
 
 
 

IZAUGSME 
 

PRIORITĀTES Eiropas Savienības, t.sk., Latvijas iedzīvotāju vērtējumā un - ko Eiropas 
Parlaments dara šajās jomās?  
Eiropas Parlaments (EP) regulāri aptaujā Eiropas Savienības (ES) iedzīvotājus, t.sk., lai noskaidrotu: kas 
mums visvairāk interesē, rūp vai satrauc? Kurās jomās sagaidām aktīvāku ES līmeņa iesaisti? Kurām 
jomām pirms gaidāmajām Eiropas vēlēšanām 2019. gada maijā (Latvijā - 25.05.2019) būtu jāpievērš 
lielākā uzmanība? Atbilstoši EP Eirobarometra datiem, ES pilsoņi, arī Latvijas iedzīvotāji, kā prioritāras 
vērtē 8 politikas jomas: izaugsme, migrācija, drošība, sociālā aizsardzība, vide, cilvēktiesības, patērētāju 
aizsardzība un Eiropas nākotne. 
 

IZAUGSME 
Saskaņā ar EP Eirobarometra datiem, Eiropas, t.sk., Latvijas iedzīvotāju skatījumā ES vairāk nekā līdz šim 
būtu jāiesaistās tādās jomās kā cīņa pret bezdarbu (78% ES; 71% LV), cīņā pret krāpšanu nodokļu jomā 
(74% ES; 68% LV) un ekonomiskā politikā (58% ES; 53% LV).  

 
ES izaugsmes veicināšanai EP pēdējo gadu ir pieņēmis virkni lēmumu, lai veidotu taisnīgu un 
caurskatāmu Eiropas nodokļu sistēmu, sekmētu drošu banku sektoru, nodrošinātu, ka tirdzniecības 
nolīgumos ievēro ES sociālos un vides standartus, veicinātu jaunu darba vietu radīšanu, novirzot ES 
fondus izpētei, infrastruktūrai un mazo un vidēja izmēra uzņēmumu, kas ir Eiropas ekonomikas 
dzinējspēks, atbalsta pasākumiem.  

 
Pamatā EP pieņemtie LĒMUMI ES izaugsmes veicināšanai iedalāmi 4 “pīlāros”: 
1. Vienotais digitālais tirgus. Tā veicināšanai, EP pēdējo gadu laikā pieņēmis tādus tiesību aktus kā tīkla 
neitralitātes garantiju ieviešana un viesabonēšanas tarifu pazemināšana (no 15.07.2017. likvidēta 
viesabonēšana ES), pieņemta regula par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem 
elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū, direktīva par Eiropas kiberdrošības noteikumiem, kā arī 
Datu aizsardzības regula (spēkā no 25.05.2018). Tāpat EP atbalstījis jaunu ES shēma bezmaksas 
piekļuvei internetam WiFi4EU, lai padarītu internetu ES, t.sk., Latvijas iedzīvotājiem vēl pieejamāku. Tas 
ļaus vairāk nekā 6000 sabiedriskās vietās visā ES (slimnīcās, bibliotēkās un citur) nodrošināt bezmaksas 
bezvadu internetu. 2018. g. 3. decembrī stājās spēkā EP jaunie noteikumi, kas “izbeidz ģeobloķēšanas 
ēru”, atvieglojot preču un pakalpojumu iegādi tiešsaistē. Turpmāk pārdevējs vairs nedrīkst bloķēt pieeju 
lapai vai novirzīt pircēju uz citu lapu viņa dzīvesvietas vai atrašanās vietas dēļ. 
 
2. Izaugsmes iniciatīva jeb tiešs atbalsts izaugsmei. EP devis savu piekrišanu līdz 2020. gadam 
pagarināt Eiropas Stratēģiskā investīciju fonda (ESIF jeb ”Junkera plāna”) darbību ar mērķi mobilizēt 
līdz 500 miljardiem eiro. Vienlaicīgi EP aicinājis atbalstīt vairāk projektu tajās ES dalībvalstīs, kur līdz šim 
nonācis mazāk fonda līdzekļu – piemēram, Latvijā. Galvenajiem paplašinātā plāna saņēmējiem jābūt 
inovatīviem un vidēja lieluma uzņēmumiem.  
Par nākamo ES daudzgadu budžetu (2021-2027), visticamāk, gala lēmumu par pieņems jaunais EP 
sasaukums, tomēr šī sasaukuma EP deputāti jau noteikuši prioritātes sarunām ar ES dalībvalstīm: EP 
mudina vairāk naudas atvēlēt jauniešiem, pētniecībai, ekonomikas izaugsmei un nodarbinātībai, kā arī 
cīņai ar klimata pārmaiņām. Tāpat uzsvērta pietiekamu līdzekļu nodrošināšana pasākumiem migrācijas, 
aizsardzības un drošības jomās, kā arī tas, ka finansējums lauksaimniecības un kohēzijas politikai nebūtu 
samazināms. 
 
3. Eirozona / Banku savienība: EP mērķis ir padarīt bankas noturīgākas pret krīzēm, lai tā pasargātu 
iedzīvotājus. Proti, 2008.g. finanšu krīze atklāja banku nepilnības, un kopš tā laika EP ir pieņēmis virkni 
pasākumu, lai bankas piespiestu nodrošināt pietiekamu kapitālu, lai ierobežotu turpmāko šoku ietekmi. 
2011.g. Latvijas iedzīvotāji varēja pārliecināties par ES noteikumu ietekmi – sabrūkot “Krājbankai”, 
lielākā daļa klientu savu naudu (līdz 100 000 eiro) nezaudēja.  
 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2017/2019ee/two_years_until_the_2019_european_elections_lv_lv.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20170908IPR83454/wifi4eu-jauna-es-shema-bezmaksas-piekluvei-internetam
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http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/decembra_jaunumi/esif.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/decembra_jaunumi/esif.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/novembra_jaunumi_2018/es-daudzgadu-bud-ets-ep-deput-ti-nosaka-n-kam-pl-nosanas-perioda-priorit-tes.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/20140411TST43414


4. Pārredzama un taisnīga nodokļu politika. Aizvadīto gadu laikā ne reizi vien skandāli izgaismojuši 
starptautiskas kompānijas, kas izmantojušas dažādas nodokļu apiešanas shēmas. EP ir pieņēmis virkni 
lēmumu, lai mēģinātu atklāt un izskaust nepilnības, kas uzņēmumiem un privātpersonām ļauj izvairīties 
no taisnīgas nodokļu maksāšanas, kā rezultāta lielākais zaudētājs ir ES iedzīvotājs. Ja uzņēmumi 
nemaksā savu taisnīgu nodokļu daļu, ES valstīm ir mazāk naudas, lai ieguldītu sabiedriskos 
pakalpojumos. EP skatījumā lielajiem starptautiskajiem uzņēmumiem būtu jāpublisko informācija par 
katrā valstī samaksātajiem nodokļiem, nepieciešama aktīvāka cīņa ar naudas atmazgāšanu un nodokļu 
nemaksāšanu - tie attiecīgi nenonāk ES dalībvalstu iedzīvotāju makos. 

 
Likumsakarīgi, ES izaugsmes priekšnosacījums ir ne tikai iekšējo resursu un sistēmu sakārtošana un 
pilnveidošana, bet arī ārējās tirdzniecības attīstība, kas svarīgi ne vien no ekonomiskiem, bet arī 
ģeopolitiskiem apsvērumiem. 2017.g. EP atbalstīja ES-Kanādas visaptverošo ekonomikas un 
tirdzniecības nolīgumu (CETA) ar mērķi veicināt preču un pakalpojumu tirdzniecību un investīcijas. Par 
CETA atbildīgais EP deputāts bija toreizējais Latvijas eiroparlamentārietis Artis Pabriks (EPP).  
 
Viens no nozīmīgākajiem EP 2018.g. lēmumiem ES izaugsmei ir ES-Japānas tirdzniecības nolīgums, 
kam EP deva “zaļo gaismu”. Tā ir līdz šim vērienīgākā ES divpusējā tirdzniecības vienošanās, kas atcels 
gandrīz visas muitas nodevas, ik gadu samazinot Eiropas ražotāju un pakalpojumu sniedzēju izmaksas 
par aptuveni 1 miljardu eiro. Lielākie ieguvēji ES, t.sk., Latvijā: vīna, stipro alkoholisko dzērienu, gaļas, 
piena produktu, tekstilizstrādājumu, ādas izstrādājumu tirgotāji, dzelzceļa pakalpojumu sniedzēji un 
mazie un vidējie uzņēmumi. Līgums, kas spēkā stājas 2019.g. 1.februārī, radīs 600 miljonu cilvēku lielu 
tirdzniecības zonu, kas aptvers trešdaļu pasaules IKP un 40% pasaules tirdzniecības.  

 
Informācija par visiem būtiskākajiem pieņemtajiem EP LĒMUMIEM pieejama Eiropas 
Parlamenta biroja Latvijā vietnē un Eiropas Parlamenta vietnē.  
 
Jautājumi saistībā ar ES izaugsmi pamatā ir šo EP KOMITEJU kompetencē:  
 Starptautiskās tirdzniecības komiteja (INTA). No Latvijas INTA komitejā strādā Kārlis Šadurskis 

(EPP). 

 Budžeta komiteja (BUDG). No Latvijas BUDG komitejā strādā Inese Vaidere (EPP). 

 Ekonomikas un monetāro jautājumu komiteja (ECON). No Latvijas ECON komitejā strādā Krišjānis 
Kariņš (EPP) un Roberts Zīle (ECR).  

 Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (EMPL). No Latvijas EMPL komitejā strādā Miroslavs 
Mitrofanovs (Greens/EFA).  

 Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja (ITRE). No Latvijas ITRE komitejā strādā Krišjānis 
Kariņš (EPP). 

 Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja (IMCO). No Latvijas IMCO  komitejā strādā Inese 
Vaidere (EPP). 

 

Latvijas EP deputātu KONTAKTI ---> https://ej.uz/LV_EP_deputatu_kontakti  
VISU EP deputātu kontakti ---> https://ej.uz/EP_deputatu_kontakti  
 

Likumdošanas process Eiropas Savienībā 
Eiropas Parlaments un ES Padome (dalībvalstu ministri), kuras darbu 2019. gada pirmajā pusē vada 
Rumānija (2015. gada pirmajā pusē vadīja Latvija), kopīgi pieņem ES likumus daudzās jomās 
(ekonomikas pārvaldībā, enerģētikā, transportā, vidē, patērētāju aizsardzībā u.c.). ES likumi pēc tam ir 
pamats ES valstu nacionālajiem likumiem. Piemēram, Latvijā līdz pat 80% likumu balstīti uz ES 
lēmumiem. Lai arī Eiropas Komisija (EK) ir vienīgais ES likumdošanas iniciators, Eiropas Parlaments var 
norādīt, kādi jauni tiesību akti būtu vēlami vai atjaunināmi esoši, un prasīt EK, lai tā sagatavo 
likumdošanas priekšlikumus. 
 
Latvijā no ES Padomes puses jautājumi saistībā ar patērētāju aizsardzību pamatā ir 
Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Ārlietu ministrijas kompetencē. 
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