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Iniciatīvas veids1

Darbības jomas un mērķu apraksts

Jauns impulss nodarbinātībai, izaugsmei un ieguldījumiem
1.

Investīciju plāns Eiropai — turpmākie Leģislatīva
likumdošanas pasākumi

Turpmākie pasākumi ietver Eiropas stratēģisko investīciju fonda (ESIF) izveidošanu, sadarbības veicināšanu
ar dalībvalstu attīstības bankām un finansējuma pieejamības uzlabošanu MVU.

2.

Integrācijas
un
nodarbināmības Leģislatīva/
iespēju veicināšana darba tirgū
neleģislatīva

Pasākumu kopums, ar ko sniedz atbalstu dalībvalstīm, lai palīdzētu iedzīvotājiem, jo īpaši ilgtermiņa
bezdarbniekiem un jauniešiem, atrast darbu un attīstītu kvalificētu darbaspēku. Tajā būs ietverti pasākumi,
kuru mērķis ir turpināt Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanu, priekšlikums Padomes ieteikumam
par ilgstoši nenodarbinātu personu integrēšanu, kā arī pasākumi prasmju pilnveidošanas veicināšanai.

3.

Stratēģijas “Eiropa 2020” starpposma Neleģislatīva
pārskatīšana

Stratēģijas “Eiropa 2020” uzlabošana un atjaunināšana, ņemot vērā pieredzi, kas gūta pirmajos četros gados,
un nodrošinot, lai tā darbotos kā efektīva pēckrīzes stratēģija izaugsmei un nodarbinātībai Eiropā. Seko nesen
notikušajai sabiedriskajai apspriešanai.

Savienots digitālais vienotais tirgus
4.

Digitālā vienotā tirgus pasākumu Leģislatīva/
kopums
neleģislatīva

Mērķis ir nodrošināt, lai patērētāji varētu izmantot pārrobežu piekļuvi digitālajiem pakalpojumiem, izveidot
vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem un radīt priekšnoteikumus plaukstošai digitālajai
ekonomikai un sabiedrībai.
Pasākumu kopums ietvers tiesību aktu priekšlikumus, cita starpā, autortiesību modernizācijas pasākumus.

Noturīga enerģētikas savienība, kurā īsteno uz nākotni vērstu klimata pārmaiņu politiku
5.

Enerģētikas savienības stratēģiskais Neleģislatīva/
satvars
leģislatīva

Stratēģijas satvarā uzmanība tiks vērsta uz: energoapgādes drošību, valstu enerģijas tirgu integrāciju,
enerģijas pieprasījuma samazināšanu Eiropā, energoresursu struktūras dekarbonizāciju un pētniecības un
inovācijas veicināšanu enerģētikas jomā. Tā ietvers arī ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas pārskatīšanu
saistībā ar tiesisko regulējumu laikposmam pēc 2020. gada.

6.

Paziņojums “Ceļā uz uz Parīzi — Neleģislatīva
daudzpusēja rīcība, reaģējot uz
klimata pārmaiņām”

Mērķis ir aprakstīt ES redzējumu un vēlmes un paskaidrot iecerēto partnerību saistībā ar 2015. gada
nolīgumu, un noteikt ES turpmāko ieguldījumu Eiropadomes 2014. gada 24. oktobra secinājumu kontekstā.
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Iniciatīvas veids var mainīties pēc ietekmes novērtējuma procedūras.
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Padziļināts un taisnīgāks iekšējais tirgus ar spēcīgāku rūpniecisko pamatu
7.

Iekšējā tirgus stratēģija attiecībā uz Leģislatīva/
precēm un pakalpojumiem
neleģislatīva

Stratēģija jaunai un integrētai vienotā tirgus koncepcijai, lai panāktu lielāku integrāciju un uzlabotu
savstarpējo atzīšanu un standartizāciju galvenajās rūpniecības un pakalpojumu nozarēs, kurās ir vislielākais
ekonomiskais potenciāls, piemēram, uzņēmējdarbības pakalpojumi, būvniecība, mazumtirdzniecība,
reglamentētās profesijas, progresīvā ražošana un kombinēta pakalpojumu sniegšana/preču piegāde. Īpaša
uzmanība tiks pievērsta MVU.

8.

Darbaspēka
kopums

pasākumu Leģislatīva/
neleģislatīva

Minēto pasākumu mērķis ir atbalstīt darbaspēka mobilitāti un cīnīties pret ļaunprātīgu izmantošanu, uzlabojot
sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju, veicot Direktīvas par darba ņēmēju norīkošanu darbā
mērķtiecīgu pārskatīšanu un uzlabojot EURES darbību.

9.

Kapitāla tirgu savienība

Leģislatīva/
neleģislatīva

Rīcības plāns ekonomikas finansēšanas uzlabošanai, nodrošinot efektīvākus tirgus finansēšanas instrumentus,
ieskaitot darbu pie augstas kvalitātes vērtspapīrošanas regulējuma izstrādes.

10.

Noregulējuma
sistēma
iestādēm, kas nav bankas

11.

Aviācijas tiesību aktu kopums

mobilitātes

finanšu Leģislatīva
Leģislatīva/
neleģislatīva

Priekšlikums izveidot Eiropas līmeņa atveseļošanas un noregulējuma režīmu sistēmiski svarīgām finanšu
iestādēm, piemēram, centrālajiem tīrvērtes darījumu partneriem.
Minētais pasākums ietvers paziņojumu, ar kuru noteiks uzdevumus un pasākumus ES aviācijas nozares
konkurētspējas uzlabošanai, EASA Regulas 216/2008 pārskatīšanu.

Padziļināta un taisnīgāka ekonomiskā un monetārā savienība
12.

Ekonomiskās
un
monetārās Leģislatīva/
savienības padziļināšanas pasākumu neleģislatīva
kopums

Pasākumu kopumā tiks ietverti jaunāko ES ekonomikas pārvaldības pasākumu (sešu tiesību aktu kopums un
divu tiesību aktu kopums) pārskatīšanas rezultāti, nodrošināti stimuli strukturālām reformām un risināti
ekonomiskās un monetārās savienības ārējās pārstāvības jautājumi.

13.

Priekšlikums direktīvai ar mērķi Leģislatīva
ieviest obligātu informācijas apmaiņu
attiecībā uz pārrobežu nolēmumiem

Priekšlikums nodrošinās attiecīgās informācijas apmaiņu starp dažādu dalībvalstu nodokļu iestādēm par
tiesību normu iepriekšēju interpretāciju vai piemērošanu atsevišķu nodokļu maksātāju pārrobežu situācijās.
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Nr.
14.

Iniciatīvas veids1

Nosaukums

Rīcības plāns par pasākumiem ar Neleģislatīva
mērķi apkarot izvairīšanos no
nodokļu maksāšanas un krāpšanu
nodokļu jomā, ieskaitot Paziņojumu
par jaunu pieeju attiecībā uz
uzņēmumu nodokļiem vienotajā tirgū,
ņemot vērā attīstības tendences
pasaulē

Darbības jomas un mērķu apraksts
Rīcības plāns, sākot no paveiktā nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas sadales jomā ESAO un G 20 līmenī,
ietvers ES līmeņa pasākumus, kuru mērķis būs pāriet uz sistēmu, pamatojoties uz kuru valsts, kurā tiek gūta
peļņa, būtu arī valsts, kurā to apliek ar nodokli, arī digitālajā ekonomikā. Paziņojuma mērķis būs stabilizēt
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi ES, lai nodrošinātu taisnīgu nodokļu vidi, atsākot arī darbu pie kopējas
konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes izveidošanas.

Tirdzniecība — samērīgs un līdzsvarots tirdzniecības nolīgums ar ASV
15.

Stratēģija
tirdzniecībai
ieguldījumiem nodarbinātībā
izaugsmē

un Neleģislatīva
un

ES tirdzniecības politikas stratēģijas visaptveroša pārskatīšana, jo īpaši attiecībā uz tās ieguldījumu
nodarbinātībā, izaugsmē un investīcijās. Pārskatīšana attieksies uz visiem tirdzniecības politikas aspektiem,
ieskaitot divpusējas, plurilaterālas un daudzpusējas sarunas, kā arī autonomus pasākumus. Tā ietvers politikas
vadlīnijas visās šajās jomās nākamajiem pieciem gadiem.

Tiesiskuma un pamattiesību telpa, kuras pamatā ir savstarpēja uzticēšanās
16.

Priekšlikumi ar mērķi pabeigt ES Leģislatīva
pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību
konvencijai

Priekšlikumi par pievienošanās nolīguma parakstīšanu, noslēgšanu un īstenošanu, ņemot vērā gaidāmos
Tiesas norādījumus.

17.

Eiropas programma drošības jomā

Neleģislatīva

Paziņojumā tiks ierosināta Eiropas programma drošības jomā 2015.–2020. gadam, pārskatot pašreizējos
pasākumus un nosakot jaunus pasākumus, kuros tiks ņemti vērā jauni apdraudējumi.

Leģislatīva/
neleģislatīva

Mērķis ir izstrādāt jaunu pieeju attiecībā uz legālo migrāciju, lai ES kļūtu par talantīgu un kvalificētu cilvēku
apmešanās vietu, kā arī uzlabot migrācijas pārvaldību, pastiprinot sadarbību ar trešām valstīm, veicinot sloga
sadali un solidaritāti un cīnoties pret nelikumīgu migrāciju un kontrabandu. Minētā programma ietver Zilās
kartes direktīvas pārskatīšanu (ES mēroga darba atļauja augsti kvalificētiem darba ņēmējiem).

Eiropas Neleģislatīva

Augstās pārstāves un Komisijas kopīgajā paziņojumā tiks sniegti Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP)
pārskatīšanas rezultāti, ņemot vērā politikas vadlīnijas pēc apspriešanas, ko sāka reizē ar ikgadējā EKP
pasākumu kopuma iesniegšanu.

Ceļā uz jaunu migrācijas politiku
18.

Eiropas migrācijas programma

Spēcīgāks pasaules mēroga dalībnieks
19.

Paziņojums
par
kaimiņattiecību politiku
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Nr.
20.

Iniciatīvas veids1

Nosaukums

Paziņojums par ilgtspējīgas attīstības Neleģislatīva
mērķiem pēc 2015. gada

Darbības jomas un mērķu apraksts
Paziņojuma mērķis ir izstrādāt ES kopējo nostāju attiecībā uz pasaules mēroga partnerību, lai sasniegtu
ilgtspējīgas attīstības mērķus. Tas ietvers gan finanšu, gan nefinanšu īstenošanu, iekšzemes/starptautisko un
publisko/privāto finansēšanu, dažādu veidu partnerību, kā arī uzraudzības un pārskatatbildības mehānismus
un pārskatīšanu.

Demokrātisku pārmaiņu savienība
21.

Priekšlikums iestāžu nolīgumam par Neleģislatīva
labāku likumdošanas procesu

Priekšlikums, kura mērķis ir kopā ar Eiropas Parlamentu un Padomi atjaunināt un nostiprināt izpratni par
labāku regulējumu.

22.

Priekšlikums iestāžu nolīgumam par Neleģislatīva
obligātu Pārredzamības reģistru

Priekšlikums par iestāžu nolīgumu ar Eiropas Parlamentu un Padomi veicinās atklātību un pārskatatbildību,
nosakot Pārredzamības reģistru par obligātu visiem ieinteresētajiem pārstāvjiem, kuri vēlas ietekmēt politikas
veidošanu visās trīs iestādēs.

23.

Lēmumu
pieņemšanas
pārskatīšana ĢMO jomā

Pārskatīšanā tiks pētīts, kā varētu grozīt noteikumus, lai labāk nodrošinātu to, ka tiek ņemts vērā dalībvalstu
vairākuma viedoklis.

procesa Leģislatīva
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