kolēģijas
apņemšanās nozīmi. Tas nevar būt mans process; tas nevar
būt mūsu process. Tam ir jābūt visas kolēģijas procesam.”
“Es personīgi uzskatu [...] ka pārredzamība ir ļoti svarīga
vērtība, un es arī saprotu, — attiecībā uz trasta fonda Āfrikai
un vispār dažādu trasta fondu nākotni — Parlamentam ir
jāuzņemas svarīga loma.”

PE 629.837

Nolīgums, kas sekos Kotonū nolīgumam
“Viena no manām prioritātēm būs noslēgt sarunas par
nolīgumu, kas sekos Kotonū nolīgumam. Starptautiskā
mērogā ir jāizveido mūsdienīga, stratēģiska un ietekmīga
alianse starp ES, Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna
valstīm, kas kalpo mūsu kopīgajām interesēm un visiem
iedzīvotājiem. Es apliecinu, ka neatteikšos no savas
apņemšanās nodrošināt pienācīgu parlamentāro dimensiju
šajā partnerībā. Eiropas Savienības spēku veido visas tās
iestādes. Tādēļ es vēlus uzsvērt savu apņemšanos sadarbotie s
ar citām iestādēm, lai sasniegtu vienu mērķi. Mēs
nostiprināsim ES kā pasaules līderi starptautiskajā sadarbībā
un attīstības atbalstā. Es, būdama parlamenta deputāte, ticu
pārstāvības demokrātijai, un darīšu visu, kas ir manos spēkos,
lai Komisijas un Eiropas Parlamenta īpašās attiecības kļūtu vēl
spēcīgākas un dziļākas.”
“Turklāt, manuprāt, parlamentārā dimensija ir jāiekļauj
turpmākajā sadarbībā ar ĀKK valstīm. Tai ir jābūt daļai no šīs
sadarbības. [...] Es uzskatu, ka mans svarīgākais uzdevums ir
nodrošināt, lai vienā vai otrā veidā pastāvētu parlamentārā
dimensija. Ja es novembra sākumā sākšu darbu kā komisāre,
mēs to noteikti apspriedīsim. Tā būs viena no manām
prioritātēm. Es piedalīšos parlamentārajā asamblejā, kas
novembrī notiks Ruandā.”
Visaptveroša partnerība ar izcelsmes un tranzīta valstīm
“[...] aptuveni 85 % migrantu dzīvo jaunattīstības valstīs. Tādēļ,
manuprāt, ar attīstības sadarbību mēs varam arī atbalstīt šīs
valstis — ne tikai izcelsmes valstis, bet arī tranzīta valstis.”
“Ir jāievēro tiesiskums un cilvēktiesības. Tas man ir ļoti skaidrs,
un, protams, es kā komisāra amata kandidāte esmu
apņēmusies īstenot šo pieeju.”
“Es tiešām neuzskatu, ka vienīgi nosacījumi varētu atrisināt
migrācijas krīzi vai migrāciju kopumā [...]. Kā jau es teicu
iepriekš, no šāda skatpunkta raugoties, manuprāt, Komisijai
vajadzētu vienotu migrācijas politiku, un, protams, visai
kolēģijai ir jāpārstāv šī politika. Attīstības sadarbība un
attīstības palīdzība ir daļa no šī pasākumu kopuma, taču tas
nevar būt vienīgais instruments. Man šķiet acīmredzami.”
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Ilgtspējīgas attīstības mērķi
“Eiropas starptautisko partnerību komisārs gādā par
ilgtspējīgu attīstības mērķu (IAM) īstenošanu pasaulē. Mans
mērķis ir izskaust nabadzību, īstenojot starptautisko
sadarbību un nodrošinot atbalstu attīstībai. Mūsu
starptautiskā mēroga atbildība ir noteikta Līgumos un
vērtībās — cilvēktiesības un cilvēka cieņa. Mans mērķis ir to
īstenot stratēģiski un efektīvi, nodrošinot attīstību atbilstoši
jauniem starptautiska mēroga apstākļiem.”
“2015. gadā, kad starptautiskā sabiedrība pārgāja no
Tūkstošgades attīstības mērķiem uz ilgtspējīgas attīstības
mērķiem, tā atstāja aiz muguras “ziemeļu un rietumu”, “devēju
un saņēmēju” un “attīstības un jaunattīstības” formulu. Tā
vietā starptautiskā sabiedrība izstrādāja universālu, vērienīgu
un tālejošu plānu, kam visi piekrīt un kas visiem nāk par labu.
Es kā Eiropas komisāre pārliecinātos, ka ES ir uzticams un
stabils partnervalstu sabiedrotais to virzībā uz IAM
īstenošanu.”
“Politikas saskaņotība ir svarīga, un [...] ir jāuzlabo politikas
saskaņotība visā, ko darām.” “[...] bez politikas saskaņotības
nevar sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus. Tādēļ [...] es
Programmu 2030. gadam uztveru kā kompasu. Tā ir sistēma,
ar kuru saskaņā būtu jāskata un jāanalizē visi politikas
pasākumi, kurus īstenojam dažādās jomās. Protams, to nevar
izdarīt tikai ar Eiropas iestāžu starpniecību, — dalībvalstīm ir
jāpiedalās šajā procesā. Un [...] kopīga plānošana, kopīga
programmas izstrāde un pēc tam arī kopīga turpmāku
pasākumu īstenošana, lai redzētu rezultātus un sasniegumus,
ir svarīgs instruments, kas ir jāizmanto. [...] Bez politikas
saskaņotības, tostarp lauksaimniecības, tirdzniecības un ārējo
attiecību jomā, mēs nevaram sasniegt ilgtspējīgas attīstības
mērķus. Tas ir svarīgi.” [...]
“Es koncentrēšos uz IAM, cīņu pret nevienlīdzību un
nabadzības mazināšanu.” “[...] es personīgi apņemos cīnīties
pret nevienlīdzību, jo, manuprāt, tas ir milzīgs izaicinājums ne
tikai valstīs ar vidējiem ienākumiem, bet gandrīz katrā ES
dalībvalstī. Tādēļ es vadīšos pēc principa, ka cīnīties pret
nevienlīdzību var ar dažādiem instrumentiem.”
“[...] ja vēlamies līdz 2030. gadam sasniegt ilgtspējīgas
attīstības mērķus, ir jāiesaista privātais sektors; tas ir
nepieciešams. Pretējā gadījumā
mēs nesasniegsi m
ilgtspējīgas attīstības mērķus. Rīcība jau ir uzsākta, pateicoties
priekšsēdētāja J. C. Juncker alianses iniciatīvai. Manuprāt ,
rezultāti ir diezgan labi. Taču turpmākajos gados ir vairāk
jāiegulda Āfrikā, un, protams, privātajam sektoram ir
jāiesaistās šajā pieejā. [...] Mēs visi saprotam, ka, pat ja mums
izdodas palielināt attīstības sadarbībai piešķirto publisko
finansējumu, ar to nepietiek. Tādēļ ir jāiesaista privātais

sektors, bet, protams, ir nepieciešams arī regulējums un
noteikumi.”
Dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju
nodrošināšana sievietēm un meitenēm
“[...] esmu stingri apņēmusies kā prioritāti noteikt dzimumu
līdztiesību un dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu visos
politikas pasākumos un programmās.”
“Dzimumu līdztiesības darbā centrāla nozīme tiks piešķirta
seksuālajai un reproduktīvajai veselībai, tas man ir ļoti skaidrs.
[...] Es uzskatu, ka iniciatīva Spotlight ir ļoti svarīga iniciatīva, un
esmu stingri apņēmusies to turpināt īstenot. Turklāt,
manuprāt, dzimumu līdztiesības un dzimumu paritātes jomā
ir nepieciešamas spēcīgas partnerības visā pasaulē. Piekļuve
veselības aprūpes pakalpojumiem [...] protams, ir kaut kas, ko
es vēlos uzlabo un stiprināt [...] jo es uzskatu, ka piekļuve
veselības aprūpes pakalpojumiem ir ikviena cilvēka
pamattiesības, un tām vajadzētu būt pamattiesībām arī mūsu
partnervalstīs.”
“Es šeit, Parlamenta priekšā, apsolu, ka mēs izstrādāsim
Dzimumu līdztiesības rīcības plānu III. Es to ierosināšu un
esmu stingri apņēmusies to sagatavot, tādēļ es domāju, ka tas
ir viens instruments, kā varam nodrošināt un veicināt
dzimumu līdztiesību.”
“Dzimumu līdztiesība man ir svarīga prioritāte, tādēļ, protams,
es mēģināšu šai jomai atrast papildu resursus. Es pilnīgi jums
piekrītu, ka ir nepieciešama integrēta pieeja dzimumu
līdztiesības nodrošināšanai. Ir jāatceras, ka dzimumu
līdztiesība ir daļa no ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Mēs esam
apņēmušies sasniegt šos mērķus, tādēļ, skatoties arī no šī
skatpunkta, manuprāt, ja mēs vēlamies uzlabot sieviešu dzīves
apstākļus un politisko vai jebkādu cita veida līdzdalību, ir
nepieciešama šāda visaptveroša pieeja, un es esmu gatava pie
tās strādāt.”
Pilsoniskās sabiedrības atbalstīšana visā pasaulē
“Pilsoniskās sabiedrības organizācijas, iespējams, ir mūsu
nozīmīgākie sabiedrotie, un uz tām ir jābalsta Eiropas
Savienības darbs starptautiskās sadarbības un attīstības jomā.
Visu interesēs ir pēc iespējas vairāk tās iesaistīt politikas
veidošanā un mūsu programmas izstrādē un īstenošanā.
Politika ir vajadzīga mūsu planētai, cilvēcei. Eiropas iedzīvotāji
no mums sagaida rīcību. Jaunieši — viņi vēlas vairāk. Mūsu
bērni ir pelnījuši, lai mēs darītu visu, kas ir mūsu spēkos. Es
vēlos panākt uzticēšanos kopā ar jums — mūsu partneru
uzticēšanos spēcīgai ES, kas īsteno IAM un cīnās pret
nabadzību. Iedzīvotāju uzticēšanos — lai viņi saprast u
pamatojumu un rezultātus, kas ir saistīti ar mūsu darbu
attīstības un sadarbības jomā. Cilvēku un iestāžu savstarpēj o
uzticēšanos, jo līdztiesīgāku pasauli var izveidot tikai kopīgi.”
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“[...] ir jāsadarbojas ar starptautiskām organizācijām,
pilsonisko sabiedrību, valstu valdībām utt., jo tikai sadarbība
ļaus sasniegt rezultātus.”
“[...] pilsoniskā sabiedrība un NVO veic izcilu darbu daudzās
ļoti sarežģītās un neaizsargātās valstīs un teritorijās. Tādēļ,
protams, es vēlos sadarboties ar tām un citām ieinteresētajām
personām, kā arī uzzināt vairāk par mazo un lielo dalībvalstu
pieredzi.”
Ātras vienošanās par kaimiņattiecību, attīstības
sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta
laikposmam pēc 2020. gada veicināšana
“Es sadarbošos ar jums un citiem, lai veicinātu vienošanos par
kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās
sadarbības instrumentu.”
“Esmu stingri apņēmusies uzlabot pārredzamību.”
“[...] Es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai visu iestāžu vidū
panāktu vienotu izpratni, taču vispirms ir jāsagatavo DFS un
jāvienojas par to, jo, protams, kaimiņattiecību, attīstības
sadarbības un starptautiskās sadarbības instruments būs daļa
no DFS.”
“Es noteikti vēlos darīt visu iespējamo, lai palielinātu
finansiālos resursus, kas ir pieejami vismazāk attīstītajām
valstīm pasaulē. Mēs esam apņēmušies sasniegt 0,15 % vai

0,2 % mērķi, taču diemžēl neesam to sasnieguši, un nākotnē
pie tā ir kopīgi jāstrādā.”
“Es izmantošu mūsu palīdzības instrumentus — arī, lai
nodrošinātu vairāk iekšzemes ieņēmumu un privātā sektora
kapitāla.”
“Es turpināšu sekmēt sadarbību ar dalībvalstīm pie kopīgas
analīzes, plānošanas un īstenošanas, kā arī oficiālās attīstības
palīdzības mērķa — 0,7 % no nacionālā kopienākuma —
sasniegšanas.”
“Es personīgi uzskatu, ka šajā diskusijā par 0,7 % mērķi būtu
jāiesaista valstu finanšu ministri un vadītāji, un esmu gatava
mēģināt to panākt.”
“Esmu gatava apņemties ar kaimiņattiecību, attīstības
sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta
starpniecību šos 20 % no mūsu finansējuma piešķirt cilvēku
attīstībai. Man tas ir svarīgi. Mani uztrauc izglītības kvalitāte, jo
svarīga ir ne tikai piekļuve izglītībai, bet arī izglītības kvalitāte
[...]. Esmu pārliecināta, ka izglītība ir būtiska nabadzības
mazināšanā, tādēļ tā būs mana prioritāte.”
“Es zinu, ka Eiropas Savienība vairāk nekā 20 % no attīstības
finansējuma jau atvēl klimatam un videi, taču es pilnīgi jums
piekrītu, ka ir jādara vēl vairāk. Es zinu, ka Eiropas Savienība
atbalsta okeānus un attīstības finansējuma apjoms ir aptuveni
720 miljoni euro, kas ir diezgan daudz, uz nākotnē šī noteikti
būs viena no manām prioritātēm.”
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Uzklausīšanā uzņemtās saistības

KADRI SIMSON
Komisāra amata kandidāte
Enerģētika

Komisāra amata kandidāte Kadri Simson 2019. gada 3. oktobrī uzstājās Eiropas Parlamentā, lai atbildētu uz Rūpniecības,
pētniecības un enerģētikas komitejas (ITRE) sastāvā esošo EP deputātu jautājumiem. Uzklausīšanas laikā viņa uzņēmās
vairākas saistības, kas ir uzsvērtas šajā dokumentā. Šīs saistības attiecas uz viņas portfeli, kā aprakstīts pilnvarojuma
vēstulē, kuru viņai nosūtīja ievēlētā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, tostarp:



drošu un ilgtspējīgu enerģiju; kā arī
iespēju nodrošināšanu cilvēkiem un reģioniem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti attiecas tikai uz uzklausīšanā mutiski paustajām saistībām.
Publiskās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē. Komisāra
amata kandidātei pirms uzklausīšanas tika nosūtīti arī daži rakstiski jautājumi, uz kuriem viņa sniedza rakstiskas atbildes.

Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments
Autori: Francesca Beltrame, Frédéric Gouardères
Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 638.435 — 2019. gada novembris
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Droša un ilgtspējīga enerģija
Tiesību akti energoefektivitātes un atjaunojamo
energoresursu enerģijas jomā
“Energoefektivitāte joprojām ir prioritāte. Princips
“energoefektivitāte pirmajā vietā” būtu jāuztver nopietni visās
jomās. Ēku energoefektivitātes uzlabošana un renovācijas
tempa paātrināšana var nest būtiskas pārmaiņas. Šķēršļi ir labi
zināmi, taču varam izskatīt jaunus risinājumus, jo īpaši
attiecībā uz finansēšanu. Daudzās dalībvalstīs ir labi vietējo un
sociālo mājokļu piemēri.”
“Esmu pārliecināta, ka patiess iekšējais tirgus sniedz
ievērojamus ieguvumus un būtiski palīdz veicināt
atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanu.”
“[...] turklāt ir jādara vairāk, lai veicinātu atjaunojamo
energoresursu izmantošanu: ir jāiegulda pētniecībā un
inovācijā
saistībā
ar
atjaunojamo
energoresursu
uzglabāšanu.”
Tīrās enerģijas ieviešanas paātrināšana
“Tūkstošiem cilvēku, kas Eiropā un citur pasaulē iziet ielās,
nepārtraukti mums atgādina, ka nav nekā steidzamāka par
rīcību klimata un enerģētikas jomā. Eiropas iedzīvotājiem tā ir
svarīgākā problēma. Tādēļ ievēlētā priekšsēdētāja ir noteikusi,
ka Eiropas zaļais kurss ir Komisijas galvenā prioritāte. Lai
saistībā ar šo prioritāti gūtu rezultātus, liela nozīme būs
enerģētikas politikai. Es zinu no personīgās pieredzes — es
biju ekonomikas un infrastruktūras ministre, kuras atbildības
jomās ietilpa arī enerģētika — cik sarežģīts var būt darbs šajā
jomā. Es zinu, cik svarīgs ir gaidāmais uzdevums un cik lielu
atbildību tas ietver.”
“Es pilnībā atbalstu uzdevumu līdz 2050. gadam padarīt
Eiropu par klimatneitrālu kontinentu.”
“Varu jums apliecināt, ka šis Komisijas sastāvs apņēmīgi
īstenos mūsu klimata mērķus ne tikai manas atbildības
jomā — enerģētikā. Tā ir arī ievēlētās priekšsēdētājas
apņemšanās. Tā ir galvenā prioritāte. Tā būs priekšsēdētājas
vietnieka Frans Timmermans galvenā atbildība, — viņš ir
atbildīgs par zaļo kursu.”
“Tiks izstrādāti tiesību akti klimata jomā un būs skaidrs rīcības
plāns, taču mana kā enerģētikas komisāres atbildība ir arī
nodrošināt, ka, īstenojot visus šos mērķus, mēs saglabāj am
labu enerģētisko drošību, mūsu klientiem tiek piedāvātas
pieejamas cenas un rūpniecība saglabā konkurētspēju
salīdzinājumā ar citiem pasaules reģioniem.”
Reģionālā sadarbība
“Ja tikšu apstiprināta komisāres amatā, es mobilizēšu
enerģētikas politiku, lai sasniegtu klimatneitralitātes mērķi,
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tālāk attīstot integrētu, starpsavienotu
funkcionējošu vienoto tirgu.”

un

pienācīgi

“Elektroenerģijas tirgū ir nepieciešama elektroenerģijas
sistēma, kas lielā mērā ir balstīta uz atjaunojamiem
energoresursiem, vienlaikus nodrošinot uzlabotu enerģijas
uzglabāšanu un labāku starpsavienotību. Joprojām ir pārāk
daudz šķēršļu pārrobežu tirdzniecībai un trūkumu, kas ir
jānovērš. Jānodrošina, ka tiek sasniegti starpsavienotības
mērķi un ka 70 % no starpsavienotāju jaudas ir pieejami
tirgum. Es centīšos stiprināt reģionālo sadarbību, jo īpaši
pastāvošās četras augsta līmeņa grupas, un nodrošināt lielāku
sinerģiju starp tām.”
Sašķidrināta dabasgāze
“Runājot par dabasgāzi, ir arī jāaptur prātā, ka ir ļoti svarīgi
diversificēt dažādos avotus.”
“Manā pilnvarojuma vēstulē ir rindkopa par sašķidrinātās
dabasgāzes (LNG) veicināšanu, un es tiešām uzskatu, ka mūsu
enerģētisko drošību var panākt, pārliecinoties, ka gāzes
piegādi nodrošina diversificēti avoti, turklāt dažādās Eiropas
Savienības daļās.”
Enerģijas nodokļu direktīva
“Attiecībā uz enerģijas nodokļiem — tas ir minēts arī manā
pilnvarojuma vēstulē — es šajā jautājumā cieši sadarbošos ar
komisāra amata kandidātu P. Gentiloni. Es piekrītu, ka
Enerģijas nodokļu direktīva, kas ir jau 15 gadus veca, nepalīdz
sasniegt mūsu enerģētikas un klimata mērķus. Es jo īpaši
uzskatu, ka sarežģījumus rada tas, ka tā joprojām dažos veidos
pieļauj fosilā kurināmā atbrīvošanu no nodokļiem un padar a
konkurenci starp fosilo kurināmo un atjaunojamajiem
energoresursiem sarežģītu. Šī problēma būtu jārisina.”
Kodoldrošuma un kodolgarantiju pastiprināšana
“Kodolenerģija būs daļa no energoresursu struktūras, un
energoresursu struktūru nosaka katra dalībvalsts.
Es zinu, ka pašlaik ir valstis, kuras pakāpeniski atsakās no
kodolenerģijas, un ir dalībvalstis, kuras plāno būvēt jaunas
elektrostacijas, lai aizstātu ogļu elektrostacijas, piemēram,
Somija ir tikko atklājusi jauno Olkiluoto elektrostaciju.”
“Katrai dalībvalstij ir jāpieņem lēmums par to, kā tā izmantos
savu energoresursu struktūru un kādi būs avoti. ES līmenī ir
jānodrošina, ka kodolelektrostacijas ir drošas un ka atkritumu
apsaimniekošana ir videi droša — ne tikai Eiropas Savienībā,
bet arī kaimiņreģionos.”

Komisāra amata kandidātu uzklausīšanās uzņemtās saistības

“Ko mēs varam darīt saistībā ar jaunām kodolelektrostacijām,
kas tiek būvētas trešajās valstīs? Mēs varam sniegt palīdzību,
lai būvniecība un uzturēšana notiktu saskaņā ar augstākajie m
drošības standartiem. Mēs arī varam nodrošināt finansiālo
palīdzību šīm stacijām trešās valstīs, lai šīs procedūras tiktu
ievērotas, un, protams, mēs varam uzstāt, lai visi testu rezultāti
tiktu uztverti ļoti nopietni.”

Iespēju nodrošināšana cilvēkiem un reģioniem
Patērētāji — energosistēmas centrā
“Mēs atvērtā un konkurējošā tirgus labā varam darīt vairāk, —
ja ir daudz pakalpojumu sniedzēju, tad cenām ir jābūt
pieejamām patērētājiem un uzņēmumiem. Un, ja mūsu tirgi ir
savstarpēji savienoti, — kādi tie vēl nav; trūkst savienojumu
un ir nepilnības —, bet, ja tie ir savstarpēji savienoti, var
vieglāk nodrošināti atjaunojamo energoresursu enerģiju
lielākiem tirgiem. Tas bija zaļās enerģijas paketes galvenais
mērķis — patērētāji ir enerģijas tirgus centrā, un cena
saglabājas pieņemama.”
“Tā kā es būšu atbildīga par enerģētiku, man būs jānodrošina,
ka paralēli šiem vērienīgajiem klimata mērķiem mēs
patērētājiem un uzņēmumiem nodrošinām cenu ziņā
pieejamu un konkurētspējīgu enerģiju. Šajā nolūkā ir
jāiegulda enerģijas tīklos, bet vienlaikus ir jāizmanto esošā
sistēma.”
“[...] Es vērtēšu, kā enerģijas cenas un izmaksas ietekmē
patērētājus un uzņēmumus, jo īpaši to, kā pāreja uz
klimatneitrālāku enerģiju ietekmē energoietilpīgas nozares.”
“Turklāt ir svarīgi parādīt, ka patērētāji var iegūt no šīs pārejas,
un ir svarīgi izmantot visus jaunākos inovatīvos risinājumus.
Tādējādi tā var arī kļūt par daļu no Eiropas inovācijas
iniciatīvas — viens piemērs ir saules bateriju dakstiņi, kas
nodrošina gan izolāciju, gan atjaunojamo enerģiju.”
“Enerģijas patērētāji būs mūsu enerģētikas politikas centrā.
Mans uzdevums ir nodrošināt cenas ziņā pieejamu enerģiju,
diversificējot avotus, sagatavojot politikas pasākumus, kas
nodrošina visu energotīklu, sadales sistēmas operatoru un
pakalpojumu
sniedzēju
pārredzamību,
piesaistot
ieguldījumus, kas palīdzēs uzlabot tīklus, un izveidojot
trūkstošos savienojumus un starpsavienojumus.”
Taisnīgas pārkārtošanās fonds
“Taisnīgas pārkārtošanās fonds patiešām būs man ļoti tuvs
jautājums, jo šis ir instruments, kuru mēs varam izmantot, lai

panāktu, ka, pārkārtojoties uz oglekļa emisiju neitralitāti,
neviens reģions vai valsts neatpaliek.”
“Ievēlētā priekšsēdētāja ir apņēmusies izveidot Taisnīgas
pārkārtošanās fondu, lai atbalstītu ogļu ieguves reģionus un
salas un oglekļietilpīgus reģionus un salas, kuras ietekmē
pārkārtošanās. [...] Es šo fondu uzskatu par veidu, kā dot
iespēju reģioniem izstrādāt un finansēt konkrētus projektus,
kuri var pārveidot ekonomiku un radīt darbvietas.”
“Lai fonds gūtu panākumus, mēs kā pamatu varam izmantot
esošo ogļu ieguves reģionu pārkārtošanas iniciatīvu.
Manuprāt, taisnīgums nozīmē arī to, ka ir jāatjauno cīņa pret
enerģētisko nabadzību.”
“[...] Taisnīgas pārkārtošanās fonda pamatā būs ogļu ieguves
reģionu pārkārtošanas projekts, un tas arī palīdzēs mazām
salām, kurām nav savienojumu ar kontinentālo daļu. Tam
vajadzētu palīdzēt visiem reģioniem labāk sagatavotie s
pārejai
no
fosilā
kurināmā
uz
atjaunojamiem
energoresursiem. Precīzs šā fonda finansējuma apmērs vēl
tiek apspriests, taču, tā kā tas būs daļa no nākamās DFS, mēs
šo iniciatīvu izskatīsim nākamā Komisijas pilnvaru termiņa
pirmajās nedēļās. Es paredzu, ka novembra beigās jau būs
konkrētas atbildes. Taču es darīšu visu iespējamo, lai
nodrošinātu, ka šis finansējums ir pietiekami liels, lai atbalstītu
reģionu pārkārtošanos.”
Enerģētiskās nabadzības observatorija
“Nav pieņemami, ka 8 % no Eiropas iedzīvotājiem, proti,
50 miljoni cilvēku, nevar pienācīgi apsildīt savus mājokļus, un
vēl vairāk Eiropas iedzīvotājiem ir grūtības apmaksāt enerģijas
rēķinus.
Es vēlos izmantot Enerģētiskās nabadzības observatoriju un
ātri īstenot tiesību aktu noteikumus, kas attiecas uz
enerģētisko nabadzību. Es vēlos vairāk iesaistīt dalībvalstis un
Pilsētas mēru paktu. Pagājušajā gadā iesniegtais Theresa
Griffin ziņojums būs pamatā šai rīcībai.”
“Jā, es piekrītu, ka enerģija nodrošina sociālo iekļaušanu, tādēļ
tas ir ļoti vajadzīgs pakalpojums. Tajā pašā laikā, runājot par
enerģētisko nabadzību, mēs nerunājam par enerģiju kā
preci, — mēs runājam arī par nodokļiem, nodevām un tīkla
tarifiem, un tam visam ir jāpievērš uzmanība. Jūs jautājāt, ko
konkrēti mēs varam darīt to cilvēku labā, kuriem ir grūtības
apmaksāt apkures rēķinus. Mēs varam nodrošināt efektīvākus
apkures veidus. To nevar uzreiz nodrošināt visur, taču ir
dažādas tehnoloģijas, kas ļaus samazināt apkures izmaksas,
un, protams, arī šajā aspektā ēku renovācijai ir svarīga loma.”
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Uzklausīšanā uzņemtās saistības

VIRGINIJUS SINKEVIČIUS
Komisāra amata kandidāts
Vide, okeāni un zivsaimniecība

Komisāra amata kandidāts Virginijus Sinkevičius 2019. gada 3. oktobrī uzstājās Eiropas Parlamentā, lai atbildētu uz ENVI
komitejas un PECH komitejas sastāvā esošo EP deputātu jautājumiem. Uzklausīšanas laikā viņš uzņēmās vairākas
saistības, kas ir uzsvērtas šajā dokumentā. Šīs saistības attiecas uz viņa portfeli, kā aprakstīts pilnvarojuma vēstulē, kuru
viņam nosūtīja ievēlētā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, tostarp:
 Eiropas dabiskās vides saglabāšanu; kā arī
 sekmīgu un ilgtspējīgu zveju un plaukstošu zilo ekonomiku.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti attiecas tikai uz uzklausīšanā mutiski paustajām saistībām.
Atklātās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama komisāra amata kandidātu uzklausīšanu tīmekļa vietnē. Komisāra
amata kandidātam pirms uzklausīšanas tika arī nosūtīti daži rakstiski jautājumi, uz kuriem viņš sniedza rakstiskas
atbildes.

Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments
Struktūrpolitikas un kohēzijas politikas departaments
Autori: Zsuzsanna Laky, Marcus Breuer
Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 629.208 — 2019. gada oktobris
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Eiropas dabiskās vides saglabāšana
Jaunās bioloģiskās daudzveidības stratēģijas
2030. gadam īstenošana
“Manā pilnvarojuma vēstulē ir skaidri noteikts: īstenot ES
bioloģiskās daudzveidības stratēģiju. Ir svarīgi, strādājot kopā
ar Frans Timmermans, nodrošināt, lai šis jautājums tiktu
iekļauts tiesību aktos, kas attiecas uz citām jomām —
lauksaimniecību, enerģētiku, transportu utt., principā visu, kas
pašlaik rada problēmas un izraisa sesto masveida izmiršanu.”
“[...] mēs noteikti izvirzīsim mērķus 2030. gadam, un tie būs
vērienīgi, tāpēc ka nav citu variantu. [...] Tie ir jāmēra un
jāuzrauga. Ir svarīgi nodrošināt pārskatīšanas mehānismu.”
“[...] mērķus, kas attiecas uz aizsargājamām teritorijām, var
palielināt. Mērķus, kas attiecas uz okeāniem un jūras
baseiniem, var palielināt par, piemēram, 30 %. Taču es
domāju, ka noteikti būšu elastīgs attiecībā uz bioloģiskās
daudzveidības mērķiem 2030. gadam un būšu atvērts to
apspriešanai arī ar komiteju.”
“[...] runājot par galvenajiem cēloņiem, tas ir ļoti svarīgi, jo
attiecas uz sauszemes un jūras izmantošanas veida maiņu. [...].
Tādēļ ir jācīnās pret cēloņiem, un [...] tam būs nepieciešams
finansējums — jo īpaši sugu atjaunošanai, Natura 2000
teritorijām un pienācīgai aizsardzībai.”
“Es noteikti aktīvi iestāšos par nepieciešamību palielināt
budžetu [...] stratēģiski mērķi ir pienācīgi jāfinansē.”
“Būs jāpārbauda, vai dalībvalstis izmanto visus līdzekļus, kas
tām ir piešķirti [Dzīvotņu direktīvas īstenošanai].”
“[...] ir atkārtoti jāizvērtē mūsu ietekme [attiecībā uz
atmežošanu], un es noteikti cieši sadarbošos ar citiem
komisāriem. Ir svarīgi nodrošināt, lai resursi — finansējums —
, ko mēs piešķiram citām valstīm, neizraisa atmežošanu. [...] ir
svarīgi uzlabot marķēšanu un [...] nodrošināt piegādes ķēdes
bez atmežošanas. Taču, lai to sasniegtu, ir jāuzlabo
uzraudzības mehānisms, un es noteikti pie tā strādāšu.”
Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 2020. gada
Pušu konference — ES mērķi
“[...] ir svarīgi noteikt izmērāmus mērķus, kurus var uzraudzīt.
[...] ja es tikšu apstiprināts amatā, es labprāt dotos uz Ķīnu —
ne vienatnē, bet kopā ar ENVI komitejas delegāciju, lai mēs
kopā varētu paust stingru nostāju un, protams, piedalīties
diskusijā un dialogā par iespējamajiem mērķiem.”
“Domājot par to, kādi šie mērķi varētu būt — un tas ir tikai
mans viedoklis —, manuprāt, 30 % aizsargājamo teritoriju
būtu lielisks mērķis, un attiecīgi 70 % — ilgtspējīgi uzturētas
teritorijas. Turklāt, manuprāt, ir jāizstrādā atsevišķs pants par
Arktikas politiku.”
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Nulles piesārņojuma mērķa īstenošana
“Es ar cerībām raugos uz to, ka REACH tiks iekļauta netoksiskaj ā
stratēģijā kā viens no pamatpīlāriem. Balstoties uz REACH
datiem, var izveidot ļoti spēcīgu netoksisko vides stratēģiju, jo
īpaši attiecībā uz ķīmiskām vielām, un pēc tam aptvert vēl
plašākus jomas, piemēram, endokrīnos disruptorus. Tie
pašlaik tiek pārskatīti, taču, tiklīdz tas tiks pabeigts, mēs
noteikti pie tā strādāsim.”
“[...] zāles jau ir iekļautas ūdens tiesību aktos, taču arī Ūdens
direktīva tiek pārbaudīta, un pēc tam varēs izvērtēt, vai pēc tā
ir nepieciešamība. Vai pēc pārbaudes varēs pateikt, vai ir
jāiekļauj papildu zāles? Kā jau teicu, esmu atvērts papildu
diskusijām ar Vides, sabiedrības veselības un pārtikas
nekaitīguma komiteju par šo jautājumu, kad pārskatīšana būs
pabeigta, un pēc tam es jūs ar to iepazīstināšu.”
“Runājot par endokrīnajiem disruptoriem, protams, ir svarīgi
pilnīgi īstenot jauno stratēģiju, kas būtu nozīmīgs solis uz
priekšu. [...] Un, manuprāt, endokrīnie disruptori ir
jāstandartizē un jāuztver kā tā paša līmeņa CMR. [...] Ir svarīgi
aizliegt endokrīno disruptoru izmantošanu rotaļlietās,
kosmētikas līdzekļos, kuri tiek uzklāti tieši uz ādas, un pārtikas
kontaktmateriālos.”
“Es domāju, ka mums būtu jāpalīdz nodrošināt rūpniecības
konkurētspēja. Aplūkosim rūpniecības virzību — ūdeņradi,
elektroenerģiju. [...] jau ir redzams, ka tie [mūsu automobiļu
ražotāji] pārkārtojas. Mums ir viņiem jāpalīdz, veicinot
pētniecību. Mums ir viņiem jāpalīdz saistībā ar sabiedrisko
transportu, kam ir jābūt zaļam un, protams, kura darbināšanā
tiek izmantota tīra alternatīvā degviela.”
“Attiecībā uz Euro 7 standartu — un, manuprāt, pilnvarās šis
jautājums ietilpst — piecu gadu laikā būs iespējams ieviest
Euro 7, strādājot kopā ar iekšējā tirgus komisāra amat a
kandidātu.”
“Attiecībā uz vides tiesību aktiem vēlētā priekšsēdētāja
izteicās ļoti skaidri, un tas ir norādīts arī pilnvarojuma
vēstulē, — nulles tolerance neatbilstībai. [...] Es noteikti
izskatīšu visus iespējamos instrumentus.”
“[...] Es kolēģijā apstiprināšanai iesniegšu rīcības plānu
attiecībā uz tīru gaisu, kurā, pirmkārt, būs noteikta nulles
tolerances politika pret neatbilstību pašreizējiem gaisa
kvalitātes standartiem. Ir jāizvērtē ES tiesiskais regulējums,
proti, tas ir jāapzina un jāpielāgo jaunākajiem PVO
ieteikumiem.”
“Mūsu virzība uz zaļu un klimatneitrālu planētu ir sākusies, —
tā būs grūta. Es kā komisārs darīšu visu, kas ir manos spēkos,
lai nodrošinātu šo virzību.”

Komisāra amata kandidātu uzklausīšanās uzņemtās saistības
Jaunais aprites ekonomikas rīcības plāns
“Ir svarīgi pieminēt arī būvniecības nozari, kas ir atbildīga par
trešdaļu atkritumu, un tā arī būs viena no rīcības plāna
prioritātēm.”
“[...] aprites ekonomika būs sekmīga tikai tad, ja mēs atradīsim
veidu, kā nodrošināt netoksisku materiālu aprites ciklu.
Principā plastmasa, kas ir izgatavota no “draudzīgām”
ķīmiskām vielām — sauksim tās tā —, var tikt atkārtoti
izmantota daudzos citos veidos un dažādās nozarēs. Tas ir
vienīgais veids, kā nodrošināt sekmīgu aprites ekonomiku, un
sava pilnvaru termiņa laikā es centīšos to sasniegt.”
“Es noteikti gādāšu par to, lai, mazinot administratīvo slogu,
netiktu pazemināti vides tiesību aktos noteiktie standarti, kas
ir svarīgi un kas ir jāpaaugstina.”
Mikroplastmasas problēmas risināšana un no plastmasas
brīvu okeānu mērķis
“Es, protams, mēģināšu pilnībā īstenot plastmasas stratēģiju,
taču nākamajam pasākumam ir jābūt vērstam uz
mikroplastmasu, jo īpaši tekstilizstrādājumiem, riepām un
plastmasas lodītēm, kas ir mikroplastmasas galvenais avots;
bionoārdāma plastmasa [...] ir jāizveido skaidrs tiesiskais
regulējums un jāidentificē daži izmantošanas veidi, kam
bionoārdāma plastmasa tiek ražota — galvenokārt ķīmiskas
vielas un, protams, plastmasas iepakojums.”
“[...] ANO un G7, kā arī divpusējās attiecības ar mūsu
partneriem mēs varam gan rādīt labu piemēru, gan sekot
labam piemēram, un es noteikti to darīšu.”
“[...] saskaņā ar ES zaļo kursu es atbilstoši savām pilnvarām
izstrādāšu iniciatīvu par tīrām, veselīgām un, protams,
ilgtspējīgi apsaimniekotām jūrām un okeāniem. Ir svarīgi
sasniegt mērķi 30 % no jūras teritorijām noteikt kā
aizsargājamas saskaņā ar Natura 2000, un ne tikai šos 30 %,
bet, protams, šī sistēma ir ļoti labi jāuztur un jāīsteno.”

Sekmīga un ilgtspējīga zveja un plaukstoša zilā
ekonomika
Koncentrēšanās uz reformētās kopējās zivsaimniecības
politikas pilnīgu īstenošanu
“[...] ir jāizvērtē pēc iespējas vairāk zivju krājumu, jo krājumi
nav pietiekami izvērtēti, un, ja mēs apkoposim pēc iespējas
vairāk datu, varēsim piedāvāt pienācīgu ilgtspējas pieeju
zvejniekiem un zvejniecēm.”
“Es vēlos strādāt kopā ar jums, lai nodrošinātu, ka mūsu
zivsaimniecības kontroles sistēma ir piemērota tās nolūkam
un nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Es risināšu
visus trūkumus, kurus konstatēšu.”

“Mēs dzīvojam nestabilā laikā, — Brexit var tikt īstenots, un tas
notiks laikposmā, kurā EJZF finansējums būs beidzies, un
atsāksies tikai 2021. gadā, tādēļ EJZF finansējuma papildu
aizkavēšanās arī nebūtu pieņemama.”
“Mēs, protams, būsim gatavi runāt ar Apvienoto Karalisti, un
būs sarunas par Brexit vienošanos. Tas varētu būt Brexit ar
vienošanos, kas, protams, būtu vienkāršāk, un šādā gadījumā
būtu pārejas laikposms. Bezvienošanās Brexit gadījumā ir daži
scenāriji, kas pēc tam tiks apspriesti. Taču es apliecinu, ka esam
tam sagatavojušies.”
“Attiecībā uz EJZF un iespējamo jaunu kuģu būvniecību ir
nepieciešamas turpmākas diskusijas, jo [...] es neesmu drošs,
ka jaunu kuģu būvniecība tiešām būtu saskaņā ar mūsu
mērķiem, par kuriem esam vienojušies atbilstoši kopējai
zivsaimniecības politikai.”
“Attiecībā uz selektīvāku aprīkojumu, manuprāt, noteikti tas
būtu jāmeklē ar pētījumu un zinātnes starpniecību, bet arī
jāuzlabo esošais, un mēs noteikti varam ieguldīt publiskos
līdzekļus šajā jomā — pētniecībā un jaunos lēmumos, kas
palīdzēs zvejniekiem un zvejniecēm zvejot ilgtspējīgāk un
selektīvāk un nodrošinās labākos iespējamos risinājumus.”
“Šī problēma [finansējums vecu kuģu nodošanai metāllūžņos]
būs viens no pirmajiem jautājumiem, kuru es risināšu, ja tikšu
apstiprināts amatā.”
Kopējās zivsaimniecības politikas izvērtēšana līdz
2022. gadam, lai noteiktu, kā risināt problēmas, kas nav
pietiekami aptvertas pašreizējā politikā
“Līdz 2022. gadam es izvērtēšu kopējo zivsaimniecības
politiku, lai noteiktu, kā risināt problēmas, kas nav pietiekami
aptvertas pašreizējā politikā, jo ir nepieciešama politika, kas ir
piemērota zvejniekiem un zvejniecēm, piekrastes kopienām
un videi.”
“Manās pilnvarās ietilpst šīs politikas pārskatīšana līdz
2022. gadam. Mēs noteikti risināsim nepilnības [...].”
“Panākot līdzsvaru starp sociālajām, ekonomiskajām un
ilgtspējas bažām, varam zvejniekiem un zvejniecēm
nodrošināt nākotni šajā nozarē un pēc tam, protams,
izmantojot EJZF finansējumu un citus līdzekļus, varam uzlabot
apstākļus un palīdzēt viņiem.”
“Sievietēm ir jāsaņem samaksa, viņas ir līdzvērtīgi jāciena, un
es centīšos to nodrošināt, vispirms panākot, ka konsultatīvajās
padomēs ir vienlīdzīga dzimumu pārstāvība. Īstenojot
pasākumus, ir jārāda piemērs un jāskatās vēl plašāk, proti,
jāapspriežas ar nozari un gan nozīmīgām, gan mazāk
nozīmīgām ieinteresētajām personām.”
“Pirmkārt, bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030. gadam
ir svarīga, un tajā būs iekļauti okeāni.”
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“Ja tikšu apstiprināts amatā, mans vērienīgākais mērķis būs
īstenot zaļo kursu uz vietas. Kurss, kas nāk par labu okeāniem,
videi un iedzīvotājiem, kuriem visā šajā procesā ir jābūt
priekšplānā un centrā.”

“Atklātajā jūrā un neskartās teritorijās, piemēram, Antarktikā,
ir nepieciešami jauni noteikumi par atklātajā jūrā sastopamās
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un ilgtspējīgu
izmantošanu.”

“Klimata pārmaiņas ir iemesls šādai rīcībai; temperatūra
Baltijas jūrā ir cēlusies, un tas ir ārkārtīgi ietekmējis austrumu
mencu.”

“Es centīšos panākt, lai vairāk jūras teritoriju tiktu atzītas kā
aizsargājamas un lai mūsu ūdeņi tiktu apsaimniekoti
efektīvāk.”

Stratēģijas “no lauka līdz galdam” papildināšana
attiecībā uz ilgtspējīgu pārtiku
“Mani pienākumi attiecībā uz stratēģiju “no l auka līdz galdam”
ir saistīti ar zivsaimniecības nozari, proti, ir jānodrošina, ka mēs
pārzinām procesu un varam izsekot zivīm no tīkla līdz
konservu kārbai, un zinām, kas tiek piedāvāts patērētājiem
ES.”
“[...] Es vēlos ieguldīt ilgtspējīgu jūras produktu potenciālā, lai
īstenotu stratēģiju “no lauka līdz galdam” attiecībā uz
ilgtspējīgu pārtiku.”
“Attiecībā uz izsekojamību, manuprāt, mēs visi varam piekrist,
ka mums patīk kvalitatīva pārtika un ir svarīgi uzturēt ES
standartus. Viena no svarīgākajām lietām, protams, ir
marķēšana, lai patērētājs zinātu, ko viņš pērk, un lai
ekomarķējums tiešām kaut ko nozīmētu.”
“Izcelsme, kā jau tika teikts, ir ļoti svarīga, taču primāri ir
jānodrošina, lai marķējumā sniegtā informācija būtu patiesa.
To ir svarīgi nodrošināt un, manuprāt, to ir iespējams izdarīt ar
tirgus digitalizēšanas starpniecību.”
Vadošā loma starptautiskajā okeānu pārvaldības jomā
“Mūsu centieni nodrošināt ilgtspējīgu zivsaimniecību un
veselīgus un ražīgus okeānus nedrīkst apstāties pie mūsu
robežām. ES ir starptautiska līmeņa līderis okeānu pārvaldības
jomā. Es šo vadošo lomu izmantotu, lai ieviestu mūsu
ilgtspējas principus visā pasaulē, tādējādi nodrošinot, ka
varam panākt ilgtspējīgas attīstības mērķus attiecībā uz jūras
dzīvniekiem.”
“Galvenās risināmās problēmas ir zināmas: pārzveja [...].
Turklāt ir jāuzlabo starptautiskais tiesiskais regulējums, lai
noteikumus ievērotu ne tikai ES dalībvalstis, bet arī citas
valstis.”

Nulles tolerances pieeja nelegālai, nereģistrētai un
neregulētai zvejai
“Un es turpināšu cīņu pret nelegālu, nereģistrētu un
neregulētu zveju.”
“Ir svarīgi novērst nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju.
Tādēļ, manuprāt, labākais veids, kā izlietot resursus, ir palīdzēt
mūsu partneriem, kā arī cīnīties pret cēloņiem, palīdzēt tiem,
sniedzot vislabākos padomus, parādot mūsu labāko praksi un
vienojoties par kopīgu pieeju, — tas ir vienīgais risinājums.
Protams, ES atrodas unikālā pozīcijā, kas ļauj ieņemt vadošo
lomu.”
“Pirmkārt, būs svarīgi cieši sadarboties ar tirdzniecības
komisāra amata kandidātu Phil Hogan, un ir svarīgi vērst
Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) uzmanību uz šiem
jautājumiem.”
“Un, protams, ir svarīgi arī aizsargāt mūsu tirgu no
neilgtspējīgām piegādes ķēdēm.”
Globālas vienošanās panākšana ar mērķi izbeigt zvejas
subsīdijas, kas veicina pārzveju, nelegālu zveju un
pārmērīgu kapacitāti
“Es strādāšu kopā ar tirdzniecības komisāra amata kandidāt u
Phil Hogan, lai panāktu globālu vienošanos ar mērķi izbeigt
postošas zvejas subsīdijas.”
Jauna pieeja ilgtspējīgai zilajai ekonomikai
“Es arī uzņemšos vadošo lomu ceļā uz jaunu pieeju ilgtspējīgai
zilajai ekonomikai. Tajā būtu jāapvieno viss, sākot no
zināšanām par jūru un pētījumiem un beidzot ar telpisko
plānošanu. Jūras atjaunojamā enerģija, zilās investīcijas un
reģionālā sadarbība jūrlietās.”
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Papildinājums
Izmaiņas Eiropas Komisijā - 2020

Pēc tirdzniecības komisāra Phil Hogan atkāpšanās no amata par jauno komisāri finanšu pakalpojumu,
finanšu stabilitātes un kapitāla tirgu savienības jautājumos tika izvirzīta Mairead McGuinness, savukārt
Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniekam Valdim Dombrovskim tika uzticēts tirdzniecības portfelis.
EP deputāti 2. oktobrī rīkoja uzklausīšanas, lai novērtētu šos kandidātus. Turpmākajās lappusēs ir iekļauts
šajās uzklausīšanās pausto saistību apkopojums.
Izsmeļošs visu kandidātu saistību un pausto viedokļu apkopojums, katras publiskās uzklausīšanas pilna
stenogramma, kā arī rakstiski uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem ir pieejami Eiropas Parlamenta īpašajā
2020. gada uzklausīšanu tīmekļa vietnē.

BRĪFINGS

Komisāra amata kandidātu uzklausīšana
2020. gada oktobris

Uzklausīšanā uzņemtās saistības
MAIREAD MCGUINNESS

Komisāra amata kandidāte
Finanšu stabilitāte, finanšu pakalpojumi un kapitāla
tirgu savienība

Komisāres amata kandidāte Mairead McGuinness uzstājās Eiropas Parlamentā 2020. gada 2. oktobrī, lai atbildētu uz
Ekonomikas un monetārās komitejas deputātu jautājumiem. Uzklausīšanas laikā viņa uzņēmās vairākas saistības, kas ir
minētas šajā dokumentā. Šīs saistības attiecas uz viņas portfeli, kā minēts pilnvarojuma vēstulē, kuru viņai izsniedza
ievēlētā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, tostarp:







banku savienība
kapitāla tirgu savienība un MVU piekļuve finansējumam;
ilgtspējīgas finanses;
stratēģija finanšu tehnoloģiju jomā un kriptovalūtas;
visaptveroša pieeja cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kā arī
lielāka noturība pret eksteritoriālām sankcijām.

Lūdzam ņemt vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti attiecas tikai uz mutiskajām saistībām, kas paustas šajā
uzklausīšanā. Atklātās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnes sadaļās par
2020. gada izmaiņām Eiropas Komisijā. Komisāra amata kandidātei pirms uzklausīšanas tika nosūtīti arī daži rakstiski
jautājumi, uz kuriem viņa sniedza rakstiskas atbildes.

Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments
Ekonomikas pārvaldības atbalsta nodaļa
Autori: Radostina Parenti, Cristina Dias,
Kristina Grigaite, Rebecca Segall
Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 658.180 - 2020. gada oktobris
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Banku savienības izveides pabeigšana
„Viena no manām galvenajām prioritātēm būs panākt, ka ar
jaunu enerģiju tiek risināts jautājums par banku savienības
izveides pabeigšanu. [...] Es nevairīšos no centieniem panākt
vienprātību par banku savienību [...].”
“[...] ja jūs man uzticētos [...] es kopā ar jums varu [...] panākt
rezultātus banku savienības jautājumā un sasniegt reālu
progresu arī kapitāla tirgu savienībā.”
“[...] mana prioritāte ir panākt, ka banku savienības un kapitāla
tirgu savienības izveide iet roku rokā [...] un es [...] darīšu visu
iespējamo, lai strukturēti virzītu uz priekšu šīs jomas,
sadarbojoties ar jūsu komiteju.”
Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēma (EDIS)
“Panākt vienošanos par [...] Eiropas noguldījumu
apdrošināšanas sistēmu (EDIS) ir ārkārtīgi svarīgi. Es
sadarbošos ar jūsu komiteju un dalībvalstīm, lai rastu iespēju
virzīties uz priekšu.”
“[...] mums jākoncentrējas uz jomām, kurām jau ir plašs
atbalsts. Šajā sakarā [...] manā pilnvaru laikā [...] Komisijas
darbs prioritāri būs vērsts uz to, lai turpinātos darbs pie krīzes
pārvarēšanas un noguldījumu apdrošināšanas sistēmas
pārskatīšanas [...].”
Eiropas Stabilizācijas mehānisma (ESM) reforma
“[...] Īstermiņā es koncentrēšos darbam pie ESM reformu
paketes pabeigšanas [...]. Darbs labi pavirzījies uz priekšu un to
var pabeigt, un tas attiecas arī uz vienotā noregulējuma fonda
(SRF) kopīgo atbalsta mehānismu [...].”
“Vienošanās par vienotā noregulējuma fonda kopīgo atbalsta
mehānismu [...] ir ārkārtīgi svarīga. Es sadarbošos ar jūsu
komiteju un dalībvalstīm, lai rastu iespēju virzīties uz priekšu.”
Ieņēmumus nenesoši aizdevumi (NPL)
“[...] Ieņēmumus nenesošiem aizdevumiem [...] pievērsīšu
vislielāko uzmanību.”
“[...] mums ir jāatrod mehānisms [...], lai atvieglotu slogu, ko
bankām rada ieņēmumus nenesoši aizdevumi, turklāt šajā
procesā nodrošinot pietiekamu patērētāju aizsardzību [...].”
“[...] ja izliksimies neredzam ieņēmumus nenesošo aizdevumu
radītās problēmas, tad mums būs problēmas bankās [...], bet
[...] cilvēki un viņu mājokļi būtu jāaizsargā. [...] šim jautājumam
es pievērsīšos ar vislielāko enerģiju.”
“[...] mēs nevaram atļaut, ka cilvēku mājokļu kredīti tiek
apvienoti paketē, lai tos pārdotu nepieņemamā veidā. Ka
saikne starp aizņēmēju un aizdevēju tiek pārrauta gadījumā, ja
aizdevumi tiek pārdoti.”
“[...] Es būtu pilnīgi pret [...] to hipotekāro kredītu apvienošanu
paketēs un pārdošanu, ar kuru atmaksu ir grūtības, [...]
pandēmijas [...] dēļ.”
“[...] mēs strādājam pie rīcības plāna attiecībā uz ieņēmumus
nenesošiem aizdevumiem, ko iesniegsim vēl šogad. Tiek
strādāts pie tā, lai kopīgi reaģētu uz notiekošo visās
dalībvalstīs.”
“Risinājums, ko vajadzētu veikt pareizi un kas palīdzētu
strādājošajiem un ģimenēm [...], būtu tas, ka sekundārie [NPL]
tirgi darbojas un tiek regulēti, lai mēs zinātu, kas notiek. Tāpēc
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mana apņemšanās [...] ir ļoti rūpīgi sekot šo sekundāro tirgu
darbībai.”
Banku riska darījumi ar centrālo valdību
“Mums ir jāvirzās uz priekšu arī attiecībā uz visām pārējām
plūsmām un citstarp [...] jārisina jautājums par banku riska
darījumiem ar centrālajām valdībām.”
“[...] mums ir jāanalizē, kā tas ietekmē finanšu tirgus, un mums
ir jāsadarbojas ar uzraudzītājiem [...], lai redzētu, vai pašreizējā
režīma maiņa radītu kādas priekšrocības [...].”

Kapitāla tirgu savienība (CMU)
“Es pilnībā atbalstu nesen uzsākto kapitāla tirgu savienības
rīcības plānu, kurā izklāstīta ļoti skaidra turpmākā virzība. Ceru,
ka varēsim panākt strauju progresu attiecībā uz MVU IPO
fondu, taču vēl jārisina vairāki sarežģīti jautājumi.”
Šķēršļu novēršana kapitāla plūsmām
“[...] mums ļoti cieši jāraugās, kur rodas šķēršļi aizņemties
līdzekļus citās dalībvalstīs. [...] Es varu jums apsolīt rūpīgi
izpētīt šo jautājumu [...]. ”
“[...] viens no [...] iemesliem, kāpēc mums nav spēcīga kapitāla
tirgus [...], ir [...] bailes, ka [cilvēki] nesaņems pienācīgu
informāciju un veiks nekvalitatīvas investīcijas. [...] mums
jāaplūko stimulu ietekme [...]. Ja mēs nevaram uzticēties, ka
iedzīvotāji veic investīcijas, pamatojoties uz pilnīgu
informāciju, tad nevaram panākt nekādu progresu. Domāju,
ka tā ir svarīga prioritāte Komisijai, un man tā noteikti būtu ļoti
nozīmīga prioritāte.”
“Lai likvidētu šķēršļus, mums būs jāanalizē arī maksātnespēj as
procedūras, nodokļu ieturējumu procedūras un uzraudzība.”
Maksātnespējas procedūras
“Es domāju, ka mēs varam panākt ļoti nozīmīgu progresu
lielākas konverģences virzienā un padarīt maksātnespēj as
procesus efektīvākus. [...] Bet mums jābūt uzmanīgiem un
jāapsver: vai ir nepieciešams jauns tiesību akts vai arī
pietiekamas būtu vairākas ar likumdošanu nesaistītas
iniciatīvas šajā jomā. [...] Man nav noteikta viedokļa par to, kurš
ir labākais veids — te jāiedziļinās detalizēti. Tomēr vēlamies
izvairīties no tādiem juridiskiem procesiem, kas tikai kavē
progresu.”
Nodokļu ieturējumu procedūras
“Uzskatu, ka ir svarīgi novērst traucēkļus pārrobežu
investoriem un rast jaunus priekšlikumus CMU rīcības plānā,
lai risinātu šīs apgrūtinošās nodokļu ieturējumu procedūras,
kas būtu ļoti labs veids virzībai uz priekšu. Tas nebūs viegli
izdarāms, bet es domāju, ka tas ir absolūti nepieciešams.”
MVU piekļuve finansējumam
“[...] mums būtu jādara viss iespējamais, lai sniegtu atbalstu
MVU, turklāt neatkarīgi no tā, vai tas ir finansējums,
konsultācijas, norādījumi un citi pasākumi, kas palīdzētu tiem
piekļūt kapitālam un tirgiem.”
“Viena no iniciatīvām [...] ir attīstīt MVU IPO fondu, un es
domāju, ka tas mums noteikti jādara.”
“[...] mēs vēlamies veidot līdzsvarotāku situāciju salīdzinājumā
ar pašreizējo lielo atkarību no banku finansējuma, un tāpēc [...]
es darīšu visu iespējamo, lai šo ieceri īstenotu.”

Komisāra amata kandidātu uzklausīšanās uzņemtās saistības

Ilgtspējīgs finansējums
“Manas prioritātes būs jauns rīcības plāns par ilgtspējīgu
finansējumu, straujāks darbs pie ES zaļo obligāciju standarta,
ekomarķējuma, zaļām, ilgtspējīgām investīcijām un uzlabota
klimata un vides datu informācijas sniegšana, ko veiktu
uzņēmumi, palīdzot investoriem un nozarei apzināt
ilgtspējīgus projektus.”

kurām nepieciešama centrālā uzraudzība. [...] centrālā
kontrole ir būtiska saistītajām finanšu vienībām visās mūsu
dalībvalstīs.”
“Par izmantojamiem instrumentiem. Šajā ziņā varu iedomāties
dažādus risinājumus. Dažkārt, ja vēlamies pilnīgu skaidrību,
varam pieņemt attiecīgu regulu, bet galīgais lēmums šajā ziņā
vēl nav pieņemts [...].”

“[...] Ir vēl daudz jāpaveic, lai ieviestu nepieciešamos
pasākumus saistībā ar zaļo obligāciju standartu un bioloģisko
daudzveidību. [...] Jūs varat paļauties, ka es [...] centīgi strādāšu
šajā virzienā.”

“Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija joprojām ir izplatīta
parādība, [...] un tas nozīmē, ka vajadzīgas sankcijas.
Iedziļināšos šajā lietā sīkāk, [...] tomēr sodiem jābūt
atbilstošiem nodarījuma smagumam.”

“Saistībā ar zaļo obligāciju standartu [...] ir trīs prioritātes [...]
mums ir stingri jāseko taksonomijas prasībām un jāveido
saikne ar tām, [...] mēs šajā ziņā vēlamies būt tirgus līderi, [...]
un mēs arī vēlamies nodrošināt, ka tiek pārbaudīti
apgalvojumi par atbilstību zaļo obligāciju standartam.”

“Tātad: ko darīt, ja [nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
novēršanas tiesību akti] tiek slikti īstenoti? [...] Domāju, ka ir ļoti
svarīgi, lai Komisija šajā jomā strādātu daudz apņēmīgāk. [...]
Tāpēc es raudzīšos, kā notiek pienākumu neizpildes
procedūras un kur, manuprāt, tādām vajadzētu tikt rosinātam.
Varu jums to apsolīt, jo šī patiešām ir joma, kas rada lielas
bažas [...].”

“[...] vairs nedrīkstam pieļaut situāciju, kad uzņēmums vai
valsts pauž šādu apgalvojumu [...], taču tas nekā netiek
pārbaudīts [...]. [...] Mums ir [...] jāstrādā ātri, bet piesardzīgi [...].
Esmu apņēmības pilna to darīt.”
“[...] ilgtspējība nav tikai vides prasības vai atbilstība zaļajām
idejām, [...] mūsu redzējumam jābūt iekļaujošai sabiedrībai,
proti, sociālajai ilgtspējai. [...] Es atbalstu koncepciju par sociāli
iekļaujošāku Eiropu un tam nepieciešama sociāli iekļaujošāka
finanšu sistēma.”

Finanšu tehnoloģiju stratēģija un kriptovalūtas
“Mums jānovērš vienotā digitālo finanšu pakalpojumu tirgus
sadrumstalotība un jācenšas izveidot Eiropas finanšu datu
telpu, lai veicinātu inovāciju.”
“[Attiecībā uz] kriptovalūtām mums tiešām ir jāstrādā kopīgi
— Komisijai, Parlamentam un Padomei —, lai rastu pareizos
risinājumus nākotnei, kas [...] nes gan [...] iespējas, gan arī [...]
riskus.”
“Ar kriptovalūtām [...] var slēpt finanšu krāpšanos. [...] tām
jābūt pakļautām finanšu uzraudzībai.”
“Mēs rūpīgi sekosim līdzi, kā rit [...] izmeklēšana uzņēmuma
“Wirecard” lietā, un attiecīgi rīkosimies.”

Visaptveroša pieeja cīņai pret nelikumīgi iegūtu
līdzekļu legalizāciju
“Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir daļa no noziedzīgas
darbības ķēdes, kas grauj mūsu sabiedrību [...] Es [...] nākamaj ā
gadā turpināšu darbu pie tiesību aktu kopuma izstrādes,
ņemot vērā šo Parlamenta jūlija rezolūciju. Mums ir vajadzīgs
vienots ES noteikumu kopums, kuru pārrauga ne tikai valstu
uzraudzības iestādes, bet arī ļoti spēcīgs un neatkarīgs ES
uzraudzītājs nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
novēršanas jomā. Turklāt ir vajadzīga arī ciešāka sadarbība
starp finanšu ziņu vākšanas vienībām.”
“No savas puses jums solu izveidot spēcīgu struktūru ar
vispārēju Eiropas līmeņa uzraudzību. Mums būs gan valsts,
gan arī Eiropas līmenis.”
“Manuprāt, šim centrālajam regulatoram, pārraugam būtu
jāuzņemas kontrole arī pār ļoti riskantām banku jomām,

Eksteritoriālas sankcijas
“[...] Analizēšu veidus, kā mēs varētu sevi aizsargāt no
nepamatotas eksteritoriālas ietekmes uz mūsu interesēm, ko
rada citu pieņemtās sankcijas, un strādāšu arī pie mūsu pašu
spējas piemērot sankcijas.”

Finanšu stabilitātes apdraudējumi
Atveseļošanās no Covid-19 pandēmijas
“[...] mums ir vajadzīga spēcīga banku savienība un spēcīga
kapitāla tirgus savienība. [...] un es domāju, ka Covid-19
situācija mūs mudina nekavēties ar drosmīgiem risinājumiem
[...]. Manuprāt, finanšu stabilitātes vārdā ir svarīgi virzīties uz
priekšu.”
“Attiecībā uz “Bāzele III” [īstenošanu] kavējamies par gadu,
taču to attaisno valstu centieni risināt Covid-19 situāciju [...].
Varu jums solīt, ka tiks veikts arī ietekmes novērtējums, un tajā
tiks ņemta vērā Covid-19 ietekme uz banku finanšu stāvokli.
[...] Es domāju, ka “Bāzele III” prasību ieviešana manis
pieminētajā veidā atbilst mūsu saistībām šajā procesā. Mēs arī
pievērsīsim lielu uzmanību apstāklim, ka Eiropas banku
sistēmai ir ļoti atšķirīga struktūra. Tāpēc rīkosimies ļoti
atbilstīgi.”
“[...] runājot par paralēlo banku sistēmu, ir jāpatur prātā šie
riski, jo [...] tie varētu pāriet no bankām uz nebanku sektoru, un
[...] ir jāpārskata mūsu noteikumi un mūsu kontroles
mehānismi, lai pārliecinātos, ka tie atbilst paredzētajam
mērķim [...]”.
Brexit
“[...] Vēlos panākt spēcīgu Eiropas finanšu sistēmu un to, lai
mūsu finanšu stabilitātes pamatā esošie pakalpojumi ir
pakļauti mūsu noteikumiem un mūsu uzraudzībai.”
“[...] nekādā gadījumā neuzņemsimies riskus, kas apdraudēt u
mūsu finanšu stabilitāti. Domāju, ka varam godīgi teikt: mēs
vēlamies uz sadarbību vērstas attiecības ar Apvienoto Karalisti
[...], tomēr galu galā man kopā ar Komisiju ir jānodrošina, ka
tiek gādāts par Eiropas Savienības interesēm.”
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“Domāju, ka mums ir jārīkojas piesardzīgi, manuprāt, ir jāveido
mūsu pašu infrastruktūra, jo [...] mēs nezinām, kādi ir
Apvienotās Karalistes nolūki, īpaši attiecībā uz finanšu
pakalpojumiem, bet mēs zinām, ka tā gatavojas
diversifikācijai.”
“Mums jābūt gataviem dažādām rīcības iespējām līdz brīdim,
ja un kad [...] Apvienotā Karaliste sniegs skaidras atbildes par
saviem nodomiem, neatkarīgi no tā, vai tā plāno atcelt
regulējumu vai [...] veikt diversifikāciju nelielā vai lielā
apjomā.”

Citi būtiski jautājumi
Dzimumu līdzsvars
“Arī es domāju, ka mums ir efektīvi jāsadarbojas ar dažādām
kolēģijām, finanšu iestādēm un tīkliem, lai nodrošinātu, ka
sievietes un vīrieši tiek virzīti uz vajadzīgo prasmju apgūšanu,
lai gan attiecībā uz līdzsvaru finanšu nozarē noteikti jācenšas
palielināt tieši sieviešu īpatsvaru.”
Gatavība strādāt Eiropas Savienības labā un personīgā
neatkarība
“Te vēlos izteikties ļoti, ļoti skaidri. Ja šī komiteja mani
apstiprinās, es būšu Eiropas komisāre, kas aizstāvēs Eiropas
intereses, un man ir ārkārtīgi svarīgi to uzsvērt. Komisāri
nodod zvērestu savā darbā vadīties vienīgi no Eiropas, ne
nacionālajām interesēm. Stājoties amatā, stingri apņemos to
ievērot.”

Nodokļi
“Eiropas komisāres amatā stingri apņemos īstenot Kopienas
pieeju nodokļu jomā.”
“[Attiecībā uz] pārskatu sniegšanu par katru valsti [...] varu
teikt, ka ļoti ticu šai idejai [...]. Mums jāturpina kustība šajā
virzienā. [...] Vēlamies to turpināt [...] un mums ir ļoti jācenšas.
[...] Es šajā ziņā esmu Parlamenta pusē. Tā ir laba iniciatīva. Tā
ir jāīsteno. Es ceru, ka mēs šo ierosinājumu varēsim atbloķēt.”
“[...] es atbalstītu darbu pie finanšu darījuma nodokļa (FTT). [...]
Mēs strādājam un turpināsim darbu pie FTT, redzēsim, vai mēs
varam panākt, lai tas nestu ieņēmumus un nenonāktu
pretrunā ar Eiropas Savienības finansiālajām interesēm
attiecībā uz globālo finansiālo situāciju.”
“Par nodokļiem kopumā [...] darbs turpinās ESAO līmenī. Es [...]
vēlētos, lai tas notiek pasaules mērogā un notiktu virzība uz
[...] nodokļu uzlikšanu uzņēmumiem tādā veidā, ka tie maksā
taisnīgu nodokļu daļu, turklāt lai šis process būtu pārredzams.
Ja to panākt neizdotos, ja procesu ESAO ietvaros sāks kavēt
politika, tad Eiropas Komisijai jānāk klajā ar priekšlikumiem
nodokļu jomā, un es to atbalstu.”
“[...] mana apņemšanās ir stingri atbalstīt Komisijas centienus
veicināt taisnīgu, vienkāršu un ilgtspējīgu nodokļu uzlikšanu
saskaņā ar tās jūlijā iesniegto dokumentu kopumu.”
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Komisāra amata kandidātu uzklausīšana
2020. gada oktobris

Uzklausīšanā uzņemtās saistības
VALDIS DOMBROVSKIS
Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks /komisāra
amata kandidāts
Tirdzniecība

Komisijas priekšsēdētāja izpildvietnieks/komisāra amata kandidāts Valdis Dombrovskis uzstājās Eiropas Parlamentā
2020. gada 2. oktobrī, lai atbildētu uz jautājumiem, ko uzdeva Starptautiskās tirdzniecības komitejas deputāti sadarbībā
ar Ārlietu komiteju, Ekonomikas un monetāro komiteju, Attīstības komiteju un Budžeta komiteju. Uzklausīšanas laikā
viņš uzņēmās vairākas saistības, kas ir minētas šajā dokumentā. Šīs saistības attiecas uz viņa kā tirdzniecības komisāra
portfeli, kā minēts pilnvarojuma vēstulē , kuru viņam nosūtīja ievēlētā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der
Leyen, tostarp:




vienlīdzīgi konkurences nosacījumi visiem;
Eiropas globālās līderības stiprināšana;
tirdzniecība ilgtspējīgai attīstībai un rīcība klimata politikas jomā.

Lūdzam ņemt vērā, ka šajā dokumentā iekļautie citāti attiecas tikai uz mutiskajām saistībām, kas paustas šajā
uzklausīšanā. Atklātās uzklausīšanas stenogramma ir pieejama Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnes sadaļās par
2020. gada izmaiņām Eiropas Komisijā. Komisāra amata kandidātam pirms uzklausīšanas tika arī nosūtīti daži rakstiski
jautājumi, uz kuriem viņš sniedza rakstiskas atbildes.

Ārējo attiecību politikas departaments
Autori: Mario Damen, Wolfgang Igler
ES ārpolitikas ģenerāldirektorāts
PE 639.316 - 2020. gada oktobris
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Jauns ceļvedis ES tirdzniecības politikai

Izpilde

“[...] Es nākšu klajā ar jaunu tirdzniecības politikas ceļvedi. Šim
ceļvedim ir jāiederas mūsu plašākajā ilgtspējīgas un digitālas
atveseļošanas plānā. Tam jābūt modernam un mūsdienīgam,
atbalstot mūsu vērtības un plašākus ģeopolitiskos mērķus” [...]
“Eiropai pārliecinošāk
jāaizsargā
mūsu
uzņēmumi,
jānodrošina
mūsu
stratēģiskās
intereses, jāstiprina
savstarpība un jāpanāk vienlīdzīgi konkurences apstākļi.”

”Galvenais tirdzniecības nolīgumu izpildes uzraugs (CTEO)
strādās, lai panāktu mūsu nolīgumu izpildi. [...] Es ceru, ka ar
jūsu atbalstu mēs varam ātri vienoties par atjauninātu
regulējumu izpildes jomā.” [...] “mums būtu jāpaplašina
izpildes regulējuma piemērojamība, lai aptvertu pakalpojumu
un intelektuālā īpašuma jomas, un tas attiecas arī uz mūsu
investīcijām, Starptautiskā iepirkuma aktu, un mēs nāksi m
klajā ar jaunu pret piespiešanu vērstu instrumentu gadījumā,
ja trešās valstis, [...] atkāpsies no PTO noteikumiem un rīkosies,
pārkāpjot starptautiskos noteikumus, lai mēs tādējādi spētu
efektīvi reaģēt“ [...] ”un kamēr vēl jāanalizē CTEO loma pirms
ratifikācijas, [...] ir jāuzlabo tirdzniecības un ilgtspējīgas
attīstības (TSD) nodaļu ieviešana un izpilde.“ [...] “Turklāt mēs
izveidosim sistēmiskāku pieeju, kas pilsonisko sabiedrību
iesaistīs arī izpildē un vides un darba saistību formulēšanā [...].”

“Sabiedriskā apspriešana
par tirdzniecības politikas
pārskatīšanu beidzas 15. novembrī. Kad mēs būsim izskatījuši
ierosinājumus, es atgriezīšos šajā komitejā, lai apspriestu tos
ar jums, un jūsu viedoklis tiks iekļauts Komisijas paziņojumā,
kuru plānojam publicēt 2021. gada sākumā. Paziņojumā tiks
izklāstīti tirdzniecības politikas virzieni, kas patiesi atbilst
nākamās desmitgades — Eiropas zaļās un digitālās
desmitgades — uzdevumiem un iespējām.”
“[...] mēs nāksim klajā ar paziņojumu par ES ekonomisko
suverenitāti vai autonomiju, kurā tiks paredzēta arī euro
starptautiskās loma nostiprināšana“ [...] mēs apspriežam
atvērtu stratēģisko autonomiju, kad analizējam ES
ekonomikas noturību, un viena no šīs krīzes mācībām ir
piegādes ķēžu noturība un nepieciešamā rīcība, lai nākotnē
izvairītos no situācijas, kad esam atkarīgi no viena kritiski
svarīgu preču piegādātāja vai vienas piegādātājas valsts,
piemēram, medicīnas preču piegādēm Covid-19 krīzes laikā,
kas skaidri parādīja esošās nepilnības”. [...] “mēs analizējam
dažādas iespējas. Tas ir vesels instrumentu kopums, ko mēs
varam izpētīt: ražotņu atgriešana mūsu valstīs, ražotnes tuvāk
Eiropai, krājumu veidošana, dažādošana un piegādes ķēžu
saīsināšana.”
“[...] vēlāk šomēnes es atklāšu portālu “Access2Markets”. Tā
būs vienas pieturas aģentūra visās ES valodās, kas palīdzēs
MVU orientēties starptautiskās tirdzniecības pasaulē.”
Negodīga tirdzniecības prakse
“Mums ir jāstiprina mūsu aizsardzība un izpilde; šādi Eiropas
tirdzniecības politika palīdzēs veidot tādu Eiropu, kas
aizsargā.“ [...] ”Mums ir arī jāpastiprina mūsu tirdzniecības
aizsardzības instrumenti. Es atbalstīšu centienus izveidot
jaunu juridisku instrumentu, lai novērstu ārvalstu subsīdiju
radītus izkropļojumus mūsu iekšējā tirgū. Sadarbošos ar
dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka ārvalstu tiešo investīciju
izvērtēšanas mehānismi atbilstošajās vietās darbojas labi. Es
arī meklēšu jūsu palīdzību, lai pabeigtu darbu pie divējāda
lietojuma preču eksporta jautājuma un Starptautiskā
iepirkuma akta. Turklāt nolūkā stiprināt mūsu spējas ES
aizsardzībā pret citu pušu negodīgu praksi,” [...] “Komisija
nākamgad tiesību akta priekšlikuma formā ierosinās īpašu
pret piespiešanu vērstu instrumentu, kas ļaus ES efektīvi
reaģēt uz šādu rīcību [...].”
“tērauda nozares aizsardzības pasākumi: [...] Domāju, ka mums
būtu jāievēro PTO regulējums, un tāpēc pašlaik izvērtējam to,
kā varētu sasniegt tādu pašu rezultātu attiecībā uz Eiropas
tērauda
rūpniecību,
izmantojot
antidempinga
un
antisubsidēšanas pasākumus saskaņā ar PTO noteikumiem,
nevis atkāptos no PTO noteikumiem un riskētu ar
pretpasākumiem. “
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ES noturība pret eksteritoriālām sankcijām
“[...] trešās valsts sankciju eksteritoriālā ietekme. Tas noteikti
rada bažas, [...] mūsu galvenais instruments mūsu ekonomikas
dalībnieku aizsardzībai ir statūtos iekļautas bloķēšanas
tiesības.“[...]” Mēs turpinām stiprināt ES nostāju un ES noturību
pret eksteritoriālām sankcijām. Tas būs daļa no mūsu
vēstījuma saskaņā ar pašreizējo plānu, ko publicēsim
decembrī un kas attieksies uz ES ekonomiskās suverenitātes
vai autonomijas stiprināšanu [...].”
Pārredzamība
“Es apņemos saglabāt augstu pārredzamības līmeni attiecībās
ar Eiropas Parlamentu. Es gādāšu, lai jums jau laikus būtu visa
vajadzīgā informācija. Vēlos apliecināt grupu koordinatoriem,
ka esmu pienācīgi ņēmis vērā jūsu vēlmes saistībā ar mana
priekšgājēja uzklausīšanu pagājušajā gadā.”

Eiropas globālās līderības stiprināšana
“Tikai pasaulei atvērta Eiropa var veidot 21. gadsimt a
tirdzniecības politiku. Tāpēc es ierosinu virzīt uz priekšu mūsu
tirdzniecības politiku, lai reformētu uz noteikumiem balstītu
daudzpusēju kārtību; pārskatīt tirdzniecības politiku nolūkā
sasniegt mūsu ilgtspējas mērķus; stiprināt brīvu un godīgu
tirdzniecību, sadarbojoties ar mūsu partneriem un vienlaikus
stiprinot mūsu tirdzniecības aizsardzību un izpildi; un,
visbeidzot, dubultot mūsu vadošo lomu tirdzniecībā,
pārvaldot mūsu galvenās attiecības.”
Multilaterālisms un PTO
“[...] viena no manām svarīgākajām prioritātēm būs uz
noteikumiem balstītas pasaules ekonomikas pārvaldības
sistēmas reforma. [...] lai tā būtu piemērota mūsdienu pasaulei.
Tas nozīmē, ka PTO ātri un efektīvi risina strīdus, balstoties uz
stingriem noteikumiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgus
konkurences apstākļus. PTO, kuras darbības centrā ir
ilgtspējīgas attīstības mērķi un klimata pārmaiņas.“ [...] ”par
PTO strīdu izšķiršanas mehānismu: [...] Mēs esam gatavi
sadarboties ar ASV un apspriest, kā tieši šai apelācijas iestādei
būtu jāizskata un jānovērš tie trūkumi, par kuriem esam
vienojušies, ka tie pastāv šā strīdu izšķiršanas mehānisma
līdzšinējā darbībā [...]”.

Komisāra amata kandidātu uzklausīšanās uzņemtās saistības
Priecājos paziņot, ka esmu apņēmies uzsākt PTO tirdzniecības
un klimata iniciatīvu, galveno uzmanību pievēršot videi
draudzīgām precēm un pakalpojumiem.” [...] “balstoties uz
vides preču iniciatīvu, [...] mēs vēlamies to paplašināt ne tikai
attiecībā uz precēm, bet arī uz pakalpojumiem, un [...] lai kaut
kas būtu sagatavots jau nākamajām ministru sanāksmē m
Padomē. Tāpēc mēs sadarbosimies ar līdzīgi domājošām
valstīm, tā saukto FAST grupu, ar Otavas grupu, un mēs
centīsimies atdzīvināt šo darba virzienu un iesniegt konkrētus
priekšlikumus.”
E-komercija
“[...] Es par prioritāti izvirzīšu sarunas par e-komerciju. Protams,
būs ļoti svarīgi, lai mēs turpinātu uzstāt uz Vispārīgās datu
aizsardzības regulas noteikumu par personas datu aizsardzību
ievērošanu.” [...] “PTO mēs spriežam par to, ka būtu
jānodrošina brīva datu plūsma; [...] ierobežojumiem ir jāatbilst
starptautiskajām saistībām, un Komisija turpinās uzraudzīt un
risināt jautājumu par šādiem ierobežojumiem trešās valstīs
[...].”
“Arī divpusējās attiecībās mēs sarunās iekļaujam digitālās
tirdzniecības sadaļas un digitālās tirdzniecības punktus. Te kā
piemērus varu minēt Jaunzēlandi un Austrāliju, attiecībās ar
kurām šīm tēmām ir ļoti svarīga nozīme. [...]”
ASV
“Es netaupīšu pūles, lai atjaunotu mūsu stratēģisko partnerību
ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Centīšos dot jaunu impulsu
transatlantiskajam
darbam
tirdzniecības, tehnoloģiju,
nodokļu jomā, daudzpusējās tirdzniecības sistēmas reformā,
tostarp rūpniecības subsīdiju jautājumā. Nesenā vienošanās
par tarifu samazināšanu ir pirmais solis šajā atjaunotajā
sadarbībā.
Tomēr, ja ASV turpinās atteikties no
multilaterālisma un veikt vienpusējas darbības, ES
nevilcināsies aizstāvēt savas intereses un reaģēt samērīgi.”
“[...] “Airbus”-”Boeing” lieta. Mūsu pieeja ir bijusi ļoti skaidra.
Mēs šajā jautājumā vēlamies sarunu ceļā panākt u
vienošanos.“ [...] “ja tādu panākt neizdosies, mums, saprotams,
nebūs citas iespējas kā vien arī uzlikt tarifus saskaņā ar PTO
lēmumu “Boeing” lietā. [...]”
“[...] ESAO kontekstā mēs strādājam pie nodokļu uzlikšanas
digitālajā ekonomikā. Taču, tā kā nav noslēgts starptautisks
nolīgums, mēs esam gatavi nākt klajā ar ES priekšlikumu [...],
un mēs sadarbojamies arī ar ASV šajā jautājumā [...], lai
pārliecinātos, ka tās jēgpilni iesaistās ESAO kontekstā ar mērķi
noslēgt starptautisku nolīgumu par digitālo nodokli.”
Divpusējais investīciju nolīgums ar Ķīnu
“[...], mēs uzsveram, ka tā saturs ir svarīgāks par termiņiem. Tas
nozīmē, ka, lai varētu noslēgt šo nolīgumu, mums ir būtiski
jālīdzsvaro mūsu ekonomiskās attiecības un jāpanāk tik
svarīgā Ķīnas reakcija attiecībā uz tirgus pieejamību.“ [...]
“mūsu partnerība ir jāpārstrukturē, lai tā būtu abpusēja,
līdzsvarota un taisnīga. Eiropas uzņēmumiem Ķīnā
nepieciešama taisnīga attieksme un reāla piekļuve tirgum.“ [...]
“mēs turpināsim uzstāt un nodrošināt, ka tiek gūts progress arī
attiecībā uz sadaļu par investīcijām un ilgtspējīgu attīstību
mūsu nolīgumā ar Ķīnu.“ [...] ”Sarunu ziņā tūlītēja prioritāte ir
pabeigt investīciju nolīgumu ar Ķīnu. [...] kad tas būs noslēgts,

varēsim raudzīties tālāk, kā rīkoties ar citiem investīciju
nolīgumiem reģionā."
Mercosur
“[...] ir svarīgi, ka Mercosur valstis mums pauž jēgpilnu
apņemšanos attiecībā uz atmežošanu un Parīzes nolīgumu, lai
varētu sekmīgi virzīt uz priekšu šo ratifikāciju.”[...] “mums būs
vajadzīgs kaut kas reāls, kaut kas, kas patiešām tiek īstenots, lai
virzītos uz priekšu ratifikācijas procesā. Pašreizējā situācijā
mēs neierosināsim šo ratifikāciju“ [...] ”kad atsāksies sarunas ar
Mercosur. Šis nebūs vienkāršākais darbības virziens.”
Citas valstis un jautājumi
“[...] Attiecībā uz nolīgumiem ar Austrāliju un Jaunzēlandi gūti
labi panākumi [...] “es teiktu, ka mēs vēlamies stiprināt
attiecības ar Latīņameriku un turpināsim to darīt” [...] “esmu
apņēmies stiprināt mūsu ekonomisko partnerattiecību
nolīgumus ar Āfriku, veidojot noturīgas vērtību ķēdes un
veicinot ilgtspējīgas publiskas un privātas investīcijas abpusēji
interesējošās nozarēs. Mūsu ilgtermiņa mērķis ir panākt
vienošanos starp diviem kontinentiem. [...] “mums jāuzlabo
sadarbība ar mūsu kaimiņu reģionu. [...] Tāpat mums jāturpina
atbalstīt ES kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalsti s,
tostarp
paplašinot
mūsu
autonomos
tirdzniecības
pasākumus. Es ceru, ka likumdevēji savlaicīgi ieviesīs jauno
regulu, un ļoti atzinīgi vērtēju neseno balsojumu
Starptautiskās tirdzniecības komitejā (INTA) par šo
jautājumu.“ [...] ”sarunas ar Apvienoto Karalisti. Abu pušu
interesēs ir veidot pēc iespējas ciešākas tirdzniecības
attiecības, bet man jāuzsver, ka progress būs atkarīgs no tā, vai
abas puses ievēros savas saistības saskaņā ar Izstāšanās
līgumu.”
“[...] Mēs vēlamies reformēt Enerģētikas hartas nolīgumu, lai
ļautu dalībvalstīm pakāpeniski atteikties no investīciju fosilajā
kurināmajā aizsardzības, kas ir reformas galvenais mērķis.” [...]
“Attiecībā uz vispārējo tarifa preferenču shēmu mēs noteikti
stiprināsim saikni ar ilgtspēju, tostarp Parīzes nolīgumu, kad
shēma nākamajā gadā tiks pārskatīta.”

Tirdzniecība un ilgtspējīga attīstība
“[...] Esmu gatavs izpētīt, vai mums jau var būt vairāk [...]
izpildāmu vai pakāpeniski izpildāmu tirdzniecības un
ilgtspējīgas attīstības sadaļu, piemēram, mūsu sarunās ar
Jaunzēlandi.” [...] Tad, protams, varēsim lūkoties, kā virzīties uz
priekšu. Mums ir 15 punktu rīcības plāns tirdzniecības un
ilgtspējīgas attīstības jomā, kas izstrādāts 2018. gadā un ko
paredzēts pārskatīt 2023. gadā. [...] Es paātrināšu tā
pārskatīšanu, lai to veiktu jau 2021. gadu, kā arī ņemšu vērā
Covid-19 ietekmi un pašreizējās prioritātes. Savukārt ,
aplūkojot turpmākos nolīgumus, kā arī to, ko jūs jautājāt par
iespējām veikt niansētāku izpildi, proti, paredzēt kaut ko pa
vidu starp vienkāršu dialogu un nolīguma apturēšanu, kas
būtu galējā iespēja, es rūpīgi iepazinos ar Francijas un
Nīderlandes dokumentu par tarifu noteikšanu atkarībā no
konkrētiem ilgtspējas rezultātiem, un šo ideju es vēlotos
izpētīt“ [...]” tajā faktiski jo īpaši ietvertas ir idejas par to, kā
izstrādāt un īstenot skaidrus nosacījumus un kā tos izteikt kā
tarifu samazināšanu vai nesamazināšanu gadījumā, ja netiek
izpildītas noteiktas SDO konvencijas vai vides nolīgumi. Tieši
tādu pieeju mēs varam izmantot.”
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[CTEO] nodrošinās vienotu piekļuves punktu gan skartajiem
uzņēmumiem, gan pilsoniskajai sabiedrībai attiecībā uz
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļām, kurā būs
iespējams iesniegt sūdzības, lai risinātu konkrētas konstatētās
problēmas.
“[...] es ierosinātu uzsākt salīdzinošu pētījumu, lai noskaidrotu,
ko valstis visā pasaulē dara tirdzniecības un ilgtspējīgas
attīstības sadaļu īstenošanā.”
“Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms
“Mūsu mērķis ir 2021. gada pirmajā pusē nākt klajā ar tiesību
akta priekšlikumu — darbu gan vada TAXUD ĢD un komisār s
P. Gentiloni, bet tirdzniecība, protams, ir cieši saistīta tieši šā
PTO atbilstības jautājuma dēļ [...].”
Uzticamības pārbaude
“[...] visaptveroša investīciju nolīguma gadījumā attiecībā uz
šo investīciju būs jāievēro SDO konvencijas par piespiedu
darbu.” [...] “tostarp stingri jārīkojas, lai izskaustu bērnu darbu.

[...] Es cieši sadarbošos ar komisāru D. Reynders, lai jau
nākamajā gadā virzītu uz priekšu Komisijas priekšlikumu par
obligātu uzticamības pārbaudi.”
“[...] Tirdzniecības ĢD veic pētījumu par sieviešu līdzdalību
tirdzniecībā, galveno uzmanību pievēršot preču tirdzniecībai
[...]. Tad sekos vēl viens šāds pētījums par sieviešu līdzdalība
tirdzniecībā,
šoreiz
īpašu
uzmanību
pievēršot
pakalpojumiem.“ [...] “Šī ir joma, kuru mēs stiprināsim, un [...]
mēs sagatavosim ES rīcības plānu dzimumu līdztiesības jomā
2021.–2025. gadam ārējo attiecību jomā, un tirdzniecība būs
svarīgs elements arī tur.”
“ [...] no Komisijas puses mēs esam gatavi turpināt darbu pie
ANO saistošā līguma par uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām:”
[...] ilgtspējīga iniciatīva kakao nozarē [...] ir labs daudz u
ieinteresēto personu iniciatīvu modelis, un mēs varētu
mēģināt to atkārtot arī citās jomās — kā jūs minējāt,
tekstilrūpniecībā un, iespējams, citās jomās.
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