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IZAUGSMES UN NODARBINĀTĪBAS PAKTA ĪSTENOŠANA 

ZIŅOJUMS EIROPADOMEI, 2012. GADA 18.-19. OKTOBRĪ 

Izaugsmes un nodarbinātības pakts, par ko Eiropadomes jūnija sanāksmē vienojās valstu vai 
to valdību vadītāji, ir būtisks elements Eiropas Savienības atbildes reakcijā uz ekonomikas un 
finanšu krīzi. Tas papildina un pastiprina pašreizējos centienus atjaunot finanšu stabilitāti un 
padziļināt ekonomisko un monetāro savienību. Šobrīd mērķtiecīgi rīkojoties, lai radītu 
izaugsmi un darbavietas un dotu jaunu sparu Eiropas ekonomikai, mēs gūsim panākumus 
turpmākajās desmitgadēs. 

Komisija ir nākusi klajā ar virkni priekšlikumu izaugsmes veicināšanai, kas ietverti 
Izaugsmes un nodarbinātības paktā, un cieši sadarbojas ar Eiropas Parlamentu un Padomi, 
lai nodrošinātu, ka minētie priekšlikumi tiek bez kavēšanās pieņemti un īstenoti, un tādējādi 
ekonomikā, cik drīz vien iespējams, būtu jūtami to labvēlīgie rezultāti. 

Kopš jūnija ir gūti daudzsološi panākumi dažos Izaugsmes un nodarbinātības pakta aspektos, 
piemēram, norit EIB kapitāla palielināšana, un tiek gūtas sekmes attiecībā uz izmēģinājuma 
projekta obligācijām. Tomēr rezultāti citās jomās nav apmierinoši, un valstu vai to valdību 
vadītāju un Eiropas Parlamenta stingrā politiskā apņemšanās vēl nav pāraugusi intensīvākā 
darbā, kas drīzumā sniegtu praktiskus rezultātus. 

Šajā ziņojumā un tam pievienotajā pielikumā ir izvērtēti gūtie panākumi un uzsvērtas jomas, 
kurās būtu jāpastiprina centieni, lai aktīvi veicinātu izaugsmes iespējas. 

Jāveicina stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošana: 
Pastāv plaša vienprātība par prioritātēm Eiropas ekonomikas reformās un modernizācijā. 
Padome ir pieņēmusi konkrētām valstīm adresētus ieteikumus 2012. gadam, un nu 
nepieciešama apņēmīga rīcība valstu līmenī, lai šos ieteikumus īstenotu praksē. Eiropas 
ekonomikas pārvaldības jaunā sistēma jau apliecina savu lietderību, bet tā nav pilnīga: 
galvenā prioritāte joprojām ir vienošanās par „divu tiesību aktu kopumu”, lai nostiprinātu 
budžeta koordinēšanu euro zonā. Gūstot panākumus attiecībā uz Komisijas 
priekšlikumiem par banku savienību un ilgtermiņa darbā saistībā ar ekonomisko un 
monetāro savienību, tiks atjaunota uzticība ekonomikai un veidoti izaugsmei labvēlīgi 
apstākļi. 

Jāpadziļina vienotais tirgus:  
Joprojām vēl nav pilnībā izmantots vienotā tirgus milzīgais potenciāls izaugsmes 
sekmēšanā. Pirmajā Vienotā tirgus aktā iekļauto pasākumu īstenošanā gūti nevienmērīgi 
sasniegumi. Apsveicami, ka nesen pieņemti tiesību akti standartizācijas jomā. Abām 
likumdevējām iestādēm būtu jātiecas līdz šī gada beigām pieņemt nozīmīgos 
priekšlikumus par vienoto patentu, riska kapitālu, sociālo ieguldījumu fondiem, 
grāmatvedību un strīdu alternatīvu risināšanu un paātrināt darbu citos svarīgos 
jautājumos, piemēram, par publisko iepirkumu, profesionālo kvalifikāciju, darba ņēmēju 
norīkošanu, enerģijas nodokļiem un e-parakstiem, kuros līdz šim gūtie panākumi nav 
attaisnojuši uz tiem liktās cerības.  Komisija nupat nāca klajā ar otro Vienotā tirgus aktu, 
kurā ierosinātas jaunas darbības izaugsmes veicināšanai.  Komisija turklāt ir paātrinājusi 
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darbu, lai īstenotu pakalpojumu direktīvu, atceltu atlikušos nelikumīgos ierobežojumus 
attiecībā uz uzņēmumu struktūrām vai kapitālu un atvieglotu pieeju regulētajām 
profesijām. Komisija aicina dalībvalstis pilnā mērā iesaistīties šajā darbā. 

Jāsavieno Eiropas infrastruktūra: 
Mēs esam vienojušies par ambiciozu, bet izpildāmu termiņu, lai pabeigtu digitālā vienotā 
tirgus un iekšējā enerģijas tirgus izveidi. Pašlaik pieņemtie lēmumi un veiktās darbības 
noteiks, vai mēs varam sasniegt mērķi. Komisija drīzumā izstrādās rīcības plānu, kurā 
būs sīki norādīts katrai dalībvalstij paveicamais, lai pabeigtu iekšējā enerģijas tirgus 
izveidi. Šā plāna pamatā būs nesen pieņemtās energoefektivitātes direktīvas. Līdzīgi 
termiņa vidusposma pārskatā par digitalizācijas programmu, ko publicēs līdz gada 
beigām, būs norādīti joprojām pastāvošie šķēršļi un jomas, kurās jāveic turpmāka rīcība. 
Liels ieguldījums gūstams arī, paātrinot darbu pie Komisijas priekšlikuma par kolektīvo 
tiesību pārvaldību un gaidāmajiem priekšlikumiem par autortiesībām un audiovizuālajiem 
pakalpojumiem. Panākot vērienīgu vienošanos par Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu, mēs skaidri apliecināsim nodomu veikt nepieciešamos ieguldījumus 
enerģētikas, digitālajā un transporta infrastruktūrā. 

Jāizstrādā izaugsmei piemērotākais regulējums:  
Komisija vēlāk 2012. gadā ziņos par ievērojamajiem panākumiem, kas gūti attiecībā uz 
lietpratīgu regulējumu, un norādīs vēl paveicamo, lai mazinātu regulatīvo slogu ES un 
valstu līmenī. Komisija 2013. gada sākumā sniegs pirmo progresa ziņojumu un rezultātu 
pārskatu par darbu, kas norit, lai ES tiesisko regulējumu pielāgotu MVU un 
mikrouzņēmumu vajadzībām. 

Jāveido inovācijas savienība:   
Inovācijai ir būtiska nozīme turpmākajā izaugsmē un konkurētspējā. Komisija ir 
izklāstījusi, kā stiprināma Eiropas Pētniecības telpa, un nākusi klajā ar vērienīgu 
stratēģiju par svarīgām pamattehnoloģijām.  Vienošanās par ierosinātajām programmām 
„Apvārsnis 2020” un Cosme nākošās DFS ietvaros dos pētniekiem un MVU tik ļoti 
vajadzīgo stimulu. Darbības, kas izklāstītas Komisijas nesen veiktajā ES rūpniecības 
politikas pārskatā, palīdzēs ES saglabāt vadošo pozīciju tehnoloģiju jomā un veicinās 
ieguldījumus jaunu tehnoloģiju izstrādes agrīnā stadijā. 

Jāveic ieguldījumi izaugsmē: 
Izaugsmes un nodarbinātības paktā paredzētais finansējums 120 miljardu euro apmērā 
var ievērojami paātrināt izaugsmi un piesaistīt turpmākus ieguldījumus no privātā 
sektora. Ir panākta vienošanās par Eiropas Investīciju bankas kapitāla palielinājumu, un 
90% no tā būs pieejami ne vēlāk kā 2013. gada martā. EIB 2013. gada aizdevumu 
programma atspoguļos šādi palielinātās aizdošanas spējas. Oktobra beigās tiks parakstīts 
Komisijas un EIB sadarbības nolīgums, un gaidāmajos mēnešos tiks laistas klajā pirmās 
ES projektu obligācijas. EIB valde jau ir apstiprinājusi virkni plānoto projektu.  Komisija 
turpina sadarboties ar dalībvalstīm, lai pārplānotu un paātrinātu ES struktūrfondu 
maksājumus nolūkā veicināt izaugsmi. Tomēr galvenais pārbaudījums kopīgajai 
apņēmībai veikt ieguldījumus izaugsmē un konkurētspējā būs 2013. gada budžets un 
nākamā daudzgadu finanšu shēma, par ko jāvienojas šogad. Komisijai nav pietiekamu 
maksājumu apropriāciju, lai segtu maksājumu pieprasījumus, ko pašlaik iesniedz 
dalībvalstis. Tās ir juridiskas saistības, kas ir jāizpilda, un maksājumu kavējumi 
nepalīdzēs atjaunot izaugsmi un uzticēšanos mūsu ekonomikai. 
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Jāīsteno izaugsmei labvēlīga nodokļu politika: 
Komisija ir izteikusi vairākus priekšlikumus, piemēram, par Uzkrājumu nodokļa direktīvas 
pārskatīšanu, kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi, enerģijas nodokļiem 
un pilnvarām sarunām par nolīgumu ar trešām valstīm attiecībā uz nodokļu uzlikšanu 
uzkrājumiem; kad šie priekšlikumi tiks pieņemti, tie palīdzēs palielināt valstu ieņēmumus 
un radīs jaunas iespējas sekmēt izaugsmi un fiskālo konsolidāciju. Tomēr darbs Padomē 
un Parlamentā līdz šim nav pienācīgi virzījies uz priekšu. Komisija aicina atjaunot 
apņēmību gūt panākumus šajā jomā, tostarp īstenojot rīcības plānu cīņai pret krāpšanos 
ar nodokļiem un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kurā ietilpst iniciatīva par „nodokļu 
oāzēm”, ko paredzēts pieņemt vēlāk šogad. Tiklīdz tiks izpildītas obligātās prasības, lai 
ciešākas sadarbības ietvaros izveidotu finanšu darījumu nodokli, Komisija iesniegs 
priekšlikumu lēmumam par atļauju sākt ciešāku sadarbību. 

Jārada darbavietas un patiess Eiropas darba tirgus: 
Dalībvalstīm jāturpina darbs, lai rastu risinājumu lielā bezdarba un demogrāfisko 
pārmaiņu radītajām ekonomikas un sociālajām problēmām. Ir izveidots satvars, lai gūtu 
panākumus, un tagad galvenais ir to īstenot. Komisija ir nākusi klajā ar vērienīgu 
dokumentu kopumu nodarbinātības jomā, kurā paredzēti galvenie pasākumi, lai sekmētu 
darbavietu radīšanu, atjaunotu darba tirgus dinamiku un uzlabotu ES pārvaldību; 
Komisija turklāt aicina paātrināt darbu attiecībā uz pensiju tiesību pārvedamību.  Eiropas 
līmenī norit EURES reforma, lai tā kļūtu par pilnvērtīgu platformu pieņemšanai un 
iekārtošanai darbā, un Komisija drīzumā sniegs paziņojumu par izglītības pārvērtēšanu 
un dokumentu kopumu jauniešu nodarbinātības jomā, kas balstās uz Jaunatnes iespēju 
iniciatīvu un ietver priekšlikumus par Jaunatnes garantiju. Būtu jāpaātrina darbs pie 
Komisijas priekšlikuma par norīkoto darba ņēmēju tiesībām. 

Jāizmanto tirdzniecības potenciāls: 
Tiek gūtas sekmes tirdzniecības sarunās ar vairākiem starptautiskiem partneriem. Jau ir 
parakstīti nolīgumi ar Kolumbiju un Peru, un pastāv iespēja, ka līdz gada beigām varētu 
pabeigt darbu pie nolīgumiem ar Singapūru un Kanādu. Komisija ir ierosinājusi norādes 
sarunām ar Japānu, un turpinās sarunas ar Indiju, kurās ir vajadzīgs jauns impulss. Bez 
tam būtu jāpaātrina darbs pie Komisijas priekšlikumiem par piekļuvi trešo valstu publiskā 
iepirkuma tirgiem. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lai sasniegtu Izaugsmes un nodarbinātības pakta mērķus, visās šajās jomās būs 
nepieciešama spēcīga partnerība starp Eiropas iestādēm un dalībvalstīm.  Eiropas 
Komisija turpinās pilnā mērā veikt savus uzdevumus, un aicina: 

 Eiropadomi apstiprināt steidzamību gūt sekmes visos Izaugsmes un nodarbinātības 
pakta aspektos; 

 dalībvalstis drosmīgi un apņēmīgi turpināt savus reformu centienus saskaņā ar 
konkrētām valstīm adresētajiem ieteikumiem, kas tika pieņemti 2012. gada jūlijā; kā 
arī 

 Eiropas Parlamentu un Padomi paātrināt to priekšlikumu pieņemšanu, kam ir lielākais 
potenciāls izaugsmes veicināšanai. 



Izaugsmes un nodarbinātības pakta īstenošana: 
Dalībvalstu līmenī veicamie pasākumi
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STIMULS STRATĒĢIJAS „EIROPA 2020” ĪSTENOŠANAI 

 
  

Līdzšinējie sasniegumi 
 

 
Turpmākās darbības 

Stratēģija 
„Eiropa 2020” 

Komisija maijā nāca klajā ar konkrētām valstīm 
adresētajiem ieteikumiem („KVAI”), jūnijā tos 
apstiprināja Eiropadome un jūlijā tie tika pieņemti 
Padomē. 

Norit īstenošana valstu līmenī.  Dalībvalstīm KVAI jāīsteno, 
izstrādājot reformu programmas un budžetus 2013. gadam.   

Komisijai novembrī jāpieņem 2013. gada izaugsmes pētījums.  

  

Jauni instrumenti 
ekonomikas 
pārvaldībai un 
„partneru 
spiedienam” 

2011. gada decembrī stājās spēkā jauns ekonomikas 
pārvaldības noteikumu kopums, un to piemēro kopš 
2012. gada janvāra.  

Komisija sniedza pirmo brīdinājuma mehānisma 
ziņojumu, kuram sekoja padziļināti pārskati par 
12 valstīm. Valstīm adresētajos ieteikumos ir izskatītas 
nelīdzsvarotības. 

Jaunos noteikumus turpinās piemērot 2013. gada Eiropas 
pusgada ietvaros.  

KVAI īstenošana dalībvalstīs. Novembrī līdz ar gada izaugsmes 
ziņojumu tiks sniegts 2013. gada brīdinājuma mehānisma 
ziņojums. 

 

"Divu regulu 
kopums” 

Komisija 2011. gada novembrī sniedza priekšlikumus 
divām papildu regulām, lai pastiprinātu budžeta 
uzraudzību un koordināciju visās euro zonas dalībvalstīs 
(„divu tiesību aktu kopums”). 

Norit trialoga sarunas, un steidzami nepieciešama vienošanās. 

 



Izaugsmes un nodarbinātības pakta īstenošana: 
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PADZIĻINĀTS VIENOTAIS TIRGUS 

 
  

Līdzšinējie sasniegumi 
 

 
Turpmākās darbības 

Vienotā tirgus akts I 
 

Komisija ir iesniegusi priekšlikumus par visiem 12 
Vienotā tirgus akta I galvenajiem pasākumiem  
 
Eiropas standartizācijas sistēma 
 
Vienotais patents 
Riska kapitāla fondi 
Sociālo ieguldījumu fondi 
Grāmatvedības direktīvu vienkāršošana 
Alternatīva strīdu izšķiršana 
TEN-E pamatnostādnes 
 
Enerģijas nodokļu direktīva 
Profesionālās kvalifikācijas 
Publiskais iepirkums 
Darba ņēmēju norīkošana darbā 
E-paraksti 
TEN-T un telekomunikāciju vadlīnijas 

 
 
 
Pieņemta 2012. gada oktobrī. 
 
Vienošanās iespējama 2012. gada beigās. 
 
 
 
 
 
 
Likumdošanas process nenoris saskaņā ar plānoto:  ir 
jāpaātrina tā norise. 
 

Vienotā tirgus akts II 
 

Komisija 2012. gada oktobrī iesniedza priekšlikumu par 
otro Vienotā tirgus aktu, nosakot turpmākos 12 
galvenos pasākumus izaugsmes veicināšanai. 

Komisijai līdz 2013. gada pavasarim jāiesniedz priekšlikumi, 
lai tos varētu pieņemt līdz 2014. gada pavasarim. 
 

Vienotā tirgus 
pārvaldība 
 

Komisija jūnijā iesniedza Paziņojumu par vienotā tirgus 
pārvaldību.  
 

Pasākumu kontrole, lai veicināt transponēšanu, stiprinātu 
īstenošanu un uzraudzību, kā arī definētu koriģējošas 
darbības. 

Pakalpojumu 
direktīva 

Komisija jūnijā iesniedza paziņojumu par Pakalpojumu 
direktīvas īstenošanu. 
 

Jāturpina darbs saistībā ar direktīvas īstenošanu, tostarp 
izmantojot pārkāpumu procedūras, salīdzinošo pārskatīšanu 
un apmaiņu ar labāko praksi. 
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DIGITĀLĀ VIENOTĀ TIRGUS IZVEIDE 

 Līdzšinējie sasniegumi Turpmākās darbības 

Pamatiniciatīva 
par digitālo 
programmu 
 

Digitālās programmas īstenošanā ir gūti panākumi, tostarp, 
iesniedzot priekšlikumus par kolektīvo tiesību pārvaldību 
un Eiropas frekvenču spektra politiku. 

Komisijai līdz gada beigām jāpublicē starpposma pārskats, precīzi 
norādot to, kas vēl ir paveicams Eiropas un valstu līmenī. 
 

E-paraksts un 
e-identifikācija 
 

Komisija 2012. gada jūnijā iesniedza priekšlikumu regulai. Likumdošanas process nenoris saskaņā ar plānoto:   ir jāpaātrina 
tā norise. 

Autortiesību 
režīma 
modernizēšana 
 

Direktīva par nenosakāmu autoru darbiem ir pieņemta 
2012. gada oktobrī. Komisija ir iesniegusi priekšlikumus 
par kolektīvo tiesību pārvaldību.  Zaļā grāmata par 
audiovizuālo darbu izplatīšanu tiešsaistē ir publicēta 
2011. gadā. 

Ir jāpaātrina likumdošanas processs par kolektīvo tiesību 
pārvaldību. Komisija līdz 2012. gada beigām iesniegs turpmākos 
pasākumus saistībā ar Zaļo grāmatu. 
 

E-rēķini  Norādīts kā galvenā darbība Vienotā tirgus aktā II. 
 

Komisija iesniegs priekšlikumu 2013. gada pavasarī. 

Ieguldījums 
digitālajā 
infrastruktūrā / 
platjoslas tīklos 
 
 
 
 
 
 

Jūnijā sākta sabiedriskā apspriešana par pamatnostādņu 
attiecībā uz platjoslas tīklu finansēšanu no publiskiem 
līdzekļiem pārskatīšanu.  
 
 

 
Komisija gatavo reglamentējošus norādījumus par piekļuvi 
platjoslas tīkliem.  
 

 
Komisija ir iesniegusi priekšlikumus Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentam nākamās daudzgadu finanšu 
shēmas ietvaros, lai atbalstītu ieguldījumus tīklos un 
digitālo pakalpojumu infrastruktūrās kā svarīgākajās 
Eiropas interešu jomās. 

Komisija nākamajos mēnešos iesniegs pārskatītās 
pamatnostādnes attiecībā uz platjoslas tīklu finansēšanu no 
publiskiem līdzekļiem.  Kā paziņots Vienotā tirgus aktā II, 
Komisija 2013. gada sākumā iesniegs tiesību akta priekšlikumu 
nolūkā samazināt ātrgaitas platjoslas izvēršanas izmaksas.  
 
Komisija 2013. gadā iesniegs ieteikumus par nediskrimināciju un 
izmaksu metodoloģiju regulētām tīkla piekļuves 
vairumtirdzniecības cenām, lai veicinātu vienlīdzību attiecībā uz 
piekļuvi, konsekvenci un stabilitāti visā Eiropā. 
 
Ir nepieciešams 2012. gadā noslēgt vērienīgu nolīgumu par 
atbalsta līmeni Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentam. 
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IZAUGSMEI PIEMĒROTĀKĀ REGULĒJUMA IZSTRĀDĀŠANA 

 
  

Līdzšinējie sasniegumi 
 

 
Turpmākās darbības 

Lietpratīgs regulējums 

 

Regulatīvā sloga mazināšana gan Eiropas, gan valstu līmenī 
joprojām ir galvenā prioritāte Komisijai, un tā ir "lietpratīga 
regulējuma" darba kārtības centrā, kā tas raksturots 
2010. gada paziņojumā "Lietpratīgs regulējums ES".  
 

Komisija līdz 2012. gada beigām iesniegs paziņojumu, 
kurā tiks novērtēts sasniegtais progress saistībā ar 
pasākumiem un mērķiem, kas noteikti 2010. gada 
paziņojumā, un izklāstīts turpmākais darbs.  
 

Administratīvais slogs 

 

Komisija ir ierosinājusi pasākumus, kas, ja tiks apstiprināti, 
samazinās administratīvo slogu par apmēram 30 %.  
 

Parlaments un Padome tiek aicināti rīkoties ātri, lai 
apstiprinātu atlikušos pasākumus nolūkā panākt  sloga 
papildu samazinājumu 5,5 % apmērā papildus 
sākotnējam 25 % samazinājumam.  
 

Komisija nākamajā ziņojumā ziņos par tās sabiedriskās 
apspriešanas politikas pārskatīšanu un par Programmas 
administratīvā sloga samazināšanai galīgajiem 
rezultātiem. 

 

MVU un mikrouzņēmumi 

 

 

 

Komisija ir uzsākusi apspriešanu, lai noteiktu desmit  tiesību 
aktus, kas rada vislielāko slogu MVU un attiecībā uz kuriem 
Komisija sagatavos priekšlikumus to vienkāršošanai.  

Komisija 2013. gada sākumā publicēs progresa 
ziņojumu par politiku regulatīvā sloga mazināšanai 
attiecībā uz MVU un mikrouzņēmumiem, tostarp 
uzskaites sarakstu par atbrīvojumiem un atvieglotiem 
režīmiem mikrouzņēmumiem.  
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IEKŠĒJĀ ENERĢIJAS TIRGUS IZVEIDES PABEIGŠANA 

 
  

Līdzšinējie sasniegumi 
 

 
Turpmākās darbības 

Iekšējā enerģijas tirgus 
izveides pabeigšana  

 

Notiek darbs, lai apzinātu šķēršļus iekšējā enerģijas tirgus 
izveides pabeigšanai līdz 2014. gadam. 

 

Komisija novembrī publicēs visaptverošu ziņojumu par 
iekšējā enerģijas tirgus darbību, kurā pēc Eiropadomes 
lūguma īpaši pievērsīsies galvenajiem šķēršļiem tā 
izveides pabeigšanai līdz 2014. gadam.   Paziņojumā 
tiks ietverta katras valsts analīze un rīcības plāns, kurā 
tiks skaidri noteikti termiņi. 
 

Ieguldījumi enerģētikas 
infrastruktūrā 

 

Komisija ir iesniegusi priekšlikumus Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentam nākamās daudzgadu finanšu 
shēmas ietvaros, lai atbalstītu ieguldījumus būtiskām Eiropas 
interesēm atbilstošās enerģētikas infrastruktūrās. 

 

Līdz 2012. gada beigām nepieciešams panākt vērienīgu 
vienošanos par atbalsta līmeni Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentam. 

 

Energoefektivitāte Energoefektivitātes direktīvas tika pieņemtas 2012. gada 
jūnijā un stāsies spēkā 2012. gada decembrī.  
 

Dalībvalstis līdz 2013. gada 30. aprīlim noteiks valsts 
mērķus un līdz 2013. gada beigām iesniegs pirmos 
pārskatus par energoefektivitātes sistēmu īstenošanu. 
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"INOVĀCIJU SAVIENĪBAS" IZVEIDE 

 
  

Līdzšinējie sasniegumi 
 

 
Turpmākās darbības 

Eiropas Pētniecības 
telpas stiprināšana 
 

2012. gada jūlijā Komisija pieņēma paziņojumu par "Stiprāku 
Eiropas Pētniecības telpas (EPT) partnerību izcilībai un 
izaugsmei".  
 

Dalībvalstīm jāīsteno pasākumi sadarbībā ar galvenajām 
ieinteresētajām personām, lai piesaistītu ieguldījumus 
un sekmētu valstu iekšējo konkurenci, uzlabotu 
starptautisku sadarbību, izmantojot pētniecības 
infrastruktūras, veicinātu pētnieku mobilitāti dzimumu 
līdztiesības jautājumu risināšanā, kā arī atvieglotu 
piekļuvi zinātniskajām atziņām. 
 

Ieguldījumi pētniecībā 
un inovācijās 
 

Daudzgadu finanšu shēmas 2014. – 2020. gadam ietvaros 
Komisija piedāvāja Horizon 2020 un speciālo Uzņēmumu 
konkurētspējas un MVU programmu (COSME), lai nodrošinātu 
valsts atbalstu pētniecībai, uzlabotu privātu ieguldījumu 
izmantošanu un palīdzētu MVU piekļūt finanšu līdzekļiem. 
 

Līdz 2012. gada beigām jāpanāk svarīga vienošanās 
Horizon 2020 un COSME atbalstam. 
 

Svarīgākās 
pamattehnoloģijas 
 

Komisija 2012. gada jūnijā iesniedza savu stratēģiju par 
svarīgām pamattehnoloģijām.  
 

Lai īstenotu stratēģiju, Komisijai un dalībvalstīm būs 
jāpieliek ievērojamas pūles, kā arī būs jāizveido augsta 
līmeņa grupa. 

Rūpniecības politikas 
modernizācija 

 

2012. gada oktobrī Komisija pieņēma Paziņojumu par ES 
Rūpniecības politikas pārskatu, lai palīdzētu ES rūpniecības 
nozarēm saglabāt vadošās pozīcijas tehnoloģiju jomā un 
veicinātu ieguldījumus agrīnos jauno tehnoloģiju izstrādes un 
izplatīšanas posmos.  

Paziņojumā ietvertās iniciatīvas jāīsteno nekavējoties, 
tai skaitā piesaistot prioritārajās jomās izveidotās darba 
grupas. 

Vienota 
patentaizsardzība 

Padome un Parlaments izskata Komisijas priekšlikumus par 
likumdošanu vienotas patentaizsardzības jomā. 

 

Līdz 2012. gada beigām Padomei un EP jāpanāk 
vienošanās, lai līdz 2014. gada pavasarim būtu 
iespējams reģistrēt pirmo vienota spēka patentu . 
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IEGULDĪJUMI IZAUGSMĒ 

 
  

Līdzšinējie sasniegumi 
 

 
Turpmākās darbības 

EIB kapitāla 
palielināšana  
 

Līdz 2012. gada beigām EIB valde pieņems lēmumu palielināt 
kapitālu par 10 miljardiem euro.  
 

EIB 2013. gada aizdevumu programmā atspoguļot 
aizdošanas spējas palielināšanos par aptuveni 
60 miljardiem euro, tostarp izmantojot jauno Izaugsmes 
un nodarbinātības instrumentu. EIB aktivizēt tehniskās 
un finanšu konsultācijas, lai palīdzētu nodrošināt 
projektu rezultativitāti un paātrinātu maksājumus un 
reālos ieguldījumus.  
 

Projektu obligāciju 
izmēģinājuma projekts 
 

2012. gadā piešķirti 100 miljoni euro projektu obligācijām 
transporta jomā ar potenciālu piesaistīt ieguldījumus 1,5–
2 miljardu euro apmērā. EIB ir sagatavojusi potenciālo 
projektu sarakstu. 
 

Līdz oktobra beigām parakstīt Komisijas un EIB 
sadarbības līgumu.  Drīz pēc tam izdot pirmās projektu 
obligācijas. 2013. gadā papildus piesaistīt 130 miljonus 
euro (100 milj. transportam, 20 milj. IKT un 10 milj. 
euro enerģētikai). 
 

ES struktūrfondu 
pārplānošana un 
maksājumu paātrināšana 
 

Komisija kopā ar dalībvalstīm strādā pie struktūrfondu 
pārplānošanas, lai atbalstītu izaugsmes un nodarbinātības 
prioritātes uz paātrinātu maksājumu veikšanu. 
 

Dalībvalstīm apzināt papildu iespējas ES struktūrfondu 
pārplānošanai un izmantošanai, lai veicinātu izaugsmi. 
 

2013. gada budžets 
 

Komisijas 2013. gada ES budžeta priekšlikums koncentrējas 
uz izaugsmi veicinošiem ieguldījumiem 2013. gadā.  
 

Lai sekmīgi īstenotu finanšu paketi, 2013. gada ES 
budžetā nepieciešams paredzēt pietiekamu atbalstu, par 
ko Padomei un Parlamentam jālemj novembrī. 
 

Pieejamos līdzekļus izmantos, lai atbalstītu prioritāro 
infrastruktūru (50 %), zinātnisko izpēti, inovāciju, MVU 
un IT pakalpojumus (25 %) un darba tirgu, 
cilvēkresursus un sociālās integrācijas pasākumus 
(25 %). 
 

2014.–2020. gada 
daudzgadu finanšu 
shēma 

Komisijas priekšlikumi par 2014.–2020. gada daudzgadu 
finanšu shēmas programmām ir vērsti uz izaugsmi, vairāk 
koncentrējoties uz rezultātiem un ES virsvērtību. 

Līdz 2012. gada beigām panākt tālejošu vienošanos par 
atbalsta līmeni izaugsmi veicinošām programmām. 
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NODOKĻU POLITIKA IZAUGSMEI 

  
Līdzšinējie sasniegumi 

 

 
Turpmākās darbības 

Nodokļu uzlikšana 
uzkrājumiem 
 

Komisija iesniedza priekšlikumus par Uzkrājumu nodokļa 
direktīvas pārskatīšanu un pilnvaru piešķiršanu, lai pārskatītu 
ES nodokļu nolīgumus ar trešām valstīm, attiecīgi 2008. gada 
novembrī un 2011. gada jūlijā. 
 

Likumdošanas process nenoris saskaņā ar plānoto: 
nepieciešams darba paātrinājums. 
 

Enerģijas nodoklis 
 

Komisija 2011. gada aprīlī iesniedza priekšlikumu par 
Enerģijas nodokļu direktīvu. 
 

Likumdošanas process nenoris saskaņā ar plānoto: 
nepieciešams darba paātrinājums. 
 

“KKUINB” 
 

Komisija 2011. gada martā iesniedza priekšlikumus par 
Kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 
(KKUINB). 

Likumdošanas process nenoris saskaņā ar plānoto: 
nepieciešams darba paātrinājums. 
 
 

Krāpšana nodokļu 
jomā un izvairīšanās 
no nodokļu 
maksāšanas 
 

Komisija jūnijā iesniedza paziņojumu par konkrētiem 
veidiem, kā novērst krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos 
no nodokļu maksāšanas. 
 

Komisija līdz 2012. gada beigām plāno nākt klajā ar 
rīcības plānu, kurā tiks noteikti konkrēti pasākumi, 
kurus varētu ātri izstrādāt, kopā ar iniciatīvu par 
nodokļu oāzēm un nodokļu agresīvu plānošanu. Rīcības 
plānā izklāstīs konkrētus pasākumus, kā uzlabot 
administratīvo sadarbību, un atbalstīs esošo labas 
pārvaldības politiku.  
 

Finanšu darījuma 
nodoklis 

Komisija 2011. gada septembrī iesniedza priekšlikumu par 
Finanšu darījuma nodokli.   
 

Tiklīdz būs panākta atbilstība nosacījumiem, Komisija 
būs gatava arī turpmāk strādāt ar tām dalībvalstīm, 
kuras vēlas turpināt ar ciešākas sadarbības mehānismu.  
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DARBAVIETU UN PATIESA EIROPAS DARBA TIRGUS IZVEIDE 

 
Līdzšinējie sasniegumi Turpmākās darbības 

Nodarbinātības politika Komisija 2012. gada aprīlī iesniedza dokumentu 
kopumu nodarbinātības jomā, kurā paredzēti 
galvenie pasākumi, lai sekmētu darbavietu izveidi, 
atjaunotu darba tirgus dinamiku un uzlabotu ES 
pārvaldību. 

Pasākumi, kas jāīsteno nekavējoties. 

 

Jauniešu bezdarbs 

 
Komisija 2011. gadā izveidoja Jaunatnes iespēju 
iniciatīvu un rīcības grupas, lai mobilizētu ES 
strukturālos fondus jauniešu bezdarba novēršanai 
un MVU atbalstam.  Komisija 2012. gada septembrī 
publicēja ES ziņojumu par jauniešiem. 

Komisijai decembrī jāiesniedz dokumentu kopums jauniešu 
nodarbinātības jomā, lai pārskatītu panākto progresu. Tas ietvers 
priekšlikumu Padomes ieteikumam par jaunatnes garantijām un 
sociālo partneru otrā posma konsultāciju par stažēšanās kvalitātes 
sistēmu.  

Izglītība un prasmes 

 

Tiek īstenots diagnostikas darbs izglītības un 
prasmju jomā.  Tiek veiktas EURES sistēmas 
reformas, lai to padarītu par patiesu darbā 
pieņemšanas un iekārtošanas platformu. 

Komisijai līdz 2012. gada beigām jāiesniedz paziņojums par 
izglītības sistēmas pārvērtēšanu, pārskatot pašreizējo situāciju 
prasmju jomā un ierosinot turpmākos pasākumus.  Komisijas 
priekšlikums par EURES reformām būs daļa no dokumentu 
kopuma jauniešu nodarbinātības jomā. 

Pensiju tiesību 
pārvedamība 

 

Komisija sadarbojas ar prezidentvalsti Kipru 
jautājumā par pārrobežu pensiju tiesību un sociālā 
nodrošinājuma tiesību saglabāšanu, lai atsāktu 
procesu. 

Darbs būtu jāpaātrina. 

 

Norīkotie darba ņēmēji 

 

Komisija 2012. gada martā iesniedza priekšlikumu 
par norīkoto darba ņēmēju tiesībām. 

Likumdošanas process nenoris saskaņā ar plānoto: nepieciešams 
darba paātrinājums. 

Regulētās profesijas Komisija 2011. gada decembrī iesniedza 
priekšlikumu par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. 

 

Likumdošanas process nenoris saskaņā ar plānoto: nepieciešams 
darba paātrinājums.   
Komisija sadarbojas ar dalībvalstīm, lai īstenotu saistītos, 
konkrētām valstīm adresētos ieteikumus. 

Gados vecāki darba 
ņēmēji 

Sociālās aizsardzības komiteja (SPC) izstrādā 
pamatprincipus programmai "Aktīva novecošana un 
paaudžu solidaritāte", ko pieņems oktobrī. 

Saistībā ar daudzpusējās uzraudzības programmu SPC un EMCO 
2013. gadā ir jāsagatavo kopīgs tematisks pārskats par aktīvu 
novecošanu. 
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TIRDZNIECĪBAS POTENCIĀLA IZMANTOŠANA 

 
  

Līdzšinējie sasniegumi 
 

 
Turpmākās darbības 

Tirdzniecības nolīgumi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tirdzniecības nolīgums ar Peru un Kolumbiju tika parakstīts 
2012. gada jūnijā.  
 
Uz priekšu pavirzījušās sarunas par visaptverošu ekonomikas 
un tirdzniecības nolīgumu ar Kanādu (CETA). 
 
Sarunas ar Singapūru tuvojas beigu posmam. 
 
Turpinās sarunas ar Indiju. 
 
 
Komisija jūlijā pieņēma ieteikumu par sarunu norādēm brīvās 
tirdzniecības nolīgumam ar Japānu. 
 
Augsta līmeņa darba grupa izaugsmes un nodarbinātības 
jautājumos sagatavo ziņojumu par brīvās tirdzniecības 
nolīguma ar ASV iespējamo piemērošanas jomu. 
  
2011. gada decembrī tika noslēgtas sarunas par padziļinātu 
un visaptverošu brīvās tirdzniecības nolīgumu (DCFTA) ar 
Ukrainu. ES un Ukrainas DCFTA tehniskā parafēšana notika 
2012. gada jūlijā.  
 
2011. gada decembrī tika pieņemtas sarunu norādes 
padziļinātiem un visaptverošiem brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem ar Ēģipti, Jordāniju, Maroku un Tunisiju. 
 

Nepieciešama Eiropas Parlamenta piekrišana. 
 
 
Sarunas jāpabeidz nākamajos mēnešos. 
 
 
Sarunas jāpabeidz nākamajos mēnešos. 
 
Jāturpina sarunas – nepieciešama aktīvāka rīcība no 
Indijas puses, lai nodrošinātu sarunu drīzu noslēgšanu. 
 
Dalībvalstīm jāpaātrina darbs pie sarunu norādēm. 
 
 
Līdz 2012. gada beigām jāpieņem ziņojums. 
 
 
 
Līdz 2012. gada beigām jāpabeidz turpmākie tehniskie 
pasākumi (tulkošana), lai sekmētu nolīgumu 
parakstīšanu.   
 
 
Komisija ir gatava uzsākt sarunas, tiklīdz tiks pabeigts 
sagatavošanās process un atkarībā no partneru gribas. 
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Turpinās sarunas ar Malaiziju. 
 
Komisija 2012. gada martā sāka procesu, lai sagatavotos 
sarunām ar Tunisiju, Maroku un Jordāniju.  
 
Padome pilnvaroja Komisiju sākt DCFTA sarunas ar Gruziju 
un Moldovu 2011. gada decembrī un ar Armēniju –
 2012. gada februārī. 
 

 
Jāturpina sarunas.  

Piekļuve trešo valstu 
publiskā iepirkuma 
tirgiem 

Komisija 2012. gada martā iesniedza priekšlikumu par 
Savienības preču un pakalpojumu piekļuvi trešo valstu 
publiskā iepirkuma tirgiem.  

Jāpaātrina likumdošanas process. 
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