2012 / 3

LATVIJAS INTERESES
EIROPAS SAVIENĪBĀ

2012/3

Izdevumu finansē no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības
partnerības līdzekļiem. Tās mērķis ir sabiedrības informēšana par Eiropas Savienību.
Izdevuma autors uzņemas pilnu atbildību par izdevuma saturu, un Eiropas Komisija
neatbild par to, kā var tikt izmantota izdevumā iekļautā informācija.
Redakcijas kolēģija:
Daunis Auers (Latvijas Universitāte), Andris Gobiņš (Eiropas Kustība Latvijā),
Māris Graudiņš (Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā), Guna Japiņa (Latvijas
Ārlietu ministrija), Mindaugs Jurkins (Viļņas Universitāte), Anna Marija Legloaneka
(Starptautisko studiju un pētījumu centrs, Sciences Po), Imants Lieģis, Žaneta Ozoliņa
(Latvijas Universitāte), Fabricio Tasinari (Dānijas Starptautisko pētījumu institūts),
Bens Tonra (Dublinas Universitāte).
Zinātniskā redaktore Žaneta Ozoliņa
Projekta vadības grupa Iveta Reinholde, Nora Vanaga
Literārā redaktore Inga Kanasta-Zabarovska
Angļu valodas redaktore Zinta Uskale
Maketētāja Inese Siliniece
Māksliniece Kristīne Plūksna

Redakcijas kolēģijas adrese:
Latvijas Politologu biedrība
Lomonosova iela 1A, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67140533
e-pasts: info@politologubiedriba.lv
www.politologubiedriba.lv
ISSN 2243-6049

Iespiests SIA Dardedze hologrāfija
Ķengaraga iela 10a, Rīga

Saturs
Redaktora sleja

5

I. Eiropas Savienības institūcijas

7

Zanda Kalniņa-Lukaševica. Kā salaulāt fiskālo disciplīnu ar izaugsmi?
Dace Putniņa. Mazas valsts prezidentūra: Slovēnijas piemērs
Boštjan Udovič, Rok Zupančič and Marjan Svetličič. Coping with
the challenges of the Presidency of the EU Council:
a view from Slovenia

II. Eiropas Savienības politikas

7
13

22
33

Toms Rostoks. Latvija — vai viegli būt mazam?
Anders Wivel. Optimizing small state interests in the European Union:
lessons from the past, prospects for the future
Baldur Thorhallsson. A small state seeking shelter in turbulent times:
Iceland’s economic crash and EU membership application
Anete Kārkliņa. Eiropas Savienības ārpolitika un mazās dalībvalstis:
Austrumu partnerības piemērs
Diskusija par pētījumu ‘The European Foreign Policy
Scorecard 2012’ Latvijas Ārlietu ministrijā

III. Intervija

79

Ina Strazdiņa. Mēs nevaram atļauties būt lepni un izšķērdīgi.
Intervija ar Latvijas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā
Ilzi Juhansoni

79

IV. PREZIDENTŪRAS Aktualitātes

85

Pēteris Ancāns. Aktuālie sabiedrības veselības jautājumi Dānijas
prezidentūras ietvaros 

85

33
46
54
64
74

Redaktora sleja

5

Redaktora sleja
Pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā bieži tika paustas bažas par
mazas valsts iespēju panākt labvēlīgus lēmumus un tikt sadzirdētiem starp
pārējām valstīm. Vai šīs ir tikai Latvijai raksturīgas bažas? Dalījums lielās un
mazās valstīs ES ietvaros parasti aktualizējas laikā, kad valstīm ir jāvienojas
par izmaiņām balsošanas sistēmā un pārstāvniecībā. Līdzsvara meklēšana
starp mazo valstu bailēm no lielvaru dominēšanas un lielo valstu raizēm
par mazo valstu ambīcijām atspoguļojās gan Nicas līguma, gan Līguma par
Konstitūciju Eiropas Savienībai, gan Lisabonas līguma izstrādes gaitā un arī
darbībā. Pārstāvniecības ziņā nosacījumi mazajām valstīm proporcionāli
iedzīvotāju skaitam ir pat labāki nekā lielajām valstīm, tomēr bailes no lielo
valstu diktāta turpina pastāvēt. Līdz ar to žurnāla “Latvijas intereses Eiropas
Savienībā” redaktori ir izvēlējušies šajā numurā aplūkot mazo valstu iespējas
ES. Šī neapšaubāmi ir Latvijai nozīmīga tēma, turklāt tā paver iespējas Lat
vijai mācīties no citu mazo valstu pieredzes, tāpēc šajā numurā ir iekļauti arī
Dānijas, Islandes un Slovēnijas pētnieku raksti.
Pēdējo gadu laikā mazās valstis ar cerībām vērojušas Vācijas un Francijas
tandēmu, jo no tā veiksmīgas funkcionēšanas bija atkarīga ES spēja pārvarēt
krīzi, tomēr, krīzei beidzoties, atjaunosies mazo valstu bažas par lielvaru
pārmērīgi lielu ietekmi uz ES lēmumu pieņemšanu. Šajā laikā ir pierādījies arī
tas, ka pat salīdzinoši mazu valstu (Grieķijas) rīcība var nopietni apdraudēt
eirozonas pastāvēšanu. Tas nozīmē, ka pēdējo gadu tendences — lielo da
lībvalstu ietekmes uz lēmumu pieņemšanas procesu pastiprināšanās un ES
institūciju ietekmes vājināšanās — būtiski ietekmēs mazo valstu iespējas
ietekmēt lēmumu pieņemšanu ES ietvaros.
Vai dalība ES atrisina mazo valstu problēmas? Anderss Vīvels uzskata,
ka dalība ES (un NATO) atrisina mazo valstu tradicionālās drošības problēmas, tomēr attiecību institucionalizācija vēl nenozīmē, ka automātiski palie
linās mazo valstu ietekmes iespējas ES. Toms Rostoks uzskata, ka Latvijai kā
mazai valstij ietekmes realizēšana ES ietvaros ir milzīgs izaicinājums, jo
mazo valstu kategorija ir iekšēji ļoti daudzveidīga, un Latvija pēc vairākām
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pazīmēm atrodas starp pašām mazākajām ES dalībvalstīm. Vairāki šī žur
nāla numura tapšanā piedalījušies autori uzskata, ka mazās valstis spēj ES
ietvaros realizēt savas intereses, taču tas ir iespējams ar nosacījumu, ka tiek
realizēta lietpratīgas jeb gudras mazās valsts stratēģija. Galvenie šīs stratēģijas
elementi ir spēt laikus identificēt savas intereses, izmantot gan formālos, gan
neformālos ietekmes kanālus, spēt saskaņot savas intereses ar citu valstu in
teresēm, noturēt ES jautājumu ekspertus un atrast vietu savām interesēm ES
kopējo interešu kontekstā.
BaldūrsTorhalsons ar Islandes piemēra palīdzību norāda uz to, ka ma
zajām valstīm ir svarīgi meklēt patvērumu, lai tās grūtā brīdī varētu saņemt
palīdzību. Autors norāda uz to, ka Islandei vienmēr ir bijusi kāda valsts, uz
ko paļauties, un ka tikai straujās izaugsmes radītās pašpārliecinātības rezul
tātā Islande palika bez glābšanas riņķa. Prezidentūras sadaļā Boštjans Udo
vičs, Marjans Svetličičs un Roks Zupančičs atskatās uz Slovēnijas 2008. gada
ES Padomes prezidentūru. Viens no galvenajiem secinājumiem ir tāds, ka
viens no veiksmīgas prezidentūras priekšnosacījumiem ir spēja atrast pareizo
līdzsvaru starp savām un ES kopējām interesēm. Savukārt Ilze Juhansone
intervijā atklāj, ka ikdienā dalījums lielajās un mazajās valstīs nav nemaz tik
nozīmīgs, jo valstu intereses parasti nav atkarīgas no to lieluma.
Žaneta Ozoliņa, LU profesore,
Toms Rostoks, LU SZF Politikas zinātnes nodaļas docents,
žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” specializētā
izdevuma par mazajām valstīm zinātniskie redaktori
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Kā salaulāt fiskālo disciplīnu
ar izaugsmi? 1
Zanda Kalniņa-Lukaševica,

Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja
Viens no pēdējā laika svarīgākajiem starpvalstu līgumiem par stabilitāti,
koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā iezīmē
centienus preventīvi risināt samilzušās valstu parādu krīzes. Rakstā izklāstīta
minētā līguma potenciālā ietekme uz mazas ES dalībvalsts attīstību, īpaši
akcentējot Latvijas perspektīvu.
Atslēgvārdi: atbildīgi konsolidācijas pasākumi, ekonomiskā pārvaldība
Eiropā, ES daudzgadu budžets nākamajam periodam, fiskālā disciplīna,
fiskālās disciplīnas līgums, izaugsme.
One of the most important recent international treaties — the Treaty on
Stability, Coordination and Governance of the Economic and Monetary
Union, lays down preventive efforts to address the crisis caused by huge
national debts. This article outlines the potential impact of the above
mentioned treaty on the development of a small EU Member State, with
particular emphasis on Latvia’s perspective.
Keywords: fiscal discipline; fiscal compact; growth; economic governance
in Europe; responsible consolidation measures; EU multi-annual financial
framework for the next period.
1
Kā salaulāt fiskālo disciplīnu ar izaugsmi? Uzruna starptautiskā konferencē LR Saeimā,
26.03.2012.
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Publiskas ekspertu līmeņa diskusijas ir ļoti nozīmīgas, lai patiesi izvērtētu un analizētu tik nozīmīgu jautājumu kā jaunais starpvalstu līgums par
stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savie
nībā2, ko ērtības labad dēvē par fiskālās disciplīnas līgumu (angl. — Fiscal
Compact). Tikai diskusiju ceļā mēs varam gūt pārliecību, ka šis ir pareizais un
vajadzīgais ceļš Latvijas un Eiropas ekonomikas izaugsmes nodrošināšanai,
mūsu valsts un tautas ilgtermiņa un ilgtspējīgas attīstības garantēšanai. Šī
iemesla dēļ Saeimas Eiropas lietu komisija vairākkārt atklātās sēdēs izskatīja
šo līgumu pirms tā parakstīšanas un līdzdarbojās vairāku plaša līmeņa kon
ferenču organizēšanā, kas veltītas fiskālās disciplīnas līgumam.
Pirms analizēt fiskālās disciplīnas līgumu, vēlos akcentēt vairākus ci
tus izšķiršanās punktus jeb izvēles, kas noteiks kā visas ES, tā arī Latvijas
attīstību turpmākajos 10 un 20 gados. Minēšu 5 pārdomu jautājumus par
ES ekonomikas izaicinājumiem, lielā mērā piekrītot vienai no šī brīža spilg
tākajām Eiropas reģionālās ekonomikas analītiķēm profesorei Robertai Ka
pello (Roberta Capello).3
Pirmais pārdomu aspekts ir globālās ekonomiskās konkurētspējas iz
aicinājums un izvēļu ietekme uz ES konkurētspēju. Globālajā sāncensībā
arvien nozīmīgāku lomu ieņems jauno ekonomisko lielvaru rašanās — tā
dēvētās BRIC valstis4 un to izvēlētā politika. Globālās attīstības struktūru
noteiks tas, vai tās izvēlēsies modernizācijas ceļu savas ekonomikas attīstī
šanā vai arī paļausies uz līdzšinējo cenu konkurences stratēģiju, piedāvājot
zemas izmaksas. Redzams, ka arī šīs valstis arvien vairāk cenšas pāriet
uz augstākas pievienotās vērtības preču ražošanu, tā radot vēl lielākus riskus
ES konkurētspējai.
Otrs nozīmīgais izaicinājums Eiropas konkurences veicināšanas stratē
ģijā ir atšķirība starp ES vecajām un jaunajām dalībvalstīm — vecās dalīb
valstis ir orientētas uz inovāciju un tehnoloģijām, bet jaunās dalībvalstis
līdz šim galvenokārt konkurē, piedāvājot izmaksu priekšrocības. Vecajām
2
25 Eiropas Savienības dalībvalstu vadītāji. Līgums par stabilitāti, koordināciju un pārval
dību ekonomiskajā un monetārajā savienībā (nav spēkā esošs), līgums parakstīts 02.03.2012. http://
european-council.europa.eu/media/639223/11_-_tscg.lv.12.pdf (Eiropadomes māja lapa; aplūkota
03.04.2012.).
3
	Capello R., Camagni R. P., Chizzolini B., Fratesi U. Modelling Regional Scenarios for the
Enlarged Europe, Springer 2008.
4
Saīsinājums no četru valstu nosaukumu pirmajiem burtiem angļu valodā — Brazīlija, Krievija (Russia), Indija, Ķīna (China).
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dalībvalstīm ir jāizšķiras, vai konkurēt globālajā tirgū, pievēršoties augstas
pievienotās vērtības aktivitātēm un augstas kvalitātes standartam, vai izvē
lēties protekcionisma stratēģiju. Savukārt jaunajām dalībvalstīm ir jāizvēlas
starp pārorientēšanos, lai panāktu vecās dalībvalstis produkcijas procesu
kvalitātes ziņā, vai arī konkurēt, piedāvājot zemākas izmaksas.
Šobrīd mēs izvēli par labu kvalitātei bieži deklarējam, bet neīstenojam!
Lai panāktu vecās dalībvalstis zināšanu un produktivitātes līmenī, būs ne
pieciešamas ievērojamas un viedas investīcijas.
Trešais izaicinājums ir saistīts ar sociāli demogrāfiskās situācijas ten
denci, kas liecina, ka Eiropā iedzīvotāju skaita pieaugums balstās uz migrā
ciju, nevis dzimstības pieaugumu. Tāpēc ES būs jāizdara izvēle, vai pastiprināt
migrācijas procesu vai noteikt stingrus migrācijas ierobežojumus un meklēt
citus demogrāfiskās krīzes risinājumus.
Ceturtkārt, reģionālās attīstības veicināšanā un Eiropas strukturālo
fondu administrēšanā ir jāizdara izvēle, vai attīstīt infrastruktūru pēc efek
tivitātes kritērijiem vai arī vadīties pēc kohēzijas principiem, kas balstās uz
izlīdzināšanas politiku.
Tehnoloģiju izplatības jomā, kas ietekmē cilvēku dzīvesveidu un ikdienu, ir jāpieņem lēmums, vai informāciju un komunikāciju tehnoloģiju
(IKT) un transporta tehnoloģiju attīstīšanu koncentrēt noteiktās teritorijās
vai arī veidot teritoriāli plašu IKT un transporta tehnoloģiju plānojumu.
Eiropas dalībvalstu enerģētikas politikā ir jāizdara izvēle, vai turpināt
balstīt savu ražošanu uz tradicionālajiem energoresursiem, kas padara ES
ekonomiku viegli ievainojamu naftas cenu svārstību rezultātā, vai ievērojami pastiprināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu.
Lai arī politikas dokumentos ir nostiprināts mērķis zaļās enerģijas ap
jomu palielināšanai, ne visas dalībvalstis jau šobrīd īsteno konkrētus un pie
tiekamus soļus šo mērķu sasniegšanai. Patiesus, nevis šķietamus soļus, kas
vairāk ir atsevišķu uzņēmēju interesēs.
Visbeidzot, piektkārt, vēl nesen tika uzdots jautājums, iezīmējot, ka pub
liskā finansējuma administrēšanā ir jāizdara izvēle starp stingru pieturēšanos pie Māstrihtas kritērijiem vai pie elastīgākas šo kritēriju ievērošanas.
Šajā jautājumā ir izdarīta izvēle par labu stingrākai fiskālai politikai un
Māstrihtas kritēriju nepārkāpšanai. Šo apņemšanos apliecina 25 ES dalīb
valstu parakstītais jaunais fiskālās disciplīnas līgums.
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Šeit vietā piezīmēt, ka LR valdības lēmumu pievienoties šim līgumam atbalstīja Saeimas Eiropas lietu komisija. Turklāt man ir patiess gandarījums,
ka jau šobrīd 4. Saeimā ievēlētās partijas un to frakciju pārstāvji ir pauduši skaidru un nepārprotamu atbalstu līguma ratifikācijai Saeimā. Tomēr
laiku pa laikam parādās jautājums, kāpēc mums vajadzīgs fiskālās disciplīnas
līgums? Vai tas ir arī solis uz ciešāku un efektīvāku ekonomisko pārvaldību
Eiropā?
Eiropas Savienībā vēl joprojām meklē īsto atslēgu tām durvīm, kas
izvedīs to no ekonomiskās, finanšu un valsts parādu krīzes. Vai tās būs vienas
vai divas durvis, vai būs nepieciešamas divas vai trīs atslēgas — tas šobrīd vēl
joprojām ir neatbildēts jautājums.
Fiskālajai stabilitātei ir jābūt pašreizējās krīzes risinājumu nozīmīgai
daļai. Sabalansēta budžeta veidošana ir priekšnosacījums, lai mēs spētu īs
tenot nākamo, pašu svarīgāko soli Eiropas ekonomiskās krīzes pārvarēša
nai — īstenot pasākumus, kas nostiprina solidaritāti un veicina ilgtspējīgu
izaugsmi un nodarbinātību nacionālajā un ES līmenī.
Mūsu valstu individuāla ekonomiska izaugsme ir tiešā veidā atkarīga no
mūsu reģiona un kopējās ES spējas, pirmkārt, veidot sabalansētus nacionālos
budžetus, otrkārt, paredzēt kopīgu atbildību un līdzekļus par reģionālas
nozīmes projektu attīstību, īpaši transporta un enerģētikas infrastruktūras
attīstībai, un treškārt, nodrošināt mūsu uzņēmējiem, lauksaimniekiem un
zinātniekiem vienlīdzīgu konkurētspēju ES kopējā tirgū.
Būtiski jautājumi ir, cik lielā mērā minētais līgums atbilst Latvijas ska
tījumam uz fiskālo disciplīnu? Vai un kādi līdzekļi turpmākajos gados būs
pieejami izaugsmes nodrošināšanai?
Latvija iepriekšējos gados ir ļoti atbildīgi īstenojusi taupības un konso
lidācijas pasākumus, kļūstot par teicamnieci fiskālās disciplīnas principu
pielietošanā un īstenojot jaunajā fiskālās disciplīnas līgumā paredzēto regu
lējumu, pat pirms to vēl sāka izstrādāt. Arī turpmākajos gados, saglabājot
stingru fiskālo disciplīnu, mūsu nacionālajā budžetā nebūs pietiekami daudz
pašu resursu investīcijām attīstības vajadzībām — zināšanās, infrastruktūrā,
lauksaimniecībā un ekonomikas produktivitātes nodrošināšanā. Tādēļ kā
nozīmīgākais publisko investīciju avots arī nākamajā periodā būs ES finanšu
programmas.
Kohēzijas politikas finansējums būs pamats apjomīgākajām investīcijām izaugsmē. Uzskatu, ka ES kohēzijas finansējuma sadalē ir jāievēro
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mūsu valsts īstenotā stingrā fiskālā politika un atbildība pret Eiropas kopējo
nākotni. Bet diemžēl mēs redzam, ka līdzšinējais Eiropas Komisijas piedā
vājums Latvijai ES nākamā daudzgadu budžeta ietvaros Kohēzijas politikas
“aploksni” Latvijai samazina par aptuveni 20%. Tas skaidrojams ar EK pie
dāvāto universālo principu — kohēzijas piešķīruma ierobežošanu 2,5% ap
mērā no nacionālā kopienākuma (NKI) jeb “capingu” (no angļu valodas
idiomas cap — ierobežot), kas tika iekļauts sākotnējā EK priekšlikumā nā
kamā perioda ES daudzgadu budžetam.
Šāds scenārijs ir pretrunā ar Eiropas ideju par fiskālo disciplīnu un
nav atbalsts valstij, kura stingi iestājas par atbildīgu, ilgtspējīgu un solidāru
ekonomikas attīstību. Tādēļ esam uzstājuši un ceram uz korekciju mūsu
valsts Kohēzijas politikas aploksnes apjomam, ņemot vērā krīzes laika
straujo iekšzemes kopprodukta (IKP) kritumu un īstenoto atbildīgo fiskālās
disciplīnas politiku.
Otrkārt — attiecībā uz Lauksaimniecības politiku jāsaka, ka diemžēl
tiešmaksājumi neizlīdzinās starp dalībvalstīm tādā veidā, kā bija paredzēts
iestāšanās sarunās, ES Padomes un Eiropas Parlamenta lēmumiem neseko
reformas. Latvijas zemniekiem joprojām tiek piedāvāti viszemākie tiešmaksājumi visā ES, kas ir 3 un pat 4 reizes mazāki nekā dažās citās dalīb
valstīs.
Tas ir klajā pretrunā ar vienlīdzīgas konkurences iespējām un nav
savienojams ar ES pamatprincipiem. Vienotais tirgus sniedz nozīmīgas ekonomiskās priekšrocības ES lauksaimniekiem, tomēr tikai tad, ja pret vi
siem tiek ievēroti līdzvērtīgi noteikumi un līdzvērtīga attieksme! Eiropas
lietu komisija ir apstiprinājusi Latvijas nacionālo pozīciju, uzsverot, ka tieš
maksājumu apjomam Latvijas zemniekiem ir jāsasniedz vismaz 80% no
vidējā ES līmeņa.
Treškārt, zināšanas — tām tiešām ir jāvirza mūsu ekonomika. Ir jāinvestē gan esošajā zinātnes ekselencē, gan jāveido un jāattīsta jaunās un
potenciālās zinātnes ekselences visā ES, izvairoties no šauras koncentrācijas
tikai atsevišķos jau esošos Rietumeiropas ekselences centros.
Izdarot zināmu kopsavilkumu par izaugsmei pieejamajiem līdzekļiem
nākamajos gados, jāapzinās, ka Eiropas Savienības spēks ir tās kopībā, kur
vienlīdzība un solidaritāte ir ES izveides pamatvērtības. Tādēļ tie ir principi, ko nevaram atmest, domājot par izaugsmes un nodarbinātības mēr
ķiem, un laiku pa laikam tas jāatgādina partneriem ES.
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Un noslēgumā — vai fiskālās disciplīnas līgums nozīmē eirointegrācijas fragmentēšanos un vairāku ātrumu ES veidošanos?
Neapšaubāmi, šī brīža eirozonas krīze ir fundamentāls izaicinājums
arī Eiropas kopējām vērtībām un spējai vienoti pieņemt lēmumus, kas ne
pieciešami kopējai Eiropas nākotnei.
Šā gada 22. martā Briselē notikušajā augsta līmeņa konferencē par
2014.–2020. gada ES budžeta ietvaru Dānijas premjerministre atklāšanas
uzrunā definēja 5 pamatelementus, kam jābūt sarunu par ES budžetu un
turpmākās ES attīstības pamatā. Tie ir: (1) izaugsme un darbavietu radīšana;
(2) inovācijas un zinātnes programmas; (3) solidaritāte — kam jābūt ES
budžeta centrā jeb sirdī; (4) maksimāls efekts un pievienotā vērtība — tas
nozīmē arī spēju slēgt finanšu programmas, kam nav vēlamās atdeves;
(5) caurspīdīgas un godīgas finanses, tai skaitā solidaritāte, kad pārtikušās
valstis veic lielākās iemaksas.
Šie ir 5 elementi jeb principi, kas ļaus attīstīties visai ES kopumā. Tie
ir principi, kam pilnībā piekrītu arī es personīgi un paļaujos uz Dānijas
pieredzi un spēju tos noturēt sarunu par ES daudzgadu budžetu pamatā. Tie
ir principi, kas sniegs izaugsmes iespējas arī Latvijai un Baltijas reģionam
kopumā.
Latvijas interesēs ir veidot tādu ES, kur taupīgums un pārdomāta eko
nomiskās attīstības politika ir viens otru papildinoši elementi.
Attiecīgi mana atbilde uz jautājumu, kā salaulāt fiskālo disciplīnu ar
izaugsmi, ir — “gudra un mērķtiecīga nacionālās attīstības politika savie
nojumā ar solidaritātes principa saglabāšanu ES politiku īstenošanā un
finanšu aplokšņu aprēķinā, lai būtu pieejams finansējums gudras un mērķ
tiecīgas politikas īstenošanai”.

Mazas valsts prezidentūra:
Slovēnijas piemērs
Dace Putniņa,

Brēmenes Universitātes ES tiesību zinātņu katedras doktorante,
ES Padomes Ģenerālsekretariāta Juridiskā dienesta Tiesību aktu
kvalitātes direktorāta juriste-lingviste 1
Eiropas Savienības Padomes prezidentūra ir dalībvalsts iespēja ietekmēt
Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesu. Bet vai maza dalībvalsts, kas vēl ne reizi nav vadījusi prezidentūru, var lolot cerības īstenot
šo uzdevumu tikpat sekmīgi, kā to spēj lielās, pieredzējušās dalībvalstis?
Lai atbildētu uz šo jautājumu, jāaplūko, ar kādiem izaicinājumiem mazai
dalībvalstij jāsaskaras, kādas ir tās priekšrocības un kā tās var izmantot, lai
veiksmīgi novadītu prezidentūru.
Atslēgvārdi: darba kārtības strukturēšana, maza valsts, prezidentūra,
Slovēnija.
The Presidency of the Council of the European Union provides a Member
State with the possibility of influencing the decision-making process of
the European Union. However, can a small Member State that has never
held the Presidency before cherish the hope of accomplishing this task as
effectively as large and experienced Member States? In order to answer
this question one should examine the challenges that a small Member
State has to face, what its advantages are and how they can be used to
successfully complete the Presidency.
Keywords: agenda structuring, Slovenia, small state, presidency.

1
Rakstā pausts autores viedoklis, un tas nekādā gadījumā neatspoguļo Eiropas Savienības
Padomes viedokli.
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Ievērojot vienlīdzīgas rotācijas principu, Eiropas Savienības Padomes
sastāvu prezidentūru īsteno dalībvalstu pārstāvji Padomē.2 Rotējoša Padomes sastāvu prezidentūra dod iespēju dalībvalstij neatkarīgi no tās politiskās
vai ekonomiskās ietekmes formulēt un strukturēt Padomes darbu, tādējādi
ietekmējot Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesu.
Šī raksta mērķis ir izanalizēt mazas valsts iespējas veiksmīgi novadīt
prezidentūru, ņemot vērā tās izaicinājumus un priekšrocības. Raksta pir
majā daļā tiks aplūkots, kā maza valsts, apzinoties savus izaicinājumus un
priekšrocības, var efektīvi formulēt darba kārtību un sadarboties ar prezi
dentūras grupas dalībniekiem. Otrajā daļā tiks aplūkots, kā, apzinoties savus
izaicinājumus un priekšrocības, maza valsts var īstenot darba kārtību — sa
darboties ar Eiropas Komisiju un Padomes Ģenerālsekretariātu, strukturēt
darba kārtību un veicināt lēmumu pieņemšanas procesu. Rakstā tiks aplū
kota Slovēnijas pieredze, kas 2008. gada pirmajā pusē prezidentūru novadīja
pirmo reizi, un izvērtēts, vai tai izdevās efektīvi izmantot mazas valsts iespējas
veiksmīgi novadīt prezidentūru. Lai arī Slovēnija prezidentūru vadīja pirms
Lisabonas līguma stāšanās spēkā un tās darbība aptvēra gan Eiropadomes,
gan Ārlietu padomes prezidentūru, kas kopš 2009. gada 1. decembra vairs
neietilpst prezidentvalsts kompetencē, tās pieredze attiecībā uz prezidentūras
īstenošanu joprojām ir aktuāla.
Mazas valsts jēdziens nav skaidri definēts. Dažkārt tā noteikšanai izmanto iedzīvotāju skaitu, dažkārt valsts politisko ietekmi vai ekonomikas
izmēru. Tā kā ES Padomē parastā balsošanas kārtība ir balsošana ar kvali
ficētu balsu vairākumu, šajā rakstā valsts izmērs tiek noteikts pēc valstij
iedalītā balsu skaita. Latvija, kurai, tāpat kā Igaunijai, Kiprai, Luksemburgai
un Slovēnijai, ir 4 balsis (apsteidzot tikai Maltu, kurai ir 3 balsis), ir pieskai
tāma pie vismazākajām ES dalībvalstīm.
Mazas valsts galvenie izaicinājumi ir tās ierobežotie resursi un mazāka
politiskā ietekme. Papildu izaicinājums valstij, kas vēl ne reizi nav vadījusi
prezidentūru, ir tās pieredzes un zināšanu deficīts. Mazas valsts galvenās
priekšrocības ir tās neitralitāte un mazs valsts pārvaldes aparāts. Neitralitāte
2
Izņemot Ārlietu padomi, sk. Līguma par Eiropas Savienību 16. panta 9. punktu. Līguma par
Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētās versijas. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis. C 83, 30.03.2010., 1. lpp. Padomes sastāvu uzskaitījumu sk. I pielikumā
Padomes reglamentā, kas pieņemts ar Padomes Lēmumu 2009/937/ES (2009. gada 1. decembris),
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis. L 325, 11.12.2009., 35. lpp.
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ļauj valstij būt labam mediatoram, savukārt mazs valsts aparāts var nodroši
nāt efektīvāku un ātrāku informācijas apriti, mazāk formalizētu saziņu, kā
arī lielākas manevra iespējas ierēdņiem.3
Turpmākajās nodaļās tiks apskatīts, kā maza valsts, apzinoties savus iz
aicinājumus un izmantojot savas priekšrocības, var efektīvi plānot un nova
dīt prezidentūru.

Darba kārtības formulēšana un sadarbība
ar trio dalībniekiem
Prezidentvalsts nosaka Padomes darba saturu, savas prezidentūras sākumā formulējot prezidentūras laikposmā plānoto likumdošanas un lē
mumu pieņemšanas darbu. Darba kārtības formulēšanā prezidentvalsts nav
neatkarīga, jo kopš 2007. gada prezidentūru īsteno trīs dalībvalstu grupa (t.s.
trio), kas izstrādā kopīgu 18 mēnešu programmu.
Vācija, Portugāle un Slovēnija vadīja pirmo trio prezidentūru. Kopīgo
programmu trio dalībnieces izstrādāja ciešā savstarpējā sadarbībā. Slovēnija
izmantoja šo posmu, lai sagatavotos savai prezidentūrai — nodibināja ciešas attiecības ar trio dalībvalstu ierēdņiem un mācījās no to pieredzes.4
Atšķirībā no lielas valsts, mazai valstij ir mazāks interešu loks. Tas ļauj
tai būt elastīgai attiecībā uz plašu jautājumu loku un palīdz īstenot mediatora
lomu. Slovēnija šo priekšrocību efektīvi izmantoja jau kopīgās programmas
izstrādē. Pārstāvot Eiropas Savienības kopīgās intereses, tā spēja līdzsvarot
pretrunīgās Portugāles intereses Vidusjūras reģiona migrācijas jautājumā
un Vācijas intereses Austrumu migrācijas jautājumā, un veicināt vieno
šanos.5
Apzinoties savu resursu trūkumu, mazai valstij jācenšas noteikt šauras un skaidri definētas prioritātes, koncentrējot ekspertīzi un zināšanas uz
3
Bunse S. Small States and EU Governance. Leadership through the Council Presidency. London: St Antony’s Series, 2009, p. 64.
4
Udovič B., Svetličič M. Trio matters? The case of Slovene EU Council Presidency. 2011,
pp. 7–15. www.wiscnetwork.org/porto2011/getpaper.php?id=728 (“WISC” mājas lapa; aplūkota
06.03.2012).
5
Kajnč S. The Slovenian Presidency of the EU Council: How the 16th Member State Per
formed. ARI Research paper. September 15, 2008, p. 7. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content? WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/ari105-2008
(“Real Instituto Elcano” mājas lapa; aplūkota 12.03.2012).

Dace Putniņa

16

tai nozīmīgāko jautājumu klāstu.6 Lai gan formāli Slovēnija savai prezidentūrai izvirzīja piecas prioritātes, trīs no tām bija mantotas no iepriekšējās
prezidentūras un vienai (starpkultūru dialoga veicināšanai) bija tikai simbo
lisks raksturs. Līdz ar to Slovēnijai bija tikai viena galvenā prioritāte, kurai
tā novirzīja savu resursu lielāko apjomu: Rietumbalkānu valstu tuvināšana
Eiropas Savienībai. Prioritātes ietvaros Slovēnija definēja divus galvenos
mērķus: pabeigt stabilizācijas un asociācijas nolīgumu noslēgšanu ar visām
valstīm reģionā un sākt dialogu ar visām valstīm attiecībā uz vīzu liberali
zēšanu.7 Attiecīgi pārējo prioritāšu formulēšanā Slovēnija lielā mērā paļāvās
uz Vācijas kā lielākās, ekonomiski spēcīgākās dibinātājvalsts noteicošo
ietekmi.8
Lai gan Slovēnija kopumā atzinīgi novērtēja sadarbību ar trio dalībniekiem un to atbalstu attiecībā uz sarunu risināšanas un koordinācijas jau
tājumiem darba kārtības formulēšanas posmā, darba kārtības īstenošanas
posmā tā nevarēja paļauties uz trio dalībnieku palīdzību un tādēļ īpaši aug
stu novērtēja Eiropas Komisijas un Padomes Ģenerālsekretariāta atbalstu.9

Darba kārtības īstenošana
Sadarbība ar Eiropas Komisiju un Padomes Ģenerālsekretariātu
Lai īstenotu prezidentūru, prezidentvalstij ir jāsadarbojas ar Padomes
darbībā iesaistītajiem dalībniekiem. Mazai valstij, turklāt vadot prezidentūru
pirmo reizi, sadarbība ar Eiropas Komisiju un Padomes Ģenerālsekreta
riātu ir īpaši svarīga, jo tā palīdz kompensēt mazas valsts resursu, politiskās
ietekmes un pieredzes trūkumu.

6
Grøn C.H., Wivel A. Maximizing Influence in the European Union after the Lisbon Treaty:
From Small State Policy to Smart State Strategy. Journal of European Integration. 2011, p. 529.
7
Kajnč S. The Slovenian Presidency: Meeting Symbolic and Substantive Challanges. Journal of
Common Market Studies. 2009, pp. 89, 95.
8
Kajnč S. The Slovenian Presidency of the EU Council: How the 16th Member State Performed. ARI Research paper. September 15, 2008, p. 7. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/
rielcano_eng/Content?
WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/ari105-2008
(“Real Instituto Elcano” mājas lapa; aplūkota 12.03.2012).
9
Udovič B., Svetličič M. Trio matters? The case of Slovene EU Council Presidency. 2011,
pp. 7–15. www.wiscnetwork.org/porto2011/getpaper.php?id=728 (“WISC” mājas lapa; aplūkota
06.03.2012).
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Eiropas Komisija ir Eiropas Savienības interešu aizstāve un tādēļ tā var
palīdzēt mazai valstij līdzsvarot lielo valstu politisko ietekmi.10 Tāpat Komisijai ir pamatīgi ekspertīzes resursi, ko maza valsts var izmantot, lai
kompensētu savu resursu trūkumu. Slovēnijas ierēdņi jau savlaicīgi pirms
Slovēnijas prezidentūras sākuma pastiprināja to neformālās un strukturālās
attiecības ar Komisiju11 un pēc prezidentūras noslēgšanas augstu novērtēja
sadarbības nozīmi darba kārtības īstenošanā.12 Tieši cieša sadarbība ar Ko
misijas Pētniecības ģenerāldirektorātu un Zinātnes un pētniecības komisāru
Janešu Potočniku (Janez Potočnik) sekmēja t.s. piektās pamatbrīvības —
brīvas zināšanu kustības — ievadīšanu, iekļaujot to Eiropadomes 2008. gada
pavasara secinājumos.13
Otrs nozīmīgs prezidentvalsts sabiedrotais ir Padomes Ģenerālsekre
tariāts. Atšķirībā no Komisijas, Padomes Ģenerālsekretariāts ir Padomes
struktūra, un palīdzība prezidentvalstij ir tās tiešais pienākums. Papildus lo
ģistikas un sekretariāta atbalstam Ģenerālsekretariātam prezidentvalsts pārziņā un vadībā ir jāpalīdz tai meklēt risinājumus, īstenojot darba kārtību.
Ģenerālsekretariāts darbojas kā Padomes "institucionālā atmiņa" un tādēļ ir
arī nozīmīgs palīgs un padomdevējs attiecībā uz taktiskiem un stratēģiskiem
jautājumiem.14 Maza valsts, kas vēl ne reizi nav vadījusi prezidentūru, iz
mantojot Ģenerālsekretariāta palīdzību un atbalstu, var mazināt gan savu
resursu, gan zināšanu un pieredzes trūkumu. Slovēnija ļoti augstu novērtēja
sadarbību ar Ģenerālsekretariātu darba kārtības īstenošanā.15
10
Bunse S. Small States and EU Governance. Leadership through the Council Presidency. London: St Antony’s Series, 2009, p. 61.
11
Udovič B., Svetličič M. Trio matters? The case of Slovene EU Council Presidency. 2011, p. 6.
www.wiscnetwork.org/porto2011/getpaper.php?id=728 (“WISC” mājas lapa; aplūkota 06.03.2012).
12
Kajnč S. Channels of Cooperation: A Case Study of Slovenia’s Presidency of the EU. EPIN
Working Paper. February 5, 2009, p.13. www.ceps.eu/files/book/1788.pdf (“CEPS” mājas lapa; aplūkota 06.03.2012).
13
Kajnč S. The Slovenian Presidency: Meeting Symbolic and Substantive Challanges. Journal
of Common Market Studies. 2009, p. 93.; Eiropadomes 2008. gada 13.–14. maija secinājumi. http://
register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st07/st07652-re01.en08.pdf (Padomes dokumentu publiskais reģistrs; aplūkots 12.03.2012).
14
Bunse S. Small States and EU Governance. Leadership through the Council Presidency. London: St Antony’s Series, 2009, p. 68.
15
Udovič B., Svetličič M. Trio matters? The case of Slovene EU Council Presidency. 2011,
p. 10. www.wiscnetwork.org/porto2011/getpaper.php?id=728 (“WISC” mājas lapa; aplūkota
06.03.2012).
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Darba kārtības strukturēšana
Darba kārtības strukturēšana ir prezidentvalsts svarīgākais procesuālās
kontroles instruments.16 Prezidentvalsts nosaka Padomes sanāksmju laiku
un biežumu, pēc vajadzības tās atceļot vai paredzot papildu sanāksmes, kā
arī nosaka sanāksmēs izskatāmos jautājumus, sagatavojot katras sanāksmes
darba kārtību.
Lai arī darba kārtības strukturēšanā prezidentvalsts nav pilnīgi neat
karīga (piem., sanāksmju laiku var ietekmēt telpu pieejamība; Padomei jāap
stiprina sanāksmes darba kārtība), tā lielākajā daļā gadījumu ir noteicēja pār
lēmumu pieņemšanas procesa virzību Padomē.
Slovēnija aktīvi izmantoja šo instrumentu un vairumā gadījumu tieši
Slovēnijas ierēdņi, kas vadīja Padomes darba grupas un komitejas, bija tie,
kas pēc saviem ieskatiem noteica jautājumu izskatīšanas laiku un kārtību.17
Papildus formālajām sanāksmēm prezidentvalsts var sasaukt arī nefor
mālās sanāksmes. Slovēnijas prezidentūra izmantoja šo iespēju, piemēram,
lai veicinātu Eiropas pētniecības telpas attīstību. Konkurences padomes ne
formālās sanāksmes rezultātā tika uzsākts t.s. “Ļubļanas process”, kas aplie
cināja dalībvalstu apņemšanos kopīgi stiprināt Eiropas pētniecības telpu.18
Mazai valstij ir jāapzinās tās kvalificētā personāla trūkums un savlaicīgi
jāsāk to ierēdņu atlasīšana un gatavošana, kas tiks iesaistīti prezidentūras
īstenošanā. Slovēnija vismaz gadu pirms prezidentūras nokomplektēja dip
lomātu un ekspertu sastāvu tās pastāvīgajā pārstāvniecībā Briselē, izvēlo
ties, kā vairums mazu valstu, izvietot prezidentūras vadības centru Briselē
(angl. — Brussels-based). Ierēdņu skaits pastāvīgajā pārstāvniecībā Briselē
uz prezidentūras laiku tika trīskāršots (no 53 ierēdņiem pirms prezidentūras līdz 167).19 Savlaicīga ierēdņu sastāva sagatavošana un vadības centra
izvietošana Briselē ļāva Slovēnijai jau laikus pirms prezidentūras sākuma
16
Tallberg J. The agenda-shaping powers of the Council Presidency. In: European Union Council Presidencies. A comparitive perspective. Ed. O. Egelström. London, 2003, pp. 25–27.
17
Udovič B., Svetličič M. Trio matters? The case of Slovene EU Council Presidency. 2011, p. 13.
www.wiscnetwork.org/porto2011/getpaper.php?id=728 (“WISC” mājas lapa; aplūkota 06.03.2012).
18
ES Padomes paziņojums presei PRES/08/153. 29.05.2008., http://europa.eu/rapid (ES preses
paziņojumu mājas lapa; aplūkota 07.03.2012.); 2008. gada 29. un 30. maija Padomes secinājumi.
http://register.consilium.europa.eu/pdf/lv/08/st10/st10220.lv08.pdf (Padomes dokumentu publiskā
reģistra mājas lapa; aplūkota 07.03.2012).
19
Udovič B., Svetličič M. Trio matters? The case of Slovene EU Council Presidency. 2011, p. 6.
www.wiscnetwork.org/porto2011/getpaper.php?id=728 (“WISC” mājas lapa; aplūkota 06.03.2012).
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nodibināt personiskas attiecības ar Eiropas Savienības iestāžu ierēdņiem un
citu dalībvalstu pārstāvjiem.20
Mazai valstij ir arī jāapzinās, ka neatkarīgi no sagatavošanās, tās re
sursi joprojām būs ierobežoti. Tādēļ tai jāizvērtē savi resursi un spējas, pirms
uzņemties kāda jautājuma virzīšanu, un lietpratīgi jāizmanto tās procesuālā
kontrole. Slovēnija, kuras prezidentūras laikā finanšu krīzes ietekmē tika
aktualizēts jautājums par Eiropas finanšu tirgus regulējuma ieviešanu, apzinoties savu resursu trūkumu (ar ekonomikas un finanšu jautājumiem
(Ecofin padomi) strādāja tikai pieci ierēdņi), neizmantoja “izdevību” uzsākt
šo procesu savas prezidentūras laikā. Tā vietā Slovēnija izvēlējās virzīt ma
zāk izaicinošu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pamatdirektīvas (Mak
sātnespēja II) pieņemšanas procesu.21

Lēmumu pieņemšanas procesa veicināšana
Prezidentvalstij ir jāveicina lēmumu pieņemšanas process. Šā uzdevuma
izpildei tai ir tiesības veikt apspriedes par neatrisinātiem jautājumiem un
mēģināt rast risinājumus, izmantojot divpusējos un daudzpusējos sakarus
ar dalībvalstu pārstāvjiem un Eiropas Komisiju. Gadījumos, kad lēmuma
pieņemšanas process nonāk strupceļā, prezidentvalstij ir tiesības izstrādāt
kompromisa ierosinājumus, cenšoties saskaņot dažādas iesaistītās intereses.
Liela nozīme lēmumu pieņemšanas procesa veicināšanā ir mazas valsts
maza pārvaldes aparāta priekšrocībām. Ātra informācijas aprite, neformālā
saziņa un ierēdņu manevra iespējas var paaugstināt mazas valsts iespējas
veiksmīgi panākt kompromisu. Slovēnija nespēja pietiekami efektīvi izman
tot šo priekšrocību. Tās darbu apgrūtināja neefektīva koordinācija minis
triju iekšienē un starp ministrijām, kā arī informācijas aprites un neformālas
saziņas starp ierēdņiem nepilnības. 22
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Working Paper. February 5, 2009, p.13. www.ceps.eu/files/book/1788.pdf (“CEPS” mājas lapa; aplūkota 06.03.2012).
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Otra mazas valsts priekšrocība, veicinot lēmumu pieņemšanas procesu,
ir tās neitralitāte. Šo priekšrocību Slovēnija veiksmīgi izmantoja, veicot me
diāciju. Piemēram, neraugoties uz kolidējošām lielo dalībvalstu un Komisi
jas interesēm, tā prasmīgi panāca vienošanos Padomē par iekšējā enerģijas
tirgus tiesību aktu paketes būtiskākajiem elementiem (tiesa gan, Eiropas Parlaments to vēlāk noraidīja).23 Arī jautājumā par Kosovas deklarētās neatka
rības atzīšanu Slovēnijai izdevās panākt dalībvalstu vienošanos (tiesa gan, ar
minimālu kopsaucēju) ļaut jautājumu par savām attiecībām ar Kosovu izlemt
dalībvalstīm pašām.24
Visbeidzot, attiecībā uz savu galveno prioritāti — Rietumbalkānu tuvi
nāšanu Eiropas Savienībai — Slovēnija veiksmīgi panāca gan asociācijas un
stabilizācijas nolīgumu noslēgšanu ar visām valstīm reģionā, gan dialoga
uzsākšanu par vīzu liberalizēšanu.25 Tā veiksmīgi veica mediāciju, jo īpaši,
panākot vienošanos par nolīguma noslēgšanu ar Serbiju, lai gan kompro
misu izdevās panākt tikai ar nosacījumu, ka nolīguma ratifikāciju dalībval
stis veiks tikai pēc apmierinošas Serbijas sadarbības ar Hāgas starptautisko
tribunālu.26

Secinājumi
Slovēnija veiksmīgi sagatavojās un novadīja savu prezidentūru. Tā apzinājās savus izaicinājumus un kompensēja tos, aktīvi sadarbojoties ar Eiropas
Komisiju un Padomes Ģenerālsekretariātu un paļaujoties uz savu ierēdņu
lietpratību. Tā izmantoja trio kopīgās programmas izstrādes posmu, lai sav
laicīgi sāktu gatavoties prezidentūrai, laikus izveidoja prezidentūras centrāli
Briselē, kas ļāva tai nodibināt ciešus sakarus ar ES iestādēm un dalībvalstu
23
Kajnč S. The Slovenian Presidency of the EU Council: How the 16th Member State Performed. ARI Research paper. September 15, 2008, http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content? WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/ari105-2008 (“Real
Instituto Elcano” mājas lapa; aplūkota 12.03.2012).
24
2008. gada 18. februāra Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes sanāksme. ES Padomes
paziņojums presei PRES/08/41. 18.02.2008., http://europa.eu/rapid (ES preses paziņojumu mājas
lapa; aplūkota 12.03.2012).
25
Report on the Slovenian Presidency of the EU Council, Ljubljana. July 3, 2008, p. 18. http://
www.svez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/predsedovanje_eu/REPORT_ON_THE_
SLOVENIAN_PRESIDENCY_OF_THE_EU_COUNCIL.pdf (Slovēnijas Republikas Attīstības un
Eiropas lietu ministrijas mājas lapa; aplūkota 12.03.2012).
26
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pārstāvjiem un sagatavot ierēdņus prezidentūrai. Tā apzinājās savus resursus, attiecīgi ietekmējot jautājumu virzību un nosakot šauras prioritātes, un
efektīvi izmantoja savas priekšrocības, veiksmīgi īstenojot mediatora lomu
un izstrādājot kompromisus. Slovēnijai neizdevās pietiekami labi izmantot
maza pārvaldes aparāta priekšrocības, kas apgrūtināja tās darbu.
Lai arī Slovēnija procesa ziņā veiksmīgi novadīja prezidentūru, tās sasniegumi attiecībā uz jautājumiem pēc būtības bija mēreni. Eiropas Parla
ments nepieņēma Padomes kompromisu par enerģijas paketi, piektā pamat
brīvība un Ļubļanas process neguva plašu atzinību. Lai panāktu kompro
misu, tā bieži samazināja savas ambīcijas līdz minimālajam kopsaucējam,
piemēram, attiecībā uz Kosovas neatkarības atzīšanu un asociācijas un stabilizācijas nolīguma ar Serbiju ratifikāciju.
Tomēr mazai valstij, kas pirmo reizi vada prezidentūru, Slovēnijas sa
sniegums ir gana labs. Tā izvēlējās drošāko pieeju — nodrošināja Padomes
darba veiksmīgu norisi, parādot, ka tā ir apguvusi Eiropas Savienības “spēles noteikumus”.
Izmantojot Slovēnijas labo piemēru un mācoties no tās kļūdām, mazai
valstij jānosaka precīzas un šauri definētas prioritātes, savlaicīgi jāapmāca
ierēdņi un jāizveido labas attiecības ar Eiropas Savienības iestāžu un dalīb
valstu pārstāvjiem. Prezidentūras laikā mazai valstij jāapzinās savi resursi un
attiecīgi jāizmanto procesuālā kontrole pār jautājumu virzību. Tai jāpaļaujas
uz ierēdņu lietpratību, nodrošinot tiem pietiekamas manevra iespējas, jānodrošina ātra informācijas aprite un neformālas saziņas iespējas. Tāpat tai
jāizmanto Eiropas Komisijas ekspertīze un atbalsts politiskās ietekmes līdz
svarošanā, kā arī Padomes Ģenerālsekretariāta pieredze un palīdzība darba
kārtības īstenošanā.
Mazas valsts spēja apzināties savus izaicinājumus un izmantot savas
priekšrocības savienojumā ar tās ambīcijām un ierēdņu kompetenci lielā
mērā nosaka to, cik veiksmīgi maza valsts novadīs prezidentūru.
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Introduction
The opportunity to be the first “new Member State” to hold the Presidency of the EU Council in the first half of 2008 was a challenging respons
ibility for Slovenia. Rupel emphasizes that the “division” of the Presidency
Trios took place during the last General Affairs and External Relations
Council (GAERC) in December 2004, and as a result Slovenia became the
first member among the newcomers to preside the EU Council.1 On the
one hand this was an honour, but on the other hand, some were concerned
whether Slovenia would be able to cope with the challenges presented by this
position. Slovenia did have experience in chairing international institutions
since it presided over the UN Security Council in August 1998 and November
1999, as well as the OSCE in 2005. However, the opportunity of presiding the
EU Council is a somewhat different challenge, as a state not only chairs the
EU Council meetings, but it also chairs all the working groups, committees,
COREPERs and other EU Council sub-formations. This usually calls for
an empowered state administration and a bigger financial arrangement for
covering all costs regarding the Presidency.
Slovenia started its preparations for presiding the EU Council at the end
of 2006, and in the first months of 2007 the Permanent Representation in
Brussels was also “empowered” with newly appointed state officials2, entitled
to chair the Council's Working Groups and prepare national positions on
topics, which were to be the focus of the Trio programme for the next year
and a half. At the same time, in the capital Ljubljana, the government estab
lished an inter-ministerial coordinative body, whose primary task was to
coordinate and harmonise national positions on various subjects, or to
discuss different issues, which required collaboration from different minist
ries. At the beginning of the Slovene presidency this coordination of national positions regarding all issues was “transposed” to the European level.
The Trio was composed of three states: Germany, which was perceived
as the leading state throughout the Trio Presidency, Portugal, which dealt
with some issues, but was not always entirely in line with Slovenian and
German positions, and Slovenia, which, as a new and somewhat “less
experienced” Member State, relied mostly on German experiences and
1
2

Rupel, D. Slovenija na svetovnem prizorišču. Ljubljana: Slovenska matica, 2011, p. 161.
Kraut, B. Lecture held at the Faculty of Social Sciences, October 9, 2009.
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German suggestions. Even though the evaluation of the functioning of the
Trio shows that the three Member States cooperated well and that almost no
solo activities took place, Batory and Puetter commented that some “lack of
coordination” did occur.3 An example of this was the launch of the second
cycle of the Lisbon Strategy (2005 - ). Even though it had been planned to
launch the cycle during the Spring European Council in 2008, the Portuguese
made every effort to conclude the first phase under their Presidency. As a
result, the second cycle was launched at the December 2007 European
Council. For Slovenia this was a bitter pill that was difficult to swallow, and
is the main reason why Slovenia started lobbying for obtaining “something”
in the field of R&D. Its efforts paid off, because under its Presidency the
“Ljubljana process" was launched, focusing on the revival of the European
Research Area (ERA).4
Despite some fears whether the newcomer country would be capable of
handling the Presidency of the EU Council,5 Slovenia started its Presidency
vigorously. This was symbolised also by the Presidency Programme named
“Si.nergy for Europe”, merging together two words: Slovenia (Si) and Energy
(nergy). The Presidency Programme listed five top priorities, which had
already been defined by the Trio Presidency Programme: (i) the entry into
force of the Lisbon Treaty, (ii) the launching of the second cycle of the Lisbon
Strategy, (iii) the climate-energy issue, (iv) the Western Balkans European
perspective and (v) cultural dialogue. Although it was clear that the first
priority was in the hands of the “bigger nations” and the second already taken
care of in December, Slovenia worked hard to achieve both goals. However,
regarding the fourth priority, Slovenia realised even before the start of its
Presidency (i.e. in December 2007) that the Kosovo problem would surface.
It was therefore clear that Slovenia would have to deal with this perilous issue,
because it would have to lever between EU interests and its own interests,
3
Batory A., Puetter U. The Trio Presidency in the European Union of the Lisbon Treaty. Work
ing Paper. Center for European Research. 2011.
4
Bučar M.,Boštjan U. Slovenia and the Lisbon Strategy: a road to a knowledge economy? In:
The Czech and Slovenian EU presidencies in a comparative perspective. Eds. Peter Drulak and Zlatko
Šabič. Dordrecht: Republic of Letters. 2010, pp. 145–162.
5
The Economist for instance observed (2007, p. 40) that the task of the Slovene Presidency is “to oversee the last chapter of the Yugoslavian break-up”, that it should be a “coordinating
Presidency”… “keeping the seat warm between two giants: Germany and France”, … that “Slovenia
is irrelevant, cannot convince Putin” that it “should not be too creative” but that its advantage is
“knowing when bullshitting has started in negotiating in the Balkans”.
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especially regarding its well-established economic and political ties with
Serbia. As for the third and fifth priority, they were both vaguely defined,
and there were no major achievements in that respect.

The question of the independence of Kosovo: a litmus test
for a Lilliputian in a Goliath world?
The Kosovo case provides the best framework for testing the hypothesis
on the behaviour of a small state presiding over the EU Council. Despite
the fact that theory predicts that a small state’s behaviour during an EU
Presidency is usually limited to the “low profile” and “honest broker”
cases,6 Slovenia, especially when it was clear that Kosovo would declare its
independence during the time of the Slovenian Presidency, had to steer
between its own, national interests and the EU position on Kosovo. In other
words, Slovenia had to find a balance between its national interests and the
interests of the EU.
Slovenia, as the presiding state of the EU, tried to send out signals both
to Serbia and Kosovo that it was an impartial actor, acting in the name of the
EU (and not in its own name), and was therefore taking into consideration
the arguments of both sides. The means of preventive diplomacy Slovenia
relied on during the chairmanship with regards to Kosovo were mostly:
•• regular meetings with the representatives of both nations (in Belg
rade, Priština, Ljubljana and Brussels);
•• sending political messages to the Serbian and Kosovar political
leadership that they have a common future and that it lies in the EU;
•• synchronizing actions with other influential players (but having their
own agenda too): Slovenia took into account its own relatively small
(or as Robert Keohane would say, “Lilliputian”) political weight and
soon realized that it couldn’t keep the status quo in “the world of
great interests” alone; therefore, most Slovenian preventive diplo
macy activities towards Kosovo were synchronized with the so called
Quintet — the USA, Great Britain, France, Germany and Italy; with
regard to the Russian Federation’s (a country which is considered
to be an ally of Serbia) position towards Kosovo, Slovenia (and the
6
This was absolutely true for the case of Slovenian Presidency. Source: Udovič B., Svetličič M.
Trio matters? The case of the Slovene EU Council Presidency, 2011.
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EU) tried to follow “the policy of a balanced approach”; the Russian
Federation was informed about certain activities regarding the de
claration of independence and most probably also about the exact
date of the declaration of independence; the “balanced approach”
could be seen from the visits of the Russian Foreign Minister
Sergey Lavrov in Slovenia virtually on the eve of the declaration of
independence in Kosovo, and the fact that the “mood” during talks
with his Slovenian counterpart was not tense, as one would expect
had the Russian Federation fervently defended Serbian interests.
Taking into consideration its relatively close ties to the Serbs and the
Kosovars, Slovenia did not wish to be seen as “the hero” who resolves the
question of independence in one way or another, and therefore hoped the
declaration of independence would not happen during its Presidency of
the EU Council. It is difficult to “sit on two chairs” at the same time, and
Slovenia was not keen to aggravate its political and economic ties with the
two countries. If the declaration of independence had taken place after the
Slovene Presidency, Slovenia would not lose anything, and it could claim that
it had not had any influence over the declaration of independence. However,
as it was, Slovenia was perceived by the Serbs as being one of the main pro
moters of the independence of Kosovo and these perceptions aggravated
Slovene economic and political positions within Serbia for a certain period
of time.
With regard to the question of the independence of Kosovo, it was once
more proved that in the present international/European environment, it is
still highly advantageous to have “a carrot”, which provides a presiding
country/the EU as a whole with a necessary tool for being taken into con
sideration by other international actors. For Slovenia, at that time, “the
carrot” was the promise to Serbia to sign the Stabilisation-Accession
agreement (which was the first step for Serbia towards joining the EU). In
that respect, Slovene and other European diplomats never “forgot” to warn
Serbian politicians how devastating it would be for Serbia’s future, if the
country tried to use violent means to “resolve” the question of Kosovo.
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Small state limitations and problems in chairing the EU
Council (working groups and committees) meetings
One of the most elaborated theoretical positions on the role of a small
state in chairing international institutions is the role of the “honest broker”,
which consists of the ability to convert national interests into EU interests,
or to focus mostly on common interests instead of national ones during
the chairmanship. There were no signals from the EU that Slovenia did not
perform the role of honest broker in a seemly manner.
The research of Svetličič and Cerjak7 and Udovič and Svetličič8, carried
out among the public officials of Slovenia who chaired various committees
and working groups, revealed four characteristics of the Slovenian Presi
dency regarding the role of the honest broker. First, according to the respondents’ answers, Slovene national interests were included in the Trio
programme (and coordinated with EU Member States) and therefore there
was no necessity to promulgate them separately. Secondly, the process of
agenda-setting had mostly been determined by the Trio programme and
EU Member State expectations. As a result, Slovene public officials had less
possibility to be creative or to have a large influence on the agenda-setting.
The third finding focuses on innovative approaches in EU decisionmaking, where it has been noted that Slovenia focused largely on procedural
innovation, while substantive issues often remained side-lined. Despite this
“overall” picture, Slovenia opened and negotiated some difficult dossiers
(such as social issues, etc.)9, but, because of the time pressure, the reaching
of conclusions was often left to the next (in the Slovenian case, the French)
Presidency. In these cases Slovenia’s behaviour “eroded” the theoretical
assumptions of a low profile small state's Presidency, which should be
limited only to “conducting” the Presidency and not to exerting its power as
a presiding state in order to influence the agenda-setting, or to choose and
mitigate among the issues, which have to be analysed, decided on or even
concluded. When a Presidency is conducted in such a way, a small state can,
through exerting the structural power of being in the driving seat, overcome
Svetličič M., Cerjak K. Slovensko predsedovanje Svetu EU in uresničevanje nacionalnih interesov. Draft. 2012.
8
Udovič B., Svetličič M. Trio matters? The case of the Slovene EU Council Presidency, 2011.
9
Kraut, B. Lecture held at the Faculty of Social Sciences, October 9, 2009.
7
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its smallness. This means that the key attribute of a small state, when taking
over the Presidency of the EU Council, is to prepare a low profile Presidency
programme. At the same time, the Presidency programme has to be written
in such a way as to offer room for manoeuvre for the presiding country, if
it decides to contribute to a dossier in a more substantial way.
Fourthly, as pointed out by the research of Svetličič and Cerjak10, the
Slovenian administration coped with three groups of problems during the
time of its Presidency, which influenced the promotion of national interests:
(i) the lack of qualified personnel, capable of dealing with specific issues
and their particularities, (b) the strong hierarchy, limiting creativity and
promptness of action, and (c) domestic affairs, which in some cases hindered
an adequate response at the EU level.
The lack of qualified personnel is one of the most significant problems
of any small state administration, as a small state implies a low number of
citizens and public officials who are mostly “generalists” (instead of being
“specialists” — specialised in a particular subject). This can be a serious
barrier when technical issues are under consideration, because “the gene
ralists” know the framework of each discussion, but very often “the devil
(the real substance) is in the details”. That is why in such cases small states
revert to a “capital-based presidency”,11 because if a specific issue is on the
agenda, the presiding officers call on the national expert to deliver on the
issue. In such cases a situation can occur where the “expert position” clashes
with the “national interest”, and that the (possible) adopted decision would
not meet with the approval of the local public, or is not politically opportune.
That is why experts and decision-makers should harmonise the views/
positions of national experts on the argument, before these are presented to
the public.
The second problem encountered by the Slovenian public officials was
the hierarchical structure of decision-making. The hierarchical approach
in the decision-making process is not something new, and it is present in
most classical administrative state structures, but it becomes a hindrance
when rapid decisions are to be taken. The hierarchical system favours stepby-step decision-making, meaning that most decisions have to be approved
10
Svetličič M., Cerjak K. Slovensko predsedovanje Svetu EU in uresničevanje nacionalnih
interesov. Draft. 2012
11
Otherwise the Slovenian Presidency was Brussels-based.
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by higher level officials. This type of process hinders innovation (and creati
vity), flexibility and timely decisions, because the decisions are not taken
by consensus (as in the case of classical “organisational learning”), but are
based mostly on the position of the public official in the hierarchy. Small
states in particular, because of limited human and financial resources, rarely
solve problematic issues as a whole, and often have to rely on the salami
technique12.
The third impact influencing the pursuit of national interests was the
“mixture” between internal and foreign policy, which, deriving from the
theory of foreign policy, mutually influence each other. However, it is quite
problematic if some turbulence/change in internal policy strongly influences
the state’s behaviour in its external relations. To avoid the influence of in
ternal political activities on the EU Council Presidency, in May 2007 (seven
months before the EU Council Presidency started) most Slovenian political
parties (including some from the opposition), concluded an agreement on
cooperation in conducting the EU Council Presidency. The agreement anti
cipated cooperation between all interested political parties in preparation of
the EU Council Presidency Programme, and established a “bridge” between
the government and the opposition.13 The idea of the agreement was to
facilitate the activities of the government during the EU Council Presidency, and in this way to diminish the possibility of internal affairs influenc
ing the Presidency activities. This strategy proved to be quite successful,
despite some fears that the agreement limited the role of the opposition in
democratic procedures.
Finally we have to add something about “lessons learnt” from the Slo
venian EU Council Presidency:
Positive effects
1) One of the most important activities in the preparation of the
Presidency is the management of human resources. Slovenia started
this process quite early (at the end of 2006), and the pre-presidency
12
The salami technique consists of splitting issues into small parts and solving them part by
part. This tactic can be effective if you have to find some partial solutions, but it is ineffective in cases
when the issue is too complex, and splitting it into minor parts means that significant elements are
lost, or the issue has been over-simplified and the final outcome is no longer appropriate.
13
Sporazum. May 17, 2007, http://www.kronika.visoko.si/wp-content/uploads/2007/10/
sporazum_o_sodelovanju.pdf. (“Visoška kronika” home page; date accessed January 30, 2012).
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2)

3)

4)

5)

appointments clearly helped in a better understanding of the Brussels
machinery. The opportunity of networking within EU institutions,
getting to know key European Commission officials better,
strengthening relations with the pre-Slovene Presidency (German
and Portuguese) national representatives, as well with post-Slovene
presiding officers (French and Swedish national delegates), were
listed among the most important positive effects.
The next influential factor in the Slovene EU Council Presidency was
the launch of horizontal coordination among ministries and Public
Agencies (PA). This established a model that also remained in place
after the end of the Presidency. The coordination of dossiers among
ministries and PAs optimised the preparation of national positions
on subjects, at the same time providing forums for the exchange of
ideas. The debate in these forums was open, and results were reached
promptly.
Leading up to the Presidency the government also focused on human
resource management and on strengthening capacity. A plethora of
opportunities (e.g. seminars, workshops, lectures, etc.) was offered
to interested public officials. The main aim was to empower the
public administration to cope with unexpected challenges and to
compensate the “smallness” of the national administration with its
“proficiency”.
One of the positive effects of the Presidency was that Slovenia was
the first new Member State chairing the EU Council and therefore
no parallels were drawn with other new Member States. Contrary to
the expectation, especially from the part of old Member States, that
the Slovenian Presidency would be a problematic one because of the
lack of experience, the Slovenian Presidency established the criteria
on how new Member State Presidencies should be conducted, and
according to which criteria new Member State Presidencies should
be evaluated.
The last positive effect arises from the fact that Slovenia had to
deal with the question of the independence of Kosovo during its
Presidency. Slovenia was aware of its relatively low geopolitical in
fluence in the EU and the Western Balkans. Having said that, it is
worth mentioning that Slovene diplomats knew that negotiations
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regarding the declaration of independence had taken place among
“the big players”, without the Slovenians being invited to the nego
tiating table. However, taking into account that Slovenia was presid
ing over the EU Council, they did not publicly make an issue of this
fact, although to do so would have been legitimate. The “reward” for
this patience and for not making any public statements may have
brought some other advantages for Slovenia. It is worth mentioning
that at the beginning of 2012, Samuel Žbogar, a former Slovenian
Foreign Minister, was appointed as the EU Special Representative in
Kosovo. With his appointment, Slovenia took up its first senior role
in the European External Action Service, in a region that remains
high on the list of priorities of Slovenian foreign policy.
On the other hand the most negative effect of the Slovenian EU Council
Presidency could be the fact that the government made the “temporary
employees” redundant, who had been recruited for the Slovene Presidency
for a year or even longer. When preparing the Presidency, the Slovene
government hired a large number of students (liasion officers, etc.) and parttime workers to help conduct the EU Council Presidency. After the end of
the Presidency these contracts were terminated and only a few people who
had particpated in the work of the Presidency were employed as full-time
employees. Even though it was clear from the start that these posts were only
temporary, by dismissing these people Slovenia lost out, as many of them
were educated, trained and received valuable practical experience during the
time of the Presidency. As a result, the time and resources invested were lost
as far as the state is concerned.
All in all, Slovenia gained a great deal from its EU Council Presidency.
It was a valuable experience for both the public administration and for the
political decision-makers, and it helped to obtain some structural changes
in national politics, whose spill-over effects are still present.
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Latvija — vai viegli būt mazam?
Toms Rostoks,

LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas docents
Latvija ir maza valsts, un šī aksioma ir vadījusi Latvijas ārpolitiku pēc
neatkarības atgūšanas 1991. gadā. Tomēr mazo valstu kategorija ir iekšēji
ļoti daudzveidīga, tāpēc mazo valstu iespējas starptautiskajā politikā nav
līdzvērtīgas. Rakstā Eiropas mazās valstis tiek salīdzinātas pēc vairākiem
kritērijiem, un tiek secināts, ka Latvija ir viena no pašām mazākajām
valstīm Eiropā. No vienas puses, tas apgrūtina Latvijas iespējas izvirzīt
mērķus ārpolitikā un tos arī sasniegt, taču, no otras puses, pragmatiska
sava “mazuma” apzināšanās var palīdzēt pakārtot ārpolitiskās aktivitātes
atbilstoši iespējām.
Atslēgvārdi: ārpolitika, Eiropas Savienība, Latvija, mazas valstis.
Latvia is a small state and this reality has guided Latvian foreign policy
since the restoration of independence in 1991. However, the category of
small states is internally very diverse, therefore not all small states face
the same foreign policy constraints or have the same opportunities. This
article compares European small states according to several criteria and
concludes that Latvia is among the smallest of European small states.
On the one hand, this constrains Latvian foreign policy, but, on the other
hand, it creates opportunities, because a pragmatic appraisal of “smallness” can help Latvia to align its foreign policy activities in accordance
with its power potential.
Keywords: European Union, foreign policy, Latvia, small states.
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Latvija ir maza valsts. Šis apgalvojums ir aksioma Latvijas ārpolitikā.
Kad Latvijai pēc neatkarības atjaunošanas radās iespēja kā patstāvīgam da
lībniekam iesaistīties starptautiskajā politikā, mazas valsts koncepts palīdzēja rast atbildes uz daudziem jautājumiem par Latvijas iespējām attiecībās
ar citām valstīm. Pats būtiskākais — šī atziņa palīdzēja izvairīties no nerealizējamu mērķu izvirzīšanas un lika meklēt sabiedrotos, nevis iet savu ceļu.
Mazas valsts identitāte pasaka priekšā, ka jācenšas atrast ietekmīgus sabied
rotos. Tā sniedz padomu, kad ir jāizvēlas, kādām valstīm sniegt palīdzību
(protams, mazām valstīm). Mazas valsts identitāte iesaka izvēlēties piezemētus mērķus ārpolitikā un būt elastīgiem, cenšoties atrast savu vietu starptau
tisko attiecību norisēs.
Tomēr mazo valstu kategorija ir dinamiska. Šīs kategorijas robežas laika
gaitā mainās, tāpēc raksta mērķis ir noskaidrot, kā tieši Latvija iekļaujas
mazo valstu kategorijā. Vai Latvija atrodas mazo valstu grupas augšgalā vai
lejasdaļā? Lai arī šī raksta mērķis nav izteikti revizionistisks, tomēr rakstā
aplūkotā informācija nepārprotami apliecina, ka mazo valstu kategorijas
ietvaros Latvija atrodas starp pašām mazākajām valstīm Eiropā. Tādējādi
Latvijas primārais izaicinājums ir nevis domāt par ambiciozu ārpolitikas
mērķu izvirzīšanu, bet gan par pilnvērtīgas dalības nodrošināšanu ES, kas
tuvākajā laikā būs Latvijas nozīmīgākā ārpolitikas prioritāte. Raksta pirmajā
daļā tiek aplūkoti ar mazu valstu identificēšanu saistītie jautājumi, bet otrajā
daļā Latvija tiek salīdzināta ar citām Eiropas mazajām valstīm, kā arī tiek
izvērtētas Latvijas iespējas ES ietvaros.

Pēc kādām pazīmēm var atpazīt mazas valstis?
Uz šo jautājumu iespējamas divu veidu atbildes. Pirmkārt, valsti var uzskatīt par mazu, ja tā atbilst noteiktiem kritērijiem, piemēram, teritorija,
iedzīvotāju skaits, iekšzemes kopprodukta (IKP) lielums. Lai arī pētnieciskajā literatūrā ir bijuši mēģinājumi nospraust robežas starp lielām un
mazām valstīm ar konkrētu skaitļu palīdzību, tomēr šie mēģinājumi ir sa
skārušies ar ievērojamām grūtībām, jo daži visbiežāk izmantotie indikatori,
piemēram, iedzīvotāju skaits, izdevumi aizsardzības vajadzībām, IKP, laika
gaitā var būtiski mainīties. Iedzīvotāju skaits pasaulē 2011. gadā sasniedza
7 miljardu atzīmi, savukārt 1960.-jos un 1970.-jos gados, kad attīstījās mazo
valstu izpēte, tas bija gandrīz divas reizes mazāks. Dalījuma līnijas starp
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lielām un mazām valstīm, kas balstītas uz iedzīvotāju skaitu, ātri vien noveco atbilstoši iedzīvotāju skaita izmaiņām pasaulē.
Kopumā diskutabla ir arī pati izvēle identificēt mazas valstis atkarībā
no to iedzīvotāju skaita. Šis indikators ir problemātisks, raugoties no loģikas
viedokļa. Liels iedzīvotāju skaits norāda uz valsts potenciālu, nevis uz jau
sasniegtu varas apjomu. Agrākajos gadsimtos iedzīvotāju skaitam bija lielāka
nozīme nekā mūsdienās, kad tehnoloģiju izmantošana ļauj cilvēkiem strā
dāt ar augstu produktivitāti. Arī no militārā viedokļa raugoties, iedzīvotāju
skaita nozīme ir mazinājusies. Augsti dzimstības rādītāji drīzāk ir uzskatāmi par traucēkli attīstībai un slogu uz valsts pleciem, nevis par ceļu, pa
kuru ejot, valsts pārtop no mazas par lielu valsti. Ietekme nepalielinās, ja
valsti apdzīvo gados jauni un nabadzīgi bezdarbnieki. Piemēram, Jemenā
patlaban dzīvo aptuveni 24 miljoni iedzīvotāju, un pēc šī indikatora Jemena
droši vien nebūtu uzskatāma par mazu valsti, taču tās IKP — 24 miljardi ASV
dolāru — ir par trešdaļu mazāks nekā Lietuvas, kas neapšaubāmi ir maza
valsts, IKP (aptuveni 36 miljardi ASV dolāru).1 Jemenas nominālais IKP
ir aptuveni tikpat liels kā Latvijas, taču Latvijas iedzīvotāju skaits ir vairāk
nekā desmit reizes mazāks. Savukārt Zviedrijas IKP ir gandrīz divdesmit
reizes lielāks par Jemenas, lai arī Zviedrijas iedzīvotāju skaits ir divas ar pusi
reizes mazāks.
Minētie piemēri norāda uz to, ka attīstīto un attīstības valstu gadījumi
ir atšķirīgi, proti, attīstītās valstis pat salīdzinoši nelielu iedzīvotāju skaitu
spēj kompensēt ar augstu produktivitāti un iespaidīgiem IKP rādītājiem,
savukārt attīstības valstu gadījumā iedzīvotāju skaitam ir jābūt ļoti lielam,
lai spētu kompensēt to, ka iedzīvotāji ir pārsvarā trūcīgi. Piemēram, Indija
pamazām kļūst par lielvaru, neraugoties uz to, ka tās iedzīvotāji vēl arvien
ir diezgan nabadzīgi (aptuveni 1500 ASV dolāri uz vienu iedzīvotāju).2
Indijai lielvaras statusu nodrošina strauji augošā ekonomika un fakts, ka
patlaban Indijas iedzīvotāju skaits jau ir sasniedzis 1,25 miljardus cilvēku.
Attīstības valstīs ir jāsummējas ļoti daudzu trūcīgo iedzīvotāju ienākumiem,
1
Šeit un turpmāk, kur tiek salīdzināts iedzīvotāju skaits ar IKP rādītājiem, tiek izmantoti dati
no šādiem avotiem. Iedzīvotāju skaits: World Population Data Sheet 2011. www.prb.org (“Population Reference Bureau” mājas lapa; aplūkota 21.03.2012.) un IKP rādītāji: Pasaules Bankas dati par
2010. gadu. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD (Pasaules Bankas mājas lapa;
aplūkota 21.03.2012.).
2
Pasaules Bankas dati par 2007.–2011. gadu. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
PCAP.CD (Pasaules Bankas mājas lapa; aplūkota 21.03.2012.).
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lai iegūtu IKP rādītājus, kas būtu līdzvērtīgi atbilstošajiem attīstīto valstu
sasniegumiem, kas iegūti ar daudz mazāku iedzīvotāju skaitu. Un pat šādā
gadījumā IKP rādītāji var nesniegt precīzu priekšstatu par attīstības valstu
iespējām starptautiskajā politikā, jo līdzekļi var būt nepieciešami nevis ār
politikas mērķu sasniegšanai, bet gan iekšējo problēmu risināšanai.
Arī teritorija nav indikators, kas skaidri palīdz identificēt atšķirības
starp lielām un mazām valstīm. Protams, plaša teritorija komplektā ar lielu
iedzīvotāju skaitu un augstu IKP līmeni skaidri norāda uz to, ka valsts nav
maza, tomēr teritorija kā atsevišķi ņemts indikators var būt maldinošs, jo
lielās zemes platības var būt neauglīgas, nesaturēt vērtīgus izrakteņus un būt
ar skarbiem klimatiskajiem apstākļiem. Tiesa gan, plaša teritorija var izrādīties nepieciešama valsts attīstībai un pieaugošā iedzīvotāju skaita izmitinā
šanai, un ir maz ticams, ka ļoti plašas teritorijas varētu izrādīties pilnīgi
nevērtīgas dabas resursu ziņā. Pieaugot cilvēku skaitam pasaulē, palielinās
patēriņš, tāpēc atsevišķu dabas resursu vērtība, kas šodien šķiet visai neno
zīmīga, var laika gaitā pieaugt. Tomēr kopumā valsts teritorijas plašums,
atsevišķi ņemts, nav uzskatāms par pietiekamu, lai nospraustu robežšķirtni
starp mazām un lielām valstīm. Tikai kopā ar citiem indikatoriem tas var
sniegt priekšstatu par to, vai valsts ir maza vai liela.
No visiem līdz šim minētajiem indikatoriem IKP lielums šķiet visatbilstošākais, lai raksturotu atšķirības starp mazām un lielām valstīm, tomēr
arī tas, atsevišķi ņemts, ir nepietiekams, jo nenorāda uz attīstības tendenci.
Piemēram, Grieķija ar 11.3 miljoniem iedzīvotāju ir pieskaitāma pie mazām,
taču attīstītām valstīm, jo tās IKP ir aptuveni 300 miljardi ASV dolāru.
IKP ziņā Grieķijas IKP ir daudz lielāks par, piemēram, Pakistānas IKP
(176 miljardi ASV dolāru), tomēr Pakistānā dzīvo gandrīz 180 miljoni
iedzīvotāju, kas ir sešpadsmit reizes vairāk nekā Grieķijā. No šāda viedokļa
raugoties, Grieķija ir maza, taču veiksmīga valsts, kamēr Pakistāna ir liela,
taču pagaidām neveiksmīga valsts. Tomēr Grieķijas milzīgais ārējais parāds
liek apšaubīt ne tikai šīs valsts līdzšinējo attīstības modeli, bet arī Grieķijas
kā mazas, taču turīgas valsts iespējas saglabāt ārpolitikas autonomiju. Ir
jāņem vērā arī tendence, ka globālās ekonomiskās krīzes apstākļos Grieķijas
IKP ir samazinājies, kamēr ārējais parāds ir būtiski pieaudzis, bet Pakistānas
IKP ir turpinājis palielināties. Tas nozīmē, ka valstu dalījums mazās un
lielās pats par sevi ir visai noderīgs, jo ļauj izteikt pieņēmumus par šo valstu
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spējām ietekmēt ārējo vidi, taču katrs atsevišķs indikators nesniedz izsme
ļošu priekšstatu par konkrētās valsts iespējām starptautiskajā politikā.
Otrs veids, kā atbildēt uz šīs nodaļas nosaukumā uzdoto jautājumu, ir
aplūkot valsti tās tuvākajā reģionālajā vidē. Šajā gadījumā svarīgs ir nevis
valsts varas absolūtais lielums, bet gan relatīvais apjoms, ko var noteikt, salīdzinot valsti ar tās kaimiņvalstīm. Vara var tikt izprasta tikai darbībā, proti,
attiecībās ar citiem iesaistītajiem. Anderss Vīvels un Roberts Šteinmecs raksta, ka valsts “mazumu” nosaka attiecības starp valsti un tās apkārtējo starp
tautisko vidi.3 Būtisks ir attiecību asimetriskais raksturs, proti, par mazām
valstīm var uzskatīt tās, kuras atrodas nevienlīdzīgo attiecību vājajā pusē.
Mazajām valstīm reģionālais konteksts ir nozīmīgāks par globālo kon
tekstu tāpēc, ka vairumā gadījumu valstīm tuvākie kaimiņi vēl joprojām ir
nozīmīgāki par citām valstīm, kas ģeogrāfiski atrodas tālāk. Jāņem vērā arī
tas, ka attālāku valstu ietekmēšana var izrādīties visai sarežģīta. No šāda
viedokļa raugoties, pat tādas valstis kā Meksiku un Kanādu var uzskatīt par
mazām valstīm, jo tās atrodas kaimiņos ASV. Latvija savukārt ir maza valsts
ne tikai tāpēc, ka tā atrodas kaimiņos Krievijai, bet arī tāpēc, ka tās kaimiņvalstis Zviedrija, Somija, Lietuva un Baltkrievija ir ne tikai iedzīvotāju skaita
ziņā lielākas, bet arī būtiski apsteidz Latviju IKP ziņā. Citiem vārdiem sa
kot, var būt gadījumi, kad pat lielas valstis var uzskatīt par mazām, ja tām
kaimiņos ir vēl lielākas un ietekmīgākas valstis, bet var būt arī tādi gadījumi,
kad lielvaru klāt neesamība ļauj mazām valstīm saglabāt ārpolitisko autono
miju un pat realizēt ievērojamu ietekmi uz citām valstīm konkrētajā reģionā.
Tā kā šī raksta mērķis ir aplūkot Latvijas vietu mazo valstu grupā,
nākamajā nodaļā vispirms tiks salīdzinātas Eiropas mazās valstis pēc atse
višķiem kvantitatīvajiem indikatoriem, bet pēc tam tiks aplūkotas Latvijas kā
mazas valsts iespējas ES ietvaros.

Mazs, mazāks, pavisam mazs
Latvijā interese par mazām valstīm un to iespējām starptautiskajā
politikā radās 1990.-tajos gados pēc neatkarības atgūšanas, piemēram,
1995. gadā klajā nāca Latvijas Ārpolitikas institūta publikācija, kas bija
3

Small States in Europe. Eds. R. Steinmetz and A. Wivel. Ashgate, 2010. pp. 6, 7.
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veltīta Latvijas iespējām un ierobežojumiem starptautiskajā vidē un kas
par analītisko pamatu izmantoja mazo valstu ārpolitikai veltīto literatūru.4
Šāda izvēle ir saprotama, jo Latvija ietilpa (un vēl joprojām ietilpst) mazo
valstu kategorijā pēc visiem nozīmīgākajiem kritērijiem, ieskaitot relatīvās
varas apjomu. Iedzīvotāju skaita ziņā Latvija ir maza valsts, taču šeit ir ne
pieciešams sīkāks paskaidrojums. Iedzīvotāju skaita straujā palielināšanās
pasaulē ir mainījusi domāšanas mērogu. Daudzās valstīs iedzīvotāju skaits
ir būtiski palielinājies, un šis process turpināsies vismaz līdz 21. gadsimta
vidum, bet Latvijā iedzīvotāju skaits dažādu apstākļu ietekmē pēdējo 20 gadu
laikā ir samazinājies. Ņemot vērā, ka par mazām valstīm ir uzskatāmas arī
Zviedrija, Beļģija, Grieķija, Dānija un citas mazās valstis (kas turklāt ir daudz
turīgākas par Latviju), Latvija atrodas mazo valstu grupas lejasdaļā, proti,
Latvija ir “mazāka” par citām mazajām valstīm Eiropā. Tradicionālo indi
katoru ziņā Latvija “spēlē” mazo valstu “zemākajā līgā”. Ir maz ticams, ka
Latvija varētu nokļūt mikrovalstu kategorijā (un atrašanās šajā kategorijā
pati par sevi nav vērtējama negatīvi, ja vien Latvija saglabā piederību ES un
NATO), tomēr iedzīvotāju skaita ziņā Latvija pamazām slīd uz leju. Rodas
jautājums, kā tas ietekmē Latvijas ārpolitisko autonomiju un spēju ietekmēt
ārējo vidi.
Mazo valstu kategorija ir iekšēji ļoti daudzveidīga. Elmers Pliške (Elmer
Plischke) piedāvā definēt mazas valstis kā tādas, kurās dzīvo no 300 000 līdz
5 miljoniem iedzīvotāju. Atbilstoši šai definīcijai iedzīvotāju skaits vienā
mazajā valstī var būt pat 16 reizes lielāks nekā citā mazajā valstī.5 Tā kā līdzīga
rakstura ierobežojumi netiek piemēroti attiecībā uz citiem indikatoriem
(IKP, teritorija, militārie izdevumi), tad atšķirības starp mazajām valstīm
var būt arī lielākas. Anderss Vīvels un Roberts Šteinmecs savukārt raksta,
ka dažādu valstu izpratne par mazo valstu kvantitatīvajiem indikatoriem ir
visai atšķirīga. Vieni definē mazas valstis kā tādas, kuru iedzīvotāju skaitam
ir jābūt lielākam par vismaz vienu miljonu iedzīvotāju, savukārt citi par
piederības mazo valstu grupai zemāko slieksni nosaka tikai 100 000 iedzī
votāju robežu. Savukārt Deivids Vitals (David Vital) ir rakstījis, ka attīstīto
4
Latvija pasaules politikā: iespējas un ierobežojumi. 2. izdevums. Red. Ž. Ozoliņa. Latvijas
Ārpolitikas institūts, 2001.
5
Elmera Pliškes mazo valstu definīcija. Avots: Latvija pasaules politikā: iespējas un ierobežo
jumi. 2. izdevums. Red. Ž. Ozoliņa. Latvijas Ārpolitikas institūts, 2001. 15. lpp.
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mazo valstu kategorijā ietilpst valstis ar 10 līdz 15 miljoniem iedzīvotāju,
taču attīstības valstu gadījumā par mazām ir uzskatāmas valstis ar 20 līdz 30
miljoniem iedzīvotāju.6
Tā kā šī raksta uzdevums ir nevis censties piedāvāt jaunu indikatoru
kopumu, ar kura palīdzību izvērtēt līdzības un atšķirības starp mazajām
valstīm, bet gan attiecināt esošos indikatorus uz Latvijas piemēru, es izman
tošu tradicionālos indikatorus: IKP, teritorija, iedzīvotāju skaits un militārie izdevumi. Dati par šiem indikatoriem ir apkopoti 1. tabulā, kurā ir
iekļautas Eiropas valstis, kas ir uzskatāmas par mazām un kuru iedzīvotāju
skaits ir robežās starp 300 000 un 20 miljoniem. Tas nozīmē, ka tabulā nav
iekļauta Vācija, Francija, Lielbritānija, Spānija, Itālija, Polija, Rumānija, Krie
vija, Ukraina un mikrovalstis, kuru iedzīvotāju skaits ir mazāks par 300 000.
Mazo valstu grupas robežas ir noteiktas iespējami plaši, jo tādējādi ir
iespējams labāk apzināt pastāvošās atšķirības starp valstīm, kuras, no vienas
puses, nepārprotami nav uzskatāmas par reģionālajām lielvarām un kuras,
no otras puses, neietilpst mikrovalstu kategorijā.
Eiropas mazo valstu salīdzinājums
(iekļautas ir tikai Eiropas mazās valstis robežās no 300 000 līdz
20 miljoniem iedzīvotāju).
Nr.

Valsts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Austrija
Beļģija
Bulgārija
Čehija
Dānija
Igaunija
Īrija
Grieķija
Kipra
Latvija
Lietuva
Luksemburga
6

Iedzīvotāju
skaits
(miljoni)1
8.4
11.0
7.5
10.5
5.6
1.3
4.6
11.3
1.1
2.2
3.2
0.5

Teritorija

83 858
30 510
110 910
78 866
43 094
45 226
70 280
131 940
9 248
64 589
65 200
2 586

1. tabula

IKP
Militārie
(miljoni USD),
izdevumi
2010. gads2
(miljoni USD)3
379 069
3 446
469 374
5 382
47 714
698
192 032
2 529
309 865
4 588
19 216
336
211 389
1 354
301 083
9 369
23 132
510
24 009
268
36 306
427
53 333
301
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Ungārija
Malta
Nīderlande
Portugāle
Slovēnija
Slovākija
Somija
Zviedrija
Islande
Norvēģija
Šveice
Horvātija
Maķedonija
Moldova
Albānija
Armēnija
Serbija
Bosnija un
Hercegovina
Baltkrievija
Melnkalne
Gruzija
Azerbaidžāna

10.0
0.4
16.7
10.7
2.1
5.4
5.4
9.4
0.3
5.0
7.9
4.4
2.1
4.1
3.2
3.1
7.3
3.8

93 030
316
41 526
92 391
20 273
48 845
338 445
449 964
103 000
323 802
41 290
56 542
25 713
33 843
28 748
29 743
88 361
51 129

128 631
8 255
779 356
228 872
46 908
87 268
238 745
458 973
12 572
412 989
527 919
60 851
9 189
5 808
11 786
9 371
38 423
16 577

1 323
59
11 604
5 213
788
1 010
3 718
5 248
10
6 322
4 392
1 060
141
19
201
404
920
232

9.5
0.6
4.3
9.2

207 600
13 812
69 700
86 600

54 713
4 111
11 667
51 774

726
–
452
1 421

Tabulā apkopotie dati liecina par to, ka Latvija nav uzskatāma par vi
dusmēra mazo valsti. Latvija ir viena no mazākajām Eiropas mazajām
valstīm. Tā iekļaujas mazo valstu kategorijā pēc iedzīvotāju skaita, tāpēc ir
pilnīgi leģitīmi atsaukties uz Latviju kā uz mazu valsti, tomēr no 34 aplūko
tajām valstīm Latvija ir 26. mazākā valsts, ja par salīdzināšanas pamatu tiek
ņemts iedzīvotāju skaits. Teritorijas ziņā Latvija uz citu Eiropas mazo valstu
fona ir uzskatāma par vidusmēra mazo valsti. Tā atrodas 17. vietā. Tiesa gan,
Latvijas iepriecinošie rezultāti teritorijas ziņā ir diskutabli. Piemēram, Latvija
teritorijas ziņā ir vairāk nekā divas reizes lielāka par Beļģiju, kurā savukārt
ir piecas reizes lielāks iedzīvotāju skaits nekā Latvijā. Teritorija norāda uz
cilvēku kopuma izplešanās iespējām, un šādā ziņā Latvijai ir milzīgs potenciāls, tomēr liela teritorija kombinācijā ar daudz zemāku labklājības
līmeni un iedzīvotāju skaitu rada izaicinājumus, piemēram, infrastruktūras
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izveidošanas un uzturēšanas ziņā. Turklāt valsts teritorija ir nemainīgs lie
lums, tāpēc šis indikators nespēj atspoguļot valstu varas izmaiņas.
IKP rādītāju ziņā Latvija starp Eiropas mazajām valstīm ieņem 23. vietu,
un tas nozīmē, ka Latvija ir turīgāka par vairākām citām Eiropas mazajām
valstīm, kuru iedzīvotāju skaits ir lielāks. Tomēr jāatzīst, ka aiz Latvijas lie
lākoties atrodas Dienvidslāvijas un Padomju Savienības sabrukuma rezul
tātā radušās valstis, kurām līdz šim nav izdevies integrēties ES un NATO.
Savukārt salīdzinājumā ar mazajām ES dalībvalstīm Latvija neapšaubāmi ir
viena no trūcīgākajām, jo aiz tās atrodas tikai Malta un Kipra. Jāatzīmē, ka
Kipras IKP ir gandrīz tikpat liels kā Latvijai, taču tas ir sasniegts ar gandrīz
divas reizes mazāku iedzīvotāju skaitu. Arī iedzīvotāju ienākumu ziņā (IKP
uz vienu iedzīvotāju) Latvija atrodas starp visnabadzīgākajām valstīm. Euro
stat dati liecina, ka 2010. gadā no Latvijas šajā ziņā atpalika tikai Bulgārija
un Rumānija.
Aizsardzības izdevumu ziņā Latvija ieņem 27. vietu, un no ES mazo
valstu grupas aizsardzībai mazāk par Latviju tērē tikai Malta. Piemēram,
Igaunija, kuras iedzīvotāju skaits ir par trešdaļu mazāks nekā Latvijai, tērē
aizsardzībai par ceturtdaļu vairāk nekā Latvija. Kipra tērē aizsardzībai gan
drīz divas reizes vairāk kā Latvija, kamēr tāda mazā valsts kā Nīderlande,
kas iedzīvotāju skaita ziņā ir aptuveni astoņas reizes lielāka par Latviju, tērē
aizsardzības vajadzībām vairāk nekā 40 reizes lielākus līdzekļus.
Bet kā paliek ar citiem indikatoriem? Vai tiešām šie ir vienīgie nozī
mīgie, kad runa ir par valsts ārpolitisko iespēju izvērtēšanu? Līdz šim aplū
kotie dati norāda uz to, ka Latvija visdrīzāk varētu saskarties ar būtiskiem
ierobežojumiem, cenšoties realizēt savus ārpolitiskos mērķus. Tā kā Latvija
ir ES dalībvalsts, ir vērts aplūkot to, kādas iespējas un ierobežojumi attiecas
uz mazajām ES dalībvalstīm. Lai arī kopumā dalība ES uzlabo gan mazo
valstu iespējas attiecībās ar ES neietilpstošajām valstīm, gan līdzdalības iespē
jas lēmumu pieņemšanas procesā ES iekšienē, tomēr, kā uzsver A. Vīvels,
institucionalizācija nespēj pilnībā likvidēt varas asimetrijas problēmu, jo
mazās valstis ir atkarīgākas no Eiropas integrācijas procesa nekā lielās valstis.7
Arī citos avotos tiek atzīmēts, ka mazās valstis, no vienas puses, ir daudz
7
Wivel A. From Small State to Smart State: Devising a Strategy for Influence in the European
Union. In: Small States in Europe. Eds. R. Steinmetz and A. Wivel. Ashgate, 2010. p. 16.
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atkarīgākas no stiprām starptautiskajām institūcijām, taču, no otras puses,
spēj ietekmēt šo institūciju darbību daudz mazāk par lielajām valstīm.8
Baldurs Torhalsons ir izveidojis detalizētāku indikatoru kopumu valsts
lieluma noteikšanai, kurā ietilpst sekojoši indikatori: fiksētais lielums (teri
torija un iedzīvotāju skaits), suverenitātes lielums (spēja saglabāt suverenitāti un starptautisko pārstāvniecību), politiskais lielums (militārās spējas
un valsts pārvaldes kompetence), ekonomikas lielums (IKP, tirgus lielums,
attīstības tendences), uztveres lielums (kā vietējie un starptautiskie dalīb
nieki novērtē valsti), vēlmju lielums (valdošās elites ambīcijas un prioritātes
attiecībās ar citām valstīm).9 Neraugoties uz to, ka B. Torhalsons nav centies
salīdzināt visas ES dalībvalstis atbilstoši izveidotajam kritēriju kopumam,
tomēr rakstā iekļautie salīdzinošie dati par atsevišķiem indikatoriem, pie
mēram, ārlietu ministrijas personālu, liecina, ka Latvijas vieta neapšaubāmi
ir starp ES mazākajām valstīm. Ir apšaubāms, ka arī uztveres un vēlmju lie
luma ziņā Latvijas vieta neatrastos starp mazākajām no ES dalībvalstīm.
B. Torhalsona izveidotā klasifikācija paredz, ka mazās valstis var tuvo
ties lielo valstu ietekmei uz starptautisko attiecību norisēm pie nosacījuma,
ja to rezultāti pēc visiem 6 rādītājiem ir augsti un ja lielo valstu rezultāti
vismaz dažos no rādītājiem ir zemi. Zināmā mērā B. Torhalsona klasifikā
cija izskaidro tādu veiksmīgu mazo valstu kā Luksemburga, Ziemeļvalstis,
Beļģija, Nīderlande ietekmi ES ietvaros, taču Latvijas gadījumā lielāka indikatoru skaita aplūkošana, visticamāk, nenovestu pie optimistiskiem secinā
jumiem par Latvijas ārpolitiskajām iespējām.
Pozitīvāku skatījumu uz Latvijas iespējām ES piedāvā autori, kuri ir
pētījuši balsošanu ES Ministru padomē. Varētu pieņemt, ka mazajām valstīm
visizdevīgākā ir balsošanas sistēma, kas pieprasa vienprātību lēmumu pie
ņemšanas procesā, jo tādējādi nodrošina tām veto tiesības, tomēr praksē
mazās valstis ir izmantojušas veto tiesības daudz retāk nekā lielās valstis. Tas
nozīmē, ka mazās valstis nevēlas “noraut stopkrānu”, jo tādā gadījumā tās
iegūtu sliktu reputāciju un no citu valstu puses tiktu uzlūkotas kā traucēklis
ES integrācijas procesam.10
8
Thorhallsson B., Wivel A. Small States in the European Union: What Do We Know And
What Would We Like to Know? Cambridge Review of International Affairs. 2006, vol. 19, no. 4, p. 658.
9
Thorhallsson B. The Size of States in the European Union: Theoretical and Conceptual Perspectives. Journal of European Integration. 2006, vol. 28, no. 1, p. 8.
10
Thorhallsson B., Wivel A. Small States in the European Union: What Do We Know And
What Would We Like to Know? Cambridge Review of International Affairs. 2006, vol. 19, no. 4, p. 661.

Latvija — vai viegli būt mazam?

43

Visoptimistiskākās perspektīvas mazajām valstīm izriet no pētījumiem,
kas tikuši veikti par balsošanu ES Ministru padomē. A. Vīvels un B. Torhalsons raksta, ka mazajām valstīm ļoti labvēlīga ir konsensa kultūra ES Mi
nistru padomē, kur formāla balsošana notiek tikai aptuveni 15% no visiem
gadījumiem.11 ES ietvaros pastāv īpašs normatīvais konteksts, kas rada
priekšnosacījumus visu politikas veidošanā iesaistīto dalībnieku ietekmei uz
gala iznākumu neatkarīgi no šo dalībnieku varas resursiem un formālajām
iespējām ietekmēt lēmumu pieņemšanu sev par labu. Tiesa gan, ietekme
nav automātiski garantēta, un mazajām valstīm ir jāspēj pārstāvēt un aiz
stāvēt savas intereses, proti, tām ir jābūt spējai mobilizēt resursus tad, kad
tas ir nepieciešams, lai ietekmētu ES lēmumu pieņemšanas procesu. Citi
instrumenti, kas ir mazo valstu rīcībā, ir neformālās ietekmes kanālu izmantošana un prezidentūras, lai arī parasti prezidentūru dienaskārtība lie
lākoties pārmantota no iepriekšējās prezidējošās valsts.
Latvijas ārpolitikas iespējas ierobežo arī tas, ka Latvijai ir vismazākais
darbinieku skaits pastāvīgajā pārstāvniecībā ES. Šādā ziņā Latvija ir visma
zākā ES dalībvalsts, atpaliekot pat no Maltas. Tas nozīmē, ka pie mazāka
darbinieku skaita Latvijas pārstāvniecībai ir jācenšas strādāt ar visiem tiem
pašiem ES dienaskārtības jautājumiem kā citām valstīm, kuru pastāvīgajās
pārstāvniecībās ir lielāks darbinieku skaits. Diemžēl šādā situācijā Latvijas
pārstāvju darba noslodze izrādās lielāka nekā citu valstu pārstāvjiem, tāpēc
pastāv risks, ka kvalificēti eksperti no Latvijas izvēlēsies meklēt darbu citviet.
Šī ir būtiska problēma arī 2015. gadā gaidāmās Latvijas ES prezidentūras
kontekstā.
Latvijas pārstāvniecība ES tālu atpaliek no citu valstu pārstāvniecības
arī pēc citiem kritērijiem, piemēram, Latvijas mediji Briselē ir pārstāvēti tikai
ar vienu žurnālistu, un tas nozīmē, ka publiskajā telpā Latvijā informācija
par ES jautājumiem galvenokārt nonāk pastarpināti, tāpēc ES institūcijās
notiekošās diskusijas vai nu paslīd garām nepamanītas vai arī tiek atainotas
kā no Latvijas problēmām un interesēm attālinātas.

11
Thorhallsson B., Wivel A. Small States in the European Union: What Do We Know And
What Would We Like to Know? Cambridge Review of International Affairs. 2006, vol. 19, no. 4,
p. 661.
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Secinājumi
Lai arī agrāk visai pamatoti uzskatīts, ka mazu valstu iespējas starp
tautiskajā politikā ir ierobežotas, kā rezultātā tradicionāli šīs valstis ir izvē
lējušās slēpšanās stratēģiju, tomēr 20. gadsimta nogalē notikušās pārmaiņas
starptautiskajā vidē ir radījušas priekšnosacījumus aktīvākai ārpolitikai no
mazo valstu puses. Tomēr mazo valstu kategorija ir iekšēji ļoti daudzveidīga,
tāpēc ir pamats apšaubīt, vai tā ir labvēlīga visām mazajām valstīm.
Latvija ir viena no pašām mazākajām valstīm Eiropā (atskaitot mikro
valstis) pēc gandrīz visiem indikatoriem, tāpēc tās ietekmes iespējas ir daudz
ierobežotākas nekā citām lielākām un turīgākām mazajām valstīm. Valsts
“mazums” nav traucēklis, kas izslēdz attīstības un labklājības iespējas, to
mēr Latvijas iespējas ārpolitikā ir mazākas nekā Beļģijai, Dānijai, Somijai,
Zviedrijai, Grieķijai un daudzām citām Eiropas mazajām valstīm. Arī Balt
krievija ir liela, ja to salīdzina ar Latviju. Pēdējo 20 gadu laikā notikusī
iedzīvotāju skaita samazināšanās Latvijā rada negatīvu demogrāfisko fonu
starptautiskajai ietekmei, jo ir pretēja kopējai tendencei pasaulē. Tas ne
nozīmē, ka Latvija pamazām pārtop par mikrovalsti, turklāt ES lēmumu
pieņemšanas normatīvais konteksts — konsensa kultūra — rada pamatu
optimismam par Latvijas iespējām aizstāvēt savas intereses ES ietvaros, to
mēr valsts “mazums” rada strukturālus ierobežojumus Latvijas ārpolitikai.
Tas, ka Latvija ir viena no mazākajām valstīm Eiropā, ļauj izdarīt arī
dažus secinājumus par Latvijas ārpolitiku kopumā. Pirmkārt, kopš Latvijas
iestāšanās ES periodiski ir aktualizējies jautājums par jaunu ambiciozu
mērķu izvirzīšanu ārpolitikā. Šajā rakstā veiktais Eiropas valstu salīdzinā
jums zināmā mērā sniedz atbildi uz šādiem aicinājumiem, proti, Latvijai
liels izaicinājums ir nodrošināt pilnvērtīgu dalību ES un NATO, tāpēc izvirzīt ambiciozus mērķus varētu būt sarežģīti.
Otrkārt, sava “mazuma” apzināšanās var novest ne tikai pie pesimis
tiskiem secinājumiem par savas ietekmes iespējām, bet arī pie konstruktīviem risinājumiem labākai ierobežoto resursu izmantošanai. Literatūra
par mazajām valstīm liecina, ka tās spēj būt ietekmīgas pie nosacījuma, ja
koncentrē spēkus atsevišķu svarīgu mērķu sasniegšanai. Latvijas ārpolitikas
prioritātes tuvākajā nākotnē ir galvenokārt saistītas ar dalību ES (sarunas
par nākamo daudzgadu budžetu, ES prezidentūra utt.). Vēl viena no prioritātēm ir sadarbība ar diasporu. Iespējams, ka Latvijai vajadzētu pārskatīt
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savu vēstniecību tīklu ārvalstīs, cenšoties rast iespēju nodrošināt spēcīgāku pārstāvniecību Īrijā un Lielbritānijā, kur Latvijai neapšaubāmi ir
nozīmīgas intereses, jo tur dzīvo liels skaits Latvijas iedzīvotāju, un ES pastāvīgajā pārstāvniecībā Briselē, kur plašas pārstāvniecības nepieciešamību no
saka vajadzība pārstāvēt savas intereses ES lēmumu pieņemšanas procesā.
Varbūt izvērtēšanas procesā tiktu konstatēts, ka vēstniecību uzturēšana tādās valstīs kā Grieķija, Portugāle, Spānija, Slovēnija un Čehija nav vitāli
nepieciešama. Līdzšinējā prakse liecina par tendenci resursus sadrumstalot
nevis koncentrēt, un tā traucē Latvijai kā vienai no Eiropas mazākajām val
stīm veiksmīgi aizstāvēt savas intereses.

Optimizing small state interests in the
European Union: lessons from the past,
prospects for the future1
Anders Wivel,
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University of Copenhagen
How may small states maximize influence in the European Union? The
European Union helps to solve some of the traditional security problems
of small states, but challenges of influence persist. Traditionally small states
have tackled these challenges defensively by trying to bind great powers in
international institutions. This article argues that a more offensive strategy,
focusing on taking advantage of small state soft power rather than trying
to restrain the activities of greater powers, may help small states maximize
influence within the European Union.
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Kā mazās valstis var palielināt savu ietekmi Eiropas Savienībā? Dalība
Eiropas Savienībā palīdz atrisināt dažas no mazo valstu tradicionālajām
drošības problēmām, taču ar ietekmi saistītie izaicinājumi turpina pastā
vēt. Parasti mazās valstis ir centušās rast risinājumu šiem izaicinājumiem,
atbalstot lielvaru iesaistīšanos starptautiskajās institūcijās. Rakstā tiek
apgalvots, ka mazās valstis var palielināt savu ietekmi Eiropas Savienībā,
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This article builds on previous work on small states and more detailed discussions of the
issues raised here can be found in articles: Wivel A. From Small State to Smart State: Devising a
Strategy for Influence in the European Union. In: Small States in Europe. Eds. R. Steinmetz and
A. Wivel. Farnham: Ashgate, 2010, pp. 15–29 and Grøn C. H. and Wivel A. Maximizing Influence
in the European Union after the Lisbon Treaty: From Small State Policy to Smart State Strategy.
Journal of European Integration. 2011, vol. 33, no. 5, pp. 523–539.
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Introduction
An old Swahili saying is sometimes used to illustrate the predicament
of small states in international relations: ‘When two elephants fight, the
grass suffers, and when the same two elephants make love, the grass also
suffers’, i.e. no matter whether the great powers go to war or cooperate, small
states tend to fall victim. However, whereas this might have been the case
in the past, today small European states may pursue their interests in ways
that allow them to pull their weight. Power asymmetry is less important in
a stable and peaceful political order such as the European Union. A stable
peace leaves the small states with more room for manoeuvre in their foreign
policy, because the consequences of wrong or risky decisions are less likely
to be fatal for the security of the state. For this reason small European states
are likely to thrive if they take advantage of the strategic opportunities
provided by the European Union.
The difficult question is how to do this most effectively, i.e. how do small
states optimize their interests in the European Union? This article seeks to
answer this question by proceeding in four steps. First, I discuss how to
define small state interests. Second, I describe how small states have sought
to optimize these interests in the past. Third, I ague how small states may
optimize their interests more effectively. Finally, I discuss the future prospects
for optimizing small state interests in the European Union.

Defining small state interests
A small state can be defined as the weak partner in an asymmetric
relationship. Power asymmetry may be related to military, economic or other
factors, and is typically a combination of a number of these. For this reason,
small states are states that are ‘stuck with the […] power configuration and its
institutional expression, no matter what their specific relation to it is’2. In the
European Union, Germany, France and Great Britain are considered great
powers, because they are all able to change the conditions for policy-making
in Europe by acting in one way or another. The ‘Franco-German engine’
has been driving the European integration process since the early days of
the European Coal and Steel Community, to the extent that the cooperation
Mouritzen H. and Wivel A. Introduction. In: The Geopolitics of Euro-Atlantic Integration.
Eds. H. Mouritzen and A. Wivel. London: Routledge, 2005, p. 4.
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between these two countries is sometimes considered a ‘cooperative hege
mony’ over Europe.3 Britain has often taken a more intergovernmentalist
position than Germany and France, arguing the continued importance of
the nation state in Europe, and it was only when Britain changed its position on the European Union’s role as a security actor that it became possible
to develop the European Security and Defence Policy (ESDP). In contrast,
small EU member states have very little influence on the fundamental
bargaining of the European integration process, although they may exercise
important influence on specific policy areas.
What are the most important interests of small states? First, small states
need to find a solution to national insecurity. Small states are by definition
unable to rely solely on their own capabilities for protection against outside
enemies. For this reason they opt either for neutrality, aiming to keep out of
power politics, or alliance membership, aiming for protection by one or two
great powers through alliance commitments. Second, small states have an
interest in a stable security environment, although they can do little to ensure
stability themselves. Small states enjoy a smaller margin of time and error
than great powers.4 In times of crisis and war, they are more likely to ‘fall by
the wayside’.5 As a result small states tend to pursue defensive strategies
aimed at preserving the status quo, rather than running the risk of under
mining order by reaching for the stars. Third, small states have a strong
interest in levelling the playing field in international relations through insti
tutionalization. Small states benefit from institutionalization of interna
tional affairs. International institutions make traditional power capabilities
(i.e. military power) less important, because they create common rules for
all, despite disparities of power. In addition, institutions highlight the use of
power, because of the formalization of what is agreed by institution members
to be acceptable behaviour. Thus, international institutions help to level the
playing field of international relations and therefore small states have a strong
interest in institutionalization.6
3
Pedersen T. Germany, France and the Integration of Europe: A Realist Interpretation. London:
Pinter, 1998.
4
Jervis R. Cooperation under the Security Dilemma. In: World Politics. 1978, vol. 30, no. 2,
pp. 172–173.
5
Waltz K. N. Theory of International Politics. Reading. Mass.: Addison-Wesley, 1979, p. 118.
6
Neumann I. B., Gstöhl S. Introduction: Lilliputians in Gulliver’s World? In: Small States in
International Relations. Eds. C. Ingebritsen, I. B. Neumann, S. Gstöhl and J. Beyer. Seattle: University
of Washington Press, 2006, p. 20.
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Lessons from the past
The limited military resources of small states have historically left them
with two basic options in international relations: hiding and binding. Small
states following a hiding strategy aim to stay out of trouble by staying out of
sight. Their aim is not to get entangled in the quarrels of the great powers.
The first lesson for small states was the vulnerability of the hiding strategy.
This became apparent during the two World Wars in the 20th century, when
it proved to be an inefficient instrument to avoid entanglement in the conflict
between the great powers, or avoid occupation for many of Europe’s small
states. In essence, they were pawns in the struggle between the great powers,
as they had been since the birth of the modern state system at the Peace of
Westphalia in 1648.
In addition, growing interdependence during the Cold War made it
increasingly costly to follow this strategy in Western Europe. The massive
stationing of US troops in Western Europe, combined with US economic
support conditioned on closer European cooperation, provided the necessary
incentives for the European states to start working towards an ‘ever closer
union’. From a small state perspective this new situation created historically
unique conditions for policy-making in Western Europe, which allowed
small states to pursue their interests in a fundamentally new way. In essence,
Western Europe’s post-war order took care of the three fundamental small
state interests identified above: the risk of great power war among the West
European powers was nullified, stability was ensured and institutionalization became the norm, leaving small and great powers bound by a network of formal and informal rules and commitments. This new order taught
small states a second lesson. They could no longer hide from the great
powers, but they could do something even better: bind the great powers
by committing them to the rules, regulations and norms of international
institutions. The binding strategy is more ambitious than the hiding strategy.
Whereas the primary aim of the hiding strategy is to stay out of trouble, the
primary aim of the binding strategy is to prevent trouble from occurring at
all by creating and strengthening the governance of international relations
by international rules.7
7
Wallace, W. Small European States and European Policy-Making: Strategies, Roles, Possibilities. In: Between Autonomy and Influence: Small States and the European Union. W. Wallace et al.
Oslo: Arena, 1999, no.1/99, pp. 11–26.
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History taught European small states these two important lessons, but
they should have also learned a third: great powers may be bound by insti
tutions, but only as long as this does not affect their core interests negatively.
Despite the almost universal agreement that institutional binding of the
great powers is beneficial to small states, it may prove to be counterproductive if it means infringing on the core national interests of the participa
ting great powers. Great powers may choose to take their communication
and negotiations outside the formal institutional settings and team up with
a variety of different actors in order to obtain their goals if they are dissatisfied with the formal channels of influence. Also, small states are depen
dent on great powers for the creation and strengthening of international
institutions. This is usually mirrored in the institutional decision-making
procedures, which reflect inequality in resources and transform it into in
equality in power within the institutions. Thus, international institutions
without great powers are useless, but international institutions with great
powers run the risk of becoming ‘directorates’ or ‘concerts’ with a handful
of powerful states enjoying special privileges and de facto writing the rules.
The institutional balance in the European Union reflects a fundamen
tal compromise between large and small EU member states initiated in
the Paris Treaty of 1951 and reproduced in the Treaty of Rome. Reflecting
the need to avoid the ‘hegemony of the big’ as well as the ‘tyranny of the
tiny’, and in order to strike a balance between effectiveness and democracy,
the founding members agreed on a combination of a system of weighted
votes in the Council of Ministers, the independence of supranational
institutions, and avoidance of a permanent presidency.8 Subsequent enlargements undermined this compromise by changing the composition of
small and large EU member states in favour of the smaller states, without
sufficient institutional compensation for the large states. For this reason,
it is no surprise that the bigger member states are reclaiming power in the
European Union, thereby undermining the binding strategy.

Magnette P. and Nicolaïdis, K. Coping with the Lilliput Syndrome: Large vs. Small Member
States in the European Convention. Politique Europeene. 2004, vol. 14, pp. 3–6.
8
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Optimizing small state interests
The binding approach, although historically successful, is now being
undermined by both formal and informal institutional developments in the
EU. The increased importance of qualified majority voting in the Council of
Ministers, the reduced size of the European Commission and the introduc
tion of an elected president of the European Council implicated by the Lisbon
Treaty, as well as the reduced number of seats allocated to individual states
in the European Parliament as a consequence of enlargement, all threaten to
undermine the formal channels of influence traditionally favoured by small
member states. Moreover, informal developments such as the increasingly
contested authority of the European Commission and the presence of
great power directorates in EU policy-making threaten to marginalize the
influence of small EU member states.
How should small states respond? One answer is by use of a socalled smart state strategy. A smart state strategy has three fundamental
characteristics. First, goals and means must be highly focused and sharply
ordered in accordance with the preferences of the state. Small states do
not have sufficient resources to pursue a broad political agenda with many
different goals. They must therefore focus their resources and signal their
willingness to negotiate and compromise on issues that are not deemed to
be of vital importance. Second, small states must present their initiatives
as being in the interest of the Union as a whole, i.e. as serving the shared
interests of member states. Thus, political initiatives from small EU member
states should avoid conflict with existing EU initiatives or political proposals
from any of the big EU member states. Ideally, they should be presented
as a specific solution to a general challenge and build a coalition aiming to
meet this challenge. Finally, small states launching policy initiatives should
position themselves as ‘honest brokers’, mediating the different interests in
order to achieve consensus. This will provide small states with agenda-setting
powers not otherwise at their disposal.
The binding strategy essentially accepts the weakness of small states as
the point of departure for strategies aiming at ‘damage control’, i.e. limiting
the negative consequences stemming from the deficit of traditional ‘hard’
power resources of small states by limiting the actions of the great powers.
In essence, the aim is to restrain the ‘hard power’ of other actors. In contrast,
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a smart state strategy exploits the weakness of small states as a resource for
influence. The aim is to unleash the ‘soft power’ of the small states. In an
institutionalized environment such as the European Union, knowing how
to play the game may be almost as important as the cards you are dealt.
Therefore, ‘[s]oft power — getting others to want the outcomes you want —
co-opts people rather than coerces them’ 9 and is essential for small state
success in influencing EU policy-making. This makes them less dependent
on traditional institutional channels of influence. Instead, they rely more on
their own ‘soft’ competencies. But which competencies are most important
for small states to succeed in influencing EU policy-making in the future?

Prospects for the future
Three competencies will be of vital importance for small state influence
in the EU in the coming years. The first competency is the ability to build
coalitions. Small states need to build consensus around issues, which do
not conflict with any major initiatives or those of any of the big member
states. This process involves picking the right issue as well as forging a viable
coalition. In contrast, ad hoc responses to current events are likely to have
only marginal impact. The right issue should ideally be one where the small
state has an interest in brokering a compromise, as well as the necessary
competencies to make an impact. The right coalition should ideally be one
consisting of both small states and great powers, and actors representing the
most important ideological and geographic interests of the organization.
The second competency is technical expertise, which may compensate
for the lack of hard power resources in particular issue areas. This expertise
may be related to particular issue areas where the small state has experience
(e.g. energy, climate, peacekeeping), or it may be administrative. Technical
expertise will be most valuable in low politics, where national interests are
not directly at stake, and in the day-to-day preparations of political meetings
or in the implementation of political decisions, where expertise may be used
to underpin the consistency and reasonability of arguments. It will be less
valuable in negotiations at international summits and when high politics are
at stake, e.g. in international security crises.
9

Nye J. Soft Power. New York: Public Affairs, 2004, p. 5.
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The third competency is timing. If expert knowledge is to be translated
into influence it needs to be delivered at the right time. This involves building
a strong reputation within selected policy areas, because the limited resources of small states mean that they need to rely more on reputation
than great powers. In addition, if small states are to maximize influence of
particular policy proposals they need to play into the political discourses
of the great powers. Small states are rarely agenda-setters in the European
Union, but they may take advantage of the agendas already set by more
powerful actors by positioning their own specific policies and proposals as
answers to questions raised by others.
Accepting that ‘the strong do what they have the power to do and the
weak accept what they have to accept’, small states have typically followed
pragmatic policies responding to the agenda set by near-by great powers
and external developments, rather than formulating and pursuing their own
strategic goals.10 Despite a deeply institutionalized European Union, limited
resources and asymmetric power relations continue to restrain the actions
of small states in Europe. However, by use of a smart state strategy small
states may increase their influence on EU policy-making in the future.

10
Thucydides (trans. R.Warner), History of the Peloponnesian War, London and New York:
Penguin Books, 1972, p. 302.
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The article examines the collapse of the Icelandic economy and its political
and economic implications. It makes an attempt to explain the reasons
for the swift and unexpected crash and how the present government has
addressed economic vulnerability by seeking membership of the European
Union. The article argues that a small state, like Iceland, needs economic
and political external shelter in order to cope with the increased risk of
the international economy. Furthermore, it claims that Iceland has always
enjoyed shelter or protection from its larger neighbours and that the
European Union, at present, provides such shelter.
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Raksta mērķis ir izvērtēt Islandes ekonomikas sabrukumu un tā ekonomiskās un politiskās sekas. Raksta gaitā tiek aplūkoti negaidītā sabru
kuma iemesli un tam sekojošie valdības centieni mazināt ekonomisko
ievainojamību, iesniedzot pieteikumu integrācijai Eiropas Savienībā.
Autors uzskata, ka Islandei kā mazai valstij ir nepieciešams ekonomisks
un politisks patvērums, lai veiksmīgi tiktu galā ar starptautiskās ekono
mikas radītajiem izaicinājumiem. Turklāt rakstā tiek apgalvots, ka lielās
valstis iepriekš Islandei šādu patvērumu vienmēr ir nodrošinājušas un ka
patlaban to varētu darīt Eiropas Savienība.
1
The article is based on a previously published paper by the author: Thorhallsson B. Domestic
buffer versus external shelter: viability of small states in the new globalized economy. European
Political Science. 2011, vol. 10, no. 3, pp. 324-336.
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Introduction
The aim of the paper is to address the collapse of the Icelandic economy
and its political and economic implications. The key consideration is what
Iceland and other small states can learn from the experience. The discussion
will be framed within the common claim that small states need to align
themselves with more powerful states or the protecting framework of regio
nal or international institutions. In other words, they need economic shelter
in order to address their economic vulnerability and to run a sustainable
economy in the fluctuating international economy, and political shelter to
protect themselves from aggressive larger neighbours. The paper is divided
into three parts apart from the introduction and conclusion. First, it briefly
examines the political implications of the economic collapse. Second, it
analyses the economic implications and lessons other small economies may
draw from the Icelandic experience. Third, it deals with Iceland’s quest for
shelter, i.e. the EU membership application after the crash. It places Iceland’s
present search for shelter in a historical context and argues that Iceland, as
a small state, has always been shielded by its larger neighbours. The con
cluding chapter summarizes the main findings.

Political implications
Iceland’s economic collapse in the autumn of 2008 is bound to have
significant political and economic implications in the years to come. It not
only brought about an overnight economic crash, it triggered weeks of
violent protests in the street of Reykjavik — for the first time in Iceland’s
history — the collapse of the government and a general election. The crash
created a deep wound to the core function of the state and society, with
confidence in politicians, political parties, the government and the state’s
national bureaucracy, as well as the media falling dramatically.2
2
National survey: Confidence in institutions and public offices drops substantially. March 3,
2011, http://www.capacent.is/?pageid=f558dff6-6f3c-47be-b55c-52320e96fa76&NewsID=
e9171766-53ce-4a59-9f5c-9649e0554883 (“Capacent“ home page; date accessed March 29, 2011)
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The heated debates in the Althingi (the national parliament) and in
society at large indicate more tension than ever between competing interests
on issues such as the EU application, IMF assistance, the Icesave agreements3,
the process of amending the constitution, rescue packages for households
and companies, budget cuts and tax increases, and finally a decision by a
parliamentary majority to press charges before a Court of Impeachment
against the former Prime Minister for allegedly failing to prevent the financial
crash. Moreover, political stability has been shaken by unexpected moves by
the President of Iceland to reject, on two occasions, the Icesave agreements
approved by the Althingi. A decisive majority rejected the Icesave agree
ments in a referendum initiating from the President’s refusal to sign them.
Furthermore, the creation of an unstable government — the first ever
left of centre government in Iceland — after the crash has added to the
political instability. The Social Democratic Party (SDP) became, for the first
time, the largest political party and created a majority coalition government
with the victorious Left Green Movement (LGM). The coalition has been
shaken by rivalries within the LGM and a split of the Movement. The SPD
had made an application for membership of the European Union (EU) its
main election goal and its plan for economic recovery was based on EU
membership — including adopting the euro. It managed to get the LGM to
approve an EU application (despite the Movement’s outright opposition to
membership) since a number of parliamentarians opposing the government
support an accession process. The EU negotiations have been relatively
smooth regardless of severe domestic opposition to EU membership, the
Icesave dispute and the government’s reluctance to adjust to the Union’s
demands in the agrarian sector and its fishing (mackerel) dispute with
the Union. The Social Democratic Party is the only party advocating EU
membership and has a difficult task ahead to convince voters and other
political parties to proceed with the application and approve an accession
3
The Icesave dispute is centred on the retail creditors of the “Icelandic bank”, “Landsbanki”
which offered online savings accounts under the Icesave brand in Britain and the Netherlands.
“Landsbanki” was placed into receivership by the Icelandic government early in October 2008. As
a result, more than 400,000 depositors with Icesave accounts were unable to access their money for
at least 6–8 weeks, i.e. until the governments of Britain and the Netherlands guaranteed them access
to their money. On the other hand, deposits in Iceland were guaranteed by the Icelandic government from the beginning and generally available.
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treaty in a referendum — planned after the completion of the negotiation.
At present, the conservative Independence Party, traditionally the most
influential political party in the country, and the centre agrarian Progressive
Party firmly oppose membership of the EU — though influential figures
within them, including parliamentarians, support accession.4
That all said the Icelandic economy is back on track after a remarkably
quick recovery. The welfare state and centralized bargaining has without
doubt eased the economic shock, by protecting the most vulnerable in
society, preventing many companies and households from bankruptcy,
avoiding massive unemployment and skyrocketing inflation, etc.5

Economic implications: A lesson for small states
The collapse of the Icelandic financial sector and the króna (ISK) re
sulted in a sharp turn from a booming economy to an economic crash.
Iceland’s economy came to a standstill and the Icelandic Central Bank only
provided foreign currency for the import of food, medicine and petrol.6 The
government and its central bank did not have resources available to defend
the financial sector, which meant that saving the banks was not an option.
Underestimated risk of foreign currency shortage and later lack of access
to foreign currency contributed significantly to the crash.7
The government had been unable to seek substantial external assistance
from neighbouring countries and international organisations prior to the
crisis in order to strengthen its capacity to defend the currency and the
banks. Furthermore, the government had severe difficulties in guaranteeing
external assistance when the financial crisis hit the country with full force.
The case of Iceland fits perfectly into the picture of a vulnerable small
economy. It has undergone distinct cycles depending on the success of the
4
Thorhallsson B. and Rebhan C. Iceland’s Economic Crash and Integration Takeoff: An End to
European Union Scepticism? Scandinavian Political Studies. 2011, vol. 34, no.1, pp. 53–73.
5
See more details in Thorhallsson B. and Kattel R. New-Liberal Small States and Economic
Crisis: Lessons from Democratic Corporatism. Journal of Baltic Studies, 2012 (forthcoming).
6
Temporary modifications in currency outflow. 2008, http://www.sedlabanki.is/?PageID=
287&NewsID=1892 (Central Bank of Iceland home page; date accessed May 28, 2009).
7
Guðmundsson M. The International Financial Crisis. (Ic. Hin alþjóðlega fjármálakreppa)
In: Skírnir: Tímarit hins íslenska bókmenntafélags. Ed. H. Guðmundsson. Reykjavík: Hið íslenska
bókmenntafélag, 2009, pp. 35–51.
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fishing industry at any given time.8 The remarkable rise of the banking sector
in the first decade of the twenty-first century — which had assets valued
of over 10 times Iceland’s GDP in autumn 20089 and, for the first time,
contributed more to GDP than the fishing industry in 200710 — made Iceland
even more exposed to the fluctuating international economy.
The British government used its anti-terrorist rules to take control of
assets held in Britain by the beleaguered Icelandic banks.11 Tense relations
followed between the two countries. European states demanded full payback
from the Icelandic government to their citizens’ savings lost in the branches
of the Icelandic banks. The International Monetary Fund (IMF) finally
came to the rescue, a few weeks into the crisis after Iceland had given in
to British and Dutch demands badly hit by Icesave. However, the Icesave
dispute dragged on and the IMF did not initiate its assistance until a year
later, i.e. until Iceland had finalized a deal with Britain and the Netherlands.
According to the IMF, its member states, including the long-standing friends
and closest neighbours of Iceland, the Nordic states, refused to lend Ice
land money until the dispute had been settled.12 Hence, the IMF could not
initiate its assistance since their loans were part of the IMF’s rescue package.
Moreover, in January 2010, Britain, the Netherlands and the Nordic states
yet again blocked the IMF assistance after the President of Iceland refused
to sign the Icesave agreement. These events raise the question of whether the
Icelandic government failed to guarantee its citizens sufficient economic and
8
Jónsson G. Economic development and economic growth in Iceland from 1914-1960. (Ic.
Hagþróun og hagvöxtur á Ísland 1914–1960) In: Frá kreppu til viðreisnar: Þættirum hagstjórn á
Íslandi á árunum 1930–1960. Ed. J.H. Haralz. Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2002,
pp. 9–39.
9
Information from the Chief Economist and Director of Economics Department at the Central Bank of Iceland. 2010, (Central Bank of Iceland home page; day accessed January 28, 2010).
10
	Capital goods. (Ic. Framleiðsluuppgjör) 2009a, http://hagstofan.is/?PageID=758&src=/
temp/Dialog/varval.asp?ma=THJ08101%26ti=Hlutur+atvinnugreina+%ED+landsframlei%F0slu+
1973%2D2008+%26path=../Database/thjodhagsreikningar/framluppgj_ISAT01/%26lang=3%26un
its=Hlutfall (Statistics Iceland home page; day accessed June 2, 2009).
11
Donaldson K. and Vina G. U.K. Used Anti-Terrorism Law to Seize Icelandic Bank Assets.
Bloomberg. October 9, 2009, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601102&sid=aXjIA5N
zyM5c (Bloomberg home page; day accessed May 26, 2009).
12
Letter from IMF Managing Director to Open Civil Meetings. November 12, 2009, http://
www.imf.org/external/np/vc/2009/111209.htm (International Monetary Fund home page; day accessed December 10, 2009).
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political shelter in order to prevent the economic crash, obtain assistance
after the crisis hit, and rebuild the economy.
The Icelandic financial sector had made full use of the liberalisation of
the sector and free movement of capital within the European Economic Area
(EEA) after privatisation. Icelandic banks had borrowed massively abroad
in order to buy foreign banking assets, leveraging their capital base several
times over. Also, Iceland’s extremely high net foreign debt ratio added to its
vulnerability13 and the rise of the financial sector resulted in a multiplication
of the size of inward and outward FDI.
In the first half of 2008, the Icelandic Central Bank sought assistance
from the European Central Bank and the member states’ central banks,
but found their doors closed.14 Also, to the surprise of Icelandic decisionmakers, the US government and its Central Bank was not willing to help
out — despite providing the other Nordic states with swap facility arrange
ments they could draw upon if necessary.15 The US government simply
expressed relief when the Russian government hinted that it was willing
to bail Iceland out with a substantial loan after the crisis hit. On the other
hand, a number of European states formally made their concerns about the
potential Russian influence in Iceland known to the Icelandic government.
This was at least the case of France, Poland and all the other Nordic states.16
The collapse of the banking system was severe. The Icelandic currency,
the króna, depreciated more than most small state currencies. The deprecia
tion substantially increased the debt burden borne by those households
and firms that had borrowed in foreign currency. The depreciation had
substantial inflationary effects and unemployment rose to its highest level

Gros D. Iceland on the brink? Options for a small, financially active economy in the current financial crisis environment. CEPS Policy Briefs. April 7, 2008, http://shop.ceps.eu/BookDetail.
php?item_id=1635 (CEPS home page; day accessed August 25, 2008).
14
Currency swap agreements and attempts to reinforce the foreign exchange reserves. (Ic.
Gjaldeyrisskiptasamningar og viðleitni til eflingar gjaldeyrisforða) 2008b, http://www.sedlabanki.
is/?PageID=287&NewsID=1890 (Central Bank of Iceland home page; day accessed March 15,
2012).
15
Nordic central banks extend currency swap agreements. (Ic. Norrænir seðlabankar framlengja gjaldmiðlaskiptasamninga) 2008c, http://www.sedlabanki.is/?PageID=287&NewsID=1969
(Central Bank of Iceland home page; day accessed May 29, 2009).
16
Discussion about the possible Russian bailout loan. Personal communication. US Embassy
in Reykjavik. March 10, 2009.
13
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ever.17 The surplus on external trade has not provided the króna with the
expected support and it is still bound by heavy currency restrictions. The
case of Iceland indicates that small states are as ever, if not more than ever,
bound to the fortress of the international economy. This seems specially the
case due to the instability of the international financial sector.

A small state’s quest for shelter: The European route
Iceland sought shelter in the European integration process in 1970 when
it joined EFTA, ten years after its creation, as a policy response to an
economic downturn. EFTA membership paved the way for a bilateral free
trade agreement with the European Economic Community (EEC), signed
two years later. Iceland sought further economic shelter within the EU framework by joining the EEA in 1994. EEA membership provided Iceland with
tariff-free access for over 96 percent of its fish exports to the Common
Market.18 The Icelandic government still did not consider EU membership
like the other EFTA states, the reason being that EEA membership was seen
as being highly beneficial to the economy and, in fact, more beneficial than
outright EU membership. EU membership was seen by nearly all politicians
as entailing considerable strain on the fishing and agricultural sectors. The
conservative Independence Party, which had taken the decision not to
follow the other Nordic states and apply for EU membership in 1992, also
disapproved of transferring decision-making concerning monetary policy
and free-trade agreements to the EU supranational bodies and, in general,
transfer of sovereignty to Brussels. Moreover, the Independence Party, the
largest party leading all governments from 1991 until 2004 and in office until
January 2009, was split on the EEA, and its leadership stifled all discussion
17
The labour market. (Ic. Vinnumarkaðurinn) 2009b, http://hagstofan.is/?PageID=637&src=/
temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN04204%26ti=Skr%E1%F0ir+atvinnulausir+og+hlutfall+%FEei
rra+af+mannafla+eftir+m%E1nu%F0um+1980%2D2009%26path=../Database/vinnumarkadur/
atvinnuleysi/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi/hlutfall (Statistics Iceland home page; day accessed
June 1, 2009); Statistics Iceland. (Ic. Hagstofa Íslands) Distribution of labour and labour force. (Ic.
Atvinnuskipting og vinnuafl) In: Icelandic Historical Statistics. (Ic. Hagskinna: Sögulegar hagtölur um
Ísland) Eds. G. Jónsson and M. S. Magnússon. Reykjavík: Hagstofa Íslands, 1997, pp. 243–246.
18
Thorhallsson B. and Vignisson H. Th. The special relationship between Iceland and the
United States of America. In: Iceland and European Integration: On the Edge. Ed. B. Thorhallsson.
London: Routledge, 2004, pp. 119–121.
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of a possible application for EU membership in order to prevent an outright
split of the party.19
However, Iceland joined the Schengen scheme (2001), along with Nor
way, after the Nordic EU member states made it a precondition for keeping
the Nordic Passport Union functioning. Membership of Schengen has
provided Iceland with a more important shelter than was initially anticipated,
due to the importance of police collaboration as increased international
crime has affected the country.20
In spring 2008, the rapid fall of the Icelandic króna had already sparked
a heated debate about the feasibility of adopting the euro and EU membership. The entire business community demanded a currency change — the
fishing industry insisting on a currency change without joining the EU. Em
ployers’ associations, except for the fisheries and agricultural organisations,
requested an immediate EU application, as did the main labour union.21 In
July 2009, the new Icelandic government applied for membership of the EU,
referring to the need for Iceland to join the Economic and Monetary Union
(EMU) and adopt the euro.
Historically, Iceland has enjoyed shelter provided by its more powerful
neighbours since the Settlement in the 9th and 10th centuries. The Norwegian
Kingdom ensured an essential link to the outside world, before and after
formal placement under the Norwegian crown, by guaranteeing sailing
to and from the island until the end of the 14th century. In the following
centuries, Iceland had some economic shelter from European sailors and
merchants, who provided important trade links with Europe in times of
a limited or non-existent domestic fleet. However, Iceland was part of the
Danish Kingdom until the mid-twentieth century (after a merger of the
Norwegian and Danish Kingdoms at the end of the 14th century). Iceland
became a sovereign state in 1918 but still enjoyed a measure of cover by
the Danish government. For instance, the Danish Foreign Service handled
19
Thorhallsson B. Icelandic European Policy: Policy making, conflict and consequences.
(Ic. Evrópustefna íslenskra stjórnvalda: Stefnumótun, átök og afleiðingar) In: Uppbrot hugmyndakerfis: Endurmótun íslenskrar utanríkisstefnu 1991–2007. Ed. V. Ingimundarson. Reykjavik: Hið
íslenska bókmenntafélag, 2008a, pp. 83–101.
20
Ibid.
21
Thorhallsson B. The influence of ideology on the European policy of the Independence
Party. In: Rannsóknir í félagsvísindum IX. Eds. G. Th. Johannesson and H. Björnsdóttir. Reykjavik:
The Social Science Research Institute, 2008b, pp. 15–26.
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Iceland’s external relations until 1940 — despite foreign affairs being in the
hands of the Icelandic government — due to the non-existence of a foreign
service in Iceland.
The US government took over from the Danes early in the Second
World War and provided substantial economic and trade shelter until the
late 1960s and defence in the form of a military presence in the country
until 2006. The US government, from the beginning, provided Iceland with
considerable aid (much higher than other European states received, per
capita), beneficial loans, monetary donations and favourable trade (most
favoured nation) deals with US companies and guaranteed Icelandic exports.
Moreover, the US built the International Airport in the country and paid
the cost of running it, as well as for the expensive military and civil radar
surveillance system until 2006.22 The political shelter provided by the US
was also a decisive factor in Iceland’s successes in extending its exclusive
economic zone to 200 nautical miles. Britain and other European fishing
nations hesitated to use their full force against Iceland’s rigorous extensions
of its economic zone due to the US government’s and NATO’s concerns about
the future of the military base in the country.23

Summary
The Icelandic government’s rapid implementation of a neo-liberal
agenda from the early 1990s made the Icelandic economy and society ex
tremely vulnerable to external shocks. Small state governments do have a
choice whether or not they adopt cautious policies, for instance, build on
sharing risk with other member states in the European Union or unilaterally
sign up for the laissez-faire agenda, which magnified the risk of being small
in the case of Iceland.
Small states need economic and political shelter to prevent risk from
emerging and spiralling into catastrophe. Icelandic governments have sought
shelter within the framework of European integration in order to guarantee
22
Thorhallsson B. and Vignisson H. Th. The special relationship between Iceland and the
United States of America. In: Iceland and European Integration: On the Edge. Ed. B. Thorhallsson.
London: Routledge, 2004, pp. 119–121.
23
Ingimundarson V. Fighting the Cold War in the Cold War: Iceland’s Challenge to the Western Alliance in the 1970s. The RUSI Journal. 2003, pp. 91–92.
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access to the European market and to respond to economic downturns.
Iceland took full part in the liberalisation of its financial sector through
the EEA Agreement, but failed to seek the shelter needed to protect the
foundation of the sector itself in time of crisis, and so, in fact, the foundation
of its own economy. Moreover, when Iceland was bullied by Britain and the
Netherlands, the EU and all its member states, including the Nordic states,
stood by them, by interpreting EEA rules in their favour, i.e. concerning re
imbursement for creditors’ guarantees. Iceland was not a formal member
of the club, the European Union, and was faced with bilateral talks instead
of having the political shelter of the EU multilateral framework. The EU
member states allied with Britain and the Netherlands in hindering Iceland
from enjoying the IMF shelter and assistance from the EU and Norway in
order to force Iceland to surrender.
Iceland became an outsider in the international community — and
now without US shelter. For instance, Britain never used full military and
diplomatic force against Iceland during the Cod Wars, despite all the tem
ptations, because of Iceland’s shelter from the US and NATO. Nowadays,
Britain does not hesitate to use anti-terrorist law against Iceland and prevent international economic assistance. Thus, Iceland needs to seek economic
and political shelter within the formal EU institutional framework in order
to run a sustainable economy and reliable currency.

Eiropas Savienības ārpolitika un
mazās dalībvalstis: Austrumu
partnerības piemērs
Anete Kārkliņa,
politoloģe

The purpose of the article is to clarify how small states can act and interact
within one of the Common Foreign and Security Policy areas — European
Neighborhood policy. The salience of the EU’s foreign policy has increased
over the past years, therefore it is necessary to look into possibilities for
small states to shape the EU’s external relations. This paper consists of
two chapters. The first chapter assesses the role of small states in the EU
and their diplomatic strategies. The second chapter evaluates European
Neighborhood policy, comparing its Eastern and Southern flanks. An
overview of the ability of small Member States to influence the ENP is
provided.
Keywords: European Neighborhood policy, foreign policy, small EU
Member States.
Raksta mērķis ir izpētīt ES mazo dalībvalstu iespējas ietekmēt Kopējo
ārējo un drošības politiku. Pēdējos gados ES ir notikusi ciešāka integrācija
ārpolitikā, tāpēc ir nepieciešams izvērtēt mazo valstu iespējas veidot
ES ārpolitiku. Raksts sastāv no divām daļām. Pirmajā raksta daļā tiek
analizēta mazo valstu loma ES ietvaros, kā arī tām pieejamās diplomātiskās
stratēģijas. Savukārt otrajā daļā tiek izvērtēta Eiropas Kaimiņu politika,
salīdzinot austrumu un dienvidu virzienus, tādējādi sniedzot atbildes uz
jautājumiem par mazo valstu ietekmi šajos virzienos.
Atslēgvārdi: ārpolitika, Eiropas Kaimiņu politika, ES mazās dalībvalstis.
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Kopējās ārējās un drošības politikas (KĀDP) izveide jau ilgu laiku
bijusi viens no ambiciozākajiem ES mērķiem, jo ārpolitiskie jautājumi vien
mēr bijuši politiski jutīgi un saistīti ar būtiskāko valsts pamatelementu —
suverenitāti. Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā ir mainījies KĀDP
ietvars. Institucionālo izmaiņu pamatā, kas attiecas uz KĀDP, ir vēlme celt
tās funkcionēšanas kvalitāti, vienlaikus stiprinot sadarbību starp dalībvalstīm un ES institūcijām, veidojot vienotāku ārpolitiku. Tomēr, jo vienotāka
kļūst ES ārpolitika, jo aktuālāks kļūst jautājums par dalībvalstu ietekmi un
interešu pārstāvniecību ES institūcijās. Šis jautājums īpaši aktuāls kļūst,
runājot par mazajām ES dalībvalstīm, jo ietekmes īstenošanas procesā liela
nozīme ir valsts ekonomiskajai un politiskajai kapacitātei. Tā kā pēc divām
pēdējām paplašināšanās kārtām ES pievienojās liels mazo valstu skaits,
aktualizējās jautājums par to darbības iespējām KĀDP jomā. Tas ir būtiski,
jo mazajām valstīm var būt sarežģīti pārliecināt citus dalībniekus darboties
saskaņā ar to izvirzītajiem ārpolitikas mērķiem. Tas liek uzdot jautājumu,
kādas ir mazo valstu iespējas ES ārpolitikas ietvaros?

Mazo valstu darbības stratēģijas vienotas ES
ārpolitikas kontekstā
Pastāv vairākas mazo valstu definīcijas, un viena no tām pauž ideju,
ka mazas valsts pazīme ir ierobežots varas potenciāls jeb spējas un resursi
ietekmēt un veidot sev vēlamu ārpolitikas virzienu. Mazas valsts ierobežotās spējas izpaužas gan faktā, ka tā nespēj iespaidot lielvalstis drošības
politikā, gan aizstāvēties pret sev nevēlamu lielvalstu rīcību.1 Tieši šo iemeslu
dēļ mazajām valstīm ir ļoti svarīgi iesaistīties ES KĀDP pilnveidošanā un
attīstības virzīšanā, tomēr ierobežotais varas potenciāls apgrūtina mazu
valstu iespējas realizēt ietekmi.
Vērtējot, kāda ir mazo valstu loma ES KĀDP, ir svarīgi izprast, kādi
faktori galvenokārt ietekmē valsts spēju darboties. Nozīmīgs aspekts
ir valstu spēja izmantot tās rīcībā esošos instrumentus un gudri spēlēt
1
Elman M. The foreign policies of small states: challenging neorealisms in its own backyard.
British Journal of Political Science. 1995, no. 25, p. 172. Citēts no Štamers G. Mazas valsts jēdziens un
pētījumi starptautisko attiecību teorijā: īss apskats. Latvija pasaules politikā: iespējas un ierobežojumi.
2001, 10.–20. lpp. http://www.mfa.gov.lv/data/ANO/p/latvija_pasaules_politikaa.pdf (LR Ārlietu
ministrijas mājas lapa; aplūkota 03.02.2012.).
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starptautisko spēli. Savukārt tas, vai valsts ir spējīga rīkoties gudri, lielā
mērā ir atkarīgs no sadarbības starp nacionālā līmeņa institūcijām. Īpaši
jāuzsver ekspertu nepieciešamība gan nacionālajā, gan pārstāvniecības
līmenī, kas nosaka to, cik prasmīgi un efektīvi tiks lobētas konkrētās valsts
intereses. Ja runa ir par mazo valstu iespējām lobēt savas ārpolitikas pri
oritātes, būtiska problēma ir nelielie cilvēkresursi. Lai valsts spētu ietekmēt
lēmumu pieņemšanas procesu, ir nepieciešama aktīva lobēšana, bet balso
jums ir atkarīgs no jautājuma svarīguma. Šeit rodas dilemma, jo, kas vienai
valstij var šķist svarīgi, otrai ne. Mazo valstu ambīcijas parasti ir mazākas, jo
tās apzinās, ka to ietekme ir mazāka nekā lielajām valstīm, tāpēc ļoti svarīga
ir koalīciju veidošana, kas ir laikietilpīgs un sarežģīts process. Tādējādi mazās valstis var iegūt balsu vairākumu, kas ļauj tām virzīt savas intereses. Ja
maza valsts nav pietiekami aktīvi strādājusi pie skaidru prioritāšu noteikša
nas un interešu virzīšanas, visticamāk, tā nepanāks savu.
Mazajām valstīm ir ļoti svarīgi prast izmantot pareizos instrumentus
savu interešu virzīšanā ES institucionālās sistēmas ietvaros. Instrumentus,
ar kuru palīdzību mazās valstis var palielināt savu ietekmi, var iedalīt divās
daļās, pirmkārt, oficiālajos jeb institucionālajos un, otrkārt, neformālajos
instrumentos. Oficiālās ietekmes iespējas ietver institucionālās procedūras,
kuras darbojas caur nacionālās pārstāvniecības orgāniem ES struktūrās, kā
arī piedalīšanos lēmumu pieņemšanā. Savukārt neformālie ietekmes instru
menti ietver lobēšanu, nacionālo ekspertu tikšanos reģionālā un ES līmenī
neformālā gaisotnē, kā arī savstarpējas gan divpusējas, gan daudzpusējas
diskusijas, kuras nodrošina informācijas apmaiņu. Tomēr būtu svarīgi uz
svērt, ka neformālie kontakti ES līmenī nav pastāvīgi. Tā ir būtiska problēma,
raugoties no mazo valstu skatu punkta, jo tās cieš no cilvēkresursu trūkuma. Ja Latvija vēlas sekmīgi ietekmēt lēmumu pieņemšanu ES, ir nepie
ciešams izmantot neformālos ietekmes kanālus. Protams, ārkārtas situācijās
var izmantot arī galējus līdzekļus, piemēram, atteikties ratificēt kādu starp
valdību līgumu, kas, neapšaubāmi, ietekmē situāciju ES politiskajā vidē, taču
tam var būt arī neprognozējamas sekas.
Gan formālo, gan neformālo ietekmes instrumentu izmantošana pēc
būtības paredz diplomātisko līdzekļu pielietojumu ārpolitikas mērķu sa
sniegšanai. Diplomātijas galvenais mērķis ir sekmēt valsts ārpolitikas īste
nošanu. Diplomātijai ir būtiska nozīme arī KĀDP ietvaros, tomēr kopējās
ārpolitikas veidošanā un īstenošanā būtisku lomu spēlē arī ES institūcijas.
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Tas nozīmē, ka valstīm ir jāspēlē diplomātiskā spēle vairākos virzienos. Jāuz
sver, ka institūciju ietekme ir spēcīgāka attiecībā uz mazajām dalībvalstīm,
jo mazās valstis ir daudz ievainojamākas attiecībā pret dažādām pārmaiņām
nekā lielās valstis, un tas ir iemesls to ierobežotajām darbībām, kā arī liek
tām atbalstīt starptautisko sadarbību. Tādējādi būtisks ir jautājums, vai mazas valstis prot pietiekami prasmīgi iesaistīties ES lēmumu pieņemšanas
procesā, ņemot vērā ierobežoto pārstāvniecību EK, Eiropas Ārējās darbības
dienestā, kā arī grūtības valstu interešu saskaņošanas procesā?
Mazajām valstīm ir pietiekami daudz iespēju ietekmēt ES ārpolitiku,
taču ļoti svarīgi ir ietekmi realizēt gudri un atbilstoši konkrētajai situācijai.
Mazajām valstīm par labu nāk tas, ka lielās valstis neuzskata tās par nopietnām konkurentēm. Mazās valstis šo priekšrocību var izmantot savās inte
resēs, jo tām ir lielāka rīcības brīvība izvirzīt iniciatīvas, veidot koalīcijas un
darboties kā mediatoriem. Gudras valsts stratēģija ietver skaidri noteiktus
mērķus un instrumentus, kā šos mērķus sasniegt. Šādai stratēģijai ir trīs no
zīmīgākie elementi. Pirmkārt, mazajām valstīm ļoti svarīgi ir celt gan koordinācijas, gan administratīvo kapacitāti. Otrkārt, katrai mazai valstij ir
jāatrod sava darbības niša, un tās ietvaros jāuzkrāj kompetence. Šādi rīko
joties, maza valsts var iegūt nepieciešamo reputāciju. Treškārt, ir svarīgi vei
dot ilgtspējīgu ietekmes realizēšanas sistēmu.
Tomēr ir būtiski uzsvērt, ka ES mazās dalībvalstis ir ļoti heterogēns valstu kopums. Tās vieno mazais balsu skaits Padomē, vāja kaulēšanās spēja,
neliela administratīvā un cilvēkresursu kapacitāte, kas rada grūtības ietek
mēt ES politiku, tomēr to attīstības līmenis ir ļoti dažāds, raugoties no eko
nomiskās, politiskās, kā arī normatīvās perspektīvas un vēstures pieredzes.
Piemēram, pat valstīm ar tik līdzīgu attīstības pakāpi un vēsturisko pieredzi
kā Latvijai, Lietuvai un Igaunijai ir visai atšķirīgas nākotnes vīzijas. Lietuva
vienmēr virzījusies uz sadarbību ar Poliju, Igaunija ir sekojusi Ziemeļvalstu
paraugam, turpretim Latvija atbalsta Baltijas valstu savstarpēju sadarbību.
Mazajām valstīm ir ļoti svarīgi, pirmkārt, būt atbildīgām, veidot stabilus
sadarbības tīklus, prast pielietot nemateriālos resursus, piemēram, zināšanas un ekspertīzi, kā arī rīkoties precīzi un apdomīgi, parādot savu iesais
tīšanās gribu un konkrētu darbības virzienu. Spilgts piemērs ir Beļģijas
vēlme ietekmēt ES ārpolitiku attiecībā pret Kongo Demokrātisko Republiku. Šajā jautājumā Beļģija ieņem centrālo lomu starp ES dalībvalstīm, darbojoties ar mērķi panākt, lai ar Kongo Demokrātisko Republiku saistītie
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jautājumi arvien būtu ES dienaskārtībā, turklāt tā saglabā un attīsta bilate
rālas attiecības ar šo valsti un cenšas koordinēt savas intereses ar citām da
lībvalstīm.2 Beļģijas materiālo resursu ieguldījums ir neliels, tāpēc tā cenšas
noturēt Kongo Demokrātiskās Republikas jautājumu ES dienaskārtībā. Beļ
ģija stimulē informācijas apriti un vienprātības panākšanu starp dalībval
stīm, izstrādā civilo misiju plānus, veicina ekspertu sadarbību, kā arī cenšas
harmonizēt Lielbritānijas un Francijas intereses Āfrikas reģiona kontekstā.3
Vienlaikus Beļģija uzsver, ka tai nav nekādu slēptu politisku vai merkantilu
mērķu, tādējādi demonstrējot savu solidaritāti, uzsverot morālās vērtības
un argumentējot, ka ES ir vēsturiska atbildība palīdzēt bijušajām koloni
jām. Protams, jebkurai valstij ir sava interese, īstenojot konkrētu ārpolitikas
virzienu, tomēr mazas valsts pozicionēšanās kā vērtību un normu nesējai
ir vērtējama pozitīvi, jo tas ir viens no instrumentiem, ko mazās valstis var
izmantot.
ES dalībvalstis ir ļoti atšķirīgas pēc sava attīstības un pieredzes līmeņa,
un tas norāda, ka ikvienai valstij ir jāizvēlas sev un saviem spēkiem atbilstoša stratēģija. Mazajām, īpaši jaunajām dalībvalstīm, ir jāmācās ES stratēģisko spēli spēlēt gudri un pārdomāti, izvēloties spējīgus pārstāvjus, lobētājus
un ekspertus. Valstīm jāspēj izmantot tām sniegtās izdevības prezidentūras
institūcijas ietvaros, kad valstij ir sniegta iespēja ietekmēt ES dienaskārtību.
Kā piemērus var minēt Čehijas prezidentūras laikā nodibināto Austrumu
partnerību, Zviedrijas prezidentūras laikā noslēgto Baltijas jūras reģiona dek
larāciju, Ungārijas prezidentūras laikā panākto Donavas reģiona stratēģijas
virzību. Minētie piemēri norāda, ka mazo valstu uzdevums ir darīt savu
balsi skaidri un skaļi dzirdamu, koncentrējoties uz valstij un ES nozīmīgu
jautājumu virzīšanu. Viens no svarīgākajiem KĀDP komponentiem ir EKP
(Eiropas Kaimiņu politika), tāpēc nākamajā nodaļā tiks aplūkotas mazo
valstu iespējas ietekmēt EKP.

2
Nasra S. Weak Power, Great Influence: Small States in the EU Foreign Policy. The Case of
Belgium and Greece. April, 2010, p. 5. http://www.ies.be/files/Nasra-E1.pdf (“EUIA” konferences
mājas lapa; aplūkota 03.02.2012.).
3
Turpat, p. 7.
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ES mazo dalībvalstu darbība Kaimiņu politikas ietvaros:
Austrumu partnerības dimensija un Dienvidu dimensija
ES dalībvalstis var iedalīt trijās grupās pēc to sniegtā atbalsta Austrumu
partnerībai un iesaistīšanās aktivitātes. Pirmās grupas valstis vairāk atbalsta
Vidusjūras jeb dienvidu dimensijas politiku. Otrās grupas valstis vairāk ir
ieinteresētas Melnās jūras sinerģijas projektā, vienlaikus baidoties no Aus
trumu partnerības konkurences. Trešās grupas valstis sniedz atbalstu Aus
trumu partnerībai un aizstāv EKP austrumu dimensijas attīstību. Tādējādi
aktuāls kļūst jautājums par dažādu EKP virzienu līdzāspastāvēšanu, jo būtisks faktors, kas ietekmē EKP virzību, ir dalībvalstu atšķirīgās ārpolitikas
intereses un priekšstati par KĀDP nākotnes attīstību kopumā. Nespēja vie
noties par prioritātēm ir būtisks izaicinājums KĀDP sekmīgai realizēšanai.
Tieši tāpēc ir ļoti būtiski izvērtēt un salīdzināt, kāda ir mazo un lielo dalīb
valstu nostāja pret šo ES politiku.
No Vidusjūras valstu grupas Kipra uzsver Vidusjūras sadarbību un
Tuvo Austrumu reģiona problemātikas risināšanu kā prioritāti, taču Aus
trumu partnerības izveidi tā uztvēra pozitīvi, domājot par to kā par EKP
pilnveidošanas procesu ar mērķi novērst plaisu rašanos Eiropā. Vienlaikus
Kipra uzsvēra institucionālās dimensijas pilnveidošanās nepieciešamību, kā
arī to, ka partnerību nevajadzētu sasaistīt ar ES paplašināšanos.4 Arī Maltai
nozīmīgāka ir sadarbība ar dienvidu kaimiņvalstīm, lai gan atbalsts Austrumu partnerībai tika sniegts. Tomēr Malta iestājās par nepieciešamību
veidot pastiprinātu dialogu ar Vidusjūras valstīm, vienlaikus stiprinot ES
attiecības ar Arābu līgas valstīm.5 Ņemot vērā Portugāles politiskās, ekono
miskās un enerģētikas saites ar Vidusjūras reģionu, šīs valsts intereses gal
venokārt ir saistītas ar EKP dienvidu dimensiju. Tas nozīmē, ka Portugāle
nav īpaši ieinteresēta Austrumu partnerībā, tomēr uzsver, ka jākontrolē
imigrantu plūsma no austrumiem.6
2011. gada 16. februārī piecas ES dalībvalstis — Francija, Spānija, Kipra,
Grieķija un Slovēnija — nosūtīja ES Augstajai pārstāvei ārlietās vēstuli, ar
4
Wojna B., Gniazdowski M. Eastern Partnership: The Opening Report. April, 2009, p. 24.
http://www.pism.pl/zalaczniki/Report_EP_2009_eng.pdf (Polijas Starptautisko lietu institūta mājas
lapa; aplūkota 03.02.2012.).
5
Turpat, p. 40.
6
Turpat.
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kuru aicināja stiprināt EKP dienvidu virzienu.7 Vēstulei tika pievienota in
formācija, kurā uzsvērts, ka 2007.–2013. gada plānā EKP atvēlēti 12 miljardi
EUR un ka šo līdzekļu sadalījums ir netaisnīgs attiecībā pret ES dienvidu
kaimiņiem, jo uz vienu Ēģiptes iedzīvotāju tiek tērēti tikai 1,80 EUR, uz
vienu Tunisijas iedzīvotāju tikai 7 EUR, turpretim uz vienu Moldovas iedzī
votāju 25 EUR.8 Ar šo vēstuli ES dienvidu daļas valstis ar Franciju priekš
galā uzsvēra, ka ES vajadzētu samazināt finansiālo atbalstu ES austrumu
kaimiņiem un palielināt Vidusjūras reģiona valstīm sniegto palīdzību.9 Sa
vukārt Niku Popesku (Nicu Popescu) uzsver, ka Francija spēlējas ar skaitļiem
un ka dienvidu kaimiņi saņem divas trešdaļas no kopējā EKP budžeta.
N. Popesku uzsver, ka EKP var būt efektīva vienīgi tad, ja katra valsts tiek
uztverta individuāli un tiek pilnveidota arī ES valstu savstarpējā sadarbība.10
Francijas iniciatīva sekoja drīz pēc tam, kad Ungārijas prezidentūrai bija
jāpaziņo par Austrumu partnervalstu samita atcelšanu, jo Parīze tajā pašā
datumā nolēma organizēt G20 samitu.
Divas Beniluksa grupas valstis, Beļģija un Luksemburga, atbalstīja Aus
trumu partnerības izveidi, paralēli attīstot sadarbību dienvidu virzienā, tādējādi solidarizējoties ar Franciju. Tradicionāli Beļģija ir bijusi pret pārmaiņām
ES ārpolitikā, tāpēc sākotnēji Beļģija ieņēma nogaidošu pozīciju attiecībā
pret Polijas un Zviedrijas iniciatīvu, paužot bažas par migrācijas pieaugumu,
taču atbalstot īpašā Austrumu partnerības koordinatora amata izveidi.11
Luksemburga atbalsta Austrumu partnerību, neskatoties uz to, ka tai nav
nozīmīgu ārpolitisku interešu šajā reģionā, taču uzskata, ka jāizveido līdz
svarotas attiecības starp dažādiem EKP virzieniem.12 Tomēr kopumā Beni
luksa valstu intereses ir vairāk saistītas ar EKP Vidusjūras virziena politiku
gan vēsturisku, gan politisku apsvērumu dēļ. Šo valstu atbalsts EKP dienvidu
dimensijai lielā mērā ir skaidrojams ar Francijas un Spānijas ietekmi.
7
Rettman A. France and Spain call to shift EU funds from East to South. February 21, 2011,
http://euobserver.com/24/31843 (“EU Observer” mājas lapa; aplūkota 03.02.2012.).
8
Turpat.
9
Turpat.
10
Popescu N. Of Eastern & Southern Neighbors. February 14, 2011. http://blogs.euobserver.com/popescu/2011/02/14/on-eastern-southern-neighbours/ (“EU Observer” emuārs; aplūkots
03.02.2012.)
11
Wojna B., Gniazdowski M. Eastern Partnership: The Opening Report. April, 2009, p. 15.
http://www.pism.pl/zalaczniki/Report_EP_2009_eng.pdf (Polijas Starptautisko lietu institūta mā
jas lapa; aplūkota 03.02.2012.).
12
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Lai arī Austrumu partnerības izveidi atbalstīja visas dalībvalstis, šobrīd
ir skaidri saskatāma ģeogrāfisko faktoru ietekme, jo ieinteresētības atšķirības pastāv gan mazo, gan lielo dalībvalstu attieksmē pret Austrumu partne
rību. Tās pamatā ir nozīmīgas ekonomiskās un politiskās intereses, jo, attīs
tot stabilu un demokrātisku pārvaldības sistēmu, kā arī pilnveidojot tirgus
ekonomikas mehānismus, šīs valstis kļūs par uzticamākiem partneriem gan
politiskā, gan ekonomiskā līmenī. ES ir rosinājusi daudzas iniciatīvas un
priekšlikumus, kā pilnveidot un attīstīt EKP, tomēr šobrīd vēl nav atrasts
līdzsvars starp EKP dienvidu un austrumu virzieniem.
ES centieni uzturēt mieru un viest straujas pārmaiņas Austrumu part-
nerības reģionā ir cietušas neveiksmi, un tā iemesls ir dažādais partner
valstu attīstības līmenis un atšķirīgas intereses attiecībā pret ES. Tiesa gan,
jāatzīmē arī ES dalībvalstu grūtības izstrādāt skaidru koncepciju, saskaņā
ar kuru piedalīties Austrumu partnerības valstīs pastāvošo problēmu risi
nāšanā. EKP dienvidu virzienā ieinteresētās valstis ir salīdzinoši spēcīgākas
un līdz ar to veiksmīgāk lobē savas intereses. Austrumu partnerību atbal
stošo valstu darbība ir fragmentārāka, turklāt būtiska loma ir arī pretspēkam
no ES dienvidu dalībvalstīm. Francijas noraidošās attieksmes iemesls ir tas,
ka Austrumu partnerības politika varētu mazināt Vidusjūras Savienības
nozīmi, kas ir viena no Francijas prioritātēm. Savukārt Vācijas piesardzīgā
attieksme pret Austrumu partnerību galvenokārt saistāma ar Krieviju un
enerģētikas interesēm. Austrumu partnerības īstenošanā svarīgs ir ģeogrā
fiskais moments, jo dažādu reģionu valstīm ir atšķirīga nostāja saskaņā ar
to interesēm. Milzīga nozīme ir arī dalībvalstu izpratnei par to, kādai jābūt
ES, piemēram, Francija un Vācija nevēlas paplašināties, bet gan padziļināt
integrācijas līmeni, līdz ar to jebkuri mājieni, ka ES varētu paplašināties,
veidojot dziļāku sadarbību ar ārpus ES esošajām valstīm, varētu vājināt in
tegrācijas pakāpi. Dalībvalstu atšķirīgajiem viedokļiem un ieinteresētībai
Austrumu partnerības politikas īstenošanā pamatā ir atšķirīgas intereses, kā
iemesls ir to ģeogrāfiskais novietojums.13
Lai gan ģeopolitiskajām interesēm neapšaubāmi ir ļoti liela ietekme
uz katras valsts izvirzīto ārpolitikas kursu, tomēr tas nav vienīgais iemesls,
kāpēc patlaban lielāka uzmanība tiek pievērsta ES dienvidu kaimiņiem.
13
Keukeleire S. EU Core Groups Specialization and Divisions of Labour in EU Foreign
Policy. CEPS Working Document. October 19, 2006, p. 4. http://aei.pitt.edu/7377/ (Eiropas integ
rācijas arhīva mājas lapa; aplūkota 03.02.2012.).
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ES interesi par Ziemeļāfrikas un Tuvo Austrumu valstīm neapšaubāmi ir
palielinājuši Arābu pavasara notikumi, kas EKP dienvidu virzienu izvirzīja
priekšplānā. Arābu pavasara laikā ES ātri reaģēja uz politiskajām un ekonomiskajām pārmaiņām šajā reģionā.14 Izvērtējot, kāds ir kopīgais izaici
nājums visām valstīm, ES sniedza diferencētu atbalstu katrai no valstīm
atbilstoši to individuālajām prioritātēm. Atbalsts tika sniegts 3M formātā,
kas ietver: naudu (money), mobilitāti (mobility) un tirgu (market).15 ES šajā
reģionā ir ieguldījusi un iegulda ļoti daudz, ko nevarētu teikt par austrumu
kaimiņiem. ES institūcijas skaidri norāda, ka ir apņēmušās palīdzēt, lai Vidusjūras reģionā sekmīgi noritētu gan politiskās, gan ekonomiskās pārmai
ņas, izstrādājot arī katrai valstij atšķirīgu pieeju problēmu risināšanai. Lai
arī apņēmība sekmēt dienvidu kaimiņvalstīs notiekošos pārmaiņu procesus
ir liela, praktisku darbību līmenī ES ārpolitika saskaras ar milzīgiem izaici
nājumiem, kā iemesls ir ekonomiskās krīzes radītās grūtības.
Šobrīd aktuālais ES un Baltkrievijas attiecību jautājums nenoliedzami
norāda uz Austrumu partnerības nozīmību, tomēr valstu nostājas šajā jautājumā ir atšķirīgas. Piemēram, Latvijai labu attiecību saglabāšana ar Balt
krieviju ir ļoti būtiska, jo īpaši, kad runa ir par ekonomisko sadarbību,
turpretim daudzām Rietumeiropas valstīm attiecību pasliktināšanās ar
Baltkrieviju nerada negatīvas sekas. Tātad pārlieku radikālas sankcijas pret
Baltkrieviju nav tuvējā reģiona ES dalībvalstu interesēs, turklāt rodas jau
tājums, cik efektīvas tās ir. Baltkrievijas un ES attiecības šobrīd apliecina to,
cik būtiski ir attīstīt un pilnveidot Austrumu partnerības politiku, radot vie
notu politisko, ekonomisko un stratēģisko pieeju, kuru atbalstītu visas ES
dalībvalstis.
Var secināt, ka ES ietvaros mazās valstis saskaras ar būtiskiem izaici
nājumiem, kas galvenokārt saistīti ar iespējām realizēt ietekmi uz kolektīvo
lēmumu pieņemšanas procesu. Rakstā tika ieskicēti mazo valstu ietekmes
priekšnosacījumi, tomēr EKP kontekstā patlaban tik liela nozīme nav tam,
cik valsts ir maza vai liela, bet gan ģeogrāfiskajam novietojumam, kā arī
notikumu attīstībai un situācijas izmaiņām pašās partnervalstīs. Austrumu
partnerības problēma ir tāda, ka šīs politikas galvenās atbalstītājas ir
jaunās ES dalībvalstis, no kurām lielākā daļa ir mazas valstis. Līdz ar to
14
The EU’s Response to the ‘Arab Spring’. December 16, 2011, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/918 (Eiropas Savienības mājas lapa; aplūkota 03.02.2012.).
15
Turpat.
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Austrumu partnerībai neizbēgami tiek pievērsta mazāka uzmanība nekā
Vidusjūras Savienībai, kuru atbalsta vairums lielo dalībvalstu. Papildu fak
tors, kas nostiprina EKP dienvidu virzienu, ir Arābu pavasara notikumi,
kas ir izraisījuši milzīgas ģeopolitiskas pārmaiņas Ziemeļāfrikas un Tuvo
Austrumu reģionos un turpinās atrasties ES ārpolitikas uzmanības centrā
arī turpmākajos gados. Šis ir milzīgs pārbaudījums jauno mazo dalībvalstu
iespējām ietekmēt ES ārpolitiku sev vēlamā virzienā.

Diskusija par pētījumu ‘The European
Foreign Policy Scorecard 2012’ Latvijas
Ārlietu ministrijā
Diskusiju apkopoja Toms Rostoks,
LU SZF Politikas zinātnes nodaļas docents
2012. gada 5. martā Ārlietu ministrijā notika publiska diskusija, kas bija
veltīta ES Ārlietu padomes (European Council on Foreign Relations —
ECFR) veiktā pētījuma ‘The European Foreign Policy Scorecard 2012’
analīzei. Pētījumā izvērtēta Eiropas Savienības (ES) ārpolitika, taču tā
mērķis ir arī veicināt diskusijas par to, kādai tai vajadzētu būt un kā ES
dalībvalstis, tai skaitā Lietuva, Latvija un Igaunija, sekmē vai kavē vienotas
ārpolitikas veidošanu.

Dziļi iesakņojies ir priekšstats par Eiropas Savienību kā par ekonomisku
milzi, kas nespēj savu ekonomisko varenību pārvērst politiskā ietekmē.
ES ārpolitikā trūkst vienotības, tāpēc tā nespēj aizstāvēt savas intereses un
vērtības attiecībās ar citiem starptautiskās politikas dalībniekiem. Tomēr
pamatīgāka ES ārpolitikas izpēte vedina uz niansētākiem un mazāk negatīviem secinājumiem. Daudzos jautājumos ES dalībvalstīm ir līdzīgi mērķi,
kuru sasniegšanā tās veiksmīgi sadarbojas. Pētījuma seši galvenie virzieni
ir attiecības ar Ķīnu, ASV, Krieviju, Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas val
stīm, kā arī krīžu pārvaldība un daudzpusējo attiecību jautājumi. Pētījuma
tapšanā bija iesaistīti vairāk nekā 40 pētnieki no visām 27 ES dalībvalstīm.1
ES Ārlietu padomes sagatavotā ziņojuma centrālā tēma nenoliedzami
ir ES ietekmes mazināšanās pasaulē. Neraugoties uz to, ka ES ārpolitikā
2011. gadā ir bijuši vairāki sasniegumi (Lībijas intervence, Durbanas
1
The European Foreign Policy Scorecard 2012. http://www.ecfr.eu/scorecard/2012 (Eiropadomes Ārējo attiecību domnīcas mājas lapa; aplūkota 05.03.2012.).
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vienošanās par klimata pārmaiņu politiku), tomēr kopumā šis gads varētu
būt bijis lūzuma punkts, kas iezīmējis ES ietekmes pasaulē mazināšanos.
Augošās lielvaras aizvien mazāk rēķinās ar to, ka ES ārpolitika varētu būt
vienota un ka ES varētu spēlēt konstruktīvu lomu globālo problēmu risi
nāšanā. Piemēram, Lībijas intervence atklāja būtiskus robus ES valstu mili
tārajās spējās, un, visticamāk, šie robi turpmākajos gados taupības apstākļos
padziļināsies.
Vēl viena nozīmīga tēma padomes ziņojumā ir ES ārpolitikas renacio
nalizācija. 2011. gadā ES dalībvalstis aizvien vairāk ir izmantojušas selektīvo
diplomātiju, proti, par sanāksmju dienaskārtību un uzaicināto valstu sarak
stu lemj tā valsts, kas sanāksmi rīko. Šī tendence ir pārsteidzoša, jo varētu
sagaidīt, ka taupības apstākļos ES dalībvalstis būs spiestas veidot ciešāku
sadarbību ārpolitikā, tomēr praksē lielo dalībvalstu bilaterālās aktivitātes
(piemēram, Francijas nostāja armēņu genocīda jautājumā un Vācijas lēmums nepieļaut Eiropas Investīciju bankas līdzekļu izmantošanu Tuvo Aus
trumu un Ziemeļāfrikas valstīs) apgrūtināja vienotas ārpolitikas realizāciju.
Nedaudz negaidīta tendence 2011. gadā bija tāda, ka, piemēram, Zviedrija
un Polija ieņēma līdera pozīciju vairākos ES ārējo attiecību jautājumos, bet
Itālija un Spānija bija mazāk aktīvas.
2011. gadā būtiski palielinājās Vācijas loma. Tas lielā mērā ir saistīts ar
Vācijas izšķirošo lomu eirozonas krīzes risināšanā, taču arī ES ārpolitikā
Vācijas aktivitātes bija ļoti pamanāmas. Ziņojumā tiek minēts, ka Vācija ir
spēlējusi līdera lomu 19 būtiskos ārpolitikas jautājumos (Francija — 18, Liel
britānija — 17). Tomēr Vācija sevi pozicionēja kā ģeoekonomiska lielvara,
kuras ārpolitikā dominē ekonomiskās intereses. Tas izskaidro, kāpēc Vācijas
reakcija uz Arābu pavasara notikumiem bija divdomīga. Vispirms Vācija
atturējās ANO Drošības padomes balsojumā par rezolūciju nr. 1973, kas
radīja pamatu Lībijas intervencei, bet pēc tam Vācija pārdeva 200 tankus
Saūda Arābijai, kas neilgi pirms tam bija nosūtījusi karaspēku uz Bahreinu
ar uzdevumu apspiest protestus šajā valstī.
2011. gads ES ārpolitikai ir nesis smagus pārbaudījumus, tomēr
2012. gads nebūs vieglāks. Ir jārēķinās, ka šogad ES valstu rīcībspēja būs
vēl vājāka, jo ārpolitikas un aizsardzības vajadzībām atvēlētais finansējums
kopumā ir samazinājies. Lai arī aktieru ietekmi starptautiskajā politikā no
saka to ekonomiskā kapacitāte, kas ES gadījumā uz citu augošo lielvaru fona
samazinās, tomēr ES valstu rīcībā ir būtisks līdz šim nepilnīgi izmantots
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resurss — tā ir vienota ārpolitika. ES var palielināt savu ietekmi pasaulē
pašreizējos sarežģītajos apstākļos, ja tā ir vienota un ja dalībvalstu rīcībā
esošie resursi tiek izmantoti kopīgiem mērķiem. Pieredze liecina, ka ES ir
ietekmīga, ja tās ārpolitika ir vienota un ja tai tiek atvēlēti atbilstoši līdzekļi.
Atliek cerēt, ka 2012. gadā ES dalībvalstis to biežāk atcerēsies.
Latvijas Ārlietu ministrijā notikušajā diskusijā, kas bija veltīta ES Ār
lietu padomes veiktā pētījuma publiskošanai, ievada uzrunu teica Andris
Teikmanis, Latvijas Ārlietu ministrijas Valsts sekretārs, kurš atzīmēja, ka
Latvija ekonomiskās lejupslīdes apstākļos bija spiesta pārvērtēt ārpolitiku
un ka krīze ir palīdzējusi skaidrāk identificēt prioritātes. Sorosa Fonda —
Latvija izpilddirektors Andris Aukmanis savukārt atzīmēja, ka ir ļoti svarīgi
veikt pētījumus par ES ārpolitiku un ka SFL ir gatavs sniegt ieguldījumu
šādu diskusiju rīkošanā.
Kā nākamā pasākuma apmeklētājus uzrunāja Vaira Vīķe-Freiberga,
Latvijas Valsts prezidente (no 1999. līdz 2007. gadam), kura uzsvēra, ka ir
ļoti svarīgi periodiski izvērtēt Eiropas Savienības ārpolitiku, jo tādējādi
var identificēt ne tikai Eiropas vietu pasaulē kopumā, bet arī salīdzināt ES
dalībvalstu nostājas konkrētos ārpolitikas jautājumos. V. Vīķe-Freiberga atzī
mēja, ka citviet pasaulē uz ES raugās ar bažām un apšauba tās spēju tikt galā
ar savām problēmām un spēlēt konstruktīvu lomu starptautiskajā politikā.
Pēc viņas domām, 2011. gadā ES ārpolitikas vienotības un sasniegumu ziņā
bija spērusi soli atpakaļ. V. Vīķe-Freiberga brīdināja, ka līdzšinējās prakses
turpināšanas gadījumā ES ietekme starptautiskajā politikā krasi samazinā
sies arī nākotnē.
Hanss Kundnani, Ārlietu padomes pārstāvis, iepazīstināja ar pētījuma
rezultātiem un atzīmēja, ka ES 2011. gadā aizvien vairāk tika uzlūkota kā
problēma, nevis problēmu risinātāja. ES ārpolitikā 2011. gads iezīmējās ar
četrām nozīmīgākajām tendencēm. Pirmkārt, ilgstošās ekonomiskās krīzes
ietekmē mazinājās ES attīstības modeļa pievilcība, kā rezultātā ir mazinājušās ES iespējas rādīt paraugu citām valstīm un tādējādi ietekmēt to uz
vedību. Otrkārt, ekonomiskās krīzes iespaidā mazinājās ES spēja operatīvi
reaģēt uz pārmaiņām Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā. Zināmā mērā
militāro intervenci Lībijā var uzskatīt par ES ārpolitikas veiksmes stāstu,
tomēr šis piemērs atsedza arī nopietnas problēmas, piemēram, ES dalīb
valstu militāro spēju ziņā. Treškārt, budžeta samazināšanas apstākļos aiz
vien mazāk līdzekļu tika atvēlēts ārpolitikai un aizsardzības politikai.
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H. Kundnani īpaši uzsvēra, ka Lībijas intervence notika vēl pirms aizsardzības budžetu samazināšanas, tāpēc nākotnē līdzīga rakstura operācijas
veikt būtu daudz grūtāk, jo dalībvalstis aizsardzībai tagad tērē mazāk nekā
iepriekšējos gados. M. Kadāfi režīma gāšanai Lībijā nav sekojušas apjomī
gas palīdzības programmas, un arī tās ir sekas taupības politikai. Ceturtkārt,
H. Kundnani norādīja arī uz to, ka ES ietvaros ir notikusi ārpolitikas rena
cionalizācija, un šī tendence ir īpaši bīstama, jo kopš 1990.-to gadu sākuma
ES valstis ir centušās veidot kopīgu ārpolitiku. Neraugoties uz atsevišķiem
panākumiem, piemēram, Lībijas krīzes atrisināšanu, H. Kundnani uzsvēra
to, ka 2011. gadā ES loma pasaulē ir apdraudēta.
Otra ES Ārlietu padomes pārstāve Jana Kobzova klātesošos iepazīstināja ar pētījuma secinājumiem par ES attiecībām ar Krieviju un postpa
domju telpas valstīm. J. Kobzova minēja, ka šajā virzienā ir bijusi novērojama
pozitīva virzība, piemēram, ES dalībvalstis bija vienotas, nosodot cilvēk
tiesību pārkāpumus Baltkrievijā, arī attiecību atmosfēra starp ES un Krieviju ir bijusi salīdzinoši laba. Tomēr citos jautājumos ES ietekme ir bijusi
vāja. Jo īpaši tas attiecas uz Dienvidkaukāza konfliktiem un situāciju masu
mediju brīvības jomā Krievijā. Nav pārsteigums, ka no 10 visneveiksmīgā
kajiem ES ārpolitikas aspektiem 5 ir saistīti ar Krieviju un valstīm, kas at
rodas postpadomju telpā. Arī Arābu pavasara notikumi ir mazinājuši ES
interesi par šī reģiona valstīm.
Pētījuma rezultātus komentēja Andress Kasekamps (Igaunijas Ārpolitikas institūts), Mindaugs Jurkins (Viļņas Universitāte), Nils Muižnieks (LU
Sociālo un politisko pētījumu institūts) un Rolands Lappuķe (Latvijas Ār
lietu ministrija). Runātāji galvenokārt pievērsās to pētījuma aspektu analī
zei, kas bija saistīti ar Baltijas valstu ieguldījumu ES kopējā ārpolitikā. Tika
atzīmēts, ka lielākoties pētījuma rezultāti precīzi atspoguļo Baltijas valstu reizēm atšķirīgās nostājas attiecībā uz dažādiem ES ārpolitikas jautājumiem, tomēr atsevišķos gadījumos pētījuma sniegtais novērtējums Baltijas valstīm ir
zems, tāpēc būtu bijis korekti paskaidrot Lietuvas, Latvijas un Igaunijas uzvedības motivāciju, tādējādi padarot to lasītājiem saprotamāku. Pētījumā bija
nosauktas tās valstis, kuras ir bijušas visslinkākās attiecībā uz ieguldījuma
sniegšanu ES kopējās ārpolitikas veidošanā un īstenošanā. Kā viena no ‘slinkajām’ valstīm bija minēta Latvija. Diskusijas gaitā tika atzīmēts, ka Latvijas
salīdzinoši bālo sniegumu ārpolitikā izskaidro krass finansējuma samazinā
jums attīstības sadarbībai un piesardzīgā nostāja attiecībā pret Baltkrieviju.
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Diskusijas gaitā tika uzdots jautājums, vai ES nevajadzētu samazināt
ārpolitikas aktivitātes, ja reiz krīzes iespaidā tās rīcībspēja un ietekme ir
mazinājusies, tomēr vairums runātāju šādu rīcības scenāriju neatbalstīja.
M. Jurkins izteicās, ka ES sevi uzlūko kā normatīvo varu, kuras ietekme
attiecībās ar citām valstīm galvenokārt balstās uz maigās varas resursiem,
tāpēc ekonomiskā krīze nav pietiekams iemesls, lai apšaubītu nepiecieša
mību ES aktīvi iesaistīties starptautiskajās norisēs. Savukārt A. Kasekamps
apgalvoja, ka ES ģeogrāfiskais novietojums nav piemērots izolacionisma politikas īstenošanai, jo gan austrumos, gan rietumos ir politiski nestabilas
valstis, kas spiež ES aktīvi iesaistīties šo reģionu norisēs. Tiesa gan, taupības
apstākļos ES ietekme pasaulē mazinās, tāpēc visām dalībvalstīm kopīgiem
spēkiem vajadzētu meklēt veidus, kā ietekmi varētu palielināt. H. Kundnani
izteicās, ka pētījumā pie katra no aplūkotajiem ārpolitikas virzieniem tiek
sniegts ne tikai izvērtējums, bet norādīts arī uz pasākumiem, kurus realizējot,
ES ārpolitika varētu kļūt veiksmīgāka.
Pasākums tika noorganizēts, sadarbojoties ES Ārlietu padomei, Latvijas
Ārlietu ministrijai, Sorosa Fondam — Latvija, Latvijas Politologu biedrībai
un Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūtam.
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III
Intervija

Mēs nevaram atļauties būt lepni un
izšķērdīgi
Ina Strazdiņa
Intervija ar Latvijas pastāvīgo pārstāvi
Eiropas Savienībā Ilzi Juhansoni
“Kāpēc par mazu valsti?” man jautā Latvijas pastāvīgā pārstāve Eiropas
Savienībā Ilze Juhansone, kad darba dienas vakarā tiekamies viņas bi
rojā Briselē un saku, ka šoreiz saruna būs par mazas valsts iespējām lie
lajā Eiropas Savienībā. Pēc daudzu gadu pieredzes Eiropas Savienības
jautājumos un pēc intensīva darba gada vēstnieces amatā Ilze Juhansone
uzskata, ka tik vienkāršoti lielajās un mazajās valstīs Eiropu sadalīt nevar.
Viņa neslēpj bažas par tempu, kādā Latvija gatavojas ES prezidentūrai, un
valsts tendenci nostāties gražīga tīņa pozā, taču piebilst, ka bieži paši sev
aizmirstam atgādināt, ka ir lietas, ar kurām apsteidzam pārējos.

Vai Latvijas diplomāti šeit, Briselē, joprojām jūt slāņošanos mazajās
un lielajās valstīs?
Man šķiet, ka nevar dalīt tik vienkāršoti — maza un liela valsts. Ja ska
tāmies, piemēram, uz Luksemburgu un tās ietekmi uz Eiropas Savienības
(ES) lēmumiem un procesiem, neviens nedomā, ka tā ir maza valsts. Vēl viens
piemērs ir Malta, kas ļoti skaidri un precīzi darbojas divos, trijos jautājumos — finanšu sektorā, migrācijas un kopējās ārpolitikas jomā. Vienmēr —
ar precīzu, skaidru ziņu un pamatotiem argumentiem.
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Mēs pietiekami ilgi esam ES, lai vairs nevarētu atļauties raudzīties uz
lietām kategorijās “melns un balts”. Protams, nevar izslēgt, ka lielākām
valstīm ir pieejami lielāki resursi un lielāka intelektuālā, administratīvā,
finansiālā un politiskā kapacitāte, lai ietekmētu lēmumus. ES ir lielas, mazas
un vidējas valstis, taču svarīgāks ir nevis valsts izmērs, bet gan ierēdniecības
un politiķu brieduma pakāpe, spēja redzēt lietas Eiropas kontekstā, aizstāvēt viedokli ar racionāliem un eiropeiskiem argumentiem.
Kādu brieduma pakāpi pēc septiņiem gadiem ES ir sasniegusi Lat
vija?
Man gribētos, lai es varētu atbildēt, ka tuvojamies ģimnāzijas divpa
dsmitajai klasei, taču diemžēl mēs esam vēl spurainajos tīņa gados, kad
vairāk gribam sacelties, un reizēm neesam tikuši pat līdz tiem. Mēs jebkurai
iniciatīvai spējam pateikt: “Nē, to mēs negribam!”, taču ir salīdzinoši maz
jautājumu, kur mēs ieraugām Eiropas dimensiju un jau pirmajā piegājienā
spējam pateikt: “Jā, labi, šis varbūt nav tas, kas mums patīk vislabāk, bet
kopējo Eiropas vērtību vārdā mēs esam gatavi strādāt, ja tiek ņemts vērā
šāds un šāds nosacījums.” Mūsu vājā vieta joprojām ir nespēja definēt šos
nosacījumus, ar kuriem esam gatavi sēsties pie sarunu galda. Pagaidām tādā
spuraina tīņa noliegumā mēs nostājamies pozā un sakām: “Nē!”
Vai tas vērojams arī mūsu kaimiņu un citu nosacīti jauno valstu
uzvedībā vai tā ir tikai Latvijai raksturīga iezīme?
Te jāsaka, ka atšķiras tās valstis, kuras jau ir bijušas prezidējošās valstis
ES, kuras labāk orientējas lēmumu pieņemšanas procesā, kurām ir citāda
domāšanas struktūra un loģika, un kuras savas prezidentūras laikā skarbā
mācībā sapratušas, ka laikā, kad lēmumus pieņem ar kvalificētu balsu vai
rākumu, stāvot pozā un sakot “nē”, tu sev nepalīdzi, bet tu vari sev palīdzēt
tad, ja spēj noformulēt nosacījumus, ar kādiem sāc šīs sarunas.
Vai laikā, kad mēs iestājamies par savām interesēm ES budžetā nāka
majiem septiņiem gadiem, mums šīs tīņa kaprīzes traucē vai palīdz?
Šo tīņu uztveri nevar vispārināt, arī tīņi ir dažādi. Par daudzgadu bu
džetu runājot, šis ir no tiem gadījumiem, kad tēma ir ļoti augstu politiskajā
dienas kārtībā, līdz ar to ir ārkārtīgi liela politiķu ieinteresētība. Attiecīgi —
arī aktīva darbība un kontakti visos līmeņos, gan politiķiem runājot ar
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citu dalībvalstu ministriem un parlamentiem, gan ekspertiem diskutējot
sarunu grupās. Šis ir īpaši izcelts projekts, un uz to pilnīgi noteikti nevar
attiecināt mūsu ikdienas pieeju norisēm un diskusijām Briselē. Tā ir īpaša
tēma gan politiskajā, gan mediju uzmanības lokā. Šeit mēs daudz vairāk tuvojamies ģimnāzijas pēdējai klasei. Protams, ik pa brīdim arī šeit mums
neklājas viegli, un ir sensenais stāsts par to, kas mums ir lielāka prioritāte —
finansējums lauku attīstībai, tiešmaksājumi vai kohēzija. Publiskajā telpā
daudz spēcīgāk izskan tiešmaksājumi, savukārt kohēzijas joma, kas ir ļoti
nozīmīgs avots Latvijas izaugsmei tuvākajos septiņos gados, vismaz publis
kajā telpā paliek novārtā. Latvijā cilvēki bieži vien aizmirst, ka publiskā
telpa šodien ir ļoti atvērta, un neviens politiķis nevar atļauties runāt tikai
iekšpolitiskam patēriņam, īpaši par tēmām, kas interesē ne tikai Latvijas
iedzīvotājus. Katrs mūsu politiķu izteikums par arī citām valstīm interesējošām tēmām, protams, tiek analizēts. Līdz ar to ik pa brīdim šajā koordinācijas procesā ir jāatgriežas pie tā, ka mēs nevaram runāt tikai iekšpolitiskajam un pēc tam Eiropas patēriņam, jo nav šāda dalījuma.
Vai varam teikt, ka Latvija, aizstāvot intereses šajā septiņu gadu bu
džetā, šobrīd iziet pamatīgu skolu?
Šis nav pirmais finanšu ietvars, kur mēs piedalāmies sarunās, un es
domāju, ka ir pietiekami daudz analizēta pieredze, kas gūta iepriekšējās sa
runās par 2007.–2013. gada budžetu.
Šis ir ārkārtīgi nozīmīgs projekts visai Latvijas sabiedrībai. Manuprāt,
šajās sarunās dimensiju ir kļuvis vairāk, jo Latvijas politiķi visos līmeņos —
gan ministri, gan Saeimas deputāti, gan prezidents — visi jūt atbildību un
vēlmi iesaistīties un aktīvi skaidrot Latvijas pozīciju jau no pirmās dienas,
kad tika publicēts Eiropas Komisijas priekšlikums, un arī cilvēki ir izdarījuši daudz secinājumu un izvērtējumu pēc iepriekšējām sarunām.
Vai, cīnoties par savām interesēm, Baltijas diplomātiem nav jābūt
vēl fiziski un garīgi stiprākiem, lai vienlīdz spēcīgi pastāvētu pie sarunu
galda ar veco un pieredzējušo valstu pārstāvjiem?
Pieļauju, ka tā arī ir, jo mūsu gadījumā cilvēku resursi, kas var veikt
analītisko darbu, ir krietni mazāki. Ja mani vācu un franču kolēģi skaidri
zina, ka aiz viņiem strādā vesels pētniecības institūts, tad mūsu gadījumā tie
ir pāris cilvēki, un attiecīgi šā pētījumu institūta slodze ir jāsadala uz tiem, kas
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ir. Un tad daudz ko nosaka spēja ātri reaģēt, analizēt situāciju, informāciju
un, protams, pastāv arī krietni lielāks risks kādā brīdī kļūdīties, jo drošības
tīkls ir krietni retāks un plānāks. Taču ir arī zināmas priekšrocības. Ar tik
mazu administrāciju, kāda ir Latvijā, mēs esam arī daudz atvērtāki un flek
siblāki savu pozīciju pilnveidošanai. Mēs varam ātrāk reaģēt uz jaunām
lietām un elementiem, kas parādās sarunu procesā.
Vai Latvija šajos septiņos ES diplomātijas gados ir pieļāvusi ļoti no
zīmīgas kļūdas?
Tādas situācijas, par kurām mēs sakām, ka varēja būt labāk, mēs droši
vien varam atrast katru nedēļu. Palūkojoties atpakaļ, redzam, ka ir lietas, ku
ras ar šībrīža pieredzi mēs būtu risinājuši citādāk un labāk. Diemžēl nereti
pats process aizņem vairāk laika nekā domāšana un rezultāta sasniegšana.
Ļoti bieži mēs pavadām ilgu laiku, lai vienotos par procesu, nevis, lai strādātu pie labākas argumentācijas. Mums ir raksturīgi, ka beigās mēs visi
saņemamies un izdarām, bet reizēm tas ir nācis stipri par smagu. Koncen
trējoties uz rezultātu, nevis procesu, iespējams, mēs būtu sasnieguši labāku
rezultātu.
Daudzos gadījumos mēs ilgstoši stāvam pozīcijā “nē”, tālāk neko nepa
skaidrojot. Ir jāspēj definēt sev un izskaidrot pārējiem, kas ir problēmas
būtība, un ieraudzīt vismaz virzienu, kurā šai problēmai var atrast risinā
jumu, un tad pārējie mēģinās palīdzēt to atrast.
Jau iepriekš ir daudz runāts par to, ka Latvijai un citām nosacīti
jaunajām valstīm nākas smagi cīnīties par vienādu attieksmi. Piemēram,
tad, kad tiek veidots ES ārlietu dienests, vēstnieku posteņus trešajās
valstīs saņem vecās ES dalībvalstis. Vai šī nevienādā attieksme joprojām
ir aktuāla?
Šeit problēma tiešām pastāv, bet ne tādēļ, ka maza, bet tādēļ, ka nosacīti
jaunā dalībvalsts. Pirmajos gados, kad kļuvām par ES dalībvalsti, mēs daudz
kur neizturējām formālos kritērijus. ES institūciju konkursiem ir rakstu
rīgi, ka pirmajā kārtā strikti vērtē atbilstību nosacījumiem, kuriem mēs
bieži neatbildām. Tas bija raksturīgi ne tikai Latvijai, bet arī pārējām jau
najām valstīm. Mums bija ļoti jauna administrācija — jauni cilvēki salī
dzinoši augstos amatos, ar ietekmi uz lēmumiem un procesiem. Meklējot
darbu ES institūcijās, viņi šo savu pieredzi vēlējās likt lietā tādā pašā līmenī.
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Pietiekami ilgu laiku daudzi nekvalificējās iecerētajam amatam ārkārtīgi
prozaiska iemesla dēļ — darba pieredzi skaita pēc augstskolas beigšanas, kas
mūsu gadījumā lielai daļai nebija pietiekama, jo viņi bija paralēli mācījušies
un strādājuši. Tagad cilvēki ir nobriedušāki, un šī prasība ir daudz vieglāk
izpildāma. Atkal jāņem vērā, ka mēs salīdzinoši neilgi esam ES dalībvalsts,
un iepretim citām valstīm mūsu pārstāvniecības līmenis ES Ārējās darbības
dienestā nemaz nav tik slikts. Mums ir ļoti maz cilvēku ar pieredzi darbā
ES institūcijās. Konkurējot uz kādu amatu ar diplomātu no Nīderlandes,
Beļģijas un Luksemburgas, viņu priekšrocība ir lielāka pieredze tieši ES in
stitūcijās. Taču, neraugoties uz to, ES Ārējās darbības dienestā patlaban
strādā salīdzinoši daudz cilvēku no Latvijas.
Latvijas prezidentūra ES vairs nav aiz kalniem. Atlikuši tikai trīs
gadi. Zinot, ka mūsu cilvēkresursi nav tik lieli, vai mums būtu nopietni
jāuztraucas?
Laiks ir aizskrējis stipri straujāk, nekā būtu gribējies. Šobrīd, ņemot vērā
valdību maiņu aizvadītajā gadā un to, ka ir būtiski iekavējušies sagatavoša
nās darbi prezidentūrai, ir pēdējais brīdis, un kurpe sāk spiest pietiekami
stipri. Īpaši tas attiecas uz personāla sagatavošanu, ņemot vērā, ka krīzes un
jo vairāk pēckrīzes gados valsts pārvalde ir pazaudējusi augsti kvalificētus
cilvēkus, kuriem ir zināšanas un pieredze gan Latvijas administrācijā, gan
ES jautājumos, un kuri zina, kā strādā ES institūcijas. Tagad, kad ir apstiprināta jaunā Prezidentūras sagatavošanas sekretariāta vadītāja, es ļoti ceru,
ka tas būs viens no pirmajiem darbiem, ar ko viņa dosies uz Ministru
kabinetu. Ir jāatrod veids, kā mēs noturam cilvēkus valsts pārvaldē prezi
dentūras laikā un kā mēs aicināsim atpakaļ un motivēsim vismaz uz pre
zidentūras laiku atgriezties tos cilvēkus, kas šobrīd strādā gan Eiropas, gan
citās starptautiskajās institūcijās. Mēs esam maza valsts, mēs nevaram at
ļauties būt lepni un izšķērdīgi. Mums būs jāuzrunā ikviens cilvēks, kuram
ir zināšanas un pieredze un kurš būs gatavs strādāt Latvijas labā 2015. gadā.
Kas raksturo labu prezidentūru, īpaši, ja to vada jauna valsts?
Viens rādītājs, ar ko parasti visi lepojas, ir pieņemtie lēmumi, taču man
pašai sev jāoponē, ka tā ir pārāk birokrātiska pieeja. Teikšu godīgi, diezin
vai ārpus Eiropas Savienības Padomes ēkas daudziem interesē, ka Ungārijas
prezidentūra panāca vienošanos ar Eiropas Parlamentu par 25 vai vairāk
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jautājumiem. Es domāju, ka šo skaitli pēc tam, kad to izlasījuši, daudzi
aizmirst jau otrajā dienā. Labu prezidentūru raksturo kvalitatīvi sagatavotas diskusijas, tā ir laba laika un taktikas izjūta, neliekot uz galda jautājumus, kas nav vēl tam sagatavoti, un tā ir spēja piedāvāt kompromisus, kas
visiem ir pieņemami. ES prezidējošā valsts neliek visai ES nodarboties ar
savām iekšpolitiskajām problēmām un spēj tikt galā ar tām dzīves situācijām, kas nenoliedzami uzkrīt kā sniegs uz galvas. Lai panāktu lēmumus un
tiktu galā ar krīzes situācijām, ir jābūt skaidrai vīzijai, ko gribi sasniegt, un
spējai likt pārējiem noticēt, ka tas ir pats pareizākais.
Kā raugāties uz to, ka pēdējā laikā Briselē Latvija bieži tiek minēta
kā labais piemērs iepretim Grieķijai, ka esam pratuši taupīt? Vai, zinot,
kādu cenu tas Latvijai prasījis, negribas domāt, ka šis ir pārspīlēts no
vērtējums?
Nekad nevajag nest uz āru savas mājas nebūšanas, un šeit ir tas trauslais
balanss. Es drīzāk teiktu, ka Latvijas gadījumā ir pretēja problēma — mēs
daudzos gadījumos izdarām ļoti labas lietas un pēc tam uz āru pasnie
dzam, ka kāds mums to ir uzspiedis. Pēdējais klasiskais piemērs ir saistībā
ar fiskālās disciplīnas līgumu. Ministru kabinets grozījumus Satversmē un
fiskālās disciplīnas likumu Saeimai bija iesniedzis jau rudens sesijā, bet diskusijas par to ES sākās tikai decembrī. Tā vietā, lai mēs atklātu, ka tās mā
cības, ko mēs esam ieguvuši krīzes laikā, tagad pārņem arī pārējā Eiropa, kas
ir apzinājusies, ka stipram eiro ir neieciešama fiskālā disciplīna, mēs atkal
izvēlējāmies mazā nabadziņa tēlu, kuram Eiropa kārtējo reizi kaut ko uz
spiež. Mēs paši aizmirstam sev pastāstīt, ka ir lietas, ko mēs darām labi.
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IV
PREZIDENTŪRAS Aktualitātes

 ktuālie sabiedrības veselības jautājumi
A
Dānijas prezidentūras ietvaros
Pēteris Ancāns,

LU Sociālo zinātņu fakultātes
Politikas zinātnes doktora studiju programmas doktorants
Eiropas Savienība nevar harmonizēt tiesību aktus sabiedrības veselības
jomā, tomēr tā var pieņemt tiesiski saistošus aktus. Dānijas prezidentūras
ietvaros ES Padomē sabiedrības veselības un farmācijas jomā darba in
tensitāte, salīdzinot ar Polijas prezidentūru, ir pieaugusi vairākas reizes.
Dānija ES Padomē sabiedrības veselības un farmācijas jomā plāno skatīt
septiņus likumdošanas aktu priekšlikumus un, iespējams, pieņemt divus
Padomes secinājumu projektus. Prezidentūru darba dinamikas atšķirības
lielā mērā nosaka Eiropas Komisijas darba grafiks, un ES dalībvalstij, kura
gatavojas savai prezidentūrai, tas ir jāņem vērā.
Atslēgvārdi: Dānijas prezidentūra, Eiropas Komisija, Polijas prezidentūra,
sabiedrības veselība.
The European Union does not have the power to harmonize legislative acts
in the field of public health. However, it can adopt legally binding acts.
During the Danish EU Presidency the intensity of work in the field of
public health and pharmaceuticals has risen several times in comparison
with the Polish EU Presidency. In the field of public health and phar
maceuticals the Danish EU Presidency is planning to work on seven legislative act proposals and most probably two Council conclusions. The
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differences in the workload are mostly determined by the agenda of the
European Commission, and this has to be taken into account by the EU
Member State that is preparing for its Presidency.
Keywords: Danish Presidency, European Commission, Polish Presidency,
public health.

Ievads
Eiropas Savienībā (ES) katrus 6 mēnešus viena no dalībvalstīm uzņe
mas prezidentūras pienākumus1, kas pusgadsimta laikā ir attīstījušies no tīri
organizatorisku jautājumu risināšanas līdz kompleksiem un nozīmīgiem
pienākumiem, kā, piemēram, politisko iniciatīvu virzīšana.2 2012. gada 1. janvārī, sākoties ES Aktīvas novecošanas gadam, kas ietver arī rūpes par ve
selību3, ES Padomes sastāvu vadību4 uzsāka Dānijas Karaliste, kļūstot par
prezidējošo dalībvalsti 7. reizi.5 Dānija ir otrā dalībvalsts savā trio ar Polijas
Republiku, kura prezidēja 2011. gada otrajā pusē, un Kipras Republiku,
kura par prezidējošo dalībvalsti kļūs 2012. gada 1. jūlijā.
Prezidentūras laikā ES Padomē norit darbs pie daudziem jautājumiem
dažādās jomās, t.sk. arī sabiedrības veselības jomā, kas ietver arī farmācijas
aspektus. Raksta mērķis ir aplūkot, ko Dānijas prezidentūra ir plānojusi pa
veikt un pie kādiem leģislatīvo aktu6 priekšlikumiem šajā jomā norit darbs
ES Padomes divās darba grupās — Sabiedrības veselības un Farmācijas un
medicīnas ierīču —, kurās tiek izskatīti dalībvalstu par sabiedrības veselību
atbildīgo ministriju kompetences jautājumi. Raksta sākumā tiks sniegts
īss ieskats par ES kompetenci sabiedrības veselības jomā. Rakstā tiks arī
1
Bunse S. Small States and EU Governance: Leadership through the Council Presidency. Palgrave Macmillan, 2009, p. 31.
2
Turpat, p. 37.
3
Eiropas gads aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei 2012. http://europa.eu/ey2012/
ey2012main.jsp?catId=971&langId=lv (Eiropas Savienības mājas lapa; aplūkota 09.02.2012.).
4
Izņemot Ārlietu padomes sastāvu. Avots: Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija.
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis. 09.05.2008. C 115/13, 16. panta 6. punkts.
5
The Danish EU presidency 2012. http://um.dk/en/politics-and-diplomacy/denmark-in-theeu/the-danish-eu-presidency-2012 (Dānijas Ārlietu ministrijas mājas lapa; aplūkota 03.03.2012.).
6
Leģislatīvie akti ir tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar likumdošanas procedūru. Avots:
Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis.
30.03.2010. C 83/47, 298. panta 3. punkts.
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īsi salīdzināts Dānijas prezidentūras laikā plānotais darbs un tā intensitāte
sabiedrības veselības un farmācijas jomā ar iepriekšējās, Polijas prezidentūras
laikā paveikto.

Eiropas Savienības kompetence sabiedrības veselībā
Pirms vispārīgi aplūkot Dānijas prezidentūras galvenās prioritātes un
padziļināti izskatīt nospraustos mērķus tieši sabiedrības veselībā, vēlos sniegt
īsu ieskatu par ES kompetenci attiecībā uz sabiedrības veselības jomu.
ES ir trīs kompetenču līmeņi: 1) ekskluzīvā kompetence; 2) dalītā kompetence; 3) atbalstošā, koordinējošā un papildinošā kompetence.7 ES kom
petence sabiedrības veselības jomā, tāpat kā, piemēram, kultūras vai civilās
aizsardzības jomā, ir salīdzinoši vismazākā. Tas nozīmē, ka attiecībā uz sabiedrības veselību ES ir tiesīga tikai atbalstīt, koordinēt vai papildināt dalīb
valstu darbības.8
Līguma par ES darbību 14. sadaļas (Sabiedrības veselība) 168. pants
nosaka ES mērķus šajā jomā, uzsverot sabiedrības veselības uzlabošanu, profilaksi un draudu novēršanu veselībai. Pantā tiek skaidri norādīts, ka ES
darbībām ir papildinoša loma attiecībā pret dalībvalstu rīcību šajos jau
tājumos, un saskaņā ar 168. panta 5. punktu netiek paredzēta harmonizācija
jeb dalībvalstu normatīvo aktu saskaņošana. Dalībvalstis ir tās, kuras pamatā
veido, nosaka un pārrauga savu nacionālo sabiedrības veselības politiku.
Tomēr dalībvalstīm ir kopīgi izaicinājumi, un sadarbība ES ietvaros
sniedz iespējas risināt tādus jautājumus, ar ko vienai dalībvalstij ir sarežģīti
tikt galā. Tāpēc dalībvalstis labprāt sadarbojas jautājumos, piemēram, par
infekciju slimību draudu novēršanu, kā arī ir ieinteresētas, lai iekšējā tirgū
esošie medikamenti un medicīnas ierīces ir drošas un atbilstošas vienotiem
standartiem. Līdz ar to ES ir mandāts papildināt nacionālo rīcību sabiedrī
bas veselības jomā, un tas ietver: 1) iedzīvotāju aizsargāšanu no veselības
draudiem un slimībām; 2) veselīga dzīvesveida sekmēšanu un 3) dalībvalstu
kompetento iestāžu savstarpējās sadarbības veselības jomā atbalstīšanu.9
7
Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija. Eiropas Savienības Oficiālais
Vēstnesis. 30.03.2010. C 83/47, 3., 4. un 6. pants.
8
Turpat, 6. panta (a) punkts.
9
Eiropas Komisijas politika sabiedrības veselības jomā. http://ec.europa.eu/health/strategy/
policy/index_en.htm (Eiropas Komisijas mājas lapa; aplūkota 20.02.2012.).
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Lai arī ES nevar harmonizēt tiesību aktus sabiedrības veselības jomā,
tai ir nozīmīga ietekme, un tā var pieņemt tiesiski saistošus aktus.10 ES var
pieņemt tiesību aktus, lai aizsargātu sabiedrības veselību un cīnītos pret
pārrobežu veselības izaicinājumiem, protams, izvairoties no iepriekš minētās
harmonizācijas, un šī principa īpašo nozīmi savā grāmatā profesors Pols
Kreigs (Paul Craig) un profesore Grēna de Burka (Grainne de Burca) uzsver,
nodēvējot to par “mantru”.11

Dānijas prezidentūras prioritātes sabiedrības veselībā
Dānijas prezidentūra savu darba kārtību un prioritāšu sadalījumu ir iz
klāstījusi prezidentūras programmā.12 Tās nosaukums — “Eiropa darbā” —
atspoguļo Dānijas vispārīgo redzējumu par situāciju ES un nepieciešamo
rīcību. Programmas ievadā tiek norādīts, ka, iespējams, ES šobrīd saskaras
ar savu līdz šim lielāko izaicinājumu, un ir nepieciešams pielikt lielas pūles,
lai izkļūtu no dziļās krīzes, nodrošinātu ekonomisko stabilitāti un radītu
pamatu izaugsmei nākotnē. Programmā Dānija ir izdalījusi četras galvenās
prioritātes: atbildīga Eiropa, dinamiska Eiropa, zaļa Eiropa un droša Eiropa.
Par sabiedrības veselību tiek runāts otrās (dinamiska Eiropa) un ceturtās
(droša Eiropa) prioritātes ietvaros, un ar sabiedrības veselību saistītie jau
tājumi tiek apkopoti programmas sadaļā, kas attiecas uz ES Padomes sastāvu — Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu
(EPSCO) ministru padomi.13
Atšķirībā no Polijas prezidentūras divām prioritātēm sabiedrības veselības jomā (nevienlīdzība veselības jomā Eiropā un smadzeņu un neiro
deģeneratīvās slimības),14 Dānijas prezidentūra ir noteikusi trīs prioritātes:
10
Craig P., de Burca G. EU Law: Text, Cases, and Materials. New York: Oxford University
Press, 2011, pp. 85–86.
11
Turpat, p. 86.
12
ES Padomes Dānijas prezidentūras programma. 4. lpp. http://eu2012.dk/en/EU-and-thePresidency/About-the-Presidency/~/media/Files/Trykt%20materiale/Presidency%20programme/
EU%20Presidency_Programme_UK_Final%20Web_22_12.ashx (ES Padomes Dānijas prezidentūras mājas lapa; aplūkota 19.01.2012.).
13
ES Padomes Dānijas prezidentūras programma. 50. lpp. http://eu2012.dk/en/EU-and-thePresidency/About-the-Presidency/~/media/Files/Presidency%20programme/EU%20Presidency_Programme_UK_Final%20Web_22_12.ashx (ES Padomes Dānijas prezidentūras mājas lapa;
aplūkota 16.01.2012.).
14
ES Padomes Polijas prezidentūras programma. 29. lpp. http://pl2011.eu/en (ES Padomes
Polijas prezidentūras mājas lapa; aplūkota 20.02.2012.).
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inovācijas veselībā, hroniskās slimības un antimikrobā rezistence. Aplūkojot inovācijas veselībā, Dānijas prezidentūra ir izstrādājusi pieeju ar nosau
kumu “Smart Health — Better Lives”. Tajā prezidentūra uzmanību pievērš
inovācijām un to nozīmei izaugsmes sekmēšanā. Pieeja nosaka darba kār
tību inovācijām un to izmantošanai un uzsver inovatīvu risinājumu nozīmi,
kas palīdzēs nodrošināt pacientiem labāku ārstēšanu, uzlabos resursu iz
mantošanu veselības aprūpē, kā arī sniegs vispārīgu pienesumu, radot
izaugsmi ES kopumā. Pieejas mērķis paredz koncentrēt uzmanību uz nozī
mīgākajiem veselības izaicinājumiem ES, no kuriem vienu — hroniskās
slimības — Dānijas prezidentūra ir noteikusi par savu otro prioritāti sa
biedrības veselības jomā.
Hroniskās slimības ir jāaplūko kontekstā ar sabiedrības novecošanos,
ko arī var aplūkot kā izaicinājumu pašu par sevi. Abi izaicinājumi ir sav
starpēji saistīti, jo aizvien vairāk eiropiešu dzīvo ilgāk, un novecojot pieaug
risks saslimt ar hroniskajām slimībām, kas samazina dzīves kvalitāti. Dānijas prezidentūra hronisko slimību jomā pastiprinātu uzmanību aicina pie
vērst tam, lai pacientiem būtu lielākas iespējas dzīvot neatkarīgi un aktīvi.
Prezidentūra vēlas izmantot pieredzi cīņā pret diabētu kā piemēru, un to
pielietot, vēršoties pret citām hroniskajām slimībām.
Kā trešo prioritāti sabiedrības veselībā prezidentūra uzsver antimikro
bās rezistences radīto izaicinājumu, norādot uz pieaugošo rezistenci ne tikai
Eiropas, bet arī globālā mērogā. Antimikrobā rezistence ir mikroorganisma
rezistence pret antimikrobo medikamentu, pret kuru sākotnēji mikroorga
nisms bija jutīgs.15 Šī problēma attīstās, ņemot vērā antibiotiku pastiprinātu
lietojumu gan sabiedrības, gan veterinārajām vajadzībām. Dānija vēlētos
sekmēt racionālāku antibiotiku izmantošanu un stingrāku lietošanas uz
raudzību ES ietvaros. Antimikrobā rezistence prezidentūras dienas kārtībā
ieņem nozīmīgu lomu, ņemot vērā rezistences pieaugumu visā pasaulē.
Par divām no trīs prioritātēm — inovācijām veselībā un antimikrobo
rezistenci — Dānijas prezidentūra varētu apsvērt Padomes secinājumu pie
ņemšanu.

15
Antimikrobā rezistence. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/ (Pasaules
Veselības organizācijas mājas lapa; aplūkota 28.02.2012.).
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Tiesību akti sabiedrības veselības jomā Dānijas
prezidentūras laikā
Pirms savas prezidentūras Dānijai sabiedrības veselības un farmācijas
jomā bija jārēķinās ar iespējamu vajadzību pievērsties astoņiem leģislatīvo
aktu priekšlikumiem, sākot ar trešo ES daudzgadu rīcības programmu vese
lības aizsardzības jomā un noslēdzot ar Tabakas direktīvas pārskatīšanu. Dā
nijas prezidentūras pirmajā pusē kļuva skaidrs, ka darbs notiks pie nedaudz
mazāka leģislatīvo aktu skaita, ņemot vērā Eiropas Komisijas darba grafiku
un iespējas nākt klajā ar plānotajiem priekšlikumiem.
2011. gada beigās, vēl Polijas prezidentūras noslēgumā, Eiropas Komi
sija nāca klajā ar diviem priekšlikumiem — par jauno veselības programmu
2014.–2020. gadam16 un par nopietniem pārrobežu veselības apdraudēju
miem ES un to novēršanu.17 Dānijas prezidentūra abus priekšlikumus ir
sākusi skatīt ES Padomes Sabiedrības veselības darba grupā.
Jaunā veselības programma ir trešā ES daudzgadu rīcības programma
veselības aizsardzības jomā, un tās nosaukums ir “Veselība izaugsmei”. Kā
norāda programmas nosaukums, tajā tiek uzsvērts, ka veselība ir gan patstāvīga vērtība, gan arī stimuls izaugsmei, jo tieši vesela sabiedrība spēj radīt
ekonomisku izaugsmi. Programma paredz sekmēt inovācijas veselības ap
rūpē un palielināt veselības aprūpes sistēmu ilgtspēju, vienlaikus rūpējoties
un pasargājot ES iedzīvotājus no pārrobežu veselības apdraudējumiem.
Priekšlikums lēmumam par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem paredz “racionalizēt un stiprināt ES spēju un struktūras efektīvai
reaģēšanai uz nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem. Šo apdrau
dējumu cēlonis var būt infekcijas slimības, bioloģiskas vielas, kas izraisa
neinfekcijas slimības, un ķīmisku vielu, vides un nezināmas izcelsmes ap
draudējumi. [..] Lēmums attiecas uz visiem nopietniem pārrobežu veselības

16
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Vese
lība izaugsmei” — trešo ES daudzgadu rīcības programmu veselības aizsardzības jomā 2014.–
2020. gadam. 2011, http://eur-lex.europa.eu/LexriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0709:FIN:LV:
HTML (ES Tiesību aktu datu bāzes mājas lapa; aplūkota 28.02.2012.).
17
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem. 2011, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:
0866:FIN:LV:HTML (ES Tiesību aktu datu bāzes mājas lapa; aplūkota 28.02.2012.).
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apdraudējumiem, izņemot radioloģiskās iedarbības vai kodoliedarbības iz
raisītos apdraudējumus.”18
Farmācijas jomā Dānijas prezidentūra 2012. gada sākumā uzmanību velta
diviem priekšlikumiem — par informāciju plašai sabiedrībai par recepšu
medikamentiem19 un priekšlikumam par farmakovigilanci.20 2011. gada
oktobrī Polijas prezidentūras laikā Eiropas Komisija nāca klajā ar pārskatīto
priekšlikumu par informāciju sabiedrībai par recepšu medikamentiem un
farmakovigilanci, un abi jautājumi bija ietverti vienā priekšlikumā. Šis priekšlikums, starp citu, bija vienīgais tiesību akts, pie kura savas prezidentūras laikā
strādāja Polija sabiedrības veselības un farmācijas jomā. Polijas prezidentūras
noslēgumā 2011. gada 2. decembra EPSCO Ministru padomē vairums da
lībvalstu aicināja Eiropas Komisiju sadalīt priekšlikumu divās daļās, nošķirot
sabiedrības informēšanas jautājumu un farmakovigilances jautājumu, un
Komisija tam piekrita.21
Priekšlikuma par informāciju plašai sabiedrībai mērķis ir nodrošināt
iekšējā tirgus atbilstošu darbību attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm
un sekmīgāk aizsargāt ES iedzīvotāju veselību. Priekšlikumā ir atrunāta in
formācijas sniegšana pacientiem par recepšu medikamentiem. Savukārt
priekšlikums par farmakovigilanci22 ir ierosināts ar mērķi novērst ES far
makovigilances sistēmā pamanītos trūkumus un veidot noturīgāku un sta
bilāku sistēmu kopumā, ņemot vērā pastāvošos riskus.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem. 2011, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0
866:FIN:LV:HTML (ES Tiesību aktu datu bāzes mājas lapa; aplūkota 28.02.2012.).
19
Grozītais priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza direktīvu
2001/83/EK attiecībā uz informāciju plašai sabiedrībai par recepšu medikamentiem, un grozītais
priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza regulu EK Nr. 726/2004 attiecībā
uz informāciju plašai sabiedrībai par cilvēkiem paredzētajiem recepšu medikamentiem. http://www.
vm.gov.lv/index.php?id=948&top=146 (LR Veselības ministrijas mājas lapa; aplūkota 29.02.2012.).
20
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr.
726/2004 attiecībā uz farmakovigilanci, un priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK attiecībā uz farmakovigilanci. http://www.vm.gov.lv/index.
php?id=948&top=146 (LR Veselības ministrijas mājas lapa; aplūkota 29.02.2012.).
21
Brussels: the session of EPSCO has started. http://pl2011.eu/en/content/brussels-sessionepsco-has-started (ES Padomes Polijas prezidentūras mājas lapa; aplūkota 29.02.2012.).
22
Farmakovigilance — zāļu lietošanas drošības uzraudzība. Farmācijas termini (396. ieraksts).
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/18032010_terminu_skaidrojumi.pdf (Zāļu valsts aģentūras mājas
lapa; aplūkota 04.03.2012.).
18
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Dānija farmācijas jomā prezidentūras ietvaros gatavojas skatīt arī di
vus citus priekšlikumus — par izmaiņām Caurskatāmības direktīvā un par
Medicīnas ierīču tiesiskā regulējuma pārskatīšanu. 2012. gada marta sākumā
Eiropas Komisija iesniedza priekšlikumu izmaiņām Caurskatāmības direk
tīvā.23 Kopš direktīvas pieņemšanas ir pagājuši vairāk nekā divdesmit gadi,
un direktīva līdz šim nav ne reizi grozīta. Direktīva ir bijusi sekmīga, risi
not jautājumus par medikamentiem iekšējā tirgū, tomēr tā vairāk nespēj
pilnībā veiksmīgi pildīt tās uzdevumus šodienas apstākļos. Diskusijas par
šo priekšlikumu ir plānotas prezidentūras otrajā pusē.
Eiropas Komisija strādā pie tiesiskā regulējuma pārskatīšanas medicīnas ierīču jomā un plāno nākt klajā ar priekšlikumu par izmaiņām Medi
cīnas ierīču tiesiskajā regulējumā. Medicīnas ierīču jomā tiesiskā regulējuma
pamatu veido trīs direktīvas: 1) Padomes direktīva 90/385/EEK par dalīb
valstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aktīvām implantējamām medi
cīnas ierīcēm; 2) Padomes direktīva 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm;
3) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 98/79/EK par medicīnas ierīcēm, ko lieto in vitro diagnostikā. Šīs trīs direktīvas ir vairākas reizes papil
dinātas, un pēdējie grozījumi tika veikti 2007. gadā, pieņemot Eiropas
Parlamenta un Padomes direktīvu 2007/47/EK, ar kuru grozīja Padomes
direktīvu 90/385/EEK.24
Pašreizējā sistēma nesniedz vienmēr līdzvērtīgu sabiedrības veselības
aizsardzības līmeni, un jaunas tehnoloģijas dažkārt parāda esošā tiesiskā
regulējuma nepilnības. Papildus ir svarīgi nodrošināt Eiropas industrijas
konkurētspēju globālajā medicīnas ierīču tirgū, kā arī sekmēt saskaņotāku
tiesību sistēmu šajā jomā.25 Tāpēc Komisija plāno nākt klajā ar priekšlikumu regulai attiecībā uz medicīnas ierīcēm (vienlaikus atceļot iepriekš
minētās direktīvas 90/385/EEK un 93/42/EEK), kā arī ar priekšlikumu regulai par in vitro diagnostikas medicīnas ierīcēm (atceļot direktīvu 98/79/
EK). Izmaiņas ir plānotas ar mērķi tiesisko regulējumu šajā jomā padarīt
23
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to pasākumu pārredzamību, ar
kuriem reglamentē cilvēkiem paredzētu zāļu cenas, un par to iekļaušanu publisko veselības apdrošināšanas sistēmu tvērumā. 2012, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:201
2:0084:FIN:LV:HTML (ES Tiesību aktu datu bāzes mājas lapa; aplūkota 28.02.2012.).
24
Medicīnas ierīces: Tiesiskais ietvars. http://ec.europa.eu/health/medical-devices/regulatoryframework/index_en.htm (Eiropas Komisijas mājas lapa; aplūkota 04.03.2012.).
25
Sabiedrības veselība: Medicīnas ierīces. http://ec.europa.eu/health/medical-devices/documents/revision/index_en.htm (Eiropas Komisijas mājas lapa; aplūkota 02.03.2012.).
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vienkāršāku un tajā pašā laikā stingrāku. Dānijas prezidentūra šo priekš
likumu varētu saņemt no Komisijas savas prezidentūras otrajā pusē.
Farmācijas jomā Dānijas prezidentūra varētu saskarties ar vēl vienu
priekšlikumu, ar kuru Eiropas Komisija, iespējams, varētu nākt klajā prezidentūras noslēgumā. Eiropas Komisija turpina darbu, izstrādājot priekš
likumu par grozījumiem Klīniskajā izmēģinājumu direktīvā.26 Klīnisko
izmēģinājumu skaits Eiropā, salīdzinot ar ASV, Latīņameriku un Āziju, sa
mazinās. Industrija par vienu no problēmām uzskata fragmentēto pieeju
ES un aicina veikt vajadzīgos grozījumus, lai sistēmu padarītu konkurēt
spējīgāku un efektīvāku, piemēram, ieviešot vienotu dokumentu pieņem
šanas portālu. Eiropas Komisija ir apzinājusi galvenos izaicinājumus un
centīsies novērst šķēršļus izmēģinājumu veikšanai, vielaikus nodrošinot, lai
riski pacientiem ir pēc iespējas mazāki. Nav precīzi zināms, kad ar šo priekš
likumu Komisija varētu nākt klajā, un, iespējams, tas notiks tikai nākamās — Kipras — prezidentūras sākumā.
Dānijas prezidentūra bija gatava uzsākt diskusijas ES Padomē par Eiro
pas Komisijas gatavotajiem grozījumiem Tabakas direktīvā,27 taču Komisija
ir norādījusi, ka, pretēji iepriekš plānotajam, ar priekšlikumu tā, iespējams, varētu nākt klajā Kipras prezidentūras otrajā pusē.
Tādējādi Dānijas prezidentūras laikā ES Padomē Sabiedrības veselības un Farmācijas un medicīnas ierīču darba grupās plānots darbs pie
septiņiem leģislatīvo aktu priekšlikumiem: par programmu “Veselība izaugsmei”; par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem; par infor
māciju plašai sabiedrībai par recepšu medikamentiem; par farmakovigi
lanci; par caurskatāmības direktīvu; par medicīnas ierīcēm; iespējams —
par klīniskajiem izmēģinājumiem.
Salīdzinot ar iepriekšējās (Polijas) prezidentūras dienas kārtību sabiedrības veselības un farmācijas jomā, Dānijas prezidentūra ir daudz
aktīvāka. Lielāko daļu Polijas prezidentūras laika netika skatīti leģislatīvie
akti, kas bija saistīts ar Eiropas Komisijas darba grafiku. Situācija mainījās
26
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2001/20/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz labas klīniskās prakses ieviešanu klīniskās izpētes veikšanā ar
cilvēkiem paredzētām zālēm. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis. 01.05.2001. L 121.
27
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2001/37/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu.
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis. 18.07.2001. L 194.

Pēteris Ancāns

94

prezidentūras otrajā pusē, kad Eiropas Komisija nāca klajā ar pārskatīto
priekšlikumu par informāciju sabiedrībai par recepšu medikamentiem un
farmakovigilanci. Tomēr kopumā sabiedrības veselības un farmācijas jomā
Polija savas prezidentūras ietvaros ES Padomē strādāja pārsvarā pie Padomes secinājumu projektiem: 1) par bērnu hronisko elpceļu slimību profilaksi, agrīno diagnostiku un ārstēšanu; 2) par bērnu saziņas traucējumu
agrīnu noteikšanu un ārstēšanu, izmantojot e-veselības instrumentus un
inovatīvus risinājumus; 3) par nevienlīdzības veselībā mazināšanu ES, uzsākot vispusīgu rīcību neveselīga dzīves veida jomā. Papildus savas prezi
dentūras laikā Polija izstrādāja un pieņēma arī ES paziņojumu par pasaules
AIDS dienu (tiek atzīmēta 1. decembrī).

Secinājumi
2012. gada 1. janvārī Dānija septīto reizi kļuva par prezidējošo valsti
ES Padomē. Dānijas prezidentūra vēlas stabilizēt situāciju ES un rast pamatu
izaugsmei nākotnē. Šajā kontekstā arī sabiedrības veselības jomā Dānija par
vienu no savām prioritātēm līdz ar jautājumiem par hroniskajām slimībām
un antimikrobo rezistenci ir izvirzījusi inovācijas veselībā un to nozīmi iz
augsmes veicināšanā.
Lai arī ES kompetence sabiedrības veselības jomā ir salīdzinoši vis
mazākā, ES var pieņemt tiesiski saistošus aktus. Dānijas prezidentūras
laikā ES Padomē sabiedrības veselības un farmācijas jomā plānots darbs
pie septiņiem leģislatīvo aktu priekšlikumiem un, iespējams, diviem Pa
domes secinājumu projektiem. Var secināt, ka Dānijas prezidentūras laikā
sabiedrības veselības jomā noritēs vairākas reizes aktīvāks un intensīvāks
darbs, salīdzinot ar Polijas prezidentūru, kuras laikā ES Padomē tika strādāts
tikai pie viena leģislatīvā akta priekšlikuma un trīs Padomes secinājumu
projektiem. Līdz ar to ES Padomē sabiedrības veselības jomā ir vērojamas
izteiktas darba dinamikas atšķirības, un to parāda, piemēram, skatīto leģis
latīvo aktu priekšlikumu skaits Polijas un Dānijas prezidentūru laikā.
Abu prezidentūru darba dinamikas atšķirību pamatā ir Eiropas Komi
sijas darba grafiks. Polijas prezidentūras sākumā un vidū Komisija vēl nebija gatava nākt klajā ar leģislatīvo aktu priekšlikumiem, ar kuriem
Komisija vēlāk nāca klajā Polijas prezidentūras noslēgumā un Dānijas pre
zidentūras sākumā. Komisijas darba grafiks ir elastīgs, un to labi parāda
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piemērs ar pārskatīto priekšlikumu par informāciju sabiedrībai par re
cepšu medikamentiem un farmakovigilanci. Komisija ar to sākotnēji bija
plānojusi nākt klajā 2011. gada pirmajā pusē Ungārijas prezidentūras laikā.
Tomēr termiņš tika pagarināts Komisijas iekšējo procedūru dēļ, kā arī
Komisija vēlējās veikt papildu izvērtējumu, ņemot vērā aspektus saistībā
ar farmakovigilanci. Pēc atkārtotiem termiņu pagarinājumiem Komisija ar
pārskatīto priekšlikumu nāca klajā tikai 2011. gada oktobrī. Līdzīgā veidā
tika pagarināts nākšanas klajā datums priekšlikumam par izmaiņām Ta
bakas direktīvā, un Komisija šobrīd plāno pabeigt tā sagatavošanu Kipras
prezidentūras laikā. Polijas prezidentūras laikā nebija citu “atvērtu” tiesību
aktu priekšlikumu, tāpēc prezidentūras ietvaros sabiedrības veselības un
farmācijas jomā noritēja mazāk intensīvs darbs pie tiesību aktiem, un pre
zidentūra vairāk koncentrēja uzmanību uz neleģislatīvo aktu izstrādi.
Dānijas prezidentūras laikā skatītos tiesību aktu priekšlikumus “visticamāk” turpinās skatīt arī Kipras prezidentūra. Ņemot vērā, ka Kipras pre
zidentūras laikā Eiropas Komisija varētu nākt klajā ar vēl vienu tiesību
akta priekšlikumu (grozījumiem Tabakas direktīvā), var secināt, ka darba
intensitāte Kipras prezidentūras laikā sabiedrības veselības jomā, salīdzinot
ar Dānijas prezidentūru, vismaz saglabāsies esošajā līmenī un, iespējams,
pieaugs.
Aplūkojot Polijas un Dānijas prezidentūru pieredzi sabiedrības veselības jomā, var secināt, ka, gatavojoties prezidentūrai ES Padomē, uzmanība
rūpīgi jāpievērš Eiropas Komisijas darba plānam, kā arī iespējamajām
izmaiņām tajā. Komisijas plānotais attiecībā uz nākšanu klajā ar priekš
likumiem noteiktā laikā ne vienmēr īstenojas, un nereti termiņi dažādu
iemeslu dēļ tiek pārcelti vairākkārt. Dalībvalstij, plānojot darbību savas pre
zidentūras ietvaros, nepieciešams ar to rēķināties, un tai jāparedz, kā rīkoties, ja darbs pie noteikta jauna Komisijas priekšlikuma nevar tikt uzsākts.
Lai pēc iespējas precīzāk izzinātu Komisijas plānus attiecībā uz jau
niem priekšlikumiem, nākamajai prezidējošajai dalībvalstij nepieciešams uzturēt regulārus kontaktus ar Komisiju un uzzināt par Komisijas iecerēm un
plānoto darbu. Jo tuvāk ir prezidentūras sākuma datums, jo aktīvāk da
lībvalstij būtu nepieciešams turpināt un pilnveidot dialogu. Aktīva rīcība no
nākamās prezidējošās dalībvalsts puses palielina tās iespējas iegūt precīzāku informāciju, kā arī sniedz iespēju iepazīstināt ar savām interesēm plānotās prezidentūras laikā. Sekmīgs dialogs savukārt rada pamatu kompromisa
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panākšanai, ja, iespējams, nākamās prezidentūras un Komisijas redzējumi
atšķirtos kādai no abām pusēm būtiskos jautājumos.
Papildus — īstenojot gatavošanos prezidentūrai, nepieciešams izvērtēt
darba gaitu pie leģislatīvo aktu priekšlikumiem ES Padomē, tādā veidā cen
šoties noteikt to aptuveno izskatīšanas ilgumu, un vai tie varētu tikt izskatīti
arī topošās prezidējošās dalībvalsts laikā. Šobrīd ir par agru, lai varētu pre
cīzi noteikt leģislatīvo aktu priekšlikumus, kas varētu būt aktuāli un tiktu
skatīti ES Padomē sabiedrības veselības jomā Latvijas prezidentūras laikā
2015. gada pirmajā pusē. Tomēr ar katru nākamo prezidentūru pirms
2015. gada 1. janvāra aizvien skaidrāk kļūs redzamas aprises tiem jautāju
miem un tiesību aktu priekšlikumiem sabiedrības veselības jomā, ar kuriem
Latvijas prezidentūrai būs iespēja strādāt un sniegt to virzībā teicamu iegul
dījumu.

