
 

 
 
 
EIROPAS NĀKOTNE  

 

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

EIROPAS NĀKOTNE  
Savas valsts dalību ES kā “labu lietu” vērtē arvien vairāk ES iedzīvotāju - 62%, kas ir augstākais rādītājs 
pēdējo 25 gadu laikā (EP Eirobarometrs, 2018.g. oktobris). Latvijā tā uzskata 56% iedzīvotāju (par 4 
procentpunktiem vairāk nekā 2018.g. aprīlī). Eiropā vidēji 68% iedzīvotāju uzskata, ka viņu valsts dalība 
ES ir nesusi ieguvumus (augstākais rādītājs kopš 1983. g.), Latvijā tā vērtē 73% iedzīvotāju (+3 
procentpunkti salīdzinājumā ar 2018.g. aprīli). Latvijā kā galvenos ieguvumus no ES iedzīvotāji vērtē 
jaunas darba iespējas (49%), ieguldījumu Latvijas ekonomikas izaugsmē (44%, kas ir par 6 
procentpunktiem vairāk nekā 2017.g. oktobrī) un ES ieguldījumu miera nodrošināšanā un drošības 
stiprināšanā (34%, kas ir par 3 procentpunktiem vairāk nekā pirms gada).  
 
Vaicājot par atbalstu ES, teju visi rezultāti uzrādīja ievērojamu kāpumu pēc Apvienotās Karalistes 
referenduma 2016.g. jūnijā, jo sarežģītais Brexit sarunu process veicinājis izpratni par ieguvumiem, ko 
sniedz ES dalībvalsts statuss. Kopumā 66% respondentu balsotu par to, lai viņu valsts paliktu ES (vairums 
visās dalībvalstīs; Latvijā - 63%), tikai 17% apsvērtu izstāšanos, un 17% nav izlēmuši. 
 
Situācija globālajā telpā mainās, lai turpinātu izaugsmi un attīstību, ES ir jāmainās līdzi, jo kopā sasniegt 
var daudz vairāk, visās jomās. Pat lielākās un turīgākās ES dalībvalstis uz lielāko pasaules valstu fona - 
Ķīna, Indija, ASV - ir ļoti mazs spēlētājs - ekonomikas, iedzīvotāju skaita u.c. ziņā. 
 
EP, ES likumdevējs, ir vienīga ES tieši ievēlētā institūcija, kas pārstāv ap 500 miljonu iedzīvotājus. ES 
Padome (dalībvalstu ministri), otrs ES likumdevējs, pārstāv ES valstu nacionālās intereses. Abi 
likumdevēji arī turpmāk pieņems ES likumus, meklējot kompromisus, labākai ES un tās iedzīvotāju 
nākotnei un dzīves kvalitātes uzlabošanai. 
 

Debates par Eiropas nākotni 
EP bija pirmā ES institūcija, kas rosināja sākt diskusijas par Eiropas nākotni, kuru ietvaros ES valstu un 
valdību vadītāji (Eiropadomes pārstāvji) diskutē ar EP deputātiem par turpmāko rīcību. Diskusiju ciklu 
EP sāka 2018.g. janvārī ar Īrijas premjerministru Leo Varadkaru. Līdz šim debates notikušas jau ar Angelu 
Merkeli (Vācija), Klausu Johanni (Rumānija) Aleksi Cipru (Grieķija), Jiri Ratasu (Igaunija), Mateušu 
Moravecki (Polija), Marku Riti (Nīderlande), Ksavjē Betelu (Luksemburga), Šarlu Mišelu (Beļģija), 
Emanuelu Makronu (Francija), Antoniu Koštu (Portugāle), Andreju Plenkoviču (Horvātija), Larsu Leki 
Rasmusenu (Dānija), Niku Anastasiadis (Kipra) un ar Pedro Sančesu (Spānija). Nākamās debates notiks 
ar Juhu Sipilei (Somija), Džuzepi Konti (Itālija) un Peteru Pelegrīni (Slovākija). Informācija par debatēm 
atrodam šeit. 
 

Starp nozīmīgākajiem nākotnes notikumiem: #Brexit, Eiropas vēlēšanas, ES nākamais 
daudzgadu budžets  
 Brexit. Apvienotās Karalistes (AK) Pārstāvju palāta 15.01.2019. nobalsoja pret AK premjerministres 

Terēzas Mejas sarunās ar ES panākto vienošanos (par 202 deputāti, pret 432 likumdevēji). Ja 
vienošanās būtu guvusi atbalstu, EP tā būtu jāapstiprina (ar vienkāršu balsu vairākumu), tādēļ EP 
līdz šim ticis rūpīgi informēts par notiekošo sarunu procesu. “Pēc plāna” AK izstāšanās no ES notiks 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/lv/be-heard/eurobarometer/parlemeter-2018-taking-up-the-challenge
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/janvara_jaunumi/eiropasnakotne.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20181106IPR18316/merkele-nacionalisms-un-egoisms-nedrikst-velreiz-gut-virsroku-eiropa
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20181106IPR18316/merkele-nacionalisms-un-egoisms-nedrikst-velreiz-gut-virsroku-eiropa
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181018IPR16528/klaus-iohannis-unity-must-be-our-watchword-for-the-future-of-europe
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future/20180906IPR12106/2019-eu-elections-will-be-a-battle-of-values-says-greek-pm-tsipras
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe-debate-ratas-estonia_I161032-V_v
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/julija_jaunumi_2018/debates_polijas_premjers.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/julija_jaunumi_2018/debates_polijas_premjers.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future/20180607IPR05246/the-eu-needs-to-under-promise-and-over-deliver-says-dutch-pm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future/20180524IPR04214/strengthening-european-unity-is-in-all-our-interests-says-luxembourg-pm-bettel
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20180426IPR02612/charles-michel-advocates-a-strong-europe-that-acts-where-it-can-add-real-value
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20180411IPR01517/makrons-aizstav-eiropas-suverenitati
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future/20180309IPR99429/we-cannot-expect-more-from-europe-without-giving-more-to-it-says-portuguese-pm
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20180202IPR97024/horvatijas-premjerministrs-musu-celam-javed-uz-prieksu-ne-atpakal
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/nakotne
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/elections-press-kit/0/svarigakie-notikumi


 

2019.g. 29.martā ar pārejas periodu 2 gadi, ko iespējams pagarināt vēl par 2 gadiem. Viens no Brexit 
“blakusefektiem” būs fakts, ka saruks Eiropas Parlaments: pēc vēlēšanām, 9. sasaukumā, EP 
deputātu vietu skaits samazināsies no 751 līdz 705. 46 no 73 AK vietām tiks sadalītas starp 27 ES 
dalībvalstīm, pēc taisnīguma principa atbilstoši Lisabonas līgumam.   

 Eiropas vēlēšanas. Eiropas Projekta turpmākā virzība un ES modeļa attīstība lielā mēra būs atkarīga 
no nākamo Eiropas vēlēšanu (Latvijā 25.maijā) rezultātiem. Šogad mainīsies ne tikai EP, bet arī 
virkne augtu ES amatpersonu un institūciju vadītāju. 

o EP vēlēšanām sekos jauna Eiropas Komisijas sastāva apstiprināšana. EK priekšsēdētaju 
nominēs Eiropadome (ES dalībvalstu valstu un valdību vadītāji) un apstiprinās EP.  

o Paralēli Eiropas vēlēšanu gatavošanās procesam notiek “Spitzenkandidaten” jeb vadošā 
līdera (ES prezidenta) process, kura laikā Eiropas politiskās partijas pirms EP vēlēšanām 
nosauc savus kandidātus EK priekšsēdētāja amatam. Šī kārtība pirmo reizi tika izmantota 
2014.g., izvēloties pašreizējo EK priekšsēdētāju Žanu Klodu Junkeru. EP nostāja ir skaidra: 
EK priekšsēdētāja amatā EP ievēlēs tikai kādu no pirms vēlēšanām izvirzītajiem 
“vadošajiem kandidātiem”. 

o Līdz ar EK prezidentu Eiropas Parlaments ievēlē arī ES augsto pārstāvi ārpolitikas un 
drošības politikas jautājumos (pašlaik - Federika Mogerīni). 

o 2019.g. novembrī gaidāma arī Eiropadomes prezidenta maiņa (pašlaik - Donalds Tusks).  

 Nākamais ES daudzgadu budžets (2021-2027) - daudzgadu finanšu shēma (#MFF). Visticamāk, 
gala lēmumu par pieņems jaunais EP sasaukums (provizoriski 2019. gada rudenī), tomēr šī 
sasaukuma EP deputāti jau noteikuši savas prioritātes sarunām ar ES dalībvalstīm, kas aktīvi 
turpināsies līdz pat gaidāmajām vēlēšanām. EP mudina vairāk naudas atvēlēt jauniešiem, 
pētniecībai, ekonomikas izaugsmei un nodarbinātībai, kā arī cīņai ar klimata pārmaiņām. Tāpat EP 
uzsver pietiekamu līdzekļu nodrošināšana pasākumiem migrācijas, aizsardzības un drošības jomās, 
kā arī tas, ka finansējums lauksaimniecības un kohēzijas politikai nebūtu samazināms. Lai 
kompensētu Brexit iztrūkumu, pašreizējie ES budžeta izdevumu griesti būtu jāpaaugstina no 1% 
līdz 1,3% no ES nacionālā kopienākuma. Paralēli EP piedāvā pakāpeniski ieviest jaunus “pašu 
resursus”. Tie varētu būt, piemēram, finanšu darījumu nodoklis, daļa no digitālajā nozarē 
maksātajiem nodokļiem, daļa uzņēmumu ienākumu nodokļa, vides nodokļi vai pārskatītas PVN 
iemaksas. Bažām par to, ka Latvija pēc 2020. gada zaudēs struktūrfondu finansējumu, nav pamata.  

 

Informācija par visiem būtiskākajiem pieņemtajiem EP LĒMUMIEM pieejama Eiropas 
Parlamenta biroja Latvijā vietnē un Eiropas Parlamenta vietnē.  
 
Jautājumi saistībā ar ES konstitucionāliem un budžeta jautājumiem pamatā ir šo EP 
KOMITEJU kompetencē:  
 Konstitucionālo jautājumu komiteja (AFCO). 

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

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

 Ārlietu komiteja (AFET). No Latvijas AFET komitejā strādā Iveta Grigule (ALDE), Sandra Kalniete 
(EPP) un Andrejs Mamikins (S&D).  

 
Latvijas EP deputātu KONTAKTI ---> https://ej.uz/LV_EP_deputatu_kontakti  
VISU EP deputātu kontakti ---> https://ej.uz/EP_deputatu_kontakti  
 
Likumdošanas process Eiropas Savienībā 
Eiropas Parlaments un ES Padome (dalībvalstu ministri), kuras darbu 2019. gada pirmajā pusē vada 
Rumānija (2015. gada pirmajā pusē vadīja Latvija), kopīgi pieņem ES likumus daudzās jomās 
(ekonomikas pārvaldībā, enerģētikā, transportā, vidē, patērētāju aizsardzībā u.c.). ES likumi pēc tam ir 
pamats ES valstu nacionālajiem likumiem. Piemēram, Latvijā līdz pat 80% likumu balstīti uz ES 
lēmumiem. Lai arī Eiropas Komisija (EK) ir vienīgais ES likumdošanas iniciators, Eiropas Parlaments var 
norādīt, kādi jauni tiesību akti būtu vēlami vai atjaunināmi esoši, un prasīt EK, lai tā sagatavo 
likumdošanas priekšlikumus. 
 

Latvijā no ES Padomes puses šie jautājumi pamatā ir Ārlietu ministrijas un Finanšu 
ministrijas kompetencē. 

http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/marts_2018/spitzenkandidaten.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/marts_2018/spitzenkandidaten.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/novembra_jaunumi_2018/es-daudzgadu-bud-ets-ep-deput-ti-nosaka-n-kam-pl-nosanas-perioda-priorit-tes.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/oktobra_jaunumi_2018/dzeramais-dens.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/oktobra_jaunumi_2018/dzeramais-dens.html
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/lv/home
https://ej.uz/LV_EP_deputatu_kontakti
https://ej.uz/EP_deputatu_kontakti

