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IEVADS.
PAR KO IR ŠĪ PUBLIKĀCIJA
Ievads. Par ko ir šī publikācija
Šī publikācija ir ceļvedis par Eiropas Savienību (ES) un tās darbu.
Pirmajā daļā ir īsumā aprakstīts, kas ir ES.
Otrajā daļā ar nosaukumu “Ko Eiropas Savienība dara” ir aprakstīts, ko ES
dara 35 dažādās jomās, lai uzlabotu cilvēku dzīvi Eiropā un ārpus tās.
Trešajā daļā ar nosaukumu “Kā Eiropas Savienība pieņem lēmumus un veic
darbības” ir aprakstītas iestādes, kas ir ES lēmumu pieņemšanas procesa
pamatā, un kā to lēmumi tiek pārvērsti darbībās.
Teksts zilā krāsā norāda uz hipersaitēm šīs grāmatas HTML un PDF versijā;
tās ļauj piekļūt detalizētākai informācijai. HTML un PDF versija tiešsaistē:
www.publications.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/lv/
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Īsumā par

Eiropas Savienību
ES pamatā ir 28 dalībvalstis (*) un to pilsoņi. Unikāla
ES iezīme ir tas, ka, lai arī visas dalībvalstis saglabā
suverēnu un neatkarīgu valstu statusu, tās ir nolēmušas apvienot daļu savas suverenitātes tādās jomās,
kurās ir vērtīgi strādāt kopā.
Praksē tas nozīmē, ka dalībvalstis deleģē noteiktas
savas lēmumu pieņemšanas pilnvaras kopējām to
izveidotām iestādēm, lai lēmumus par konkrētiem
jautājumiem, kas skar kopējās intereses, varētu pieņemt demokrātiski ES līmenī.

Lēmumu pieņemšanā ES līmenī ir iesaistītas vairākas
iestādes, konkrēti:
●●

●●

●●

●●

(*) 2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste iesniedza oficiālu
paziņojumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības
darbību 50. pantu par savu nodomu izstāties no Eiropas
Savienības un Euratom.

Eiropas Parlaments, kas pārstāv ES pilsoņus,
kuri to ievēlē tieši,
Eiropadome, ko veido ES dalībvalstu vai to
valdību vadītāji,
Eiropas Savienības Padome, kas pārstāv ES
dalībvalstu valdības, un
Eiropas Komisija, kas pārstāv ES intereses
kopumā.
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Īrija

* Šis nosaukums neskar nostāju par Kosovas
statusu un atbilst ANO Drošības padomes
rezolūcijai Nr. 1244/1999 un Starptautiskās
Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības
deklarāciju.

Latvija

Dānija

Lietuva

Nīderlande
Polija

Vācija

Beļģija

Luksemburga

Čehija

Francija
Šveice

Austrija
Slovēnija

Slovākija
Ungārija

Rumānija

Horvātija
Bosnija un
Hercegovina

Portugāle

Spānija

Itālija

Serbija

Melnkalne

Bulgārija

Kosova

* UNSCR 1244 / ICJ 22.07.2010.

Bijusī
Dienvidslāvijas
Maķedonijas
Republika

Albānija

Grieķija

Turcija

Kipra

Malta

Eiropas Savienības dalībvalstis (2017)
Kandidātvalstis un iespējamās kandidātvalstis

Reinjona
(FR)

ES ir sasniegusi daudz. Piemēram, tā ir izveidojusi
vienoto tirgu, kas balstīts uz “četrām brīvībām” un
kurā notiek brīva personu pārvietošanās un preču,
pakalpojumu un kapitāla aprite visās dalībvalstīs.
Vienotais tirgus nozīmē, ka vairāk nekā 500 miljoni
ES pilsoņu var brīvi pārvietoties un dzīvot jebkurā
vietā Eiropas Savienībā. ES ir radījusi vienotu valūtu — eiro —, kas tagad ir pasaules nozīmes valūta
un padara vienoto tirgu efektīvāku. Tā ir arī izstrādājusi Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kas aizsargā noteiktas politiskas, sociālas un ekonomiskas
ES pilsoņu un iedzīvotāju tiesības. ES ir arī rādījusi
priekšzīmi vides aizsardzībā un cīņā ar klimata pārmaiņ ā m . Tie ir tikai da ži l īdz šim īstenotie
sasniegumi.

ES līgumi
Ikviena ES darbība balstās uz līgumiem, kurus brīvprātīgi un demokrātiski ir apstiprinājušas visas ES
dalībvalstis. Līgumos ir noteikti Eiropas Savienības
mērķi un izklāstīti noteikumi ES iestāžu darbībai, lēmumu pieņemšanai un attiecībām starp ES un tās
dalībvalstīm.
Noteiktos atsevišķos gadījumos visas dalībvalstis
neiesaistās visās ES politikas jomās. Piemēram, lai
arī eiro ir vienotā valūta visā ES, eirozona šobrīd
(2017. gadā) aptver tikai 19 dalībvalstis, divas valstis
ir atteikušās no tās, un pārējās vēl neatbilst pievienošanās kritērijiem. Divdesmit divas dalībvalstis ir
Šengenas zonā, kas ļauj pārvietoties bez pasu pārbaudes, bet pārējās sešas ir saglabājušas savu
robežkontroli.

Raugoties nākotnē
Lai saglabātu Eiropas projekta kursu, 2016. gada
14. septembra runā par stāvokli Eiropas Savienībā
Eiropas Komisijas prezidents Žans Klods Junkers prezentēja pozitīvu darba plānu Eiropai, kas aizsargā,
iedrošina un aizstāv. Šo vēstījumu atzinīgi novērtēja
Eiropas Parlaments, kā arī ES-27 dalībvalstu līderi
Bratislavas samitā 2016. gada 16. septembrī.
Darbs pozitīva darba plāna izstrādē turpinājās ar Komisijas Balto grāmatu par Eiropas nākotni
2017. gada martā, kurā tika piedāvāti pieci scenāriji
tam, kā ES varētu izskatīties 2025. gadā. Pēc Baltās
grāmatas Komisija piedalījās debatēs ar virkni tematisko pārdomu dokumentu, piedāvājot dažādas iespējas ES noteiktās politikas jomās: Eiropas sociālā
dimensija, globalizācijas lietderīga izmantošana,
ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšana, Eiropas aizsardzī bas nākotne, ES finanšu
nākotne.
2017. gada 25. martā ES-27 līderi sanāca kopā, lai
atzīmētu 60. gadadienu Romas līgumiem, ar kuriem
tika izveidota Eiropas Ekonomikas kopiena, mūsdienu
ES priekštece. Romas deklarācijā, kas tika pieņemta
svinību noslēgumā, 27 ES valstu vai to valdību vadītāji izklāstīja vienotu vīziju turpmākajiem gadiem,
vienojoties “padarīt Eiropas Savienību spēcīgāku un
noturīgāku, veicinot vēl lielāku vienotību”.
Šobrīd ir iespēja uzsākt plašāku Eiropas Savienības
reformu. Lai virzītu šo reformu un veicinātu diskusiju,
prezidents Junkers savā 2017. gada 13. septembra
runā par stāvokli Eiropas Savienībā ierosināja ceļvedi vienotākai, spēcīgākai un demokrātiskākai Eiropas Savienībai. Pārrunas par Eiropas Savienības nākotni aptvers debates parlamentos, pilsētās un
reģionos, kā rezultātā 2019. gada pavasarī Rumānijas pilsētā Sibiu, iespējams, notiks Eiropadomes ārkārtas sanāksme.
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Parasti Eiropas Komisija ierosina jaunus tiesību aktus
un Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome
(saukta arī par Padomi) tos pieņem. Dalībvalstis un
attiecīgā ES iestāde vai iestādes tos īsteno. Plašāka
informācija par to, kā ES pieņem un īsteno lēmumus,
ir pieejama šīs publikācijas trešajā daļā.
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Ko

Eiropas Savienība
Šīs publikācijas otrajā daļā ir sniegts kopsavilkums par to,
ko ES dara 35 dažādās politikas jomās, tostarp
noderīgas saites uz plašāku informāciju.
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Migrācija un
patvērums
ES kopējā migrācijas un
patvēruma politika palīdz ES
efektīvi risināt migrācijas
problēmas.
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Starptautiskajai aizsardzībai ES kopš 2015. gada ir pieteikušies vairāk nekā 3,2 miljoni bēgļu, no kuriem daudzi
ir bēguši no kara un terorisma Sīrijā un citās nemieru pārņemtās valstīs.

Ko ES dara
ES ir izstrādājusi kopēju migrācijas un patvēruma politiku, lai
risinātu daudzās problēmas, ko rada migrācija uz Eiropas Savienību, tostarp cilvēki, kuri vēlas iegūt starptautisko aizsardzību. Šī politika aptver turpmāk aprakstītos pasākumus ar mērķi
atrisināt krīzi.

http://europa.eu/!rB37xd

ES bēgļu krīzei ir veltījusi vairāk nekā EUR 10 miljardus, finansējot projektus, lai risinātu steidzamākās humānās vajadzības
bēgļiem, kuri ierodas Eiropas krastos. ES arī sniedz humāno palīdzību bēgļiem un migrantiem valstīs ārpus ES, kā arī atbalsta
darbu cīņā ar neatbilstīgas migrācijas pamatcēloņiem.

Pamatojoties uz Eiropas Komisijas priekšlikumu, dalībvalstis piekrita pārcelt patvēruma meklētājus no
Grieķijas un Itālijas uz citām ES valstīm. ES vēlas arī radīt drošus un likumīgus veidus, kā patvēruma
meklētāji var iekļūt ES. Dalībvalstis ir vienojušās par brīvprātīgas pārmitināšanas programmu, kuras
ietvaros paredzēts no trešām valstīm uz ES dalībvalstīm pārcelt 22 500 personu. ES strādā, lai arvien
vairāk neatbilstīgo migrantu, kuriem nav tiesību palikt ES, atgrieztos savā piederības valstī.
ES un Turcija 2016. gada martā vienojās, ka neatbilstīgos migrantus un patvēruma meklētājus, kas
ierodas Grieķijas salās no Turcijas, varēs sūtīt atpakaļ uz Turciju. Par katru sīrieti, kurš pēc neatbilstīgas
robežšķērsošanas no Grieķijas salām atgriezīsies Turcijā, ES ielaidīs no Turcijas citu sīrieti, kurš nav
mēģinājis iekļūt ES nelegāli. Tas ir ievērojami samazinājis neatbilstīgo iebraucēju skaitu salās. ES ir
atvēlējusi EUR 3 miljardus, lai risinātu Turcijā uzņemto patvēruma meklētāju vajadzības.
Pateicoties Itālijas un Grieķijas glābšanas darbiem un 2016. gadā izveidotajai Eiropas Robežu un krasta
apsardzes aģentūrai, Egejas jūrā un Vidusjūrā kopš 2015. gada ir izglābts vairāk nekā 620 000 personu.
Komisija ir ierosinājusi padziļinātu esošo patvēruma tiesību aktu reformu atbilstoši pašreizējām un
nākotnes vajadzībām. Pamatprincips būs tāds pats: cilvēkiem ir jāpiesakās patvērumam pirmajā ES
dalībvalstī, kurā viņi ierodas, ja vien viņu ģimenes locekļi nav citā vietā, taču, ja kāda dalībvalsts ir
pārpildīta, ir jāīsteno ES solidaritātes un taisnīga atbildības sadalījuma princips.

Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/migration-and-asylum_lv

@EUHomeAffairs

Robežas un
drošība
Eiropas Savienība strādā pie drošības
savienības izveides, lai padarītu Eiropu
drošāku, cīnoties pret terorismu un
smagiem noziegumiem un stiprinot
Eiropas ārējās robežas.

Ko ES dara
ES koncentrē savu darbību uz atbalstu dalībvalstīm, nodrošinot:
●●

●●
●●

http://bit.ly/2jkydtQ

informācijas apmaiņu starp valstu tiesībaizsardzības, muitas un robežsardzes iestādēm;
operatīvu sadarbību ar ES aģentūru palīdzību;
apmācības, paraugprakses apmaiņu, finansējumu, pētniecību un inovāciju.

Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols) apvieno dalībvalstis, lai izmeklētu smagus noziegumus
un organizēto noziedzību. Komisija arī strādā, lai līdz 2020. gadam nodrošinātu dažādu ES drošības,
robežu un migrācijas pārvaldības informācijas sistēmu sadarbspēju, t. i., spēju komunicēt citai ar citu.
ES ir atjauninājusi un stiprinājusi savus tiesību aktus, saskaņojot teroristu nodarījumu definīciju un
kriminalizējot teroristu ceļošanu, apmācību un finansēšanu. Ar Radikalizācijas izpratnes tīkla Izcilības centra palīdzību ES stiprina centienus, lai novērstu radikalizāciju un risinātu jautājumus saistībā
ar ārvalstu kaujinieku teroristu atgriešanos. Ar ES Interneta foruma palīdzību Komisija veicina lielāko
interneta uzņēmumu, tiesībaizsardzības iestāžu un pilsoniskās sabiedrības sadarbību, lai ierobežotu
piekļuvi nelikumīgam saturam internetā un izstrādātu efektīvus alternatīvus aprakstus, lai izskaustu
terorisma propagandu.
Lai cīnītos ar pieaugošo kibernoziedzības un kiberuzbrukumu apdraudējumu, Komisija ir ierosinājusi
pasākumus, ar kuriem stiprināt ES kiberdrošības struktūras un spējas, tostarp stiprināt ES Kiberdrošības aģentūras (Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras) lomu, pilnībā iesaistot
dalībvalstis.
Pateicoties Šengenas nolīgumam, pārbaudes uz daudzām ES iekšējām robežām ir pakāpeniski atceltas. Migrācijas krīze un mainīgā drošības situācija pēdējo gadu laikā liecina, ka Šengenas zonai ir
vajadzīgas spēcīgas ārējās robežas. ES 2017. gadā pieņēma jaunus noteikumus par Šengenas ārējām robežām, lai attiecīgās datubāzēs pastiprināti pārbaudītu visas personas un pārliecinātos, ka šīs
personas nerada apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai. Turklāt vairāk nekā 1700
Eiropas Robežu un krasta apsardzes darbinieku šobrīd palīdz dalībvalstu robežsargiem patrulēt tādās
valstīs kā Grieķija, Itālija, Bulgārija un Spānija.

Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/borders-and-security_lv

@EUHomeAffairs
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ES piedāvā saviem pilsoņiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpu bez iekšējām robežām. Drošības savienības vispārējais mērķis ir padarīt šo telpu drošāku. ES un tās dalībvalstis sadarbojas cīņā pret terorismu un
vardarbīgu radikalizāciju, smagiem noziegumiem, organizēto noziedzību un kibernoziedzību.

Ekonomika, finanses
un eiro
Ekonomiskā un monetārā savienība
un eiro ir vienots pamats lielākai
stabilitātei, izaugsmei un labklājībai
visā Eiropā.
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Ekonomiskā un monetārā savienība vieno un integrē ES tautsaimniecības ar saskaņotu ekonomikas un fiskālo
politiku, vienotu monetāro politiku un vienotu valūtu — eiro. Tas ir svarīgs instruments, ar ko nodrošināt darbvietas,
izaugsmi, sociālo godīgumu un finansiālo stabilitāti, taču šajā jomā notiek pastāvīgs darbs, kas vēl ir jāturpina.

Ko ES dara
ES politikas mērķi ekonomikas un finanšu jomā eirozonā un
ES ir šādi:
●●
●●
●●

http://bit.ly/2A46OX6

●●
●●
●●
●●

veicināt izaugsmi un nodarbinātību;
veicināt makroekonomisko un fiskālo stabilitāti;
panākt efektīvāku ekonomiskās un monetārās savienības
darbību;
veicināt investīcijas;
novērst vai izlabot makroekonomikas nelīdzsvarotību;
palīdzēt koordinēt valstu strukturālo politiku;
veicināt labklājību ārpus ES.

Reaģējot uz 2008. gada ekonomikas un finanšu krīzi, tika stiprināta ES ekonomikas pārvaldība, veicot
uzlabojumus Stabilitātes un izaugsmes paktā — fiskālajos noteikumos, kurus dalībvalstis ievēro, lai
veicinātu un saglabātu ekonomiskās un monetārās savienības stabilitāti. Valstis, kas tika izslēgtas no
finanšu tirgiem, piemēram, Grieķija, saņēma finansiālu un politisku atbalstu, un kā pastāvīgs eirozonas
risinājums šādām situācijām tika izveidots Eiropas Stabilizācijas mehānisms.
Tika ieviesta arī makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra, lai uzraudzītu un novērstu potenciāli problemātiskas ekonomiskās attīstības tendences atsevišķās dalībvalstīs un neļautu
tām ietekmēt citas dalībvalstis.
Eiro, kas ir apgrozībā kopš 2002. gada un ko izmanto vairāk nekā 339 miljoni cilvēku 19 dalībvalstīs,
ir otrā nozīmīgākā valūta pasaulē aiz ASV dolāra. Vienota valūta ir praktiska pilsoņiem un labvēlīga
uzņēmējiem, turklāt tā ir uzskatāma par ievērojamu sasniegumu Eiropas integrācijas jomā.
EUR 315 miljardu Investīciju plāns Eiropai, kas pieņemts 2014. gada novembrī, ir izstrādāts ar mērķi
atjaunot investīcijas tādā līmenī, kāds tas bija pirms 2008. gada krīzes. Līdz 2017. gada septembrim Eiropas Stratēģisko investīciju fonds jau bija veicinājis apstiprinātās investīcijas vairāk nekā
EUR 236,1 miljarda apjomā. Ar fonda atbalstu nodrošinot labāku piekļuvi finansējumam, labumu varētu gūt 454 000 mazo un vidējo uzņēmumu un uzņēmumu ar vidēji lielu kapitālu.

Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/economy-finance-and-euro_lv
Eiropas Komisijas pārdomu dokuments par ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanu

facebook.com/EUeconomy

@ecfin

Uzņēmējdarbība
un rūpniecība
ES mērķis ir padarīt rūpniecību un
uzņēmējdarbību konkurētspējīgāku un
veicināt nodarbinātību un izaugsmi,
radot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi.

●●

●●

http://bit.ly/2n2DlHY

●●
●●
●●

stiprināt tās rūpniecisko pamatu un veicināt pāreju uz mazoglekļa ekonomiku;
veicināt inovāciju kā instrumentu, ar ko radīt jaunus izaugsmes
avotus;
veicināt mazo uzņēmējdarbību un sekmēt uzņēmējdarbības kultūru;
garantēt ES mēroga preču tirgu un
palielināt ieguvumus no ES ieguldījuma kosmosā.

Ko ES dara
ES ir apņēmusies palīdzēt uzņēmējiem un rūpniecības sektoram būt konkurētspējīgam un radīt izaugsmi un jaunas darbvietas. Mērķis ir palīdzēt Eiropas uzņēmumiem kļūt gudrākiem, inovatīvākiem
un ilgtspējīgākiem. Rūpniecības politika veicina konkurētspēju, radot atbilstošus pamatnosacījumus
(piemēram, pārdomāti tiesību akti un prasmju pilnveide). Eiropas Komisija ir izstrādājusi nozarēm piemērojamus rīcības plānus un tiesību aktus, lai atbalstītu vairāk nekā 10 galvenās rūpniecības nozares,
tostarp ķīmiskās rūpniecības, automehānikas, pārtikas rūpniecības, veselības aprūpes, biotehnoloģijas un aeronautikas nozari. Komisija ir atbildīga arī par nozarēm ar ģeostatratēģisko ietekmi un
spēcīgu publisko intervenci, piemēram, aizsardzības, drošības un kosmosa nozari.
Eiropas Komisija kopā ar Eiropas Investīciju banku uzsāka Investīciju plānu Eiropai. Plāna ietvaros tika
izveidots Eiropas Stratēģisko investīciju fonds, lai mobilizētu investīcijas visā Eiropā. Līdz 2017. gada
septembrim fonds jau bija veicinājis apstiprinātās investīcijas vairāk nekā EUR 236,1 miljardu apjomā.
Fonds sniedz garantijas, atbalstot projektus, kurus finansējusi Eiropas Investīciju banka, koncentrējoties
uz infrastruktūru, inovāciju un mazākiem uzņēmumiem. Ar fonda atbalstu nodrošinot labāku piekļuvi
finansējumam, labumu varētu gūt 454 000 mazo un vidējo uzņēmumu un uzņēmumu ar vidēji lielu kapitālu. Komisija arī pārvalda vairākas ES programmas inovācijas un uzņēmējdarbības atbalstam, tostarp:
●●
●●
●●

COSME — Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programmu;
Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”;
Galileo satelītnavigācijai un Copernicus zemes novērošanai.

Plašāka informācija: https://europa.eu/european-union/topics/enterprise_lv

@EU_Growth/@EEN_EU
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ES uzņēmējdarbības un rūpniecības politika ir izstrādāta, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, veicinātu uzņēmējdarbību un jaunu darbvietu radīšanu un nodrošinātu maziem uzņēmumiem vieglāku piekļuvi finansējumam
un tirgiem. No visiem uzņēmumiem ES 99 % ir mazie un vidējie uzņēmumi, kas nodarbina divas trešdaļas darba ņēmēju privātajā sektorā. ES politika veicina jaunu uzņēmumu
izveidi un atbalsta inovatīvu uzņēmumu centienus izvērst darbību.
Uzlaboti tirdzniecības nolīgumi palīdz ES uzņēmumiem iekļūt tirgos,
un ir iespējams rīkoties, lai novērstu negodīgu konkurenci ārpus ES.
ES mērķis līdz 2020. gadam ir:

Vienotais tirgus
Vienotais tirgus ir viens no ES
lielākajiem sasniegumiem. Tas veicina
izaugsmi un nodarbinātību un atvieglo
cilvēku un uzņēmumu ikdienas dzīvi.

 E i r o pa s S av i e n ī b a . K as i r E S u n ko tā da r a
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Pateicoties vienotajam tirgum (dažkārt dēvēts par iekšējo tirgu), var notikt praktiski brīva cilvēku pārvietošanās un preču, pakalpojumu un naudas aprite visā ES gluži kā vienā valstī. ES pilsoņi var studēt, dzīvot, iepirkties, strādāt un iet pensijā jebkurā ES valstī, kā arī lietot produktus no visas Eiropas.
Ir likvidēti simtiem tehnisku, juridisku un birokrātisku šķēršļu brīvai tirdzniecībai un brīvai kustībai ES dalībvalstīs, lai nodrošinātu vieglāku apriti vienotajā tirgū. Tā rezultātā uzņēmumi ir izvērsuši savu darbību un konkurences iespaidā ir samazinājušās cenas, turklāt patērētājiem ir lielāka izvēle. Piemēram, tālruņa zvani Eiropā
ir daudz lētāki, maksa par lidojumiem ir ievērojami samazinājusies, un ir atklāti jauni maršruti. Tajā pašā laikā
ES strādā, lai nodrošinātu, ka šīs brīvības neietekmē taisnīgumu, patērētāju aizsardzību un vides ilgtspēju.

Ko ES dara
Eiropas Komisija sadarbojas ar iestādēm un ieinteresētajām
personām dalībvalstīs ar mērķi uzraudzīt un īstenot esošos
noteikumus, lai cilvēki un uzņēmumi varētu gūt labumu no vienotā tirgus sniegtajām iespējām. Taču pilnībā funkcionējošā
vienotajā tirgū ir saglabājušies daži šķēršļi. ES īpaši strādā, lai:
novērstu pašreizējos regulējuma un administratīvos šķēršļus, kas neļauj cilvēkiem vienkārši iegādāties vai pārdot preces un pakalpojumus kādā citā dalībvalstī;
●● palīdzētu uzņēmumiem — gan lieliem, gan maziem — iegūt
http://bit.ly/2jlDcdD
naudas līdzekļus ar Investīciju plāna Eiropai un kapitāla tirgu savienības palīdzību;
●● iedrošinātu darba ņēmējus iegūt darbu citās ES valstīs, lai aizpildītu vakances un apmierinātu vajadzību pēc īpašām prasmēm, tostarp izmantojot Eiropas profesionālo karti un Eiropas darbvietu
mobilitātes portālu EURES;
●● novērstu sociālo dempingu — praksi, kas paredz izmantot lētāku darbaspēku un novirzīt ražošanu
uz valsti vai apgabalu ar zemu atalgojumu;
●● veicinātu valstu nodokļu administrācijas iestāžu sadarbību un
●● ieviestu kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi ES un finanšu darījumu nodokli.
●●

Papildus vienotā tirgus noteikumiem, ar kuriem tiek garantēta personu brīva pārvietošanās, ES pilsoņiem nav nepieciešama pase, lai ceļotu Šengenas zonā, kas šobrīd aptver ES dalībvalstis (izņemot
Bulgāriju, Īriju, Horvātiju, Kipru, Rumāniju un Apvienoto Karalisti), kā arī Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju
un Šveici. Lai rūpētos par drošību Šengenas zonā, šīs valstis ir pastiprinājušas pārbaudes uz ES ārējām
robežām un veicina ciešāku policijas sadarbību.

Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/single-market_lv

facebook.com/EU.Growth/

@EU_Growth

Digitālā ekonomika
un sabiedrība
ES digitālā vienotā tirgus mērķis ir radīt
iespējas cilvēkiem un uzņēmumiem un
stiprināt Eiropas līderpozīciju digitālajā
ekonomikā.

Ko ES dara

http://Europa.eu/!jd83xG

Digitālā vienotā tirgus ideja ir pārvērst 28 valstu tirgus vienotā telpā, kurā cilvēki un uzņēmumi var nodarboties ar tirdzniecību, radīt inovācijas un mijiedarboties likumīgi, droši un par
pieejamām cenām, tādējādi atvieglojot dzīvi. Tas nozīmē, ka
uzņēmumi var pilnvērtīgi izmantot jaunas tehnoloģijas, turklāt
mazie uzņēmumi jo īpaši var šķērsot ES “ar vienu klikšķi”. Digitālā vienotā tirgus izveidošana varētu ienest ES ekonomikā
EUR 415 miljardus gadā un radīt simtiem tūkstošu darbvietu.

Kopš 2015. gada maija Eiropas Komisija ir sasniegusi rezultātus 35 dotajos solījumos, kas iekļauti tās digitālā vienotā
tirgus stratēģijā. Tagad galvenā uzmanība tiek veltīta tam, lai priekšlikumus padarītu par realitāti ES
pilsoņiem. Lūk, dažas darbības, kas jau ir veiktas:
●●

●●
●●

●●

●●

2017. gada jūnijā tika atcelta viesabonēšanas maksa, lai cilvēki, ceļojot Eiropas Savienībā, varētu
izmantot savas mobilās ierīces, maksājot tādu pašu cenu kā mājās;
ir panākta vienošanās par jauniem, stingriem ES noteikumiem par personas datu aizsardzību;
Komisija ir ierosinājusi pasākumus, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo interneta savienojumu
visiem cilvēkiem ES, savukārt ar WiFi4EU iniciatīvu tiek atbalstīta bezmaksas publisko Wi-Fi tīklāju
uzstādīšana pašvaldību teritorijās visā ES;
viens no ES galvenajiem mērķiem ir labāk aizsargāt eiropiešus digitālajā laikmetā, tādēļ Komisija ir
ierosinājusi jaunus instrumentus, lai palīdzētu aizsargāt cilvēkus un uzņēmumus pret kiberuzbrukumiem;
jauni pārnesamības noteikumi no 2018. gada nozīmēs, ka cilvēki, kad ceļos ES, varēs pilnībā izmantot savus filmu un televīzijas, e-grāmatu, videospēļu un mūzikas pakalpojumu abonementus tāpat
kā mājās.

Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en

facebook.com/DigitalSingleMarket

@DSMeu
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Arvien vairāk produktu un pakalpojumu tiek piedāvāti internetā vai ir pieejami digitāli. Tomēr noteikti šķēršļi
joprojām liedz cilvēkiem nodarboties ar uzņēmējdarbību, iepirkties vai piekļūt digitālajam saturam kādā citā
ES dalībvalstī. Šo šķēršļu vidū ir dažādi aspekti — gan nodevas un “ģeobloķēšana”, gan tas, ka nav interneta
piekļuves vai trūkst digitālo prasmju. Daudzi cilvēki nevar piekļūt visplašākajam preču un pakalpojumu klāstam
internetā, savukārt uzņēmumi nevar darboties tik plaši, kā gribētu, vai gūt peļņu no kvalitatīviem digitālajiem
pakalpojumiem.

Nodarbinātība
un sociālās lietas
ES veicina vairāk un labāku darbvietu
izveidi visā Eiropā un vēlas nodrošināt
pieņemamus sociālos standartus visiem
pilsoņiem, tostarp ar EUR 86,4 miljardus
vērto Eiropas Sociālo fondu.
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ES un tās dalībvalstis kopīgi uzņemas atbildību par nodarbinātības un sociālo lietu politiku. Eiropas Komisija ir
padarījusi darbvietas, izaugsmi un investīcijas par savu galveno prioritāti, ko balsta Investīciju plāns Eiropai.

Ko ES dara
Es nodarbinātības un sociālo lietu politikas mērķis ir:
●●
●●

●●
●●

http://europa.eu/!fJ97VH

●●

●●
●●

radīt kvalitatīvas darbvietas visā ES;
palīdzēt darba ņēmējiem atrast darbu savā vai citā ES valstī;
veicināt prasmes un uzņēmējdarbību;
koordinēt un modernizēt sociālā nodrošinājuma shēmas;
nodrošināt labākus darba apstākļus, ieviešot vienotus minimālos standartus;
veicināt sociālo iekļaušanu un cīnīties ar nabadzību; un
aizsargāt personu ar invaliditāti tiesības.

Šie politikas virzieni palīdz sasniegt stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus nodarbinātības, sociālās iekļaušanas un izglītības jomā. ES nodrošina un koordinē finansējumu, lai palīdzētu dalībvalstīm ieguldīt
cilvēkos (tādās nozarēs kā bērnu aprūpe, veselības aprūpe, apmācība, pieejama infrastruktūra un palīdzība darba meklēšanā) un reformēt sociālā nodrošinājuma sistēmas. Eiropas Sociālais fonds iegulda
EUR 86,4 miljardus, lai palīdzētu miljoniem eiropiešu apgūt jaunas prasmes un atrast labāku darbu.
Garantija jauniešiem (EUR 8,8 miljardi) veicina jaunatnes nodarbinātību, nodrošinot, ka visi jaunieši
vecumā līdz 25 gadiem saņem kvalitatīvu, konkrētu darba, prakses, stažēšanās vai tālākizglītības piedāvājumu četru mēnešu laikā pēc formālās izglītošanās pārtraukšanas vai kļūšanas par bezdarbnieku.
Prasmju pilnveides ceļu iniciatīva palīdz pieaugušajiem apgūt pamatprasmes, piemēram, lasīšanu,
rakstīšanu vai datora izmantošanu. Ar šo iniciatīvu ES palīdz dalībvalstīm dot cilvēkiem otro iespēju
apgūt prasmes.
Lai arī sociālais nodrošinājums joprojām ir katras dalībvalsts atbildība, ES veido tiltus starp valstu
sistēmām pilsoņiem, kuri pārvietojas pāri robežām. ES noteikumi par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu neaizstāj valstu sistēmas, bet aizsargā personu sociālā nodrošinājuma tiesības, kad tās
pārvietojas ES iekšienē (un Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē). ES arī aizsargā personas ar
tiesību aktiem, kas ierobežo darba stundas, cīnās ar diskrimināciju darba vietā, padara drošākus darba
apstākļus un nodrošina, ka tiek saņemta kompensācija par darbā gūtajām traumām. Lai nodrošinātu
jaunas un efektīvas pilsoņu tiesības, ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru principi un tiesības tiek nostiprinātas tādās jomās kā vienlīdzīgas iespējas darba tirgū, godīgi darba apstākļi un sociālā aizsardzība.
Eiropas darbvietu mobilitātes portāls EURES palīdz darba meklētājiem un uzņēmumiem, kuri piedāvā
darbu, atrast vienam otru.
Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/employment-and-social-affairs_lv
Eiropas Komisijas pārdomu dokuments par Eiropas sociālo dimensiju

facebook.com/socialeurope

@EU_Social

Izglītība
un apmācība
ES palīdz uzlabot izglītības kvalitāti, mudinot
dalībvalstis sadarboties un papildinot valstu
darbības. Erasmus+ nodrošina iespējas visu
vecumu cilvēkiem un jo īpaši ļauj jauniešiem
studēt, stažēties, iegūt darba pieredzi vai
strādāt par brīvprātīgo ārzemēs.

Ko ES dara
ES valstis pašas ir atbildīgas par savām izglītības un apmācības sistēmām, taču ES palīdz sasniegt kvalitatīvu izglītības
līmeni, nodrošinot paraugprakses apmaiņu, nosakot mērķus
un standartus un piedāvājot finansējumu un zināšanas. ES izglītības un apmācības stratēģijas mērķis ir līdz 2020. gadam
sasniegt šādus mērķus:
●●
●●
●●

http://bit.ly/2znJ3pN

●●

padarīt mūžizglītību un mobilitāti par realitāti;
uzlabot izglītības un apmācības kvalitāti un efektivitāti;
veicināt taisnīgumu, sociālo kohēziju un pilsonisko aktivitāti;
un
visos izglītības un apmācības līmeņos sekmēt radošumu un
inovāciju, tostarp uzņēmējdarbības garu.

ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ palīdz cīnīties ar jauniešu bezdarbu, veicinot jaunu cilvēku personisko izaugsmi, prasmes un nodarbinātību. Ar EUR 14,7 miljardu kopējo
budžetu tas palīdzēs vairāk nekā 4 miljoniem (galvenokārt jaunu) cilvēku studēt, iziet apmācību, iegūt
darba pieredzi vai strādāt brīvprātīgo darbu kādā citā valstī. Erasmus+ palielina izredzes tikt pie darba un veicina jaunu cilvēku personisko izaugsmi, piedāvājot viņiem prasmes, kas nepieciešamas darba
tirgū un sabiedrībā gan šobrīd, gan nākotnē.
ES ir izstrādājusi vairākas citas iniciatīvas, lai atvieglotu studēšanu, apmācības vai strādāšanu ārzemēs. Eiropas valstis, arodbiedrības un darba devēji sadarbojas Kopenhāgenas procesa ietvaros, lai
uzlabotu profesionālās izglītības un mācību kvalitāti. Viens no rezultātiem ir Eiropas kredītpunktu
sistēma profesionālās izglītības un apmācības jomā un kvalitātes nodrošināšanas tīkls, kas palīdz
cilvēkiem atrast darbu un studēt ārzemēs. Pāreju no vienas izglītības sistēmas uz citu Eiropas mērogā
atvieglo Boloņas process un Eiropas augstākās izglītības telpa, veicinot studiju periodu savstarpēju
atzīšanu, līdzvērtīgu kvalifikāciju un vienotus kvalitātes standartus.
Europass dokumentu kopums palīdz darba ņēmējiem pieteikties darbam ārzemēs, aprakstot savas
prasmes un kvalifikāciju Eiropas mērogā standartizētā formātā, ko vieglāk uztvert darba devējiem.

Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/education-and-training_lv

facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

@EUErasmusPlus
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Ieguldījumi izglītībā un apmācībā ir pamats cilvēku nākotnei, jo īpaši attiecībā uz jauniem cilvēkiem. Saskaņā
ar 2015. gada ziņojumu ES joprojām izglītību priekšlaicīgi pamet vairāk nekā 4,4 miljoni cilvēku un katram
ceturtajam Eiropas pieaugušajam ir zems prasmju līmenis, kas ierobežo viņa piekļuvi darba tirgum un liedz
pilnīgu dalību sabiedrībā.

Pētniecība
un inovācija
EUR 77 miljardu vērtā pētniecības
un inovācijas pamatprogramma
“Apvārsnis 2020” palīdz ES veicināt
izaugsmi un nodarbinātību un risināt
mūsu lielākās problēmas.
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Pētniecība un inovācija ir svarīgs ekonomikas un sabiedrības veselības priekšnosacījums. Šīs jomas ir ES
rīcībpolitiku centrā, lai veicinātu nodarbinātību, izaugsmi un investīcijas, turklāt tās sniedz mums zināšanas
un risinājumus, kas ļauj tikt galā gan ar steidzamām problēmām, piemēram, Ebolas vīrusa uzliesmojumu
2014. gadā vai migrācijas krīzi, gan ilgtermiņa problēmām sabiedrībā, piemēram, veselību, klimata pārmaiņām un enerģētiku.
Tajā pašā laikā pētniecība un inovācija var padarīt cilvēku dzīvi vieglāku, pateicoties uzlabojumiem tādās
nozarēs kā veselības aprūpe, transports vai enerģētika, turklāt šīs jomas ir pamats neskaitāmiem jauniem
produktiem un pakalpojumiem, kas var uzlabot dzīves kvalitāti un mūsu ekonomikas sniegumu.

Ko ES dara

http://bit.ly/2i3XUm3

ES ir pasaulē lielākā zināšanu ražotne, kur apkopota gandrīz
viena trešdaļa pasaules zinātnes un tehnoloģijas. Taču, ņemot
vērā pieaugošo starptautisko konkurenci, ES ir jāuzlabo savas
spējas pārvērst izcilu pētniecību un inovatīvas idejas veiksmīgos produktos un tehnoloģijās. Katrai ES dalībvalstij ir sava pētniecības politika un finansēšanas shēma, taču daudzas problēmas vislabāk var atrisināt, palīdzot pētniekiem un novatoriem
dažādās valstīs strādāt kopā. Tādēļ pētniecība un inovācija tiek
atbalstīta ES līmenī, jo paši ar programmu “Apvārsnis 2020”.

“Apvārsnis 2020” ir visu laiku lielākā ES pētniecības un inovācijas programma, kuras ietvaros 7 gadu
laikā (no 2014. līdz 2020. gadam) tiek investēti EUR 77 miljardi, turklāt šī nauda piesaista vēl citas
publiskās un privātās investīcijas. Tā sola jaunus sasniegumus, atklājumus un visā pasaulē vēl neredzētus jaunumus, izcilas idejas no laboratorijas pārnesot tirgū.
Programmai “Apvārsnis 2020” ir trīs galvenie mērķi:
●●

●●

●●

sekmēt zinātnes izcilību, tostarp ar Eiropas Pētniecības padomes palīdzību, kā arī apmācot pētniekus un attīstot viņu karjeru ar Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām;
veicināt vadošo lomu rūpniecībā tādās jomās kā nanotehnoloģijas un biotehnoloģija, atbalstot uzņēmumus un uzņēmējus; kā arī
risināt sabiedrībai aktuālākās problēmas, tostarp tādās jomās kā veselība, transports, enerģētika,
rīcība klimata politikas jomā, kā arī brīvības un drošības aizsardzība.

Eiropas Komisijas mērķis ir arī izstrādāt politikas virzienus, kas veicinās pētniecības izcilību un inovāciju. Jaunus politikas virzienus un darbības iedala trīs galvenajās kategorijās: atvērta inovācija, atvērta
zinātne un atvērtība pasaulei.
Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/research-and-innovation_lv

facebook.com/EUScienceInnov

@EUScienceInnov

Reģionālā politika
Reģionālā politika attiecas uz visiem
Eiropas Savienības reģioniem un
pilsētām, lai atbalstītu darbvietu
radīšanu, uzņēmumu konkurētspēju,
ekonomisko izaugsmi un ilgtspējīgu
attīstību, kā arī uzlabotu pilsoņu dzīves
kvalitāti.

Ko ES dara
Reģionālā politika sekmē Eiropas solidaritāti, veicinot ekonomisko izaugsmi un uzlabojot dzīves kvalitāti ar stratēģiskām
investīcijām. Lielākā finansējuma daļa ir paredzēta mazāk attīstītu ES valstu un reģionu attīstībai, lai tie spētu tikt līdzi un
tādējādi samazinātos Eiropas Savienībā joprojām pastāvošās
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās atšķirības.

http://bit.ly/1OPA6Yv

Reģionālo politiku pārvalda Eiropas Komisija, dalībvalstis un
to reģioni, kas izvēlas projektus, kurus ES līdzfinansēs, iepriekš
vienojoties ar Eiropas Komisiju par programmām, kuru ietvaros
projekti tiek īstenoti. ES līdzekļus vienmēr papildina valstu (privātie un/vai publiskie) līdzekļi.

Katra programma tiek izstrādāta kolektīvā procesā, kurā iesaistītas ieinteresētās personas Eiropas,
valsts, reģionālā un vietējā līmenī, sociālie partneri un pilsoniskā sabiedrība. Šāds sadarbības modelis
tiek izmantots visos programmas posmos — no plānošanas, pārvaldības un īstenošanas līdz pat uzraudzībai un novērtēšanai.
Interreg programmu ietvaros reģionālajā politikā īpaša uzmanība ir pievērsta vajadzībām un potenciālam pierobežas reģionos, kuros mīt 37 % ES iedzīvotāju.
Lai sasniegtu šos mērķus un risinātu dažādās attīstības vajadzības visos ES reģionos, reģionālajai
politikai 2014.–2020. gadam ir atvēlēti EUR 259,7 miljardi, kas ir ceturtā daļa no kopējā ES budžeta.
Šie resursi tiek izmantoti, lai finansētu stratēģisku transporta un komunikācijas infrastruktūru, veicinātu
pāreju uz videi draudzīgāku ekonomiku, palīdzētu maziem un vidējiem uzņēmumiem kļūt inovatīvākiem un konkurētspējīgākiem, radītu jaunas un ilgstošas nodarbinātības iespējas, stiprinātu un modernizētu izglītības sistēmas, kā arī veidotu iekļaujošāku sabiedrību. Plašāka informācija par Eiropas
strukturālajiem un investīciju fondiem pieejama vietnē http://europa.eu/!RG44xN.

Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/regional-policy_lv

facebook.com/EUinmyregion

@EU_Regional
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Investēšana pētniecības un inovācijas centros Sandžvannā, Golvejā un Kotbusā; Rīgas un Vroclavas lidostu
modernizācija; pilsētas mobilitātes uzlabošana Atēnās, Sofijā un Klužā-Napokā; Monsenmišelas saglabāšana
un Pompeju aizsardzība; platjoslas infrastruktūras izstrāde Kornvelā vai visā Lietuvā; atbalsts maziem un
vidējiem uzņēmumiem Utrehtā un Paredesā; pilsētas centra atjaunošana Santakoloma de Gramenē un Ljēžā;
notekūdeņu attīrīšanas sistēmu atjaunošana Trenčīnā un Slavonski Brodā; informācijas tehnoloģiju izmantošanas veicināšana Nikosijas un Ļubļanas universitātēs — šie ir tikai daži piemēri tūkstošiem projektu, kas tiek
finansēti ar ES reģionālās politikas atbalstu reģionos visā Eiropā.

Transports
ES transporta politika palīdz virzīt
uz priekšu ES ekonomiku, izstrādājot
modernu infrastruktūras tīklu,
kas padara braucienus ātrākus un
drošākus, vienlaikus veicinot zaļās un
digitālās tehnoloģijas.
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Eiropai ir nepieciešami efektīvi transporta savienojumi, lai sekmētu tirdzniecību, izaugsmi un nodarbinātību.
Transports ir svarīgs ekonomikas virzītājspēks un veido vairāk nekā 9 % ES bruto pievienotās vērtības (pienesums ekonomikā). Transporta pakalpojumi vien nodrošināja aptuveni EUR 651 miljardu bruto pievienotās
vērtības 2015. gadā, un šajā nozarē strādā aptuveni 11 miljoni cilvēku.
ES transporta politikas galvenais uzdevums ir pārvarēt šķēršļus
starp dalībvalstīm un izveidot vienotu Eiropas transporta telpu, kurā
valda godīgas konkurences apstākļi dažādiem transporta veidiem.

Ko ES dara
http://bit.ly/2nCDPkJ

Pateicoties ES politikai, pēdējos 20 gados ir piedzīvots ievērojams
progress Eiropas transporta nozarē, kas veicinājis drošāku gaisa telpu, jūras un ceļus, pienācīgus darba apstākļus transporta nozarē
strādājošajiem, vairāk un lētākas mobilitātes iespējas ceļotājiem un
uzņēmumiem un ātru progresu virzienā uz tīrākiem transporta un
digitālās mobilitātes risinājumiem.

Turklāt:
●●

●●
●●
●●

kravas automobiļi tagad var strādāt arī valstīs, kurās tie nav reģistrēti, samazinot tukšu atpakaļbraucienu skaitu;
Eiropas vienotā gaisa telpa ir palīdzējusi padarīt lidošanu vieglāku un ērtāku;
licencēti dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi tagad var piedāvāt savus pakalpojumus jebkurā vietā ES;
jūras pārvadājumu tirgus atvēršana ir ļāvusi kuģniecības uzņēmumiem darboties vairākās valstīs.

Drošība ir ļoti svarīga. Uz Eiropas ceļiem bojāgājušo skaits no 1992. līdz 2010. gadam ir samazinājies
uz pusi, un ES kopš 2010. gada ir panākusi vēl lielāku progresu. Nedrošiem gaisa pārvadātājiem ir liegts
lidot Eiropā, un ES ir ieviesusi striktākus noteikumus kuģošanas drošības jomā. ES transporta politika
arī palīdz un aizsargā cilvēkus citos veidos ceļošanas laikā. Lidmašīnu, dzelzceļa, kuģu un autobusu
pasažieru, kuri ceļo ES, tiesības ir aizsargātas kavējumu vai ceļojumu atcelšanas gadījumos.
ES transporta infrastruktūra, kas finansēta ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu,
kura budžets ir vairāk nekā EUR 24 miljardi, tiek veidota ar mērķi savienot kontinentu no austrumiem
līdz rietumiem un no ziemeļiem līdz dienvidiem, savienojot iepriekš nesavienotos valstu transporta
tīklus, novēršot šķēršļus netraucētai vienotā tirgus darbībai un pārvarot tehniskos šķēršļus, piemēram,
nesaderīgus standartus dzelzceļa satiksmē. ES veicina pētniecību un inovāciju un jaunu zaļo transporta
tehnoloģiju efektīvu izmantošanu, piemēram, ieviešot jaunus noteikumus, ar kuriem tiek veicinātas
tīras transportlīdzekļu tehnoloģijas. ES arī virza pāreju uz satīklotu un automatizētu braukšanu.
Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/transport_lv

@Transport_EU

Lauksaimniecība
un lauku attīstība
Kopējā lauksaimniecības politika
nodrošina stabilu pārtikas piegādi,
ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un
pieejamas cenas 500 miljoniem
patērētāju visā ES. Tā arī veicina
nodarbinātību un izaugsmi lauku
apvidos.

Ko ES dara
Kopējā lauksaimniecības politika nodrošina atbalstu turpmāk aprakstītajos veidos.
●●

●●

●●

Tiešie maksājumi, kas ir saimniecību ienākumu atbalsts. Lauksaimniecība var būt riskanta un
dārga. Laikapstākļi un lauksaimniecības tirgus apstākļi bieži vien ir neparedzami, un tādējādi var
tikt ietekmēts saimniecības ražīgums un ienākumi. Tas kaitē lauksaimniekiem un arī patērētājiem,
jo var tikt ietekmēta pārtikas piegādes ķēde. Tādēļ lielākā daļa lauku saimniecībām paredzētā
budžeta (72 %) ir atvēlēta tiešajiem maksājumiem lauksaimniekiem ar nosacījumu, ka viņi ievēro
striktus pārtikas nekaitīguma, vides aizsardzības un dzīvnieku veselības un labturības noteikumus.
Labumi videi un klimatam ietver augsnes un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un ilggadīgo
zālāju uzturēšanu, kas ir ļoti iedarbīgs oglekļa piesaistītājs un tādējādi palīdz samazināt globālo
sasilšanu. Tiešie maksājumi palīdz samaksāt lauksaimniekiem par tādu sabiedrisko labumu nodrošināšanu, kas dod labumu visai sabiedrībai kopumā un par ko nemaksā tirgus.
Tirgus pasākumi, lai atrisinātu sarežģītas situācijas, piemēram, pēkšņu pieprasījuma kritumu saistībā ar raizēm par veselību, cenu samazināšanos īslaicīga pārmērīga piedāvājuma dēļ vai neparedzētu ģeopolitisku notikumu ietekmi.
Lauku attīstības programmas (ko līdzfinansē dalībvalstis), kas veicina inovāciju un konkurētspēju,
lai padarītu lauku apvidus par pievilcīgām vietām, kurās dzīvot un strādāt. Tas ietver saimniecību
modernizāciju un atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem, kā arī tradicionālās un bioloģiskās pārtikas
ražošanu.

Būtiskas prioritātes ir arī no lauksaimniecības un mežsaimniecības atkarīgu ekosistēmu atjaunošana, resursu efektivitātes veicināšana un pāreja uz mazoglekļa un pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku,
kas veido 51,7 % (aptuveni EUR 51 miljardu) no kopējā lauku attīstības budžeta 2014.–2020. gadam.
Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/agriculture_lv

facebook.com/EUAgri

@EUAgri
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http://bit.ly/2i4QezO

Kopējā lauksaimniecības politika tiek īstenota visās ES dalībvalstīs un finansēta no ES budžeta. Tā atbalsta pārtikas
un lauksaimniecības sektoru, kas ir viens no lielākajiem ekonomikas sektoriem, kurā ir aptuveni 44 miljoni nodarbināto.
Lauksaimnieku atbalstam pārtikas ražošanai ilgtspējīgā veidā
2016. gadā tika ieguldīts aptuveni EUR 61 miljards (aptuveni 38 % no ES budžeta), vienlaikus veicinot lauku ekonomikas
izaugsmi un dzīvošanu laukos. Ar kopējo lauksaimniecības
politiku tiek atbalstīta arī videi un klimatam nekaitīga lauksaimniecības prakse visā ES un veicināts veselīgs dzīvesveids.

Jūrlietas
un zivsaimniecība
ES aizsargā mūsu jūras un okeānus,
vienlaikus nodrošinot, ka tie ir ilgtspējīgi
no ekonomikas un vides viedokļa, veicinot
nodarbinātību, izaugsmi un inovāciju.
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Jūras un okeāni ir Eiropas ekonomikas virzītājspēks. “Zilā” ekonomika nodrošina aptuveni 5,4 miljonus darbvietu un rada gandrīz EUR 500 miljardu bruto pievienoto vērtību gadā. Zilā izaugsme ir stratēģija izmantot
ilgtspējīgas izaugsmes potenciālu jūrlietu un jūras ekonomikas nozarē kopumā.
ES kopējās zivsaimniecības politikas mērķis ir nodrošināt, ka zveja un akvakultūra (zivju audzēšana kontrolētos apstākļos) ir ilgtspējīga no vides, ekonomikas un sociālā viedokļa, lai nodrošinātu veselīgas pārtikas avotu
ES pilsoņu pašreizējai un nākotnes paaudzēm. Tās uzdevumi ir veicināt dinamisku, bet ilgtspējīgu zivsaimniecības nozari, tostarp resursu saglabāšanu un jūras vides aizsardzību, vienlaikus nodrošinot godīgus dzīves
standartus zivsaimniecības kopienām.

Ko ES dara
Jūras un okeāni sniedz mums ne tikai pārtiku, darbvietas,
transportu un atpūtu, bet arī — pateicoties pētniecībai un tehnoloģiskajam progresam — zāles, derīgos izrakteņus un atjaunojamo energoresursu avotus. Atbalstot šīs jaunās iespējas,
ES ir svarīga loma arī atbildīgas un ilgtspējīgas jūru izmantošanas veicināšanā gan Eiropā, gan pasaulē.

http://bit.ly/2BmceKw

ES ir ieviesusi aizsargājamas jūras teritorijas, lai aizsargātu
jūras ekosistēmas un bioloģisko daudzveidību, kā arī pakalpojumus, ko tās piedāvā. Šajās teritorijās aizsardzības nolūkos
cilvēku darbība ir ierobežota.

Kopējā zivsaimniecības politika tiek finansēta no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kas 2014.–2020. gada periodam nodrošina vairāk nekā EUR 6,4 miljardus, lai palīdzētu zvejniekiem pielāgoties ilgtspējīgai zvejai,
radītu darbvietas šajā nozarē un dažādotu ekonomiku piekrastes kopienās. Fonds piedāvā līdzfinansējumu, lai palīdzētu dalībvalstīm īstenot darbības programmas un projektus, kas palīdz izpildīt kopējās zivsaimniecības politikas mērķus. Kopējā zivsaimniecības politika ietver arī noteikumu kopumu
Eiropas zvejas flotu pārvaldībai un zivju krājumu saglabāšanai. Krājumi var būt atjaunojami, bet tie ir
ierobežoti. Lai novērstu pārzveju, dalībvalstīm ir noteiktas kvotas, kas nosaka, cik daudz katru sugu var
nozvejot. Lai izskaustu zvejas flotu izšķērdīgo praksi izmest nevēlamās zivis, pakāpeniski tiek ieviests
izkraušanas pienākums.

Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/maritime-affairs-and-fisheries_lv

facebook.com/EUmaritimefish

@EU_MARE

Klimata politika
ES daudz dara, lai samazinātu
siltumnīcefekta gāzu emisiju,
mudinātu citus lielus piesārņotājus
īstenot stingrākus pasākumus
un cīnītos ar klimata pārmaiņu
neizbēgamajām sekām.

Ko ES dara
Lai izvairītos no bīstamām klimata pārmaiņām, starptautiskā kopiena ir vienojusies, ka vidējais globālās temperatūras pieaugums ir jāierobežo līdz mazāk nekā 2 °C virs tā līmeņa, kāds tas bijis pirms
industrializācijas, taču mērķis ir samazināt pieaugumu līdz 1,5 °C. Likvidējot klimata pārmaiņu sekas
tagad, mēs varam izvairīties no kaitējuma cilvēkiem un ekonomiskajām izmaksām nākotnē. ES stratēģija attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām ietver plūdu aizsargsistēmu izbūvi, pret sausumu
noturīgu kultūraugu izstrādi un būvniecības noteikumu izmaiņas.
Nereaģēšana uz klimata pārmaiņām ES varētu izmaksāt ļoti dārgi, tomēr augošais pieprasījums pēc tīrām
tehnoloģijām ir iespēja inovācijām un zaļas izaugsmes un darbvietu radīšanai. Klimata politika ir iekļauta visās
ES budžeta jomās, un 20 % ES budžeta 2014.–2020. gadam tiks izlietoti ar klimatu saistītām iniciatīvām.
ES ir noteikusi sev šādus klimata un enerģētikas mērķus
2020. gadam:
●●

●●

●●

http://bit.ly/1b1Kgp2

samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni (par vismaz 40 % līdz 2030. gadam);
panākt, ka 20 % no visiem patērētajiem energoresursiem ir
atjaunojami (vismaz 27 % līdz 2030. gadam);
palielināt energoefektivitāti par 20 % salīdzinājumā ar ierastās darbības scenāriju (vismaz 27 % līdz 2030. gadam).

Ilgākā laika periodā ES ir apņēmusies līdz 2050. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju par 80–95 % salīdzinājumā
ar 1990. gada līmeni.

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma ir ES klimata stratēģijas stūrakmens un palīdz rentabli samazināt emisijas rūpniecībā, elektrostacijās un lidojumos ES. ES ir izstrādāti arī politikas virzieni emisiju
samazināšanai citās ekonomikas nozarēs, piemēram, transportā un lauksaimniecībā.
ES vada pasaules centienus cīņā ar klimata pārmaiņām, jo īpaši stimulējot starptautisko kopienu saglabāt
2015. gada Parīzes nolīguma dinamiku un veikt nepieciešamās darbības, lai ieviestu to praksē.
Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/climate-action_lv

facebook.com/EUClimateAction

@EUClimateAction
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ES rīcība klimata pārmaiņu jomā ir nepieciešama, lai reaģētu uz izmaiņām pasaules klimatā, jo īpaši globālās
temperatūras celšanos, ko rada siltumnīcefekta gāzu palielināšanās cilvēku darbības rezultātā. Augstākai temperatūrai ir dažādas sekas, piemēram, plūdi vai sausums apgabalos, kurus tas kādreiz neskāra, un ekstremāli
laikapstākļi, kas ietekmē pārtikas ražošanu, jo īpaši nabadzīgākās valstīs. Ūdens un pārtikas trūkums var izraisīt
badu, reģionālus konfliktus un masu migrāciju, turklāt daudzām augu un dzīvnieku sugām draud izmiršana.

Vide
ES ir vieni no pasaulē augstākajiem
vides standartiem, kas izstrādāti, lai
aizsargātu dabu, padarītu ekonomiku
zaļāku un panāktu uzmanīgu un
racionālu dabas resursu izmantošanu.

Vides problēmām nav robežu. Tādēļ mums tās jārisina, sadarbojoties gan ES iekšienē, gan ar pārējo pasauli.
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Vides aizsardzība un ilgtspējīgas izaugsmes veicināšana iet
roku rokā. Vides politikai var būt svarīga loma darbvietu radīšanā un investīciju piesaistīšanā. Zaļās inovācijas var īstenot
un eksportēt, padarot Eiropu konkurētspējīgāku un uzlabojot
cilvēku dzīves kvalitāti.

http://bit.ly/2mZsQFt

Ko ES dara

Septītā ES vides rīcības programma virza Eiropas Savienības
vides politiku līdz 2020. gadam un atspoguļo vīziju par to, kur
ES vajadzētu būt 2050. gadā. Tas ietver dzīvošanu vidē, kurā nekas netiek izšķērdēts, tiek ilgtspējīgi
pārvaldīti dabas resursi un tiek aizsargāta, novērtēta un atjaunota bioloģiskā daudzveidība.
Šajā programmā darbība tiek koncentrēta trīs galvenajās jomās:
●●
●●
●●

aizsargāt, saglabāt un paplašināt ES dabas kapitālu;
padarīt ES par resursu izmantošanas ziņā efektīvu, zaļu un konkurētspējīgu mazoglekļa ekonomiku; un
aizsargāt ES iedzīvotājus no ietekmes saistībā ar vidi un no apdraudējuma veselībai un labklājībai.

Daba ir mūsu dzīvības uzturēšanas sistēma, tāpēc mums ir jārūpējas par to. Mums ir kopīgi tādi resursi
kā ūdens, gaiss, dabiskās dzīvotnes un sugas, kas tajās mīt, kā arī kopīgi vides standarti, lai tās aizsargātu. ES strādā, lai aizsargātu šos dabas resursus un apturētu apdraudētu sugu un dzīvotņu skaita
samazināšanos. Natura 2000 ir 26 000 aizsargājamu dabas teritoriju tīkls, kas aptver gandrīz 20 %
ES sauszemes teritorijas, kurās ilgtspējīga cilvēku darbība ir savietojama ar retām un dilstošām sugām
un dzīvotnēm. Ūdens, gaisa piesārņojums un ķīmiskas vielas cilvēkiem ir vienas no lielākajām vides
problēmām. Lai aizsargātu cilvēkus no vides radītas ietekmes un riskiem veselībai un labklājībai, ES
politikas mērķis ir garantēt drošu ūdeni dzeršanai un peldēšanai, uzlabot gaisa kvalitāti, samazināt
trokšņa līmeni un ierobežot vai novērst kaitīgu ķīmisko vielu ietekmi.
ES aprites ekonomikas rīcības plāna mērķis ir pārvērst mūsu ekonomiku, uzlabojot produktu mūža
ilgumu un pārstrādāšanas iespējas un izmantojot materiālus un resursus pēc iespējas ilgāk. Produktu
dzīves cikla pārskatīšana palīdzēs ilgtspējīgāk pārvaldīt vērtīgus resursus, samazināt atkritumus un
padarīt Eiropu noturīgāku attiecībā uz izejmateriālu sagādi.
Vides problēmas neapstājas pie ES robežām. Pasaules iedzīvotāju skaitam turpinot augt, ES ir uzņēmusies vadošo lomu starptautiskajos centienos veicināt ilgtspējīgu attīstību. Ir jādara vairāk, lai nodrošinātu, ka gaiss, okeāni un citi ūdens resursi ir tīri, zeme un ekosistēmas tiek izmantotas ilgtspējīgi un
klimata pārmaiņas tiek kontrolētas.
Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/environment_lv
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Enerģētika
ES enerģētikas politikas mērķis ir
gādāt par drošu, konkurētspējīgu
un cenas ziņā pieejamu
energoapgādi, vienlaikus izpildot
klimata jomā noteiktos mērķus.

ES mērķi līdz 2030. gadam ir šādi:
●●
●●
●●
●●

saistošs siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums par 40 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni;
saistošs mērķis nodrošināt, ka vismaz 27 % enerģijas ES ir atjaunojamo energoresursu enerģija;
energoefektivitātes palielinājums par vismaz 27 % (Komisija ir ierosinājusi to palielināt līdz 30 %);
pabeigt iekšējo enerģijas tirgu — izpildīt 15 % elektroenerģijas starpsavienojumu mērķrādītāju starp ES
valstīm un virzīt uz priekšu svarīgus infrastruktūras projektus.

Ko ES dara

http://bit.ly/2i2DMAw

Lai risinātu šīs problēmas un sasniegtu ES mērķrādītājus, Eiropas Komisija ir izveidojusi Eiropas enerģētikas savienību.
Projekta mērķis ir nodrošināt uzticamu, pieejamu un ilgtspējīgu enerģijas piegādi cilvēkiem un uzņēmumiem, ļaujot enerģijai brīvi plūst pāri ES valstu robežām. Tas arī veicinās jaunas
tehnoloģijas un infrastruktūras projektus, lai savienotu Eiropas
enerģētikas tirgus, samazinātu mājsaimniecību rēķinus, radītu
darbvietas un veicinātu izaugsmi. Tas ļaus Eiropai būt vadošajā
lomā atjaunojamo energoresursu ražošanā un cīņā ar klimata
pārmaiņām. Enerģētikas savienības izveide arī palīdzēs Eiropai
būt vienotai sarunās par pasaules enerģētikas jautājumiem.

ES mērķus palīdz sasniegt arī citi politikas virzieni un darbības, kas aprakstītas turpmāk.
●●

●●

●●
●●

Eiropas enerģētiskās drošības stratēģija, kas ietver pasākumus ES energoapgādes drošības stiprināšanai.
Spēcīgs un integrēts ES mēroga enerģētikas tirgus. Izmantojot EUR 5,35 miljardus no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta, tiek būvēti jauni gāzes un elektroenerģijas tīkli. Finansējums ir pieejams arī no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda. Tajā pašā laikā tiek likvidēti normatīvie šķēršļi un izstrādāti vienoti noteikumi, lai palielinātu piegādātāju konkurenci un veicinātu
patērētāju izvēles iespējas.
Enerģijas ražošanas izvēršana vietējā līmenī ES, jo īpaši no atjaunojamiem energoresursiem.
Lielāka drošība visās ES enerģētikas jomās ar striktiem noteikumiem tādos jautājumos kā kodol
atkritumu apglabāšana un naftas un gāzes platformas jūrā.

Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/energy_lv
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Eiropa saskaras ar vairākām problēmām enerģētikas jomā. Īpaši steidzami ir jārisina mūsu atkarība no enerģijas importa, jo ES šobrīd importē vairāk nekā pusi tai nepieciešamās enerģijas, kas izmaksā EUR 400 miljardus
gadā. Citas būtiskas problēmas ir iespējami energoapgādes pārtraukumi, augstas enerģijas cenas, kas ietekmē
mājsaimniecības un uzņēmumus, kā arī vides un veselības problēmas, ko izraisa siltumnīcefekta un citu kaitīgu
gāzu emisija, jo īpaši fosilā kurināmā dedzināšanas laikā.

Ārlietas
un drošības politika
ES ārlietu un drošības politika ļauj runāt
vienā balsī par norisēm pasaulē, ļaujot
dalībvalstīm atrisināt problēmas, kuras
tās nevar atrisināt vienas pašas, un
palīdzot gādāt par mūsu pilsoņu drošību
un labklājību.
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Politiku īsteno ES ārlietu vadītājs — Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos
(kurš ir arī Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) — un Eiropas Ārējās darbības dienests jeb ES diplomātiskais
dienests. ES darbības pamatā ir principi, kuri iedvesmoja tās izveidi un attīstību un kurus tā vēlas veicināt plašākā pasaulē, tostarp miers, demokrātija, likuma vara, cilvēktiesības un pamatbrīvības.

Ko ES dara

http://bit.ly/2zn3YcF

●●
●●
●●
●●
●●

Pašreizējā augstā pārstāve / priekšsēdētāja vietniece 2016. ga
dā uzsāka globālu stratēģiju, kuras mērķis ir panākt, ka ES
ārpolitikas un drošības politikas stratēģija stiprina stabilitāti
Eiropas kaimiņvalstīs un citur, veicina drošību un aizsardzību,
kā arī palīdz risināt tādas problēmas kā enerģētiskā drošība,
migrācija, klimata pārmaiņas un terorisms. Atgriezeniskā saite
drošības un aizsardzības jomā bija ļoti strauja — 2016. gadā ir
apstiprināts plaša mēroga ES drošības un aizsardzības pasākumu kopums, kā rezultātā Eiropa uzņemsies lielāku atbildību
šajās jomās. Globālajā stratēģijā ir noteiktas šādas piecas ES
darbības prioritātes:

mūsu Savienības drošība;
valstu un sabiedrības noturība;
integrēta pieeja konfliktiem un krīzēm;
sadarbībā balstītas reģionālās sistēmas;
globālā pārvaldība 21. gadsimtam.

2017. gadā izveidotais Eiropas Aizsardzības fonds koordinē, papildina un vairo valstu ieguldījumus
aizsardzībā, lai palielinātu spējas un izstrādātu aizsardzības tehnoloģijas un aprīkojumu, kas atbilst
mūsdienu un nākotnes drošības vajadzībām.
ES atbalsta valstis, kuras skāruši konflikti un krīzes. Tā ir lielākā starptautiskā līdzekļu devēja Sīrijas
krīzē un nodrošinājusi atbalstu sīriešiem vairāk nekā EUR 9,4 miljardu apmērā, turklāt tā turpina sekmēt starptautiskos centienus panākt mieru Tuvajos Austrumos, atbalstot divu valstu risinājumu ar
Palestīnas un Izraēlas mierīgu līdzāspastāvēšanu. Vienošanās par Irānas kodolprogrammu, kas tika
panākta 2015. gadā, apliecināja ES lomu miera sarunu virzīšanā starptautiskās kopienas vārdā. Kopš
2003. gada ES ir īstenojusi vairāk nekā 30 civilās misijas un militārās operācijas trīs kontinentos. Lēmumus par izvietošanu kopīgi pieņem ES valstu ministri. Veiksmes stāsti ietver ES miera uzturēšanas
misijas vairākās nemiera skartās vietās visā pasaulē, policijas, karavīru un krasta apsardzes apmācību,
atbalstu valstu veidošanai pēc konfliktiem un pirātisma apkarošanu Āfrikas ragā. ES nav savas armijas,
taču tā apvieno dalībvalstu spēkus zem ES karoga.
Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/foreign-affairs-and-security-policy_lv
Eiropas Komisijas pārdomu dokuments par Eiropas aizsardzības nākotni
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ES paplašināšanās
Pievienošanās perspektīva ir
spēcīgs stimuls demokrātiskajām
un ekonomikas reformām
valstīs, kuras vēlas kļūt par ES
dalībvalstīm.

Ko ES dara
Dalībai ES var pieteikties jebkura valsts, kas ievēro ES demokrātiskās vērtības un ir gatava tās veicināt. Par ES dalībvalsti var kļūt tikai
tad, ja ir izpildīti pievienošanās nosacījumi. Tādējādi paplašināšanās politika ir svarīgs instruments, kas mudina un palīdz valstīm
izpildīt trīs galvenos kritērijus:
●●

●●

http://bit.ly/1MZ6B9h
●●

politiskā stabilitāte, kuras ietvaros valsts politiskās iestādes garantē demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesību aizsardzību un cieņu
pret mazākumtautībām un to aizsardzību;
funkcionējoša tirgus ekonomika un spēja tikt galā ar konkurences
spiedienu un tirgus konjunktūru ES; un
spēja uzņemties dalības pienākumus, tostarp politisko, saimniecisko un monetārās savienības mērķu stingru ievērošanu.

Paplašināšanās procesā Komisija palīdz valstīm, kas vēlas pievienoties ES, izpildīt nepieciešamos dalības kritērijus un īstenot saistītās ekonomikas un demokrātiskās reformas. Kad pārrunas un saistītās
reformas ir pabeigtas līdz tādam līmenim, ka abas puses ir apmierinātas, valsts var pievienoties ES, ja
visas esošās dalībvalstis to atbalsta. Pašreizējās kandidātvalstis ir Melnkalne, bijusī Dienvidslāvijas
Maķedonijas Republika, Albānija, Serbija un Turcija. Potenciālās kandidātvalstis ir Bosnija un Hercegovina un Kosova (*).
Ticama paplašināšanās perspektīva Rietumbalkāniem veicinās stabilitāti šajā reģionā. 2018. gada sākumā tiks uzsākta jauna stratēģija attiecībā uz Rietumbalkānos vadībā esošo kandidātvalstu Serbijas
un Melnkalnes sekmīgu pievienošanos ES. Tomēr skaidrs, ka neviena kandidātvalsts vēl nav gatava un
pašreizējo Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas pilnvaru ietvaros nav plānota citu valstu pievienošanās, pēc kuras dalībvalstu skaits palielināsies. Kandidātvalstīm par galveno prioritāti ir jānosaka
likuma vara, tiesiskums un pamattiesības. Prezidents Junkers savā 2017. gada runā par stāvokli Eiropas Savienībā norādīja, ka tādējādi Turcijas pievienošanās ES tuvākajā nākotnē ir izslēgta.
(*) Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai Nr. 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas
neatkarības deklarāciju.

Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/policies/eu-enlargement_lv
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ES tika izveidota, lai veicinātu mieru, labklājību un Eiropas vērtības visā kontinentā. Paplašināšanās ir process,
kurā valstis pievienojas ES. Kopš tās dibināšanas 1957. gadā ES dalībvalstu skaits ir palielinājies no sešām
līdz 28. Uzņemot citas valstis ES, viens no mērķiem ir stiprināt Eiropas pilsoņu savstarpējo solidaritāti, vienlaikus cienot un saglabājot dažādību.

Eiropas kaimiņattiecību politika
ES kaimiņattiecību politika kā
būtisks ES ārpolitikas elements
tiecas stabilizēt reģionu politiskā,
ekonomiskā un drošības ziņā.
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Eiropas kaimiņattiecību politika nosaka ES attiecības ar 16
tuvākajām austrumu un dienvidu kaimiņvalstīm. Ar to tiek
īstenota ES vēlme attīstīt kopējas intereses ar partnervalstīm
un apņēmība strādāt kopā prioritārās jomās, tostarp demokrātijas, likuma varas, cilvēktiesību ievērošanas un sociālās kohēzijas veicināšanā. ES partnervalstu un sabiedrības noturības
stiprināšana ir prioritāte, ņemot vērā draudus un sarežģījumus,
ar kuriem tās saskaras, tostarp ar migrāciju un mobilitāti saistītas problēmas.
http://bit.ly/2nfECvt

Ko ES dara

Eiropas kaimiņattiecību politika piedāvā pamatu efektīvākai un spēcīgākai partnerībai, kas balstīta uz
kopējām interesēm un rīcību no abām pusēm. Šīs politikas galvenie mērķi ir:
●●

●●

●●

stabilizēt kaimiņvalstis, risinot ekonomiskās attīstības, nodarbinātības un jaunatnes, transporta un
enerģētisko savienojumu, migrācijas, mobilitātes un drošības jautājumus;
veicināt ES galvenās intereses labas pārvaldības, demokrātijas, likuma varas un cilvēktiesību jomā;
un
sekmēt sadarbību reģionālā līmenī, piemēram, Austrumu partnerības un Savienības Vidusjūrai ietvaros.

Galvenās iniciatīvas, ar kurām politika tiek īstenota praksē:
●●

●●

Austrumu partnerība — kopēja iniciatīva ar mērķi padziļināt un stiprināt ES attiecības ar sešām
austrumu kaimiņvalstīm: Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Moldovu un Ukrainu;
dienvidu kaimiņreģions — pamats ES sadarbībai ar 10 partnervalstīm: Alžīriju, Ēģipti, Izraēlu,
Jordāniju, Libānu, Lībiju, Maroku, Palestīnu (*), Sīriju un Tunisiju.

Atkarībā no darbības veida sadarbība notiek divpusējā līmenī (ar atsevišķām partnervalstīm), reģionālā līmenī (ar divām vai vairākām partnervalstīm austrumos vai dienvidos) vai ar visu kaimiņreģionu.
Eiropas kaimiņattiecību instruments palīdz ES veidot visaptverošu pieeju attiecībā uz tās partneriem,
un tas ir galvenais finanšu instruments sadarbībai ar Eiropas kaimiņattiecību politikas valstīm 2014.–
2020. gadā.
(*) Šis nosaukums nav uzskatāms par Palestīnas valsts atzīšanu, un tas neskar dalībvalstu individuālo nostāju šajā jautājumā.

Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/policies/european-neighbourhood-policy_lv

facebook.com/EUnear

@eu_near

Tirdzniecība
ES atbalsta brīvu tirdzniecību.
Tā kā EUR 1 miljards eksportā
nodrošina 14 000 darbvietu Eiropā,
ES cīnās par atvērtiem tirgiem,
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem
un augstākajiem starptautiskajiem
standartiem.

Ko ES dara
ES tirdzniecības politika aptver ne tikai preču un pakalpojumu
tirdzniecību, bet arī tādus jautājumus kā intelektuālā īpašuma
komerciālie aspekti un ārvalstu tiešie ieguldījumi.

http://bit.ly/1FmvJMB

Tirdzniecības darījumi nav pašmērķis. Tie arī aizsargā Eiropas
vērtības un principus visā pasaulē, tādēļ visos jaunajos ES apspriestajos tirdzniecības nolīgumos ir iekļauti noteikumi par
ilgtspējīgu attīstību, jo īpaši vides aizsardzību un darba apstākļiem. Nesenais nolīgums ar Japānu ir pirmais tirdzniecības
nolīgums, kurā ir iekļauta apņemšanās ievērot Parīzes klimata
nolīgumu.

ES aizstāv atvērtu un godīgu tirdzniecību un cīnās pret protekcionismu, kā arī izmanto tirdzniecības aizsardzības un tirgus piekļuves pasākumus, lai aizstāvētu savus uzņēmumus un pilsoņus pret negodīgu
konkurenci un negodīgu tirdzniecības praksi.
ES ir tirdzniecības nolīgumi ar 67 partneriem visā pasaulē, piemēram, ES un Kanādas Visaptverošais
ekonomikas un tirdzniecības nolīgums, ar kuru tika atcelts muitas nodoklis 98 % Kanādas preču, kas
ļauj ES uzņēmumiem ietaupīt EUR 590 miljonus gadā. Nolīgums ar Japānu varētu palielināt eksportu
uz Japānu par vairāk nekā trešdaļu un palīdzēt ietaupīt EUR 1 miljardu muitas nodokļos. Vienošanās
ar ASV par kopīgu rīcības plānu tirdzniecībā tika panākta 2017. gada maijā.
ES 2017. gadā pabeidza tirdzniecības nolīgumus ar vēl 24 valstīm un apspriež vēl 18 nolīgumus, kas
aptver 51 valsti. Eiropas Komisija 2017. gada septembrī ierosināja sākt tirdzniecības sarunas ar Austrāliju un Jaunzēlandi.
Komisija organizē tirdzniecības sarunas pārredzamā veidā — sistemātiski publicējot sarunu tekstus,
ziņojumus pēc sarunu posmiem un paskaidrojošus dokumentus — un regulāri izstrādā ziņojumus Eiropas Parlamentam un dalībvalstīm.
Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/trade_lv
Eiropas Komisijas pārdomu dokuments par globalizācijas izmantošanu
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ES ir pasaules tirdzniecības lielvara un viena no atvērtākajām ekonomikām pasaulē. Tā kā 90 % globālās
izaugsmes nākotnē ir sagaidāma ārpus Eiropas un trešdaļa valstu ieņēmumu ir atkarīgi no tirdzniecības, ES
cīnās par atvērtiem tirgiem, vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem un augstākajiem starptautiskajiem standartiem. ES ir ekskluzīva kompetence tās 28 dalībvalstu vārdā izdot tiesību aktus un slēgt starptautiskus
tirdzniecības nolīgumus nozarēs, kas ir iekļautas tās kopējā tirdzniecības politikā, pamatojoties uz Pasaules
Tirdzniecības organizācijas noteikumiem.

Starptautiskā sadarbība
un attīstība
Eiropas Savienības ārpolitikas
pamatā ir attīstība, un ES
nodrošina vairāk nekā pusi
pasaules sadarbības finansējuma.
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ES attiecības ar pārējo pasauli ir balstītas uz solidaritāti un sadarbību. Tādām problēmām kā klimata pārmaiņas, vardarbīgs ekstrēmisms, nelegāla tirdzniecība un neatbilstīga migrācija nav robežu. Šie draudi ietekmē
mūs visus, un tikai sadarbībā ar partnervalstīm jaunattīstības reģionos mēs varam novērst galēju nabadzību,
kas ir šo problēmu pamatā.

Ko ES dara
ES uzskata, ka sadarbība attīstības jomā ir nevis “labdarība”, bet gan ieguldījums stabilā kopīgā
nākotnē. Tādēļ ES ir lielākā ANO Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam atbalstītāja, un
tās 2017. gada maija Eiropas Konsensā par attīstību ir izklāstīts, kā ES koncentrēsies uz “cilvēkiem,
planētu, labklājību, mieru un sadarbību”, lai sasniegtu 2030. gada programmas ilgtspējīgas attīstības
mērķus.
ES mērķis ir risināt nabadzības cēloņus. Tas nozīmē ne tikai
palīdzēt nodrošināt pienācīgu piekļuvi pārtikai, tīram ūdenim,
veselības aprūpei, izglītībai un zemei; ne tikai attīstīt būtisku
transporta un enerģētikas infrastruktūru un tīru vidi. Tas nozīmē arī attīstīt un stiprināt demokrātiju, cilvēktiesības (tostarp
dzimumu līdztiesību) un tiesiskumu. Bez šīm lietām nav iespējams izveidot drošu un stabilu sabiedrību, kurā cilvēki var baudīt labklājību un vietējie uzņēmumi var ieguldīt, augt un radīt
pastāvīgas darbvietas.
ES 140 diplomātiskās misijas (“delegācijas”) sadarbojas ar
partnervalstīm visā pasaulē, lai izstrādātu ilgtermiņa programmas. Kad Eiropas Parlaments un dalībvalstis ir apstiprinājušas šīs programmas, tās tiek pārvaldītas, izmantojot naudu
no vispārējā ES budžeta un īpašā Eiropas Attīstības fonda. Kopumā no 2014. līdz 2020. gadam ES
mobilizēs aptuveni EUR 82 miljardus ārējā finansējuma, izmantojot dotācijas, iepirkumu un atbalstu
valstu budžetiem, kā arī arvien vairāk izmantos ES finansējumu kā “starta kapitālu”, lai veicinātu vietējās un privātās investīcijas.

http://bit.ly/2A4lNk3

Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/international-cooperation-and-development_lv

facebook.com/europeaid

@europeaid

Humānā palīdzība
un civilā aizsardzība
ES kopā ar dalībvalstīm ir pasaulē
lielākā humānās palīdzības
sniedzēja, kas nodrošina un
koordinē palīdzību cilvēkiem
katastrofu skartās teritorijās
Eiropā un visā pasaulē.

●●

●●
●●

●●

●●

http://bit.ly/2zANhP1

●●

●●

glābt un saglabāt dzīvību, samazināt un novērst cilvēku ciešanas
un nosargāt to cilvēku integritāti un pašcieņu, kurus skārušas dabas katastrofas un cilvēku izraisītas krīzes;
ātri reaģēt uz ārkārtas situācijām gan ES, gan ārpus tās;
samazināt katastrofu riskus, piemēram, īstenojot stratēģijas ar
mērķi mazināt klimata pārmaiņu sekas;
uzlabot sagatavotību katastrofām, piemēram, izstrādājot agrīnās brīdināšanas sistēmas;
pēc ārkārtas palīdzības operāciju beigām nodrošināt netraucētu
pāreju uz attīstības palīdzību, īstenojot piemērotas stratēģijas;
stiprināt iedzīvotāju vispārējo noturību, piemēram, ieguldot pasākumos, kas palīdz viņiem sagatavoties katastrofām nākotnē; un
aizsargāt un nodrošināt to bērnu nākotni, kuri saskārušies ar cilvēku radītām vai dabas katastrofām.

Ko ES dara
ES reaģē uz krīzes situācijām ar Eiropas Komisijas Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāta (ECHO) starpniecību, kas nodrošina ātru un efektīvu ES palīdzības
sniegšanu ar diviem galvenajiem instrumentiem: humāno palīdzību un civilo aizsardzību. ES ir galvenā humānās palīdzības sniedzēja daudzās krīzes situācijās, tostarp īstenojot šādas darbības:
●●
●●
●●

●●

ārkārtas palīdzība pārvietotām personām Sīrijā un bēgļiem kaimiņvalstīs;
humānā palīdzība bēgļiem un iekšzemē pārvietotām personām Grieķijā, Irākā, Turcijā un Jemenā;
humānās palīdzības projekti dzīvības glābšanai visvairāk cietušajās kopienās Dienvidsudānā un
Centrālāfrikas Republikā;
palīdzība cilvēkiem katastrofu apdraudētos apgabalos, lai labāk sagatavotos un atgūtos. Katrs eiro, kas
tiek iztērēts gatavojoties, ļauj ietaupīt līdz septiņiem eiro, kas tiktu iztērēti katastrofu seku novēršanai.

ES sūta komandas, kas palīdz daudzās krīzēs ES un visā pasaulē, izmantojot tās civilās aizsardzības
mehānismu, piemēram:
●●

●●

●●

koordinējot un līdzfinansējot ugunsdzēsības operāciju transporta izmaksas Eiropā īpaši intensīvās
vasaras ugunsgrēku sezonas laikā 2017. gadā;
pēc Ebolas vīrusa izraisītās krīzes 2014. gadā, izveidojot Eiropas medicīnisko korpusu, lai varētu
ātri reaģēt uz ārkārtas situācijām ar ietekmi uz veselību gan ES, gan ārpus tās; un
palīdzot cilvēkiem Ekvadorā pēc 2016. gada zemestrīces.

Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/humanitarian-aid-and-civil-protection_lv

facebook.com/ec.humanitarian.aid

@eu_echo
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ES sniedz palīdzību krīzes skartiem cilvēkiem. ES atbalsts EUR 2,1 miljarda apmērā 2016. gadā palīdzēja vairāk
nekā 120 miljoniem cilvēku vairāk nekā 80 valstīs. ES mērķis ir:

Tiesiskums
un pamattiesības
ES garantē virkni pamattiesību saviem
pilsoņiem un aizsargā viņus pret
diskrimināciju, savukārt ES vienotā
tiesiskuma telpa palīdz atrisināt juridiskas
pārrobežu problēmas gan pilsoņiem, gan
uzņēmumiem.

 E i r o pa s S av i e n ī b a . K as i r E S u n ko tā da r a
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ES nav tikai vienots tirgus precēm un pakalpojumiem. Eiropiešus vieno vērtības, kuras ir izklāstītas ES līgumos
un Pamattiesību hartā, kas garantē tiesības ES pilsoņiem (jebkuras ES valsts valstspiederīgais automātiski ir
arī ES pilsonis). ES arī atvieglo dzīvi tiem eiropiešiem, kuri studē, strādā vai apprecas citās ES valstīs, veidojot
saites starp dažādu valstu tiesību sistēmām visā ES. Vienota tiesiskuma telpa bez robežām nodrošinās, ka
pilsoņi var izmantot tiesību kopumu un tiesu pieejamību visā kontinentā.

Ko ES dara
Šo tiesību kopumu nodrošina ES, un tas ietver šādus elementus:
●●

●●

●●

●●

noteikumi, kas nepieļauj diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ;
tiesības visiem cilvēkiem uz personas datu aizsardzību, pateicoties jauniem noteikumiem, kas stāsies spēkā 2018. gada maijā;
Pamattiesību harta, kas apvieno visas personiskās, pilsoniskās, politiskās, ekonomiskās un sociālās
tiesības, ko var izmantot cilvēki ES. Tās garantē Eiropas Savienība, kurā ir spēkā ES tiesību akti;
ES tiesiskuma un pamattiesību politikas virzieni: būtiskākie jautājumi ir tiesiskuma noteikumu koordinēšana, minimālie standarti ES un tiesu pieejamība visās valstīs, pamatojoties uz vienlīdzīgiem
nosacījumiem. Piemēram, noziegumos cietušajiem ir vienots minimālo tiesību kopums neatkarīgi no
tā, kurā ES vietā viņi atrodas. Šāda koordinēšana arī palīdz uzņēmumiem tirgoties un darboties ES
vienotajā tirgū.

http://bit.ly/2jknVdl

ES arī cenšas stiprināt ES dalībvalstu tiesu un administrāciju
savstarpējo uzticību, lai tās atzītu citu tiesu nolēmumus. Īpaši
svarīgi tas ir tādās civillietās kā laulības šķiršana, aizgādība
pār bērnu vai uzturlīdzekļu prasības. Eurojust veicina valstu
tiesu iestāžu sadarbību, lai palīdzētu cīnīties ar smagiem noziegumiem, piemēram, korupciju, terorismu un narkotiku kontrabandu, savukārt Eiropas apcietināšanas orderis aizstāj
laikietilpīgās izdošanas procedūras, lai aizdomās turētie vai
notiesātie noziedznieki tiktu nogādāti atpakaļ valstī, kurā tikuši vai tiks tiesāti.

Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/justice-and-fundamental-rights_lv

facebook.com/EUJustice
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Sabiedrības
veselība
Pilsoņu veselība ir būtiska Eiropas
Savienības prioritāte. ES veselības politika
papildina dalībvalstu politikas virzienus,
lai nodrošinātu, ka ikviens ES dzīvojošais ir
pasargāts no būtiskiem pārrobežu veselības
apdraudējumiem un var piekļūt kvalitatīviem
veselības aprūpes pakalpojumiem.

Ko ES dara
ES veselības politika koncentrējas uz nopietnu ES mēroga veselības apdraudējumu novēršanu, slimību profilaksi un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu attiecībā uz labu veselību un
kvalitatīvu veselības aprūpi. Veselīgi iedzīvotāji dod labumu
arī ekonomikai, tāpēc ES mērķis ir nodrošināt rezultatīvas,
piekļūstamas un noturīgas veselības aizsardzības sistēmas
ES.
http://europa.eu/!yh37hr

ES aktīvi darbojas dažādās jomās, piemēram, apkopojot zināšanas par vēzi, veicinot veselīgu dzīvesveidu un apkarojot
smēķēšanu ar tiesību aktiem par tabaku. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs izvērtē jaunus draudus, lai ES un valstu veselības iestādes varētu ātri
reaģēt. Turklāt, lai nodrošinātu, ka pacienti saņem labāko iespējamo ārstēšanu, visas zāles ES pirms
laišanas tirgū ir jāapstiprina valstu vai ES līmenī (ar Eiropas Zāļu aģentūras starpniecību).

Galvenais instruments, ar ko tiek īstenota ES veselības stratēģija, ir trešā ES veselības programma. No
tās EUR 449 miljonu budžeta tiek finansēti sadarbības projekti ES līmenī un valstu veselības iestāžu
kopējas darbības, kā arī atbalstītas valdības iestādes un sadarbība ar starptautiskām organizācijām.
Turklāt no programmas “Apvārsnis 2020” tiek piešķirti EUR 7,5 miljardi ar veselību saistītai pētniecībai
un inovācijai, savukārt Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments, ES strukturālie fondi un
Investīciju plāns Eiropai iegulda veselības infrastruktūrā un veselības aprūpes digitalizācijā.
Eiropas veselības apdrošināšanas karte palīdz ceļotājiem saņemt ārstēšanu, ja viņi saslimst citas ES
valsts apmeklēšanas laikā, savukārt ES tiesību akti par pārrobežu veselības aprūpi nosaka pilsoņu
tiesības, šķērsojot robežu plānotas aprūpes gadījumā. Ar Eiropas references tīklu palīdzību pacienti
ar retām vai sarežģītām slimībām var izmantot labākās zināšanas no visas Eiropas, pat nepametot
savu dzīvesvietas valsti.

Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/public-health_lv

@EU_Health
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Lai arī veselības aprūpes organizēšana ir katras dalībvalsts pienākums, ES papildina valstu politikas virzienus,
lai sasniegtu kopējus mērķus. ES koordinējošā loma, kas ietver sagatavošanos un reaģēšanu uz nopietniem
pārrobežu veselības apdraudējumiem, ir svarīga, lai pasargātu eiropiešus no rezistences pret antimikrobiāliem līdzekļiem, pandēmijām un citām infekcijas slimībām, piemēram, Ebolas vīrusslimības. ES veselības politika arī nodrošina apjomradītus ietaupījumus, apvienojot resursus, kā arī palīdz valstīm cīnīties ar kopējām
problēmām, tostarp hronisku slimību riska faktoriem vai ilgāka paredzamā mūža ilguma ietekmi uz veselības
aprūpes sistēmām.

Pārtikas
nekaitīgums
ES rīcība pārtikas nekaitīguma jomā
aizsargā cilvēku, dzīvnieku un augu
veselību “no lauka līdz galdam”,
vienlaikus palīdzot Eiropas pārtikas
rūpniecības nozarei augt.

 E i r o pa s S av i e n ī b a . K as i r E S u n ko tā da r a
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ES pārtikas nekaitīguma politikas mērķis ir garantēt nekaitīgu un uzturvielām bagātu pārtiku, kas tiek ražota
no veselīgiem augiem un dzīvniekiem, vienlaikus ļaujot pārtikas rūpniecības nozarei — lielākajai ražošanas
un darba devēju nozarei Eiropā — darboties labākajos iespējamajos apstākļos. Nepieļaujot pārtikas piesārņojumu un veicinot pārtikas higiēnu, augu veselību un dzīvnieku veselību un labturību, katrā pārtikas ražošanas
procesa posmā tiek aizsargāta veselība. ES pārtikas marķēšanas noteikumi nodrošina, ka patērētāji saņem
informāciju, kas ir būtiska viņu veselībai.

Ko ES dara

http://europa.eu/!Cj46Yw

ES pārtikas nekaitīguma politikas pamatprincipi ir noteikti ES
vispārējos pārtikas aprites tiesību aktos, ar kuriem tiek nodrošināta cilvēku veselības un patērētāju interešu aizsardzība
augstā līmenī, vienlaikus gādājot par efektīvu vienotā tirgus
darbību pārtikas, dzērienu un barības apritē. Eiropas Komisija
stiprina ES pārtikas aprites tiesību aktus, pārbaudot, vai dalībvalstis iekļauj ES tiesību aktus savos vietējos tiesību aktos un
pareizi tos īsteno, savukārt valstu aģentūras ir atbildīgas par
ES noteikumu ievērošanas nodrošināšanu.

Dzīvniekus var brīvi pārvietot visā ES ar nosacījumu, ka transportēšanas laikā ir ievēroti labturības
standarti. Dzīvnieku slimību uzliesmojumu gadījumā ES ir izstrādāti mehānismi ātrai reaģēšanai. Eiropas Komisija var arī veikt pārbaudes uz vietas gan ES, gan ārpus tās, lai pārliecinātos, ka importētie
produkti atbilst stingrajiem ES higiēnas noteikumiem.
Ar vispārējiem pārtikas aprites tiesību aktiem tika izveidota arī Eiropas Pārtikas nekaitīguma ie
stāde un izstrādātas procedūras un instrumenti rīcībai ārkārtas situāciju un krīžu gadījumā. Ātrās
brīdināšanas sistēma pārtikas un barības jomā aizsargā patērētājus no pārtikas, kas neatbilst ES
noteikumiem, tostarp konstatējot aizliegtas vielas, piemēram, neatļauto fipronila izmantošanu olās
2017. gadā. Kad būtiski dzīvnieku slimību uzliesmojumi ietekmē patērētājus, ES iestādes var sekot līdzi
pārtikas produktu apritei integrētajā datorizētajā veterinārajā sistēmā.
Tiek lēsts, ka ik gadu ES tiek izmesti aptuveni 88 miljoni tonnu pārtikas, kas izmaksā EUR 143 miljardus. Pārtikas atkritumu samazināšanai ir milzīgs potenciāls ietaupīt resursus un naudu, kā arī samazināt pārtikas ietekmi uz vidi. ES risina pārtikas atkritumu problēmu, vienlaikus nodrošinot pārtikas
nekaitīgumu, precizējot attiecīgos ES noteikumus, lai veicinātu visu iesaistīto (publisko un privāto personu) rīcību, kā arī veicinot inovācijas un paraugprakses apmaiņu šajā jomā.

Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/food-safety_lv

@Food_EU

Patērētāji
ES patērētāju politika aizsargā patērētāju
tiesības, gādā par produktu drošību, palīdz
cilvēkiem izdarīt apzinātu izvēli, pērkot
preces un pakalpojumus, kā arī piedāvā
instrumentus problēmu risināšanai, ja
rodas sarežģījumi.

Ko ES dara
ES piedāvā patērētājiem praktisku tiesību kopumu gadījumos, kad rodas sarežģījumi.
●●

●●

●●

●●

●●

Visiem transporta veidiem ir noteikti minimālie standarti attiecībā uz pasažieru tiesībām, tostarp
tiesībām uz informāciju, palīdzību un kompensāciju pakalpojuma atcelšanas vai ilgas kavēšanās
gadījumā.
Iepērkoties internetā, patērētājiem ir 14 dienas laika, lai pārdomātu pirkumu un izmantotu atteikuma tiesības. Viņi var vienmēr atdot produktu divu nedēļu laikā un saņemt atpakaļ savu naudu.
Kopš 2017. gada jūnija ir atcelta viesabonēšanas maksa. Eiropieši, kuri ceļo ES, par viesabonēšanas zvaniem, īsziņām un datiem maksā tikpat cik mājās.
Ja ES iegādāta prece (internetā vai veikalā) atšķiras no tā, kā tā tiek reklamēta, vai nedarbojas
pienācīgi, patērētājam ir tiesības pieprasīt vismaz bezmaksas remontu vai maiņu.
Kopš 2016. gada jauni ES noteikumi par hipotekārajiem kredītiem nodrošina skaidru informāciju
reklāmās un laicīgu patērētāju informēšanu pirms līguma parakstīšanas.
ES arī palīdz ātri un efektīvi atrisināt strīdus ar tirgotājiem. Šīs
lētās un ātrās procedūras var izmantot gan iekšzemes, gan
pārrobežu strīdu risināšanai. Strīdu izšķiršanas tiešsaistē
platforma ļauj patērētājiem un tirgotājiem atrisināt strīdus par
tiešsaistes pirkumiem internetā. Eiropas Patērētāju centru
tīkls nodrošina bezmaksas palīdzību un konsultēšanu patērētājiem saistībā ar pārrobežu pirkumiem.

http://bit.ly/1q2p8Sj

Rotaļlietām, elektroiekārtām, kosmētikai un zālēm tiek piemēroti stingri drošības standarti, turklāt, pateicoties striktiem noteikumiem, nedroši produkti tiek atsaukti no tirgus. Caur ātrās
brīdināšanas sistēmu bīstamu nepārtikas preču jomā katru
gadu tiek ziņots par vairāk nekā 200 dažādiem nedrošiem produktiem.

Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/consumers_lv

facebook.com/EUJustice

@EU_Consumer
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ES vienotais tirgus piedāvā patērētājiem lielāku izvēli, izvēles brīvību, kvalitāti un kvalitātei atbilstošu cenu.
Taču tas var arī radīt sarežģījumus patērētājiem, jo īpaši strauji augošās nozarēs, piemēram, digitālajā, enerģētikas un finanšu pakalpojumu jomā. ES patērētāju politika nodrošina, ka tiek ievērotas cilvēku tiesības, ja tie
saskaras ar problēmām, pērkot preces vai pakalpojumus citās ES valstīs, tostarp internetā. Tas palīdz vairot
patērētāju uzticēšanos visā ES, kas dod labumu arī uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar pārrobežu tirdzniecību
ES vienotajā tirgū.

Banku un finanšu
pakalpojumi
ES strādā, lai uzturētu spēcīgu un
drošu finanšu sistēmu un lai vienotais
tirgus varētu piedāvāt patērētājiem un
uzņēmumiem tos finanšu produktus, kuri
tiem ir vajadzīgi.

 E i r o pa s S av i e n ī b a . K as i r E S u n ko tā da r a
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Finanšu iestādēm un tirgiem un būtiska loma ES ekonomikas stabilitātē un izaugsmē. Tie nodrošina finanšu
līdzekļus mājsaimniecībām un uzņēmumiem, ļauj cilvēkiem ietaupīt un ieguldīt, nodrošina apdrošināšanu pret
riskiem un vienkāršo maksājumus.
Nepilnīgai finanšu sistēmas darbībai var būt tālejošas sekas. 2008. gada finanšu krīze pierādīja, ka neviena
ES valsts nevar vienatnē pārvaldīt finanšu sistēmu un pārraudzīt finanšu stabilitātes riskus. Krīzes rezultātā ES
īstenoja vērienīgas reformas, lai stiprinātu finanšu sistēmu un ES spēju tikt galā ar finanšu un ekonomikas satricinājumiem nākotnē. To vidū bija noteikumu stiprināšana, lai aizsargātu ieguldījumus bankas grūtību gadījumā.

Ko ES dara
ES mērķis ir izveidot spēcīgu, drošu finanšu sektoru, stiprinot
finanšu iestāžu uzraudzību un regulējot sarežģītus finanšu
produktus. Eiropas Komisija uzrauga, cik efektīvas ir reformas,
kas ieviestas pēdējo desmit gadu laikā un palīdzēs padarīt finanšu sistēmu stabilāku un noturīgāku. Tā arī turpinās novērst
pārējos riskus un uzturēt tiesisko regulējumu atbilstoši tehnoloģiskajam progresam un notikumiem ekonomikā.
http://bit.ly/2i4u9Bw

Ar vienoto noteikumu kopumu tika izveidoti vienoti noteikumi
banku kapitāla prasību uzraudzībai, labākai ieguldītāju aizsardzībai un grūtībās nonākušu banku pārvaldībai. Banku savienība mainīja banku uzraudzību un noregulējumu no valstu līmeņa uz ES līmeni 19 dalībvalstīs, kuras ir
eirozonā. Ar kapitāla tirgu savienību ir izveidots nepieciešamais pamats kapitāla mobilizācijai Eiropā
un tā novirzīšanai uz visiem uzņēmumiem, tostarp maziem un vidējiem, kā arī infrastruktūras projektiem, kuriem tas ir nepieciešams, lai paplašinātos un radītu jaunas darbvietas.
Joprojām nav izveidots pilnīgi integrēts ES vienotais tirgus patērētāju finanšu pakalpojumiem, kas lielā mērā joprojām darbojas valstu līmenī. Tas sarežģī patērētāju pārrobežu piekļuvi finanšu produktiem,
piemēram, bankas kontiem, kredītkartēm, hipotekārajiem aizdevumiem un pārrobežu apdrošināšanai,
vai šo produktu nodošanu pāri robežām. ES strādā, lai finanšu pakalpojumi būtu ērtāki patērētājiem un
mazajiem investoriem. Piemēram, tā ir īstenojusi pasākumus, lai garantētu ES mēroga tiesības piekļūt
pamata bankas kontiem. Tā arī mēģina izmantot digitalizācijas un tehnoloģiskā progresa potenciālu,
lai uzlabotu patērētāju piekļuvi finanšu pakalpojumiem.
Ilgtspējīgas finanses ir finanšu nodrošināšana ieguldījumiem, ņemot vērā vides, sociālos un pārvaldības apsvērumus. ES pēta iespējas, kā integrēt šos apsvērumus savā finanšu politikas regulējumā, lai
mobilizētu finansējumu ilgtspējīgai izaugsmei.

Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/banking-and-finance_lv

@EU_Finance

Konkurence
ES konkurences noteikumu mērķis
ir nodrošināt, ka visi uzņēmumi
vienotajā tirgū konkurē godīgos un
līdzvērtīgos apstākļos, lai dotu labumu
patērētājiem, uzņēmumiem un Eiropas
ekonomikai kopumā.

Ko ES dara
Komisija rīkojas šādās situācijās:
●●

●●

●●
●●

●●

karteļi un citas nelikumīgas uzņēmumu vienošanās, kas vērstas uz izvairīšanos no konkurences vai
mēģinājumiem piemērot mākslīgi augstas cenas;
dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, kad tirgū dominējošs uzņēmums mēģina izspiest
konkurentus;
uzņēmumu apvienošanās un līdzīgas uzņēmumu vienošanās, kas var ietekmēt konkurenci vienotajā tirgū;
finansiāls atbalsts uzņēmumiem (valsts atbalsts), ko ES dalībvalstu valdības sniedz uzņēmumiem un kas var kropļot konkurenci vienotajā tirgū; un
konkurences kultūras veicināšana starptautiskā mērogā.

ES izmeklēšana pret konkurenci vērstas prakses jomā var ietvert ne tikai preces, bet arī profesijas
un pakalpojumus. Komisija uzrauga palīdzību, ko dalībvalstu valdības piešķir uzņēmumiem (valsts
atbalsts), lai nodrošinātu, ka tas nerada konkrētiem uzņēmumiem netaisnīgas priekšrocības pār konkurentiem. Tas palīdz padarīt Eiropu godīgāku un veicina izaugsmi. Valsts atbalsts ir pieļaujams, ja tas
palīdz mazāk attīstītiem reģioniem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, veicina pētniecību un izstrādi,
vides aizsardzību, apmācību, nodarbinātību vai kultūru.
Kā piemēru nelikumīgam valsts atbalstam var minēt
2016. gada Komisijas secinājumu, ka Īrija ir piešķīrusi nepamatotus nodokļu atvieglojumus līdz EUR 13 miljardu
apmērā uzņēmumam Apple. Saskaņā ar ES valsts atbalsta
noteikumiem tas ir nelikumīgi, jo tas ļāva Apple maksāt ievērojami mazāk nodokļu nekā citiem uzņēmumiem. Tagad Īrijai
ir jāatgūst nelikumīgais atbalsts. Lieliem uzņēmumiem ir aizliegts radīt sev izdevīgus noteikumus, lai uzspiestu nosacījumus, kas sarežģī citu piegādātāju vai klientu iespējas konkurēt.
Piemēram, 2017. gadā Eiropas Komisija piemēroja Google
http://bit.ly/2bOwMln
EUR 2,42 miljardu sodu par dominējošā stāvokļa izmantošanu tirgū, jo savos meklēšanas rezultātos tas kā pirmos norādīja pats savus cenu salīdzināšanas pakalpojumus, bet savus
konkurentus rezultātu sarakstā norādīja zemāk. Citi piemēri Eiropas Komisijas risinātajām lietām ir
apskatāmi vietnē http://europa.eu/!Gt39gW.
Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/competition_lv

@EU_Competition
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Kopā ar valstu konkurences iestādēm un valstu tiesām Eiropas Komisija stiprina ES konkurences politiku un
noteikumus, lai nodrošinātu labāku tirgu darbību un godīgu uzņēmumu savstarpējo konkurenci. Tas palīdz samazināt cenas un uzlabot kvalitāti, veicina inovācijas un efektivitāti, kā arī nodrošina lielāku izvēli patērētājiem.

Nodokļu
politika
Valstu valdības ir atbildīgas par nodokļu
likmju noteikšanu un nodokļu iekasēšanu,
savukārt ES nodrošina, ka cilvēki un
uzņēmumi no citām dalībvalstīm netiek
diskriminēti un nodokļi netraucē ES vienoto
tirgu.
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Dalībvalstu valdības var lielā mērā brīvi izstrādāt savus nodokļu tiesību aktus, ņemot vērā nacionālās prioritātes. Taču, to darot, tām ir jāievēro noteikti pamatprincipi, piemēram, nediskriminēšana un brīvas preču un pakalpojumu aprites princips vienotajā tirgū. Arvien vairāk uzņēmumu un cilvēku ir aktīvi vairāk nekā vienā valstī,
kas likumīgi atvieglo viņu iespējas maksāt pēc iespējas mazāk nodokļu (nodokļu apiešana) vai nemaksāt nodokļus (izvairīšanās no nodokļu maksāšanas). Viena valsts nevar atrisināt šīs problēmas, tāpēc ES dalībvalstis
sadarbojas, lai nodrošinātu, ka nodokļi tiek iekasēti godīgi.

Ko ES dara
ES ir tieša loma nodokļu celšanā vai nodokļu likmju noteikšanā. ES uzdevums ir pārskatīt valstu nodokļu noteikumus, lai nodrošinātu, ka tie atbilst noteiktiem ES politikas virzieniem, piemēram:
●●
●●
●●
●●

veicināt ekonomisko izaugsmi un darbvietu radīšanu;
nodrošināt brīvu preču, pakalpojumu un kapitāla apriti ES vienotajā tirgū;
nodrošināt, ka uzņēmumiem vienā valstī nav netaisnīgas priekšrocības pār konkurentiem citā valstī;
nodrošināt, ka nodokļi nediskriminē patērētājus, darba ņēmējus vai uzņēmumus no citām ES valstīm.
Visu dalībvalstu valdībām ir jāvienojas, kad tiek pieņemti ES
lēmumi nodokļu jomā, lai tiktu ņemtas vērā katras ES valsts
intereses. Attiecībā uz dažiem nodokļiem, piemēram, pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli degvielai, tabakai un
alkoholam, dalībvalstis ir vienojušās lielā mērā saskaņot savus
noteikumus un minimālās likmes, lai izvairītos no negodīgas
konkurences vienotajā tirgū.

http://bit.ly/2i2gsCX

Nodokļu likumi vienā dalībvalstī nedrīkst ļaut cilvēkiem vai
uzņēmumiem izvairīties no nodokļu maksāšanas citā. Lai risinātu šo problēmu, ir svarīga ES mēroga rīcība, un pēdējo gadu
gaitā ir panākts būtisks progress, tostarp pieņemts ES rīcības
plāns, lai cīnītos pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos
no nodokļu maksāšanas.

Nodokļu administrēšanas sistēmu cieša koordinēšana arī palīdz neļaut uzņēmumiem izmantot trūkumus dažādu valstu sistēmās ar mērķi samazināt maksājamo nodokļu apmēru.

Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/taxation_lv

@EU_Taxud

Muita
ES muitas savienība nozīmē, ka visas
dalībvalstis strādā kopā, lai nodrošinātu ES
importēto preču brīvu apriti un to, ka tās ir
drošas cilvēkiem, dzīvniekiem un videi.

Muitas politika ir viena no dažām Eiropas Savienības ekskluzīvajām kompetencēm. Eiropas Komisija ierosina
tiesību aktus ES muitas jautājumos un pārliecinās, ka tie tiek īstenoti.

Ko ES dara
Praksē ES muitas savienību pārvalda 28 valstu muitas dienesti, kas darbojas kā viens veselums. Tie aizsargā patērētājus
no precēm, kas var būt bīstamas vai kaitēt viņu veselībai, kā
arī aizsargā dzīvniekus un vidi no augu un dzīvnieku slimībām.
Tie arī palīdz cīņā ar organizēto noziedzību un terorismu, kā arī
nodrošina, ka netiek nelikumīgi izvesti Eiropas dārgumi.

http://bit.ly/1Tn9RIH

Muitas dienesti arī nepieļauj nelikumīgu atkritumu eksportu, jo
viens no to galvenajiem uzdevumiem ir vides aizsardzība. Uzņēmumiem muitas savienība nozīmē, ka neatkarīgi no tā, kurā
ES vietā preces tiek ievestas, tiek piemēroti vieni un tie paši
noteikumi, un, kad preces ir muitotas, tās drīkst brīvi pārvadāt
un tirgot jebkur ES muitas savienības teritorijā.

2015. gadā vairāk nekā 2000 ES muitas punktos, kas strādā 365 dienas gadā, tika apstrādāti 293 miljoni muitas deklarāciju.
ES muitas politika šobrīd koncentrējas uz šādām jomām:
●●
●●
●●
●●

nodrošināt, ka visas dalībvalstis muitas savienībā efektīvi strādā kopā;
ierosināt tiesību aktus un procedūras lielākai pilsoņu drošībai un aizsardzībai;
palīdzēt ES valstīm apmainīties ar informāciju, kas var noderēt muitas aģentūrām; un
nodrošināt preču brīvu pārvietošanu no vienas valsts uz citu ES vienotajā tirgū.

Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/customs_lv

@EU_Taxud
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Muitas savienība nozīmē, ka iesaistītās valstis piemēro vienādus tarifus precēm, kas no pārējās pasaules
importētas to teritorijā, bet iekšējā tirgū nepiemēro tarifus vispār. ES gadījumā tas nozīmē, ka muitas nodoklis
nav jāmaksā, ja preces tiek transportētas no vienas dalībvalsts uz citu.

Kultūra
un plašsaziņas
līdzekļi
ES strādā, lai saglabātu Eiropas kopējo
kultūras mantojumu un nodrošinātu
tā pieejamību visiem. Tā atbalsta
mākslu un palīdz mūsu radošajām
un audiovizuālajām nozarēm augt, jo
īpaši ar programmas “Radošā Eiropa”
palīdzību.
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Kultūra un radošums ir Eiropas projekta pamats un ES kultūras politikas būtība. ES cenšas aizsargāt kultūras
mantojumu un dažādību visās valstīs un izmantot kultūras un radošo nozaru ieguldījumu darbvietu radīšanā un izaugsmes veicināšanā, ievērojot principus, kas noteikti Eiropas darba kārtībā kultūrai. Šīs nozares
2014. gadā veidoja 4,5 % ES IKP un aptuveni 3,8 % darbaspēka (8,5 miljoni cilvēku). ES politikas mērķis ir arī
risināt kopējas problēmas, piemēram, pāreju uz digitālo ražošanu un saturu, kā arī rosināt inovāciju kultūras
nozarē.

Ko ES dara
Programmas “Radošā Eiropa” mērķis tās 7 gadu darbības laikā ir stiprināt Eiropas kultūras un radošās nozares un sniegt
finansējumu 250 000 mākslinieku un kultūras nozares profesionāļu, 2000 kinoteātru, 800 filmu un 4500 grāmatu tulkojumu. Tās ietvaros tiek ieguldīti EUR 1,46 miljardi, lai:
●●
●●

●●

http://bit.ly/2jmBE3d
●●

veicinātu Eiropas kultūru un valodu daudzveidību;
veicinātu ekonomisko izaugsmi un konkurenci radošajās nozarēs;
palīdzētu radošajām un kultūras nozarēm maksimāli izmantot digitālās tehnoloģijas un radīt jaunus uzņēmējdarbības modeļus; un
piedāvāt radošus darbus plašākai auditorijai Eiropā un pasaulē.

Komisija arī koordinē politikas izstrādi, pētniecību un ziņošanu virknē tematu — no medijpratības un
digitālās izplatīšanas līdz kultūras mantojuma saglabāšanai un kultūrai ārējās attiecībās. Tā arī sekmē
sadarbību un mācīšanos no līdzbiedriem dalībvalstīs atvērtās koordinācijas metodes ietvaros. “Radošā Eiropa” arī veicina tādas iniciatīvas kā ES balvas kultūras mantojuma, arhitektūras, literatūras un
mūzikas jomā un Eiropas kultūras galvaspilsētas iniciatīvu.
ES politika audiovizuālajā un plašsaziņas līdzekļu jomā ir veidota ar mērķi nodrošināt, ka audiovizuālajiem medijiem (filmām, televīzijai un video), tāpat kā citām precēm un pakalpojumiem, piemēro
ES mēroga noteikumus, lai nodrošinātu to brīvu un godīgu apriti vienotajā tirgū neatkarīgi no formāta.
Saskaņā ar galvenajiem noteikumiem ES valstīm ir savstarpēji jāsaskaņo tādi jautājumi kā bērnu un
patērētāju aizsardzība, mediju plurālisma nodrošināšana, kultūru daudzveidības saglabāšana, kā arī
rasu un reliģiskā naida apkarošana. ES noteikumi arī veicina Eiropas filmu un cita satura izstrādi un
izplatīšanu ar mērķi veicināt kultūru daudzveidību.
2018. gads ir Eiropas kultūras mantojuma gads.
Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/culture-and-media_lv

facebook.com/CreativeEuropeEU

@europe_creative

Jaunatne
ES politika palīdz sniegt jauniešiem
vairāk iespēju izglītībā un darba tirgū,
kā arī nodrošināt viņu pilnīgu iesaisti
visās sabiedrības dzīves jomās.

http://bit.ly/2iP7RAy

Ko ES dara

ES ir izveidojusi vairākas programmas un iniciatīvas, lai palīdzētu jauniešiem Eiropā aktīvāk darboties
sabiedrībā un gūt labumu no pieredzes citā valstī. Tās jo īpaši ietver turpmāk aprakstītos pasākumus.
●●

●●

●●

●●

●●

Erasmus+ ir ES programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta atbalstam Eiropā. Ar
EUR 14,7 miljardu budžetu tas dos iespējas vairāk nekā 4 miljoniem eiropiešu studēt, stažēties, gūt
pieredzi un darboties kā brīvprātīgajiem ārzemēs.
Komisija uzsver nepieciešamību veidot strukturētu dialogu kā līdzekli komunikācijai starp jauniem
cilvēkiem un lēmumu pieņēmējiem, lai jauniešus tieši iesaistītu politikas veidošanā. Tas tiek organizēts 18 mēnešu ciklos, un katrs strukturētā dialoga cikls koncentrējas uz īpašu tēmu un sniedz
jauniešiem iespēju izteikties par konkrētām tēmām.
Programma “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” palīdz nodrošināt jauniem Eiropas uzņēmējiem
prasmes, kas nepieciešamas maza uzņēmuma dibināšanai un vadīšanai.
Eiropas Solidaritātes korpuss ir jauna ES iniciatīva, kuras mērķis ir sniegt iespējas jauniem cilvēkiem darboties brīvprātīgi vai strādāt tādos projektos savā valstī vai ārzemēs, kas dod labumu
kopienām un cilvēkiem visā Eiropā.
Garantija jauniešiem ar EUR 8,8 miljardu finansējumu veicina jaunatnes nodarbinātību, nodrošinot,
ka visi jaunieši vecumā līdz 25 gadiem saņem kvalitatīvu un konkrētu darba, prakses, stažēšanās
vai tālākizglītības piedāvājumu četru mēnešu laikā pēc formālās izglītošanās pārtraukšanas vai
kļūšanas par bezdarbnieku.

Eiropas jaunatnes portālā ir sniegta informācija par šīm un citām ES iniciatīvām jauniem cilvēkiem
visā Eiropā, savukārt Eiropas darbvietu mobilitātes portāls EURES arī palīdz sazināties darba meklētājiem un uzņēmumiem, kuri piedāvā darbu visā ES un Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē.

Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/youth_lv

facebook.com/EuropeanYouthEU/

@EuropeanYouthEU
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Jaunu cilvēku sociālā iekļaušana ir svarīga Eiropas sabiedrībai
un demokrātijai. ES jaunatnes stratēģija veicina jaunu cilvēku
veselību un labklājību, iesaistīšanos sabiedrībā, brīvprātīgajās
darbībās, nodarbinātībā un uzņēmējdarbībā. ES jaunatnes politika arī piedāvā jauniem cilvēkiem iespēju novērst izglītības
un prasmju trūkumus, tādējādi ļaujot viņiem sniegt ieguldījumu sabiedrībā. Tas ir īpaši svarīgi, jo jauniešu bezdarbs joprojām ir ievērojami augsts.

Sports
ES popularizē ieguvumus veselībai un
pozitīvas vērtības, kas saistītas ar sportu,
atbalsta politikas veidotāju sadarbību un
dialogu ar sporta organizācijām, kā arī
risina tādas problēmas kā dopings, spēļu
rezultātu sarunāšana un vardarbība.
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Sports un vingrošana ir neatņemama dzīves sastāvdaļa miljoniem eiropiešu. Sports ne tikai uzlabo veselību un
veicina labsajūtu, bet arī palīdz risināt tādas problēmas kā rasisms, sociālā atstumtība un dzimumu nevienlīdzība. Sportam ir arī būtiskas ekonomiskās priekšrocības, un tas ir svarīgs līdzeklis ES ārējās attiecībās. ES
politika sportā tagad galvenokārt tiek īstenota programmas Erasmus+ ietvaros.

Ko ES dara
ES koncentrējas uz sportu kā līdzekli, kas palīdz cilvēkiem būt veselīgiem, veidot kopienas, veicināt
sociālo iekļaušanu un sekmēt līdzvērtīgas iespējas.
●●

●●

●●
●●
●●

Erasmus+ līdzfinansē iniciatīvas, lai palīdzētu radīt, kopīgot un īstenot inovatīvas idejas un praksi,
lai veicinātu tautas sportu. “Erasmus+ sports” palīdz attīstīt sporta Eiropas dimensiju, veicinot sporta organizāciju, valstu iestāžu un citu ieinteresēto personu savstarpējo sadarbību.
Sports var mazināt sociālās atšķirības, nodrošināt pilnvērtīgas iespējas un palīdzēt attīstīt līdera
prasmes. ES dalībvalstis, kuras piesakās Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības
fonda dotācijām, tiek aicinātas iekļaut savās darbībās projektus, kuros ar sportu tiek veicināta sociālā iekļaušana. #BeInclusive ES sporta balva godina organizācijas, kuras izmanto sporta sniegtās
iespējas, lai vairotu nelabvēlīgākā situācijā esošu grupu sociālo iekļaušanu.
Eiropas Sporta nedēļā eiropieši tiek aicināti būt aktīvi ikdienā.
Eiropas Komisija mudina sporta organizācijas īstenot labu pārvaldību.
Eiropas Komisija pakāpeniski iekļauj sportu divpusējos nolīgumos ar valstīm ārpus ES.
Par ES dalībvalstu sadarbību sportā ir panākta vienošanās
daudzgadu ES darba plānā sportam. Pēdējā (2017.–2020. gadam) ir noteiktas trīs prioritātes: sporta integritāte, sporta
ekonomiskais aspekts un sports sabiedrībā. Eiropas Komisija
sadarbojas ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, lai
veicinātu sporta nozīmi un rastu risinājumus problēmām Eiropas sportā.

Eirobarometra aptaujā par sportu un fiziskām aktivitātēm ir
secināts, ka ES pilsoņi nenodarbojas ar sportu pietiekami bieži.
ES veselības politika veicina sportošanu, gan ES valstīm un
http://bit.ly/2BlTjAc
ieinteresētajām personām daloties paraugpraksē, gan ar ES
platformu diētas, fiziskās aktivitātes un veselības jomā, kas
piedāvā forumu cīņai ar nevēlamām tendencēm. ES pamatnostādnes fiziskās aktivitātes jomā (2008. gads) un Padomes Ieteikums par veselību veicinošu
fizisko aktivitāšu popularizēšanu dažādās nozarēs (2013. gads) skaidro, kā aktivitātes ir iespējams
veicināt ar valstu politikas virzieniem.
Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/sport_lv

facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/

@EUSport

Budžets
ES budžets palīdz gādāt par
lietām, kas eiropiešiem ir svarīgas.
Apvienojot resursus ES līmenī,
dalībvalstis var sasniegt vairāk nekā
katra atsevišķi.

Ekonomikas un finanšu krīzes laikā ES budžets apliecināja sevi kā spēcīgs instruments investīciju atbalstam.
Tā kā daudzās dalībvalstīs bija vērojams būtisks budžeta saspīlējums, ES budžets un jo īpaši strukturālie fondi
pēc 2008. gada kļuva par stabilizācijas faktoru ieguldījumiem izaugsmē un darbvietu radīšanā. Nesen budžetā tika iekļauta arī ES ārējo robežu pārvaldība un ES reaģēšana uz bēgļu krīzi un organizētās noziedzības un
terorisma draudiem.

Ko ES dara
ES izstrādā ilgtermiņa izdevumu plānus (daudzgadu finanšu
shēma), kas nodrošina stabilu pamatu budžeta izpildei vismaz
piecus gadus. Pašreizējā daudzgadu finanšu shēma aptver
2014.–2020. gadu un ļauj ES šajā periodā ieguldīt aptuveni
EUR 1 triljonu.

http://Europa.eu/!Xv33Tb

Gada budžets tiek pieņemts demokrātiski. Vispirms Eiropas
Komisija ierosina budžetu. Pēc tam valstu valdības (ar Eiropas
Savienības Padomes starpniecību) un tieši ievēlētais Eiropas
Parlaments apstiprina priekšlikumu. Tas kļūst par nākamā
gada budžetu. Aptuveni 94 % budžeta tiek iztērēti dalībvalstīs un ārpus ES attīstības un humānās palīdzības nolūkos, bet
6 % tiek iztērēti ES administrācijai.

Gada budžets 2017. gadā bija aptuveni EUR 158 miljardi — liela summa absolūtos skaitļos, taču tas
ir tikai 1 % no naudas, ko katru gadu saražo dalībvalstu ekonomikas. Aptuveni 80 % ES budžeta tiek
finansēti no valstu maksājumiem, ņemot vērā nacionālo kopienākumu un pievienotās vērtības nodokli.
Katru gadu pēc Padomes ieteikuma Eiropas Parlaments lemj, vai apstiprināt to, kā Komisija ir izpildījusi
ES budžetu. Šī procedūra nodrošina pilnīgu pārskatatbildību un pārredzamību. Kad budžeta izpilde ir
apstiprināta, attiecīgā gada konti tiek oficiāli slēgti.

Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/budget_lv
Eiropas Komisijas pārdomu dokuments par ES finanšu nākotni

facebook.com/EUbudget

@EU_Budget
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Ar ES budžetu tiek atbalstīta virkne politikas virzienu, kas tiek īstenoti Eiropas Savienībā, un tas ir palīdzējis
ES nostiprināt tās spēcīgo vadošo pozīciju starptautiskajā telpā cīņā ar klimata pārmaiņām, turklāt tā ir lielākā
humānās palīdzības un attīstības palīdzības sniedzēja pasaulē.

Cīņa pret
krāpšanu
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai
nodrošina, ka nodokļu maksātāju
nauda tiek izmantota pēc iespējas
efektīvāk, izmeklējot krāpšanas,
korupcijas un nelikumīgas ES līdzekļu
izmantošanas lietas.
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Korupcija un krāpšana var būtiski kaitēt ekonomikai un iedragāt pilsoņu uzticību demokrātiskām iestādēm
un procesiem. Tomēr institucionālā korupcija nav vienīgais drauds. Cigarešu kontrabanda, izvairīšanās no ievedmuitas nodokļa par apaviem un apģērbiem, subsīdiju saņemšana par apelsīnu audzēšanu neesošās saimniecībās —
ir daudz krāpniecības piemēru, kas var prasīt Eiropas nodokļu
maksātāju naudu. Tiek lēsts, ka korupcija vien ES ekonomikai
izmaksā EUR 120 miljardus gadā, kas ir nedaudz mazāk nekā
ES gada budžets.

http://bit.ly/1lBCacz

Lai cīnītos ar šiem draudiem, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) izmeklē krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības ar ES līdzekļiem, smagus ES darbinieku un ES
iestāžu pārkāpumus, kā arī palīdz iestādēm formulēt un īstenot politikas virzienus krāpšanas novēršanai un apzināšanai.
Birojs ir Eiropas Komisijas struktūrvienība, taču izmeklēšanas
uzdevumā darbojas pilnīgi neatkarīgi.

Ko ES dara
Kad Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai ir izvērtējis un pamatojis iespējamas korupcijas vai krāpšanas lietu saistībā ar ES līdzekļiem, tiek sākta izmeklēšana. Šī izmeklēšana var ietvert intervijas un telpu
pārbaudi. Birojs arī koordinē lietā iesaistītās dalībvalsts krāpšanas apkarošanas aģentūru pārbaudes.
Kad izmeklēšana ir pabeigta, birojs iesaka ES iestādēm un iesaistīto valstu valdībām, kā rīkoties tālāk:
parasti tā ir kriminālizmeklēšanas sākšana, finanšu līdzekļu atgūšana vai citi disciplināri pasākumi. Pēc
tam tas uzrauga, kā šie ieteikumi tiek īstenoti.
Valstu muitas dienesti regulāri īsteno muitas operācijas kopā ar biroju (un citām ES aģentūrām), lai
apturētu kontrabandu un krāpšanu noteiktās augsta riska jomās un apzinātos maršrutos. Piemēram,
2016. gadā Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai finansētās muitas operācijās tika izņemti 11 miljoni
cigarešu, kā arī simtiem tūkstoši viltotu pusvadītāju un tūkstošiem litru dīzeļdegvielas.
Birojs arī palīdz izstrādāt, uzraudzīt un īstenot ES krāpšanas apkarošanas politikas virzienus, cieši sadarbojoties ar Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienības Padomi.

Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/info/topics/fraud-prevention_lv

@OLAFPress
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Kā Eiropas Savienība

pieņem lēmumus

1

KAS IR KAS
Eiropas Savienības pamatā ir tiesiskums. Tas nozīmē,
ka ikviens ES veiktais pasākums balstās uz līgumiem,
kurus brīvprātīgi un demokrātiski ir apstiprinājušas
visas ES dalībvalstis. Līgumus apspriež un pieņem
visas ES dalībvalstis, un pēc tam tie tiek ratificēti
parlamentā vai referendumā.

Nesen ES vienojās par Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā; tas ir starpvaldību līgums, ar kuru
dalībvalstīm ir noteikta prasība izveidot stingrus noteikumus, lai nodrošinātu līdzsvarotu valsts budžetu,
un ar kuru tiek stiprināta eirozonas pārvaldība.

Līgumos ir noteikti Eiropas Savienības mērķi un izklāstīti noteikumi ES iestāžu darbībai, lēmumu pieņemšanai un attiecībām starp ES un tās dalībvalstīm.
Tie tiek grozīti katru reizi, kad ES pievienojas jaunas
dalībvalstis. Periodiski tie ir grozīti arī tāpēc, lai reformētu Eiropas Savienības iestādes un piešķirtu tai
jaunas atbildības jomas.

Lēmumu pieņemšanā ES līmenī ir iesaistītas dažādas
ES iestādes, proti:

Pēdējais reformu līgums — Lisabonas līgums — stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī. Iepriekšējie līgumi
tagad ir iekļauti pašreizējā konsolidētajā versijā, kas
aptver Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par
Eiropas Savienības darbību.

●●

Eiropas Parlaments;

●●

Eiropadome;

●●

Eiropas Savienības Padome;

●●

Eiropas Komisija.

Parasti Eiropas Komisija ierosina jaunus tiesību aktus
un Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome
(saukta arī par Padomi) tos pieņem. Dalībvalstis un
attiecīgā ES iestāde vai iestādes tos īsteno.
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un rīkojas

Politiskās grupas Eiropas Parlamentā

Sociālistu un demokrātu
progresīvās alianses grupa

189
Eiropas Konservatīvie
un reformisti

Eiropas Tautas partija
(Kristīgie demokrāti)

73
Eiropas Liberāļu un
demokrātu apvienība

215

Pie politiskajām grupām
nepiederošie deputāti

68

18
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Eiropas Apvienotā kreiso un
Ziemeļvalstu Zaļo kreiso
spēku konfederālā grupa

Nāciju un brīvības Eiropa

52

40

Zaļo un Eiropas Brīvās
apvienības grupa

Brīvības un tiešās
demokrātijas Eiropa

42

51
Kopā 748 (3 vietas ir vakantas) — Situācija 2017. gada augustā.

Eiropas Parlaments
Eiropas Parlamentu ievēl ES pilsoņi tiešās vēlēšanās,
kas notiek reizi piecos gados (pēdējās vēlēšanas
2014. gadā). Katra dalībvalsts ievēl noteiktu skaitu
deputātu; vietu sadalījums ir atkarīgs no iedzīvotāju
skaita katrā dalībvalstī. Parlamenta sanāksmes notiek gan Briselē, gan Strasbūrā. Pašreizējais Eiropas
Parlamenta priekšsēdētājs ir Antonio Tajāni.

●●

●●

ievēlēt Komisijas priekšsēdētāju, ņemot vērā
dalībvalstu priekšlikumus, un pēc tam apstiprināt visu Komisiju;
pārskatīt Komisijas darba programmu un pieprasīt, lai tā ierosina tiesību aktus.

Parlamenta darbā ir divi galvenie posmi.
Eiropas Parlamenta deputāti ir sadalījušies politiskajās grupās un arī komitejās, kas izskata priekšlikumus
jauniem tiesību aktiem dažādās politikas jomās.

●●

Lēmumu pieņemšanas jomā Parlamentam ir šādi
pienākumi:
●●

apstiprināt, grozīt vai noraidīt ES tiesību aktus
kopā ar Eiropas Savienības Padomi, ņemot vērā
Eiropas Komisijas priekšlikumus. Parlaments
un Padome arī kopīgi atbild par ES budžeta (ko
ierosina Eiropas Komisija) pieņemšanu;

●●

lemt par starptautiskiem nolīgumiem;

●●

lemt par ES paplašināšanos;

●●

Komitejas sagatavo tiesību aktus: Parlamentā
ir 20 komitejas un divas apakškomitejas, katra
atbildīga par konkrētu politikas jomu. Komitejas
izskata tiesību aktu priekšlikumus, un Eiropas
Parlamenta deputāti un politiskās grupas var
ierosināt grozījumus vai ierosināt noraidīt piedāvāto tiesību aktu. Šie jautājumi tiek apspriesti
arī politiskajās grupās, pirms tās lemj, kā balsot
par konkrētu jautājumu.
Plenārsēdēs tiek apstiprināti, grozīti vai noraidīti
tiesību akti: to laikā Eiropas Parlamenta deputāti
pulcējas vienā telpā gala balsojumam par ierosinātajiem tiesību aktiem un ierosinātajiem grozījumiem. Plenārsēdes parasti notiek Strasbūrā,
bet papildu sesijas tiek organizētas Briselē.

Eiropas Savienības Padome

Eiropadomi, kas atrodas Briselē, veido visu ES valstu
vai to valdību vadītāji, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un
drošības politikas jautājumos. Pašreizējais Eiropadomes priekšsēdētājs ir Donalds Tusks.

Padome kopā ar Eiropas Parlamentu ir galvenā ES
lēmējinstitūcija. Tās pilnais nosaukums ir Eiropas Savienības Padome. Padomē tiekas dalībvalstu ministri,
lai apspriestu, grozītu un pieņemtu tiesību aktus un
koordinētu politikas virzienus. Ministri ir pilnvaroti uzņemties saistības savas valdības vārdā, lai īstenotu
darbības, par kurām vienojas sanāksmēs. Padomes
prezidentvalsts pilnvaras ik pēc sešiem mēnešiem
pārņem cita dalībvalsts, un tās uzdevums ir vadīt
visas Padomes sanāksmes un izstrādāt darba
kārtību.

Eiropadome apvieno ES līderus, lai noteiktu ES politikas darba kārtību. Eiropadome ir ES dalībvalstu politiskās sadarbības augstākais līmenis. Eiropadome
tiekas sanāksmēs (parasti reizi ceturksnī), kurās piedalās ES līderi, un to vada Eiropadomes priekšsēdētājs, kuru ievēl pati Eiropadome uz 2,5 gadiem (pilnvaru termiņu var pagarināt vienu reizi). Priekšsēdētājs
var sasaukt arī papildu sanāksmes, lai risinātu steidzamus jautājumus.

Padome:
●●

Eiropadome parasti pieņem lēmumus vienprātīgi vai
dažos gadījumos ar kvalificētu balsu vairākumu. Balsot var tikai valstu vai valdību vadītāji.

●●

Eiropadome:

●●

●●

●●

●●

●●

lemj par ES vispārējo darbības virzienu un politiskajām prioritātēm, bet nepieņem likumus;
risina sarežģītus un jutīgus jautājumus, kurus
nevar atrisināt starpvaldību sadarbības zemākajos līmeņos;
nosaka ES kopējo ārpolitiku un drošības politiku,
ņemot vērā ES stratēģiskās intereses un aizsardzības aspektus;
nominē un ieceļ kandidātus noteiktos augsta
profila ES amatos, piemēram, Eiropas Komisijas
priekšsēdētāju vai Eiropas Centrālās bankas
priekšsēdētāju.

Katrā jautājumā Eiropadome var:
●●

●●

lūgt Eiropas Komisiju izstrādāt priekšlikumu tā
risināšanai;
nodot to Eiropas Savienības Padomei izskatīšanai.

●●

●●

pamatojoties uz Eiropas Komisijas priekšlikumiem, kopā ar Eiropas Parlamentu apspriež un
pieņem ES tiesību aktus;
koordinē ES valstu politiku;
izstrādā ES ārpolitiku un drošības politiku, ņemot
vērā Eiropadomes vadlīnijas;
slēdz līgumus starp ES un citām valstīm vai
starptautiskām organizācijām;
kopā ar Eiropas Parlamentu pieņem ES gada
budžetu.

Ministri apmeklē tās sanāksmes, kas saistītas ar politikas virzienu, kurā viņi darbojas. Piemēram, vides
ministri piedalās Vides padomes sanāksmēs. Ministri
tiekas vairākas reizes gadā, lai pieņemtu lēmumus
saistībā ar ES, savukārt valdību amatpersonas tiekas
visu gadu, lai detalizēti apspriestu politiku.
Lai lēmumu pieņemtu, parasti ir nepieciešams kvalificēts balsu vairākums, kas definēts kā 55 % dalībvalstu (16 no pašreizējām 28 dalībvalstīm), kuras
pārstāv vismaz 65 % ES iedzīvotāju. Lai bloķētu lēmumu, ir nepieciešamas vismaz četras valstis, kas
pārstāv vismaz 35 % ES iedzīvotāju. Tomēr atsevišķās jomās, piemēram, ārpolitikā un nodokļu politikā,
ir nepieciešams vienprātīgs lēmums (visas dalībvalstis “par”) un procesuālos un administratīvos jautājumos ir nepieciešams vienkāršs balsu vairākums.

51

 E i r o pa s S av i e n ī b a . K as i r E S u n ko tā da r a

Eiropadome

Eiropas Savienības Padomi nedrīkst jaukt ar Eiropas
Padomi, kas ir nevis Eiropas Savienības struktūra, bet
gan starptautiska organizācija, kas tika izveidota, lai
veicinātu demokrātiju un aizsargātu cilvēktiesības un
tiesiskumu Eiropā. Tās sastāvā ir 47 Eiropas valstis,
tostarp 28 ES dalībvalstis.

Eiropas Komisija

 E i r o pa s S av i e n ī b a . K as i r E S u n ko tā da r a

52

Eiropas Komisija ir galvenā iestāde, kas vada ES darbību ikdienā. Tā ir vienīgā ES iestāde, kas var ierosināt
tiesību aktus (bieži vien pēc Eiropas Parlamenta vai
Padomes lūguma), lai gan par tiem balso Parlaments
un Padome. Lielākā daļa Komisijas darba notiek Briselē un Luksemburgā, taču visu ES dalībvalstu galvaspilsētās ir EK pārstāvniecības.
Komisiju veido 28 komisāru kolēģija, pa vienam komisāram no katras dalībvalsts, un tajā ietilpst arī
priekšsēdētājs (kopš 2014. gada Žans Klods Junkers)
un priekšsēdētāja vietnieki.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātiem, Eiropadome par priekšsēdētāju nominēja
Junkeru, un pēc tam par viņu nobalsoja Eiropas Parlaments. Tā bija pirmā reize, kad Eiropas Parlamenta
vēlēšanu rezultāti palīdzēja izlemt, kam vajadzētu
vadīt Eiropas Komisiju. Tā kā 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās visvairāk balsu ieguva Eiropas
Tautas partija, par Komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts tās vadošais kandidāts Žans Klods Junkers.
Kad ir nominēts Komisijas priekšsēdētājs, Eiropas
Savienības Padome, vienojoties ar nominēto priekšsēdētāju, nominē pārējos 27 Komisijas locekļus, un
pēc tam par šiem 28 kandidātiem kā vienu veselumu
balso Eiropas Parlaments. Komisāri tiek nozīmēti par
Komisijas politiskajiem vadītājiem uz 5 gadiem.
Priekšsēdētājs katram komisāram uztic atbildību par
konkrētām politikas jomām.

Komisijas darbinieki ir līdzvērtīgi civildienesta darbiniekiem dalībvalstīs, un to darbs tiek organizēts departamentos jeb ģenerāldirektorātos un dienestos,
līdzīgi kā tas notiek ministrijās valstu līmenī.
Komisijas lēmumi tiek pieņemti, ievērojot komisāru
kolēģijas kolektīvās atbildības principu. Visi komisāri
lēmumu pieņemšanas procesā ir līdzvērtīgi un vienlīdz atbildīgi par šiem lēmumiem. Viņiem nav individuālu lēmumu pieņemšanas pilnvaru, izņemot īpašas
situācijas, kad tas ir atļauts.
28 komisāru vidū ir seši priekšsēdētāja vietnieki (tostarp pirmais priekšsēdētāja vietnieks un Savienības
Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos), kas šīs funkcijas pilda papildus ierastajiem
komisāra pienākumiem. Priekšsēdētāja vietnieki rīkojas priekšsēdētāja vārdā un koordinē darbu savā atbildības jomā kopā ar vairākiem komisāriem. Komisija līdz 2019. gadam ir noteikusi sev 10 prioritātes.
Parasti lēmumi tiek pieņemti vienprātīgi, bet var notikt arī balsošana. Tādā gadījumā lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, un katram komisāram ir viena balss. Pēc tam attiecīgais
ģenerāldirektorāts izskata jautājumu. Parasti tas
notiek tiesību aktu priekšlikumu projektu formā.

Eiropas Savienības aģentūras
Eiropas Savienības darbā palīdz vairākas ES aģentūras, kas ir atsevišķas juridiskas struktūras, kuras
izveidotas, lai veiktu konkrētus uzdevumus saskaņā
ar ES tiesību aktiem. Tās strādā ar jautājumiem un
problēmām, kas ietekmē ES dzīvojošo cilvēku ikdienu.
Tām ir būtiska nozīme, jo tās sniedz ES iestādēm un
dalībvalstīm specializētas zināšanas dažādās jomās,
piemēram, kiberdrošībā, pārtikas un zāļu nekaitīguma jomā, vides aizsardzībā, pamattiesību jomā un
robežu drošības jomā.

2

LĒMUMU PIEŅEMŠANA

Parasti Eiropas Komisija ierosina jaunus tiesību aktus,
kurus pēc tam pieņem Parlaments un Padome. Dažos
gadījumos Padome var to darīt viena pati.
Ir vairāki tiesību aktu veidi, kurus piemēro dažādos
veidos.
●●

●●

●●

●●

Regula ir tiesību akts, kas ir tieši piemērojams
un saistošs visās dalībvalstīs. Dalībvalstīm tā
nav jāpieņem valsts tiesību aktos, lai gan valsts
tiesību aktus var nākties mainīt, lai izvairītos no
pretrunām ar regulu.
Direktīva ir tiesību akts, kas ir saistošs visām
dalībvalstīm vai dalībvalstu grupai, lai sasniegtu konkrētu mērķi. Lai direktīva stātos spēkā,
parasti tā ir jātransponē valstu tiesību aktos.
Svarīgi pieminēt, ka direktīvā ir norādīts sasniedzamais mērķis, taču veids, kādā tas tiek darīts,
ir atkarīgs no katras dalībvalsts individuāli.
Lēmumu var adresēt dalībvalstīm, cilvēku
grupām vai pat atsevišķām personām. Tas
uzliek saistības kopumā. Lēmumus izmanto,
piemēram, lai lemtu par ierosinātu uzņēmumu
apvienošanos.

Parastā likumdošanas procedūra
Parastā likumdošanas procedūra jeb koplēmuma
procedūra ir ES tiesību aktu pieņemšanā visbiežāk
izmantotā procedūra. Tajā Eiropas Parlamentam un
Padomei ir vienlīdzīgas tiesības, un šādā veidā pieņemti tiesību akti ir kopīgi Parlamenta un Padomes
akti. Šo procedūru piemēro lielākajai daļai ES tiesību
aktu, kas aptver plašu nozaru klāstu, piemēram, patērētāju tiesības, vides aizsardzību un transportu.
Parastās likumdošanas procedūras ietvaros Komisija
izstrādā priekšlikumu, kas jāpieņem gan Parlamentam, gan Padomei. Kad priekšlikums ir saņemts, tiek
ievērota turpmāk aprakstītā procedūra.

Pirmais lasījums
●●

●●

Ieteikumi un atzinumi ļauj ES iestādēm paust
savu viedokli dalībvalstīm un dažos gadījumos
pilsoņiem, tie nav saistoši un nerada nekādus
juridiskus pienākumus personām vai struktūrām,
kurām tie adresēti.

Katrs jauna ES tiesību akta priekšlikums ir pamatots
ar konkrētu līguma pantu, ko sauc par priekšlikuma
juridisko pamatu. Tas nosaka, kāda likumdošanas
procedūra ir jāievēro.
Lielākā daļa tiesību aktu tiek izstrādāta, ievērojot tā
saukto parasto likumdošanas procedūru.

●●

Eiropas Parlaments apspriež priekšlikumu savās
komitejās. Šajās komitejās tiek iesniegti apspriešanai visi priekšlikuma grozījumi un par tiem tiek
balsots. Pēc tam priekšlikumu skata Parlamentā
kopumā, un Parlaments par to (un turpmākiem
grozījumiem) balso plenārsēdē.
Padome un dalībvalstis rūpīgi izskata tiesību
aktu. Lielākā daļa apspriežu notiek ierēdņu
darba grupā. Daudzus jautājumus var atrisināt šādā tehniskā līmenī vai līmeņos tieši virs
tā, taču daži jautājumi joprojām ir jāizskata
attiecīgo ministru sanāksmēs. Padome politiski
vienojas par tiesību aktu — tas var būt pirms vai
pēc balsošanas Parlamentā. Kad Parlaments ir
nobalsojis, politiskā vienošanās kļūst par oficiālu
kopējo nostāju. Ja Padomes kopējā nostāja
atšķiras no Parlamenta balsošanas rezultāta,
tiesību akts ir jāizskata otrajā lasījumā, lai
novērstu nesaskaņas.
Parlamenta un Padomes pārstāvji bieži vien
tiekas neoficiāli, lai mēģinātu vienoties, pirms
oficiālās nostājas paušanas. Ja puses vienojas,
Padome pieņem tādu pašu teksta redakciju kā
Parlaments, un priekšlikums kļūst par tiesību
aktu. To sauc par vienošanos Eiropas Parlamentā pirmā lasījuma stadijā.
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ES lēmumu pieņemšanas procesā ir iesaistītas dažādas iestādes, taču priekšplānā ir Eiropas Parlaments,
Padome un Eiropas Komisija.

Otrais lasījums
●●
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●●

●●

Ja pirmā lasījuma stadijā vienošanās nav panākta, tiek sākts otrais lasījums. Tajā tiek ievērota līdzīga procedūra kā pirmajā lasījumā, taču
šoreiz Parlaments izskata Padomes ierosinātās
izmaiņas un balso par tām, savukārt Padome izskata Parlamenta ierosinājumus. Otrais lasījums
ir ātrāks process nekā pirmais, jo var apspriest
tikai Parlamenta un Padomes atšķirīgo nostāju,
turklāt vairākiem elementiem ir noteikts laika
ierobežojums.
Parlaments un Padome var vienoties šajā stadijā
(vienošanās Eiropas Parlamentā otrā lasījuma
stadijā). Ja abas iestādes nevar panākt kopīgu
lēmumu attiecībā uz ierosināto tiesību aktu,
tas tiek nodots Samierināšanas komitejai, kurā
ir vienāds Parlamenta un Padomes pārstāvju
skaits. Samierināšanas procedūra tiek izmantota reti. Lielākā daļa tiesību aktu tiek pieņemti
parastās likumdošanas procedūras ietvaros
pirmajā vai otrajā lasījumā.
Kad ir panākta vienošanās par galīgo redakciju
un visi tulkojumi ir pabeigti, tiesību akts tiek vēlreiz nodots Parlamentam un Padomei, lai abas
struktūras varētu apstiprināt to kā tiesību aktu.
Pēc tam tas tiek publicēts Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī 24 ES oficiālajās valodās.
Tiesību aktā ir norādīts, kad tas ir jāīsteno
dalībvalstīs vai kad tas stājas spēkā, ja tiesību
akts ir regula.

Komisija var iesūdzēt dalībvalstis tiesā un likt tās
sodīt, ja ES tiesību akti netiek ievēroti. Gandrīz visi ES
tiesību akti tiek izpildīti dalībvalstīs. Dažreiz tas var
veicināt sūdzības par nevienlīdzīgu noteikumu īstenošanu dažādās valstīs. Daži lēmumi tiek izpildīti
tieši ES līmenī, jo īpaši konkurences tiesību akti, piemēram, pretmonopola lietās. Plašāku informāciju
skatiet turpmāk sadaļā “ES tiesību aktu ievērošanas
nodrošināšana”.

Ar ko vēl notiek konsultācijas?
Pieņemot lēmumus vairākās politikas jomās, Parlaments, Padome un Komisija konsultējas ar Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (kuras priekšsēdētājs kopš 2015. gada ir Žoržs Dasis (Georges
Dassis)). Tās locekļi pārstāv dažādas ekonomikas un
sociālo interešu grupas, kas kopā veido organizētu
pilsonisko sabiedrību.
Eiropas Reģionu komiteju (kuras priekšsēdētājs kopš
2017. gada ir Karls Haincs Lambercs (Karl-Heinz
Lambertz)) veido reģionālo un vietējo valdību
pārstāvji. Parlamentam, Padomei un Komisijai ir
jākonsultējas ar komiteju jautājumos, kas ir būtiski
attiecīgajiem reģioniem.
Padomdevēju komiteju atzinumi nav saistoši ES
iestādēm.
Ir iespējams konsultēties arī ar citām iestādēm un
struktūrām, ja priekšlikums ietilpst to interešu vai
kompetenču lokā, piemēram, ar Eiropas Centrālo banku par priekšlikumiem saistībā ar ekonomikas un finanšu jautājumiem.

Valsts pārraudzība
Valstu parlamenti saņem leģislatīvo aktu projektus
tajā pašā laikā, kad Eiropas Parlaments un Padome.
Tie var sniegt savu atzinumu, lai nodrošinātu, ka lēmumi tiek pieņemti visatbilstošākajā līmenī. ES darbībām piemēro subsidiaritātes principu, kas nozīmē,
ka ES rīkojas tikai tad, ja rīcība ir efektīvāka ES līmenī,
nevis valstu līmenī, izņemot jomas, kurās tai ir ekskluzīva kompetence. Valstu parlamenti uzrauga pareizu šā principa ievērošanu ES lēmumu pieņemšanas
procesā un var sniegt pamatotus atzinumus, ja uzskata, ka šis princips netiek ievērots.

Ikvienam ES pilsonim ir tiesības iesniegt Eiropas Parlamentam lūgumrakstu vienā no 24 oficiālajām ES
valodām sūdzības vai pieprasījuma formā, ja jautājums ietilpst kādā no Eiropas Savienības darbības
jomām. Lūgumrakstus izskata Parlamenta Lūgumrakstu komiteja, kas pieņem lēmumu par to pieņemamību un ir atbildīga par to izskatīšanu.
Pilsoņi var arī tieši iesaistīties ES politikas veidošanā,
aicinot Eiropas Komisiju izstrādāt priekšlikumu jautājumos, kuros ES ir likumdošanas kompetence. Tā
sauktā Eiropas pilsoņu iniciatīva ir jāatbalsta vismaz
vienam miljonam ES pilsoņu vismaz septiņās no
28 dalībvalstīm. Katrā no šīm septiņām dalībvalstīm
ir nepieciešams minimālais parakstītāju skaits.

Dalībvalstu politikas
koordinēšana — ekonomikas
politikas piemērs
Ekonomiskās un monetārās savienības ietvaros ES
ekonomikas politika ir balstīta uz ciešu valstu ekonomikas politikas virzienu koordinēšanu. Koordinēšanu
veic ekonomikas un finanšu ministri, kas kopā veido
Ekonomikas un finanšu padomi.

Kopējā ārpolitika un drošības
politika
Kopējā ārpolitika un drošības politika ir organizēta,
saskaņota ES ārpolitika, kas galvenokārt paredzēta
drošībai un aizsardzības diplomātijai un darbībām.
Lēmumu pieņemšanai ir nepieciešama dalībvalstu
vienprātība Eiropas Savienības Padomē, taču, kad tie
ir pieņemti, noteiktus aspektus var apstiprināt ar kvalificētu balsu vairākumu. ES ārpolitiku pārstāv Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
šobrīd Federika Mogerīni, kura arī vada ārlietu ministru sanāksmes.

Starptautisku līgumu slēgšana
Padome katru gadu noslēdz (t. i., oficiāli paraksta)
vairākus līgumus starp Eiropas Savienību un valstīm,
kas nav ES, kā arī starptautiskām organizācijām. Šie
līgumi var aptvert plašas jomas, piemēram, tirdzniecību, sadarbību un attīstību, kā arī var būt saistīti ar
specifiskām tēmām, piemēram, tekstilizstrādājumiem, zivsaimniecību, zinātni un tehnoloģiju vai
transportu. Visiem starptautiskajiem līgumiem, uz
kuriem attiecas parastā likumdošanas procedūra, ir
nepieciešama Parlamenta piekrišana.

ES budžeta apstiprināšana
Par ES ikgadējo budžetu lemj Eiropas Parlaments un
Padome kopā. Ja abu institūciju viedoklis atšķiras,
notiek samierināšanas procedūras, līdz budžets ir
apstiprināts. Plašāku informāciju skatiet turpmāk sadaļā “Rīcība: ES budžets”.
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Pilsoņu iesaiste

3

ES TIESĪBU AKTU IEVĒROŠANAS NODROŠINĀŠANA
Eiropas Savienības Tiesa nodrošina, ka ES tiesību
akti visās dalībvalstīs tiek interpretēti un piemēroti
vienādi. Tiesai ir pilnvaras izšķirt juridiskus strīdus
starp dalībvalstīm, ES iestādēm, uzņēmumiem un
privātpersonām. Lai tiktu galā ar tūkstošiem lietu,
kuras tā saņem, tā ir sadalīta divās struktūrās: Tiesa
un Vispārējā tiesa.
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Ja privātpersona vai uzņēmums ir cietis zaudējumus
kādas ES iestādes vai tās darbinieku darbības vai
bezdarbības rezultātā, ir iespējams iesniegt prasību
Tiesā divos veidos:
●●

●●

netieši ar valsts tiesu starpniecību, kas var lemt,
vai nodot lietu Tiesai;
tieši Vispārējā tiesā, ja ES iestādes lēmums ir
ietekmējis viņus tieši un individuāli.

Ja kāds uzskata, ka kādas valsts iestādes ir pārkāpušas ES tiesību aktus, ir iespējams uzsākt oficiālo
sūdzību procedūru.

Kā Tiesa strādā
Lietas tiek izskatītas divos posmos.
●●

●●

Rakstiskais posms. Puses iesniedz Tiesai
rakstveida paziņojumus, un valsts iestādes, ES
iestādes, kā arī dažkārt privātpersonas var iesniegt arī apsvērumus. To visu apkopo tiesnesis
referents un pēc tam apspriež Tiesas vispārējā
sapulcē.
Mutiskais posms. Tā ir atklāta uzklausīšana:
tiesvedības pušu advokāti izklāsta lietas būtību
tiesnešiem un ģenerāladvokātam, kurš savukārt
var izjautāt advokātus. Ja Tiesa lemj, ka ir nepieciešams ģenerāladvokāta atzinums, tam pēc
uzklausīšanas ir dotas dažas nedēļas laika. Pēc
tam tiesneši apspriežas un paziņo savu lēmumu.

Vispārējās tiesas procedūra ir līdzīga, tikai lielāko
daļu gadījumu izskata trīs tiesneši un nav ģenerāladvokāta.

Citas ES tiesu iestādes
Eiropas Ombuds saņem un izmeklē sūdzības un palīdz atklāt administratīvas kļūmes ES iestādēs un
citās struktūrās. Sūdzību Eiropas Ombudam var iesniegt jebkurš ES dalībvalsts pilsonis, pastāvīgais
iedzīvotājs, asociācija vai uzņēmums.
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja pienākums
ir aizsargāt ES pilsoņu un pastāvīgo iedzīvotāju personisko informāciju, ko ES iestādes glabā elektroniskā, rakstiskā vai vizuālā formātā. Tas arī veicina labu
praksi šajā jomā ES iestādēs un struktūrās.

4

RĪCĪBA: ES BUDŽETS
Daudzgadu finanšu shēmā ir noteikta maksimālā
summa, kādu ES var iztērēt dažādās izdevumu kategorijās (pozīcijās). Par ES ikgadējo budžetu lemj Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome kopā.
Parlaments apspriež to divos lasījumos, un tas stājas
spēkā, kad to paraksta Parlamenta priekšsēdētājs.
Parlamenta Budžeta kontroles komiteja uzrauga, kā
budžets tiek tērēts, un Parlaments katru gadu lemj,
vai apstiprināt Komisijas budžeta pārvaldību iepriekšējā finanšu gadā.
Gada budžets 2017. gadā bija aptuveni EUR 158 miljardi — liela summa absolūtos skaitļos, taču tas ir
tikai 1 % no naudas, ko katru gadu saražo dalībvalstu ekonomikas.

No ES budžeta finansētas jomas (2014-2020)
miljardos euro
420 mljrd. €

Ilgtspējīga izaugsme:
dabas resursi

371,4 mljrd. €

Lauksaimniecība

Pētniecība un inovācija

Lauku attīstība

Informācijas un sakaru
tehnoloģija

Zivsaimniecība

Mazie un vidējie uzņēmumi

Vide un citi

39 %

17,7 mljrd. €

Drošība un pilsonība
Migrācija un iekšlietas

34 %

Kultūra
Tieslietas

Attīstības un starptautiskā sadarbība

Klimata pārmaiņas un riski
Transports un enerģētika
Nodarbinātība

2%
6% 6%

13 %

Sociālā iekļaušana
Arodmācības
Citi

Citi

Globālā Eiropa

Mazoglekļa ekonomika
Vide un resursefektivitāte

1 087

Veselība un pārtikas drošība

66,3 mljrd. €

Ekonomiskā, sociālā un
teritoriālā kohēzija

142,1 mljrd. €

Konkurētspēja izaugsmei
un nodarbinātībai
Izglītība

Humānā palīdzība

Enerģētika

Kaimiņattiecības un paplašināšanās
Ārpolitikas instrumenti

Rūpniecība un mazie un vidējie
uzņēmumi

Citi

Tīkli un tehnoloģijas
Pētniecība un inovācija

69,6 mljrd. €

Pārvalde

Piezīme. Saistības, pielāgotas 2018. gadam.
Avots: Eiropas Komisija.

Transports
Citi
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ES izstrādā ilgtermiņa izdevumu plānus — daudzgadu finanšu shēmu —, kas nodrošina stabilu pamatu
budžeta izpildei vismaz piecus gadus. Daudzgadu
finanšu shēma ļauj ES papildināt valstu budžetus,
finansējot politikas virzienus ar ES pievienoto vērtību.
Pašreizējā daudzgadu finanšu shēma aptver 2014.–
2020. gadu un ļauj ES šajā periodā ieguldīt aptuveni
EUR 1 triljonu turpmāk aprakstītajās piecās ES darbības jomās.

ES budžets salīdzinājumā ar vispārējiem ES
ieņēmumiem un publiskajiem izdevumiem

ES budžeta lielums, izteikts procentos no
nacionālā kopienākuma

2016
ES-28 nacionālais
kopienākums
14 791 miljards €
ES-28 dalībvalstu
publiskie izdevumi
6906 miljardi €
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ES gada budžets
155 miljardi €

1,18 %

1,06 %

1,07 %

0,98 %

Vidēji
Vidēji
Vidēji
Vidēji
1993-1999 2000-2006 2007-2013 2014-2020

Avots: Eiropas Komisija.

Dati: ES budžeta maksājumu maksimālais apjoms, izteikts procentos no ES NKI.
Avots: Eiropas Komisija.

Komisijas uzdevums ir pārvaldīt un īstenot ES budžetu, kā arī Parlamenta un Padomes apstiprinātos politikas virzienus un programmas. Faktiskā īstenošana
un izdevumi lielākoties ir valstu un vietējo iestāžu
ziņā, bet Komisija ir atbildīga par šo procesu pārraudzību. Komisija pārvalda budžetu ar vērīgās Eiropas
Savienības Revīzijas palātas palīdzību. Abu iestāžu
mērķis ir nodrošināt pareizu finanšu pārvaldību.

Eiropas Centrālā banka ir neatkarīga ekonomiskās
un monetārās savienības iestāde, kas aptver visas
ES dalībvalstis. Tā pieņem lēmumus, neprasot un
nesaņemot norādījumus no valdībām vai citām ES
iestādēm. Tās galvenais mērķis ir saglabāt monetāro
stabilitāti eirozonā, nodrošinot zemu un stabilu patēriņa cenu inflāciju.

Katru gadu pēc Padomes ieteikuma Eiropas Parlaments lemj, vai apstiprināt to, kā Komisija ir izpildījusi
ES budžetu. Šī procedūra nodrošina pilnīgu pārskatatbildību un pārredzamību. Kad budžeta izpilde ir
apstiprināta, attiecīgā gada konti tiek oficiāli slēgti.
E S galvenā s finanšu iest ādes ir aprak stītas
turpmāk.
Eiropas Savienības Revīzijas palāta ir neatkarīga
Eiropas Savienības ārējās revīzijas iestāde. Tā pārbauda, vai Eiropas Savienības ienākumi ir saņemti
pareizi, vai tās izdevumi ir likumīgi un pareizi un vai
finanšu pārvaldība ir atbilstoša. Tā savus uzdevumus
veic neatkarīgi no citām ES iestādēm un valdībām.

Eiropas Investīciju banka ir Eiropas Savienības banka. To pārvalda dalībvalstis, un tā ir izveidota ar mērķi
aizdot naudu investīcijām, ar kurām tiek atbalstīti ES
mērķi. Tās galvenais uzsvars ir uz ES darbvietu un
izaugsmes potenciālu, kā arī atbalstu darbībām klimata jomā un ES politikai ārpus tās robežām.
Eurogrupa ir eirozonas dalībvalstu ekonomikas un
finanšu ministru struktūra. Tā darbojas ar mērķi veicināt ekonomisko izaugsmi un finanšu stabilitāti eirozonā, koordinējot ekonomikas politikas virzienus.
Sk. arī šādas sadaļas 2. daļā: “Budžets”; “Banku un
finanšu pakalpojumi”; “Ekonomika, finanses un eiro”;
“Cīņa pret krāpšanu” un “Nodokļi”.

Kā sazināties

ar ES

INTERNETĀ

Informācija visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās ir pieejama portālā Europa:
http://europa.eu

KLĀTIENĒ

Visā Eiropā ir simtiem vietējo ES informācijas centru.
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PA TĀLRUNI VAI E-PASTU

Europe Direct ir dienests, kas atbildēs uz visiem jūsu jautājumiem par Eiropas Savienību.
Ar to var sazināties pa bezmaksas tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 (atsevišķi mobilo tālruņu operatori
nenodrošina piekļuvi 00 800 līnijas tālruņa numuriem vai var pieprasīt samaksu par šiem zvaniem)
vai ārpus ES pa maksas tālruni +32 22999696, vai rakstot e-pastu tīmekļa lapā
https://europa.eu/european-union/contact_lv

LASĀMVIELA PAR EIROPU

Publikācijas par ES ir pieejamas EU Bookshop tīmekļa vietnē
http://bookshop.europa.eu

EIROPAS KOMISIJAS PĀRSTĀVNIECĪBAS

Eiropas Komisijai ir biroji (pārstāvniecības) visās Eiropas Savienības dalībvalstīs:
https://ec.europa.eu/info/contact/local-offices-eu-member-countries_en

EIROPAS PARLAMENTA INFORMĀCIJAS BIROJI

Eiropas Parlamentam ir informācijas birojs katrā Eiropas Savienības dalībvalstī:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/lv/information_offices.html

EIROPAS SAVIENĪBAS DELEGĀCIJAS

Eiropas Savienībai ir delegācijas citās pasaules valstīs:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en

 E i r o pa s S av i e n ī b a . K as i r E S u n ko tā da r a

Sev tuvākā centra adresi varat atrast tīmekļa lapā
https://europa.eu/european-union/contact_lv

