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Redaktora sleja
Pamati šim žurnāla „Latvijas intereses Eiropas Savienībā” numuram tika
likti oktobra sākumā, kad Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
studenti kopā ar Eiropas Parlamenta deputātu Robertu Zīli diskutēja par
Latvijas potenciālajām prioritātēm ES prezidentūras laikā 2015. gadā. Dis
kusijas pārskats ir iekļauts šajā izdevumā, un tajā saskatāma liela viedokļu
daudzveidība. Varam secināt, ka Eiropas integrācijas politikas veidotājiem
prioritāšu saraksts varētu būt visnotaļ apjomīgs. Pārrunājot šīs diskusijas
secinājumus ar poļu kolēģi, vaicāju, kā pašreizējā ES prezidentūras līdere
Polija vairāku gadu garumā ir veidojusi savu prioritāšu kopumu. Kolēģes
atbilde uzskatāma par vēl vienu svarīgu argumentu kopējiem diskusijas
secinājumiem — Polijas prioritāšu saraksts tika veidots ilgstoši, stiprinot
pārvaldes un sabiedrības zināšanas par ES un rīcībspēju Eiropas politiku īs
tenošanā, bet Grieķijas un tai sekojošās Itālijas finanšu krīzes, kas apdraud
eiro stabilitāti un līdz ar to visas Eiropas Savienības izaugsmes iespējas, aiz
ēnoja iepriekš sagatavoto prezidentūras plānu.
Vai tas nozīmētu to, ka nav nepieciešamas savlaicīgas un visaptverošas
diskusijas par prezidentūras prioritātēm un pietiekama būtu reakcija uz attiecīgā laika posma aktualitātēm? Protams, nē. Lai valsts savu pirmo prezi
dentūru ES novadītu veiksmīgi, tai jāstrādā pie vairākiem ES integrācijas
attīstības scenārijiem un daudzlīmeņu prioritāšu sarakstiem. Šis žurnāla nu
murs veidots tieši pēc šāda principa. ES attīstības virzību nākotnē noteiks
2010. gada 17. jūnijā apstiprinātā stratēģija „Eiropa 2020: stratēģija gudrai,
ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei”, kura saīsināti tiek saukta par stratē
ģiju „ES 2020” . Tie jautājumi, kuri nosaukti šajā dokumentā kā svarīgākie,
veidos ES attīstības kodolu. Par tiem savā rakstā runā Kristīne Medne. Savukārt konkrētām politiku jomām, kuras akcentētas stratēģijā — enerģēti
kai, sociālajai aizsardzībai, Inovāciju savienībai, pētniecībai un izaugsmei,
kā arī ES lomai globālā vidē, konkurējot ar Ķīnu, pievēršas attiecīgo jomu
eksperti. Arī šajā numurā sniedzam ieskatu ES prezidentūras izvērtējumam
pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā.

6

Latvijas intereses Eiropas Savienībā

Žurnāla „Latvijas intereses Eiropas Savienībā” trešā numura izdošanu
atbalsta Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, kas ir kļuvusi par visu sva
rīgāko diskusiju par Eiropas integrāciju aktīvu dalībnieci.
Žaneta Ozoliņa,
LU profesore,
Žurnāla „Latvijas intereses Eiropas Savienībā” zinātniskā redaktore
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I
Eiropas Savienības institūcijas

Stratēģijas „ES 2020” būtība un
tās nozīme Latvijai
Kristīne Medne,

LU Žana Monē Izcilības centra eksperte1

Šogad apritēja gads, kopš Eiropas Savienības valstu līderi apstiprināja
jauno Eiropas stratēģiju nodarbinātībai un izaugsmei — „Eiropa 2020:
stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei” (jeb stratēģija „ES
2020”). To pieņemot, dalībvalstis vienojās pārorientēties no krīzes situāciju vadīšanas uz vidējā un ilgtermiņa reformām ar mērķi veidot uz zināša
nām balstītu, ilgtspējīgu un iekļaujošu (inclusive) ES ekonomikas modeli.
Šā gada notikumi rāda, ka pārmaiņas un strukturālās reformas ES valstīs, jo īpaši atsevišķās eiro zonas valstīs, varētu būt apjomīgākas un funda
mentālākas, nekā tas varēja šķist pirms gada, kad dalībvalstis un Eiropas
Komisija (turpmāk — EK) debatēja par jaunās stratēģijas būtību.
Novembra sākumā publicētajās Eiropas ekonomikas prognozēs EK pa
ziņojusi, ka izaugsme Eiropā ir mitējusies un ka šajā un nākamajos ceturk
šņos ir gaidāma ekonomikas stagnācija, 2012. gadā IKP pieaugot tikai par
0,5%.2 Šādas nākotnes aina tikai nostiprina EK pārliecību, ka nesen panāktā
vienošanās par ciešāku ES valstu ekonomiku koordinēšanu un uzraudzību
1
Rakstā pausts autores viedoklis, un tas nekādā gadījumā neatspoguļo Latvijas oficiālo viedokli par Stratēģiju „ES 2020” un ar to saistītiem jautājumiem.
2
European Economic forecats — Autumn 2011, European Economy 6/2011, European
Commission, November, 2011; http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_
economy/2011/pdf/ee-2011-6_en.pdf
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ir solis pareizā virzienā, kas nākotnē varētu ļaut izvairīties no šādu krīžu ap
mēriem un sekām.
Lai Eiropas valstis atveseļotos no ekonomiskās un parādu krīzes, nākotnē celtu iedzīvotāju labklājību un spētu saglabāt savus sociālos modeļus,
ES valstīm ir jāpaveic mājasdarbi, t.i., jāīsteno strukturālās reformas. Šis
ir bieži dzirdēts ES līderu uzstādījums medijos un arī Briseles sanāksmju
zālēs. Pārfrazējot to Džuzepes di Lampedūzas vārdiem, var teikt: ”Visam ir
jāmainās, lai viss varētu palikt, kā ir.”

1. Stratēģijas „ES 2020” būtība
Diskusiju fonā par jauno stratēģiju nākamajiem desmit gadiem bija ne
tikai nesenā finanšu krīze un ekonomikas lejupslīde, bet arī tie izaicinājumi,
ar kuriem nākotnē būs jāsaskaras Eiropas iedzīvotājiem, uzņēmējiem un po
litikas veidotājiem. Pēc EK domām, galvenos izaicinājumus Eiropai varētu
radīt globalizācija, demogrāfiskā situācija, migrācija un resursu pieejamība.
EK pauž, ka globalizācija3 paver plašas iespējas, taču vienlaikus tā ir
arī pārbaudījums ES valstu ekonomikām. Daudzi ES reģioni pašreiz ir konkurētspējīgi un inovatīvi un var izmantot tās iespējas, ko globalizācija pie
dāvā. Tajā pašā laikā kopējais ES sniegums ir krities.4 Saskaņā ar Pasaules
konkurētspējas tablo (angl. — IDM World Competitiveness Scoreboard)5 ko
pumā visu ES valstu konkurētspēja 2011. gadā salīdzinājumā ar 2000. gadu
ir samazinājusies. Izņēmums ir Austrija, Dānija, Vācija un Zviedrija. Šogad
viena un pagājušajā gadā tikai divas ES valstis ierindojās starp pasaules
desmit konkurētspējīgākajām valstīm (sk. 1.1. tabulu). EK to lielā mērā
skaidro ar zemāku ES produktivitāti un ieguldījumu līmeni pētniecībā, attīs
tībā un inovācijās, kā arī atšķirībām uzņēmējdarbības struktūrā.6

3
Ar globalizāciju saprot procesu, kad vietējās (nacionālās) ekonomikas un sociālās sistēmas
kļūst savstarpēji saistītas un atvērtas ārējiem šokiem.
4
Regions 2020: Globalisation Challenges for European Regions, European Commission, Directorate General for Regional Policy, January, 2009; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/
docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_globalisation.pdf
5
Aptver 59 industrializētās un attīstības valstis; neiekļauj Kipru, Maltu un Latviju.
6
Europe 2020: A Strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission,
COM (2010) 2020, 03.03.2010.; http://europa.eu/press_room/pdf/complet_en_barroso___007_-_
europe_2020_-_en_version.pdf
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1.1. tabula
Astoņas konkurētspējīgākās pasaules valstis (2011. gads)
Austrālija
Kanāda
Taivāna
Šveice
Zviedrija
Singapūra
ASV
Hongkonga

ES dalībvalstu konkurētspējas indeksa dinamika (2000. un 2011. gads)

Avots: IDM World Competitiveness Scoreboard 2000, 2009, 2010, 2011. Aptver
59 industrializētās un attīstības valstis; neiekļauj Kipru, Maltu un Latviju.

Tāpat EK norāda, ka nopietnus izaicinājumus valstīm var nest gaidāmās izmaiņas demogrāfiskajā situācijā. Atsevišķos ES reģionos tās izpaudīsies
spilgtāk nekā citos.
Iedzīvotāju skaita samazināšanās gaidāma aptuveni trešdaļā ES re
ģionu, galvenokārt Eiropas austrumu reģionos, Centrāleiropas reģionos,
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Austrumvācijā, Dienviditālijā un Spānijas ziemeļu reģionā. Vairākos reģionos iedzīvotāju skaits varētu samazināties par vairāk kā 10%.
Vairāk nekā 40 reģionos par vismaz 10% samazināsies darbspējīga vecuma iedzīvotāju (angl. — working-age population) īpatsvars. Īpaši zems
darbspējīga vecuma iedzīvotāju īpatsvars gaidāms vairākos Somijas, Zviedrijas un Vācijas reģionos. Atsevišķos reģionos Bulgārijā, Polijā un Vācijas
austrumos līdz 2020. gadam darbspējīga vecuma iedzīvotāju skaits sama
zināsies par vairāk kā 25%.
Pašreiz Eiropa ir pasaulē otrā straujāk novecojošā sabiedrība (pirmā ir
Japāna), un, sākot ar 2013.–2014. gadu, ES sāks sarukt aktīvo iedzīvotāju
skaits. To cilvēku skaits, kuru vecums ir virs 60 gadiem, tagad palielinās div
reiz ātrāk nekā līdz 2007. gadam, t.i., aptuveni divi miljoni gadā salīdzinā
jumā ar vienu miljonu iepriekš.7
Mazāks darbspējīga vecuma iedzīvotāju skaits apvienojumā ar lielāku
pensionāru skaitu radīs papildu slodzi Eiropas labklājības sistēmām. Pēc EK
aprēķiniem sabiedrības novecošanās dēļ ES valstu budžetu izdevumi līdz
2020. gadam pieaugs par 3,4% no ES-25 IKP.8 Dažās ES valstīs — Grieķijā,
Spānijā, Somijā, Slovēnijā, Luksemburgā — pensiju un veselības izdevumi
attiecīgajā periodā pieaugs par vairāk nekā 10%. Uz 2020. gadu Francijā,
Itālijā, Grieķijā un Somijā tie veidos līdz pat 12–14% no IKP.
Pagājušajā gada 17. jūnijā Eiropadomē apstiprinot jauno stratēģiju, ES
valstu un valdību vadītāji vienojās, ka tā ir ES valstu kopīga atbilde uz šiem
izaicinājumiem, kā arī tām strukturālajām problēmām, ar kurām pašlaik
saskaras daudzas ES dalībvalstis.
Par stratēģijas prioritārajām darbības jomām tika noteiktas:
•• gudra izaugsme — izveidot uz zināšanām un inovācijām balstītu eko
nomiku;
•• ilgtspējīga izaugsme — veicināt resursu ziņā efektīvāku, videi nekai
tīgāku un konkurētspējīgāku ekonomiku;
•• iekļaujoša (angl. — inclusive) izaugsme — sekmēt augstu nodarbinātību, kas savukārt palīdzētu nodrošināt sociālo un teritoriālo kohēziju.9
7
Regions 2020: Demographic Challenges for European Regions, European Commission, Directorate General for Regional Policy, November, 2008; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_demographic.pdf
8
Pie nosacījuma, ka ES valstīs īstenotā sociālā politika paliek nemainīga līdz 2020. gadam.
9
Eiropadomes secinājumi, Nr. EUCO 7/10, 2010. gada 25.-26. marts; http://www.europeancouncil.europa.eu/council-meetings/conclusions.aspx.
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EK ierosināja un dalībvalstis vienojās arī par kvantitatīva rakstura mēr
ķiem, kas visām ES valstīm kopīgi jāsasniedz līdz 2020. gadam. Tie ir šādi
(sk. 1.2. tabulu):

1.2. tabula

Stratēģijas „ES 2020” mērķi
ES mērķi 2020. gadam

2008. gads

2010. gads

Palielināt nodarbinātības līmeni
līdz 75%
(20-64 gadu vecuma grupā)
Nodrošināt ES ieguldījumu pētniecībā un
3% no ES IKP
attīstībā (valsts un privātais finansējums kopā)
Samazināt skolu nepabeigušo skolēnu
< 10%
īpatsvaru
Palielināt iedzīvotāju ar augstāko izglītību
> 40%
īpatsvaru (30-34 gadu vecuma grupā)
Samazināt nabadzības riskam pakļauto
20 miljoniem
personu skaitu

70,4%

68,6%

1,92%

2,01*

14,9%

14,1%

31,1%

33,6%

n

N

*2009. gads. Avots: Eurostat.

Stratēģijā ir iekļauti t.s. Trešās enerģētikas paketes mērķi — par 20% samazināt siltumnīcas efektu radošo gāzu (CO2) emisijas, salīdzinot ar 1990. gadu,
palielināt līdz 20% atjaunojamās enerģijas īpatsvaru ES bruto enerģijas
patēriņā un par 20% paaugstināt ES valstu kopējo energoefektivitāti.
Šie mērķi ir savstarpēji saistīti un viens otru papildinoši, un, lai tos
sasniegtu, rīcība plānota divos līmeņos — nacionālā un ES. ES līmenī, pie
mēram, EK apņēmas nākt klajā ar septiņām jaunām iniciatīvām (angl. —
flagship initiatives),10 lai koordinētu dalībvalstu darbību attiecīgajā jomā, mazinātu šķēršļus vienotajā tirgū un dotu jaunu impulsu ES izaugsmei.
ES dalībvalstu līmenī stratēģija tiek īstenota saskaņā ar t.s. nacionālajām reformu programmām (turpmāk — NRP) un atbilstoši ES līmenī pie
ņemtām vadlīnijām.11
10
Digital agenda for Europe, Innovation Union, Youth on the move, Resource efficient Europe,
An industrial policy for the globalisation era, An agenda for new skills and jobs, European platform against poverty.
http://ec.europa.eu/europe2020/tools/flagship-initiatives/index_en.htm
(Eiropas Komisijas mājas lapa; aplūkota 12.11.2011.).
11
Saskaņā ar Līguma par ES darbību 121. pantu Komisija nāk klajā ar priekšlikumiem par ES
Vispārējām ekonomiskās politikas vadlīnijām, bet, balstoties uz Līguma par ES darbību 148. pantu,
ar Nodarbinātības politikas vadlīnijām. Kopā tās veido t.s. Integrētās vadlīnijas, kas dalībvalstīm
jāņem vērā, īstenojot stratēģiju.
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NRP ir iekļauti:
•• līdz 2020. gadam nacionālā līmenī sasniedzamie mērķi; tie noteikti,
dalībvalstij konsultējoties ar EK;
•• makro-strukturālie šķēršļi, kas kavē valsts ekonomikas izaugsmi un
konkurētspēju; arī identificēti sadarbībā ar EK;
•• pasākumu plāns iepriekš minēto mērķu sasniegšanai un šķēršļu novēršanai. Latvijas NRP atspoguļo līdz 2013. gadam veicamos pasā
kumus.
Diskutējot par nacionālā līmenī sasniedzamiem mērķiem, dalībvalstis
ES Padomē pauda viedokli, ka mērķiem ir jābūt ambicioziem, taču vienlai
kus arī reāli sasniedzamiem. Turklāt to noteikšanā ir jāņem vērā katras
valsts atšķirīgā (izejas) situācija, t.i., pēdējo gadu rādītāji un tendences, un
arī tai raksturīgā specifika. Katrai valstij noteikti arī 2015. gadā sasniedzamie
starpmērķi.
Šāda pieeja ļāva stratēģiju pielāgot katras valsts konkrētajai situācijai, kā
arī panākt dalībvalstu lielāku iesaistīšanos un atbildību par ES un nacionālā
līmenī sasniedzamajiem mērķiem.
Latvijai līdz 2020. gadam sasniedzamie mērķi atspoguļoti 1.3. tabulā.
Izstrādājot un nododot dalībvalstīm apspriešanai jaunās stratēģijas pro
jektu, EK bija ņēmusi vērā iepriekšējās — Lisabonas stratēģijas — īstenošanas
laikā gūtās mācības. Pirmkārt, jaunās stratēģijas mērķiem ir jābūt skaidri
definētiem un kvantitatīvi izmērāmiem. Lisabonas stratēģijas piemērs rāda,
ka ambiciozu mērķu izvirzīšana un pasludināšana nebūt negarantē to īste
nošanu.
1.3. tabula

Latvijas mērķi stratēģijas „ES 2020” ietvaros

Nodarbinātības līmenis
(20–64 gadu vecuma
grupā), %
Ieguldījumi pētniecībā
un attīstībā, % no IKP
Augstākā izglītība
(iedzīvotāju ar augstāko
izglītību īpatsvars 30–34
gadu vecuma grupā), %

2008

2009

2010

2015

2020

75,8

67,1

64,6

68,9

73,0

2020
(ES mērķis)
75

0,5

1,0

1,5

3

34-36

40

0,61
27,0

0,46
30,1

32,3

38

Stratēģijas „ES 2020” būtība un tās nozīme Latvijai

Skolu nepabeigušo
jauniešu īpatsvars, %
Nabadzības riskam
pakļauto personu
īpatsvars, %

13

15,5

13,9

13,3

14,3

26

21

21

25

13,4

<10

21 vai sama- Samazināt par
zināt par
20 miljoniem
121 tūkst.

Avoti: Latvijas Nacionālā Reformu programma, Latvijas Statistika, Eurostat.

Otrkārt, ir nepieciešams stingrāk uzraudzīt stratēģijas īstenošanu da
lībvalstīs. ES līmenī tas rezultējās ar vienošanos par ciešāku valstu ekonomi
kas politikas koordināciju un Eiropas semestra ieviešanu.
Katru gadu dalībvalstis, t.sk. arī Latvija, sagatavos un iesniegs EK ziņo
jumu par paveikto stratēģijas īstenošanā. Komisija vērtēs valstu īstenotos
pasākumus un gada laikā panākto progresu stratēģijas mērķu sasniegšanai.
Īpašu uzmanību EK pievērsīs valsts sniegumam makroekonomikā, produk
tivitātes rādītājiem, kā arī strukturālo reformu kvalitātei. Turklāt īstenotie
un plānotie pasākumi stratēģijas ietvaros tiks vērtēti kontekstā ar valsts
budžeta un fiskālo politiku, tādējādi nodrošinot ciešāku sasaisti starp NRP
un Konverģences programmu.12
Izvērtējot aktuālo situāciju un nacionālā līmenī paveikto, EK nāks klajā
ar rekomendācijām, kuras dalībvalstij būs jāņem vērā turpmākajā stratēģijas īstenošanas gaitā.13 Gadījumā, ja valsts, tostarp Latvijas, īstenotā ekonomiskā politika neatbildīs ES mērķiem un integrētajām vadlīnijām, EK ir
tiesības izteikt politikas brīdinājumu (angl. — policy warning).
Iepazīstoties ar valsts īstenoto makroekonomikas politiku, EK īpašu uz
manību pievērsīs arī t.s. makroekonomikas nesabalansētībām; piemēram,
tādām kā nekustamo īpašumu „burbuļi”, pieaugošs valsts parāda apjoms vai
konkurētspējas zudums.
Pēdējās divas ES paplašināšanās ir apvienojušas valstis ar krasi atšķirīgiem ekonomiskās attīstības un konkurētspējas līmeņiem, kas ir devis
impulsu ES integrācijas procesam, taču vienlaikus arī radījis asimetriskus
šokus atsevišķu valstu ekonomikās. Lai turpmāk novērstu šādas norises, ES
12
Konverģences programma atspoguļo valsts makroekonomiskās attīstības scenāriju, valdības budžeta bilanci un parādu, strukturālo reformu ietekmi uz tautsaimniecību un valsts finansēm,
kā arī finanšu kvalitāti un ilgtspēju.
13
EK sagatavotās rekomendācijas apspriedīs ES Padomē — dalībvalstu ekonomikas un finanšu ministru līmenī, un pēc tam tās iesniegs apstiprināšanai Eiropadomē (ES valstu un valdību vadītājiem).
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valstis pēc ilgām un smagām diskusijām ir panākušas vienošanos īstenot
ciešāku ekonomikas politiku koordināciju ES līmenī. Viens no tās mehā
nismiem būs vērsts uz makroekonomikas nesabalansētību savlaicīgu iden
tificēšanu un novēršanu. Praksē tas nozīmē, ka gadījumos, kad EK konstatēs
makroekonomikas nesabalansētības draudus, tā veiks padziļinātu valsts
makroekonomisko rādītāju analīzi, izvērtēs nesabalansētības būtiskumu un
izstrādā priekšlikumus tās novēršanai.

2. Stratēģijas „ES 2020” nozīme Latvijai
Stratēģijas ietvaros sasniedzamie mērķi Latvijai izvirzīti, ņemot vērā situāciju atbilstošajās jomās (jomai raksturīgās iezīmes un pēdējo gadu rādītājus), kā arī vidēja termiņa Latvijas makroekonomikas prognozes. Šie
faktori galvenokārt nosaka nacionālā līmenī sasniedzamo mērķu amplitūdu.
Salīdzinājumā ar savu priekšteci (Lisabonas stratēģiju), jaunā stratēģija
daudz vairāk fokusējas uz izglītības jomu, prasmju pilnveidošanu, inovāci
jām, arī konkrētu mērķu sasniegšanu pētniecības un attīstības jomā. Šāda
pieeja balstās uz izpratni, ka 21. gadsimtā valstu salīdzinošās priekšrocības
arvien lielākā mērā nosaka intelektuālais kapitāls, un, lai saglabātu valstu
konkurētspēju pasaules tirgos, ir nepieciešami ieguldījumi cilvēkkapitāla at
tīstībā.
Latvijas sniegums izglītības jomā pēdējos gados iezīmē pozitīvas ten
dences. Konstanti ir pieaudzis iedzīvotāju ar augstāko izglītību skaits un
arī to īpatsvars 30–34 gadu vecuma grupā. 2004. gadā tas bija — 18,5%, bet
2010. gadā — 32,3%, kas ir tuvu ES vidējam rādītājam (33,6%). Arī nākamo
gadu laikā sagaidāms iedzīvotāju ar augstāko izglītību īpatsvara kāpums,
2015. gadā sasniedzot 38%.14 Saskaņā ar NRP, 2020. gadā īpatsvars kritīsies
un var svārstīties 34–36% robežās. Viens no faktoriem, kas kavē augstāku
rādītāju sasniegšanu, ir nākamo 4–5 gadu laikā gaidāmā studējošo skaita
samazināšanās.15
Otrs stratēģijā izmantotais izglītības jomu raksturojošais rādītājs ir skolu
nepabeigušo jauniešu16 īpatsvars. Latvijā šis rādītājs ir salīdzinoši augsts, tomēr arī šeit kopš 2007. gada ir vērojams neliels samazinājums. 2010. gadā
skolu nepabeigušo jauniešu īpatsvars bija 13,3%, kas ir mazāk par ES vidējo
Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home.
Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēģijas īstenošanai, 28. lpp.; http://
www.em.gov.lv/images/modules/items/LV_NRP_lat.pdf
16
nav iegūta vidējā izglītība.
14
15
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rādītāju. Pašreiz Izglītības un zinātnes ministrija uzskata, ka šāds skolu nepa
beigušo jauniešu īpatsvars varētu saglabāties arī 2020. gadā.17
Augtāks izglītības līmenis var veicināt ekonomisko izaugsmi un palī
dzēt sasniegt citus stratēģijas ietvaros izvirzītos mērķus — nodarbinātību un
nabadzības apkarošanu. Tajā pašā laikā būtiska ir ne tikai izglītības piedā
vājuma, bet arī pieprasījuma puse. Darba ņēmēji ar iegūtu augstāko izglītību var dot lielāku ieguldījumu ekonomikā, taču ar nosacījumu, ka tiem ir
iespēja iegūtās zināšanas un prasmes pielietot, t.i., ir atbilstošas darba iespējas.
Kopš 2000. gada Latvijas darba tirgū pieaug pieprasījums pēc kvalifi
cēta darbaspēka, un 2010. gadā tā īpatsvars bija ap 30% no tautsaimniecībā
nodarbinātajiem. Vienlaikus ekonomikas lejupslīde pēdējos gados ir palie
linājusi darba meklētāju, tostarp ar augstāko izglītību, skaitu. Saskaņā ar
Eurostat datiem, darba meklētāju ar augstāko izglītību īpatsvars ir audzis
no 9% 2009. gadā līdz 19% 2010. gadā, un tas ir viens no augstākajiem rādītājiem ES.18,19 Šobrīd būtu pārsteidzīgi vērtēt, vai tā kļūst par Latvijas
darbaspēka tirgum raksturīgu iezīmi, taču tas iezīmē zināmu nesabalansētību starp darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu.
ES un arī Latvijas darbaspēka tirgū ekonomikas krīzes un arī globa
lizācijas ietekmē pieaug strukturālā bezdarba risks. Pagājušajā gadā ilgstošo bezdarbnieku skaits veidoja 45,1% no kopējā darba meklētāju skaita
(2007.–2009. g. — vidēji ap 26%).20 Par potenciāli augstiem strukturālā bez
darba riskiem nākotnē liecina arī Latvijas nodarbināto struktūra — lielāka
jai daļai nodarbināto ir profesionālā vai vidējā izglītība. 2004.–2010. gada
periodā šis rādītājs svārstījās ap 60–65%.21
Potenciālajiem darba ņēmējiem, kam ir prasmes un pieredze, bet
zems izglītības līmenis, kļūst arvien grūtāk atrast pastāvīgu darbu, tostarp
tehnoloģiju izplatības dēļ, kas gadu gaitā ir samazinājusi nepieciešamību
pēc darbaspēka. Turklāt pieaugošā konkurence rada spiedienu uz vietējām
kompānijām un netieši arī uz atalgojumu, jo īpaši zemu kvalificētam dar
baspēkam. Tas savukārt negatīvi ietekmē motivāciju integrēties darba tirgū
un palielina nabadzības riskam pakļauto cilvēku skaitu, kas Latvijā ir viens
no augstākajiem ES.
17
Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēģijas īstenošanai, 30. lpp.; http://
www.em.gov.lv/images/modules/items/LV_NRP_lat.pdf
18
Līdzīga situācija ir Lietuvā, Igaunijā, Grieķijā un Spānijā.
19
Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home.
20
Turpat.
21
Latvijas Statistika; www.csb.gov.lv.
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Ņemot vērā Latvijas darbaspēka tirgus specifiku, izglītības jomā par
galvenajiem uzdevumiem kļūst:
1) strukturālā bezdarba mazināšana. Tā novēršanai NRP iezīmē vairākus darbības virzienus, tostarp mūžizglītības sniegto iespēju izmantošanu un darbaspēka kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumus;22
2) kvalificēta darbaspēka sagatavošana zināšanu ekonomikas vajadzībām. NRP augstākās izglītības reforma ir definēta kā viens no neatliekamajiem pasākumiem. Jācer, ka jau tuvākajā laikā tiks īstenoti
pasākumi, kas nodrošinātu kvalifikāciju un prasmju atbilstību darba
tirgus vajadzībām, tostarp uzlabotu studiju kvalitāti, attīstītu apmācību un zinātniskajam darbam nepieciešamo infrastruktūru, kā arī
palielinātu studējošo skaitu matemātikas, informācijas tehnoloģiju,
inženierzinātņu, dabaszinātņu u.c. nozarēs.23
Lai motivētu topošos studentus iegūt augstāko izglītību un paturētu
profesionāļus pašmāju darbaspēka tirgū, līdztekus reformām izglītības jomā
ir nepieciešami arī mērķtiecīgi pasākumi jaunu darba vietu radīšanai, tostarp atbalsts uzņēmējdarbības veikšanai.
2.1. tabula

ES valstu izdevumi pētniecībai un attīstībai
(ikgadējs pieaugums 2000.–2008. gada periodā un % no IKP 2008. gadā)

Avots: Eurostat.
22
Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēģijas īstenošanai, 9. lpp.; http://
www.em.gov.lv/images/modules/items/LV_NRP_lat.pdf
23
Turpat, 29. lpp.
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Iepazīstoties ar Latvijas finansējuma pētniecībai un attīstībai pieau
guma tempiem 2000.–2008. gada periodā, var secināt, ka tie bija vieni no
augstākajiem ES (sk. 2.1. tabulu); arī stratēģijas ietvaros izvirzītais mērķis
nozīmē, ka nākamo desmit gadu laikā finansējumu pētniecībai un attīstībai
iecerēts trīskāršot. Tas turpmāko gadu laikā paver lielākas iespējas pētniecī
bai, attīstībai un arī inovācijām, tomēr vienlaikus atvērts paliek jautājums,
vai tas izrādīsies pietiekams, lai dotu impulsu ekonomikas konkurētspējas un
izaugsmes celšanai un zināšanu ekonomikas veidošanai.
Salīdzinot Latvijas un citu ES valstu rādītājus, redzams, ka Latvijas finan
sējums pētniecībai un attīstībai 2009. gadā bija viszemākais visā ES — 0,49%
no IKP; arī tad, ja tiks sasniegts stratēģijas mērķis, atvēlētais finansējums
2020. gadā būs zemāks par ES vidējo rādītāju 2009. gadā (2,05% no IKP).24
Apsverot zināšanu ekonomikas perspektīvas Latvijā, Pasaules Bankas
speciālisti pauž nostāju, ka „..valstij ir jāsasniedz noteikts pētniecības un
attīstības izdevumu līmenis, lai kļūtu par kādas jomas dalībnieci (zināšanu
ekonomikā), jo dalības maksa ir augsta.” Cilvēkkapitāla, tāpat kā jebkura ka
pitāla uzkrāšana prasa laiku un arī līdzekļus.
Pārrēķinot uz vienu iedzīvotāju, Latvijas finansējums ir 5 līdz pat
90 reizes mazāks nekā citviet civilizētajā pasaulē. Dolāru izteiksmē tiek lēsts,
ka Latvija pētniecības un attīstības vajadzībām tērē aptuveni 7600 reizes ma
zāk nekā ASV, aptuveni 180 reizes mazāk nekā Somija un aptuveni 20 reizes
mazāk nekā Čēhija.25
Apskatot Eiropas spēcīgākās ekonomikas, redzams, ka desmit gadu laikā
augstu nodarbinātības līmeni (virs 70%) un konkurētspēju26 (sk. 1.1. tabulu)
izdevies saglabāt valstīm:
•• kurām raksturīgs augsts iedzīvotāju ar augstāko izglītību īpatsvars
(virs 40%) un
•• kuras mērķtiecīgi ir kāpinājušas savus ieguldījumus pētniecībā un
attīstībā.27
Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home.
Muižnieks I., The National University at Home and in the World. In: European Union En
largement of 2004 and Beyond: Responding to the Political, Legal and Socio-Economic Challenges. Eds.
T. Muravska and R. King. Univeristy of Latvia, 2006, pp. 488.-489.
26
IMD World Competitiveness Scoreborad novērtējums 2011. gadā nav zemāks par novērtē
jumu (vietu) 2000. gadā.
27
Augsti nodarbinātības rādītāji un salīdzinoši augsts konkurētspējas vērtējums ir arī Somijai,
Luksemburgai un Nīderlandei. Tomēr salīdzinājumā ar Dānijas, Vācijas, Zviedrijas un Austrijas piemēru to konkurētspējas vērtējums kopš 2000. gada ir krities un finansējuma pieaugums pētniecībai
un attīstībai kopš 2000. gada ir salīdzinoši mērens.
24
25
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Dānijas valsts budžeta finansējums pētniecībai un attīstībai pieaudzis
no 2,24% 2000. gadā līdz 3,02% 2010. gadā, Austrijas — attiecīgi no 1,94%
līdz 2,75%, bet Vācijas no 2,45% uz 2,82%. Savukārt Zviedrijas finansējums
konstanti bijis virs 3,5% no IKP.28
Stratēģijas mērķu sasniegšana ir būtiska un tajā pašā laikā tā nav
paradigma ne zināšanu ekonomikai, ne to aktuālo problēmu risināšanai, ar
kurām šodien saskaras Latvijas tautsaimniecība. Kvantitatīva rakstura mērķi
ir sava veida instruments, lai disciplinētu dalībvalstis turēties pie dotajiem
politiskajiem solījumiem un lai EK pēc iespējas objektīvāk spētu izvērtēt
dalībvalstu paveikto stratēģijas īstenošanā.
Ieguvumi no stratēģijas īstenošanas būs atkarīgi no pašu mājās īstenoto
strukturālo reformu kvalitātes un no tā, cik sabalansēti, papildinoši un pār
domāti būs īstenotie pasākumi, tostarp izglītības, pētniecības, sociālās, fis
kālās u.c. politikas jomās.
Stratēģijas īstenošanas un arī Latvijas ilgtermiņa attīstības plānošanas
kontekstā nozīmīga loma ir ārējās vides ietekmei. Latvijas ekonomikas
attīstība notiek mijiedarbībā ar norisēm ES valstu un pasaules ekonomikā,
turklāt ES valstis ir vienas no sīvākajām Latvijas konkurentēm preču tirgos,
kā arī investīciju piesaistē.
Pētot globalizācijas29 ietekmi uz ES valstu ekonomikām, EK secina, ka
arī 2020. gadā Latvijas un vēl dažu ES valstu30 ekonomikas globalizācijas
radītajiem izaicinājumiem būs pakļautas vairāk par citām ES valstīm. Pēc EK
domām, galvenie iemesli tam ir zemas kvalifikācijas darbaspēks un zemas
pievienotās vērtības ražošanas sektors, kas var radīt grūtības, piesaistot in
vestīcijas un veidojot jaunas darba vietas.31
Latvijas ekonomika vēl joprojām ir pārejas posmā uz zināšanu ekono
miku, un tas atspoguļojas kā darbaspēka tirgū, tā ekonomikas struktūrā.
Viens no šķēršļiem, kas ierobežo konkurētspēju un Latvijas ekonomi
kas izaugsmi, ir nesabalansēta tautsaimniecības attīstība.32 Latvijas ražojošais
sektors salīdzinājumā ar ekonomikas kopapjomu vērtējams kā neliels —
Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home.
Šajā pētījumā ar globalizāciju saprot procesu, kad vietējās (nacionālās) ekonomikas un sociālās sistēmas kļūst savstarpēji saistītas un atvērtas ārējiem šokiem.
30
Slovākija, Ungārija, Bulgārija, Rumānija, Grieķija, Itālija, Spānija un Portugāle.
31
Regions 2020: Globalisation Challenges for European Regions, European Commission, Directorate General for Regional Policy, January, 2009, p. 4.
32
Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēģijas īstenošanai, 9. lpp.; http://
www.em.gov.lv/images/modules/items/LV_NRP_lat.pdf
28
29
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apstrādes rūpniecība rada ap 10% no kopējās tautsaimniecībā saražotās
pievienotās vērtības (2010. gadā — 12,2%). Turklāt tikai 10% no apstrādes
rūpniecības ir ar augstu vai vidēji augstu tehnoloģisko intensitāti. Vairāk
nekā 80% no rūpniecības nozarē radītās kopējās pievienotās vērtības tiek
saražoti nozarēs ar vidēji zemu vai zemu tehnoloģisko intensitāti.33
Lai dotu stimulu izaugsmei un nodarbinātībai, stratēģijas ietvaros EK
rekomendē Latvijai veicināt tirgojamo nozaru attīstību un paaugstināt ap
strādes rūpniecības produktivitāti (produktivitāte Latvijā ir 4 reizes zemāka
par ES vidējo produktivitātes līmeni). Līdzīgu viedokli pauž Pasaules Eko
nomikas foruma eksperti. Tie norāda, ka pašreizējā posmā izaugsme ir atka
rīga no ražošanas efektivitātes kāpināšanas un Latvijas produktu kvalitātes
paaugstināšanas.
Atsevišķi pasākumi būtu jāparedz eksportējošo nozaru attīstībai, kas
pašreiz ārējos tirgos konkurē ar cenu, kā arī ārvalstu investīciju piesaistē.
Kopš 2004. gada apjomīgākā tiešo ārvalstu investīciju daļa tika ieguldīta pa
kalpojumu un nekustamo īpašumu sektorā. Apstrādes rūpniecībā ieplūduši
vien 10% no kopējām ārvalstu investīcijām, kā rezultātā līdzšinējo investīciju ietekme uz Latvijas eksportspēju ir bijusi visai ierobežota.34
Pasaules Ekonomikas foruma ziņojumā teikts, ka efektivitātes virzītā
(angl. — efficiency-driven) attīstības posmā valsts konkurētspēju virza: a) darbaspēka tirgus efektivitāte un elastība, b) augstākā izglītība un apmācības,
c) tehnoloģiju izmantošana, d) tirgus ietilpība (iekšzemes tirgus un eksporta
preču noieta tirgus), kā arī e) kapitāla pieejamība.35
Kopš 2008. gada ekonomikas lejupslīde un publisko izdevumu stingrie ierobežojumi Latvijai, tāpat kā daudzām citām Eiropas valstīm, ir ap
grūtinājuši pietiekama finansējuma nodrošināšanu ne tikai pamata infrastruktūrai transporta un enerģētikas jomā, bet arī savas ekonomikas
attīstīšanai. Kopumā pēdējo trīs gadu laikā valsts investīcijas Latvijas ekono
mikā ir sarukušas uz pusi,36 zināmā mērā pastiprinot kopējo investīciju lejupslīdi, kas arī kopš 2008. gada ir sarukušas gandrīz uz pusi.37
Latvijas Statistika, www.csb.gov.lv.
Turpat.
35
The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum, Geneva, 2010, pp.
9-11; http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf.
36
2008. gadā un 2009. gadā valsts investīcijas Latvijas ekonomikā samazinājās attiecīgi par
15,4% un 24%. 2010. gadā valsts investīcijas bija 80% no 2009. gada līmeņa.
37
2007. gadā TĀI veidoja 33,7% no IKP, savukārt 2010. gadā tās bija vairs tikai 18% no IKP.
33
34
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Eirozonā izplešas parādu krīze un plānotie budžeta konsolidācijas pa
sākumi ietekmēs Eiropas iedzīvotāju un uzņēmēju tēriņus, izaugsmi un
arī valsts budžeta ieņēmumus. EK prognozē, ka ES ekonomikas izaugsme
nākamajā gadā veidos tikai 0,6%.38
Arī Latvijā turpmākajos gados sagaidāma mērena ekonomikas izaugsme
(2012. gadā — 2,5%), tāpat līdz 2014. gadam tiks turpināta stingra fiskālā
politika, kas nozīmē, ka vismaz vidējā termiņā valsts budžeta līdzekļi attīs
tības politikai būs stipri ierobežoti. Stingras fiskālās politikas īstenošana, ne
apdraudot ekonomikas atlabšanu un atvēlot adekvātu finansējumu izaugsmi
veicinošiem pasākumiem, ir un paliek viens no sarežģītākajiem uzdevumiem kā Latvijā, tā citās ES valstīs.
Ņemot vērā valsts un privāto investīciju kritumu, nozīmīga loma
Latvijas ekonomikā ir un arī turpmāk būs ES fondu finansējumam. No
2007. līdz 2013. gadam Latvijai Kohēzijas politikas īstenošanai ir pieejami
ap 4,5 miljardiem eiro, Kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanai —
ap 2 miljardiem eiro, un tas var dot būtisku ieguldījumu Latvijas ekonomikas attīstībā. Lai tā notiktu, būtu jānodrošina, ka stratēģijas, Kohēzijas
politikas un Kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros īstenotie pasākumi
ir savstarpēji papildinoši, un, kas vēl būtiskāk, — atbilst Latvijas ekonomikas
attīstības prioritātēm. Citiem vārdiem sakot, ir vajadzīgs vienots, stratēģisks
redzējums par Latvijas ilgtermiņa attīstību (ilgtermiņa attīstības stratēģija),
tostarp par ekonomikas attīstības prioritārajām jomām, nozaru līmenī vei
camajiem pasākumiem un gaidāmajiem rezultātiem. Šāda pieeja palīdzētu
mobilizēt resursus uz ekonomikas attīstību virzošiem pasākumiem, rezul
tatīvāk īstenot valsts atbalsta pasākumus, kā arī strukturālās reformas.
Attiecībā uz ES fondu apgūšanu EK uzsver nepieciešamību paaugsti
nāt ES fondu izmantošanas efektivitāti. Laika periodā līdz 2013. gadam, bet
arī domājot par nākamo programmēšanas periodu (2014.–2020. gads), būtu
jāizvērtē, kādas jomas un kādā apmērā tiek atbalstītas. Kāda ir šo investīciju atdeve ekonomikā, vai un cik lielā mērā ES fondu līdzekļi dod ieguldī
jumu konkurētspējas un produktivitātes paaugstināšanā un jaunu darba
vietu radīšanā? Lielāku atdevi, iespējams, dotu teritoriāli koncentrētāka un
38
European Economic forecats — Autumn 2011, European Economy 6/2011, European
Commission, November, 2011; http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_
economy/2011/pdf/ee-2011-6_en.pdf
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fokusētāka līdzekļu izmantošana, potenciāli paaugstinot finansējumu cilvēk
kapitāla veidošanai un uzņēmējdarbības attīstīšanai.

Nobeigums
Šajā desmitgadē ES valstis sastapsies ar vairākiem jauniem izaicinājumiem, tostarp globalizācijas radītiem izaicinājumiem un izmaiņām demo
grāfiskajā situācijā, kas ietekmēs gan iedzīvotāju labklājības līmenī, gan
ekonomikas attīstības gaitu. Globalizācija var pavērt plašas iespējas, taču tā
arī pārbaudīs Eiropas valstu spēju pārstrukturēt ekonomiku un tikt galā ar
šo pārmaiņu radītām sociālām sekām. Pēc EK domām, lai konkurētu ES un
pasaules tirgos, daudziem ES reģioniem būs jāpārstrukturē sava ekonomika
un mērķtiecīgi jāsekmē inovācijas ražošanā, pakalpojumu jomā un cilvēk
kapitālā. Ņemot vērā zemas kvalifikācijas darbaspēku un zemas pievienotās
vērtības ražošanas sektoru, EK tiecas uzskatīt, ka Latvija salīdzinājumā ar ci
tām ES valstīm tiks vairāk pakļauta globalizācijas radītiem izaicinājumiem.
Stratēģija ir ES valstu atbilde nākotnes izaicinājumiem un arī kopīga
apņemšanās pārorientēties no krīzes situāciju vadīšanas uz vidējā un ilg
termiņa reformām, lai veidotu uz zināšanām balstītu, ilgtspējīgu un iekļau
jošu ES ekonomikas modeli. Taču stratēģijas īstenošana un kvantitatīvo
mērķu sasniegšana nav ne pašmērķis, ne arī paradigma Eiropas sociālekonomisko problēmu risināšanai. Drīzāk tas ir vēl viens pamudinājums dalībvalstīm, t.sk. arī Latvijai, īstenot nepieciešamos pasākumus, lai pārorientētu
ekonomiku uz ilgtspējīgāku tās attīstības modeli.
Ieguvumi no stratēģijas īstenošanas būs atkarīgi no īstenoto strukturālo reformu kvalitātes un no tā, cik sabalansēti un pārdomāti būs nacionālā
līmenī īstenotie pasākumi. Šajā kontekstā būtiski, lai valstu budžeta kon
solidāciju plāni neapdraudētu ekonomikas atlabšanu un uz izaugsmi vērstas politikas īstenošanu kā ES, tā arī Latvijā.
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ES prezidentūras institūcija pēc Lisabonas
līguma stāšanās spēkā
Inga Krastiņa,

Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā padomniece

Kopš jaunās valdības izveidošanas redzamāks kļuvis darbs, gatavojoties
Latvijas prezidentūrai ES — notiek diskusija par prezidentūras sekretariāta
izveidi, „dzirdamāk ir sācis tikšķēt pulkstenis” līdz prezidentūras sākumam,
parādot, ka atlikuši mazliet vairāk nekā trīs gadi. 2015. gada 1. pusē Latvija
kļūs par prezidējošo valsti ES Padomē. Gatavošanās šim notikumam tika
uzsākta jau visnotaļ savlaicīgi: tika apkopota citu valstu pieredze, sagatavots
un 2009. gada 15. decembrī Ministru kabinetā apstiprināts informatīvais zi
ņojums un rīcības plāns „Par Latvijas gatavošanos prezidentūrai ES Padomē
2015. gadā”. Tomēr, tuvojoties prezidentūras laikam, tās sagatavošana prasīs
arvien nopietnāku saturisko un organizatorisko ieguldījumu.
Šajā brīdī ir vērts sev pajautāt, kādēļ Latvijai vajadzīga ES prezidentūra?
Vai nu mazums šobrīd pašiem savu rūpju, lai veltītu pusgadu nopietna
darba un resursu Eiropas Savienībai, nemaz nerunājot par sagatavošanās
posmu. Vai tas ir vien pienākums nodrošināt noteiktas funkcijas ES ietva
ros: darba organizētājs un administrators, kontaktpunkts, starpnieks, ini
ciators, reprezentētājs?1 Protams, arī pienākumi ir jāpilda, jo galu galā visas
ES dalībvalstis kādā brīdī to veic — „Katra ES dalībvalsts pēc kārtas uzņemas
Padomes darba kārtības un sanāksmju vadību sešu mēnešu laikā, veicinot
tiesību aktu pieņemšanas un politiskos lēmumus un palīdzot rast kompromisus dalībvalstu starpā.”2 Neba nu Latvija vienīgā varēs sēdēt saliktām ro
kām un dzīvot uz citu pūļu rēķina.
1
Wurzel R.K.W. The Role of the European Union Presidency. An Anglo-German Comparison.
Hull: Centre for European Union Studies, Research Paper, 2005.
2
Eiropadome. http://europa.eu/institutions/inst/council/index_lv.htm (Eiropas Savienības
portāls; aplūkots 16.10.2011.).
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ES prezidējošās valstis tradicionāli deklarē, ka prezidentūras laikā tās
strādā nevis savu nacionālo, bet gan ES kopējo interešu vārdā, t.i., ES pre
zidentūra ir neitrāla un uzņemas „godīga starpnieka” lomu. Neveikli atkāpjo
ties no šīs lomas un pārāk tieši aizstāvot nacionālās intereses prezidēšanas
laikā, valsts var sevi nopietni diskreditēt attiecībās ar partneriem. Darot to
pašu diskrēti un pieņemama kompromisa robežās, partneru reakcija drī
zāk būs vēlme apgūt labo pieredzi. Tradicionāli prezidējošajai valstij ir bijuši
arī citi iemesli just gana lielu gandarījumu par savu prezidēšanas laiku.
Tradicionāli — jo līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā ES prezidentūra,
viena no salīdzinoši stabilākajām ES institūcijām, piedzīvoja, iespējams, no
zīmīgākās izmaiņas kopš tās iedibināšanas vairāk nekā pirms piecdesmit
gadiem. Šo pārmaiņu iespaidu uz prezidentūras institūciju vēl nepieciešams
pilnā mērā izvērtēt; līgumos rakstītā interpretācija un īstenošana reālajā
dzīvē dažkārt nav tik viennozīmīga un tūlītēja, bet gan attīstās un nostiprinās
laika gaitā.

Prezidentūra pirms Lisabonas līguma
Tradicionāli ES prezidējošā dalībvalsts uz sešiem mēnešiem nonāca uz
manības centrā, uzņemoties vadošo lomu visos ES Padomes līmeņos, sākot
no darba grupām līdz pat Eiropadomei, kā arī dialogā ar ES ārējiem partne
riem. ES prezidentūra ļāva dalībvalstij uzņemties un demonstrēt vadības
spējas gan iepriekš plānotos pasākumos, gan arī sastopoties ar negaidītām
krīzēm. ES dalībvalstij bija iespēja arī demonstrēt savu spēju vadīt ES iekšējo
diskusiju, piedāvāt kompromisus un panākt to pieņemšanu. Šī iespēja un
pienākums uzņemties vadību ES procesu virzībā bija īpaši svarīga mazajām
ES dalībvalstīm, kuru sniegums ES prezidentūras lomā parasti tika augstu
novērtēts.
ES prezidentūras programmas izstrāde, prioritāšu izvirzīšana ļāva prezidējošajai valstij likt uzsvaru uz jautājumiem, kuros tā vēlējās panākt pro
gresu. No otras puses, pastāvēja arī iespēja pievērst mazāk uzmanības un
neizcelt kādus jautājumus, kas valstij nebija prioritāri.
Attiecībā uz trešajām valstīm ES prezidentūras loma nereti tika izmantota, lai aktivizētu ES attiecības ar prezidējošās valsts tuvākajiem starptautiskajiem partneriem, tādējādi demonstrējot partnervalstīm savu nozī
mīgumu un spēju panākt visas ES uzmanību. ES prezidentūra sniedza
izdevību stiprināt divpusējās attiecības ar tuvākajiem partneriem un veidot
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jauna līmeņa attiecības ar līdz tam mazāk pietuvinātām valstīm. Viens no
instrumentiem, kas kalpoja šim mērķim, bija samiti ar trešajām valstīm prezidentūras teritorijā — piemēram, ES-Latīņamerikas samiti Spānijas pre
zidentūras ietvaros, ES-Brazīlijas samits un ES-Āfrikas samits Portugāles
prezidentūras laikā. ES samitu norise bija viens no atskaites punktiem veik
smīgai prezidentūras norisei, prezidentūras laikā panāktiem rezultātiem.
ES prezidentūra ļāva veicināt prezidējošās valsts atpazīstamību gan
Eiropas Savienības, gan arī trešajās valstīs. Tradicionāla ES prezidentūras
daļa ir prezidējošās valsts kultūras prezentācija. Arī šajā gadījumā lielākās
ieguvējas no šīs iespējas ir bijušas mazās un vidējās ES dalībvalstis.
ES prezidentūra var kalpot arī kā instruments ES atpazīstamības vei
cināšanai pašā prezidējošajā valstī, veicinot atbalsta pieaugumu ES politikām,
stiprinot eiropeisku identitāti, sajūtu, ka ES jautājumi ir piederīgi prezidējošajai valstij. Allaž kā balva par paveikto darbu ir bijis arī pašas valsts ekspertīzes pieaugums par ES jautājumiem.

Lisabonas līguma jauninājumi, kas skar rotējošās
ES prezidentūras darbu
Lisabonas līgumā ir paredzēti vairāki jauninājumi, kas būtiski maina
rotējošās ES prezidentūras situāciju un turpmāko darba organizāciju. No
tiem būtiskākie ir:
Pastāvīga Eiropadomes priekšsēdētāja amata izveidošana
Līguma par Eiropas Savienību 15. panta 6. punkts nosaka:
„Eiropadomes priekšsēdētājs: a) vada un virza Eiropadomes darbu;
b) nodrošina Eiropadomes darba sagatavošanu un nepārtrauktību sadarbībā ar Komisijas priekšsēdētāju un pamatojoties uz Vispārējo lietu padomes
darbu; c) cenšas veicināt vienotību un konsensu Eiropadomē; d) pēc katras
Eiropadomes sanāksmes sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam.
Eiropadomes priekšsēdētājs, ievērojot attiecīgo kompetenci, savā līmenī
nodrošina Savienības ārējo pārstāvību jautājumos, kas attiecas uz tās kopējo
ārpolitiku un drošības politiku, neskarot pilnvaras, kas piešķirtas Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos”.3
3
Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētās versijas: Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija. Eiropas Savienības Oficiālais vēstnesis, 2010/C
83/01 30.3.2010.

ES prezidentūras institūcija pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā

25

ES Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos ietekmes
stiprināšana, Eiropas Ārējās darbības dienesta izveidošana
Līguma par Eiropas Savienību 18. panta 2. un 3. punkts: „2. Augstais
pārstāvis īsteno Savienības kopējo ārpolitiku un drošības politiku. Izsakot
priekšlikumus, Augstais pārstāvis veicina šīs politikas attīstību, un to īsteno
saskaņā ar Padomes piešķirtajām pilnvarām. Tas pats attiecas uz kopējo drošības un aizsardzības politiku. 3. Augstais pārstāvis vada Ārlietu padomi.”4
Līguma par Eiropas Savienību 27. panta 2. punkts: „Savienības Augstais
pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos pārstāv Savienību jautāju
mos, kas saistīti ar kopējo ārpolitiku un drošības politiku. Viņš Savienības
vārdā risina politisko dialogu ar trešām personām un pauž Savienības nostāju starptautiskās organizācijās un starptautiskās konferencēs.”5
Līdztekus Augstā pārstāvja (turpmāk AP) pārstāvis saskaņā ar Lisabonas
līgumu pārņem no ES prezidējošās valsts Politikas un drošības komitejas, kā
arī Ārlietu padomes darba grupu vadību, ar atsevišķiem izņēmumiem; ES
vēstniecību darba koordināciju trešajās valstīs pārņem ES pārstāvniecības.
Trio prezidentūras juridiskā iedibināšana
Lisabonas līgums juridiski iedibina trio prezidentūru. „1. Padomes prezidentūru, izņemot Ārlietu padomes prezidentūru, katrā 18 mēnešu laik
posmā kopīgi nodrošina iepriekš izveidota trīs valstu grupa. Šīs grupas
izveido, ievērojot dalībvalstu vienlīdzīgas rotācijas principu un ņemot vērā
gan to daudzveidību, gan teritoriālo līdzsvaru Savienībā. 2. Katrs grupas loceklis pēc kārtas pilda visu padomes sastāvu prezidentūras pienākumus se
šus mēnešus, izņemot Ārlietu padomes prezidentūras pienākumus. Pārējie
grupas locekļi palīdz prezidentūrai visu tās pienākumu izpildē, pamatojoties
uz kopīgu programmu. Grupas locekļi, savstarpēji vienojoties, var paredzēt
citus noteikumus.”6 Praksē ES prezidentūras darbs tika organizēts trio sastāvā jau kopš 2007. gada sākuma — Vācija, Portugāle un Slovēnija, kā arī no
2008. gada vidus — Francija, Čehija un Zviedrija.
4
Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētās versijas: Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija. Eiropas Savienības Oficiālais vēstnesis, 2010/C
83/01 30.3.2010.
5
Turpat.
6
Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētās versijas: Deklarācijas, kas pievienotas Lisabonas Līgumu, kas parakstīts 2007. gada 13. decembrī, pieņēmušās Starpvaldību konferences Nobeiguma aktam. Lisabonas līgumam pievienotā Deklarācija par
16. panta 9. punktu Līgumā par Eiropas Savienību attiecībā uz Eiropadomes lēmumu par Padomes
prezidentūru. Eiropas Savienības Oficiālais vēstnesis. 2010/C 83/01 30.3.2010.
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Izmaiņu nozīme no ES prezidējošajās valsts skatupunkta
Lisabonas līguma ieviestās izmaiņas nozīmē radikālu situācijas maiņu
no ES prezidējošās valsts skatupunkta. Nozīmīgākie un publiski redzamā
kie ES jautājumi tiek risināti Eiropadomē un Ārlietu padomē, kuru vadību
līdz ar Lisabonas līgumu pārņem attiecīgi Eiropadomes priekšsēdētājs un
Augstais pārstāvis. Arī ES pārstāvību attiecībās ar trešajām valstīm turpmāk
nodrošina abas šīs amatpersonas. Līdz ar to ES prezidentūras redzamākās
amatpersonas: valsts/valdības vadītājs un ārlietu ministrs tiek lielā mērā
izslēgti no redzamā ES prezidentūras darba. Mazinās ES prezidējošās valsts
redzamība kopumā, tai skaitā iepretim trešajām valstīm un iekšpolitiski, līdz
ar to arī ES prezidentūras prestižs. Ierobežotas kļūst ES prezidējošās valsts
iespējas īstenot ES prezidentūras līdera lomu un spēju vadīt un ietekmēt ES
diskusiju augstākajā līmenī. Viens no gadījumiem, kad ES prezidentūrai bija
nepieciešams uzņemties līdera lomu, bija starptautiski krīzes momenti, tomēr saskaņā ar Lisabonas līgumu arī šis izaicinājums turpmāk ir Augstā
pārstāvja atbildībā. Protams, arī turpmāk ES prezidentūra vadīs pārējo ES
padomju darbu, tai ir iespēja pildīt līdera lomu un ietekmēt diskusiju par
nozaru politikām. Tomēr, neskatoties uz šo jautājumu objektīvo nozīmī
gumu, to spēja nodrošināt ES prezidentūras redzamību un sabiedrības in
teresi ir mazāka. Turklāt nozīmīgākie ES nozaru politiku jautājumi nonāk
Eiropadomes darba kārtībā, līdz ar to arī pēc ļoti labi sagatavota darba
ES Padomes sastāvā būtiskākās diskusijas un redzamākie lēmumi nonāk
Eiropadomes prezidenta ziņā un nopelnu sarakstā.
Lisabonas līguma ieviestās izmaiņas atstājušas iespaidu arī uz ES pre
zidējošās valsts darba programmas un prioritāšu sagatavošanu. Līdz ar to, ka
ES Ārlietu padomes un lielākās daļas Ārlietu padomes darba grupu vadība
nodota Augstā pārstāvja ziņā, var prognozēt, ka ES prezidējošās valstis pie
vērsīs lielāku uzmanību jautājumiem, kuros tām ir iespēja izpaust savas
līdera spējas un vadīt diskusiju (proti, nozaru jautājumiem un tiem ārlietu
jautājumiem, kas paliek ES prezidentūras vadīto darba grupu pārziņā un
ir Vispārējo lietu padomes kompetencē). Piemēram, Beļģijas prezidentūras
laikā ES paplašināšanās jautājumi (Vispārējo lietu padomes pārziņā) bija
iekļauti prezidentūras prioritāšu sarakstā, lai arī Beļģija nav aktīvākā šīs jo
mas atbalstītāja — tādējādi tiem bija nodrošināta proporcionāli lielāka vē
rība, nekā tas būtu noticis pirms Lisabonas līguma. ES paplašināšanās bija
arī starp būtiskākajām Ungārijas prezidentūras prioritātēm, par tās panā
kumu kļuva Horvātijas ES pievienošanās sarunu pabeigšana.
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Trio prezidentūras izveidošana vai drīzāk nostiprināšana līgumos ES
prezidējošajai valstij nozīmē nepieciešamību ciešāk sadarboties ar pārējām
trio prezidentūras valstīm, sākot jau ar 18 mēnešu trio prezidentūras pro
grammas sagatavošanu. Kopējs darbs pie 18 mēnešu programmas ierobežo
ES prezidentūras iespējas noteikt ES darba kārtību: kopējā programmā
nepieciešams rast visām trim valstīm pieņemamu kompromisu. Katrai no
ES prezidentūrām saglabājas iespēja izpausties savu prioritāšu ietvaros sešu
mēnešu prezidēšanas laikā. Trio prezidentūras ir plānotas tā, lai katrā no tām
būtu līdzsvars starp lielākām un mazākām, pieredzējušām un pirmo reizi
prezidējošām, ziemeļu un dienvidu valstīm, un līdz ar to veidotos līdzsvars
arī prioritāro jautājumu lokā trio prezidentūras ietvaros, kā arī tiktu atvieg
lota darba organizācija un jau iekrātās prezidentūru pieredzes nodošana.
Trio prezidentūras sadarbībai ir atstāts vērā ņemams elastības un cie
šākas sadarbības potenciāls: lai arī ir paredzēts, ka katrs trio loceklis pēc
kārtas pilda prezidentūras pienākumus sešus mēnešus, trio valstīm ir tie
sības vienoties arī par citu prezidēšanas kārtību. Tāpēc pastāv iespēja trio
prezidentūras valstīm (vai nu visām, vai arī izvēloties šaurāku sadarbību
starp diviem partneriem) panākt savstarpēji izdevīgu vienošanos — piemēram, ka kāda no trio prezidentūras valstīm uzņemas noteiktas darba
grupa svadību ne tikai uz sešiem mēnešiem, bet uz gadu vai visu trio prezidentūras darba laiku, vai līdzīgu sadarbību par ES prezidentūras pārstāvību vēstniecībās trešajās valstīs. Praksē šādas iespējas vēl maz pārbaudītas un, iespējams, paliks kā samērā rets izņēmums. Zināms kārdinājums
paildzināt savu prezidentūru īpaši interesējošā formātā tomēr var pastāvēt:
piemēram, Francija nespēja vien atvadīties no sev īpaši tuvās prezidēšanas
Vidusjūras savienībā. Kā viens no riska elementiem literatūrā tiek minēta
arī iespēja, ka katrā ES prezidentūrā esošā pieredzējusī un lielākā ES dalīb
valsts var ieņemt dominējošo lomu visā trio prezidentūras darba laikā.
Latvijas trio partneri ir Luksemburga un Itālija. Luksemburgai ir iekrāta
pieredze sadarbībā ar citām ES dalībvalstīm, tiesa, vēl pirms trio prezidentūras iedibināšanas — savas prezidentūras ietvaros tā tradicionāli sadar
bojusies un guvusi atbalstu no Beniluksa valstīm, īpaši Nīderlandes. Pēdējās
prezidentūras laikā 2004. gadā saskaņā ar noslēgto vienošanos Nīderlande
pārstāvēja Luksemburgu tajās valstīs, kur tai nav savu diplomātisko pār
stāvniecību, kā arī vadīja atsevišķas darba grupas. Kopēja darbība trio
prezidentūras ietvaros varētu būt arguments, lai rosinātu šādu pārstāvību
uzticēt Latvijai.

28

Inga Krastiņa

Abi Latvijas trio partneri ir vieni no ES dibinātājvalstīm. Nevar izslēgt
iespēju, ka Itālija kā viena no sešām ES lielajām valstīm trio prezidentūras
darbā vēlēsies ieņemt vadošu lomu. Konstruktīvas sadarbības ietvaros Itāli
jas pieredze var būt vērtīgs ieguldījums trio prezidentūras darbā; Itālijai ir
pieredzējis diplomātiskais korpuss un ierēdniecība, kas profesionāli strādā
ar ES jautājumiem. Itālijas pieredze prezidentūras lomā tomēr nav bijusi
viennozīmīgi pozitīva. Pieredze tomēr var būt relatīvs jēdziens — 11. reize,
kad Itālija uzņēmās ES prezidentūras lomu, bija pirmā reize labējai Itālijas
valdībai. Nākamās parlamenta vēlēšanas Itālijā plānotas 2013. gada aprīlī,
kad līdz tās prezidentūrai būs palicis mazliet vairāk nekā gads; jaunajai
Itālijas valdībai būs nekavējoties jāsāk darbs ar trio prezidentūras saturisko
sagatavošanu, Latvijai — ar interešu koordinēšanu.

ES prezidentūras darba prakses iedibināšana:
līdzšinējā pieredze kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā
Lisabonas līgums iezīmē funkciju un pilnvaru sadalījumu starp ES
institūcijām un amatpersonām, arī ES prezidentūras vietu un lomu, tomēr tas
atstāj arī iespēju un nepieciešamību precizēt konkrētas lomu un uzdevumu
sadalījuma detaļas. Liela nozīme tam, kā turpmāk noritēs ES darbs, tai skaitā
ES prezidentūras darbs un tās sadarbība ar ES institūcijām un amatpersonām, būs iedibinātajai praksei. Laika posmā kopš Lisabonas līguma stāšanās
spēkā gan Eiropadomes priekšsēdētājs, gan Augstā pārstāve, gan arī ES prezidējošās valstis pārbauda savu jauno pilnvaru robežas un savstarpējās sa
darbības metodes.
Apstākļu sakritība līdz šim nav bijusi labvēlīga ES dalībvalstīm un līdz
ar to arī spēcīgas ES prezidentūras lomas uzturēšanai. ES prezidentūras pēc
Lisabonas modeļa sākuma posms sakritis ar globālo ekonomisko krīzi, kas
visnotaļ nopietni iespaidojis ES dalībvalstu spēju izvirzīt ambiciozas prezi
dentūras prioritātes un veltīt jau tā ierobežotos resursus to īstenošanai. Ir
samērā grūti pretendēt uz līdera vietu, piemēram, Eiropas ekonomikas un
finanšu jautājumu risināšanā, ja pati ES prezidentūra tajā brīdī saskaras ar
nopietnām problēmām, kas apdraud arī kopējo stabilitāti. Līdz ar to gal
venie jautājumi — eirozonas krīze, iniciatīva Eiropas finanšu stabilizācijas
mehānismu izveidei un ekonomiskās politikas koordinācijas stiprināšanai
nonāca Eiropadomes prezidenta Hermaņa van Rompeja, kā arī lielo dalībvalstu pārziņā. Tas ir ļāvis Eiropadomes prezidentam stiprināt savas pozīcijas
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un pilnvaru robežas, iezīmējis tendenci Eiropadomes prezidentam iekļaut
savā pārziņā un uzņemties vadību ES finanšu jautājumos, lai arī ES Ekono
misko un finanšu jautājumu padomi (ECOFIN) turpina vadīt rotējošā ES
prezidentūra.
Šis piemērs iezīmē arī Eiropadomes prezidenta iespējas kontrolēt jau
tājumu virzību, iekļaujot tos Eiropadomes darba kārtībā. Līgums par Eiro
pas Savienību nosaka, ka Eiropadome sanāk divreiz pusgadā, un līdzšinējā
praksē tas tā arī ir noticis — ar retiem izņēmumiem. Tomēr Līgums arī nosaka, ka vajadzības gadījumā priekšsēdētājs var sasaukt Eiropadomes ār
kārtas sanāksmi7, savukārt H. van Rompejs ir izteicis vēlmi organizēt
Eiropadomes četras un vairāk reizes pusgadā. Eiropadomei strādājot šādā
ritmā, Eiropadomes priekšsēdētājam ir iespēja uzņemties vadību un vadīt
ES diskusiju praktiski par visiem nozīmīgajiem ES jautājumiem, atstājot ES
prezidentūrai galvenokārt organizatoriskus un tehniskus jautājumus. Eiro
padomes priekšsēdētājs ne tikai veiksmīgi uzņēmies vadību ekonomisko un
finanšu jautājumu risināšanā, bet arī izrādījis iniciatīvu uzņemties vadību
ES ārējo attiecību jautājumos, plānojot aktīvu Eiropadomju darbu šajā jomā
(iezīmējot savu pilnvaru robežas iepretim Augstajam pārstāvim).
Lisabonas līgums paredz, ka ES prezidējošā valsts turpina vadīt Vispārējo lietu padomes darbu, kuras uzdevums ir arī sagatavot Eiropadomi —
līdz ar to šis būtu formāts, kurā ES prezidentūrai ir iespējams ietekmēt ES
diskusiju. Pēdējos gados Vispārējo lietu padome pierādījusi savu nozīmī
gumu kā atslēgas forums diskusijai par nākamo daudzgadu budžetu, kohē
zijas politikas nākotni; Latvijai ir svarīgi izmantot šo formātu gan ikdienas
ES darbā, gan arī domājot par gaidāmo prezidentūru.
Lai arī visu ES prezidentūru ambīcijas šobrīd zināmā mērā iegrožo eko
nomiskā krīze, Beļģijas ES prezidentūrai pievienojās vēl viens papildu elements — dziļa iekšpolitiskā krīze ar demisionējušu valdību, kas turpināja
pildīt pienākumus visā prezidentūras posmā ar šai situācijai atbilstošu am
bīciju pakāpi. Par ārlietu jautājumiem Beļģijas Valsts sekretārs Eiropas jau
tājumos norādīja: „...mēs būsim [Aštones] rīcībā — gatavi darīt visu, kas,
viņasprāt, jādara rotējošajai prezidentūrai. Nevis otrādi, ne uz līdzvērtības
7
Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētās versijas: Līguma par Eiropas Savienību konsolidētās versijas 15. panta 3. punkts. Eiropas Savienības
Oficiālais vēstnesis, 2010/C 83/01 30.3.2010.
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pamatiem.”8 Kopumā Beļģija savā ES prezidentūrā izrādīja gatavību nodot
vadošo lomu Eiropadomes priekšsēdētājam (kurš galu galā arī ir beļģis) un
Augstajai pārstāvei, piedāvājot atbalsta funkcijas. Tomēr jāatzīst, ka Beļģija
kā viena no eiropeiskākajām ES valstīm varētu ieturēt līdzīgu pozīciju arī
citos apstākļos. Lai kā tas nebūtu, Beļģijas prezidentūra radīja precedentu
un ilustrāciju tam, ka ES darbs ļoti labi var noritēt arī bez rotējošās ES
prezidentūras ambiciozas iesaistes vai vadības. ES prezidentūras „beļģu mo
delis”, kas izpilda administratīvās un atbalsta funkcijas, ir dzīvotspējīgs; cits
jautājums, vai tas ir viss, ko var vēlēties no ES prezidentūras un kas ir tās
ambīciju ietvarā.
Atšķirīgu ainu varam vērot Ungārijas un Polijas prezidentūru laikā,
kuras par ambīciju un aktivitātes trūkumu nevar sūdzēties. Daudz jūtamāka
ir arī vēlme parādīt savu pienesumu un varēšanu ES jautājumu risināšanā,
iepazīstināt ar savu valsti. Šeit iezīmējas arī atšķirība starp valstīm, kurām
tā ir pirmā prezidentūra — pirmā iespēja apliecināt savu varēšanu ES, savā
ziņā pārbaudījums un apliecinājums. No otras puses — valstis, kurām tā ir,
iespējams, pat divpadsmitā prezidentūra, līdz ar to arī daudz pragmatiskāks
skatījums uz prezidentūru kopumā un kārtējo reizi, kad šis uzdevums jāveic.
Šobrīd sarakstu uz pirmo iespēju kļūt par ES prezidējošo valsti noslēdz
Rumānija 2019. gada 2. pusē. Protams, vēlāk to papildinās jaunas dalībval
stis, sākot jau ar Horvātiju. Sākot ES prezidēšanas nākamo loku, arī relatīvo
jaunpienācēju skatījums uz šo institūciju, iespējams, kļūs pragmatiskāks.

Secinājumi un rekomendācijas
Līdz ar Eiropadomes priekšsēdētāja amata izveidošanu un Augstā pār
stāvja amata stiprināšanu Eiropadomes jautājumu un ārlietu, t.i., nozīmīgāko un redzamāko ES jautājumu, risināšana nonāk šo ES amatpersonu
kompetencē. ES prezidējošās valsts/valdības vadītājs un ārlietu ministrs
zaudē iepriekš automātiski nodrošināto vadības, diskusijas vadīšanas un
ietekmes lomu. Tāpēc mazinās rotējošās ES prezidentūras redzamība, ietekme
un prestižs.
8
Belgium promises „rupture” during EU presidency, 08.06.2010. http://www.euractiv.com/en/
priorities/belgium-promises-rupture-during-eu-presidency-news-494765 (informācijas portāla
„EurActive.com” mājas lapa; aplūkota 17.10.2011.).
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Pastāv arī risks, ka valsts/valdības galva, kas mazāk un ne tik personiski
iesaistīts savas valsts ES prezidentūras norisē un svarīgāko ES jautājumu
risināšanā, atvēlēs šiem jautājumiem mazāku lomu savā darba kārtībā.
Šobrīd ES prezidentūras darbs pakāpeniski piemērojas jaunajai situācijai, turpinās pārejas periods, kura laikā veidojas jaunā ES prezidentūras
darba prakse. Šajā periodā pastāv iespēja, ka ES prezidentūrai tiktu nostiprināta diezgan būtiska un redzama loma jaunajā institucionālajā kārtībā
un ES prezidējošās valsts/valdības vadītājam tiktu rasta atbilstoša loma ES
prezidentūras darbā. Svarīgi nostiprināt gan ES formātus, kuros šis process
norit (tādus kā Vispārējo lietu padome), gan arī savu kompetenci jautājumos, kas ir ES prezidentūras pārziņā.
Kā nākamā ES prezidentūra, īpaši savas pirmās ES prezidentūras laikā,
Latvija ir ieinteresēta ES prezidentūras nozīmīgas lomas saglabāšanā un
redzamības nodrošināšanā. Veiksmīga ES prezidentūras darba pieredze ir
palīdzējusi stiprināt mazo un vidējo ES dalībvalstu ietekmi ES.
Tomēr primāri Latvija ir ieinteresēta produktīvā un kvalitatīvā ES
darbā; tieši šo iemeslu dēļ Latvija līdz ar citām ES dalībvalstīm sagatavoja un
apstiprināja Lisabonas līgumu. ES prezidentūra līdz šim bijusi un arī turpmāk var būt daļa no šī procesa, cita starpā veicinot ES dalībvalstu ieinteresētību un aktīvu iesaisti. ES prezidentūras stiprināšana tomēr nav
pašmērķis, ja atbilstošās ES funkcijas var labāk veikt citā veidā. ES preziden
tūra ar šobrīd esošo dalībvalstu skaitu būs visnotaļ rets notikums katras
valsts dzīvē. Šajā kontekstā izvērtēšanas vērts jautājums ir ne tik daudz: kāds
ir mūsu guvums no Latvijas prezidentūras, bet gan: ko mēs iegūstam no tā,
ka ES prezidentūra katru pusgadu ir ES dalībvalsts rokās.
Viena no ES prezidentūras jaunajām lomām būtu atbalsts Eiropadomes
prezidentam un Augstajam pārstāvim viņu kompetencē esošo funkciju
izpildē. Arī šī loma nav garantēta; lai to uzņemtos, ES prezidējošās valsts
amatpersonām būs nepieciešamas labas attiecības ar ES institūcijām un aug
stākajām amatpersonām, atpazīstamība un profesionāla reputācija kolēģu
vidū.
ES prezidentūras klātbūtnei un savā ziņā konkurenta lomai attiecībās
ar Eiropadomes priekšsēdētāju un Augsto pārstāvi var būt pozitīva loma
dinamiska ES darba uzturēšanā, arī tam, lai nepieļautu noteiktu jautājumu
apiešanu — gadījumā, ja Eiropadomes priekšsēdētājs vai Augstais pārstāvis
izrādītu nepietiekamu aktivitāti kāda jautājuma risināšanā, kā alternatīva
var nākt ES prezidentūras iniciatīva šajā jomā.
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Prezidējošā dalībvalsts šobrīd ir nostādīta izvēles priekšā. Atbildību par
lielajiem jautājumiem, ārpolitiku un tās krīzēm uz saviem pleciem ņēmušas
jaunizveidotās ES institūcijas. Protams, organizatoriskā puse, nozaru jautā
jumi turpina būt ES prezidentūras atbildībā. Neorganizēta, slikti pārvaldīta
prezidentūra būs uz prezidējošās valsts rēķina, iespēja labot šo iespaidu
nākamajā prezidentūrā — ļoti tāla. Ja tāda ir prezidentūras izvēle, tā šobrīd
var koncentrēties uz mērķi, lai pusgads tiktu pavadīts kārtīgā, organizētā
veidā. Tā ir minimālā atbildības pakāpe, kas tiek sagaidīta no ES prezidentū
ras, nebūt ne tik vienkārši sasniedzama. Tomēr, ja ir vēlēšanās, lai ES pre
zidentūra paliktu atmiņā ar kaut ko vairāk — būs vajadzīgas ambīcijas,
iniciatīva, izdoma un spēja konkurēt par šo iespēju un/vai sadarboties ar
partneriem institūcijās, lai to veiksmīgi īstenotu.
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Latvijas prezidentūras prioritātes
Eiropas Savienībā: uzsākot diskusiju
Diskusiju apkopoja Aldis Bulis

Oktobrī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē notika žurnāla
„Latvijas intereses Eiropas Savienībā” otrā numura iznākšanai veltīta tematiska diskusija par Latvijas prezidentūras prioritātēm Eiropas Savienībā. Tā
bija pirmā diskusija Latvijā, kurā tika spriests par Latvijas gatavošanos prezi
dentūrai Eiropas Savienībā 2015. gadā. Viedokļu apmaiņā piedalījās Latvijas
Universitātes profesore Žaneta Ozoliņa, Eiropas Parlamenta deputāts Roberts
Zīle, kā arī Latvijas Universitātes maģistrants, raksta autors žurnāla numurā
par ES prezidentūrām Rihards Bambals. Par aktuālajiem sagatavošanās darbiem Latvijas prezidentūras norisei interesentus informēja Ārlietu ministri
jas pārstāve Vineta Kleinberga.
LU profesore Žaneta Ozoliņa, uzsākot diskusiju, minēja: „Sākot strādāt
pie žurnāla „Latvijas intereses Eiropas Savienībā”, viena no projekta idejām
bija veidot žurnālu kā palīgu un sabiedroto ceļā uz Latvijas prezidentūru.
Pakāpeniski varētu pieaugt rakstu skaits, kas informētu gan par loģistikas
un finanšu jautājumiem, gan kultūras un politiskajiem jautājumiem, kā arī
par citu valstu pieredzi un citiem jautājumiem. Eiropas Savienībā nav viena
modeļa, kas pateiktu priekšā, kā prioritātes tiek izstrādātas, kā tās tiek pie
ņemtas un īstenotas. Tas nenotiek ne ES institūciju līmenī, ne starpvalstu
attiecību līmenī. Katru reizi šīs prioritātes tiek veidotas visnotaļ unikālā
veidā, saskaroties dažādu valstu nacionālajām interesēm un ES kopīgajām
interesēm. Lai spētu sajaukt dažādo viedokļu „kokteili”, kurā atspoguļotos
Latvijas intereses, būtu nepieciešamas visplašākās diskusijas. Mēs varam būt
lepni, ka esam pirmie aizsākuši publisko diskusiju par Latvijas prezidentū
ras prioritātēm, un esmu pārliecināta, ka tā nav pēdējā šāda veida diskusija
šajā fakultātē.” Ž. Ozoliņa pauda apņēmību, ka turpmāk katrā žurnāla „Lat
vijas intereses Eiropas Savienībā” numurā būs publikācija par Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā.
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EP deputāts Roberts Zīle savā uzrunā izteicās: „Mūsu prioritātes ir at
karīgas no Eiropas Savienības politiskajām aktualitātēm uz to laiku, kad būs
jāpilda prezidentūras pienākumus. Ārlietu ministrijai un citām ministrijām
ir jābūt gatavām stiprināt kapacitāti valsts pārvaldē, lai varētu vadīt darba
grupas ļoti daudzās jomās. Tas jādara neatkarīgi no tā, kādas būs Latvijas
politiskās prioritātes 2015. gada pirmajā pusē. Nezināmais ir kaut vai šobrīd
sagaidāmā Latvijas valdība, kas lielā mērā iesaistīsies tā sauktās troikas darbā
pusgadu pirms Latvijas prezidentūras. Kas varētu būt aktuāls uz to brīdi —
uz 2014. gada vidu, otro pusi? Mēs varam modelēt situāciju. Optimistiskākais scenārijs — mēs esam eiro zonas valsts, eiro nav sabrucis, tas ir, eko
nomiskās lietas var nebūt tik aktuālas, tomēr var būt arī citādāk.” Deputāts
minēja, ka valsts savās prezidentūras prioritātēs varētu ietvert Eiropas Kai
miņu politiku, kas ir būtiskas politiskās intereses, un Latvijas gadījumā tā ir
Austrumu partnerība. R. Zīle arī izteica minējumu, ka ļoti aktuāli varētu būt
transporta un enerģētikas jautājumi. Baltijas jūras reģiona kontekstā varētu
būt kāda prioritāra joma, piemēram, vide, zvejniecība. Iespējams, nozīmīgs
varētu būt kāds jautājums kultūras jomā, kur Latvijai būtu iespēja parādīt
sevi. Latvijai nevajadzētu aizrauties ar ļoti daudzām prioritātēm, jo tad tās
izšķīst. Šobrīd nevaram precīzi paredzēt, kādas būs prioritātes uz to brīdi,
bet tās visu laiku „jātur siltas”, lai tās var koriģēt, strukturēt. „Prezidentūras
veiksme ir ļoti atkarīga no valsts institucionālā stipruma,” vēlreiz uzsvēra
R. Zīle.
LU maģistrants Rihards Bambals, iepazīstinot interesentus ar prezi
dentūru norises gaitu Slovēnijā, Čehijā, Francijā un Beļģijā, minēja: „Nav
vienotas formulas, kā veidot prezidentūru, nav gatavas pamācības, bet pa
soļiem var nonāk līdz risinājumam, tādēļ ir svarīgi analizēt citu valstu pie
redzi, lai saprastu dažādus parametrus — cik citas prezidējošās valstis ir
ieguldījušas līdzekļus, cik piesaistījušas cilvēkresursus, kādus mērķus un
prioritātes ir izvirzījušas, kādi ir bijuši sasniegumi. Tas iedod mums pieturas punktus un norāda uz virzienu, kur nonāksim, ja izvēlēsimies vienu vai
otru variantu. Mēs varam arī salīdzināt veiksmīgu un mazāk veiksmīgu pieredzi, saprast, ko Latvija varēs vai nevarēs sasniegt. Prezidentūrai ir duāla
daba — no vienas puses, mums jāpārstāv visas kopienas intereses, bet tajā
pašā laikā jāspēj piedāvāt savas nacionālās iniciatīvas, kuras mēs vēlamies
redzēt ES kompozīcijā.” Par veiksmes stāstu var uzskatīt Beļģijas prezi
dentūras norisi, jo ar vidēji lielu budžetu tā panāca ļoti daudz, kā arī
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prezidentūras periodā spēja piedāvāt prioritātes ES aktualitātēm. R. Bambals
arī uzsvēra, ka Rīga 2014. gadā būs Eiropas kultūras galvaspilsēta un mums
ir iespēja visas Eiropas un pasaules uzmanību nofokusēt uz Rīgu ne tikai
uz prezidentūras laiku, bet gan kopumā vismaz uz pusotru gadu. Ir vairāki
veidi, kā veidot prioritātes: viens veids — neskatīties uz citiem un, neskatoties
uz blakus aspektiem, definēt pašiem, ko mēs vēlētos; otrs veids — skatīties,
kādi ir mūsu sabiedrotie, jo mēs esam kopīgā grupā ar Itāliju un Luksem
burgu; nākamais variants — skatīties, kādas ir mūsu iespējas, un tad domāt,
ko esam spējīgi panākt; vēl viens variants — skatīties, kā šobrīd pārgrupējas
spēki lielajās ES dalībvalstīs un skatīties, kādas ir tendences tur; un vēl viens
veids — skatīties uz tām valstīm, kuras vienlaikus ar Latviju iestājās ES, jo
tām vajadzētu būt līdzīgai pieredzei, darbojoties ES institūcijās, un anali
zēt, kā tām ir klājies. R. Bambals izteica ierosinājumu, ka būtu vērtīgi veidot
blogu vai mājas lapu, kur katrs Latvijas iedzīvotājs varētu izteikt savas idejas par iespējamajām prioritātēm. Šāda caurspīdība pozitīvi iespaidotu pro
cesu.
Pēc abu runātāju uzstāšanās Ž. Ozoliņa izteica savus papildinājumus:
„Prioritāšu formulēšanā ir nepieciešamas sociālās inovācijas, jo jāspēj no
teikt ne tikai to, kādas varētu būt Latvijas prioritātes 2015. gadā, bet arī
prognozēt troikas un papildus arī Eiropas Savienības intereses prezidentūras
sagatavošanās beigu posmā. Tādēļ šodienas diskusija ir sociāla inovācija.”
Ž. Ozoliņa turklāt uzsvēra: „Nozīmīga ir valsts spēja uztvert ES aktualitāti
konkrētā brīdī, ko valsts var veiksmīgi izmantot. 2015. gadā būs daudz no
tikumu, ko izmantot, piemēram, ANO pārskatīs Tūkstošgades mērķus, tādēļ
varam izvirzīt attīstības sadarbības jautājumus un izmantot to, ka Latvijas
komisārs ES attīstības sadarbības jautājumos ir Andris Piebalgs. Otrs — stratēģija „Eiropa 2020”. 2015. gadā būs jāveic tās novērtējums. Šī varētu būt laba
iespēja demonstrēt Latvijas pienesumu Eiropas nākotnes veidošanā. Svarīgi ir ne tikai seši prezidentūras mēneši, bet arī tas, kāds mantojums tiek
atstāts Eiropas Savienībai uz ilgāku laiku. Iespējams, ka Latvijas prioritātes
nevajadzētu nosaukt šauri, bet gan „sapārot” tās kopā ar citiem tematiem,
kas dotu pievienoto vērtību Eiropas politikām, piemēram, enerģētiku var
„sapārot” ar pētniecību un klimata pārmaiņu jautājumiem, reģionālo un ko
hēzijas politiku ar ES makro reģionālajām stratēģijām. Tādā veidā no vienas
tēmas iegūstam „izstarojumu” uz citām tēmām, parādot, ka prezidentūras
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gaitā nepaužam tikai savas šaurās intereses, bet esam spējīgi skatīties plašākā Eiropas kontekstā.”
Ārlietu ministrijas pārstāve Vineta Kleinberga diskusija dalībniekus in
formēja: „Latvijas Republikas Ārlietu ministrija 2012. gada sākumā plāno
organizēt plašas diskusijas par Latvijas prezidentūras prioritātēm. Tas ir svarīgi, jo 2014. gadā būs jau par vēlu, jo sāksies Itālijas prezidentūra. Uz šo brīdi
ir jābūt skaidram, ko mēs savā prezidentūrā vēlamies panākt. Lai Latvijas
prezidentūra būtu veiksmīga, ļoti nopietni jāstrādā 2012. gadā un 2013. gadā,
tādēļ diskusija šobrīd ir ļoti svarīga, lai mēs šeit, Latvijā, nacionālajā līmenī
vienotos par to, ko mēs prezidentūras laikā gribētu sasniegt. Prezidentūra ir
liels izaicinājums Latvijas ierēdniecībai, politiķiem un Latvijas akadēmiskajai
videi. Jautājums ir, kā mēs vispār paskatāmies uz jautājumiem ES līmenī globāli, daudz plašāk nekā tikai no nacionālā skatu punkta. Latvijas prezidentūras
dienaskārtību līdz 90% varētu noteikt ES prioritātes un iepriekšējo preziden
tūru prioritātes, bet mēs varam nofokusēties uz kaut ko, ko mēs kā Latvija šajā
prezidentūrā gribam izdarīt. Mums ir zināmas priekšrocības salīdzinājumā
ar Itāliju un Luksemburgu, jo varam nopietnāk runāt par Austrumu kaimiņu politiku un, iespējams, enerģētikas politiku un daudziem citiem jautā
jumiem. Ļoti svarīga ir reģionālā sadarbība — prezidentūru kontekstā mēs jau
sadarbojamies ar Itāliju un Luksemburgu, kā arī valstīm mūsu reģionā, tādējādi mūsu prioritātes iegūs daudz lielāku svaru, kad tās būs ES līmenī. Jāņem
vērā, ka 2014. gadā būs daudz institucionālo izmaiņu, un papildus tam būs
jauns Eiropas Parlaments, būs jauna Eiropas Komisija, jauns Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos, būs jauns Eiropas prezidents,
arī Latvijai būs jauna Saeima. 2015. gadā sāk darboties jaunā balsošanas kārtība ESPadomē. Tie ir daudzi jauni nezināmi faktori, tādēļ mums jābūt labi
sagatavotiem.”
Diskusijas noslēgumā savus ierosinājums Latvijas prezidentūras prioritātēm izteica arī studenti un citi klausītāji. Izskanēja viedokļi, ka Latvijas
prezidentūras prioritāšu vidū varētu būt kiberdrošība un ES telpas aizsar
dzība, enerģētikas politika, reģionālā un kohēzijas politika, ES attiecības ar
Krieviju, nodarbinātība, mazākumtautību diskriminācija kā apliecinājums
Latvijas gatavībai runāt par sarežģītiem jautājumiem un stratēģijas „Eiropa
2020” ieviešana. Tika izteikti arī priekšlikumi laikus apspriest prioritātes
ar dalībvalstīm, kurām ir līdzīgas intereses, kā arī pievērst uzmanību kultūras programmai un valsts prezentēšanai.
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Inovācijas savienība
Latvijas ilgtermiņa attīstībai
Inese Vaidere,

Eiropas Parlamenta deputāte, Ārlietu komitejas un
Starptautiskās tirdzniecības komitejas locekle

Pēc plašās ekonomiskās un finanšu krīzes būtiskākais jautājums ir eko
nomikas atlabšana un ilgtspējīga attīstība. Apzinoties Eiropas Savienības (ES)
valstu straujo konkurētspējas kritumu citu pasaules industriālo un tehno
loģisko lielvaru priekšā, 2010. gadā Eiropas Komisija (EK) nāca klajā ar
"Stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei — Eiropa 2020"1,
par galvenajiem mērķiem nosakot līdz 2020. gadam nodrošināt, ka 75% cil
vēku vecumā no 20 līdz 64 gadiem ir nodarbināti; palielināt finansējumu
(gan no publiskā, gan privātā sektora) pētniecībai, attīstībai un inovācijām
līdz vismaz 3% no ES IKP, jo īpaši krīzes laikos. Pēc Komisijas pētījumiem,
šīs investīcijas ir jāsargā no jebkādiem budžeta samazinājumiem, gluži pretēji — tās jāpalielina. Šādu nostāju rezolūcijā2 ir paudis arī Eiropas Parlaments
(EP). Eiropas Komisijas aprēķini liecina, ka, sasniedzot 3% no ES IKP līdz
2020. gadam, tiktu radīti 3,7 miljoni jaunu darbavietu, bet ES gada IKP

1
Komisijas paziņojums “Eiropa 2020. Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei”,
COM(2010) 2020, galīgā redakcija, Brisele, 3.3.2010: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_LV_ACT_
part1_v1.pdf
2
Eiropas Parlamenta 2011. gada 27. septembra rezolūcija par Zaļo grāmatu “No problēmām
uz iespējām: virzība uz vienotu stratēģisko satvaru ES pētniecības un inovācijas finansējumam”
(2011/2107(INI)).
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līdz 2025. gadam pieaugtu par aptuveni 800 miljardiem eiro3. Paredzēts
par 20% samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešus salīdzinājumā
ar 1990. gadu (vai pat 30%, ja pastāvētu attiecīgi nosacījumi); panākt, ka
20% ES izmantotās enerģijas tiek iegūti no atjaunojamiem avotiem; uzla
bot energoefektivitāti par 20%; neļaut skolu nebeigušo jauniešu īpatsvaram pārsniegt 10%; kā arī nodrošināt, ka vismaz 40% cilvēku vecumā no
30 līdz 34 gadiem ir ieguvuši augstāko izglītību, un to cilvēku skaits, kuri
dzīvo nabadzībā, ir sociāli atstumti vai kuriem draud šāds liktenis, ir sama
zinājies par vismaz 20 miljoniem.
Nosprausto mērķu sasniegšanai ir izvirzītas septiņas pamatiniciatīvas:
Digitālā programma Eiropai; Inovācijas savienība; Jaunatne kustībā; Resursu
ziņā efektīva Eiropa; Rūpniecības politika globalizācijas laikmetā; Jaunu
prasmju un darbavietu programma; Eiropas platforma cīņai pret nabadzību.4
Starp minētajiem mērķiem tieši Inovācijas savienība ir noteikta par attīstības un konkurētspējas pamatu. Kā secinājuši Eiropas Parlamenta depu
tāti5, izglītība un inovācija ir pamats ekonomikas atlabšanai un ilgtspējīgas
un integrējošas izaugsmes modeļa definēšanai. To attīstībā svarīga būs arī
mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) iesaiste. EP kā Eiropas Savienības stra
tēģijas mērķi ir noteicis, ka MVU līdzdalībai pētniecības, izstrādes un ino
vācijas sadarbības projektos būtu jāsasniedz 15% līmeni.6
Inovāciju attīstība jau ir iemantojusi noteicošo vietu visu lielāko valstu
ekonomikas un attīstības stratēģijās — gan ASV, gan BRICS7 valstīs. EDSO
jau 2007. gadā pieņēma stratēģisku dokumentu inovāciju attīstībai.8
Ir svarīgi izprast, ko tieši ietver inovācijas. It bieži ar inovācijām
tiek saprasta jaunrade augsto tehnoloģiju jomā un sarežģīti zinātniskie
atklājumi, taču pastāv arī sociālās, uzņēmējdarbības, vadības, mārketinga,
3
Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu
komitejai un Reģionu komitejai „Stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīva “Inovācijas savienība””.
SEC(2010) 1161. COM(2010) 546, galīgā redakcija. Brisele, 6.10.2010. 3-4. lpp.
4
Komisijas paziņojums “Eiropa 2020. Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei”,
COM(2010) 2020, galīgā redakcija, Brisele, 3.3.2010. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_LV_ACT_
part1_v1.pdf
5
Eiropas Parlamenta 2011. gada 27. septembra rezolūcija par Zaļo grāmatu “No problēmām
uz iespējām: virzība uz vienotu stratēģisko satvaru ES pētniecības un inovācijas finansējumam”
(2011/2107(INI)).
6
Turpat, J pants.
7
Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna.
8
OECD. Innovation and Growth: Rationale for an Innovation Strategy. OECD, 2007.
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organizācijas un citas inovācijas, kas vienlaikus prasa mazākus finanšu un
laika ieguldījumus, vairāk — domāšanas pārveidi un efektīvāku, radošāku
zināšanu izmantošanu. Inovācijas tātad var definēt kā spēju pārvērst ideju
izmērāmā vērtībā.
Atzīstot pastāvošo ES deficītu pētnieciskajā darbībā un tās praktiska
jam devumam ekonomikai, Inovācijas savienības pamatiniciatīvā9 ir noteikti pirmie un būtiskākie veicamie soļi ES kopumā un katrā dalībvalstī
atsevišķi, tostarp — palielināt privātās investīcijas inovācijām, izglītībai un
pētniecībai, paralēli modernizējot izglītības sistēmas, lai novērstu fragmen
tāciju un esošās finanses tiktu maksimāli efektīvi izmantotas. Koordināciju
nodrošinās stratēģijā paredzētās inovāciju partnerības, no kurām pirmā —
Eiropas Inovācijas partnerība aktīvām un veselīgām vecumdienām — jau ir
nodibināta.
Eiropas Komisijas pētījumi atklāj būtiskas atšķirības starp zināšanām,
ar kādām absolventi ienāk darba tirgū, un kvalifikāciju, kādu sagaida darba
devēji10, tādēļ Inovāciju savienība paredz uzlabot augstākās izglītības kvalitāti ES.
Pētījumu efektivitātes uzlabošanā svarīga ir inovāciju partnerību veido
šana starp akadēmiskām iestādēm, zinātniekiem un uzņēmējiem, kā tas ir,
piemēram, ASV. Inovāciju savienības pamatiniciatīva nosaka, ka turpmāko
četru gadu laikā ir jāizveido Eiropas Pētījumu telpa, kuras ietvaros zinātnieki un pētniecības centri varēs viegli konsultēties un sadarboties.
Ir efektīvāk jāsavieno valsts izglītības sistēmas ar pētniecības un ino
vāciju centru darbību, lai inovācijas kļūtu praktiskākas un sniegtu vairāk
tieša ieguldījuma valsts ekonomikā. ES joprojām ir pasaulē lielākais inovā
ciju investīciju donors, taču ASV — to saņēmējs. Rezultātā ASV ik gadu
tiek izsniegts vairāk patentu (31,4% no pasaules patentiem; ES — 31%), un
tie sniedz būtiskāku ieguldījumu ASV ekonomikā.11
Ne mazāk svarīgi ir novērst šķēršļus inovatīvu ideju ienākšanai tirgū,
kas ietver arī nepieciešamību pēc vienotas Inovāciju savienībā paredzētās
9
Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu
komitejai un Reģionu komitejai „Stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīva “Inovācijas savienība””.
SEC(2010) 1161. COM(2010) 546 galīgā redakcija. Brisele, 6.10.2010.
10
Turpat, 8–10. lpp.
11
OECD. The OECD Innovation Strategy: Getting a Head Start on Tomorrow. ISBN 978-9264-08470-4
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ES patentu sistēmas izveides un finanšu, pieteikumu un prasību sakārtoša
nas. Šobrīd Eiropas patenti izmaksā 15 reizes dārgāk nekā ASV, lielākoties
tulkošanas un juridisko izmaksu dēļ12, tāpēc Eiropas sasniegumi nereti nonāk ārvalstu īpašumā. Veidojot Eiropas patentu, tomēr jāievēro lielās mak
sātspējas atšķirības ES valstīs. Jāsakārto arī normatīvie akti, nosakot, ka
universitātes un privātpersonas dala tiesības uz patentiem, kas iegūti par
publisku naudu.
Uzņēmēji nereti sūdzas par pārlieku lielo EK prasīto informācijas dau
dzumu, par inovāciju projektu izskatīšanā iesaistīto cilvēku daudzumu.
Baidoties no informācijas noplūdes, uzņēmēji bieži izvēlas meklēt privāto
finansējumu. Tātad steidzami jāvienkāršo kritēriji un atlases procesi ES
finansējuma saņemšanai uzņēmējiem, īpaši mazajiem un vidējiem, kā arī
pētniekiem. Ir ļoti svarīgi veidot tādu politiku, kas attīsta ražošanu un ino
vācijas Eiropā, radot jaunas darbavietas.
Diemžēl Latvijā inovāciju attīstība ir vāja. Atbilstoši Eiropas Komisijas
datiem, tā ir zemākā Eiropā — 50% zem vidējā ES līmeņa.13 Situācijas pamatā ir vairāki faktori — mazs budžets izglītībai un zinātnei, pētnieku ne
spēja segt nesamērīgi augstās patentu izmaksas, arī tas, ka normatīvie akti
nenodrošina pētniecībai nepieciešamo atbalstu un aizsardzību. Kā īpaši ne
gatīvu faktoru Komisija min uzņēmēju vājo inovatīvo darbību un sadarbī
bas trūkumu MVU starpā.14 Kaut gan uzņēmumu investīcijas ir salīdzinoši
augstas, tās tiek izmantotas ārvalstu tehnoloģiju iepirkšanai, nevis jaunu ra
dīšanai.
Vienlaikus krītas arī valsts atbalsts izglītībai un zinātnei — 2008. gadā
Latvija izglītībai un zinātnei veltīja 0,61% no IKP, 2009. gadā — vairs tikai
0,46% no IKP. Salīdzinājumam: Lietuvā finansējums attiecīgajā laika posmā
pieauga no 0,8% uz 0,84%, Igaunijā — no 1,29% uz 1,42%, savukārt Somija
2009. gadā pētniecībā ieguldīja jau 3,96% no IKP.15
12
European Commission. (2010b) Communication from the Commission to the European
Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of
the Regions, Europe 2020 Flagship Initiative. Innovation Union. SEC(2010) 1161. COM(2010) 546
final, p. 15.
13
Innovation Union Scoreboard 2010. The Innovation Union's performance scoreboard for
Research and Innovation. 1 February 2011.
14
Ibid; European Commission. Innovation Union Competitiveness report 2011. Country profile — Latvia.
15
European Commission. Innovation Union Competitiveness report 2011.
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Būtībā mums trūkst inovācijas stimulējošas vides — tas nozīmē ne tikai
finanšu resursus to atbalstam, bet arī sakārtotu likumdošanu un cilvēku resursus, kas strādā pie projektu izvērtēšanas, pētniecības aktivizēšanas, informatīva atbalsta sniegšanas kā pētniecības centriem, tā uzņēmējiem un
pētījumu pasūtītājiem. Vēl vairāk — uzņēmēju vidū trūkst zināšanu par
to, ko nozīmē inovācijas, un par to augsto potenciālu uzņēmējdarbības uzla
bošanai. Kaut gan uzņēmumu investīcijas pētniecībā Latvijā ir salīdzinoši
augstas, tās tiek izmantotas ārvalstu tehnoloģiju iepirkšanai, nevis jaunu ra
dīšanai.
Prioritātei ir jābūt konkurētspējas paaugstināšanai globālā mērogā, ilg
termiņa ekonomiskajai attīstībai, energoefektivitātei un zaļajai ekonomikai.
Sarežģītāks ir jautājums par finansējuma piešķiršanas kritērijiem. No
vienas puses, bieži dzirdama kritika pret publiskā finansējuma izlietošanu
komerciāliem projektiem, no otras — bez ES budžeta ieguldījuma šādos
projektos, kā to dara, piemēram, ASV, pētniecības praktiskais pienesums
ekonomikā un darbavietu radīšanā paliks ierobežots. Pieņemot lēmumus, ir
jāatceras būtiska, kaut arī "neērta" patiesība — liela daļa finansējuma ino
vācijām nenovēršami aizies zudumā, t.i., nenesīs cerētos augļus. Tāda ir zinātnisko pētījumu realitāte.
Visi minētie mērķi un uzdevumi Eiropas Komisijas sagatavoto Inovā
cijas savienību būtībā padara par sava veida priekšrakstu nacionālajām
valdībām, kā atveseļot valstu ekonomiku un veicināt konkurētspējīgas ekonomikas attīstību ilgtermiņā. Tieši tādēļ, veidojot atzinumu Eiropas Parla
menta Starptautiskās tirdzniecības komitejā par šo iniciatīvu16, uzsvēru
nepieciešamību palielināt politisko un finansiālo atbalstu inovācijām, veikt
likumdošanas grozījumus, lai efektīvāk pasargātu ES intelektuālo īpašumu,
izveidot vienotu ES patentu, samazinot tā izdevumus, ņemot vērā ekono
miskās atšķirības ES valstu starpā, kā arī lai ES inovācijas vienlaikus kļūtu
konkurētspējīgākas salīdzinājumā ar attīstītāko valstu, īpaši ASV un Japānas, sasniegumiem. Visi šie soļi ir sevišķi aktuāli arī Latvijai.
Latvijas priekšrocība viennozīmīgi ir nevis lēts darbaspēks, bet gan
zinātnes potenciāls. Mums ir nepieciešama spēcīga un uz konkrētiem
kritērijiem, atskaites punktiem balstīta tautsaimniecības un inovāciju
16
Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinums Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai „Par Inovācijas Savienību — pārveidojot Eiropu pēckrīzes pasaulei” (2010/2245(INI)).
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attīstības stratēģija. Inovāciju panākumus veido ne tikai tajos ieguldītās
naudas apjoms, bet arī vispārējie sociālie, politiskie apstākļi un kultūra. Tieši
šajās jomās pārliecinošas konkurences priekšrocības ir ES valstīm.
Gudras, uz rezultātiem un konkrētiem kritērijiem balstītas Inovācijas
savienības izveide var ievērojami palielināt Eiropas konkurētspēju pasaulē,
būtiski uzlabojot arī situāciju Latvijā. Lai veiksmīgi izmantotu visas stra
tēģijas „Eiropa 2020” sniegtās iespējas, Latvijai būtu jāapvieno to ar citām
ES programmām un atbalstu — struktūrfondu finansējumu un ES Stratēģijā Baltijas Jūras reģionam iekļautajām programmām pētniecības un izglī
tības attīstībai.
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Latvija Eiropas Savienības enerģētikas
politikas cēloņsakarību kontekstā
Reinis Āboltiņš, PROVIDUS
Eiropas Savienība ir viens no ekonomiskās izaugsmes ziņā vadošajiem
pasaules reģioniem. Taču šādai līderībai ir cena, kas mērāma energoresursu
un enerģijas patēriņā, augošā atkarībā no ārējiem energoresursu piegā
dātājiem un enerģijas cenā, kas piegādātājiem jāmaksā. Lai risinātu ar
ekonomisko izaugsmi un enerģijas importu un patēriņu saistītos riskus,
ES uzņēmusies līderes lomu ekonomiskās attīstības ietekmes uz vidi ma
zināšanā un enerģijas efektīvākā lietošanā. Šāda apņēmība ir formulēta
gan stratēģijā „Eiropa 2020”, gan ES enerģētikas, dabas resursu, vides un
klimata likumdošanā.

Idejiskais ietvars
Viens no pieciem galvenajiem stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem1 ir tieši
saistīts ar klimata pārmaiņu ierobežošanu un enerģijas patēriņu. Šajā stratē
ģijā enerģētikas un klimata jomā ES atkārto plaši zināmos 20-20-20 mērķus:
attiecībā pret 1990. gadu par 20% samazināt siltumnīcas efektu izraisošo
gāzu izmešu apjomu, par 20% palielināt atjaunojamo energoresursu daļu
enerģijas ražošanā un par 20% paaugstināt energoefektivitāti.
Ekonomiskā izaugsme un konkurētspēja gan Eiropas Savienībā, gan
citos pasaules reģionos ir bijusi galvenais enerģētikas nozares virzītājspēks
gan pašas industrijas interešu un attīstības stratēģiju dēļ, gan augošā enerģijas
patēriņa dēļ. Rūpniecības attīstība, mājsaimniecību augošās dzīves ērtības
prasības un strauji augošais energoresursu patēriņš transporta sektorā radījis

1
Sīkāk par stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem kopumā sk. http://ec.europa.eu/europe2020/
targets/eu-targets/index_en.htm un specifiski par enerģētikas politiku http://europa.eu/press_room/
pdf/complet_en_barroso___007_-_europe_2020_-_en_version.pdf, 3., 9., 12.–15. lpp.
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pastāvīgu primāro resursu un arī elektroenerģijas un siltuma vai aukstuma2
pieprasījuma kāpumu.
Taču straujai ekonomikas izaugsmei ir ēnas puses — tā kļuvusi par
cēloni arī pastāvīgam energoresursu un enerģijas cenu kāpumam, kā arī, un
tas nav mazāk svarīgi, strauji augošam komerciāli pieejamu fosilo energoresursu izsīkumam. Liels energoresursu un enerģijas patēriņš Eiropas Sa
vienībā radījis atkarību no ārējām piegādēm jeb energoresursu piegādēm no
trešajām valstīm. Piegāde no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, pati par sevi
nav nekas ārkārtējs, tomēr ir būtiski audzis energoresursu un enerģijas tirgus svārstīgums, cenas arvien vairāk ietekmē politiski notikumi un starp
valstu attiecības. Daudzās naftu un dabasgāzi eksportējošās valstīs ir nestabili
vai izteikti nedemokrātiski politiskie režīmi, kuru galvenais ienākumu avots
ir tieši dabas resursi kopumā un specifiski energoresursu eksports.
Turklāt zinātnieki uzskata, ka straujā ekonomiskā izaugsme un it īpaši
ar to saistītie siltumnīcas efektu izraisošo gāzu (SEG) izmeši ir kļuvuši par
vienu no klimata pārmaiņu izraisītājiem. Lai mazinātu atkarību no fosilajiem
energoresursiem un saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi un klimatu, ES
ir uzņēmusies līdera lomu SEG izmešu apjoma samazināšanā, samazinot
enerģijas patēriņu, īstenojot plašus energoefektivitātes pasākumus un būtiski
palielinot no atjaunojamiem energoresursiem saražotās enerģijas daļu kopējā enerģijas patēriņā.

Politikas un rīcības virzieni
Katrs no 20-20-20 mērķiem ietekmē enerģētikas industriju visplašākajā
nozīmē. Turklāt 20-20-20 ietekmē arī transporta sektoru, būvniecību, pakalpojumu sektoru un visplašākā spektra rūpniecības uzņēmumus, kā arī
ikvienu nozari, kuras darbība vai nu liela fosilo resursu patēriņa vai nu ne
efektīvu tehnoloģiju dēļ rada daudz SEG izmešu. Var arī droši apgalvot, ka
visus enerģētikas politikas aspektus caurvij enerģētiskās drošības faktors.
Energoresursi ikvienā valstī ir stratēģiski svarīgi resursi, un enerģētika ne
pārprotami ir katras valsts nacionālās drošības jautājums. Šādā kontekstā
jāskata ES kopējā enerģētikas politika, kas tiešā veidā skar ikvienu ES da
lībvalsti.
2
Atšķirībā no Ziemeļeiropas valstīm, kur galvenā problēma ir telpu apsildīšana aukstajā gada
laikā, Dienvideiropas valstīs (Portugālē, Spānijā, Itālijā, Grieķijā), kur vasarā ir izteikti karsts klimats, daudz enerģijas tiek tērēts aukstuma ražošanai jeb telpu atvēsināšanai.
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Mazāka ietekme uz vidi un klimatu
ES enerģētikas politika ir idejiski cieši saistīta ar globālajiem klimata
procesiem. Nav pārspīlēti teikt, ka enerģētikas politika ir cieši saistīta un dažos sektoros pat izriet no klimata jautājumiem. No ES klimata politikas
mērķiem izriet ES likumdošana, kas tālāk ietekmē arī ES dalībvalstu klimata
politiku. Klimata mērķu uzstādīšana izriet no uzskata, ka rūpnieciskā ražo
šana, transporta izmantošana un enerģijas patēriņa ieradumi būtiski ietekmē
vidi un klimatu.
11000 uzņēmumu Eiropas Savienības dalībvalstīs piedalās CO2 izmešu
pirkšanā. Ja tiek pārtērētas izmešu kvotas, kuru apjomu piešķir Eiropas Ko
misija, tad katra papildu tonna izmešu jāpērk ES izmešu tirdzniecības sis
tēmā (ETS) par aktuālo tirgus cenu.3 Eiropas Komisija, ieviešot ETS, lēsa,
ka izmešu vienības (EUA) cena varētu sasniegt pat 60 eiro, taču pašreizējā
cena nemotivē uzņēmumus kļūt videi draudzīgākiem. Skeptiķi uzskata, ka
EUA zemā cena var būtiski apdraudēt ETS turpmāku funkcionēšanu. Savu
kārt EK uzskata, ka emisiju tirdzniecības sistēmas trešā posma uzsākšana
2013. gadā izmešu tirdzniecību padarīs vēl aktīvāku, jo no 2013. gada jan
vāra visas EUA būs jāiegādājas tirgū. Tiek uzskatīts, ka šobrīd EUA zemās
cenas cēlonis ir pārāk lielais izmešu kvotu apjoms, kas nerada pieprasījumu
iegādāties papildu izmešu apjomus. Turklāt zemā EUA cena ļauj iegādāties
papildu izmešu apjomu par salīdzinoši nelielu cenu, un tas nemotivē veikt
darbības izmešu apjoma samazināšanai.

Tehnoloģisko risinājumu un politikas mijiedarbība
Ar ietekmes uz klimatu un vidi samazināšanu saistīti vairāki rīcības
virzieni: jaunu videi draudzīgāku tehnoloģiju un tehnoloģisko procesu ievie
šana, augstāka efektivitāte enerģijas izmantošanā, mazāks saražotās enerģijas patēriņš. Ēku apsilde gada aukstajā laikā Baltijā ir ierasta lieta, taču
reti kurš zina, ka ēku apsildīšanai Eiropas Savienība patērē aptuveni 40% no
visas patērētās enerģijas.4 Energoefektivitātes pasākumi spētu šo apjomu
3
Viena tonna CO2 izmešu ETS sistēmā 2011. gada novembrī maksā aptuveni EUR 10. Sk.
European Climate Exchange tirgus datus https://www.theice.com/productguide/ProductGroup
Hierarchy.shtml?groupDetail=&group.groupId=19
4
Sīkāk par enerģijas patēriņu ES sk. Eurostat mājas lapā http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
statistics_explained/index.php/Consumption_of_energy
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samazināt vismaz uz pusi, un tāds arī ir stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktais
mērķis — par 20% uzlabot energoefektivitāti.
ES augošais enerģijas patēriņš nozīmē arī to, ka Eiropas Savienība ko
pumā kļūst arvien atkarīgāka no importētiem energoresursiem, galvenokārt no naftas un naftas produktiem, kas nodrošina lielāko daļu transporta
sektora patēriņa, kā arī no dabasgāzes, kam ir būtiska loma rūpniecībā un
enerģētikā. Šāda tendence ir aktualizējusi debates par optimālāko enerģijas
portfeli gan ES kopumā, gan atsevišķās ES dalībvalstīs. Viens no karstākajiem diskusiju tematiem ir kodolenerģijas izmantošana, un dažādās dalībvalstīs ir atšķirīga pieredze. Kamēr Somijā tiek pabeigts viens jauns kodol
reaktors (Olkiluoto 3) un būvniecības atļaujas gaida vēl divu jaunu reaktoru
būvniecības priekšlikumi, Vācijā likumdevējs balso par atteikšanos no kodol
enerģijas izmantošanas vispār, lai arī kodolenerģētika nodrošina aptuveni
23% no Vācijas elektroenerģijas patēriņa. Francija tradicionāli pārtikusi gal
venokārt no kodolenerģijas saražotās elektrības (ap 74%), un vides jautājumos ārkārtīgi apzinīgajā Zviedrijā likumdevējs balso par atteikšanos no
plāna pilnībā atteikties no kodolenerģijas izmantošanas.5 Elektroenerģijas
ražošana atomelektrostacijās nerada CO2 izmešus, bet arī kodolatkritumu
ilgtermiņa uzglabāšanas jautājums joprojām nav radis ilgtspējīgu risinā
jumu.
AER potenciāls dažādos ES reģionos ievērojami atšķiras. Turklāt arī da
žādu RES veidu potenciāls dažādos reģionos būtiski atšķiras. Hidroenerģija,
biomasa, vējš, biogāze un saule ir izplatītākie atjaunojamo resursu veidi, kas
atkarībā no klimatiskajiem, ģeogrāfiskajiem un hidroloģiskajiem apstāk
ļiem un priekšnoteikumiem dažādos ES reģionos tiek izmantoti dažādās
proporcijās. Aplūkojot, piemēram, Baltijas valstis, redzams, ka Lietuvā labā
kais potenciāls attīstītās lauksaimniecības dēļ ir biogāzei. Latvija ir bagāta
ar koksnes biomasas resursiem, savukārt Igaunijas labākais atjaunojamo resursu potenciāls ir vēja enerģija. Nesen veikts pētījums par atjaunojamo
energoresursu potenciālu Baltijas jūras reģionā (BJR)6 atklāj, ka, piemēram,
hidroresursi šajā reģionā jau tiek maksimāli izmantoti un izaugsmes iespējas
ir nelielas. Pētījumā norādīts, ka BJR labākais potenciāls ir vēja enerģijas un
5
Sīkāk par kodolenerģiju Eiropā sk. http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/n/nuclear-power-plant-europe.htm
6
Developing a Regional Cooperation for Renewables in the Electricity Sector, FACTWISE,
2011, 16. lpp., http://www.erene.org/downloads/2011-02_Renewables_Baltic_Sea.pdf
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biomasas plašākā izmantošanā. Tiek lēsts, ka kopējais atjaunojamo resursu
potenciāls ir papildus gandrīz 1000 teravatstundu (TWh) elektroenerģijas
gadā, sasniedzot 1300TWh esošo 390TWh vietā.

Infrastruktūra
Viena no galvenajām problēmām energosistēmu vadībā ir iespēja prog
nozēt elektroenerģijas patēriņu. Viens no veidiem, kā uzlabot enerģijas pieprasījuma un patēriņa plānošanu, ir viedo tīklu ieviešana. Viedie tīkli dod
arī iespēju optimālāk veikt uzskaiti par mikroģenerācijā saražotās elektro
enerģijas ievadīšanu kopējā tīklā. Tas dod iespēju mājsaimniecībām vai ne
lielām saimniecībām uzstādīt nelielas jaudas enerģiju ražojošas iekārtas,
saražoto enerģiju ievadīt kopējā tīklā, bet rēķinu maksāt par neto patēriņu
jeb starpību starp saražoto un patērēto enerģijas apjomu.
Elektroenerģijas kā preces specifika ir tā, ka to nevar uzglabāt, tā ir jā
saražo tādā apjomā un tad, kādā apjomā un kad tā ir nepieciešama. Enerģijas
pārvadīšanai no ražotnes līdz patērētājam ir nepieciešama infrastruktūra —
gan pārvades, gan sadales tīkls. Ja nav vadu, nav arī elektrības.
Infrastruktūra tiešā veidā ietekmē valsts enerģētisko drošību. Pirmkārt,
ja valstij nav pašai savu enerģijas ražošanas jaudu, tai elektroenerģija ir
jāimportē no citām valstīm par tirgus vai līgumcenu. Otrkārt, ja nav pietiekami daudz un pietiekamas pārvades jaudas starpsavienojumu, importē
šanas iespējas ir ierobežotas un tas samazina manevra iespējas, izvēloties, no
kuriem tirgus dalībniekiem elektroenerģiju pirkt.
Baltijas valstis starpsavienojumu ar citām ES valstīm ziņā var droši dēvēt par enerģētikas salu, kuru energosistēmu ar citām ES dalībvalstīm nesaista
fiziski elektroenerģijas vadi un kabeļi vai primāro energoresursu pārvades
cauruļvadi. Realitāte ir tāda, ka puslīdz labi starpsavienojumi Latvijai un arī
Lietuvai un Igaunijai ir tikai ar Krieviju un Baltkrieviju.7 Tiesa, 2006. gada

7
Kopējās Latvijas starpvalstu savienojumu jaudas ar kaimiņvalstīm ir 2850 MW eksportam
un 2780 MW importam. 2007. gadā Latvijas kopējais ienākošās elektroenerģijas apjoms bija 4,9
TWh, maksimālā jauda 1109 MW, izejošās elektroenerģijas apjoms bija 1,96 TWh, maksimālā jauda
1856 MW. SPRK Padomes 2008. gada 17. septembra sēdē apstiprinātais “Ziņojums par sistēmas
darbības aspektu uzraudzības rezultātiem”, http://bit.ly/SPRK_Pad_2008sep17
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nogalē8 atklātais Estlink 1 350MW augstsprieguma līdzstrāvas savienojums
starp Igauniju un Somiju mazliet uzlaboja Baltijas valstu enerģijas apmai
ņas un tirdzniecības iespējas ar Ziemeļvalstu Nordpool elektroenerģijas tirgu.
Fiziska Baltijas valstu nošķirtība no pārējā ES enerģijas tirgus pastiprina
enerģētikas drošības riskus, kas izriet no Baltijas valstu kopumā, bet jo īpaši
Latvijas un Lietuvas atkarības no enerģijas importa. Latvija tikai aptuveni
trešo daļu elektroenerģijas saražo pati, galvenokārt izmantojot Daugavas
HES kaskādes veiktspēju.9 Aptuveni viena trešdaļa elektrības tiek saražota
koģenerācijā no dabasgāzes, ko piegādā tikai viens piegādātājs pa vienu pie
gādes maršrutu.10 Situācija, kad nav citu alternatīvu piegādes veidu, maršrutu un piegādātāju, turklāt Latvijā uzņēmuma Latvijas Gāze monopols
dabasgāzes tirgū ir nostiprināts arī juridiski,11 arī nedod nekādas iespējas
veikt pārrunas ar piegādātāju par dabasgāzes cenu.
Nošķirtība no vienota ES enerģijas tīkla ir vērojama arī citos ES reģio
nos, piemēram, Ibērijas pussalā, kur Spānijas un Portugāles elektroenerģijas
un dabasgāzes pārvades sistēmas ir vāji savienotas ar Franciju un tātad arī
ar pārējo Eiropu. Eiropas Komisija ir regulāri norādījusi uz akūtu nepieciešamību risināt šīs problēmsituācijas, kas no apgādes drošuma viedokļa pa
dara ievainojamākas ne tikai atsevišķas ES dalībvalstis, bet arī ES kopumā.
Tieši pirms gada, 2010. gada novembrī, „enerģētikas salu” problemātika
izvērsti aplūkota EK paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Enerģētikas infrastruktūras prioritātēm 2020. gadam.12
8
Estlink 1 savienojumu veido divi 150 kV kabeļi, kuru gals Igaunijas pusē atrodas Harku,
bet Somijas pusē Espo, tika atklāts 2006. gada 4. decembrī, bet darbību komercrežīmā uzsāka
2007. gada 5. janvārī (kabeļa operators, uzņēmums Nordic Energy Link norāda, ka komercrežīmā savienojums darbojas kopš 2006. gada novembra). Sīkāk sk. http://www.nordicenergylink.com/
index.php?id=35
9
Daugavas HES kaskādes kopējā uzstādītā jauda ir 1463 MW. Pļaviņu HES jauda ir 870 MW,
Ķeguma HES — 263 MW un Rīgas HES — 402 MW. Šāda uzstādītā jauda ļauj saražot 2668 GWh
elektroenerģijas, kas veido ap 65% no A/S Latvenergo saražotā elektroenerģijas apjoma. Daugavas
kaskādes HES izstrādā vidēji 2,7T Wh elektroenerģijas gadā, kas ir aptuveni 45% no gada kopējā
patēriņa.
10
Vienīgais dabasgāzes piegādātājs Baltijas valstīm ir Krievijas uzņēmums Gazprom, kas ir
visu trīs Baltijas gāzes uzņēmumu līdzīpašnieks.
11
Latvijas gāzes monopolstāvoklis līdz 2017. gadam izriet no Latvijas valdības un Latvijas
Gāzes akcionāru līguma par uzņēmuma privatizāciju.
12
Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo
lietu komitejai un Reģionu komitejai, “Enerģētikas infrastruktūras prioritātes 2020. gadam un
pēc tam. Projekts integrētam Eiropas enerģētikas tīklam”, COM(2010) 677 galīgā redakcija, http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0677:LV:HTML:NOT
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Vienots, brīvs un atvērts tirgus
Tirgus efektīva funkcionēšana atkarīga arī no pietiekamas konkurences, pietiekama dalībnieku skaita, tirgus lieluma, tirgojamās enerģijas ap
joma un iespējas enerģiju pārvadīt. Tirgošanās iespēju būtiski ietekmē
infrastruktūras pieejamība. Baltijas valstis ir piemērs situācijai, kad nepie
tiekams starpsavienojumu skaits un jauda būtiski ierobežo elektroenerģijas
tirdzniecības iespējas un arī iespējas dažādot dabasgāzes piegādi. Arī no
juridiskā viedokļa tirgus Baltijas valstīs ir rezervēts uzņēmumiem, kuros
galveno lomu spēlē Krievijas koncerns Gazprom, kura interesēs ir saglabāt
ietekmi un dominējošu stāvokli reģionā.
Tradicionāli galvenās likumdošanas iniciatīvas Eiropas Savienībā saga
tavo un īsteno Eiropas Komisijas enerģētikas ģenerāldirektorāts, kura po
litiskais vadītājs ir ES enerģētikas komisārs. Tomēr enerģētikas politikas
īstenošanas uzraudzībā cieši iesaistīts Konkurences ģenerāldirektorāts, kas
pēdējo gadu laikā ir aktīvi sekojis līdzi, lai lielie enerģētikas uzņēmumi ne
kropļo konkurenci energoresursu un enerģijas piegādē, slēdzot patērētāju
izvēles iespējas ierobežojošus ilgtermiņa līgumus.
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Eiropas Savienības dalībvalstu pensiju
sistēmu kvantitatīvā analīze
Marta Banceviča,

LU Politikas zinātnes Maģistra studiju programmas studente
ES nepastāv kopīga sociālās drošības politika. Šī kompetence atstāta dalībvalstīm. Ņemot vērā pensiju sistēmas sloga pieaugumu, kas ir demo
grāfisko izmaiņu un ekonomiskās izaugsmes tempu krituma sekas, valstis
kopīgi meklē risinājumus pensiju sistēmas uzlabošanai un funkcionalitātes nodrošināšanai ilgtermiņā. Raksta mērķis ir atspoguļot uz kvantitatī
vās analīzes pamata veikto ES valstu pensiju sistēmu analīzi. Rakstā tiks
sniegts ieskats labklājības valstu modeļos un to raksturojošos indikatoros,
kas tiks apskatīti no ES izvirzīto mērķorientēto principu skatu punkta,
un noskaidrota labklājības valstu modeļu un principu īstenošana praksē
starp ES dalībvalstīm. Raksts nepretendē uz vispusīgu analīzi, bet akcentē
pastāvošās tendences ES valstu pensiju sistēmās.

Labklājības valstu modeļi
Par sociālo politiku dēvē tādu pasākumu kopumu, kuri kalpo cilvēka
pastāvēšanas nodrošināšanai un demogrāfisko rādītāju uzlabošanai, nodro
šinot nepieciešamos sociālekonomiskos apstākļus.1 Parasti valstīs tiek īste
notas atšķirīgas sociālās politikas, kuras atspoguļojas dažādos labklājības
valstu modeļos.
Viena no biežāk izmantotajām labklājības valstu definīcijām ir Asas
Brigsa piedāvātā. Saskaņā ar Brigsa definīciju labklājības valsts ir tāda valsts
forma, kur ar politikas un administrācijas palīdzību, izmantojot organizētu
varu, tiek ierobežota tirgus spēku sadale. Ierobežojumi var izpausties trīs
veidos. Pirmkārt, neatkarīgi no darba tirgus stāvokļa indivīdiem un ģimenēm
tiek garantēts minimālais ienākums. Otrkārt, cilvēki ir maksimāli sociāli
1
Zepa B., Zobena A. Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. Sociālā politika. Rīga: Latvijas
Universitātes socioloģijas katedra,1996, 139.-141. lpp.
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aizsargāti, tie ir spējīgi tikt galā ar sociālām problēmām, piemēram, bezdarbu,
veselības problēmu risināšanu, fiziskā vecuma radītajām problēmām. Treš
kārt, indivīdiem neatkarīgi no sociālā statusa ir iespējams iegūt augsta
līmeņa sociālos pakalpojumus.2 Tātad labklājības valsts formai raksturīga
tās iedzīvotāju sociālā aizsardzība, nodrošinot tiem vismaz minimālos ienākumus, sociālo aizsardzību un sociālos pakalpojumus augstā līmenī. Tomēr
jāņem vērā, ka pastāv daudzveidīgi labklājības valsts modeļi, un to klasifikā
cija palīdz izprast dominējošos principus un pazīmes, kuras mēra ar sociālo
indikatoru palīdzību.
Klasificējot labklājības valstis, Gesta Espings Andersens izmanto vairā
kus kritērijus. Proti, vai un cik lielā mērā dažāda veida sociālie pakalpojumi
un labumi ir bez maksas, un vai tie ir atkarīgi no iepriekš veiktajām iemak
sām, no konkrētā indivīda veiktā darba statusa vai tiek sniegti ikvienam
konkrētās valsts pilsonim. Viens no klasifikācijas indikatoriem ir arī nodokļu sistēmas nozīme sociālās vienlīdzības nodrošināšanā, preču un pa
kalpojumu sadalē. Vai un cik lielā mērā pensionāri ir atkarīgi no valsts
nodrošinājuma sistēmas, no darba vietas pensijas vai no pastāvošās tirgus
sistēmas.3 Pēc izvirzītajiem klasifikācijas kritērijiem labklājības valstis iedala
trijās kategorijās — konservatīvajās, liberālajās un sociāldemokrātiskajās
labklājības valstīs. ES dalībvalstīs tiek ievērotas visu labklājības valstu mo
deļu iezīmes, tomēr nevar apgalvot, ka kāda no dalībvalstīm ievēro tikai
viena labklājības valstu modeļa iezīmes.
Liberālā labklājības valsts modeļa galvenās raksturojošās iezīmes ir:
vienlīdzīgi nelieli pabalsti, stingras pabalstu regulas, labklājība tiek vērtēta
kā „valsts labklājība”, dominē individuālisms, prevalē nosodošs skatījums
uz varas pārākumu, tiek respektēta subsidiaritāte un tiek garantēta sociālā
aizsardzība visneaizsargātākajiem. Šī modeļa iezīmes raksturīgas Zviedrijai, Vācijai, Ungārijai, Lietuvai, Nīderlandei un citām ES dalībvalstīm. Kon
servatīvo labklājības valstu modeli (Vācija, Ungārija) raksturo galvenokārt
šādas iezīmes: sociālie pabalsti ir saistīti ar darbu, sociālās labklājības pamats
ir ekonomiskā attīstība, pastāv savstarpējās palīdzības struktūras, tiek ievē
rots subsidiaritātes princips. Savukārt sociāli demokrātisko labklājības valstu
(Lielbritānija, Spānija) modeli raksturo galvenokārt šādas pazīmes: vienādi
Pierson C. The Welfare State reader, Cambridge: Polity Press, 2006, pp. 16-17.
Esping-Andersen G. Why we need a new welfare stat. New York: Oxford University Press,
2002, pp. 9-12.
2
3
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sociālie pabalsti, pensijas sastāv no divām daļām — valsts obligātā maksājuma
minimuma un uzņēmuma pensijām, tiek nodrošināts iztikas minimuma
standarts, pastāv sociālā aizsardzība nedrošības gadījumā, sadalot sociālās
iemaksas, valsts pakalpojumi tiek sniegti iespējami labākajā līmenī.

Kāda ir ES loma sociālās aizsardzības politikas izstrādē?
ES koordinē valdību darbu un mudina veikt dažādus pasākumus, kas
saistīti ar sociālās aizsardzības, tai skaitā ar pensijas jomu. Uzsvars tiek likts
uz to, lai mazinātu iedzīvotāju un atsevišķu grupu atstumtību un apkarotu
nabadzību. Jau sākot ar 2000. gadā pieņemto Lisabonas stratēģiju, attiecībā
uz sociālās politikas jomu uzsvars tiek likts uz sociālās labklājības sistēmu
reformām un savstarpējo valstu informācijas apmaiņu, tādējādi apgūstot
praktisko pieredzi un definējot visefektīvāko politiku. ES pensiju sistēmas
uzlabošanas mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgas valsts finanses, garantējot
adekvātu pensiju, veselības aprūpi un ilgtermiņa aprūpi iedzīvotājiem. Li
sabonas stratēģija noteica to, ka vienota sadarbība starp ES dalībvalstīm tiek
veikta, izmantojot atklāto koordinācijas metodi, kur dalībvalstis savstarpēji
vienojas par kopējiem mērķiem un kopējiem rādītājiem.
Saskaņā ar 2006. gada Eiropadomes pieņemto atjaunoto ES ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju vispārējie mērķi sociālās aizsardzības un sociālās inte
grācijas jomā ir veicināt sociālo izlīdzināšanos, vienlīdzību starp vīriešiem un
sievietēm, vienādas iespējas visiem, izmantojot atbilstošas, pieejamas, finan
siāli ilgtspējīgas, pielāgojamas un efektīvas sociālās aizsardzības sistēmas un
sociālās integrācijas politiku, kā arī veicināt ekonomisko izaugsmi. Lisabonas
līgums un stratēģija līdzīgi iekļauj gan jautājumus par sociālā tirgus ekonomikas konkurētspēju, nodarbinātību, gan sabiedrības sociālā progresa jautā
jumus. Lisabonas līgumā iekļauta „sociālā klauzula”, kurā tiek ietverti daudzi
sociālie faktori: sociālā aizsardzība, cīņa pret sociālo atstumtību u.c. Tāpat arī
stratēģijā „ES 2020” likti līdzīgi uzsvari, kas saistāmi ar atvērtās koordinācijas
metodi sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas jomā.
Tā kā pastāv daudz un dažādas sociālās politikas jomas — sociālā
iekļaušana, pensijas, veselības aprūpe, ilgtermiņa aprūpe, tad ES dalībvalstis
ir vienojušās par kopīgiem mērķiem paraugprakses salīdzināšanai un pro
gresa novērošanai. Šie indikatori saistāmi ar pensionāru skaita ES valstīs ne
pārtrauktu pieaugumu un darbspējīgā vecumā esošo cilvēku skaita strauju
samazināšanos. Tas liecina par to, ka ir nepieciešamas reformas, lai saglabātu
pensiju ilgtspēju.
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Saskaņā ar 2002. gada Eiropas Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas
Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu
komitejai par pienācīgām un ilgtspējīgām pensijām un Lisabonas stratēģiju
ir noteikti kopējie rādītāji, kas izmantoti kā salīdzinošie indikatori analīzei: stimuls ilgākam darbam, papildu (tostarp arī privāto) pensiju veicināšana, ciešas saiknes noteikšana starp iemaksām un pabalstiem, pabalsta
līmeņa noteikšana, ņemot vērā mūža ilguma palielināšanos, atbilstošas mini
mālās pensijas noteikšana, noteikumi par labu sievietēm un jauniešiem.4

Izpētes metodoloģija un iegūtie rezultāti
ES dalībvalstu pensiju sistēmās, neskatoties uz savstarpējās integrācijas
procesu, ir vērojamas būtiskas atšķirības. Sakarību meklēšanā tika analizētas
valstu pensiju sistēmas. Papildus tika apskatīts valsts iekļautības ilgums ES,
labklājības valstu modeļu iezīmes un sociālo politiku atbilstība ES izvirzītajiem principiem. Apskatāmajiem rādītājiem tika piešķirtas atbilstošas vērtības: 0 — šis princips netiek ievērots, 0,5 — princips ievērots daļēji, 1 —
princips ievērots. Atbilstoši tālākajam izvērtējumam, vērtības tika savstarpēji sasummētas un apkopotas (sk. pielikuma 1. tab.).
Papildus tika izmantoti šādi ekonomiski objektīvi rādītāji pensionāru
labklājības līmeņa novērtējumam: nabadzības riska indekss cilvēkiem virs
65 gadu vecuma 2009. gadā, vidējā ienākuma attiecība pret vidējo ienākumu
vecāka gada gājuma cilvēkiem virs 60 gadiem 2009. gadā, kopējie pensiju
izdevumi eiro uz vienu iedzīvotāju procentos attiecībā uz IKP, konstantajās
2000. gada cenās.
Lai noteiktu nozīmīgākās tendences, tika veikta savstarpējā datu kore
lācija, izmantojot Pīrsona koeficientu.5 Darbā ietverto mainīgo sakarības
atspoguļotas pielikuma 2. tabulā. Lai gan liela daļa no iegūtajām korelācijām
ir statistiski nenozīmīgas, tās norāda uz interpretācijas iespējām. Tas nozīmē,
ka pat ja sakarība nav statistiski zīmīga, tā norāda uz pretēju tendenci.
Pētījumā noskaidroju, ka ilgstošāka dalība ES nenosaka to, ka valstis
vairāk vai mazāk ievēro labklājības valstu modeļus raksturojošas iezīmes.
Jaunās dalībvalstis, piemēŗam, Čehija, ievēro liberālā labklājības valstu
4
Employment, social affairs and inclusion. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
752&langId=en (Eiropas Komisijas mājas lapa; aplūkota 20.06.2011.)
5
Stigler S.M. Studies in the history of probability and statistics XLIII Karl Pearson and Quasiindependence. Biometrika.1992, vol.79, no. 3, pp. 563-575.
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modeļa iezīmes. Savukārt Igaunija seko konservatīvajam labklājības valstu
modelim, bet Malta ievēro arī sociāli demokrātiskā modeļa iezīmes. Arī starp
vecajām dalībvalstīm ir tādas, kas ievēro liberālā labklājības valstu modeļa
iezīmes (Dānija), konservatīvajam labklājības modelim seko Vācija, bet sociāli demokrātiskā labklājības valstu modeļa iezīmes izpaužas Lielbritānijā.
Tāpat arī var tikt minēti piemēri gan starp jaunajām dalībvalstīm, gan
starp vecajām dalībvalstīm, kur netiek ievērotas atsevišķas labklājības valstu iezīmes. Par to liecina 2. tabulā atbilstoši ietvertie koeficenti 0,09195,
-0,14561, 0,19925.
Valstu ilgstošāka dalība ES arī nenosaka to, ka valsts vairāk vai mazāk
ievēro ES izvirzītos mērķorientētos principus. Starp ES dalībvalstīm ir gan
jaunās pienācējas, kas ievēro minētos principus, piemēram, Ungārija, Ru
mānija, gan arī pieredzējušas ES dalībvalstis (Vācija, Luksemburga u.c). To
atspoguļo 2. tabulā ietvertais koeficients 0,04897.
Ir vērojama tendence, ka vecākajās ES dalībvalstīs (Francija, Luksem
burga, Itālija, Austrija u.c.) biežāk ir lielāka vidējā ienākuma attiecība pret
vidējo ienākumu vecāka gadagājuma cilvēkiem virs 60 gadiem (sk. pieli
kuma 1. tab.) nekā jaunākām ES dalībvalstīm (Latvija, Bulgārija, Kipra u.c.).
Tātad vecajās dalībvalstīs vecāka gadagājuma cilvēkiem ir lielāks finansiā
lais nodrošinājums salīdzinājumā ar vidējiem iedzīvotāju ienākumiem. Šeit
pastāv arī savstarpēja sakarība ar nākamo iegūto koeficientu, kurš ir statistiski zīmīgs un attiecīgi var tikt vispārināts.
Atšķirībā no jaunajām ES dalībvalstīm (Bulgārija, Igaunija, Latvija u.c.)
vecākajās ES dalībvalstīs (Luksemburga, Dānija, Francija u.c.) ir lielāki ko
pējie pensiju izdevumi eiro uz vienu iedzīvotāju procentos attiecībā uz IKP
konstantajās 2000. gada cenās. Tātad vecās ES dalībvalstis pensionāru no
drošināšanā iegulda vairāk nekā jaunās ES dalībvalstis. Tas saistāms ar valsts
izaugsmi un iespējām segt šāda veida izdevumus, proti, ar valstu ekonomisko
kapacitāti. Citiem vārdiem sakot, ieguldījumu iespējas ir tad, ja pastāv šāda
veida resursi, cits jautājums — vai resursi tiek novirzīti pensionāru nodro
šināšanai. Ekonomiskais potenciāls saistāms ar iedzīvotāju, šajā gadījumā arī
ar pensionāru, sociālā nodrošinājuma iespējām. Varam secināt, ka vecajās ES
dalībvalstīs pensionāri tiek vairāk nodrošināti un var justies drošāk. Šo saka
rību atspoguļo 2. tabulā ietvertais regresīvi zīmīgais koeficients (-0,75476).
Pastāv korelācija starp konservatīvā un liberālā labklājības valstu modeļa iezīmēm (koeficients 0,629118). Nepastāv sakarība starp sociāli demokrā
tiskā labklājības valstu modeļa iezīmēm un konservatīvo vai liberālo labklājības
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valstu modeli. Citiem vārdiem sakot, jo vairāk valstīs tiek ievērotas konserva
tīvā labklājības modeļa iezīmes, jo vairāk tiek ievērotas liberālā labklājības
valstu modeļa iezīmes, bet netiek ievērotas sociāli demokrātiskā labklājības
valstu modeļa iezīmes. Piemēram, Vācijā un Lietuvā, ievērojot konservatīvā
labklājības valstu modeļa un liberālā labklājības valstu modeļa iezīmes, mazāk
tiek ievērotas sociāli demokrātiskā labklājības valstu modeļa iezīmes. Tas var
būt saistīts arī ar modeļus raksturojošām iezīmēm, kur konservatīvā un liberālā attīstības valstu modeļa kontekstā nepastāv tik izteiktas pretrunas kā at
tiecībās ar sociāli demokrātisko attīstības valstu modeli.
Savstarpējā korelācijā starp konservatīvā labklājības valstu modeļa vēr
tībām un ES principu vērtībām iegūts koeficients 0,46937. Savukārt starp
liberālā labklājības valstu modeļa vērtībām un ES principu vērtībām iegūts
koeficients 0,318737. Tas norāda, ka, biežāk ievērojot konservatīvā un liberālā labklājības valstu modeļa iezīmes, tiek īstenoti ES izvirzītie mērķorien
tētie principi. Pretēji ir ar sociāli demokrātiskā modeļa iezīmēm un ES
mērķorientēto principu ievērošanu — jo mazāk ievēro sociāli demokrātiskā
modeļa iezīmes, jo vairāk valsts darbojas saskaņā ar ES principiem. Tomēr
jāņem vērā, ka nevar runāt par sakarību starp ievērotajiem labklājības valstu
modeļu principiem un lielāku sociālo drošību, valsts ieguldījumiem sociālajā drošībā. ES principi vismaz daļēji ir saskaņā ar minēto attīstības valstu
modeļu iezīmēm, kur valstis, jo īpaši vecākās dalībvalstis, realizē to īstenošanu.
Palielinot izdevumus pensijām, vismaz daļēji samazinās nabadzības
risks pensionāriem, un, palielinot izdevumus pensijām, palielinās vecāka gadagājuma cilvēku ienākumu vidējais līmenis attiecībā pret ekonomisko izaug
smi, kas var tikt saistīts ar daļēju indeksācijas efektīvu segumu. Var šķist, ka
šī sakarība ir loģiska. Patiesībā tā nav statistiski zīmīga, tādēļ attiecīgi nevar
runāt par viennozīmīgu sakarību. Uz to norāda sekojoši iegūtie korelācijas
koeficienti -0,30141 un 0,411221.
Atbilstoši iegūtajiem datiem var secināt, ka nepastāv sakarība starp
ievērotajiem labklājības valstu modeļu principiem un sociālo drošību, kā arī
valsts ieguldījumiem sociālajā drošībā. Tai skaitā ES izvirzīto mērķorientēto
principu ievērošana nenosaka to, ka tiks samazināts nabadzības risks pen
sionāriem, palielināts to labklājības līmenis attiecībā pret strādājošajiem un
attiecīgi pret vidējo labklājības līmeni valstī, un ka ieguldījums pensionāru
nodrošinājumā būs lielāks. Tieši palielinot izdevumus pensijām, vismaz daļēji
samazinās nabadzības risks pensionāriem un palielinās vecākā gadagājuma
cilvēku ienākumu vidējais līmenis attiecībā pret ekonomisko izaugsmi.

Marta Banceviča

56

No veiktā pētījuma var secināt, ka ES principu ievērošana, valsts politika
saskaņā ar kādu no labklājības valstu modeļu principiem nenosaka tūlītēju
„veiksmes” stāsta scenāriju pensionāru labklājības līmeņa uzlabojumam.
Tāpat nepastāv arī viennozīmīga sakarība starp „veiksmes” stāstiem un dalību
ES. Nevar runāt par viennozīmīgu saistību starp pensionāru labklājības
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gads ES

Lielbritānija
Austrija
Beļģija
Bulgārija
Čehija
Dānija
Francija
Grieķija
Igaunija
Īrija
Itālija
Kipra
Latvija
Lietuva
Luksemburga
Malta
Nīderlande
Polija
Portugāle
Rumānija
Slovākija
Slovēnija
Somija
Spānija
Ungārija
Vācija
Zviedrija

1973
1995
1951
2007
2004
1973
1951
1981
2004
1973
1951
2004
2004
2004
1951
2004
1951
2004
1986
2007
2004
2004
1995
1986
2004
1951
1995

Liberālajam
Konservatīvajam
labklājības valstu
labklājības valstu
modelim atbilstošo modelim atbilstošo
iezīmju skaits
iezīmju skaits
(piešķirtajās
(piešķirtajās
vērtībās)
vērtībās)
0,5
0,5
2
0,5
2
1
2
1
3
1
2,5
2
2
1,5
3
0,5
2
2
2,5
1
1,5
0,5
2,5
1
3,5
1,5
3,5
1,5
2,5
1
3
0,5
3,5
1,5
3
0,5
2
0,5
3,5
1
1
1
2,5
1
3
1
3
1
4
3
5
4
4
2

Tabulas autors: darba autore.

Sociāli demokrātiskajam labklājības
valstu modelim
atbilstošo iezīmju
skaits (piešķirtajās
vērtībās)
3
0,5
0
0,5
1
0,5
0
1,5
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
3
1
0
1
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uzlabojumiem un ES mērķorientēto principu vai labklājības valstu modeļu
principu ievērošanu. Katrai valstij jāmeklē savs ceļš, vērojot citus ceļa gājējus.
Ceļš nav noslēdzies, un vēl nevar pilnvērtīgi runāt par paveikto, taču noteikti
jāņem vērā notiekošais un citu pieredze.
1. tab.

Korelācijās izmantotās vērtības pa valstīm
ES integrācijas
Nabadzības riska
kontekstā izvirzīto
indekss cilvēkiem
mērķorientēto
virs 65 gadu vecuma
rādītāju kopskaits
2009. gadā
(piešķirtajās vērtībās)
3
4,5
3
3
3
4
4
0,5
4
2,5
2,5
2
3,5
3,5
3
2,5
3
3,5
2,5
4
1,5
3,5
4
3
4
4
4

16,3
11,3
13,1
17,8
9,0
12,3
13,7
19,3
16,5
14,7
18,5
11,2
21,1
19,5
16,8
14,1
11,9
17,8
17,3
23,3
11,5
9,5
12,3
18,3
14,5
15,4
12,9

Vidējo ienākumu
attiecība pret vidējiem
ienākumiem vecāka
gadagājuma cilvēkiem
virs 60 gadu vecuma
2009. gadā
0,85
0,92
0,78
0,67
0,81
0,77
1,03
0,88
0,68
0,83
0,94
0,67
0,63
0,74
1,04
0,8
0,87
0,93
0,9
0,99
0,85
0,88
0,8
0,82
1,04
0,88
0,88

Kopējie pensiju
izdevumi eiro uz
vienu iedzīvotāju
(% attiecībā uz IKP,
konstantajās 2000.
gada cenās)
2145
4023
3038
222
1010
4053
3539
2051
591
1883
3177
1186
356
566
5687
1088
3639
903
1698
177
594
1233
3306
1699
791
3302
3763

Avots: tabula veidota, izmantojot darba gaitā iegūtās informācijas apkopojumu saskaņā ar darba metodoloģiju; European Commission. Indicators of pension strand. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/employment_social_policy_equality/omc_social_inclusion_and_social_protection/pension_
strand (aplūkota 19.06.2011.); Eiropas Savienības portāls. Eiropas Savienības dalībvalstis. http://europa.eu/
about-eu/member-countries/index_lv.htm (aplūkots 19.06.2011.).
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Iestāšanās
gads ES

Liberālajam attīstības valstu
modelim atbilstošo iezīmju
skaits (piešķirtajās vērtībās)
Konservatīvajam attīstības
valstu modelim atbilstošo
iezīmju skaits (piešķirtajās
vērtībās)
Sociāli demokrātiskajam
attīstības valstu modelim
atbilstošo iezīmju skaits
(piešķirtajās vērtībās)
ES integrācijas kontekstā
izvirzīto mērķorientēto rādītāju
kopskaits (piešķirtajās vērtībās)
Nabadzības riska indekss
cilvēkiem virs 65 gadu vecuma
2009. gadā
Vidējo ienākumu attiecība pret
vidējiem ienākumiem vecāka
gadagājuma cilvēkiem virs 60
gadu vecuma 2009. gadā
Kopējie pensiju izdevumi
eiro uz vienu iedzīvotāju (%
attiecībā uz IKP, konstantajās
2000. gada cenās)

Liberālajam
attīstības valstu
modelim atbilstošo
iezīmju skaits
(piešķirtajās
vērtībās)

Konservatīvajam
attīstības valstu
modelim
atbilstošo iezīmju
skaits (piešķirtajās
vērtībās)

0,09195
-0,14561

0,629118

0,199254

-0,14339

-0,23795

0,04897

0,318737

0,46937

0,0412

0,129798

-0,07857

-0,36732

0,067372

0,028361

-0,75476

-0,01025

0,095508

Tabulas autors: darba autore.
Avots: SPSS programmā iegūtie koeficienti.
	
– koeficients, kas norāda uz sakarības esamību zīmīguma pakāpē;
– koeficients, kas nenorāda uz sakarības zīmīgumu, bet pastāv tendence.
– korelācija nav zīmīga.
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2. tab.

Korelāciju koeficienti
Sociāli
demokrātiskajam
attīstības
valstu modelim
atbilstošo
iezīmju skaits
(piešķirtajās
vērtībās)

ES integrācijas
kontekstā
izvirzīto
mērķorientēto
rādītāju
kopskaits
(piešķirtajās
vērtībās)

Nabadzības
riska indekss
cilvēkiem virs
65 gadu vecuma
2009. gadā

Vidējo ienākumu Kopējie pensiju
izdevumi eiro uz
attiecība pret
vienu iedzīvotāju
vidējiem
(% attiecībā uz
ienākumiem
IKP, konstantajās
vecāka
2000. gada
gadagājuma
cenās)
cilvēkiem virs
60 gadu vecuma
2009. gadā

-0,19943
0,088099

-0,06557

-0,05868

0,133042

0,018938

-0,1579

0,192875

-0,30141

0,411221
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Ķīnas izaugsmes ietekme uz Eiropas
Savienības ekonomisko attīstību
Aldis Bulis,

LU doktorants ekonomikā, Baltic Vision Group, pētnieks

Roberts Škapars,
Latvijas Universitāte

Ķīnas Tautas Republikas (Ķīnas) ekonomiskā izaugsme pēdējos trīsdesmit
gados ir radījusi nepieciešamību 21. gadsimtā Eiropas Savienībai (ES)
savā ekonomiskajā politikā un ārējā darbībā ņemt vērā Ķīnas ekspansijas
pasaulē faktoru. Lai ES varētu saglabāt un pilnveidot savu lomu pasaulē,
ir nepieciešams ne tikai uzlabots institucionālais ietvars iekšējās un ārējās
rīcībspējas veikšanai, ko nodrošina Lisabonas līgums, bet ir nepieciešama
arī ES dalībvalstu ekonomiskā izaugsme, uz ko ir vērsta ES stratēģija
„Eiropa 2020”. Ķīnas ekspansija pasaulē iespaido gan Eiropas Savienības
lomu starptautiskajās ekonomiskās un finanšu pārvaldības organizācijās,
gan arī ES dalībvalstu uzņēmumu konkurētspēju ES vienotajā tirgū un
globālajā tirgū kopumā.

Starp strauji augošajām BRIC valstīm1 Ķīna ieņem vadošo vietu. Ķīnas
ekonomiskā izaugsme kopš 1979. gada vidēji ir virs 9,5% gadā.2 21. gadsimtā
Ķīnas IKP pieaugums nav bijis zemāks par 8% gadā. Ķīnas IKP pieaugums
saglabājās arī Āzijas finanšu krīzes laikā 1997.–1998. gadā un globālās eko
nomiskās lejupslīdes laikā 2008. gadā un 2009. gadā, liecinot par Ķīnas iz
augsmes noturību un tās uzņēmumu un valsts institūciju spēju saglabāt
izaugsmi arī globālās un reģionālās ekonomiskās lejupslīdes apstākļos. Tu
vākais sekotājs no BRIC valstīm Ķīnai ir Indija, bet tās ekonomika pašlaik ir
Strauji augošo valstu BRIC grupā ietilpst Brazīlija, Krievija, Indija un Ķīna.
Zhu A., Kotz D. The Dependence of China’s Economic Growth on Exports and Investment.
Review of Radical Political Economics. 2011, vol. 43, no. 1, p. 16.; World Economic Outlook: slowing
growth, rising risks. Washington: Inernational Monetary Fund, September 2011. p. 183.
1
2
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aptuveni trīs reizes mazāka nekā Ķīnas ekonomika. Starptautiskais Valūtas
fonds prognozē, ka Ķīnas IKP pieaugums katru gadu līdz 2016. gadam būs
vismaz 9% katru gadu, tā ir straujāka pieauguma prognoze nekā Indijai3.
Pašlaik Ķīna pēc pirktspējas paritātes ir otrā lielākā ekonomika pasaulē, bet,
ja līdzšinējās izaugsmes tendences turpināsies, tad ap 2016. gadu Ķīna var
apsteigt ASV, kļūstot par lielāko ekonomiku pasaulē pēc pirktspējas paritā
tes. Ekonomists Žans Pisāni-Ferī (Jean Pisani-Ferry) uzskata, ka ES no Ķīnas
ekonomiskās izaugsmes izrietošās konsekvences attiecībā uz tirdzniecību,
valūtu un finansēm sāka apzināties pārāk vēlu — tikai 21. gadsimta sākumā,
tāpēc ES trūka savlaicīgas diskusijas rīcībpolitiku ietvaros par to, ko ES sa
gaida no Ķīnas kā partnera un kā nozīmīga spēlētāja globālajā ekonomikā.4
Turpretī ASV sabiedriskā diskusija par problēmām, kas varētu izrietēt no
Ķīnas izaugsmes, sākās ievērojami ātrāk — jau 20. gadsimta 90.-os gados, kas
ļāva savlaicīgāk reaģēt uz nelīdzsvara stāvokli starptautiskajā tirdzniecībā, ko
iespaidoja straujais eksporta pieaugums no Ķīnas uz ārpasauli.

Ķīnas ekspansija pasaulē un Eiropas Savienība
Kopš 21. gadsimta sākuma (no 2000. gada līdz 2008. gadam) ir novēro
jama izteikta Ķīnas ekonomiskā ekspansija pasaulē, jo strauji pieauga tās
eksports un tirdzniecības pozitīvā bilance. Ķīnas ekonomiskā ekspansija
pasaulē rada vairākas problēmas ES ekonomiskajai attīstībai. Pirmkārt, ES
ir izteikti negatīva kopējā tirdzniecības bilance ar Ķīnu. 2010. gadā tā bija
168,9 miljardi eiro, 2009. gadā — 131,7 miljardi eiro, 2008. gadā — 169,5 miljardi eiro.5 Tajā pašā laikā ES uzņēmumi aktīvi izmanto strauji augošā Ķī
nas tirgus iespējas — 2010. gadā eksporta pieaugums uz Ķīnu bija 37,2%, un
bija lielāks nekā importa pieaugums no Ķīnas. Ķīna ir tirdzniecības partne
ris, kurš veido ievērojamu daļu no ES tirdzniecības deficīta starptautiskajā
tirdzniecībā, kas 2010. gadā bija 152 miljardi eiro — par 42 miljardiem
lielāks nekā 2009. gadā.6 Nevar apgalvot, ka ES tirdzniecības deficīts ir
3
World Economic Outlook: slowing growth, rising risks. Washington: Inernational Monetary
Fund, September 2011. p. 183.
4
Pisani-Ferry J. China and The World Economy: A European Perspective. Brussels: Bruegel,
2010. p. 2.
5
	China. EU bilateral trade and trade with the world. Brussels: European Commission, 2011.
p. 1. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113366.pdf (Eiropas Komisijas
mājas lapa; aplūkota 24.10.2011.).
6
Turpat, p. 2.
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problēma visām ES dalībvalstīm, jo vairākām no tām kopumā ir raksturīgs
ārējās tirdzniecības pārpalikums. 2008. gadā, 2009. gadā un 2010. gadā pozitīva ārējās tirdzniecības bilance kopumā bija tādām ES dalībvalstīm kā
Vācija, Dānija, Austrija, Zviedrija, Somija un Igaunija.7 Savukārt starp ES
dalībvalstīm vislielākais ārējās tirdzniecības deficīts 2010. gadā bija Nīderlandei, Lielbritānijai, Spānijai, Itālijai un Polijai. Šīm valstīm laikā no
2008. gada līdz 2010. gadam bija negatīva tirdzniecības bilance. Šo apsvē
rumu dēļ, kas raksturo ES un Ķīnas ekonomiskās attiecības, ES jātiecas pa
lielināt eksporta apjomus uz trešajām valstīm, sevišķi Ķīnas tirgu, ar kuru ES
kopumā ir vislielākā negatīvā tirdzniecības bilance.
Otra problēma, kas izriet no Ķīnas ekspansijas pasaulē un ietekmē
ES, ir tā, ka Ķīnas lētais imports apdraud ES dalībvalstu ražošanu. Ķīna ir
pārliecinoši lielākais importa avots uz ES, jo 2010. gadā imports no Ķīnas
veidoja 18,8% no kopējā ES importa.8 ASV bija otrais lielākais importētājs
uz ES ar 11,3% īpatsvaru no kopējā ES importa 2010. gadā. Visvairāk ES no
Ķīnas 2010. gadā importēja mehānismus un transporta iekārtas (51,4% no
kopējā importa apjoma), dažādas rūpnieciskās preces (30,2%) un dažādus
rūpnieciskos ražojumus atkarībā no materiāla (11,6%), bet visvairāk eksportēja mehānismus un transporta iekārtas (61,5% no kopējā eksporta
apjoma), ķīmiskās rūpniecības izstrādājumus (11,5%) un dažādus rūpnie
ciskos izstrādājumus (9,6%).9 Šie skaitļi norāda uz nepieciešamību kāpināt
ES uzņēmumu konkurētspēju gan ES vietējā tirgū attiecībā uz Ķīnas importa
precēm, gan arī nepieciešamību kāpināt ES uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos, sevišķi Ķīnas tirgū, kas ir lielākais ES-27 importa avots.
Jau vairākus gadus Ķīnai tiek pārmesta negodīgas konkurences piekop
šana, jo Ķīnas Centrālā banka izmanto valūtas politiku, lai veicinātu savas
valsts eksporta konkurētspēju ārējos tirgos. ASV 2008. gadā vainoja Ķīnu
„valūtas manipulācijā”, ka tās tirdzniecības pārpalikuma pieaugums ir „tieši
saistīts ar valūtas vērtības manipulācijām” un šīs darbības ir uzskatāmas
par dempingu vai atbalsta subsīdijām saviem ražotājiem, tādā veidā

7
China. EU bilateral trade and trade with the world. Brussels: European Commission, 2011.,
p. 5. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113366.pdf (Eiropas Komisijas
mājas lapa; aplūkota 24.10.2011.).
8
Turpat.
9
Turpat, p. 7.
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izkonkurējot ASV ražojumus.10 Saistībā ar šo jautājumu ASV iesniedza sū
dzību Starptautiskajā Valūtas fondā (SVF), kā arī Pasaules Tirdzniecības
organizācijā (PTO), kuras dalībvalsts Ķīna ir kopš 2001. gada. Par šo Ķīnas
valūtas politiku pēdējos trīs gadus strīdas gan ASV, gan ES politiķi, gan arī
daudzi ekonomisti un komentētāji, izstrādājot arī aktivitātes, kas vērstas
pret Ķīnas piekopto valūtas politiku. Līdz šim ir īstenoti gan daudzpusējie,
gan arī vienpusējie pasākumi pret Ķīnu, bet joprojām strīdus jautājums nav
līdz galam atrisināts. Neskaidrie jautājumi ir, vai Ķīnas rīcība, uzturot zemu
nacionālās valūtas kursu, tiešām ir pretrunā ar SVF un PTO noteikumiem
un vai Ķīnas valūtas pasākumi ir vērsti uz eksporta veicināšanu vai tomēr
uz kādu citu makroekonomisku un attīstības mērķu sasniegšanu. Valūtas
politikas jautājumi nav vienīgie, par kuriem pret Ķīnu ir iebildumi kādai
PTO valstij. Nozīmīgs strīda jautājums ir arī 2009. gada decembrī ASV, ES
un Meksikas iesniegtā sūdzība PTO par Ķīnas ieviestajiem eksporta iero
bežojumiem atsevišķām pārtikas precēm un atsevišķiem dabas resursiem.11
Eksporta ierobežojumi Ķīnā aktualizēja jautājumus par tās lomu starptautiskajā tirdzniecības sistēmā kopumā un Ķīnas saistībām pret tās parakstīto
tā saukto „WTO plus” apņemšanos, kas attiecas uz tās iekšējo un tirdzniecības politiku. PTO šajā gadījumā arī ir problemātiski ieviest kādus pasāku
mus pret Ķīnu, jo pastāv bažas, ka konkrētais strīdus jautājums ir ārpus PTO
regulācijas. Šie gadījumi PTO norāda uz Ķīnas centieniem izmantot savā
labā globālās ekonomiskās pārvaldības trūkumus un esošās starptautiskās
tirdzniecības sistēmas priekšrocības.
Treškārt, viens no aktuālākajiem riskiem, kas īstenojas pēdējos 2–3 gados un rada konsekvences ES, ir tas, ka Ķīnas straujās ekonomiskās izaugsmes rezultātā pieaug tās nozīmība globālos ekonomikas un finanšu pārvaldības forumos. Par to pēdējos gados liecina vairāki praktiski piemēri.
2010. gada oktobrī ES dalībvalstīm ASV un BRIC spiediena dēļ nācās atdot daļu savu vietu un balsu Starptautiskajā Valūtas fondā.12 PTO ietvaros
ASV un ES valstīm jau ilgstoši neizdodas īstenot tālākas iniciatīvas starp
tautiskās tirdzniecības liberalizācijai, un G20 ietvaros bez Ķīnas piekrišanas
10
Staiger R., Sykes A. “Currency manipulation” and world trade. World Trade Review. 2010.
vol. 9, no. 4, p. 584.
11
Karapinar B. China’s export restriction policies: complying with “WTO plus” or undermining multilateralism. World Trade Review. 2011. vol. 10, no. 3, p. 388-389.
12
Upgrading the EU’s Role as Global Actors: Institutions, Law and the Restructuring of European
Diplomacy. Brussels: Centre for European Policy Studies, 2011. p. 2.
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vairs nav iespējams pieņemt nozīmīgus lēmumus vairākās jomās, tādās kā
starptautiskās tirdzniecības liberalizācija un siltumnīcas efektu izraisošu
emisiju ierobežošana. Šīs tendences dēļ samazinās ES dalībvalstu pārstāvnie
cība starptautiskajās organizācijās un forumos, mazinot ES iespējas pārstāvēt
un īstenot savas ekonomiskās intereses pasaulē.

Eiropas Savienības konkurētspēja un rīcībspēja pasaulē
ES apzinās Ķīnas sasniegumus un to ietekmi uz ES ekonomikas lomu
un konkurētspēju pasaulē. ES dalībvalstis savu apņemšanos pielikt lielākas
pūles un resursus savas rīcībspējas un konkurētspējas veicināšanai pasaulē
apliecināja 2007. gada 17. decembrī parakstītajā Lisabonas līgumā (stājās
spēkā 2009. gada 1. decembrī ) un 2010. gadā jūnijā akceptētajā attīstības
stratēģijā turpmākajiem 10 gadiem „Eiropa 2020”. Šie divi dokumenti —
Lisabonas līgums un stratēģija „Eiropa 2020” — ir pamatdokumenti, kas
nosaka virzību, kā ES plāno organizēt savu politisko un ekonomisko attīs
tību. Abos dokumentos ir ietverts motīvs, ka ES ir jāspēj efektīvāk paust
savu nostāju pasaulē, jāpilnveido sava konkurētspēja globālā mērogā un jānodrošina straujāka ekonomiskā izaugsme ES dalībvalstīs. Piemēram, stra
tēģijā „Eiropa 2020” ES savu aktuālo situāciju pasaulē novērtē šādi: „Mūsu
ekonomikas kļūst arvien vairāk savstarpēji saistītas. Eiropa arī turpmāk
būs viena no visatvērtākajām ekonomikām pasaulē un baudīs tās sniegtās
priekšrocības, bet konkurence, ko rada attīstītās un strauji augošās valstis,
kļūst arvien sīvāka. Tādas valstis kā Ķīna un Indija veic lielus ieguldījumus
pētniecībā un tehnoloģijā, lai virzītu savu rūpniecību augšup pa vērtību
skalu un lēcienveidīgi iekļautos pasaules ekonomikā. Tas rada spriedzi
dažās mūsu ekonomikas nozarēs, lai saglabātu konkurētspēju, bet ikviens
drauds ir arī iespēja. Šīm valstīm attīstoties, daudziem Eiropas uzņēmu
miem pavērsies jauni tirgi.”13 Ar šo formulējumu ES definē, ka Ķīnas eko
nomiskā ekspansija un citu attīstības valstu ekonomiskā attīstība palielina
konkurenci pasaulē, tai skaitā arī attiecībā uz ES dalībvalstu uzņēmumiem.
ES uzstādījums ir, ka Ķīnas ieguldījumi pētniecībā un tehnoloģijā, kas pieaug
ātrāk nekā ES kopumā, ir nozīmīgs stimuls Ķīnas ekonomiskajai attīstībai. Stratēģijā „Eiropa 2020” ES nosauc arī savus lielākos konkurentus, un
13
Eiropa 2020: Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. Brisele: Eiropas Komisija, 03.03.2010. 8. lpp. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_LV_ACT_part1_v1.pdf (Eiropas Komisijas mājas lapa; aplūkota 24.10.2011.).
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tie ir Ķīna, ASV un Japāna14, attiecībā uz kurām ES ir nepieciešams uzlabot
savu konkurētspēju.
Tas, ka ES paškritiski novērtē savas ekonomiskās pozīcijas pasaulē
iepretim Ķīnai un savos attīstības plānos identificē izaicinājumus un iespējas, ko rada Ķīna 21. gadsimtā, ir nozīmīgs solis, lai izstrādātu papildu
pasākumus ES konkurētspējas uzlabošanai. Vienlaikus pastāv vairākas prob
lēmas, kas ierobežo ES iespējas atbilstoši rīkoties. Pirmkārt, kā uzskata
Āzijas valstu attīstības pētnieks Hanss Hilperts (Hanns G. Hilpert), ES dalīb
valstīm joprojām nav vienotas nostājas par tās ekonomiskajiem mērķiem
attiecībās ar Ķīnu, jo trūkst ES dalībvalstu solidaritātes ārējā rīcībā pret
Ķīnu un pastāv pretrunas dalībvalstu vidū starp liberālu un protekcionisku
noskaņojumu ārējo ekonomisko attiecību veidošanai ar Ķīnu.15 Otrkārt, ES
ir raksturīgi minimālā veidā ieviest līgumos paredzētos jauninājumus un
neefektīvi īstenot ekonomiskos attīstības mērķus ieplānotajos termiņos.
21. gadsimtā uzskatāms piemērs tam ir ES attīstības stratēģija pirmajai des
mitgadei — Lisabonas stratēģijas — neveiksmīga īstenošana, nesasniedzot
kopējos ES mērķus un prioritātes. Kopumā ES izstrādātā attīstības stratēģija
„Eiropa 2020” un jaunieviestais Lisabonas līgums dod uzlabotu ietvaru ES
konkurētspējas un rīcībspējas pilnveidošanai pasaulē un nodrošina lielākas
iespējas efektīvāk pārstāvēt Eiropas Savienības dalībvalstu kopējās intereses
starptautiskajā vidē, tai skaitā ekonomiskās intereses. Izvirzīto ieceru un
jauninājumu īstenošanu noteiks ES institūciju un dalībvalstu apņemšanās un
spēja īstenot ieplānoto, kā arī ES uzņēmumu spēja konkurēt paaugstinātas
konkurences apstākļos gan vienotajā ES tirgū, gan ārējos tirgos.

Secinājumi un priekšlikumi
Ķīnas straujā izaugsme un tās ekspansija pasaulē ietekmē ES vairākos
veidos. Pirmkārt, ES ir apjomīgs kopējs tirdzniecības deficīts ar Ķīnu, kas ir
raksturīgs, sākot ar 21. gadsimta sākumu. Otrkārt, Ķīnas imports negatīvi
ietekmē ES uzņēmumu konkurētspēju gan vienotajā ES tirgū, gan arī globā
lajā tirgū kopumā. Treškārt, Ķīnas ekonomiskās izaugsmes rezultātā pieaug
14
Eiropa 2020: Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. Brisele: Eiropas Komisija, 03.03.2010. 21. lpp. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_LV_ACT_part1_v1.pdf (Eiropas Komisijas mājas lapa; aplūkota 24.10.2011.).
15
Hilper H.G. Chinas globale wirtschaftliche Herausforderung. Berlin: SWP Deutsches Institut
fur Internationale Politik un Sichercheit, 2010. s. 5.
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tās svars globālajos ekonomiskās un finanšu pārvaldības forumos — SVF,
PTO, G20. Ķīna ir lielākais importa avots ES, un imports no Ķīnas veido
lielāko daļu no ES kopējās negatīvās tirdzniecības bilances. 21. gadsimtā
ir aktuāli godīgas konkurences jautājumi ekonomiskajā sadarbībā ar Ķīnu,
jo pastāv aizdomas, ka Ķīna pārmērīgi izmanto savu valūtas politiku, lai
sekmētu sava eksporta konkurētspēju ārējos tirgos. Lai mazinātu Ķīnas iz
augsmes izraisītās negatīvās konsekvences attiecībā uz ES ekonomisko at
tīstību, būtu veicami pasākumi šādos virzienos:
1. ES ir maksimāli jāīsteno Lisabonas līguma institucionālie jauninājumi un stratēģijā „Eiropa 2020” ietvertie mērķi un prioritātes, lai pilnvei
dotu ES konkurētspēju un rīcībspēju pasaulē. Jāpilnveido ES pārstāvniecība
globālajos finanšu un ekonomiskās pārvaldības forumos, lai to ietvaros sa
glabātu ES un tās dalībvalstu ietekmi, paverot iespējas ES aizstāvēt savas
intereses globālā mērogā.
2. ES un tās dalībvalstīs pieejamie atbalsta rīki ir jāvirza uz to, lai kā
pinātu uzņēmumu konkurētspēju gan ES vienotajā tirgū, gan tirgos ārpus
ES, sevišķi Ķīnas tirgū, kas 21. gadsimtā aug stabili un strauji, dodot iespējas ES uzņēmumiem palielināt eksportu.
3. Liela uzmanība un pūles ir jāvelta attiecību veidošanai ar Ķīnu, lai
nodrošinātu godīgu starptautisko konkurenci un savstarpējās pretrunas atri
sinātu divpusējā ceļā vai starptautisko organizāciju un forumu ietvaros.
4. Jāpēta Ķīnas uzvedība globālajā ekonomikā un izmaiņas tās eko
nomiskajā un tirdzniecības politikā, lai izstrādātu atbilstošus risinājumus
politisko un ekonomisko attiecību pilnveidošanai ar Ķīnu un lai veidotu
labvēlīgāku vidi ES uzņēmumu eksportam uz Ķīnas tirgu.
5. Jāizmanto labas prakses piemēri ES ietvaros, jo tādām dalībvalstīm
kā Vācija, Austrija un Zviedrija vairākus iepriekšējos gadus ir pozitīva
tirdzniecības bilance. Vērtīga ir to valstu pieredze, kas pēdējo gadu laikā
ir spējušas būtiski uzlabot savu kopējo tirdzniecības bilanci, piemēram,
Beļģija.

Intervija, 67.– 72. lpp.
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III
Intervija

Gudra un zaļa Latvija
Intervija ar Pēteri Zilgalvi
Intervēja Ina Strazdiņa
Pēteris Zilgalvis vada Eiropas Komisijas Informācijas sabiedrības un
mediju ģenerāldirektorāta nodaļu „Informācijas un komunikāciju tehnolo
ģijas veselībai”. Zinātne un tehnoloģijas ir joma, kurā viņš ne tikai ik dienu
strādā, bet arī aizrautīgi seko līdzi un mudina Latvijas zinātniekus celt
sevi saulītē un nebaidīties no lieliem Eiropas mēroga projektiem. Pēterim
Zilgalvim ir sava vīzija par to, ko Latvijai vajadzētu izcelt kā būtiskāko Eiropas
Savienības prezidentūras laikā, kā arī viņš mudina latviešus negausties, ka
kaimiņi igauņi gudro tehnoloģiju jomā jau aizsteigušies priekšā.
Pēteri Zilgalvi sastopu Briselē īsi pēc tam, kad viņš atgriezies no paša
rīkota semināra Latvijā par Eiropas Savienības iniciatīvas „Digitālā pro
gramma Eiropai” iespējām.
Kas ir digitālā programma?
Digitālās programmas mērķis ir veicināt inovācijas, saimniecisko iz
augsmi un ikdienišķus uzlabojumus gan privātpersonām, gan uzņēmējiem,
lai pilsonis veselības sfērā, e-pārvaldībā vai e-komercijā varētu vairāk sa
sniegt un izdarīt pats tā vietā, lai stāvētu garās rindās un prasītu ārstam
apmeklējuma atļauju, lai varētu izmantot digitālās receptes ceļojot. Šādi
mēs varam ekonomēt cilvēka laiku, lai viņš strādā un darbojas, netērējot
to birokrātiskiem šķēršļiem. Turklāt tā mēs veidojam arī vienoto Eiropas Savienības tirgu, kas ar 500 miljoniem iedzīvotāju ir lielākais vienotais
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tirgus pasaulē, jo uzņēmējs un pilsonis nebūtu ierobežots tikai Latvijas,
Igaunijas vai Maltas tirgū.
Vai tas nozīmē, ka nākamā finanšu perspektīva šādiem projektiem
sola naudu?
Jau šobrīd nauda ir paredzēta, un jaunie Eiropas Komisijas priekšlikumi
nākamajā finanšu perspektīvā, sākot ar 2014. gadu, paredz 11 miljardus eiro
digitālajai infrastruktūrai, lai attīstītu gan platjoslas internetu valstīs, gan
pakalpojumus, kuros šo platjoslas internetu izmantotu.
Kādā līmenī šajā jomā mēs atrodamies pašlaik?
Ir sfēras, kur Eiropa ir priekšā, piemēram, dažās zinātniskajās jomās,
kas saistītas ar digitālo pasauli. Piemēram, mana nodaļa Eiropas Komisijā
ir atbildīga par jomu „virtuālais fiziskais cilvēks”, kur mēs kopā ar ASV esam
pasaules līderi, veidojot avataru katram cilvēkam ar nolūku izmēģināt zāles
un terapijas, lai pirms to lietošanas cilvēks jau zinātu, vai nebūs alerģijas vai
citas sliktas reakcijas. Tas notiek, pamatojoties uz katra cilvēka genotipu un
slimības vēsturi. Arī saistībā ar platjoslas interneta ieviešanu Eiropa ir labās
pozīcijās ar digitalizētajiem datiem, piemēram, Dānija, Zviedrija, Igaunija
ir tālu priekšā citām attīstītās pasaules valstīm, izņēmums varbūt ir vienīgi
Singapūra. Arī ASV mācās no mums un tagad sāk investēt, lai ātrāk attīstītu digitālo veselības sistēmu.
Kā šajā jomā veicas Latvijai?
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā interneta mājas lapā ir atrodams
pārskats, kas liecina, ka Latvijai nebūt neklājas slikti. Mēs redzam, ka vismaz
60 procentiem iedzīvotāju internets ir pieejams mājās, un tas ir mazliet zem
Eiropas vidējā rādītāja — 70 procentiem, taču interneta lejupielādes ātrums ir labāks, arī 3 G pārklājums ir lielāks nekā citur Eiropā — 99 procenti,
kamēr Eiropā tie ir 89 procenti. Ļoti labi ir mūsu e-pārvaldības rādītāji —
89 procenti publisko pakalpojumu iedzīvotājiem ir pieejami elektroniski,
salīdzinājumā ar 80 procentiem citur Eiropas Savienībā. Ir daudz lietu, ko
Latvija dara diezgan veiksmīgi.
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Kā izskaidrojams, ka esam sasnieguši šādu līmeni, neraugoties uz
krīzi un finansiāli grūtajiem laikiem?
Mēs esam lēkuši pāri vidējam līmenim, lai izvēlētos ātrāko un labāko
risinājumu. Taču kopumā cilvēki ziemeļos — Igaunijā, Somijā, Zviedrijā,
Dānijā, Latvijā ir atvērtāki jaunāku tehnoloģiju izmantošanai, ir mazāks
pretspēks un šaubas. Arī mūsu izglītības sistēma ir orientēta uz to, lai cilvēki
zinātu, kā izmantot jaunākās tehnoloģijas.
Kā šo jomu ietekmē pašreizējās diskusijas par griezieniem Eiropas
Savienības budžetā?
No vienas puses, izskatās, ka nākamajā budžetā summas, kas ir pare
dzētas pētniecībai un inovācijām, būs lielākas, lai atbalstītu Eiropas un kat
ras dalībvalsts konkurētspēju, taču kopējās summas ir mazākas, nekā mēs
cerējām pirms gada.
Tātad mēs nevaram sūkstīties, ka igauņi mūs e-zinībās nemitīgi ap
steidz. Mums pašiem ir liels potenciāls.
Jā, Latvijai ir ļoti liels potenciāls. Ko ir darījuši igauņi? Piemēram, viņi
jau ir visā valstī ieviesuši e-recepšu sistēmu, un tagad aptuveni 90 procenti
no receptēm ir elektroniskas. Latvija arī varēja to darīt, mums bija zināšanas
un it kā bijām gatavi, bet igauņi pasteidzās pirmie un tagad ļoti veiksmīgi
visiem stāsta, kā tas ir izdevies. Latvija varētu vai nu ātri pārņemt Igaunijas pieredzi vai arī veidot pati savu pieeju un sasniegt šo līmeni ļoti ātri.
Vai tuvākajā laikā mēs varētu ieviest e-parakstu un tautas nobalso
šanu internetā?
Es par to ļoti priecātos. Mēs jau redzējām tautas skaitīšanā, ka daudzi
cilvēki labprāt izmantoja interneta iespējas, jo tas ir ātrāk un vieglāk gan
tam, kas datus vāc, gan tam, kurš dod. Cilvēks, aizpildot šādu anketu mājās, savu laiku var izmantot daudz lietderīgāk. Te atkal jāmin igauņi, jo viņi
elektronisko balsojumu jau ir ieviesuši. Tas nenozīmē, ka simtprocentīgi
visi cilvēki balso internetā, taču tas varbūt nemaz nav mērķis. Pirms kāda
laika arī mēs to varējām darīt, tehniski tas bija iespējams, taču igauņi ir bijuši
mazliet drosmīgāki un gājuši uz priekšu.
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Ko attīstīta jauno tehnoloģiju vide maina sabiedrības domāšanā un
uzvedībā?
Ideāli būtu, ja cilvēks kļūtu neatkarīgāks veselības un pārvaldības sfērā.
Cilvēkam nebūs vajadzības tik daudz izmantot ierēdņu, medmāsu, ārstu pa
kalpojumus, bet viņš pats tiks galā tādos gadījumos kā hroniskas slimības,
vēlme pārdot automašīnu, nepieciešamība saņemt kādu atļauju; viņš pats
varēs ļoti daudz izdarīt — mērīt, iesūtīt informāciju, salīdzināt, izvēloties sev
piemērotu laiku un esot daudz neatkarīgāks no pakalpojumu sniedzējiem.
Cik dāsna ir Brisele, atbalstot Eiropas zinātniekus?
Iepriekšējā finanšu ietvara programmā 53 miljardi eiro tik atvēlēti zi
nātnieku atbalstam, un nākamajā finanšu perspektīvā Eiropas Komisija
piedāvā 80 miljardus eiro. Viss būs balstīts uz konkurenci, finanses tiks
labākajiem zinātniekiem. Pieredze rāda, ka Latvijas zinātniekiem ļoti labi
veicas sabiedriskajās zinātnēs, varu izcelt gan Latvijas Universitāti, gan Rīgas
Juridisko augstskolu. Runājot par informācijas tehnoloģijām — lai arī Latvijai ir sasniegumi, piemēram, Rīgas Tehniskajā universitātē, tomēr mēs gaidām daudz aktīvāku dalību projektos, lai konkurētu un saņemtu lielāku
atbalstu no mūsu programmām, un tas attiecināms uz jaunajām Eiropas
Savienības valstīm kopumā.
Vai Latvijas pārstāvjiem būtu aktīvāk jābrauc uz Briseli?
Nav jābrauc uz Briseli, bet jāpiedalās tā sauktajos konsorcija projektos,
kuros sadarbojas vairākas dalībvalstis. Šajos projektos jāpiedalās vismaz trīs
dalībvalstīm, daudzos projektos ir divdesmit partneri no piecpadsmit dalībvalstīm. Attiecīgi kādā jomā zinātnieki cits citu iepazīst, izmanto elek
troniskos tīklus, lai varētu apmainīties ar informāciju un publicēt pētījumus.
Mēs gaidām, ka arī Latvijas zinātnieki aktīvāk publicēs savus rakstus starp
tautiskajos zinātniskajos žurnālos. Tas palīdzētu iekļūt lielos konsorcijos un
tad, kad tas būtu noticis, rastos iespēja uzņemties aktīvāku atbildību par
savu darbu un ar laiku pat koordinēt projektu. Kā jau minēju, daži Latvijas
zinātnieki tā jau rīkojas sabiedriskajās zinātnēs, un mēs varētu to vairāk gaidīt e-veselībā un e-pārvaldē.
Kā Latvijas valdība šobrīd atbalsta mūsu zinātniekus?
Nevarētu teikt, ka nav atbalsta, ir tā saucamie nacionālie kontaktpunkti,
un ar šiem jautājumiem nodarbojas Izglītības un zinātnes ministrija. Tiesa
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gan, varētu būt lielāks ieguldījums pētniecībā un attīstībā, jo Latvija šajā
ziņā Eiropā ir pēdējā vietā. Jautājums arī, cik mēs to uzsveram ekonomiskajā
stratēģijā un finanšu politikā, veidojot stratēģiju gadiem uz priekšu, kā arī
cik aktīvi piedalāmies plaša mēroga izmēģinājumos, piemēram e-pārval
dībā. Viens šāds piemērs ir projekts „STORK”, kas ir saistīts ar e-identitāti un
e-parakstu, kur Latvija nepiedalās, otrs ir „epSOS”, kas saistīts ar e-receptēm
un medicīnas pakalpojumu pieejamību pilsoņiem, ceļojot pa Eiropu. Arī te
darbojas 23 valstis, bet Latvija vēl nepiedalās. Taču iespējas ir. Runājot par
valsts atbalstu, manuprāt, Latvija drīzāk nav atradusi resursus, lai piedalītos
liela mēroga projektos, tā patlaban virza resursus citām vajadzībām, kas ir
ne mazāk svarīgas. Taču mēs Eiropas Komisijā gaidām, kad Latvija šajos
projektos piedalīsies.
Vai valstij šī piedalīšanās būtu finansiāli dārga?
Finansējumu sniedz Eiropas Komisija, taču, protams, kādam ir jāsagatavo pieteikums un tas jāiesniedz. Pēc tam, kad valsts piedalās, Eiropas Sa
vienība piešķir līdzekļus, bet, saprotams, ir jābūt līdzdalībai no valsts puses.
Ja Latvija nebūtu piedzīvojusi finanšu krīzi, vai valsts attieksme pret
zinātni būtu citāda?
No vienas puses, Latvijai ir ļoti atbildīga fiskālā politika. Mēs esam
veikuši budžeta konsolidāciju, ko aizdevēji prasīja, un tas bija jādara. Taču
grūti teikt, vai tas, ka Latvija nav pievienojusies šiem zinātnes projektiem, ir
saistīts ar budžeta konsolidāciju. Šie projekti sākās jau tā sauktajos „treknajos gados”. Ja iesaistīsimies un, piemēram, darbosies e-paraksts un e-identi
tāte visās dalībvalstīs, tās būs lielas iespējas mūsu uzņēmējiem sadarboties
ar klientiem citās valstīs.
Kuri šobrīd ir nozīmīgākie projekti, programmas, par kurām Latvijai noteikti būtu jāinteresējas?
Janvārī būs nākamā lielā projektu izsludināšana visās jomās — gan sa
biedriskajās zinātnēs, gan veselībā, gan nanotehnoloģijās un citās zinātnēs.
Visiem Latvijas zinātniekiem ir jāseko informācijai Eiropas Komisijas mājas
lapā un jāsazinās ar mūsu nacionālajiem kontaktpunktiem Rīgā, un, kā jau
minēju, es ļoti labprāt redzētu Latviju piedalāmies šajos plaša mēroga iz
mēģinājumos.
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Kādu lomu Latvijai vajadzētu atvēlēt zinātnei un jaunajām tehno
loģijām tad, kad 2015. gadā būsim Eiropas Savienības prezidējošā valsts?
Igaunija savā prezidentūrā noteikti kā pirmās pozicionēs e-tehnoloģijas.
Vai arī mēs to varētu darīt?
Igaunijas prezidentūra ir pēc mums, līdz ar to mums šoreiz ir iespēja
viņus apsteigt. Varbūt neesmu objektīvs, taču es domāju, ka mūsu potenciāls
digitālajā sfērā ir lielāks, bet igauņi varbūt to ir labāk izmantojuši. Es teiktu,
ka Latvijas prioritātēm būtu jābūt visam, kas dod rezultātu pilsoņiem.
Latvijai vajadzētu pievērsties Eiropas konkurētspējai, un tās ir darba vietas
gan Latvijas, gan citu valstu pilsoņiem; pilnveidot vienoto tirgu, tajā iekļaujot arī digitālās tehnoloģijas. Padarīt mūsu ekonomiku un sabiedrību ilgt
spējīgāku un konkurētspējīgāku vides un klimata izmaiņu jomā. Ja Latvija,
kas jau ir starp līderiem daudzās „zaļajās” jomās, ir gatava ar alternatīvajām enerģijām, gudrām tehnoloģijām izgudrot, kā samazināt enerģijas patē
riņu, varam to pārdot pircējiem citur pasaulē, un mēs jau būsim ietaupījuši
un sagatavojuši mūsu sabiedrību, lai klimata pārmaiņu sekas nebūtu tik
krasas. Kopumā filozofija varētu būt šāda — kā padarīt dzīvi pilsonim
Eiropas Savienībā patīkamāku, ērtāku, lai tā būtu nodrošināta ar veselības,
valsts pakalpojumiem, dotu iespēju cilvēkiem strādāt vienotā tirgū un dzīvot labāk.
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Rīgas konference 2011
16.–17. septembrī Rīgā notika ikgadējais ārpolitikas un drošības politikas forums — Rīgas konference. Konferenci organizēja Latvijas Transatlan
tiskā organizācija (LATO) sadarbībā ar Latvijas Republikas Aizsardzības
ministriju un Ārlietu ministriju.
Rīgas konferenci 2011 atklāja Latvijas, Polijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas premjerministru diskusija par ekonomiskās lejupslīdes radītiem izaici
nājumiem Baltijas jūras reģiona valstu stabilitātei, sadarbībai un attīstībai,
kā arī jaunajiem drošības izaicinājumiem Eiropas Savienībai un NATO. Latvijas premjerministrs Valdis Dombrovskis atklāšanas paneļdiskusijā iztei
cās: „Mums ir zināms, kāda ir ekonomiskā situācija Eiropas Savienībā un
NATO. Tas skaidri iezīmē nepieciešamību pieņemt sarežģītus lēmumus un
prioritarizēt savus izdevumus. Latvijai ir pazīstama situācija, kas notiek ar
budžetu, kad ir ekonomiskā lejupslīde 18% apmērā. Tas rada ekonomiskos
un finanšu izaicinājumus. Drošības un aizsardzības sektors nebija izņēmums — bija būtiski jāsamazina izdevumi aizsardzībai, bet pozitīvs aspekts
bija tas, ka tika efektivizēta armijas komandēšanas struktūra. Tomēr eko
nomiskā situācija neatbrīvo Latviju no saistībām NATO ietvaros un atbildīga sabiedrotā pienākumiem, tādēļ Latvija nākotnē palielinās savus
izdevumus aizsardzībai līdz nepieciešamajam līmenim.” V. Dombrovskis arī
uzsvēra nepieciešamību efektīvāk izmantot resursus, nepieciešamību dalīb
valstīm specializēties NATO ietvaros, kā arī izvairīties no funkciju dublēša
nās starp Eiropas Savienību un NATO.
Polijas premjers Donalds Tusks (Donald Tusk) konferencē minēja: „Ja
mēs runājam par drošību visā Rietumu pasaulē, kurā ietilpstam arī mēs, tad

74

Aldis Bulis

mums jārunā par mūsu reālo un potenciālo kapacitāti un spējām. Pirmām
kārtām tas nav tikai par militāro potenciālu, bet par reālo finansiālo un
ekonomisko kapacitāti, kā arī politisko kapacitāti, kas ļautu mums veidot
drošību bez ieroču lietošanas.” D. Tusks akcentēja, ka valstīm nākas saskarties
ar nepieciešamību veikt izšķiršanos ierobežotu finansiālo resursu apstākļos,
tādēļ ir nepieciešami katram savi modeļi un jauni modeļi kopumā aktuālo problēmu risināšanai.
Igaunijas premjerministrs Andruss Ansips (Andrus Ansip): „Mums visiem ir jātur savi solījumi. Igaunija pilda savus solījumus un nākamgad
aizsardzībai tērēs 2% no IKP. Tas palielina uzticību.” A. Ansips izteica pār
liecību, ka mēs nevaram nopietni runāt par efektīvu drošību, ja valsts finanses
ir sliktā stāvoklī.
Lietuvas premjers Andrjus Kubiļus (Andrius Kubilius) ir pārliecināts,
ka Baltijas valstu dalība NATO ir liels sasniegums šo valstu drošības palie
lināšanā. A. Kubiļus uzskata, ka izaicinājumi drošībai reģionā ir mainījušies,
un tuvākajos 20 gados būtu jāpievērš īpaša uzmanība trim izaicinājumiem.
Pirmkārt, ekonomiskās stabilitātes drošība, kur nozīmīgs ir vienots un stabils
ES vienotais tirgus. Otrkārt, enerģētiskā drošība un transporta infrastruktū
ras drošība, jo nevar runāt par Baltijas reģiona drošību, ja Baltijas valstis
ir kā izolēta sala enerģētikas un transporta infrastruktūras jomā. Treškārt,
austrumu kaimiņu drošība, kur ļoti būtisks un svarīgs arī visai Eiropai ir
Krievijas jautājums. Viņš arī uzsvēra, ka ir nozīmīgi, lai mērķi būtu kopīgi
visām Baltijas reģiona valstīm, jo tikai tad varēs sasniegt vairāk ar mazākiem
resursiem, tādēļ ir nepieciešama Baltijas jūras reģiona integrācija.
Somijas premjers Jirki Katainens (Jyrki Katainen) izteicās, ka pašlaik,
ekonomiski tik sarežģītā laikā, liela nozīme ir politiskajai līderībai. J. Katai
nens uzskata, ka Baltijas reģiona valstīm nepieciešama ciešāka sadarbība,
lai būtu lielāka ekonomiskā izaugsme. Tas pats jādara arī drošības jomā, lai
panāktu ātrāku progresu drošības palielināšanā. Sadarbība ir jāizvērtē un
jāpadara efektīvāka.
Paralēli šai Rīgas konferences atklāšanas diskusijai Jauno diplomātijas
profesionāļu forumā notika Latvijas Ārpolitikas institūta pārstāvja Raimonda
Rublovska uzruna, kurā tika akcentēti trīs nozīmīgi aspekti konferences
atklāšanas diskusijas kontekstā. Pirmkārt, R. Rublovskis aicināja apzināties,
ka Eiropas Savienība militārajā jomā nekad nebūs tik spēcīga kā NATO.
Nozīmīgs ir budžeta apmērs drošībai, kas ir politiskā apņemšanās un
izšķiršanās. Otrkārt, bez ASV Eiropas Savienība nevar sasniegt pasaules
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pārklājuma drošību. Bez ASV NATO kapacitāte krīt dramatiski. Eksperts
uzskata, ka jātiecas pēc 2% no IKP drošībai, arī Latvijai. Treškārt, ir nepieciešama NATO stingra apņemšanās ievērot 5. pantu, un tad Latvija var kon
centrēties uz specializāciju, atbilstoši restrukturizējot aizsardzības spēkus.
Vairāk par konferenci lasiet:
www.lato.lv (Latvijas Transatlantiskās organizācijas mājas lapa)
www.rigaconference.lv (Rīgas konferences mājas lapa)

Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam — stimuls
inovatīvai uzņēmējdarbībai
2011. gada 21. septembrī Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā notika
starptautisks seminārs „Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam — stimuls inovatīvai uzņēmējdarbībai”, ko organizēja Latvijas Repub
likas Ārlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju,
Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, INTERACT Point Turku un Zie
meļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā. Semināra mērķis bija veicināt
Latvijas ministriju, pašvaldību un akadēmisko iestāžu izpratni par stratēģi
jas lomu reģionā un aktivizēt Latvijas uzņēmējus izmantot to kā platformu
reģionālās sadarbības projektu īstenošanai.
Seminārā ar atklāšanas uzrunu uzstājās Ārlietu ministrijas Eiropas
Savienības direkcijas vadītājs — vēstnieks Artis Bērtulis, uzsverot: „Baltijas
jūras stratēģiju varam raksturot īsi: tā palīdz sadalīt darbus, kur tas ir
iespējams, un apvienot spēkus, kur tas ir nepieciešams. Baltijas jūras reģiona
valstu savstarpējā integrācija ir spēcīga. Mēs esam viens no otra atkarīgi, un
šīs saites jāizmanto mūsu labā. Katrai valstij ir nospraustas savas prioritātes.
Redzam, ka daudzas no tām sakrīt vai arī viena otru papildina. Tieši tāpēc ir
būtiski apgūt citu valstu pieredzi un sadalīt darbus. Tādējādi varam ietaupīt
resursus un laiku, un racionāli realizēt savas prioritātes. Apvienojot un
līdzsvarojot, ar iespējami mazākiem izdevumiem varam panākt maksimāli
labāku rezultātu. Stratēģija dod iespēju pilnīgāk izmantot gan Eiropas Savie
nības, gan reģionālo un nacionālo, gan arī starptautisko institūciju atbalstu,
lai kopīgi īstenotu visam reģionam nozīmīgus projektus.”
Eiropas Parlamenta deputāte, profesore Dr. oec. Inese Vaidere semināra
atklāšanas sesijā akcentēja, ka „inovācijas jau nav tikai augstās tehnoloģijas,
bet inovācijas ir darba uzlabojums jebkurā nozarē, un tieši ar šādu skatu
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Eiropas Savienība Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta personā arī uz
lūko šo jautājumu.” Turklāt I. Vaidere minēja, ka Baltijas jūras stratēģijai trūkst
koordinācijas mehānisma, un šajā finanšu perspektīvā nav paredzēts īpašs
finansēšanas mehānisms, bet tiek ieteikts izmantot struktūrfondus, kohēzijas politiku un arī finanšu institūcijām pieņemamos un pieejamos resursus.
Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģel
sone: „Tad, kad stratēģiju apstiprināja, Latviju skāra ļoti smaga ekonomiskā
krīze, un uzņēmumi, kas varētu izmantot šo sadarbības formātu pētniecībai,
zināšanu pārnesei, inovatīvo produktu komercializācijai, tajā brīdī faktiski
cīnījās par izdzīvošanu, tādēļ mēs nevaram runāt par ļoti veiksmīgu stratēģi
jas ieviešanu. Šobrīd, kad situācija mainās, iespējas uzņēmumiem kļūst ar
vien aktuālākas, jo arī biznesa ilgtspēja ir atkarīga no zināšanās un inovācijās
balstītu produktu ražošanas.” L. Meņģelsone izteica cerību, ka Latvija kļūs par
inovāciju līderi un izmantos visas savas stiprās puses, un tās ir cilvēkresursi,
kā arī uzņēmēju, izglītības un pētniecības institūciju sadarbība un kopēju
projektu īstenošanas modeļi, piemēram, klasteri, tehnoloģiju pārneses punkti
un kompetenču centri. Īstenojot Baltijas jūras stratēģiju Latvijai, vajadzētu
novērst arī vājās vietas, kas saistītas ar ideju komercializāciju, uzņēmumu
iespējām reinvestēt peļņu biznesa attīstībā un jaunu produktu izstrādē, īpaši
mazo un vidējo uzņēmumu sektorā.
Vairāk materiālu par semināru:
Prezentācijas: http://www.am.gov.lv/lv/eu/sadarbiba-baltijas-juras-regiona/bjs/seminarss/
Videomateriāli: http://www.youtube.com/user/LatvianMFA#p/u/21/_5Y-JenGD4k

Žana Monē Izcilības centra atklāšana Latvijas Universitātē
2011. gada 26. septembrī Latvijas Universitātē starptautiskās zinātnis
kās konferences „Eiropas integrācija un Baltijas jūras reģions: dažādība un
perspektīvas” laikā tika atklāts ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu izveidots
Žana Monē Izcilības centrs. Centra direktore profesore Tatjana Muravska
skaidroja: „Izcilības centra darbības mērķis ir stiprināt starpdisciplināro pētniecību un Eiropas studijas Latvijā, veidojot sadarbības tīklu ar citām insti
tūcijām, kas iesaistītas procesos saistībā ar Eiropas integrāciju un Eiropas
Savienības ārējām attiecībām ar trešajām valstīm, īpaši Austrumu partnerī
bas valstīm. Plānots, ka šis centrs kļūs par sadarbības platformu Eiropas
integrācijas un Eiropas Austrumu partnerības ekspertiem.”
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Centra darbības ietvaros paredzēts izveidot Žana Monē Reģionālo fo
rumu, rīkot dažādas diskusijas un seminārus, kā arī organizēt konferences
Latvijā un ārvalstīs, izstrādāt jaunu Eiropas studiju programmu kursu ma
teriālus un tiešsaistes bibliotēkas, kur būtu pieejami resursi par Eiropas
integrāciju un ES ārējām attiecībām. Izcilības centra izveide Latvijas Universitātē veicinās Latvijas pētnieciskās vides izaugsmi un tās pilnvērtīgu iekļau
šanos Eiropas līmeņa pētniecībā, kā arī centrs palielinās jauno speciālistu
skaitu Eiropas Savienības integrācijas un Eiropas Savienības Austrumu partnerības jautājumos.
Izcilības centra darbā piedalīsies tādi Latvijā pazīstami pētnieki un
eksperti kā Žana Monē Izcilības centra direktore profesore Tatjana Murav
ska, LU prorektors mācību jautājumos profesors Juris Krūmiņš, LU profesore
Žaneta Ozoliņa, VSDA „Attīstība” asociētā profesore Liesma Ose, LU So
ciālo un politisko pētījumu institūta direktors Nils Muižnieks; LU asociētā
profesore Kristīne Dupate, LU docents Toms Rostoks; LU profesore Daina
Bāra; LU lektors, ES ārpolitikas jautājumu eksperts Juris Gromovs un ES
jautājumu eksperti no citām Latvijas augstskolām.

Latvijas prioritātes Polijas prezidentūrā
Šā gada 1. jūlijā ES sākās Polijas-Dānijas-Kipras trio prezidentūras cikls,
kas noslēgsies 2012. gada 31. decembrī. Pašlaik rit Polijas prezidentūra.
Polijas prezidentūras programmā ir noteikts, ka šīs prezidentūras prioritātes
ir Eiropas integrācija kā izaugsmes avots, droša Eiropa un Eiropa kā ieguvējs
no atvērtības.
Latvijas prioritātes Polijas prezidentūras ietvaros ir, pirmkārt, darbs ar
Eiropas Komisijas priekšlikumu ES budžetam no 2014. līdz 2020. gadam.
Latvijas valdība iestāsies par tādu ES budžetu, kas sniegtu nepieciešamo iegul
dījumu ekonomisko un sociālo atšķirību izlīdzināšanai Eiropas Savienībā,
paredzot tam atbilstošu kohēzijas instrumentu (struktūrfondu un Kohēzijas
fonda) finansējumu. Valdība apņemas turpināt uzstāt arī uz tādu priekšlikumu, kas nodrošinātu Latvijas lauksaimniekiem godīgas konkurences apstākļus Eiropas lauksaimniecības tirgū. Otra Latvijas prioritāte Polijas pre
zidentūras ietvaros ir Latvijas Nacionālās reformu programmas stratēģijas
„ES 2020” īstenošana un Latvijas Konverģences programmas īstenošana,
darbs pie ES Vienotā tirgus padziļināšanas un tālākām finanšu sektora re
formām, kā arī diskusijas par nodokļu politikas jautājumiem, tādā veidā
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veicinot ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, nodarbinātību un finanšu stabili
tāti. Trešā prioritāte — darba turpināšana pie Latvijas un Baltijas enerģijas
un transporta tirgus integrācijas ES, radot labvēlīgus nosacījumus ES atbalsta
saņemšanai Latvijai svarīgiem transporta un enerģētikas projektiem. ES ārē
jās attiecībās svarīga Latvijas valdības prioritāte ir Austrumu partnerība. Ar
Polijas prezidentūru netiešas, bet svarīgas prioritātes ir gatavošanās Latvijas
prezidentūrai ES 2015. gada 1. pusē un Eiropas Elektronisko sakaru regu
latoru iestādes (BEREC) biroja efektīva darba nodrošināšana Rīgā.
Vairāk par šo tēmu lasiet:
Oficiālā Polijas prezidentūras mājas lapa. Sk.: http://pl2011.eu/en
Ārlietu ministrijas Informatīvais ziņojums par Latvijas valdības prioritātēm Polijas prezi
dentūrā Eiropas Savienības Padomē (2011. gada 1. jūlijs–31. decembris). Sk.: http://www.
mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40225161&mode=mk&date=2011-09-13

Ekonomiskā sadarbība Baltijas jūras reģionā
2011. gada 3. novembrī Rīgā notika seminārs „Ekonomiskā sadarbība
Baltijas jūras reģionā”, ko rīkoja Polijas Republikas vēstniecība, Francijas Republikas vēstniecība, Francijas institūts Latvijā un Eiropas Komisijas pār
stāvniecība Latvijā. Semināra ietvaros norisinājās diskusija „Transports un
tranzīts, tīklu savietojamība”, kurā apspriežamais pamatjautājums bija dzelz
ceļa infrastruktūras attīstība ES „Rail Baltica” dzelzceļa līnijas būvniecības
kontekstā. Eiropas Komisijas Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta
politikas koordinators Džeimss Ponds minēja, ka „Rail Baltica” ietilpst
„Baltic-Adriatic” koridorā, kas pašlaik ir izvirzīts starp 10 stratēģiski vis
nozīmīgākajiem transporta tīklu koridoriem ES. Šo pamattīklu koridoru
būvniecību ir plānots pabeigt līdz 2030. gadam, un ES tos plāno finansēt
līdz 80% apmērā no kopējām būvniecības izmaksām. Dž. Ponds uzsvēra,
ka lēmums par „Rail Baltica” dzelzceļa projekta virzību uz priekšu ir pašu
projektā iesaistīto ES dalībvalstu — Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas —
rokās. Šajā procesā ir jāpieņem sarežģīti lēmumi, jo tas skar daudzu nacionālā līmeņa pušu intereses un vajadzības, ir atšķirīgi ekonomiskie mērķi
reģionālajā un nacionālajā līmenī, kā arī „Rail Baltica” izaicina pastāvošos
transporta darbības nosacījumus reģionā.
Francijas nacionālās dzelzceļa kompānijas SNCF Nozīmīgo starptautisko projektu finanšu direktore Karola Turnerī, raksturojot ātrgaitas dzelzceļa līniju būvniecības pieredzi Francijā, norādīja, ka dzelzceļa veiksmes
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pamatā ir tā savietojamība ar citiem transporta veidiem, sevišķi gaisa satik
smi (dzelzceļa līniju pasažieru stacijas blakus lidostām), dzelzceļš ir videi
draudzīgāks transporta veids nekā citi transporta veidi, un tas pārvieto pasažierus no pilsētas centra līdz citas pilsētas centram. Ātrgaitas dzelzceļa attīstības mērķis Francijā ir dot impulsu Francijas ekonomikai un dramatiski
samazināt ceļošanas laiku starp dažādām pilsētām. Ātrgaitas dzelzceļa attīs
tības procesā ir nepieciešami kopprojekti starp vairākām valstīm un vienošanās to vidū visos svarīgajos projekta īstenošanas jautājumos.
SIA „Eirokonsultants” direktors Dr. Jānis Vaivads uzsvēra, ka „Rail Bal
tica” dzelzceļa projekts skar nozīmīgu nozari Latvijas ekonomikā, jo tran
sports un komunikācijas 2010. gadā veidoja 12,5% no Latvijas IKP, un tajā
tika nodarbināti 9,9% no visiem strādājošajiem valstī. J. Vaivads uzskata,
ka „Rail Baltica” ir ilgtermiņā politiski nozīmīgs projekts, kas ietver izaicinājumus, kas ir saistīti ar ES līmeņa ietekmi uz Latvijas vajadzībām un kon
kurētspēju, Latvijas valsts resursu samazināšanos, un jautājums ir par privātā
finansējuma piesaisti, kā arī stratēģiskie lēmumi ir jāpieņem ekonomiski
neskaidros apstākļos.
Marcins Kamoļa, Transporta konsultantu grupas TOR pārstāvis no
Polijas, raksturojot tendences tranzīta jomā Polijā, uzsvēra, ka Polijā pēdējo
piecu gadu laikā pieaug starptautisko autopārvadājumu apjomi, bet kravu
pārvadājumu apjomi pa dzelzceļu sarūk, jo dzelzceļa infrastruktūrā pastāv
tehniskās barjeras un ir zemas investīcijas. Savukārt Varšavas Ekonomikas
skolas pārstāve Dr. Jana Pareguda savā uzrunā izteica pārliecību, ka kravu
pieaugums tuvākajos gados reģionā būtu jāprognozē uzmanīgi, jo esošās
proporcijas ir grūti maināmas īsā laika periodā un pastāv atkarībā no Krievijas tranzīta kravām. J. Pareguda, balstoties uz saviem pētnieciskajiem re
zultātiem, iesaka nākotnē attīstīt multimodālos pārrobežu transporta
koridorus (tai skaitā „Baltic-Adriatic” koridoru), palielināt transporta infra
struktūras kapacitāti, veicināt sadarbību dažādās transporta politikas jomās
gan starp ES dalībvalstīm, gan arī ar valstīm ārpus ES.
Kopumā diskusijā tika uzsvērta nepieciešamība veicināt infrastruktūras savienojumus starp Baltijas valstīm un citām ES dalībvalstīm, kur
nozīmīgāko infrastruktūras projektu vidū ir „Rail Baltica” dzelzceļa būv
niecība. „Rail Baltica” uzlabos starptautisko transporta infrastruktūru un
būvniecības laikā radīs jaunas darbavietas Baltijas valstīs.

Kopumā semināra dalībnieki trīs paneļdiskusiju sesiju ietvaros tika iepazīstināti ar Latvijas nozīmīgāko institūciju redzējumu inovatīvās uzņēmēj
darbības jomā un Eiropas Komisijas rekomendācijām Eiropas Savienības
struktūrfondu sadalē Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam
kontekstā. Dalībniekiem bija iespēja gūt informāciju par reģionālās sadar
bības labajiem piemēriem „zināšanu deficīta” novēršanā, kā arī iepazīt kai
miņvalstu sasniegumus un jaunākās tendences inovāciju jomā.

