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ŽOZĒ MANUELS BARROZU
Eiropas Komisijas priekšsēdētājs

Vienota, atvērta un stiprāka Eiropa

Pēdējos piecos gados, kopš strādā šis Komisijas sastāvs, 
Eiropa ir piedzīvojusi vēl nepieredzētu pārmaiņu periodu. 
Finanšu krīze izvērtās par valsts parāda krīzi, ekono-
mikas krīzi un sociālo krīzi, noārdot sienu, kas atdalīja 
Eiropas un valstu politiku.

Šajā pārmaiņu laikā vairs nebija iespējams turpināt darbu 
tāpat kā senāk. Piecus gadus ilgajā posmā pirms šīs komi-
sāru kolēģijas darba sākuma visvairāk spēku tika veltīts 
konstitucionāliem jautājumiem, kuri tika oficiāli atrisi-
nāti, noslēdzot Lisabonas līgumu. Savukārt šim kolēģijas 
sastāvam atvēlētie pieci gadi pagāja finanšu un valsts 
parāda krīzes apstākļos. Ļoti lepojos, ka, sastopoties ar 
šādām grūtībām, esam saglabājuši Eiropas vienotību un 
atvērtību un padarījuši to stiprāku nākotnei. 

Vārdu “vienota” lietoju, jo mums izdevās Eiropu noturēt 
kopā un pat paplašināt par spīti spaidīgajiem apstāk-
ļiem, kādos nonāca dalībvalstis. Vārdu “atvērta” saku, 
jo ar saviem starptautiskajiem partneriem G20 ietvaros 
sadarbojāmies, lai rastu globāla mēroga risinājumu un 

“ Ja gadās iekļūt negaisā, jāiet tam tieši cauri, nemainot virzienu. 
Tikai tā var to pārlaist sveikā.”

(Žans Monē)

turpinājām veicināt tirdzniecību gan Eiropas Savienībā, 
gan visā pasaulē kā vienu no veidiem, kā nodrošināt 
izaugsmi, un turpinājām pildīt savas saistības pret jaun-
attīstības valstīm. “Stiprāka” saku tāpēc, ka pašlaik visā 
Eiropā tiek īstenotas ekonomikas reformas un mūsu 
ekonomikas pārvaldība ir uzlabojusies, jo īpaši – eiro-
zonā. Tāpēc Eiropas valstu ekonomika nu ir gatavāka 
globalizācijai.

Šajā darbā esam balstījušies uz to, kas raksturīgs tikai 
Eiropas Savienībai. Eiropa ir vērtību sistēma. To veido 
tādas vērtības kā miers – mūsu pamatprincips, par 
kura veicināšanu 2012. gadā saņēmām Nobela Miera 
prēmiju. Tādas vērtības kā vienotība un daudzveidība, 
kas ir nenovērtējams spēka avots. Arī solidaritāte, kas 
izpaužas mūsu sociālajā tirgus ekonomikā, – tā cen-
šas pasargāt tos eiropiešus, kam dzīvē nav paveicies. 
Šīs vērtības bija mūsu darba pamatā. ES ir kas vairāk 
par ekonomikas projektu. Tas ir politisks projekts. Tā ir 
kopiena, kurai ir radniecīga kultūra un vienotas vērtības 
un intereses, no kurām izriet vienots liktenis. 
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G8 apaļā galda sanāksme Kempdeividā, 2012. gadā meklējot risinājumu globālajai finanšu krīzei: Angela Merkele, 
Hermanis van Rompejs, Žozē Manuels Barrozu, Jošihiko Noda, Mario Monti, Stīvens Hārpers, Fransuā Olands un no mugurpuses 

Baraks Obama, Deivids Kemerons, Dmitrijs Medvedjevs (pulksteņrādītāja virzienā, sākot no kreisās puses).

Eiropas Komisija ir bez mitas strādājusi, lai nepieļautu 
Eiropas valstu ekonomikas sabrukumu. Tā kā trūka stin-
gra regulējuma un finanšu tirgus uzraudzības, notika 
spekulācijas un radās kredīta “burbuļi”. Krīzes laikā 
atklājās, ka daudzas ES dalībvalstis dzīvoja pāri saviem 
līdzekļiem un nebija diez cik konkurētspējīgas. Lai gan 
valstu ekonomika bija savstarpēji saistīta, mums trūka 
stingras pārvaldības sistēmas, kas nepieļautu kļūdainu 
politiku un palīdzētu pārvarēt krīzi, kad tā iestājās. 
Pēdējos piecos gados Komisija ir virzījusi vairākas ini-
ciatīvas, lai uzlabotu situāciju. 

Šodien Eiropa aizsargā pilsoņus un nodokļu maksātājus, 
jo ir pieņēmusi stingrāku regulējumu, kas dod garanti-
jas noguldījumiem, uzliek bankām lielāku atbildību un 
neļauj baņķieriem uzņemties pārmērīgu risku. Esam sis-
tēmā atkal ieviesuši taisnīgumu. Turklāt esam izdarījuši 
kaut ko tādu, kas pirms krīzes šķita neiedomājams, – 
sākuši veidot banku savienību. Tāpēc finanšu nozare 
tagad ir labāk regulēta, uzraudzīta un sagatavota, lai 
tiktu galā ar ekonomikas grūtībām, un labāk spēj aiz-
sargāt jūsu ietaupījumus. 

Esam ES līmenī ieviesuši kolektīvu ekonomikas un 
budžeta pārvaldības sistēmu, kas nodrošina, ka visas 
valdības gādā par savas valsts finanšu stabilitāti un 
veic vajadzīgās reformas, lai nodrošinātu un saglabātu 
mūsu ekonomikas konkurētspēju. Mēs kopējiem spē-
kiem esam izveidojuši mehānismu, kurā aizdevumus 
var saņemt valstis, kas visvairāk cieš no spiediena tirgū. 
Eiro pēc krīzes ir pieņēmies spēkā. Šo valūtu tagad lieto 
vēl vairāk valstu, neviena no tās nav atteikusies. Esam 
izmantojuši visus mūsu rīcībā esošos līdzekļus, lai 
saglabātu darbvietas un bez darba palikušajiem 

palīdzētu atkal iekļauties darba tirgū, īpašu uzmanību 
pievēršot akūtajai jauniešu bezdarba problēmai. Mēs 
esam vienojušies par jauno ES budžetu, kurā galvenais 
uzsvars likts uz ieguldījumiem, kas palīdzēs dalībval-
stīm, reģioniem, uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Lai vei-
cinātu izaugsmi un radītu jaunas darbvietas, esam 
atvēruši jaunus tirgus visā Eiropā, izvēršot vienotā tir-
gus darbību un nostiprinot četrus brīvas aprites princi-
pus, kā arī virzot sarunas par vērienīgiem tirdzniecības 
darījumiem visā pasaulē. 

Tūlītēja krīzes pārvaldība vēl nav viss. Esam izstrādājuši 
ilgtermiņa plānu, kā modernizēt Eiropas valstu ekono-
miku. Mūsu stratēģijā “Eiropa 2020” ir izvirzīti augsti, 
taču reālistiski mērķi, kas jāsasniedz, lai Eiropā atjauno-
tos gudra, ilgtspējīga un integrējoša izaugsme. Jaunā 
ES budžeta mērķis ir veicināt konkurētspēju, vairāk pie-
vēršoties pētniecībai, inovācijai un infrastruktūrai un 
īpašu uzmanību veltot tam, lai Eiropas transporta, ener-
ģētikas un digitālie tīkli būtu savstarpēji savienoti. 
Izstrādājot sistēmu 2030. gadam, pamatojāmies uz kli-
mata aizsardzības un enerģētikas mērķiem, kuri jāsa-
sniedz līdz 2020. gadam un par kuriem vienošanās tika 
panākta Komisijas iepriekšējās kolēģijas laikā. Mūsu kli-
mata aizsardzības un enerģētikas politikas pamatprincipi 
ir konkurētspēja, ilgtspējība un piegādes drošība. Turklāt 
mums ir plāns, kurā skaidri izklāstīts, kā esam iecerējuši 
padziļināt ekonomikas un monetāro savienību. 

Žans Monē ir teicis: “Es allaž esmu domājis, ka Eiropa vei-
dojas tieši krīzes brīžos.” Mēs esam pierādījuši, ka viņam 
ir taisnība, bet skeptiķu šaubas ir izrādījušās nepamatotas. 
Mēs esam apliecinājuši, cik daudz var panākt, ES iestādēm 
un dalībvalstīm savstarpēji sadarbojoties. 

EKONOMIKAS KRĪZES RISINĀŠANA UN ILGTSPĒJĪGAS IZAUGSMES 
UN NODARBINĀTĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMU IZVEIDOŠANA
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Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu Polijā tiekas ar studentiem (2011. g.).

Lai gan galvenā problēma pēdējo piecu gadu laikā bija 
ekonomikas un finanšu krīze, mēs labi apzināmies, ka 
jārisina arī citi jautājumi, kas sagādā raizes Eiropas 
iedzīvotājiem.

Komisija ir sākusi vairākas iniciatīvas, lai cilvēkiem 
garantētu brīvu pārvietošanos, bet precēm, pakalpoju-
miem un kapitālam – brīvu apriti un patērētājiem un 
uzņēmumiem nodrošinātu izvēles iespējas un godīgas 
konkurences apstākļus, kā arī lai palielinātu investīcijas 
infrastruktūrā. Pateicoties vienotajam tirgum, vēl vairāk 
sarukušas viesabonēšanas cenas un mums izdevies 
panākt ceļotājiem un patērētājiem izdevīgāku cenu 
līmeni un plašākas tiesības; pēc 30 gadus ilgušām saru-
nām ir izdevies panākt vienošanos par Eiropas patentu, 
kas pētniekiem un uzņēmumiem ļauj ietaupīt laiku un 
naudu. Vēl izdevies panākt, ka darba meklētājiem 
ir vieglāk atrast darbu citās dalībvalstīs, jo viņi ir labāk 
informēti par darba iespējām visā ES. 

Vēl svarīgāk nekā jebkad agrāk ir tas, lai tiktu ievērotas 
pamatvērtības, uz kurām Savienība balstās, piemēram, 
tiesiskums. Komisija pēdējo gadu laikā ir aizrādījusi vai-
rākām dalībvalstīm, ka tām jārespektē šie pamatprincipi 
un pilnībā jāievēro cilvēku tiesības un brīvības. To mēs 
darīsim arī turpmāk, sistemātiskāk un stingrāk, izmanto-
jot pirms kāda laika ierosināto tiesiskuma iniciatīvu. 

DARBS EIROPAS IEDZĪVOTĀJU LABĀ

Lai varētu pievērsties jautājumiem, kas visvairāk satrauc 
sabiedrību, ir jāsaprot, kurās jomās ES iestāžu iesaistīša-
nās var radīt vislielāko virsvērtību. Eiropas sadarbībai ir 
ārkārtīga nozīme daudzās jomās, bet tā nav nepiecie-
šama vienmēr un visur. Kad vien bija vajadzīgs, šī Komisija 
ir ierosinājusi tiesību aktus, bet tai ir arī izdevies vēl nebi-
jušā apmērā samazināt birokrātijas slogu, ļaujot Eiropas 
uzņēmumiem gadā ietaupīt vairāk nekā 32 miljardus eiro. 
Kopš 2005. gada ir atcelti 6000 ES tiesību akti. Eiropai 
jābūt lielai lielās lietās un mazai mazākās lietās.

Lai risinātu Eiropas iedzīvotāju galvenās problēmas, 
dažādām Eiropas institūcijām ir vajadzīga vienota pieeja. 
Eiropas Komisija ir vienīgā iestāde, kas iesaistīta visos 
lēmumu pieņemšanas procesa posmos. Tanī pašā laikā 
ir skaidrs, ka neko nevar paveikt bez abu pārējo likumdo-
šanas partneru līdzdalības, jo tieši dalībvalstu ministri 
un jūsu ievēlētie Eiropas Parlamenta deputāti pieņem 
lēmumus par tiesību aktiem. Komisija ir darījusi visu, lai 
šī sadarbība būtu rezultatīva. Ir nostiprināts demokrātis-
kais process. Katra iestāde ir pildījusi savus pienākumus, 
lai palīdzētu Eiropai izkļūt no krīzes vēl stiprākai. 
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Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu, Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis van Rompejs un Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētājs Martins Šulcs saņem Eiropas Savienībai piešķirto 2012. gada Nobela Miera prēmiju.

Pasaulē, kur globalizācija kļūst arvien izteiktāka, lielums 
ir spēks. Ekonomikas krīze, pasaules valstu sarunas par 
klimata pārmaiņām, bažas par energoapgādes drošību, 
migrācija, Arābu pavasaris un pavisam nesenie notikumi 
Ukrainā ir apliecinājuši, ka ES ir efektīva tikai tad, ja rīko-
jamies kopā. 

Ekonomikas krīze pievērsa pasaules uzmanību Eiropai, 
bet arī parādīja, ka Eiropa spēj ietekmēt starptautisko 
situāciju. Eiropas Savienība ir iedibinājusi globālos stan-
dartus daudzās jomās, un mēs esam uzņēmušies vadošo 
lomu tādos pasaules mēroga forumos kā G8/G7, G20, PTO 
un ANO. Eiropas klātbūtne ir jūtamāka visā pasaulē, arī 
mūsu kaimiņvalstīs. No Āfrikas līdz Āzijai un Latīņamerikai, 
no Klusā okeāna līdz Karību jūrai mēs, neraugoties uz 
krīzi, esam pasaulē lielākie palīdzības sniedzēji, turklāt 
esam nostiprinājuši arī politiskās partnerattiecības. 

EIROPAS IETEKME PASAULES ARĒNĀ

Tas, ka Eiropas Savienībai 2012. gadā piešķirta Nobela 
Miera prēmija, ir atgādinājums mums, ka ES iestājas par 
mieru, cerību un stabilitāti. Nevienu no šīm vērtībām 
nedrīkst uzskatīt par pašsaprotamu. Notikumi Ukrainā 
liecina, ka gluži negaidīti savu neglīto seju var parādīt 
spēka politikas dēmons. Ukraiņu jaunieši, kas pacēluši 
Eiropas karogu kā gaišākas, brīvākas nākotnes simbolu, 
apliecina to, cik daudz mums ir izdevies sasniegt. ES vien-
mēr atbalstīs brīvību un demokrātiju savās kaimiņvalstīs 
un citur. 
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Varbūt mūsu lielākais sasniegums ir veids, kā esam rīko-
jušies. Neaizmirsīsim, ka daži pareģoja, ka Eiropas 
Komisija, kurā pārstāvētas 27 vai 28 dalībvalstis, un 
paplašinātā Eiropas Savienība nespēs pienācīgi strādāt 
un pieņemt lēmumus. Esam pierādījuši, ka šādas prog-
nozes bija maldīgas. Drosmīgi lēmumi ir pieņemti kopā, 
vienoti, un tas liecina, ka Eiropa tiešām ir kopiena ar vie-
notu likteni. Mūs tuvina kopējās raizes par globalizāciju 
un vieno kopējas vērtības, līdz ar to arvien skaidrāk 
atskāršam, ka ir vajadzīgi pārliecinošāki risinājumi, par 
kuriem mēs visi būtu vienisprātis. Pēdējos piecos gados 
esam parādījuši, ka šis izdevums ir mums pa spēkam: 
ES spēj labi funkcionēt arī tad, kad tajā ir 28 dalībvalstis, 
un mūsu iestādēm ir spējas un pieredze, kas vajadzīgas, 
lai pielāgotos, veiktu reformas un mainītos uz labo pusi. 

SASNIEGUMI

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu apmeklē Sīrijas bēgļu nometni Jordānijā (2012. g.).

Šis sasniegumu saraksts ir tikai neliels ieskats darbā, 
ko savu pilnvaru termiņā ir paveikusi komisāru kolēģija. 
Pa šo laiku Savienībai ir pievienojusies jauna dalībvalsts 
– Horvātija, bet Igaunija un Latvija ir iestājušās eiro 
saimē. Cīnoties pret jauniešu bezdarbu un cilvēku tirdz-
niecību, ik gadu palīdzot 120 miljoniem katastrofās cie-
tušo un rūpējoties par eiropiešu datu drošību internetā, 
mēs veidojam vienotu, atvērtu un stiprāku Eiropu. 
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EIROPAS DIPLOMĀTISKĀ DIENESTA IZVEIDE 
Esam izveidojuši pilnīgi jaunu Eiropas Ārējās darbības dienestu un ar 
tā palīdzību īstenojuši globālāku pieeju starptautiskajiem jautājumiem. 

Miera veicināšana, 
vājāko aizsardzība 

un nabadzības 
izskaušana

Globalizētā, cieši saistītā pasaulē ES ir lielāka ietekme 
tad, ja tā rīkojas vienoti. Starptautiskie jautājumi nav 
tikai ārlietas, militārs spēks un sankcijas, bet gan 
daudz plašāks jautājumu loks, kas ietver arī palīdzību, 
tirdzniecību un globālo ekonomiku. Eiropas Ārējās dar-

Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) izveidoja, lai tas izstrādātu ES politiku,  
īstenotu ES vērtības un tai dotu lielāku ietekmi pasaulē. 

KETRINA EŠTONE
Priekšsēdētāja vietniece un Eiropas Savienības Augstā 
pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos

bības dienesta galvenais birojs ir Briselē. Tas koor-
dinē dažādu Eiropas Komisijas dienestu rīcību, kā arī 
140 ES delegācijas visā pasaulē, lai izstrādātu un īste-
notu Eiropas politiku un vērtības, Eiropas Savienībai 
nodrošinot lielāku ietekmi pasaulē. 

10
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Lai panāktu to, ka mūsu politiskajam, ekonomiskajam 
un tehniskajam atbalstam ir maksimāla ietekme, mums 
jānodrošina, lai šie centieni atbilstu reformām un gai-
dām partnervalstīs, kurām mēs palīdzam. ES darba 
grupa dara tieši to. Tā ir panākusi abpusēji izdevīgu 
situāciju, kurā ES stimulē reformu programmas, kas 
palīdz nodrošināt lielāku stabilitāti un labklājību.

Tunisijā no 2011. gadam līdz 2013. gadam ES piedā-
vātās finansiālās palīdzības apjoms bija līdz četriem 
miljardiem eiro. Tika sāktas oficiālas sarunas par tādas 
jaunas priviliģētas partnerības izveidi, kas darbotos 
visās abas puses interesējošās jomās, un tika panākta 
vienošanās atsākt sarunas, lai sagatavotu padziļinātu 
un visaptverošu brīvās tirdzniecības nolīgumu un mobi-
litātes partnerību.

Kad krīze jau izcēlusies, nepietiek tikai ar simptomu 
novēršanu. ES īsteno plašāku pieeju, cenšoties novērst 
krīzes cēloni un tam izmantojot gan diplomātiju, gan 
cenšoties nodrošināt aizsardzību, attīstību un sniegt 
humāno palīdzību. Somālijā ES darbojas gan uz saus-
zemes, gan jūrā. Kopš 2008. un 2009. gada, kad pirāti 
pie Somālijas krastiem bija īpaši aktīvi, veiksmīgu 
pirātu uzbrukumu skaits ir samazinājies gandrīz līdz 
nullei. Par to jāpateicas operācijai “Atlanta”. ES ir viena 
no galvenajiem Āfrikas miera uzturētāju atbalstītājiem 
Somālijā. Eiropas Savienības Apmācības misija Somālijā 
un Eiropas Savienības misija saistībā ar reģiona jūras 
spēku izveidi Āfrikas ragā (NESTOR) apmācījušas tūksto-
šiem Somālijas karavīru un krasta apsargu. Ar Somāliju 
sadarbojamies arī demokrātijas struktūru izveidē un 
atbalstām šīs valsts ekonomikas attīstību. Īpaši pievēr-
šoties pārvaldei, izglītībai un ekonomikai, ES ir vislielākā 
palīdzības sniedzēja Somālijai.

VISU MŪSU RESURSU APKOPOŠANA,  
LAI PANĀKTU LIELĀKU IETEKMI PASAULĒ
Apvienojot visus mūsu rīcībā esošos līdzekļus, delegācijas un partnerus, 
mēs īstenojam visaptverošu pieeju, lai risinātu sarežģītas krīzes situācijas 
tādās vietās kā Somālija.

ATBALSTS PARTNERIEM, KAS IR PĀREJAS POSMĀ
Esam atraduši pilnīgi jaunu veidu, kā strādāt. Tā ir ES darba grupa. 
Šādu formātu izmantojam, piemēram, lai sadarbotos ar mūsu partneriem 
dienvidu kaimiņreģionā pēc Arābu pavasara un ar Mjanmu (Birmu).

ES īsteno visaptverošu pieeju, cenšoties novērst krīzes cēloni 
un tam izmantojot gan diplomātiju, gan cenšoties nodrošināt 

aizsardzību, attīstību un sniegt humāno palīdzību. 

Mjanma (Birma) ir piemērs tam, kā ES pielāgo politisko, 
ekonomisko un tehnisko palīdzību to mūsu partnervalstu 

reformām un gaidām, kuras atrodas pārejas procesā.

Vairāki ES komisāri, kā arī vairāk nekā 100 uzņēmēju 
devās uz Mjanmu (Birmu), lai novērtētu, kāda palīdzība 
vajadzīga un kādas ir jaunās tirdzniecības iespējas pēc 
sankciju atcelšanas. Strādājot trijās galvenajās jomās – 
uzņēmējdarbībā, attīstībā un demokrātijas un pilsonis-
kās sabiedrības jomā – darba grupa ir sākusi procesu, 
kurā ES Mjanmai būs līdzās tās ekonomiskās un politis-
kās transformācijas procesā.
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PAMATĪGĀKI ES DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI
Esam smagi strādājuši, lai stiprinātu datu aizsardzības noteikumus.

Eiropā jauna 
tiesiskuma un 

pamattiesību ēra

“Eiropas Komisija ir ierosinājusi, lai visā ES būtu spēkā 
vienots tiesību akts un lai uzņēmumiem būtu jāvēršas 
tikai pie vienas valsts iestādes, nevis 28 un vairāk. Val-
stu un valdību vadītāji mums ir apstiprinājuši, ka līdz 
2014. gada beigām par to tiks panākta vienošanās.”

Ja 28 valstu noteikumu un, piemēram, 28 dažādu nacio-
nālo iestāžu vietā tiks izveidota vienota sistēma, Eiropas 
Savienībā būs vienkāršāk un lētāk veikt uzņēmējdarbību, 
īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tomēr pirmām 
kārtām tas palīdzēs aizsargāt privātpersonu un uzņē-
mumu datus. Ja uzņēmumi šos noteikumus neievēros, 
Eiropas regulatori varēs tiem likt kā naudas sodu samak-
sāt kādu procentuālo daļu no to kopējā gada apgrozījuma.

Pēc ASV spiegošanas skandāla pilsoņiem vairs nav ilū-
ziju par to, kā viņu personas datus apstrādā lielas kor-
porācijas un valdība. Patlaban mēs cenšamies atjaunot 
viņu uzticēšanos, pierādot ES pilsoņiem, ka Eiropā dati 
tiek aizsargāti.

Komisija cenšas atjaunot uzticēšanos drošībai internetā 
un pierādīt ES iedzīvotājiem, ka par datu aizsardzību 

Eiropā tiek gādāts.

VIVIĀNA REDINGA
Priekšsēdētāja vietniece un komisāre tiesiskuma,  
pamattiesību un pilsonības jomā

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ByVaZ0rg8U
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Pašlaik valsts līmenī tiek pārbaudīti mazāk nekā 50 % no 
konstatētajiem krāpšanas gadījumiem. Tā kā ES budžets 
jāaizsargā mums visiem – kā ES, tā arī valsts līmenī –, 
Eiropas Komisija ir ierosinājusi izveidot Eiropas prokura-
tūru. Tā gādās, lai valstu tiesu iestādes varētu sadarbo-
ties ar ES. Līdz ar to informācija tiktu nodota tālāk, lai 
tiktu pārbaudīti visi gadījumi, kuros pastāv aizdomas par 
krāpšanu saistībā ar ES budžetu.

Noziedznieki, kas zog nodokļu maksātāju naudu no ES 
budžeta, nedrīkst palikt nesodīti, un ES ir spērusi lielu soli, 
lai turpmāk mūsu nauda būtu drošībā. 

2011. gadā Eiropas Komisija aicināja uzņēmumus 
pašiem pieņemt savu regulējumu, kas nodrošinātu 
labāku dzimumu līdzsvaru to padomēs. Kad gadu vēlāk 
nekas nebija mainījies, mēs ierosinājām 40 % regulē-
jumu – t. s. procedurālo kvotu, kas darbinieku atlases 
procedūrā nodrošina taisnīgas iespējas sievietēm.

Laikā no 2003. līdz 2010. gadam sieviešu īpatsvars 
padomēs pieauga par 3,4 %. Kopš 2010. gada oktobra 
šis īpatsvars ir palielinājies četras reizes (šodien tie ir 
jau 18 %). Tas nepārprotami ir noticis, pateicoties mūsu 
likumdošanas priekšlikumam. Šo procesu iesāka Eiropas 
Komisija. 

Runa jau nav par sieviešu nodarbināšanu tikai tāpēc, ka 
viņas ir sievietes; nepieņemami ir tas, ka sievietēm vēl 
aizvien amats iet secen tikai dzimuma dēļ. Ar ES palī-
dzību šī situācija mainīsies.

PALĪDZAM SIEVIETĒM EIROPĀ PĀRVARĒT NEREDZAMOS ŠĶĒRŠĻUS
Lai panāktu lielāku sieviešu skaitu uzņēmumu padomēs, esam ierosinājuši 
noteikt kvotas.

EIROPAS PROKURATŪRAS IZVEIDE NODOKĻU  
MAKSĀTĀJU NAUDAS AIZSARDZĪBAI 
Esam ierosinājuši izveidot Eiropas prokuratūru, lai tiktu rūpīgi izmeklēti 
visi gadījumi, kuros ir aizdomas par krāpšanu saistībā ar ES budžetu.

Ir izveidota Eiropas Prokuratūra, lai nodrošinātu darbības 
koordinēšanu un dalīšanos ar informāciju lietās, kas saistītas 

ar krāpšanos ar ES budžetu.

Pateicoties jaunajam regulējumam un pasākumiem, 
ir pieaudzis sieviešu īpatsvars uzņēmumu padomēs.
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CĪŅA PRET KARTEĻIEM UN ĻAUNPRATĪGU RĪCĪBU
Esam cīnījušies pret praksi, kas izkropļo godīgu konkurenci, un gadījumos, 
kad ES pārkāpti konkurences noteikumi, esam rīkojušies, lai nodrošinātu 
kompensāciju ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Tirgus darbības 
uzlabošana

Karteļu un ļaunprātīgas rīcības dēļ rodas papildu izmak-
sas gan patērētājiem, gan visai ekonomikai kopumā. 
Šīs parādības mazina inovāciju un konkurētspēju. Pie-
mērojot konkurences noteikumus, ir sodīti pārkāpēji un 
karteļu veidotāji vairākās nozarēs, piemēram, finanšu 
nozarē, telekomunikāciju nozarē un enerģētikā.

Tirgus darbosies godīgāk arī tāpēc, ka ir pieņemti tiesību 
akti, kuros noteikts, ka ES iedzīvotāji un uzņēmumi var 
saņemt savu naudu atpakaļ no pārkāpējiem.

Daži piemēri, kā Eiropas Komisija ir aizsargājusi konku-
renci patērētāju un uzņēmumu interesēs:

•  netika pieļauta nevajadzīga uzņēmumu apvienoša-
nās, kas kaitētu patērētājiem (piemēram, “Aer Lingus” 
un “Ryanair”),

•  tika sodīti karteļi automašīnu detaļu nozarē un neli-
kumīgas vienošanās noslēguši farmācijas uzņēmumi,

•  sākta izmeklēšana par iespējamiem “Google” un 
“Gazprom” pārkāpumiem.

Gads Sodi eiro
2010 2 638 125 579

2011 614 053 000

2012 1 875 694 000

2013 1 882 975 000

2014 (aprīlis) 1 405 708 000

Kopā 8 416 555 579

Piemērojot konkurences noteikumus, ir sodīti pārkāpēji un 
karteļu veidotāji vairākās nozarēs, piemēram, finanšu, 

telekomunikāciju un enerģētikas nozarē.

HOAKINS ALMUNJA
Priekšsēdētāja vietnieks un konkurences lietu komisārs
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Finanšu krīzes dēļ zem jautājuma zīmes nonāca visa 
Eiropas ekonomika. Esam rūpīgi strādājuši, lai nodrošinātu, 
ka bankām iedotā valsts nauda tiek izlietota to pārstruk-
turēšanai un nostatīšanai uz kājām. Nodrošinājām, lai 
nodokļu maksātājiem pēc iespējas samazinātu slogu un 
lai bankas, kas nav dzīvotspējīgas, tiktu pienācīgi slēgtas.

Šis darbs ir finanšu nozarei palīdzējis atgriezties pie 
kalpošanas reālajai ekonomikai. Turklāt bankām, kas 
bija iesaistītas LIBOR un EURIBOR likmju manipulācijas 
skandālā, Eiropas Komisija ir arī uzlikusi rekordlielas 
sodanaudas, kuru kopējais apjoms ir 1,7 miljardi eiro.

Lielu pārbaudījumu un ekonomisku grūtību laikā Eiropas 
Komisijai bija jāseko līdzi tam, lai palīdzība uzņēmumiem 
tiktu sniegta tikai tad, ja tā pozitīvi ietekmē ekonomiku.

Mūsu programma, kuras mērķis ir modernizēt valsts 
atbalstu, vēl vairāk stimulēs ekonomikas izaugsmi, palī-
dzēs uzlabot valsts izdevumu lietderību un aizsargāt 
konkurenci vienotajā tirgū. Esam gādājuši, lai nodokļu 
maksātāju nauda, kas iedota uzņēmumiem, veicinātu 
izaugsmi un darbvietu radīšanu, valsts pakalpojumu 
finansēšanu, pētniecību un inovāciju. Pateicoties valsts 
atbalsta modernizēšanai, finansējums būs vieglāk pie-
ejams un tiks veiktas investīcijas reģionos, kur vaja-
dzīga palīdzība, tiks izveidoti enerģētikas tīkli un 
atbalstīta klimata pārmaiņu ierobežošanas stratēģija.

IZAUGSMES VEICINĀŠANAI PAREDZĒTA VALSTS ATBALSTA KONTROLE
Esam modernizējuši noteikumus par izaugsmes veicināšanai domāto 
valsts atbalstu.

FINANŠU NOZARES SAKĀRTOŠANA 
Uzraugot valsts atbalstu bankām, esam palīdzējuši veidot stabilāku 
un dzīvotspējīgāku finanšu nozari ES.

Gads Lietas nosaukums Summa eiro
2013 Atvasinātie instrumenti (LIBOR/EURIBOR) 1 712 468 000

2012 TV un datoru monitoru lampas 1 470 515 000

2014 Vieglo un kravas automašīnu gultņi 953 306 000

2010 Kravu pārvadājumi pa gaisu 799 445 000

2010 LCD paneļi 631 925 000

Kontrolējot valsts atbalstu, tiek gādāts, lai valdību intervence 
neizkropļotu ES konkurētspēju un tirdzniecību.

Bankām, kas bija iesaistītas LIBOR un EURIBOR likmju skandālā, Eiropas Komisija ir arī uzlikusi rekordlielas sodanaudas, 
kuru kopējais apjoms ir 1,7 miljardi eiro.

©
 iStockphoto.com

/Leontura

Visbeidzot, esam rīkojušies, lai izskaustu augstu savstar-
pējas apmaiņas maksu debetkartēm un kredītkartēm. 
Līdz ar to uzņēmumi “MasterCard” un “Visa” ir piekrituši 
šo maksu ierobežot pārrobežu darījumiem ES. No tā lieli 
ieguvēji būs patērētāji.
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EIROPAS SAVIENĪBAS PĀRROBEŽU TRANSPORTA 
SISTĒMĀS TRŪKSTOŠO SAVIENOJUMU IZBŪVE 
Esam sākuši revolucionārāko un radikālāko ES transporta tīkla pārveidi 
kopš astoņdesmitajiem gadiem.

Ātrāks, drošāks un 
videi nekaitīgāks 
transports visiem

Pēc Eiropas Komisijas ierosinājuma tiks izbūvēti vai uzla-
boti savienojumi deviņos svarīgos transporta koridoros. 
Lai to varētu izdarīt, Eiropas Komisija ir trīskāršojusi 
infrastruktūrai paredzēto ES finansējumu, kuru iegul-
dīs, lai dzelzceļa tīklam un autoceļu tīklam pievienotu 
94 svarīgas ES ostas un 38 lidostas, 15 000 km dzelzceļa 
līniju pārveidotu par ātrgaitas dzelzceļa līniju un novērstu 
šķēršļus pie robežām. 

Pa dzelzceļu ceļamērķi varēs sasniegt ātrāk, vajadzēs 
mazāk laika, lai nokļūtu lidostā, būs vieglāk transportēt 
preces no ostām un šķērsot robežas. 

Visa atslēga ir mūsu transporta nozares efektivitāte. 
Tāpēc Eiropas Komisija gādā, lai uzlabotos gaisa satik-
smes vadība, stimulē dzelzceļa pakalpojumus un tiecas 
izveidot tiešām vienotu ES transporta zonu, kas kalpo 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem, lai kur tie arī būtu.

Eiropas transporta tīkli (TEN-T) pārveidos savienojumus, 
modernizēs infrastruktūru un vienkāršos 

starptautisko transportu.

SĪMS KALLASS
Priekšsēdētāja vietnieks un transporta komisārs
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SEiropas Komisija ir veikusi pasākumus, lai rosinātu dalīb-
valstis uzbūvēt vairāk uzpildes un uzlādēšanas staciju. Tai 
pat laikā esam pastāvējuši uz vienotiem standartiem, 
tāpēc ar savu elektromobili varat braukt arī uz citām val-
stīm, neuztraucoties par to, ka galamērķī nebūs iespējams 
uzlādēt akumulatoru. 

Ir pieejams finansējums piesārņojuma samazināšanai 
pilsētās un radikālām izmaiņām pilsētu transportā. 
Pateicoties ES līdzfinansētiem projektiem, ir izdevies, 
piemēram, divkāršot elektromobiļu skaitu Braitonā 
(Apvienotā Karaliste) un modernizēt elektrisko tramvaju 
sistēmu Zagrebā (Horvātija). 

Valsts iestādēm nu ir pienākums sekot līdzi, cik ener-
goefektīvas ir to izmantotās automašīnas un cik daudz 
CO2 izmešu tās rada. Mēs gādājam, lai gaiss būtu pēc 
iespējas tīrāks un lai ES pārdotā degviela atbilstu vie-
notam drošības standartam.

PASAŽIERU TIESĪBAS PAPLAŠINĀTAS, NU TĀS ATTIECAS UZ LIELĀKU 
SKAITU TRANSPORTA VEIDU NEKĀ JEBKUR CITUR PASAULĒ
ES ir pasaulē pirmā zona, kur pasažieru tiesības ir garantētas visos 
transporta veidos.

ATBALSTS TĪRAI DEGVIELAI 
Esam veicinājuši tīrāku degvielas avotu, piemēram, elektroenerģijas, 
ūdeņraža un sašķidrinātas dabasgāzes, izmantošanu. 

Priekšsēdētāja vietnieks Kallass atklāj tīras degvielas 
stratēģiju, kuras mērķis ir visā Eiropā izveidot alternatīvas 

degvielas uzpildes stacijas, kas atbilst vienādiem 
tehniskajiem un lietošanas standartiem.

ES vispārējo un integrēto pasažieru pamattiesību paketi varat 
lejupielādēt kā mobilo aplikāciju.

Pasažieru tiesības vispirms tika ieviestas aviācijas 
nozarē. Pēdējos piecos gados Eiropas Komisija ir tās 
paplašinājusi, nosakot, ka pasažieru tiesības pastāv, 
ceļojot arī pa dzelzceļu, ar kuģi un ar autobusu. ES nu 
ir pasaulē pirmā zona, kur pasažieriem ir garantētas tie-
sības visos transporta veidos. 

Ja savas tiesības nezināt, izmantojiet lejupielādējamu 
ES aplikāciju, ar kuras palīdzību tās varat noskaidrot, arī 
esot ceļā.

Tagad ceļojuma plānu mainīšana rada mazāk stresa 
nekā jebkad agrāk. Jums nodrošinās lielāku palīdzību, ja 
reiss ilgi aizkavējies, un invalīdiem un cilvēkiem ar kus-
tību traucējumiem ceļošana būs pieejamāka, un viņiem 
sniegs lielāku palīdzību.
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LABĀKA, ĀTRĀKA UN LĒTĀKA SAZINĀŠANĀS
Pašlaik Eiropa ir vienīgais kontinents, kur ikviens var piekļūt internetam 
neatkarīgi no tā, kur dzīvo vai ceļo.

Pilnā gaitā 
uz priekšu ceļā 

uz vienotu 
digitālo tirgu

Šai Komisijas komisāru kolēģijai ļoti svarīgas prioritātes 
bija samazināt interneta pieslēguma izmaksas, panākt, 
lai cilvēki par izdevīgu cenu varētu zvanīt pa mobilo tāl-
runi, arī ceļojot citās ES dalībvalstīs, un panākt lielāku 
konkurenci. Joprojām 94 % ceļotāju teic, ka augstas 
viesabonēšanas maksas dēļ viņi ārzemēs maz izmanto 
“Facebook” un citus tīmekļa pakalpojumus. Vienotā tirgū 
tā tam nevajadzētu būt. Eiropas Komisija vēršas pret 
šo tendenci, garantējot lētākus sakarus patērētājiem 
un uzņēmumiem.

Pateicoties Eiropas Komisijas iniciatīvām, viesabonēša-
nas maksa ir samazinājusies par 50 % zvaniem un par 
93 % mobilajai datu pārraidei. Tas ļauj ietaupīt 2,4 mil-
jardus eiro gadā, novērš šķēršļus un aptur praksi, ka par 
viesabonēšanu tiek pieprasīta pārmērīga cena.

Turklāt visās Eiropas mājās nu ir pieejams platjoslas 
internets un tā sniegtās iespējas, un ES tirgū, kur valda 
konkurence, abonēšanas maksa mājsaimniecībām krītas.

Ikvienam Eiropā neatkarīgi no atrašanās vietas  
ir pieejams internets.

NĒLĪ KRUSA
Priekšsēdētāja vietniece un par digitalizācijas programmu 
atbildīgā komisāre
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Ir izveidotas miljardiem eiro vērtas partnerības, lai ES 
nodrošinātu pasaulē vadošu vietu šādās nozarēs:

•   5G sakari – tie ir nākamās paaudzes mobilie sakari, 
kas ir tūkstoš reižu jaudīgāki un izlieto par 90 % ma-
zāk enerģijas;

•  roboti, kas var palīdzēt veciem cilvēkiem un kurus 
var izmantot veselības aprūpē, pārtikas ražošanā, 
transporta nozarē, vides aizsardzībā un lai gādātu 
par drošību;

•  fotonika, proti, viedāks un videi nekaitīgāks aprīko-
jums dažādām vajadzībām, piemēram, veselības 
aprūpei un mājokļu apgaismošanai;

•  augstas veiktspējas skaitļošana, ar kuru simulē un 
atrisina problēmas rūpniecībā, vides aizsardzībā, ve-
selības aprūpē un citās nozarēs;

•  elektronika – ES ir divkāršojies mikroshēmu ražoša-
nas apjoms, un Eiropā radīti 250 000 darbvietu;

Jaunā nozarē rodas jaunas darbvietas. Eiropas Komisija 
palīdz ES ieņemt vienu no vadošajām vietām pasaules 
digitālajā sacensībā. Pašlaik viena no lielākajām prob-
lēmām ir kvalificētu darbinieku trūkums: līdz 2020. 
gadam šajā nozarē būs apmēram miljons vakanču, 
jo kandidātiem nav digitālajā ekonomikā nepieciešamo 
prasmju. Lai šo problēmu risinātu, Eiropas Komisija 
ir izveidojusi Digitālo darbvietu lielo koalīciju, kas nodro-
šinās 250 000 jaunu mācību kursu, 100 000 prakses 
vietu un tūkstošiem jaunu darbvietu informācijas teh-
noloģiju nozarē. 

Turklāt mēs novēršam šķēršļus, kas apgrūtina mākoņ-
datošanu – jaunu, elastīgu biznesa rīku, kas var radīt 
2,5 miljonus darbvietu un palielināt ES IKP par 160 mil-
jardiem eiro. Programma “Start-up Europe” palīdz IKT 

JAUNĀS PAAUDZES DATORPRASME,  
DARBVIETAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS GARS
ES atbalsts digitālajai nozarei pārveido Eiropas ekonomiku un sabiedrību.

IEGULDĪJUMI DIGITĀLAJĀ PĒTNIECĪBĀ
Investējot nākotnes tehnoloģijā, Eiropas Komisija gādā,  
lai Eiropas Savienībai būtu konkurences priekšrocības.

Eiropas rūpniecība var izmantot investīcijas,  
kuras ES iepludina digitālajā izpētē.

ES palīdz nākotnes digitālajiem uzņēmējiem 
pilnveidot prasmes.

un tīmekļa uzņēmējiem dibināt un attīstīt uzņēmumu 
Eiropas Savienībā; šim mērķim piedāvāts ievērojams 
finansējums. Eiropas jaunie tehnoloģiju uzņēmumi plaukst 
un zeļ; ES aplikāciju nozares apgrozījums ir 17,5 miljardi 
eiro, un tajā jau nodarbināti 1,8 miljoni cilvēku.

•  notiek aizraujoši un novatoriski tādas tehnoloģijas 
pētījumi, kura pārveidos mūsu nākotni. Piemēram, 
pētījumi saistībā ar jauniem datoriem, kuros izman-
toti cilvēka smadzeņu darbības principi, un jaunā 
“brīnummateriāla” grafēna pētījumi.
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ATBALSTS RŪPNIECĪBAS ATDZIMŠANAI
Esam sākuši nozīmīgas iniciatīvas, lai izveidotu jaunu Eiropas rūpniecības 
politiku un lai atdzīvinātu ES panīkušo rūpniecības nozari.

Rūpniecības 
atjaunošana

Rūpniecībai ir liela nozīme izaugsmes un nodarbinātības 
veicināšanā, un tā veido 80 % no ES eksporta un 80 % 
no privātā sektora ieguldījumiem. Katra rūpniecības 
nozarē izveidotā darbvieta rada vidēji 1–2 jaunas darb-
vietas pakalpojumu nozarē. Eiropas Komisijai ir izdevies 
atgriezties pie reālās ekonomikas veidošanas ar mērķi 
līdz 2020. gadam atjaunot Eiropas rūpniecības īpat-
svaru līdz 20 % no ES IKP salīdzinājumā ar pašreizējo 
15,1 %. Visas dalībvalstis apstiprināja stratēģiju “Eiropas 
rūpniecības atdzimšana”. Rūpniecības konkurētspēja tiks 
ņemta vērā visās mūsu politikas jomās. Uzņēmumiem nu 
ir pieejami īpaši fondi, kas kāpina konkurētspēju un ino-
vāciju un atvieglo kredīta saņemšanu mazajiem un vidē-
jiem uzņēmumiem (ar programmas “COSME” palīdzību 
un Eiropas Investīciju bankas (EIB) aizdevumiem). Esam 
vienkāršojuši ES tiesību aktus, lai atbalstītu nekaitīgus 
un kvalitatīvus rūpniecības izstrādājumus un samazi-

Vērienīgas iniciatīvas, kuru mērķis ir izstrādāt jaunu Eiropas 
rūpniecības politiku, ir palīdzējušas apturēt tendenci, 

ka rūpniecības loma Eiropā samazinās.

ANTONIO TAJĀNI
Priekšsēdētāja vietnieks un rūpniecības  
un uzņēmējdarbības komisārs

nātu birokrātiju, it īpaši nākot talkā mazajiem un vidē-
jiem uzņēmumiem. Vienkāršojot procedūras, tuvojamies 
saviem mērķiem, lai uzņēmumu varētu izveidot augstā-
kais trīs dienu laikā un tas izmaksātu nepilnus 100 eiro.

Rūpniecības īpatsvars ES IKP
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Kosmosa nozarē ir lielas iespējas radīt jaunas darbvie-
tas, uzlabot mūsu tehnoloģiju un zināšanas. Projekts 
“Galileo” – GPS Eiropas versija – dienas gaismu ieraudzīja 
2010. gadā. Tagad ir jau orbītā palaisti četri satelīti, un 
sistēmu var sākt pārbaudīt. 2014. gadā tiks palaisti vēl 
citi, un kopējais satelītu skaits būs desmit. Tas ļaus 
“Galileo” sniegt dažādus pakalpojumus, piemēram, trans-
portam un ārkārtas dienestiem svarīgos pakalpojumus, 
palīdzēs uzlabot tiesībaizsardzību un robežkontroli un 
padarīs drošākas miera uzturēšanas misijas.

Mūsu jaunā Zemes novērošanas sistēma “Copernicus” 
palīdzēs risināt klimata pārmaiņu problēmu, pārzināt 
bioloģisko daudzveidību jūrās un mazināt dabas katas-
trofu sekas, kā tas nesen bija traģiskajā situācijā pēc 
viesuļvētras Filipīnās. Orbītā ir veiksmīgi palaists arī pir-
mais “Copernicus” satelīts Sentinel IA.

Paredzams, ka 2030. gadā 60 % IKP tiks saražoti jaunie-
tekmes valstīs (Brazīlijā, Ķīnā, Indijā, Meksikā u.c.). Tikai 
13 % ES mazo un vidējo uzņēmumu patlaban eksportē aiz 
ES robežām. Tāpēc mums ir kaut kas jādara. Pateicoties 
iniciatīvai “Misijas izaugsmei”, kopā ar 570 uzņēmumiem 
no 26 dalībvalstīm esam bijuši 17 pasaules valstīs, lai 
atvērtu durvis un radītu iespējas visās nozarēs. Pateicoties 
minētajām misijām, jau ir noslēgti vairāki darījumi un ir 
parakstīti daudzi nodomu protokoli par starptautiskajiem 
standartiem, tūrismu, maziem un vidējiem uzņēmumiem, 
kosmosu un rūpniecisko sadarbību.

“MISIJAS IZAUGSMEI” UN RŪPNIECISKĀ DIPLOMĀTIJA 
PAVER IESPĒJAS AIZ ES ROBEŽĀM
Esam palīdzējuši uzņēmumiem pārdot  
preces un pakalpojumus ārpus ES.

ATBALSTS PROGRAMMĀM “GALILEO” UN “COPERNICUS” –  
JAUNĀM ES KONKURĒTSPĒJAS ZVAIGZNĒM
Orbītā četri satelīti programmai “Galileo” un viens –  
programmai “Copernicus”.

ES un Izraēlas uzņēmēji tā sauktajā “izaugsmes misijā” Izraēlā 
tiekas un apspriež sadarbības iespējas. 

ES satelītnavigācijas sistēma “Galileo” atbalstīs daudzas 
noderīgas aplikācijas.

Neatkarīgos pētījumos ir atklāts, ka pirmo 20 pastāvē-
šanas gadu laikā “Galileo” Eiropas ekonomikā varētu 
ienest līdz pat 90 miljardiem eiro un “Copernicus” – līdz 
30 miljardiem eiro.
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DEMOKRĀTISKA SAVIENĪBA 
Esam devuši iespēju iedzīvotājiem nepastarpināti paust savu viedokli 
un panākuši lielāku teikšanu parlamentiem. 

Rūpes, lai ES 
darbs noritētu bez 

sarežģījumiem

Ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu iedzīvotāji var panākt, lai ES 
līmenī tiktu izskatīti viņiem svarīgi jautājumi. Ja ir savākts 
viens miljons parakstu no vismaz septiņām dalībvalstīm, 
Eiropas Komisija pārbauda, vai konkrētais priekšlikums 
var pārtapt par ES tiesību aktu. Pirmā iniciatīva, kas 
atbilda šim priekšnoteikumam, bija “Right2Water”, kuru 
Eiropas Komisija akceptēja 2014. gada martā.

Ievēlētie varasvīri pārstāv visus pilsoņus visos ES pieņem-
tajos lēmumos. ES tiesību aktus pieņem tikai pēc valstu 
valdību un tieši ievēlētā Eiropas Parlamenta piekrišanas. 
Turklāt valstu parlamentiem ir tiesības paziņot, ka Eiropas 
Komisija ir pārkāpusi savas pilnvaras, un konkrētiem ES 
tiesību aktu projektiem parādīt “dzelteno kartīti”, tādējādi 
liekot apdomāties.

Priekšsēdētāja vietnieks Šefčovičs (attēlā pa labi) saņem 
apliecinājumu, ka iniciatīvu “Right2Water” parakstījuši 

vairāk nekā miljons pilsoņu.

MAROŠS ŠEFČOVIČS
Priekšsēdētāja vietnieks un komisārs ES iestāžu attiecību 
un administratīvajos jautājumos.
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Ir vajadzīgs kvalitatīvs ES civildienests, lai mēs spētu aiz-
stāvēt Eiropas kopīgās intereses gan uz vietas, gan citur 
pasaulē. Tomēr, tāpat kā valstu pārvaldē, arī ES pārvaldē 
ekonomikas krīzes apstākļos tika ieviestas reformas.

Mūsu reformu rezultātā ir samazinājušās ES adminis-
trēšanas izmaksas, Eiropas iedzīvotājiem nesot ievēro-
jami lielāku labumu. ES administrācija vienmēr bijusi 
daudz mazāka nekā valsts pārvalde lielākajā daļā dalīb-
valstu. Piemēram, Eiropas Komisijā ir aptuveni par 40 % 
mazāk darbinieku nekā Parīzes pašvaldībā. 

Eiropas Savienības civildienesta ierēdņiem kopš 2010. 
gada faktiski ir iesaldētas algas, un līdz 2017. gadam 
ES savu personālu samazinās par 5 %. Ikdienas admi-
nistratīvajam darbam tiek izlietoti tikai 6 % no mūsu 
budžeta, bet atlikušie 94 % tiek tieši ieguldīti ES politi-
kas īstenošanā.

Tas, cik daudz pilsoņi mums uzticas, ir atkarīgs no caur-
skatāmības. Mēs apspriežamies ar interešu grupām, 
kas vēlas ietekmēt mūsu veidoto politiku, un uzklausām 
visus dalībniekus. 

Tāpēc esam realizējuši divas iniciatīvas:

•  Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta apvienoto 
pārredzamības reģistru. Tajā ir dati par interešu pār-
stāvjiem Briselē, un tas pēc apjoma ir pasaulē vislie-
lākais šāda veida reģistrs;

•  jauno pārredzamības portālu. Tas ir vienots portāls, 
kurā ir visa ar ES saistītā informācija. 

 Abas iniciatīvas ar laiku pieņemas spēkā. Jau reģistrē-
jušies aptuveni 75 % visu ar uzņēmējdarbību saistīto 
subjektu un ap 60 % NVO. Pilsoņiem ir tiesības zināt, ar 
ko ES iestādes risina sarunas, un mēs vēlamies, lai viņi 
to varētu uzzināt.

PĀRREDZAMA SAVIENĪBA
Esam ieviesuši taisnīgas un atklātas procedūras,  
kas ļauj pilsoņiem viegli iegūt informāciju.

RENTABLA SAVIENĪBA
Eiropas Komisija reformē sava darba organizāciju, lai ES nodokļu 
maksātāji par samaksāto naudu iegūtu vēl vairāk.

Aptuveni 94 % ES budžeta iztērē projektiem  
ES dalībvalstīs un citur pasaulē.

“Demokrātiska sabiedrība ir 
tāda sabiedrība, kuras iestādes 

darbojas pārredzami un 
atskaitās par savu darbu. 
Pārredzamība atvieglo  

pārbaudi un tātad vairo 
atbildību.”

94 %
Eiropas uzņēmumi, 
studenti,  
zinātnieki,  
reģioni,  
pilsētas,  
lauksaimnieki,  
NVO u.c.

6 %
ES pārvalde
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FINANŠU UN EKONOMIKAS STABILITĀTES RADĪŠANA
Eiropas Komisija ir rīkojusies, lai nosargātu finanšu stabilitāti un atjaunotu 
fiskālo un ekonomikas uzticamību.

Palīdzam Eiropai 
izkļūt no krīzes,
liekam pamatus 

nākotnei

Ekonomikas krīze ir bijusi pats lielākais izaicinājums 
mūsu ekonomikai un sabiedrībai kopš Otrā pasaules 
kara. Eiropas Savienībā tā ir sagādājusi lielas prob-
lēmas un viesusi bažas. Daudzās dalībvalstīs gadu 
desmitiem ieilgušās problēmas bija atstātas bez ievē-
rības, līdz privātais un publiskais parāds bija sasnie-
dzis nekontrolējamus apmērus. Pateicoties izlēmīgai 
politiskajai rīcībai un neparastai Eiropas solidaritātei, 
ir novērsts nekontrolējams valstu bankrota scenārijs ar 
visām tā postošajām sociālekonomiskajām sekām.

Esam izveidojuši pasaulē vislielāko finanšu uguns-
mūri, lai paglābtu ES dalībvalstis no posta. ES atbalsta 
programmas valstīm, kas saņem finansiālo palīdzību, 
ir ļāvušas nedaudz atgūt elpu, lai nostabilizētu situā-
ciju. Publiskajām finansēm tagad ir stabilāki pamati, un 
konkurētspējas un izaugsmes pamatprincipi ir nostipri-
nāti uz ilgu laiku.

ES reformē un nostiprina finanšu pakalpojumu nozari.

©
 Reuters/BSIP

OLLI RĒNS
Priekšsēdētāja vietnieks un ekonomikas,  
monetāro lietu un eiro komisārs

Krīze Eiropas Savienībā nu būs pārvarēta, un ir vis-
pāratzīts, ka ES dalībvalstīs nu ir daudz labāka augsne 
darbvietu radīšanai un ilgstošai iedzīvotāju labklājībai.
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Šī ir bijusi globāla krīze, un bija nepieciešama izšķiroša 
rīcība gan ES, gan pasaulē. Eiropas Komisija piedalās 
visos lielākajos starptautiskajos forumos, piemēram, 
G7, G8 un G20. Mūsu vadošā loma finanšu un ekono-
mikas reformu rosināšanā, pārredzamības uzlabošanā 
un tirdzniecības veicināšanā apliecina, cik liela nozīme 
Eiropas Savienībai ir pasaules ekonomikas labklājībā. 
Eiro ir noturējies otrajā vietā kā rezerves valūta uzreiz 
aiz dolāra, un eiro valūtai ir bijis ļoti stabils maiņas 
kurss visā krīzes laikā.

Krīze izgaismoja valstu ekonomikas un mūsu iestāžu 
struktūras nepilnības, tāpēc mēs esam rīkojušies, lai tās 
novērstu. Dalībvalstis ir ieguldījušas vienreizēju darbu, 
kas bija nepieciešams, lai sakārtotu savu ekonomiku. 
Tagad mums ir efektīvākas uzraudzības un drošības sis-
tēmas, kas ietver stingrākus budžeta noteikumus, labāk 
saskaņotu valstu ekonomikas politiku, kā arī banku savie-
nību ar vienotu uzraudzītāju un vienotu mehānismu, kā 
pārstrukturēt vai vajadzības gadījumā slēgt bankas.

Uzlabotā Ekonomiskā un monetārā savienība tagad ir labi 
sagatavota ātri rīkoties, lai koriģētu nelīdzsvarotību un 
saskaņotu fiskālo un ekonomikas politiku.

Eiro zona ir turpinājusi paplašināties: 2011. gadā pie-
vienojās Igaunija, 2014. gadā – Latvija, un 2015. gadā 
plāno pievienoties Lietuva. 

STABILS EIRO SPĒCĪGAI EIROPAI 
Esam izveidojuši spēcīgāku ekonomikas struktūru, proti, eiro zona, 
kurā ir 18 valstis, krīzi ne tikai ir pārcietusi, bet arī ir paplašinājusies 
un ieguvusi lielāku stabilitāti nākotnei. 

MŪSU ARTAVA KOPĒJĀ REAKCIJĀ UZ KRĪZI
Esam strādājuši kopā ar starptautiskajiem partneriem,  
lai reaģētu uz globāla mēroga ekonomikas problēmām.

Piedaloties visos svarīgākajos starptautiskajos forumos 
(piemēram, G20), ES veicina ekonomikas reformas visā pasaulē. 

Tagad eiro lieto vairāk nekā 333 miljoni ES iedzīvotāju.

©
 Reuters/BSIP

25

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm


IZMANTOJOT MATERIĀLUS ATKĀRTOTI UN SAMAZINOT ATKRITUMUS, 
IEGŪSIM VAIRĀK DARBVIETU UN MAZINĀSIM ATKARĪBU NO IMPORTA
Ik gadu mazāk resursu tiek apglabāti poligonos.

Virzība uz 
ekoloģiskāku  

Eiropu

Pretēji visām prognozēm pēdējā laikā ir samazinājušies 
rūpniecības un iepakojumu atkritumi, kā arī sadzīves 
atkritumi. Eiropas Savienībā aizvien vairāk tiek pārstrādāti 
sadzīves atkritumi, izlietotais iepakojums un transportlī-
dzekļi, pateicoties Eiropas Komisijas ierosinātiem tiesību 
aktiem. Labi sokas arī ar elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumu savākšanu.

Atkritumu apsaimniekošanā un otrreizējā pārstrādē tiek 
radītas darbvietas. Kad tiks pilnībā īstenoti spēkā esošie 
ES noteikumi par atkritumiem, ES būs ap 400 000 jaunu 
darbvietu. Turklāt atkritumu nozares gada apgrozījums 
palielināsies par 42 miljardiem eiro, un ar šiem tiesību 
aktiem vien tiks sasniegts ES mērķis – par 30 % sama-
zināt siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz 2020. gadam.

Nevajadzīgi neizšķērdējot vērtīgos materiālus un pārstrā-
dājot tos, ES būs ieguvēja. Tāpēc ir jāpastiprina resursu 
efektīva izmantošana Eiropas rūpniecības nozarēs, jāsa-
mazina atkarība no izejmateriālu importa un arī jākāpina 
konkurētspēja.

Eiropa pakāpeniski pārtop par sabiedrību, kas pārstrādā 
atkritumus. Ik gadu izgāztuvēs apglabā aizvien mazāk resursu.

JANESS POTOČNIKS 
Vides komisārs
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Eiropas Komisija aktīvi seko līdzi šo tiesību aktu īsteno-
šanai un izskata simtiem iedzīvotāju un NVO sūdzību, lai 
gādātu par pareizu ES vides tiesību aktu īstenošanu. 
Šī darba rezultāti: 

•  tādu zonu skaits, kurās diendienā bija pārsniegts 
pieļaujamais veselībai kaitīgo daļiņu piesārņojums, 
ir samazinājies par aptuveni ceturto daļu (no 36 % 
2008. gadā līdz 28 % 2012. gadā);

•  vairāk nekā 1800 dažāda lieluma pilsētu centros, 
no galvaspilsētām līdz mazpilsētām, tagad ir komu-
nālo notekūdeņu attīrīšanas iekārta, kas atbilst ES 
noteikumiem;

•  2012. gadā 95,3 % visu ES piekrastes ūdeņu atbilda 
minimālajiem kvalitātes standartiem, un ūdens kva-
litāte bija teicama 81,2 % peldvietu.

Aizsargāt dabu nozīmē aizsargāt mūsu dzīves kvalitāti. 
ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija palīdzēs sau-
dzēt dabu un rūpēties par tās bagātību ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu un izmantošanu, un vajadzības gadī-
jumā to atjaunošanu un vairošanu. Ar tīkla “Natura 
2000” palīdzību esam jau klasificējuši vairāk nekā 
27 000 teritoriju, kurās ir Eiropā visvērtīgākās dabas 
bagātības.

Tās nav tikai rūpes par dabu. Mēs to darām, jo visi vēla-
mies tīru ūdeni, svaigu gaisu, auglīgu zemi, dažādas 
sugas un dzīvotnes. Eiropas dabas pārvaldība kopumā 
ir devusi darbu 4,4 miljoniem cilvēku, un tās gada 
apgrozījums ir 405 miljardi eiro.

EIROPAS DABAS AIZSARDZĪBA
Esam daudz paveikuši, lai Eiropas 
vienreizīgā daba tiktu aizsargāta 
un lolota.

PATEICOTIES LABI IZSTRĀDĀTIEM VIDES AIZSARDZĪBAS TIESĪBU 
AKTIEM, IR SAMAZINĀJIES GAISA UN ŪDENS PIESĀRŅOJUMS
Mēs cenšamies samazināt gaisa un ūdens piesārņojumu, lai aizsargātu 
jūsu veselību.

Komisārs Potočniks kopā ar vairākkārtēju olimpiādes zelta 
medaļas ieguvēju Ivanu Patzaihinu Donavas deltā (Rumānija) 

popularizē ekotūrismu un ilgtspējīgu attīstību.

Apmeklējot pārstrādes rūpnīcu Beļģijā, komisārs Potočniks tur 
zelta stieni, kas iegūts no pārstrādātu mobilo telefonu detaļām.
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Oficiālās attīstības palīdzības sadalījums 2012. g 
(neto, miljardos eiro)

ES ASV Japāna Kanāda

VADOŠĀS POZĪCIJAS PASAULES CĪŅĀ PRET NABADZĪBU
Neraugoties uz ekonomikas lejupslīdi, ES joprojām ir pasaulē lielākā līdzekļu 
devēja attīstības jomā, sniedzot vairāk nekā pusi no vispasaules atbalsta 
cīņai pret nabadzību.

Cīņa pret  
nabadzību  

visā pasaulē

Eiropas Komisija ir lielākā Apvienoto Nāciju Organizācijas 
tūkstošgades attīstības mērķu īstenotāja, tā ir līdzējusi 
samazināt nabadzību pasaulē un glābt dzīvību miljoniem 
cilvēku. Piemēram, 2012. gadā oficiālajai palīdzībai attīstī-
bas jomā ES un tās dalībvalstis izlietoja 55 miljardus eiro. 
Pateicoties šai ES palīdzībai, pēdējo desmit gadu laikā:

•  vēl gandrīz 14 miljoni zēnu un meiteņu varēja iegūt 
pamatizglītību;

•  vairāk nekā 70 miljoni cilvēku ieguva piekļuvi dze-
ramajam ūdenim;

•  46,5 miljoni cilvēku saņēma pārtiku vai skaidru 
naudu tās iegādei;

•  7,5 miljoni dzemdību ir notikušas kvalificētu veselī-
bas aprūpes darbinieku uzraudzībā, tādējādi glābjot 
dzīvību mātēm un bērniem.

 
Mēs varam tiešām būt lepni par to, ka vairāk nekā 
80 % ES iedzīvotāju uzskata, ka ES jāturpina palīdzēt 
jaunattīstības valstīm.

ES un tās dalībvalstis joprojām ir pasaulē lielākie oficiālas 
attīstības palīdzības sniedzēji.

ANDRIS PIEBALGS 
Attīstības komisārs
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Lai gan atbalstam ir liela nozīme nabadzības mazināšanā, 
mūsdienu pasaulē ar to nekad nevar gūt panākumus, ja 
citas politikas jomas gūtos labos rezultātus neatbalsta vai 
pat pasliktina. Eiropas Komisijas sasniegumiem šajā jomā 
var minēt konkrētus piemērus.

•  Cīņa pret nodokļu nemaksāšanu. Ir spēkā efektīvs ES 
tiesību akts par pārskatatbildību un pārredzamību, 
kas palīdz cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu mak-
sāšanas un korupciju un garantē, ka no valsts dabas 
resursiem labumu gūst arī paši tās pilsoņi.

•  Mežu aizsardzība visā pasaulē. Ir spēkā jauns ES tiesību 
akts, kas aizliedz importēt nelegāli iegūtus kokmate-
riālus.

•  Zivsaimniecības saglabāšana. Ar kopējās zivsaimnie-
cības politikas reformu tiek gādāts, lai zivsaimniecī-
bas nolīgumi nepārprotami sniegtu labumu vietējiem 
iedzīvotājiem.

Tas tiek gādāts ar “Pārmaiņu programmu” – Eiropas 
Komisijas politikas plānu, kā modernizēt atbalsta politiku 
strauji mainīgajā pasaules situācijā ar jaunietekmes 
ekonomikām.

Tagad 70 % ES atbalsta saņems nabadzīgākās valstis, 
ieskaitot tās, kuras skāruši konflikti vai dabas katastro-
fas, piemēram, Mali, Somālija, Centrālāfrikas Republika 
un Haiti, kur ES ir uzņēmusies vadošu lomu, lai veicinātu 
mieru un attīstību.

Tagad mēs atbalstām tieši tās jomas, kuras spēj virzīt uz 
pārmaiņām un ekonomisko izaugsmi, piemēram, pārval-
dību, lauksaimniecību, enerģētiku, veselības aizsardzību 
un izglītību. Mēs cieši sadarbojamies ar pašām valstīm, 
kurām mēs palīdzam. Uz kādas skolas Zimbabvē ir uzkrā-
sots uzraksts “Viss, ko jūs darāt mums, bet bez mums, 
nav mums.”

ES ATBALSTS PĀRVEIDOTS TĀ, LAI TAM BŪTU LIELĀKS SPĒKS
Atbalstu esam devuši tām valstīm un nozarēm,  
kurām tas var palīdzēt visvairāk.

CITU ES POLITIKAS JOMU ORGANIZĒŠANA TĀ, LAI ATBALSTĪTU 
JAUNATTĪSTĪBAS VALSTU CENTIENUS IZSKAUST NABADZĪBU
Pēdējo gadu laikā esam paveikuši lielu darbu, lai visās mūsu iniciatīvās 
ņemtu vērā jaunattīstības valstu vajadzības.

Komisārs Piebalgs un Haiti prezidents Martelli 2012. gadā liek 
pamatus jaunam ceļam Haiti divus gadus pēc katastrofālās 

zemestrīces šajā Karību jūras salā.

ES regulējumā noteikts, ka likumīgi iegūta koksne jāsertificē. 
Tas palīdz aizsargāt pasaules mežus.

Ir ieviestas jaunas revīzijas un pārbaudes procedūras, 
lai mēs varētu izsekot līdzi katram iztērētajam eiro un 
salīdzināt prognozētos rezultātus ar faktiski gūtajiem 
rezultātiem.
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STABILA FINANŠU SISTĒMA KĀ PAMATS IZAUGSMEI,  
NO KURAS IEGUVĒJI IR VISI
Esam ieviesuši virkni noteikumu, lai nodrošinātu, ka bankas ir piesardzīgas 
un izturīgākas pret ekonomikas satricinājumiem nākotnē.

Vienotais tirgus,  
kas iekārtots tā,  

kā vajadzīgs 
pilsoņiem

Nodokļu maksātājiem nācies samaksāt milzīgu rēķinu, 
lai bankas noturētos virs ūdens. Nekad vairs iedzīvotā-
jiem nedrīkst likt samaksāt par to, ka bankas strādājušas 
nepareizi un uzņēmušās pārmērīgu risku. Eiropas Komi-
sija ir ierosinājusi jaunus noteikumus, kuriem pateicoties, 
ES ir spējusi G20 grupā izrādīt iniciatīvu, kā šī problēma 
būtu risināma globālā mērogā. Jaunajos noteikumos ir 
šādas prasības:

• bankām ir jāveido rezerve grūtiem laikiem;
•  tām jāveic iemaksas “kopējā katlā”, no kura tās var 

saņemt palīdzību finansiālu grūtību gadījumā;
•  bankas bankrota gadījumā ir jāgarantē iedzīvotā-

jiem viņu noguldījumu atmaksa (līdz 100 000 eiro 
katram bankas kontam);

•  ir jāievieš visaptveroša sistēma, kas uzrauga banku 
darbību un gādā, lai noteikumi tiktu ievēroti.

Nu ir ieviesti arī jauni noteikumi, kas palīdz samazināt 
risku, ko uzņemas bankas. Tie ir noteikumi, piemēram, par 
riska ieguldījumu fondiem un baņķieru prēmijām. Bankām 

Pateicoties jauniem noteikumiem, bankas uzņemas mazāk riska 
un ir gatavākas jebkādiem ekonomikas satricinājumiem nākotnē.

MIŠELS BARNJĒ 
Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs

eirozonā, kur vēl jo lielākas ir bažas par to, ka kādas valsts 
problēmas var pārsviesties arī uz citām valstīm, esam 
izveidojuši banku savienību, kurai ir viens uzraugs un vie-
nota sistēma, kā pārstrukturēt vai slēgt bankas.

30

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/index_en.htm


M
IŠ

EL
S 

BA
RN

JĒ
 

Patents piešķir izgudrojuma īpašniekam tiesības atturēt 
citus no izgudrojuma izgatavošanas, izmantošanas vai 
pārdošanas bez atļaujas. Šī vienošanās, par kuru Eiropas 
Komisija izcīnīja smagu cīņu, nāks par labu mūsu ekono-
mikai, uzņēmumiem un patērētājiem. Tā rosinās pētnie-
kus un uzņēmumus ieguldīt inovācijā, bez kuras nav 
iespējama izaugsme. Kad mums būs šis jaunais patents, 
varēsim sacensties ar partneriem citās pasaules daļās. 

Vienotais tirgus ir kolektīvi izdevīgs mums visiem, 
jo patērētājiem tas piedāvā plašāku izvēli, labāku kva-
litāti un pievilcīgāku cenas un kvalitātes attiecību, savu-
kārt uzņēmējiem tas nodrošina 500 miljonus patērētāju, 
kuriem tie var pārdot savas preces un pakalpojumus. 
Tātad ieguvēji ir gan patērētāji, gan uzņēmumi. Tāpēc 
esam veikuši daudzus pasākumus, lai uzlabotu vienotā 
tirgus darbību. Pašlaik ieviešam sistēmu, kas stimulē to, 
lai katrs ceturtais jaunais uzņēmums būtu tāds, kas 
uzņēmies arī sociālu atbildību. Esam rīkojušies, lai 
iedzīvotājiem būtu plašākas iespējas, piemēram:

•  ir ieviesta Eiropas profesionālā karte, ar kuras palī-
dzību ir vieglāk pierādīt savu kvalifikāciju jebkur ES;

•  ir izveidots portāls EURES, kurā informē par vakan-
cēm visā ES;

•  esam arī gādājuši, lai jums būtu tiesības atvērt pa-
rastu bankas kontu jebkur ES;

•  esam rīkojušies, lai apkarotu negodīgu tirdzniecības 
praksi, pirātismu un viltošanu, kas kaitē uzņēmu-
miem. 

VIENOTĀ TIRGUS ATTĪSTĪBA 
Esam turpinājuši vienoto tirgu padarīt vēl atvērtāku visās nozarēs – sākot no 
transporta un digitālās ekonomikas līdz pat telekomunikācijām un enerģētikai. 

EIROPAS PATENTS
Beidzot, pēc vairāk nekā 30 gadus ilgušām diskusijām, drīz tiks ieviests 
visā ES teritorijā spēkā esošs patents. Eiropas uzņēmumi – tostarp mazie 
un vidējie uzņēmumi – varēs par konkurētspējīgu cenu vieglāk un ātrāk 
saņemt šādu visā ES spēkā esošu patentu savām radošajām idejām. 

Vienotā tirgus paplašināšana ir izdevīga gan patērētājiem, 
gan uzņēmumiem.

Visā ES spēkā esošs patents rosina Eiropas pētniekus un 
uzņēmumus ieguldīt inovācijā, bez kuras nav iespējama izaugsme.
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IEGULDĪJUMI MŪSU JAUNIEŠU PRASMJU ATTĪSTĪŠANĀ 
Kamēr dalībvalstis konsolidē savas finanses,  
esam palielinājuši ieguldījumu izglītībā un apmācībā.

Izglītība, apmācība 
un radošums – 

panākumu atslēga

Naudas trūkumam nekad nevajadzētu būt par šķērsli 
jauniešu izglītībai un apmācībai. Tālab Eiropas Komi-
sija ir turpinājusi ieguldīt izglītībā un apmācībā, lai gan 
daudzas dalībvalstis ir savilkušas ciešāk jostu. Izvirzot 
mērķus, esam palīdzējuši aizvien vairāk jauniešu tur-
pināt mācības un samazināt skolu nebeigušo skolēnu 
skaitu ar zemu kvalifikāciju vai vispār bez kvalifikācijas.

2014. gadā ir sākta programma “Erasmus+” ar 15 miljar-
dus lielu budžetu nākamajiem 7 gadiem, – tas ir par 40 % 
vairāk nekā iepriekš un vislielākais palielinājums, kāds 
jebkad piešķirts kādai ES programmai. Četriem miljoniem 
cilvēku būs iespēja studēt, iegūt apmācību vai strādāt par 
brīvprātīgo ārzemēs, apgūt svešvalodu un iegūt jaunas 
prasmes, kas sekmēs viņu izredzes atrast darbu. 

Komisija ir turpinājusi ieguldīt izglītībā un apmācībā,  
lai gan daudzas dalībvalstis ir savilkušas ciešāk jostu.

ANDRULA VASILIU
Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre

Būs jauna aizdevumu garantija, kas studentiem palī-
dzēs iegūt maģistra grādu neatkarīgi no viņu finansiālā 
stāvokļa. Neformālai un neoficiālai apguvei ir panākta 
lielāka atpazīstamība, un tā tiek vairāk atzīta. Ir izvei-
dotas ciešākas saites starp izglītību un darba tirgu, 
pateicoties universitāšu, profesionālās izglītības ies-
tāžu un uzņēmumu partnerībām.
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Kultūras un radošās nozares veido līdz 4,5 % no ES IKP, 
nodarbinot vairāk nekā 8 miljonus cilvēku. Eiropas 
Komisija uzskata, ka šīs nozares var vēl vairāk attīstīt, 
pateicoties jaunās programmas “Radošā Eiropa” atbals-
tam, jo tās budžets ir palielināts gandrīz līdz 1,5 miljar-
diem eiro. Līdz ar to dotācijas varēs saņemt 250 000 
Eiropas mākslinieku un atbalstu gūs 2000 kinoteātru, 
800 filmu un 4500 grāmatu tulkojumu.

Mēs arī veidojam sistēmu, kas palīdzētu mazajiem kul-
tūras uzņēmumiem iegūt banku aizdevumus un ļautu 
finanšu iestādēm novērtēt nozares potenciālu.

ES sadarbībā ar kaimiņvalstīm un pārējo pasauli svarīga 
ir kļuvusi kultūras apmaiņa. Brīnišķīgs piemērs tam, kā 
ES ir paplašinājusi sadarbību starp Eiropas un Ķīnas 

Mums jāmaina veids, kā mēs domājam par inovāciju 
Eiropā, tāpēc Eiropas Komisija ir palielinājusi savus 
ieguldījumus Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institū-
tam (EIT) un Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukta-
jām darbībām.

EIT ir palīdzējis sākt vairāk nekā 100 jaunus uzņēmumus 
un jau ir apmācījis 1000 studentus, kuri apgūst jaunus 
pēcdiploma studiju kursus, akadēmiskās studijas apvie-
nojot ar uzņēmējdarbības mācībām. Kopš 2010. gada 
minētajā institūtā darbojas zināšanu un inovāciju kopie-
nas, kas konkrēti apliecina, kā augstākās klases universi-
tātes un pētniecības centri var ciešāk sadarboties ar 
uzņēmumiem un rūpniecību, lai izstrādātu mūsdienu 
sabiedrības problēmu risinājumus.

TIE IR RĪTDIENAS UZŅĒMĒJI, KAS TIEK SAGATAVOTI
Esam palielinājuši mūsu finansiālo atbalstu, lai panāktu ciešāku  
saiti starp pētniecību un uzņēmējdarbību. 

MŪSU MĀKSLINIEKI UN AUTORI KĀPJ UZ PASAULES SKATUVES
Esam palielinājuši atbalstu Eiropas māksliniekiem un autoriem.

Pateicoties jaunām pēcdiploma studiju programmām, 
kas akadēmiskas studijas papildina ar zināšanām par 

uzņēmējdarbību, ir pieaudzis jaundibinātu uzņēmumu skaits.

Esam apņēmības pilni atbalstīt kultūru un radošās nozares, 
tāpēc esam izveidojuši arī ES balvas.

Marijas Kirī darbību budžeta palielinājums par 30 % 
nākamajos septiņos gados nodrošinās 6 miljardu eiro 
finansējumu vairāk nekā 65 000 pētnieku, no kuriem 
gandrīz 40 % būs doktora grāda kandidāti.

studentiem, māksliniekiem un kultūras profesionāļiem, ir 
augsta līmeņa tiešu personisko kontaktu dialogs ar Ķīnu.
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IEDZĪVOTĀJIEM UN UZŅĒMUMIEM TAISNĪGĀKI NODOKĻI 
Esam nostiprinājuši noteikumus pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas 
un krāpšanu nodokļu jomā Eiropas Savienībā un visā pasaulē.

Efektīvi aizsargājam 
ES nodokļu 
maksātāju

Eiropas Komisija ir cīnījusies par lielāku pārredzamību 
nodokļu jomā un godīgāku nodokļu konkurenci ES un 
starptautiskajā mērogā. Esam strādājuši, lai darītu galu 
banku noslēpumiem un nodokļu oāzēm un lai uzņēmumi 
nespētu izvairīties no ienākuma nodokļa maksāšanas. 
Ar vērienīgu rīcības plānu, kā aizlāpīt robus nodokļu 
noteikumos un padarīt tos stingrākus, Eiropas Komisija 
ieviesa jaunu sistēmu, kā atgūt miljardiem eiro, kas ik 
gadu gāja secen valsts un pašvaldību budžetam sakarā 
ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Taisnīga nodokļu politika nozīmē to, ka ikviens maksā 
savu daļu. Tieši to finanšu nozarē var panākt ar Eiropas 
Komisijas ierosināto “Robina Huda“ nodokli jeb finanšu 
darījumu nodokli. Šo nodokli spēcīgi atbalsta Eiropas 
iedzīvotāji, un tagad to ievieš daudzās dalībvalstīs. Mēs 
esam arī veikuši priekšdarbus, lai efektīvi piemērotu 
nodokļus digitālajai ekonomikai, to pārāk neapgrūtinot.

ES ir rādījusi priekšzīmi cīņā pret izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas un ir spērusi lielu soli uz priekšu  

ceļā uz nodokļu pārredzamību visā pasaulē.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I080915

AĻĢIRDS ŠEMETA
Nodokļu, muitas, statistikas, revīzijas un krāpšanas  
apkarošanas komisārs
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Komisija ir nostiprinājusi sistēmu, ko izmanto, lai tiktu 
galā ar krāpniekiem un aizsargātu ES budžetu. Viena no 
Eiropas Komisijas lieliskākajām iniciatīvām ir Eiropas 
Prokuratūra. Kad šī prokuratūra būs izveidota, tā gādās, 
lai pienācīgi tiktu izmeklēti krāpšanas gadījumi, kuros 
iesaistīti ES līdzekļi, lai krāpnieki tiktu saukti pie atbildī-
bas un tiesāti. Tā izskatīs ap 2500 gadījumus gadā.

Papildus esam ierosinājuši risinājumus, kas palīdzēs 
labāk atturēt no noziegumiem, kas saistīti ar ES finansi-
ālajām interesēm, piemēram, visā ES saskaņotas sank-
cijas. Ir reorganizēts Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF), lai optimāli izmantotu tā potenciālu. Ir ieviests arī 
jauns “krāpšanas apkarošanas cikls” visu to ikdienas 
darbā, kuri pārvalda ES līdzekļus.

Komisijas priekšlikumi par standarta PVN deklarāciju pār-
robežu uzņēmumiem ietaupīs 15 miljardus eiro gadā. Ar 
jaunajiem PVN noteikumiem par elektroniskajiem rēķiniem 
uzņēmumi, kuri darbojas ES, var ietaupīt 18 miljardus eiro. 
PVN noteikumos ir ieviesta lielāka rīcības brīvība ļoti 
maziem uzņēmumiem, lai ņemtu vērā to īpašās vajadzī-
bas. Turklāt uzņēmumi pārliecinoši atbalsta priekšlikumu 
par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi, 
kas palīdzēs samazināt uzņēmumu izmaksas un vienkār-
šot procedūras. 

Modernizējot ES muitu, piemēram, pārejot uz elektro-
nisku Eiropas muitas sistēmu, esam veicinājuši ātrāku, 
vieglāku un drošāku tirdzniecību. Nostiprinot muitas spē-
jas apkarot viltotu preču apriti un kontrabandu, mēs 
esam palīdzējuši labāk aizsargāt uzņēmumus, kuri ievēro 
likumus, un izveidot godīgākas konkurences apstākļus.

UZŅĒMĒJDARBĪBAI LABVĒLĪGĀKA VIDE
Esam pastāvīgi mazinājuši birokrātiju un administratīvās izmaksas 
uzņēmumiem, uzlabojot un vienkāršojot nodokļu un muitas sistēmas ES.

LABĀK AIZSARGĀTA NODOKĻU MAKSĀTĀJU NAUDA
Esam nostiprinājuši sistēmu, ko izmanto, lai aizsargātu nodokļu maksātāju 
naudu un aizsargātu ES budžetu pret ļaunprātīgu izmantošanu.

Komisārs Šemeta apmeklē Vālimā muitas iecirkni  
uz Somijas un Krievijas robežas.

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) izmeklē 
gadījumus, kad, iespējams, notikusi krāpšanās saistībā ar 

ES budžetu. Tas izmeklē arī korupciju ES iestādēs un Eiropas 
Komisijai izstrādā krāpšanas apkarošanas politiku. 
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PIEKĻUVE JAUNIEM TIRGIEM
Esam panākuši piekļuvi lielākam skaitam jaunu tirgu nekā jebkad agrāk. 
Tas stimulē tirdzniecību un izaugsmi gan ES, gan valstīs, kas ir mūsu 
tirdzniecības partneri. 

Labklājības un 
stabilitātes vairošana 

un attīstības 
veicināšana

Eiropas Komisija palīdzēja novērst tirdzniecības šķēršļus, 
kas pastāvēja starp ES un Dienvidkoreju, Peru, Kolum-
biju un Centrālameriku. Pabeigta tirdzniecības līgumu 
izstrāde ar Eiropas austrumu partneriem, piemēram, 
Ukrainu, kā arī ar Kanādu, Rietumāfriku un Karību jūras 
reģiona valstīm. 

Esam arī sākuši darbu pie trim ārkārtīgi svarīgiem brī-
vās tirdzniecības līgumiem: ar ASV, Japānu un investīciju 
līguma ar Ķīnu. Ja visas šīs iniciatīvas nesīs augļus, ES IKP 
varētu pieaugt par 2,2 % jeb 275 miljardiem eiro. 

Mums arī izdevies noslēgt vairāk līgumu, kas izdevīgi 
ES uzņēmumiem, tostarp vienoties par to, ka Eiropas 
uzņēmumiem ir lielākas iespējas iegūt tiesības pildīt 
publiskā iepirkuma līgumus ārpus ES. Esam arī aizstā-
vējuši ES intereses pret ārpussavienības valstīm, kuras 
mēģina izkropļot tirgu. 

Komisārs de Gihts, Komisijas priekšsēdētājs Barrozu un 
ASV prezidents Obama 2011. gadā piedalās ES un ASV samitā.

KARELS DE GIHTS
Tirdzniecības komisārs
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Kad Eiropas saules enerģijas paneļu nozari apdraudēja 
dempings un negodīgas subsīdijas Ķīnas saules enerģi-
jas paneļiem ES tirgū, Eiropas Komisija sarunās atrada 
risinājumu un nolūkā stabilizēt tirgu noteica minimālo 
eksporta cenu Ķīnas uzņēmumiem. 

Divās Pasaules Tirdzniecības organizācijai iesniegtās lie-
tās uzvarot Ķīnu, esam cīnījušies, lai uzlabotu piekļuvi 
izejvielām, piemēram, retzemju metāliem, kurus izmanto 
daudzās nozarēs (sākot no augstajām tehnoloģijām līdz 
pat autoražotājiem un tēraudlietuvēm). 

Esam arī sākuši iniciatīvu, kuras mērķis ir ES tirdzniecī-
bas aizsardzības instrumentus padarīt prognozējamākus 
un pārredzamākus. 

Pateicoties tirdzniecībai, jaunattīstības valstīm ir iespēja 
izkļūt no nabadzības. Kopš 2010. gada Eiropas Komisija 
ir pārskatījusi savu preferenču sistēmu (vispārējo prefe-
renču sistēmu jeb VPS), lai nodrošinātu, ka grūtā situācijā 
esošas jaunattīstības valstis tiešām gūst labumu no 
tarifu preferencēm ES tirgū. 

Kad traģēdija Bangladešas apģērbu šūšanas fabrikā 
atklāja skarbo patiesību par darba apstākļiem ārpus ES, 
Eiropas Komisija kopīgi ar Starptautisko Darba organi-
zāciju sāka līdz šim nebijušu iniciatīvu, lai Bangladešai 
palīdzētu uzlabot strādnieku darba apstākļus. 

Izstrādājot sistēmu, kā izrakteņus iegūt atbildīgā veidā, 
esam arī snieguši ieguldījumu ilgtspējīgā svarīgu preču 
tirdzniecībā, kuru neapēno konflikti. 

GODĪGĀKA UN ILGTSPĒJĪGĀKA TIRDZNIECĪBA
Mēs gādājam, lai tirdzniecība nāktu par labu arī nabadzīgākām valstīm.

ES TIRDZNIECĪBAS INTEREŠU AIZSTĀVĒŠANA
Esam konsekventi aizstāvējuši ES uzņēmumus,  
kad citur pasaulē tika pārkāpti tirdzniecības noteikumi. 

Komisārs de Gihts un Ķīnas tirdzniecības ministrs Žao Huhengs, 
Pekinā parakstot saprašanās memorandu par intelektuālā 

īpašuma tiesībām.

Komisārs de Gihts un Bangladešas ārlietu ministrs  
Dipu Moni Ženēvā.

ES arī palīdzēja 2013. gada decembrī noslēgt Bali 
līgumu par tirdzniecības atvieglojumiem, kas jaunattīs-
tības valstīm ietaupīs apmēram 325 miljardus eiro 
gadā, jo vairs nebūs daudzu ar muitas operācijām sais-
tītu administratīvu izdevumu.
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CILVĒKU IKDIENAS UZLABOŠANA AR INOVĀCIJAS PALĪDZĪBU
Esam panākuši, ka finansējums pētniecībai palielinājies par 
30 %, tādējādi “Apvārsnis 2020” ir visvērienīgākā ES pētniecības 
programma, kāda jebkad bijusi.

Pateicoties 
pētniecībai un 

inovācijai, jārodas 
jaunām darbvietām

Zinātne un inovācija var mums palīdzēt risināt lielas prob-
lēmas, kas jau sākušās: klimata pārmaiņas, vajadzību pēc 
enerģijas un pārtikas trūkumu. Tā kā minētās problēmas 
ir ļoti sarežģītas, nav atsevišķu valstu un uzņēmumu spē-
kos atrast tām risinājumus. Tāpēc esam izveidojuši prog-
rammu “Apvārsnis 2020” – tā ir jaunā visas ES mēroga 
pētniecības un inovācijas programma, kuras budžets sep-
tiņiem gadiem ir 80 miljardi eiro. Šī programma vairāk 
nekā jebkad agrāk ir orientēta uz reālu panākumu gūšanu 
tādās jomās kā jaunas paaudzes antibiotiku izstrāde un 
mūsu transporta sistēmu pārveidošana, lai tās kļūtu videi 
nekaitīgākas un drošākas.

Mēs arī sadarbosimies ar starptautiskiem partneriem, 
piemēram, piedaloties Atlantijas okeāna izpētes aliansē.

Tviterī: @EU_H2020
Atjaunojamie energoresursi ir viena no ES pētniecības 

svarīgākajām jomām.

©
 Fotolia.com

MOIRE GĒGENA-KVINNA
Pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre
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Ideja pati par sevi ir laba lieta, bet vēl svarīgāk ir spēt to 
izmantot praktiski, laist tirgū, ieviest uzņēmumos un 
mājās. Tāpēc Eiropas Komisija ir samazinājusi pētniecī-
bas finansēšanas birokrātiju, piemēram, par 30 % sama-
zinājies projekta sākšanai vajadzīgā laikā patēriņš. Mēs 
finansējam vairāk publiskā un privātā sektora partnerību 
tādās jomās kā aeronautika un elektronika. Turklāt tieca-
mies ES padarīt par Inovācijas savienību. Tāpēc īpašu 
uzmanību pievēršam enerģētikai un vienošanās panāk-
šanai par ES patentu. Lai uzņēmumiem palīdzētu aprēķi-
nāt risku, esam izveidojuši riska kapitāla pasi (bez riska 
un neveiksmēm nav iespējams progress). 

Jaunā pasaules valūta ir zināšanas. Lai spētu konkurēt 
pasaulē un radīt vairāk kvalitatīvu darbvietu, Eiropai ir 
jābūt starp inovācijas līderiem. Šajā sacensībā tā pietuvo-
jas ASV un Japānai un ir priekšā daudzām citām pasaules 
valstīm. Tomēr Ķīna sāk mīt uz papēžiem, un Dienvidkoreja 
ir veselu gabalu priekšā. Visvairāk uztrauc tas, ka atpalie-
kam pētniecībā ieguldīto līdzekļu apjoma ziņā, jo pašlaik 
šīm vajadzībām tērējam tikai 2 % IKP. Tāpēc ir ļoti svarīgi 
neatkāpties no mērķa, ka ir jāiegulda 3 %. 

Mēs strādājam arī pie tā, lai ieguldījumi būtu ne vien lie-
lāki, bet arī mērķtiecīgāki. Izveidojot Eiropas pētniecības 
telpu, esam ES atkal uzveduši uz zinātnes un inovācijas 
reformu ceļa un radījuši Eiropas vienoto tirgu idejām. 
Šajā pētniecības telpā tiek apkopoti pūliņi inovācijas 
jomā, finansēšana un darbinieku atlase ir atklātākas un 
taisnīgākas, tiek veicināta dzimumu līdztiesība un jau-
niem zinātniekiem piedāvātas plašākas iespējas. 

GĀDĀJAM, LAI GLOBĀLAJĀ INOVĀCIJAS SACENSĪBĀ 
EIROPA BŪTU PRIEKŠGALĀ
Esam panākuši vienošanos, ka visa ES kopumā līdz 2020. gadam palielinās 
investīcijas pētniecībā un inovācijā līdz 3 % no IKP. 

IDEJU LIKŠANA LIETĀ
Esam panākuši, ka ir vieglāk ideju pārveidot precē un laist tirgū,  
jo īpaši – maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Tviterī: @innovationunion

Inovācijas un tās pieauguma jomā Eiropa min  
uz papēžiem pasaules līderiem.

ES publiskā un privātā sektora partnerība veido 
“Nākotnes rūpnīcas”.
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Vidējais inovācijas snieguma pieaugums gadā

©
 FESTO
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1 TRILJONA EIRO IEGULDĪJUMS NĀKAMAJIEM 7 GADIEM
Esam sarūpējuši 1 triljonu eiro vērtu ES budžetu 2014.–2020. gadam, 
ko ieguldīt ekonomikā un sabiedrībā no 2014. līdz 2020. gadam  
un uzlabot iedzīvotāju dzīves apstākļus.

Spēcīgs un stabils 
budžets nozīmē 

spēcīgu un stabilu ES

Tas ir vajadzīgs 20 miljoniem Eiropas mazo un vidējo uzņē-
mumu, ap 100 000 pilsētu un reģionu, tūkstošiem labo-
ratoriju un universitāšu un daudziem citiem ES budžeta 
saņēmējiem.

Spēcīgs un stabils budžets nozīmē spēcīgu un stabilu 
Eiropas Savienību. Jaunais budžets ir modernizēts, lai 
uzlabotu ieguldījumus ekonomikas izaugsmē, pētniecībā, 
izglītībā, humānajā palīdzībā un palīdzētu bez darba eso-
šiem jauniešiem.

Jaunā septiņiem gadiem paredzētā ES budžeta apjoms 
ir triljons eiro. Šo naudu ieguldīs ekonomikas izaugsmē, 

pētniecībā, izglītībā, palīdzības sniegšanā bez darba esošiem 
jauniešiem un humānajā palīdzībā.

JANUŠS LEVANDOVSKIS 
Finanšu plānošanas un budžeta komisārs
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Esam kārtīgi pildījuši uzdevumu panākt, lai ES līdzekļi 
būtu pieejamāki, padarot saprotamākus, vieglāk piemē-
rojamus un vienkāršākus finanšu saņemšanas noteiku-
mus. Ir pamatīgi pārstrādāti vispārējie finanšu noteikumi, 
kas attiecas uz ikvienu iztērēto eiro ES budžetā.

Vienkāršāki noteikumi nozīmē arī lielāku pārskatatbildību. 
Eiropas Komisija ir nolēmusi, ka katram ES saņēmējam 
nauda jāsaņem 90 dienu laikā. Tagad visus dokumentus 
iesniedz elektroniski, tāpēc ir mazāks darbs ar papīriem, 
mazāks risks nozaudēt dokumentus un labāka līdzekļu 
uzraudzība.

ES budžets nostiprinās reālo ekonomiku un tādējādi 
darbosies kā dzinējspēks, kas palīdzēs Eiropai izkļūt no 
krīzes. Kopš 2007. gada ar lauku attīstības un kohēzi-
jas fondu palīdzību ir izveidoti vismaz 600 000 jaunu 
darbvietu. Līdz 2011. gadam izveidoja vēl 174 000 
darbvietu, izsludinot uzaicinājumus iesniegt priekšliku-
mus pētniecības un attīstības jomā. Līdz 2012. gada 
beigām ES līdzekļus izmantoja arī 80 000 jaundibinātu 
uzņēmumu un tiešu atbalstu saņēma ap 200 000 mazo 
un vidējo uzņēmumu. Piešķirtais finansējums ļāva stu-
dentiem piedalīties apmaiņas programmās un palīdzēja 
dalībvalstīm pārvaldīt cilvēku migrācijas plūsmas pāri 
ES ārējām robežām.

To visu mēs paveicām ar ES budžetu, kas ir neliels salīdzi-
nājumā ar dalībvalstu budžetiem. Tas ir tikai 1 % no kopē-
jās bagātības, kas ik gadus tiek saražota Eiropā, un vienam 
pilsonim dienā izmaksā mazāk nekā vienu eiro.

ES BUDŽETS UN EKONOMIKAS KRĪZE
Jaunajā daudzgadu budžetā esam noteikuši nepārprotamu prioritāti – 
izaugsmi un darbvietas. 

VIENKĀRŠI UN VIEGLI ĪSTENOJAMI FINANSĒJUMA 
SAŅEMŠANAS NOTEIKUMI
Esam ieviesuši vienkāršākus noteikumus, novatoriskākas sistēmas  
un lētākas procedūras.

Vienkāršāki noteikumi, modernākas sistēmas un lētākas 
procedūras uzlabos piekļuvi ES finansējumam.

ES budžets ir tikai 1 % no kopējās bagātības, kas ik gadus tiek 
saražota Eiropā, un vienam pilsonim tas dienā izmaksā 

mazāk nekā vienu eiro.

Gada kopprodukts ES
1% ES budžets
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JO VAIRĀK ZIVJU, KO ZVEJOT UN LIKT GALDĀ, JO VAIRĀK IENĀKUMU 
ZVEJNIEKIEM UN ZIVJU AUDZĒTĀJIEM
Pēdējo 5 gadu laikā vien esam palīdzējuši trīskārt pavairot veselīgus 
zivju krājumus Eiropā.

Mūsu jūru  
nākotnei

Eiropas Komisija ir cīnījusies pret pārzveju un nevēlamu 
zivju izmešanu, kas iedragā gan zivju krājumus, gan 
nodarbinātību.

Pateicoties mūsu pūlēm, Atlantijas okeāna ziemeļaus-
trumu daļā ir izdevies paglābt no izzušanas ievēroja-
mus zivju krājumus. Ir krasi sarucis pārlieku nozvejoto 
krājumu skaits, proti, no 94 % (32 no 34 krājumiem) 
2005. gadā līdz 39 % (16 no 41 krājuma) 2012. gadā. 
Vidusjūrā un Melnajā jūrā ir vēl daudz jādara, kaut arī 
esam jūtami pavirzījušies uz priekšu: zilās tunzivis, kas 
bija uz izmiršanas robežas, nu ir sastopamas ilgtspē-
jīgā daudzumā.

Esam gandarīti, ka mūsu jaunā un radikālā zivsaimnie-
cības politika atbalstīs dinamisku zvejniecības nozari 
un nodrošinās pietiekami augstu dzīves līmeni zvejnie-
cības kopienām. Mēs gādājam, lai jūras veltes varētu 
zvejot, pārdot, nopirkt un lietot pārtikā, nenoplicinot 
zivju krājumus, lai nākamās paaudzes varētu baudīt 
zivis tāpat kā šodien mēs.

Vēršanās pret pārzveju un neplānoti nozvejotu zivju izmešanu 
atpakaļ jūrā palīdzējusi būtiski samazināt pārzvejotu 

krājumu īpatsvaru.

MARIJA DAMANAKI 
Jūrlietu un zivsaimniecības komisāre

Pārzvejotu krājumu procentuālais īpatsvars Atlantijas 
okeāna ziemeļaustrumos
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Piekrastes kopienās 
īstenoti vairāk nekā 
600 projekti, kas radījuši 
20 000 jaunu darbvietu.

Nelegālajā zvejā iegūst vismaz 15 % no visiem lomiem 
pasaulē. ES, pasaulē vislielākā zivju importētāja, vairs 
nepacieš, ja zivis tiek zvejotas nelegāli vai neilgtspējīgi, 
lai kur tas būtu. Mēs vēršamies pret valstīm, kuras 
atļauj maluzvejniecību, un sadarbojamies tādām ar val-
stīm kā ASV un Japānu, lai garantētu, ka viss noritētu 
korekti – no zvejas tīkla līdz pat iepirkumu grozam.

Svarīgi, lai jūrās varētu brīvi un droši kuģot, lai notiktu 
starptautiskā sadarbība un tiktu ievērotas jūras tiesī-
bas. ES ir uzņēmusies pienākumu panākt jūras satik-
smes drošību nestabilos pasaules reģionos, it īpaši 
cīnīdamās pret pirātismu Āfrikas ragā. Mūsu pienāku-
mos ietilpst arī citas jomas, piemēram, okeāna pētnie-
cība un novatoriskas jūras tehnoloģijas.

Ekonomikas krīzes un strauji augošā bezdarba apstākļos 
mums jāizmanto iespējas, ko piedāvā Eiropas jūras. 
Ar Eiropas Komisijas “Zilās izaugsmes” iniciatīvu esam 
panākuši taisnīgu līdzsvaru starp jūras vides aizsardzību 
un jūru izmantošanu – jūras ekonomiku. Iecerēts, ka tādā 
veidā līdz 2020. gadam iegūsim 1,6 miljonus jaunu dar-
bavietu šādās jomās:

•  atjaunojamā (piemēram, vēja, plūdmaiņas un viļņu) 
enerģija;

•  tūrisms (kruīzi, izbraucieni ar jahtām, niršana, 
pludmales);

•  nafta, gāze un citi derīgo izrakteņu resursi;
•  biotehnoloģija, ko izmanto zāļu un kosmētikas 

ražošanā;
• zvejniecība un akvakultūra.
 
Līdz šim Eiropas Komisija ir finansējusi vairākus projek-
tus visā Eiropā, lai atbalstītu piekrastes kopienas šajās 
nozarēs.

MŪSU JŪRAS KĀ PĀRTICĪBAS AVOTS
Mūsu jūras jeb “zilā ekonomika” ir kļuvušas par izaugsmes  
un labklājības avotu. 

JŪRU AIZSARDZĪBA EIROPĀ UN VISĀ PASAULĒ
Neizrādām ne mazāko iecietību pret nelegālu un bezatbildīgu zveju jebkurā 
pasaules malā.

ES ir apņēmusies gādāt par kuģošanas drošību nestabilos 
reģionos visā pasaulē.

Jaunā zivsaimniecības politika atbalsta dinamisku zvejniecības 
nozari un nodrošina pietiekami augstu dzīves līmeni zvejniekiem.
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Humānās palīdzības 
sniegšanai iztērē 
mazāk nekā 1 % 
ES budžeta

Tas ir mazliet 
virs 2 eiro gadā 
no katra ES 
iedzīvotāja

Gadā palīdzību 
saņem vairāk 
nekā 120 miljoni 
cilvēku

ES IR PASAULĒ LIELĀKAIS HUMĀNĀS PALĪDZĪBAS SNIEDZĒJS
Ik gadu ieguldot tikai 2 eiro par katru ES pilsoni, mēs gadā palīdzam vairāk 
nekā 120 miljoniem konfliktu un katastrofu upuru, sākot no konflikta Sīrijā līdz 
postošajai zemestrīcei Haiti 2010. gadā un taifūnam Filipīnās 2013. gadā.

Humānā palīdzība 
Eiropas gaumē: 
ātra, koordinēta 

un efektīva

Sīrijā un tās kaimiņvalstīs mēs palīdzam mazināt paau-
dzes lielāko humāno katastrofu ar finansējumu, kura 
apjoms ir 2,7 miljardi eiro (no tiem 615 miljons eiro nāk 
no Eiropas Komisijas). Tomēr ES palīdz ne tikai tādās 
krīzes situācijās, par kurām zina visi: katrs septītais palī-
dzības sniegšanai paredzētais ES eiro tiek izmantots 
“aizmirstām krīzēm”, kuru nav avīžu virsrakstos. Piemē-
ram, kamēr vardarbība nebija sasniegusi neciešamus 
apmērus, pasaule pievērsa maz uzmanības situācijai 
Centrālāfrikas Republikā, tomēr Eiropas Komisija jau 
ilgti pirms tam, kad problēmu pamanīja arī starptautiskā 
sabiedrība, darbojās šajā valstī ar ievērojamu humānās 
palīdzības finansējumu un speciālistiem uz vietas. Tādos 
reģionos kā Sāhela, kur klimata pārmaiņu dēļ ir liels sau-
sums, mēs atbalstām vietējos iedzīvotājus, kas spiesti 
būt izturīgi, un palīdzam visapdraudētākajām kopienām, 
ja gadījusies nelaime. ES ik gadu iegulda tikai 2 eiro no katra iedzīvotāja,  

lai palīdzētu vairāk nekā 120 miljoniem konfliktu  
un katastrofu upuru visā pasaulē.

KRISTALĪNA GEORGIJEVA 
Komisāre, kuras pārziņā ir starptautiskā sadarbība, 
humānā palīdzība un reaģēšana krīzes situācijās

Eiropas Komisija ir izveidojusi Eiropas Brīvprātīgo 
humānās palīdzības korpusu, kurā jauniem eiropiešiem 
ir iespēja piedalīties palīdzības sniegšanas darbā visā 
pasaulē.
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ES iniciatīva “Miera bērni” tagad finansē humānās palī-
dzības projektus, kas paredzēti konflikta pārņemtos 
reģionos dzīvojošiem bērniem un nodrošina skolas pie-
ejamību un psiholoģisku palīdzību kara traumu 
sadziedēšanai.

ES ir vairāk nekā divkāršojusi Nobela prēmijas naudas 
balvu, nu finansējums ir 2 miljoni eiro. Pērn palīdzējām 
28 000 bērnu Pakistānā, Kongo, Etiopijā, Kolumbijā 
un Ekvadorā, kā arī Sīrijas bēgļiem Irākā.

Šogad ES atkal divkāršoja finansējumu. Līdz ar to palī-
dzību saņems vairāk nekā 80 000 jauniešu, un arī valstu 
skaits būs lielāks, to starpā – Dienvidsudāna, Čada, 
Centrālāfrikas Republika, Somālija, Afganistāna, Irāka un 
Mjanma.

Ar minētā centra palīdzību Eiropas Komisija visu dien-
nakti novēro notikumus pasaulē, apzina riska ģeogrā-
fisko izvietojumu un sniedz reāllaika informāciju, kas 
vajadzīga kopīgām Eiropas reaģēšanas operācijām.

Ar ERCC starpniecību mēs aprīkojumu un speciālistus, 
kurus brīvprātīgi dod dalībvalstis, koordinējam, lai tos 
prognozējamāk un ātrāk varētu nosūtīt turp, kur tie 
nepieciešami.

Pēdējos četros gados šī sistēma ir izmantota vairāk 
nekā 80 reizes ārkārtējām situācijām Eiropā un citur 
pasaulē – sākot no meža ugunsgrēkiem Dienvideiropā 
līdz plūdiem Viduseiropā un katastrofām Japānā, Lībijā, 
Sīrijā un Filipīnās. 

ĀTRĀKA UN LABĀK KOORDINĒTA REAKCIJA  
UZ KRĪZES SITUĀCIJĀM EIROPĀ UN VISĀ PASAULĒ
Lai spētu ātrāk un efektīvāk reaģēt uz katastrofām visā pasaulē, 2013. gada 
maijā izveidojām Ārkārtas reaģēšanas koordinēšanas centru (ERCC).

MIERĪGA BĒRNĪBA BĒRNIEM
Kad ES 2012. gadā saņēma Nobela prēmiju, tā nolēma naudas balvu 
izmantot, lai palīdzētu bērniem, kuri aug konflikta zonās.

Pateicoties ES iniciatīvai “Miera bērni”, karadarbības zonās 
dzīvojošiem bērniem ir iespēja vismaz daļēji atgūt bērnību.

ES Ārkārtas reaģēšanas koordinēšanas centrs (ERCC) 
novēro notikumus pasaulē un koordinē ES operācijas 

katastrofu novēršanai.
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EIROPĀ JĀIZVEIDO VIENOTS ENERĢIJAS TIRGUS, LAI VISĀM 
MĀJSAIMNIECĪBĀM UN UZŅĒMUMIEM BŪTU VISIZDEVĪGĀKĀ CENA 
Mēs mēģinām savienot nodalītās valstu enerģētikas sistēmas un izveidot 
ES mēroga tirgu.

Ilgtspējīga enerģija 
ilgtspējīgai nākotnei

Enerģētikas uzņēmumiem tas nozīmē atklātu konkurenci 
saskaņā ar godīgiem un pārredzamiem noteikumiem un 
piekļuvi kaimiņvalstu tirgiem. Līdz ar to šodien vismaz 
14 Eiropas enerģētikas uzņēmumi darbojas vismaz divās 
dalībvalstīs. Tagad jūs varat vieglāk mainīt piegādātā-
jus un izvēlēties visizdevīgāko cenu. Proti, jums vairs nav 
jāmaksā par pāriešanu pie cita elektroenerģijas vai gāzes 
piegādātāja, un tīkla operatoram ir pienākums šo maiņu 
nokārtot 3 nedēļu laikā.

Savienojot enerģijas tirgus ES, uzlabojas arī solidaritāte 
krīzes situācijās. Ja energoapgāde tiek pārtraukta – kā tas 
bija 2009. gadā, kad Eiropa piedzīvoja vienu no smagā-
kajām gāzes krīzēm tās pastāvēšanas laikā –, dalībvalstis 
var dalīties krājumos.

Svarīgi, lai mēs vienotajā tirgū iekļautu visas 28 dalīb-
valstis, lai valstu enerģētiskā izolētība, kā Baltijas valstu 
gadījumā, drīz piederētu pagātnei.

ES vienotais enerģētikas tirgus ir izdevīgs gan 
piegādātājiem, gan patērētājiem.

GINTERS ETINGERS
Enerģētikas komisārs

46



G
IN

TE
RS

 E
TI

N
G

ER
S

Patlaban Eiropas Savienībā vairāk nekā 20 % elektro-
enerģijas ir no atjaunojamajiem energoresursiem, un 
Eiropas Komisija ir veikusi pasākumus, lai šo daļu vēl vai-
rāk palielinātu, atbalstot jaunus atjaunojamo energore-
sursu risinājumus, piemēram, iespējas ražot enerģiju 
ar jūras spēku – viļņiem un plūdmaiņu.

Šī Komisijas pilnvaru termiņa laikā ES ir uzlabojusi ener-
goefektivitāti vairāk nekā jebkad agrāk, pateicoties 
ES tiesību aktiem, kuri izstrādāti ar mērķi samazināt māj-
saimniecību un uzņēmumu rēķinus par enerģijas patē-
riņu. Piemēram, visā ledusskapju ekspluatācijas laikā var 
ietaupīt līdz pat 600 eiro, un ēkas tagad ir jābūvē saskaņā 
ar stingriem energoefektivitātes standartiem, jo to apsaim-
niekošanā aiziet visvairāk enerģijas.

Pēc avārijām Meksikā un Fukušimā Eiropas Komisija 
parūpējās, lai 1000 naftas un gāzes iekārtu, kuras dar-
bojas ES ūdeņos, būtu regulētas ar tiesību aktiem un 
tādējādi tiktu ievēroti visaugstākie drošības standarti. 
Pirmo reizi vēsturē visiem 145 Eiropas Savienībā eso-
šajiem kodolreaktoriem veica izturības testus.

Papildus tam Eiropas Komisija ierosināja uzlabot savus 
kodoldrošības tiesību aktus, lai panāktu, ka ES drošības 
standarti tiek pienācīgi piemēroti, un nepieļautu tādas 
avārijas kā Fukušimā. Mērķis ir arī panākt, ka valstu ies-
tādes cita ar citu aktīvāk sadarbojas, lai mēs varētu 
pastāvīgi uzlabot drošības standartus ES, garantējot 
visefektīvāko risinājumu kodolavārijas gadījumā.

DROŠĀKA ENERGOAPGĀDE
Mēs gādājam, lai enerģijas ražošanā tiktu ievēroti visaugstākie 
drošības standarti.

JĀVEIDO VISU LAIKU ILGTSPĒJĪGĀKĀ UN EKOLOĢISKI 
ATBILDĪGĀKĀ ENERĢĒTIKAS POLITIKA
Esam veikuši pasākumus, lai palielinātu no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas elektroenerģijas īpatsvaru.

Uz visām ES ūdeņos esošajām naftas un gāzes iekārtām 
attiecas noteikumi, kas garantē visaugstāko drošības 

standartu piemērošanu.

Komisija ir apņēmusies paplašināt Eiropas atjaunojamo 
energoresursu klāstu un no tiem saražotās 

elektroenerģijas daudzumu.

©
 iStock

©
 Thinkstock

Mūsdienās trīs ceturtdaļas eiropiešu dzīvo pilsētās, kur 
tiek patērēti 70 % ES enerģijas. Tāpēc Eiropas Komisija 
ir sākusi iniciatīvas, kas palīdzēs pilsētās veidot veselī-
gāku un tīrāku vidi.
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INVESTĪCIJAS EIROPAS REĢIONOS, LAI STIMULĒTU 
ILGTERMIŅA IZAUGSMI
Esam radikāli izmainījuši reģionālo investīciju sadalījuma veidu,  
vairāk ņemot vērā reģionu vajadzības.

Individuāli izstrādāti 
risinājumi Eiropas 

reģioniem

Jaunā reģionu politika kopā ar Eiropas Sociālo fondu 
sniedz 350 miljardus eiro lielu palīdzību maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, pētniecībai un inovācijai, atjau-
nīgai enerģijai, darbvietu radīšanai, izglītībai un svarī-
gai tīkla infrastruktūrai. Lai šie ieguldījumi būtu maksi-
māli efektīvi, tie jāveic atbilstīgi ilgtermiņa izaugsmes 
stratēģijai. Ja ir nepieciešamas reformas, mēs naudu 
neieguldām, kamēr tās nav veiktas.

Pašlaik vairums eiropiešu dzīvo pilsētās, tāpēc vairāk nekā 
puse finansējuma iedalīta tām. Ikviens cents, ko iztērējam 
transportam, veselībai vai tīrai un efektīvai enerģijai, mūs 
pietuvina mērķiem, un vienmēr sabiedrībai ir pieejama 
informācija, lai jūs varētu pats redzēt, kā veicas ar mērķu 
sasniegšanu.

Tātad cenšamies sasniegt maksimāli labu rezultātu 
ar to naudu, kas ir pieejama, un gādāt, lai investīcijas 
reģionos tiešām vairotu to konkurētspēju un uzlabotu 
dzīves apstākļus.

Jaunā reģionālā politika atbalsta tādus projektus kā Miera 
tilts Derijā (Ziemeļīrijā).

JOHANNESS HĀNS
Reģionālās politikas komisārs
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ES reģionu politika ir pārrobežu sadarbības pamatā. 
Eiropas Komisija ir atradusi jaunus veidus, kā dalībval-
stīm palīdzēt sadarboties un apkopot resursus, lai risi-
nātu kopīgas problēmas tādos reģionos kā Donavas 
baseins, Baltija, Adrijas un Jonijas jūra un Alpi.

Turklāt Eiropas Komisija pašlaik finansē 8500 projek-
tus, kas atbalsta pārrobežu kopienas.

Iedzīvotāju aizsardzība izpaužas kā palīdzība krīzes lai-
kos. Piemēram, Abruco zemestrīce iznīcināja šā reģiona 
infrastruktūru, mājsaimniecības, sabiedriskas ēkas un 
uzņēmumus. Iesaistījās Eiropas Savienības Solidaritātes 
fonds, kas palīdz novērst kaitējumu pēc katastrofas. 

Finanšu krīzes laikā, kad valstu valdības samazināja 
tēriņus, lai panāktu budžeta līdzsvaru un privātā finan-
sējuma plūsma pārtrūka, vētru pārlaist palīdzēja reģio-
nālās politikas finansējums.

Tas radījis apmēram 600 000 darbvietu visā Eiropā, un 
daudzās dalībvalstīs tā īpatsvars investīciju budžetā 
pārsniedza 60 %.

ES reģionu politika arī palīdz ES saglabāt konkurētspēju, 
jo pētniecībai, attīstībai, inovācijai un pakalpojumiem 
iedalīti vairāk nekā 85 miljardi eiro.

INVESTĪCIJAS EIROPAS REĢIONOS, LAI TIEM  
PALĪDZĒTU PĀRVARĒT EKONOMIKAS KRĪZI
Esam mobilizējuši reģionālo finansējumu,  
lai palīdzētu Eiropas reģioniem izkļūt no krīzes.

JAUNU UN NEGAIDĪTU PROBLĒMU RISINĀŠANA
Esam atraduši jaunus veidus, kā risināt pārrobežu problēmas un palīdzēt 
iedzīvotājiem atgūties pēc dabas katastrofām.

Lai palīdzētu pēc Itālijas reģionā Emīlijā-Romanjā notikušās 
zemestrīces, tika izmantoti Eiropas Savienības Solidaritātes 

fonda līdzekļi.

No reģionālās politikas līdzekļiem finansēts tas, ka nu vēl 
3,3 miljoniem ES iedzīvotāju pieejams tīrs dzeramais ūdens.

Līdz 2012. gada beigām, pateicoties reģionu politikas 
investīcijām, platjoslas internets kļuva pieejams vairāk 
nekā pieciem miljoniem jaunu lietotāju. Reģionu politi-
kas ietvaros uzlabota arī cilvēku dzīves kvalitāte, jo vēl 
3,3 miljoniem iedzīvotāju nu nodrošināta piekļuve dzera-
majam ūdenim un vēl 5,5 miljoniem cilvēku nu ir pieejama 
kanalizācija.

Esam ieguldījuši gandrīz 2 miljardus eiro, lai palīdzētu 
miljoniem cilvēku 14 ES dalībvalstīs. Vēl 7,3 miljardi 
eiro iztērēti, lai sagatavotos iespējamām katastrofām.
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KLIMATA PĀRMAIŅU IEROBEŽOŠANA IEKĻAUTA VISĀS  
ES POLITIKAS PROGRAMMĀS
Esam panākuši, ka 20 % ES budžeta būs paredzēti ar klimatu saistītai 
politikai un ka klimata pārmaiņu ierobežošanas pasākumi būs iekļauti 
visās būtiskākajās ES finansēšanas programmās.

ES ir līdere cīņā pret 
klimata pārmaiņām

Eiropas Komisija ierosināja 20 % no 960 miljardus eiro 
lielā ES budžeta 2014.–2020. gadam atvēlēt ar kli-
mata aizsardzību saistītai politikai, un šis ierosinājums 
tika atbalstīts. Salīdzinājumā ar iepriekšējo budžetu šis 
īpatsvars ir trīskāršs pieaugums. Pasākumi, kuru mērķis 
ir pielāgoties klimata pārmaiņām un samazināt izmešu 
apjomu, tiek iekļauti visās svarīgākajās ES finansēšanas 
programmās, pirmkārt tajās, kas attiecas uz reģionu poli-
tiku, enerģētiku, transportu, pētniecību un inovāciju, kā 
arī kopējo lauksaimniecības politiku. Klimata pasākumi 
ir viena no galvenajām Komisijas prioritātēm, un šo poli-
tisko saistību īstenošanai ir iedalīti arī ievērojami līdzekļi.

Pašlaik tā sauktajās “zaļajās” nozarēs strādā ap 4,2 mil-
joniem eiropiešu, un pēdējos piecos gados tikai atjaunīgas 
enerģijas nozarē vien izveidoti 300 000 jaunu darbvietu.

Komisijas klimata politika pēdējos piecos gados palīdzējusi 
izveidot vairāk nekā 300 000 darbvietu atjaunojamo 

energoresursu nozarē.

©
 Vattenfall

KONNIJA HĒDEGORDA
Klimata politikas komisāre
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Eiropas Savienība pārstāvēja visu dalībvalstu un ES ies-
tāžu vienotu nostāju un stratēģiju Durbanas sarunās, un 
nu tā dara to pašu pirms jaunā līguma, kas jānoslēdz 
Parīzē 2015. gadā.

Esam procesā uzņēmušies vadošo lomu, nākot klajā ar 
likumdošanas priekšlikumiem, kas palīdzējuši ES emisi-
jas apjomu samazināt par 18 % salīdzinājumā ar 1990. 
gada līmeni, kaut arī IKP šajā pašā posmā ir pieaudzis 
par 45 %. Jau pieņemti ir tiesību akti, kuros izvirzīti 
skaidri mērķi līdz 2020. gadam emisiju samazināt par 
20 %, un ir sagatavoti sākotnējie priekšlikumi līdz 2030. 
gadam to samazināt par 40 %.

Eiropas Komisija ir ierosinājusi konkrētus mērķus, kas 
jāsasniedz līdz 2030. gadam attiecībā uz siltumnīcefekta 
gāzu emisiju un atjaunīgas enerģijas īpatsvaru. Šie mērķis 
situāciju padara labāk prognozējamu gan uzņēmumiem, 
kuri rada darbvietas, gan enerģētikas nozarei, lai tā spētu 
nodrošināt stabilu energoapgādi ES par viszemāko iespē-
jamo cenu.

Eiropas Komisija ir arī izstrādājusi plānu, kas ES līdz 2050. 
gadam ļaus samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju par 
80-95 %. Pirmo reizi mums ir redzējums, kā ES var izmaksu 
ziņā efektīvā veidā pārtapt par ekoloģiski tīru, konkurēt-
spējīgu un videi draudzīgu sabiedrību.

ILGTERMIŅA NOTEIKTĪBA UZŅĒMUMIEM,  
KAS INVESTĒ KLIMATA UN ENERĢĒTIKAS POLITIKĀ
Esam nodrošinājuši uzņēmumiem skaidrību, kas tiem vajadzīga,  
lai ilgtermiņā spētu ieguldīt klimata un enerģētikas politikā.

INICIATĪVA STARPTAUTISKAJĀS SARUNĀS PAR KLIMATU 
Starptautiskajās sarunās par klimatu esam rādījuši priekšzīmi citiem.

Nosakot ilgtermiņa mērķus, Komisija ir uzņēmumiem devusi 
skaidrību, kas tiem vajadzīga, lai spētu investēt klimata 

un enerģētikas politikā.

ES joprojām ir līdere starptautiskajās sarunās par klimatu.
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KOPĪGA IZAUGSME – HORVĀTIJA 2013. GADA 1. JŪLIJĀ 
PIEVIENOJĀS ES
Esam ES valstu pulkā uzņēmuši Horvātiju. Valstī, kuru vēl pirms divdesmit 
gadiem plosīja konflikti, tagad valda stabila demokrātija, tā ir spējusi 
uzņemties ES dalībvalsts pienākumus un ievēro ES standartus.

Eiropas stabilitāte 
ir atkarīga arī no tā, 

kas notiek pie tās 
robežām

Horvātijas pievienošanās ir apliecinājums ES paplašinā-
šanās politikas pārveidojošajam spēkam un uzticamībai. 
Ieguvējas no šīs politikas ir ne vien Horvātija, bet arī visa 
ES. Tas ir skaidrs signāls visam Rietumbalkānu reģio-
nam, ka iespēja integrēties Eiropā ir visām valstīm, kas 
to vēlas un kuras veic vajadzīgās politiskās un ekono-
miskās reformas un pierāda uzticību Eiropas vērtībām, 
piemēram, tiesiskumam, demokrātijai un cilvēktiesībām.

Horvātijas pievienošanās ir apliecinājums ES paplašināšanās 
politikas pārveidojošajam spēkam un uzticamībai.

ŠTEFANS FILE
Paplašināšanās un kaimiņattiecību politikas komisārs
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Eiropas Komisija ir ieviesusi motivējošu pieeju sadarbībai, 
proti, principu “vairāk par vairāk”, kas nozīmē, ka plašākas 
reformas un progress ved uz lielāku palīdzību un ciešākām 
saitēm.

Īstenojot Eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP), ES sadar-
bojas ar saviem dienvidu un austrumu kaimiņiem, lai 
panāktu pēc iespējas ciešākas politiskās saites un cik 
vien iespējams ciešu ekonomisko integrāciju. Kā izejas 
punktu abas puses izvēlas kopīgas intereses un vērtības, 
piemēram, demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesību ievēro-
šanu, sociālo kohēziju, tirgus ekonomikas principus un 
ilgtspējīgu attīstību.

ES saviem kaimiņiem palīdz šādi:

•  sniedz finansiālu palīdzību. 2007.–2013. gadā ar ES 
kaimiņattiecību politiku saistītiem projektiem tika 
piešķirti 12 miljardi eiro;

•  atvieglo ekonomisko integrāciju un piekļuvi ES tirgiem. 
2011. gadā tirdzniecības apjoms starp ES un tās EKP 
partneriem bija 230 miljardi eiro;

Galveno uzmanību pievēršot pamatprincipiem un esot 
godīgiem, bet stingriem, izdevies vairot uzticēšanos pie-
vienošanās procedūrai, kura uzmanības centrā ir vērtī-
bas, principi un vērienīgas reformas. Tādējādi tiek 
nodrošināts, ka pirms pievienošanās ES valstis ir tam 
pilnībā sagatavojušās.

Pievienošanās procesa norisi vērtē, pamatojoties uz 
konkrētiem atskaites punktiem, proti, kādi ir valsts 

MIERA, LABKLĀJĪBAS UN STABILITĀTES ZONAS  
PAPLAŠINĀŠANA ES
Esam sākuši sarunas ar Melnkalni par šīs valsts pievienošanos ES, un 
vēsturisks līgums, kas normalizē attiecības starp Serbiju un Kosovu*, 
ļauj gatavoties sarunu sākšanai ar Serbiju par pievienošanos ES, kā arī 
sarunām ar Kosovu* par stabilizācijas un asociācijas nolīgumu.

PĀRMAIŅAS MŪSU KAIMIŅREĢIONOS
Lai partneriem palīdzētu pārejā uz demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu, 
esam ieviesuši jaunu pieeju “vairāk par vairāk”.

Eiropas kaimiņattiecību politika palīdz ES partneriem viņu ceļā 
uz demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu.

*Šis nosaukums neskar nostāju par Kosovas statusu un atbilst ANO Drošības padomes rezolūcijai Nr. 1244/99  
un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

īstenoto reformu konkrētie rezultāti un ietekme. Jau 
agrīnā pievienošanās procesa posmā tiek pievērsta 
uzmanība tiesiskumam, un tiek regulāri sekots līdzi 
reformām. Nozīmīgu vietu ierāda ekonomikas pārvaldī-
bai, konkurētspējai un izaugsmei, kas valstīm palīdz 
panākt atbilstību ekonomikas kritērijiem un atvieglo 
ekonomisko konverģenci. Šo abu prioritāšu atbalstam 
ir paredzēta tehniskā un finansiālā pirmspievienošanās 
palīdzība.

•  atvieglo ieceļošanu ES. 2012. gadā EKP valstu pilso-
ņiem (galvenokārt – studentiem) piešķīra 3,2 miljonus 
Šengenas zonas vīzu;

• sniedz tehnisku un politisku atbalstu.
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CENTIENI NOVĒRST JAUNATNES BEZDARBU
Mūsu prioritāte ir palīdzēt jauniešiem atrast darbu.

Palīdzība 
iedzīvotājiem atrast 
darbu un iekļaujošs 
darba tirgus, kurā 

gaidīti ir visi

Ekonomikas krīzes dēļ jaunatnes bezdarbs apdraud vese-
las paaudzes nākotni. Eiropas Komisija visā ES ieviesa 
tā saukto garantiju jauniešiem. Tā ir prasība dalībvalstīm 
nodrošināt, lai ikvienam, kas jaunāks par 25 gadiem, tiktu 
nodrošinātas individuālas konsultācijas un četru mēnešu 
laikā pēc oficiālu mācību beigšanas vai darba pazaudē-
šanas tiktu piedāvāts darbs, iespēja turpināt mācības vai 
praktikanta vieta.

Lai īstenotu šo garantiju jauniešiem, dalībvalstis var 
izmantot ES finansējumu no Eiropas Sociālā fonda (vai-
rāk nekā 10 miljonus eiro gadā) un Jaunatnes nodar-
binātības iniciatīvas (6 miljardi eiro posmā no 2014. g. 
līdz 2020. g).

Lai papildinātu minēto garantiju jauniešiem, Eiropas 
Komisija ir izveidojusi ES Māceklības aliansi, kuras 
mērķis ir uzlabot mācekļa vietu pieejamību un kvalitāti. 
Komisija izveidojusi arī stažēšanās kvalitātes sistēmu, 
lai nodrošinātu, ka praktikantiem ir iespēja iegūt kvali-
tatīvu darba pieredzi.

Komisārs Andors apmeklē mācekļu prakses vietu Velsas 
uzņēmumā “General Electric Aircraft Engines”.

LĀSLO ANDORS
Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs

54

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=325
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2048&furtherNews=yes


LĀ
SL

O
 A

N
D

O
RS

Sabiedrībā pieaug bažas par to darba ņēmēju apstāk-
ļiem, kuri dodas uz citu dalībvalsti. 

Komisija ir panākusi šādas vienošanās:

•  ieviest noteikumus pret sociālo dempingu gadīju-
mos, kad darba ņēmējus uz laiku norīko strādāt citā 
ES dalībvalstī;

•  gādāt, lai tiktu precīzāk ievērotas un piemērotas to 
darba ņēmēju tiesības, kuri dodas uz citām ES da-
lībvalstīm;

•  mobilos darba ņēmējus labāk aizsargāt no diskrimi-
nācijas pilsonības dēļ (jo īpaši attiecībā uz darbvietu 
pieejamību, atalgojumu un darba apstākļiem); 

•  aizsargāt mobilo darba ņēmēju tiesības uz aroda 
pensiju.

Viens no ekonomikas krīzes pamanāmākajiem rezultā-
tiem ir tāds, ka ievērojami pieaudzis tādu Eiropas iedzī-
votāju skaits, kuri dzīvo nabadzībā vai kuriem draud 
nabadzība. Gudrākas, ilgtspējīgākas un iekļaujošākas 
izaugsmes stratēģijā “Eiropa 2020” Eiropas Komisija 
ir skaidri apņēmusies cīnīties pret nabadzību un vieno-
jusies ar dalībvalstīm, ka līdz 2020. gadam no nabadzī-
bas jāpalīdz izkļūt vismaz 20 miljoniem cilvēku. 
Dalībvalstīm vismaz 20 % no līdzekļiem, ko tās saņē-
mušas no Eiropas Sociālā fonda, jāizmanto sociālajai 
iekļaušanai, palīdzot nelabvēlīgā situācijā esošiem 
iedzīvotājiem uzlabot prasmes un atrast darbu. Kopumā 
šim mērķim visā ES paredzēts 20 miljardus eiro liels 
finansējums.

Eiropas Komisija arī sniedza padomus dalībvalstīm, kā 
uzlabot to sociālās politikas rezultātus. Izveidots jauns 
Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds, 
kuram iedalīti 3,8 miljardi eiro materiālas palīdzības 
sniegšanai un sociālās iekļautības veicināšanai.

NABADZĪBAS IZSKAUŠANA
Esam skaidri pateikuši, ka nabadzības izskaušana ir viens no uzdevumiem, 
ko ES uzņēmusies.

PALĪDZĪBA MOBILIEM DARBA ŅĒMĒJIEM
Esam panākuši, ka darba ņēmējiem ir vieglāk doties strādāt uz jebkuru citu 
ES dalībvalsti.

Komisārs Andors apmeklē Bodvalenkes ciemu, kas slavens 
ar savām freskām. Tajā īsteno projektus, kas ar sociālās un 

ekonomiskās vides uzlabošanas palīdzību veicina romu integrāciju.

Komisārs Andors saka runu Bristoles universitātes 
rīkotā konferencē par darbaspēka mobilitāti.

Cilvēkiem, kas meklē darbu citā ES dalībvalstī, Eiropas 
Komisija ir uzlabojusi portālu EURES. Tagad tajā var 
atrast vairāk vakanču, un sniegta informācija par iespē-
jām strādāt visā ES. Portālā EURES ir gandrīz divi mil-
joni vakanču un vairāk nekā 30 000 darba devēju, kā arī 
ziņas par atalgojumu, sociālo apdrošināšanu un darba 
apstākļiem ES dalībvalstīs.
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EIROPAS VIENOTĀS PATVĒRUMA SISTĒMAS IZVEIDOŠANA 
Esam izveidojuši vienotu ES patvēruma sistēmu,  
kas pret patvēruma meklētājiem izturas humāni.

Atvērta  
un droša  
Eiropa

Eiropas Komisija ir panākusi vienošanos par jauniem 
noteikumiem, kā uzņem patvēruma meklētājus un kā 
pret viņiem izturas, kad viņi ierodas jebkurā no ES dalīb-
valstīm. Jaunās sistēmas centrā ir jauni, visā ES vienādi 
noteikumi par aizsardzības un uzņemšanas standartiem. 
Patvēruma meklētājiem visā ES nodrošinās vienādas 
iespējas saņemt starptautisku aizsardzību, tostarp arī 
cilvēka cienīgus dzīves apstākļus (dzīvesvietu, apģērbu, 
pārtiku un pabalstus). 

Spānijas krasta apsardze Kanāriju salās pie Tenerifes krastiem aiztur zvejas laivu,  
kas pilna ar imigrantiem.
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SESĪLIJA MALMSTRĒMA
Iekšlietu komisāre

2013. gadā ES patvērumu lūdza gandrīz 435 000 cil-
vēku. Visvairāk iesniegumu bija no Sīrijas pilsoņiem 
(12 %). Piecas dalībvalstis (Apvienotā Karaliste, Francija, 
Itālija, Vācija un Zviedrija) saņēma visvairāk iesniegumu, 
proti, 70 % no kopskaita. 
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2008.–2010. gadā Eiropā bija gandrīz 24 000 cilvēku kon-
trabandas upuru. Eiropas Komisija ir ieviesusi smagākus 
sodus cilvēku kontrabandistiem un panākusi, ka upuru aiz-
sardzība un palīdzības sniegšana viņiem ir obligāta visās 
ES dalībvalstīs. Lai piekļūtu problēmas saknei, sākts īste-
not visas ES mēroga rīcības plānu cilvēku kontrabandas 
apkarošanai.

Ierosināti un apspriesti arī jauni tiesību akti par bērnu 
seksuālu izmantošanu, tie attiecas uz noziedznieku vajā-
šanu, upuru aizsardzību un preventīviem pasākumiem. 
Eiropols ir izveidojis Eiropas Kibernoziedzības centru 
(EC3), kas cīnās pret seksuālu izmantošanu un krāpšanu 
tīmeklī. Centra darba rezultātā veikti daudzi aresti. 

Eiropas Komisija ir izstrādājusi pirmo ES korupcijas 
apkarošanas ziņojumu, kurā tā analizē korupciju visās 
ES dalībvalstīs un to, ko varētu darīt labāk, lai pret 
korupciju cīnītos. Minētajā ziņojumā ir sniegti konkrē-
tām valstīm adresēti ieteikumi, tostarp ierosinājumi 
padarīt pārskatāmāku veidu, kā tiek finansētas politis-
kās partijas, un gādāt, lai tiktu atklātībai nodota infor-
mācija par īpašumiem gadījumos, kad tas nepieciešams, 
lai nepieļautu interešu konfliktu. Ierosināts arī vairot 
tiesībaizsardzības iestāžu kapacitāti. 

Eiropas Savienībā korupcija nodokļu maksātājiem gadā 
izmaksā apmēram 120 miljardus eiro – tā ir summa, 
kas gandrīz pielīdzināma visam ES gada budžetam. 

Lai apkarotu organizēto noziedzību, Eiropas Komisija 
ir ierosinājusi jaunu regulējumu un panākusi tā pieņem-
šanu, tie ir noteikumi par noziedzīgā ceļā iegūta īpašuma 
konfiscēšanu. Pateicoties šiem jaunajiem noteikumiem, 
ir vieglāk ātri iesaldēt noziedznieku īpašumus, ja proku-
rori uzskata, ka citādi tie “pazustu”. 

ORGANIZĒTĀS NOZIEDZĪBAS APKAROŠANA 
Esam izgaismojuši noziedzīgas darbības, sagatavojot pirmo ES ziņojumu 
par korupcijas apkarošanu, un esam apgrūtinājuši organizēto bandu 
darbošanos, konfiscējot to peļņu.

CĪŅA PRET CILVĒKU KONTRABANDU  
UN BĒRNU SEKSUĀLU IZMANTOŠANU 
Esam ķērušies pie dziesmas cilvēku kontrabandistiem  
un bērnu seksuāliem izmantotājiem.

Komisija ir ķērusies klāt cilvēku kontrabandistiem un tiem, 
kas seksuāli izmanto bērnus. 

Cīnoties pret korupciju, izdodas samazināt miljardiem eiro lielos 
zaudējumus, kas ik gadu ES rodas nelikumīgu darbību dēļ. 

©
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Pēc Eiropas Komisijas un ASV iniciatīvas 52 valstis ir 
izveidojušas globālu aliansi cīņai pret bērnu pornogrāfiju 
tīmeklī. Alianses valstis sadarbojas, lai labāk noskaidrotu 
upurus un tiem palīdzētu un lai noziedzniekus sauktu pie 
atbildības. 
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MODERNĀKA KLP – LABĀKA PĀRTIKA PATĒRĒTĀJIEM 
UN LABAS DARBVIETAS LAUKSAIMNIEKIEM
Esam stimulējuši lauksaimniecības nozares izaugsmi un eksporta pieaugumu, 
turklāt arī no dažām valstīm, kuras visvairāk cietušas ekonomikas krīzē.

Jaunas perspektīvas 
kopējai 

lauksaimniecības 
politikai (KLP)

Ekonomikas krīze ir liels pārbaudījums mūsu lauksaim-
niecības nozarei un lauku ekonomikai kopumā. Nedrīk-
stam aizmirst, ka ar nekaitīgu un veselīgu pārtiku 
jāapgādā vairāk nekā 500 miljoni Eiropas patērētāju 
un ka apgādei jābūt stabilai. KLP ietvaros sniegts finan-
sējums 12 miljoniem ES lauksaimnieku, un tā atbalsta 
vairāk nekā 46 miljonus darbvietu lauksaimniecības 
un pārtikas ražošanas nozarē. Pateicoties tirdzniecī-
bas līgumiem, radušās jaunas eksporta iespējas, un 
lēmumi par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un jau-
nām reklāmas sistēmām palīdz stimulēt pieprasījumu 
pēc precēm, kas ražotas ES. Īstenotas vairākas jau-
nas iniciatīvas, piemēram, jaunieši rosināti izvēlēties 
lauksaimnieka profesiju un skolām atvieglotas admi-
nistratīvās procedūras, lai tām būtu vieglāk skolēnus 
apgādāt ar augļiem un pienu, tādējādi uzlabojot viņu 
ēdienkarti un novēršot aptaukošanos. Kopš 2010. gada 
ES ir kļuvusi par lauksaimniecības un pārtikas preču 
ievērojamu eksportētāju, to liecina tendences mūsu 
lauksaimniecības preču tirdzniecībā.

Pateicoties tirdzniecības līgumiem, radušās papildu iespējas 
eksportēt un vairojies pieprasījums pēc ES ražotām precēm.

DAČANS ČOLOŠS
Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs
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Tā kā 77 % ES teritorijas ir lauksaimniecības zeme un 
meži, mums jāgādā par zemi ne šodienai, bet arī 
nākotnei.

Ir ieviesti jauni vides aizsardzību veicinoši noteikumi. 
Proti, 30 % no naudas atbalsta lauksaimniekiem tiks 
piešķirti ar priekšnoteikumu, ka tiek uzlabota vide, pie-
mēram, ja attiecīgajā zonā tiek uzlabota bioloģiskā 
daudzveidība. 30 % lauku attīstībai iedalīto līdzekļu 
ir paredzēti konkrētām reģionālām vides prioritātēm.

Pateicoties pasākumiem, kas mazina plaisu starp lauk-
saimniekiem un zinātniekiem, būs iespējams panākt, ka 
tradicionālā lauksaimniecības nozare atbilst 21. gadsimta 
vajadzībām. Tie veicina inovāciju un risina pamatprob-
lēmu: kā saražot vairāk, saudzējot dabas resursus, un 
iemācīties pielāgoties klimata pārmaiņām.

Kopējie valsts sektora izdevumi lauksaimniecībai ir 
krietni zem 1 % no IKP. Tas ir mazāk nekā daudzām 
citām politikas jomām. Lauksaimniecībai aiziet būtiska 
daļa ES budžeta, jo šai nozarei finansējumu piešķir gal-
venokārt ES līmenī, nevis valsts vai reģionu līmenī.

Reforma palīdzēs Eiropas lauksaimniecībai kļūt vēl kon-
kurētspējīgākai un strādāt, pamatojoties uz lauksaim-
nieku pašu lēmumiem, nevis birokrātiskām prasībām 
(piemēram, plānots atteikties no piena un cukura kvo-
tām). Tajā pašā laikā paredzēti citi veidi, kā lauksaim-
niekiem palīdzēt izturēt nepastāvīgo tirgus konjunktūru 
un pārvarēt tirgus krīzes. Esam atteikušies no tādas 
lauksaimnieku atbalstīšanas, kas pamatojas uz vēstu-
risko ražošanas apjomu, un noteikuši stingrākus atbils-
tības kritērijus aktīviem lauksaimniekiem. Līdz ar to 
palīdzība būs paredzēta pirmkārt lauksaimniekiem, kas 
tiešām izmanto zemi, nevis zemes īpašniekiem. 
Dalībvalstīm ir dota lielāka rīcības brīvība vienotās ES 
sistēmas ietvaros risināt kādus jautājumus, kas tām 
šķiet delikāti un raksturīgi konkrētajai valstij. Lauku 

LABĀKI REZULTĀTI PAR TO PAŠU NAUDU – TAS IR NODOKĻU 
MAKSĀTĀJU INTERESĒS 
Esam panākuši, ka nākamajiem septiņiem gadiem paredzētais lauksaimniecības 
budžets tiks izlietots mērķtiecīgāk un lietderīgāk. Tā apjoms ir mazāks, taču 
budžets ir godīgāk sadalīts un orientēts pirmkārt uz darbvietu radīšanu, izaugsmi 
un vides aizsardzību, kā liecina KLP tēriņu izmaiņas laika gaitā.

TAS, KAS IR LABI VIDEI, NĀK PAR LABU ARĪ SABIEDRĪBAI
Reformētā KLP daudz vairāk nekā jebkad agrāk atbalsta ilgtspējīgu 
lauksaimniecību.

Mūsu mērķis ir palīdzēt tradicionālajai lauksaimniecībai 
nodrošināt atbilstību 21. gadsimta vajadzībām.

Jaunais, taisnīgākais lauksaimniecības budžets orientēts 
uz darbvietām, izaugsmi un vides aizsardzību.

attīstības programmas palīdzēs saglabāt ES lauku dzī-
ves un tradīciju daudzveidību un piedāvā atbalstu reģio-
nāla un vietēja līmeņa investīcijām. Esam arī mazām 
saimniecībām palīdzējuši veidot perspektīvu ilgākam 
periodam.
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PALIELINĀM INFORMĒTĪBU PAR VĒZI UN SAMAZINĀM 
RISKU SASLIMT AR TO
Esam palielinājuši informētību, lai palīdzētu samazināt vēža gadījumu skaitu, 
un esam ieviesuši stingrus tiesību aktus par tabaku, lai risinātu Eiropas 
Savienībā visbiežāk sastopamo nāves cēloni, no kura var izvairīties.

Cilvēku veselība 
pirmajā vietā

Eiropas Komisija ir izveidojusi Eiropas partnerību cīņai 
pret vēzi. Mēs palīdzam dalībvalstīm dalīties zināšanās 
un lietpratībā par vēža profilaksi un ārstēšanu un izstrā-
dāt savus valsts plānus, kā cīnīties pret vēzi. Pateicoties 
pastiprinātai informēšanai un ES pamatnostādnēm, līdz 
2020. gadam Eiropas Savienībā veiks aptuveni 500 mil-
jonus skrīningpārbaužu, kurās noteiks saslimšanu ar krūts, 
dzemdes kakla un kolorektālo vēzi.

Vislielākā prioritāte ir profilakse. Eiropas Komisija ir ievie-
susi jaunus stingrus tiesību aktus par tabakas un ar 
tabaku saistītu izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un 
pārdošanu. Šie jaunie tiesību akti palīdzēs uzlabot izpratni 
par to, ko tabaka nodara cilvēku veselībai, gādās, lai taba-
kas izstrādājumi radītu mazāku kārdinājumu jauniešiem, 
un galu galā palīdzēs samazināt priekšlaicīgas nāves 
gadījumu skaitu gadā, kas patlaban ir 700 000. Kampaņas, kas informē par risku saslimt ar vēzi, palīdz apkarot 

smēķēšanu – ES visizplatītāko pāragras nāves iemeslu.

TONIO BORGS
Veselības komisārs
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Eiropas Komisija seko līdzi, lai pārtikas nekaitīgums tiktu 
panākts integrēti – no tīruma līdz galdam un visās pārti-
kas piegādes ķēdes nozarēs. Tas nozīmē, ka 100 000 cil-
vēki oficiāli pārbauda vairāk nekā 20 miljonus pārtikas 
apritē iesaistītus tirgus dalībniekus ES – no ES robežām 
un kautuvēm līdz restorāniem un lielveikaliem –, lai kon-
statētu jebkuru risku cilvēku veselībai.

Pārtika ir rūpīgi pārbaudīta, pirms tā nonāk uz vakariņu 
galda. Valstu inspektori pārbauda, vai tajā nav pesti-
cīdu, ķimikāliju palieku un mikrobioloģiskā piesārņo-
juma. Tie arī pārbauda, vai ir pareizs marķējums un ir 
ievēroti higiēnas noteikumi.

Esam arī veiksmīgi ieviesuši sistēmu, pēc kuras produkti 
tiek izsekoti visā pārtikas aprites ķēdē, sākot no izcelsmes 
vietas. Tas ir palīdzējis efektīvi rīkoties ārkārtas gadīju-
mos, kas saistīti ar pārtikas nekaitīgumu un krāpniecību.

Eiropas Komisija ir ieviesusi jaunus noteikumus par zāļu 
drošumu, lai rūpētos, ka visas zāles, ko pārdod ES tirgū, 
tiek regulāri uzraudzītas, un lai tiktu veikti piemēroti 
pasākumi, konstatējot, ka tās pacientiem rada blaknes. 

Ir uzlabojusies arī pacientu līdzdalība. Par 60 % ir pie-
audzis pacientu ziņotais blakņu skaits 2012. gadā, salī-
dzinot ar 2 iepriekšējiem gadiem. Tas ir tieši saistīts ar 
uzlabotu ziņošanas sistēmu, ko paredzēja jaunie 
noteikumi.

Eiropas Komisija ir ieviesusi arī jaunu simbolu (melnu 
lejupvērstu trijstūri), lai skaidri identificētu, kuras zāles 
tiek papildus uzraudzītas pēc to laišanas tirgū.

RŪPES PAR ZĀĻU NEKAITĪGUMU
Esam ieviesuši jaunus noteikumus, lai panāktu,  
ka ES tirgū tiktu pārdotas nekaitīgākās zāles pasaulē.

RŪPES PAR PĀRTIKAS NEKAITĪGUMU
Esam vēl vairāk pastiprinājuši noteikumus un pārbaudes,  
kas ļauj Eiropas pilsoņiem baudīt visnekaitīgāko pārtiku pasaulē.

ES pārtikas nekaitīguma politika nodrošina augstu aizsardzības 
līmeni cilvēku veselībai un patērētāju interesēm.

ES noteikumi garantē to, ka pacientus ārstē ar zālēm, kas atbilst 
stingriem kvalitātes, drošuma un iedarbīguma standartiem.

©
 Shutterstock
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ESAM GĀDĀJUŠI, LAI PATĒRĒTĀJI BEZ RAIZĒM 
VARĒTU IEPIRKTIES JEBKUR ES
Mēs atrisinām patērētāju sūdzības,  
kas ir par pāri robežām veiktiem pirkumiem.

Uzmanības  
centrā –  

patērētāji

Vienotais tirgus, kas plešas 28 valstīs, patērētājiem 
piedāvā milzīgas iespējas un izvēli. Tomēr patērētājiem 
jābūt pārliecinātiem, ka viņi var iepirkties bez raizēm. 
Kopš 2010. gada ar Eiropas Patērētāju informēšanas 
centru starpniecību atrisināti 120 000 Eiropas patērē-
tāju sūdzību. Vēl 290 000 patērētāju saņēmuši infor-
māciju par savām tiesībām. Šis ES finansētais tīkls 
jums dod drošības sajūtu, kas vajadzīga, lai rastos 
vēlme iepirkties aiz robežām.

ES finansēts Eiropas Patērētāju informēšanas centru tīkls 
iedzīvotājiem dod drošības sajūtu, bez kuras viņi negribētu 

iepirkties ārzemēs.

NEVENS MIMICA
Patērētāju politikas komisārs

62

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm


N
EV

EN
S 

M
IM

IC
AEiropas iedzīvotājiem ļoti svarīga ir dzīvnieku labklā-

jība. Pateicoties ES regulējumam, nu visā ES ir pilnībā 
aizliegts kosmētiku izmēģināt uz dzīvniekiem. Tas 
nozīmē, ka ik gadu ap 27 000 dzīvnieku ir aiztaupītas 
ciešanas un ka tādu kosmētiku, kas izmēģināta 
uz dzīvniekiem, vairs nedrīkst pārdot ES tirgū.

ES izmanto Eiropas Komisijas brīdināšanas sistēmu 
RAPEX, kura darbojas visā ES. Tādējādi tiek nodrošināta 
augsta līmeņa aizsardzība Eiropas patērētāju veselībai 
un drošībai no preces saražošanas brīža līdz pat tās lie-
tošanai mājsaimniecībā. Pateicoties ES preču drošuma 
noteikumiem, ES tirgū laist var tikai drošas preces. 
Tādējādi tiek nodrošināts, ka, pērkot preces, varat būt 
pārliecināti, ka jūsu ģimene ir drošībā.

SEKOJAM LĪDZI, VAI TIRGŪ PIEDĀVĀTĀS PRECES IR DROŠAS
Ik gadu no apgrozības izņemam vairāk nekā 2000 bīstamu preču – 
no rotaļlietām un automašīnām līdz elektroprecēm, tādējādi pasargājot 
Eiropas patērētājus.

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA PRET NEŽĒLĪGIEM IZMĒĢINĀJUMIEM
Esam kosmētikas nozarē aizlieguši izmēģinājumus ar dzīvniekiem.

Pateicoties ES preču drošuma noteikumiem,  
ES tirgū drīkst pārdot tikai drošas preces.

Eiropas tirgū vairs nedrīkst pārdot kosmētiku,  
kas izmēģināta uz dzīvniekiem.

©
 iStock
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Uzziņas par ES

INTERNETĀ

Informācija visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās ir pieejama portālā Europa 

www.europa.eu

PERSONISKI

Visā Eiropā darbojas simtiem vietējo ES informācijas centru.

Tuvākā centra adresi jūs varat atrast vietnē www.europedirect.europa.eu

PA TĀLRUNI VAI ELEKTRONISKO PASTU

Europe Direct ir dienests, kas atbild uz jautājumiem par Eiropas Savienību. Jūs varat sazināties  
ar šo dienestu pa bezmaksas tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 (daži mobilo tālruņu operatori nenodrošina  
pieeju 00800 sērijas numuriem vai arī šis zvans var būt maksas) vai pa maksas tālruni +32 22999696,  
ja atrodaties ārpus ES, vai nosūtot e-pastu no vietnes www.europedirect.europa.eu

LASĀMVIELA PAR EIROPU

Publikācijas par Eiropas Savienību ir pieejamas ES virtuālās grāmatnīcas EU Bookshop vietnē  
www.bookshop.europa.eu

Informāciju un brošūras par Eiropas 
Savienību jūs varat saņemt arī turpmāk 
minētajās iestādēs.

Eiropas Komisijas 
pārstāvniecība Latvijā 
Aspazijas bulvāris 28 (4. un 5. stāvs)
Rīga, LV-1050
LATVIJA
Tālr. +371 67085410
http://www.ec.europa.eu/latvija;  
http://www.esmaja.lv

Eiropas Parlamenta Informācijas 
birojs Latvijā  
Aspazijas bulvāris 28 (3. stāvs)
Rīga, LV-1050
LATVIJA
Tālr. +371 67085460
http://www.europarl.lv

Eiropas Savienības delegācijas darbojas 
arī citviet pasaulē.
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