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Jautājumi un atbildes
Kāpēc Eiropas Savienības nākotnes apsvēršana?
Eiropas Savienības (ES) valstis saskaras ar izaicinājumiem un iespējām, kas prasa uzmanīgu izvēli. Mūsu mērķis ir labāk
izprast, ko pēc jūsu domām, jūsu valstij un/vai ES vajadzētu darīt šajā perspektīvā.
Turklāt, daudzi eiropieši uzskata, ka viņi nevar piedalīties ar ES saistītās diskusijās, kas bieži tiek uztvertas kā pārāk sarežģītas
un tehniskas. Mūsu mērķis ir atļaut jums izteikt informētu viedokli.
Politiķi un speciālisti visā Eiropā tiks iepazīstināti ar secinājumiem.

Kāpēc izvēlētais temats ir “Eiropa pasaulē”?
27 ES valstis pārstāv nozīmīgu daļu pasaules iedzīvotāju un labklājības. To lēmumi ir svarīgi visai pasaulei. Tādēļ ir svarīgi
zināt, kādā lomā uz pasaules skatuves pilsoņi grib redzēt savu valstu valdības un/vai ES.
Turklāt, ES valdības šobrīd nodarbojas ar Līguma par ES institucionālajām izmaiņām noformēšanu. Pēc šī procesa pabeigšanas,
būs nozīmīgi, lai viņi domātu par Savienības ilgtermiņa lomu pasaulē.

Kāds ir šī dokumenta mērķis?
Šis dokuments sniedz pārskatu par tēmām, kuras jūs diskutēsiet ar pilsoņiem no citām ES valstīm. Tā mērķis nav aptvert visas
iespējamās tēmas. Tas:
z

nodrošina informāciju par ES;

z

sniedz pamatinformāciju par katru diskutējamo jautājumu, pirmkārt jūsu valsts līmenī, pēc tam ES līmenī;

z

prezentē atšķirīgas iespējamās politikas pieejas šiem jautājumiem un argumentus, kas ir par un pret katru pieeju. Šīs pieejas
ir vienkāršotas, jo Eiropā izteikto viedokļu dažādība ir pārāk liela, lai varētu tikt prezentēta visā tās sarežģītībā. Tomēr, šīs
pieejas nav domātas, lai ierobežotu iespējas, bet drīzāk, lai beidzot uzsāktu dialogu. Apsverot piedāvātos argumentus, jūs
varat izvēlēties vienu pieeju vai kombinēt elementus no dažādām pieejām.

Vai šis dokuments ir līdzsvarots?
Ir grūti būt pilnīgi objektīviem. Tomēr, mēs esam centušies nodrošināt, ka šajā dokumentā ir vienlīdzīgi pārstāvēta plaša
viedokļu dažādība. Dokumenta melnraksts ir tapis sadarbībā ar daudziem mūsu partneriem, kuriem ir atšķirīgs viedoklis par
diskutētajām tēmām.
Turklāt, esam iesnieguši oriģinālo tekstu sekojošiem Eiropas Parlamenta deputātiem. Viņi to novērtēja kā kopumā līdzsvarotu. Šī
pēdējā versija ietver viņu komentārus un labojumus.
z

Andrew Duff, Apvienotā Karaliste, Eiropas liberāļu un demokrātu apvienība

z

Jens-Peter Bonde, Dānija, Neatkarības/demokrātijas grupa

z

Pierre Jonckheer, Beļģija, Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

z

Pervenche Bérès, Francija, Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā
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Eiropas Savienība šodien
Eiropas Savienība (ES) ir demokrātisku Eiropas valstu savienība.
Dibināta 1957. gadā kā Eiropas Ekonomiskā Kopiena, tā ir gājusi cauri daudzām izmaiņām un kopš
1993. gada ir atpazīstama kā “Eiropas Savienība”. Dalībvalstu skaits ir pieaudzis no 6 dibinātājvalstīm
līdz 27 valstīm šodien. Arī lēmumu pieņemšanas apjoms (tās “kompetences”) ir paplašinājies.
Kopējais iedzīvotāju skaits: 492 miljoni iedzīvotāju (pasaulē: 6,6 miljardi).

ES karte
1957
1973
1981
1986
1995
2004
2007
DALĪBVALSTS

SOMIJA

ZVIEDRIJA

Helsinki
Stokholma

Tallina
IGAUNIJA
Rīga
LATVIJA

DĀNIJA
Kopenhāgena
Dublina

APVIENOTĀ
KARALISTE

Berlīne

NĪDERLANDE
Amsterdama

ĪRIJA
Londona

BEĻĢIJA
Brisele

LUKSEMBURGA

FRANCIJA

Viļņa

Varšava

POLIJA
VĀCIJA

Prāga

Luksemburga

Parīze

LIETUVA

ČEHIJA
SLOVĀKIJA
Vīne
Bratislava
AUSTRIJA
Budapešta
UNGĀRIJA
RUMĀNIJA
SLOVĒNIJA
Ļubļina Zagreba
Bukareste
HORVĀTIJA

Skopje

Roma

PORTUGĀLE

Madride

SPĀNIJA

Sofija
BULGĀRIJA

BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS
REPUBLIKA MAĶEDONIJA

Ankara

ITĀLIJA
TURCIJA

Atēnas

Lisabona

GRIEĶIJA
MALTA
Valletta
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Dalībvalsts

Iedzīvotāju skaits
(miljonos)

Bezdarba
rādītājs (%)

CAI *

Valsis, kurās
izmanto eiro

Beļģija

10.5

7.6

0.945

€

Vācija

82.5

6.7

0.932

€

Francija

60.9

8.6

0.942

€

Itālija

58.8

6.5

0.940

€

Luksemburga

0.5

4.9

0.945

€

Nīderlande

16.3

3.3

0.947

€

Dānija

5.4

3.4

0.943

Īrija

4.2

4.0

0.956

Apvienotā Karaliste

60.4

5.4

0.940

Grieķija

11.1

8.6

0.921

€

Spānija

43.8

8.2

0.938

€

Portugāle

10.6

8.0

0.904

€

Austrija

8.3

4.5

0.944

€

Somija

5.3

6.6

0.947

€

Zviedrija

9.0

6.2

0.951

Čehija

10.3

6.1

0.885

Igaunija

1.3

4.7

0.858

Kipra

0.8

4.4

0.903

Latvija

2.3

5.4

0.845

Lietuva

3.4

5.8

0.857

Ungārija

10.1

8.2

0.869

Malta

0.4

6.4

0.875

Polija

38.1

11.2

0.862

Slovākija

5.4

10.5

0.856

Slovēnija

2.0

4.8

0.910

Bulgārija

7.7

4.9

0.816

Rumānija

22.3

7.5

0.805

Horvātija

4.4

14.3%

0.846

Turcija

72.5

10.2%

0.757

Bijusī Dienvidslāvijas
Republika Maķedonija

2.05

35.8%

0.796

€

€

Kandidātvalstis

* Cilvēka attīstības indekss
CAI mēra valsts vidējos sasniegumus trīs galvenajos cilvēka attīstības aspektos: veselība, zināšanas, un dzīves līmenis. 1 ir augstākais līmenis, 0 –
zemākais.
1 is the highest level, 0 the lowest.
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Kāpēc un kad Eiropas
būvēšanas process sākās?
Pēc Pirmā un Otrā Pasaules kara, daži
Eiropas līderi nolēma pielikt punktu
naidam un sacensībai Eiropā –
konkrētāk starp Franciju un Vāciju – un
radīt apstākļus ilgstošam mieram.
1950. gadā Francijas ārlietu ministrs
ierosināja nodibināt Eiropas Ogļu
un Tērauda Kopienu, kas pārvērstu
neapstrādātus karā izmantojamos
materiālus izlīguma līdzekļos un
pievērstu Eiropas nācijas sadarbībai.

7

Galvenie datumi
1951

6 valstis nodibina Eiropas Ogļu un Tērauda Kopienu: Francija,
Rietumvācija, Itālija, Beļģija, Nīderlande, Luksemburga

1957

Romas līgums izveido Eiropas Ekonomisko Kopienu. Šajā “Kopējā
tirgū” muitas nodevas tiek atceltas (1968) un kopējas politikas, īpaši
tirdzniecības un lauksaimniecības jomās, tiek uzsāktas (1960-tie).

1973

Pievienojas Dānija, Īrija un Apvienotā Karaliste.

1979

Pirmās tiešās Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

1981

Pievienojas Grieķija.

1986

Pievienojas Spānija un Portugāle.

1986

Vienotais Eiropas Akts nosaka brīvu cilvēku, pakalpojumu un kapitāla
kustību, papildus jau esošajai brīvai preču kustībai. Tas uzsāk sešu
gadu programmu, kas paredzēta vienota tirgus* izveidei

1993

Vienotais tirgus ir sasniegts un ES ir nodibināta. Jaunas sadarbības
jomas starp dalībvalstīm tiek progresīvi attīstītas – piemēram,
aizsardzības, tieslietu un iekšlietu jomās.

1995

Pievienojas Austrija, Somija un Zviedrija.

2002

12 valstīs tiek ieviesta Eiro valūta.

2004

Pievienojas Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta,
Polija, Slovākija un Slovēnija.

2005

Francija un Nīderlande referendumā noraida Līgumu par Eiropas
Konstitūcijas ieviešanu. Tiek atvērtas sarunas ar Turciju par dalību ES.

2007

Pievienojas Rumānija un Bulgārija.

* Vienots tirgus
Tā ir muitas savienība, kas garantētu kustības brīvību cilvēkiem, precēm, pakalpojumiem un kapitālam starp ES valstīm. Tas nozīmē:
indivīdiem: tiesības brīvi dzīvot, strādāt, mācīties vai iet pensijā citā ES valstī, un brīvu pieeju precēm un pakalpojumiem no visas ES;
uzņēmumiem: tiesības nodarboties ar uzņēmējdarbību jebkur ES, un pārdot preces un pakalpojumus visā ES.
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Ar ko nodarbojas un ar ko nenodarbojas ES
ES nav ne federāla valsts (kā ASV), ne organizācija dibināta
tikai starptautiskai sadarbībai (kā Apvienotās Nācijas). Tās
dalībvalstis ir nodibinājušas kopējas iestādes, kurām tās
nodod daļu savas suverenitātes, lai lēmumi konkrētās
kopīgu interešu jomās varētu tikt pieņemti kopīgi un
demokrātiski Eiropas līmenī. ES ietvaros šobrīd pastāv pieci
kompetences veidi.

Pieeja nr. 1
Kopēja ES lēmumu pieņemšana

ES ietvaros dažādi jautājumi tiek risināti atšķirīgos veidos.
Daži lēmumi ES tiek pieņemti kolektīvi, daži tiek pieņemti
ar atšķirīgu līmeņu koordināciju. Un dažās jomās ES nav
nekādas lomas. Apakšējā tabulā ir mēģināts apkopot šo
situāciju.
ES ietekmē apmēram 80% dalībvalstu likumdošanu.

Pieeja nr. 2
Vairāku ātrumu /
elastīga

Pieeja nr. 3
Atbalsts,
saskaņošana,
papildu darbība

Pieeja nr. 4
Nekāda ES
loma

ES dalībvalstu
apakškopa var izmantot
ES iestādes, lai virzītu
uz priekšu noteiktus
jautājumus. Šāda
darbība ir pazīstama kā
“pastiprināta” sadarbība.
Dažas valstis ir arī
panākušas, ka noteikti
likumi uz tām neattiecas.
Šis process ir pazīstams
kā “izvairīšanās”.

Galvenokārt
atbildīgas ir
dalībvalstis, ES loma
ir ierobežota līdz
dalībvalsts veiktās
darbības atbalstīšanai,
koordinēšanai vai
papildināšanai.

Dalībvalstis pašas
pieņem lēmumus
bez jebkāda
pienākuma
koordinēt vai
pieņemt kopīgus
lēmumus.

Sevišķā kompetence Dalītā kompetence
Dalībvalstis nodod
ES varu lemt un
vadīt un tās nedrīkst
izdot savus likumus
attiecīgajās jomās.

Dalībvalstis paļaujas
uz ES, lai harmonizētu
un koordinētu savus
likumus, kad šāda
darbība tiek uzskatīta
par efektīvāku nekā
darbība atsevišķi. Dalītā
kompetence nozīmē, ka
brīdī, kad ES darbojas, tā
aizvieto dalībvalstis.

Kā tas izskatās šodien (piemēri)
z

Konkurences
noteikumi

z

Tirdzniecības
politika

z

Muitas savienība

z

Monetārā politika
eiro valstīm

NOE 003-07_LV.indd Sec1:8

z

Vienotais tirgus

z

Eiro zona (13 valstis)

z

Pētniecība

z

Reģionālā politika

z

z

Nodarbinātība

z

Lauksaimniecība

Šengenas līgums,
galvenokārt par robežu
kontroli (15 valstis).

z

Veselība

z

Vide

z

Izglītība

z

Patērētāju aizsardzība

z

Ārlietu politika

z

Transports

z

Pensijas

z

Enerģija

z

Veselība

z

Drošība un taisnīgums

z

Dažas valstis ir
izvairījušās attiecībā
uz darba laika
noteikumiem, vīzām
un aizsardzības
politiku.

z

Jebkura cita
joma, piemēram

z

Pajumte

z

Ģimenes
politikas
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Grafiks nr. 1 – Kā tiek tērēts ES budžets (2007)

ES budžets
ES politikas tiek finansētas no aptuveni 120
miljardu eiro ikgadējā budžeta, ko lielākoties veido
dalībvalstu iemaksas; ES nepastāv nodokļi ko datēt.
Šobrīd šis skaitlis pārstāv tikai nedaudz vairāk par
vienu procentu no valstu kopējā nacionālā bruto
ienākuma (pretēji tam, ka dalībvalstu nacionālie
budžeti pārstāv starp 35% un 50% no to nacionālā
ienākuma).

5%

43%

126.5 miljardu eiro

1% 6%

34%
34

11%

Reģionālā un Kohēzijas politika, pētniecība, inovācija, nodarbinātība,
enerģija
Kaimiņpolitika, attīstības palīdzība, atbalsts kandidātvalstīm
Veselība, izglītība, kultūra, patērētāju tiesības, plašsaziņas līdzekļi,
jaunieši
Kopējā lauksaimniecības politika
Vide, zvejniecība, lauku attīstība
Citi izdevumi, tai skaitā administrācija

Kā ES darbojas – Galvenās iestādes un lēmumu pieņemšanas process
ES Ministru Padome

Vai lēmumi tiek pieņemti ar vairākumu vai vienbalsīgi?

Padome pārstāv valstis. Tā ir galvenā lēmumu
pieņemšanas iestāde; tā pieņem ES likumus, ko
ierosinājusi Eiropas Komisija. Kad tā tiekas valsts
galveno amatpersonu vai valdības līmenī, tā kļūst
«Eiropas Savienības Padome», kuras loma ir
galvenajos jautājumos nodrošināt ES ar politisku
spēku.

Vairumā jomu, kur starp dalībvalstīm pastāv dalīta kompetence
(skatīt tabulu p.8), lēmumi tiek pieņemti ar vairākumu, bet ne ar
vienkāršo vairākumu - 50% no valstīm. Šajā sistēmā, kas tiek
dēvēta par Kvalificētā vairākuma balsošanu, vienošanās ir
jāsasniedz ar ievērojamu vairākumu gan valstu, gan to pārstāvēto
iedzīvotāju.

f

Vienbalsīgums, kur katras valsts piekrišana ir nepieciešama, tiek
galvenokārt prasīts delikātās jomās, kā nodokļi, sociālā politika,
aizsardzība, ārpolitika un ES līgumu pārskatīšana.

Kā Eiropas Parlaments un Ministru Padome kopīgi pieņem
lēmumus?

Eiropas Parlaments
Eiropas Parlamenta deputātus ik pēc pieciem
gadiem tieši ievēl katras valsts pilsoņi, vienā
laikā visās valstīs. Pašreizējā Parlamentā ir 785
deputāti no 27 ES valstīm. Nākamās vēlēšanas
notiks 2009. gada jūnijā.
Tā galvenā loma ir apstiprināt ES likumus un
atbalstīt ES ikgadējo budžetu.
Šīs atbildības Parlaments dala ar ES Padomi.

NOE 003-07_LV.indd Sec1:9

Gan Padome, gan Eiropas Parlaments kopīgi balso par ES
likumiem.

f

Šajā „kopīgo lēmumu pieņemšanas” procedūrā, Parlamentam
un Padomei ir vienādas tiesības izdodot likumus veselā virknē
jautājumu, tai skaitā, brīva darbaspēka kustība, vienotais tirgus,
izglītība, veselība, patērētāju aizsardzība u.c.
Eiropas Parlaments var noraidīt ierosināto likumdošanu šajās
jomās.
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Varas plūsma

Eiropas Komisija
Tā ir vienīgā ES iestāde, kas var ierosināt likumus.
Tā arī nodrošina, ka ES darbības plāni tiek pienācīgi
ieviesti.

Eiropas
Komisija

Kad Komisija ir noformējusi jaunam likumam vai
ikgadējam budžetam paredzēto priekšlikumu, tā to
iesniedz Parlamentam un Ministru Padomei, kas
vai nu apstiprina, vai noraida to. Vienbalsīgums ir
nepieciešams, lai to grozītu, bet tikai vairākums, lai to
pieņemtu.

uzrauga

ieceļ

ierosina likumdošanu un budžetu

Eiropas
Parlaments

Šodien Komisija sastāv no 27 Komisāriem, vienu no
katras dalībvalsts.

f
pilsoņi

ES Ministru
Padome

koplēmuma procedūra

ES
likumi

ES
budžets

izlemj šķīrējtiesā

uzrauga

Eiropas
Kopienu
tiesa

Eiropas
Revīzijas
palāta

nacionālās
valdības

Citas iestādes
Eiropas Ekonomisko un Sociālo lietu komiteja
un Reģionu komiteja ir konsultatīvas komitejas,
kas sastāv attiecīgi no tirdzniecības savienību, darba
devēju un patērētāju organizāciju, un vietējo pašvaldību
pārstāvjiem
Eiropas Kopienu tiesa garantē, ka dalībvalstīs tiek
respektēti ES līgumi, un ES likumu pārākumu pār
nacionālo likumdošanu.
Eiropas Revīzijas palāta pārbauda ES fondu
iekasēšanu un tērēšanu.
Eiropas Centrālā banka ir neatkarīga institūcija, kas
atbild par monetāro politiku 13 eiro zonas valstīs.
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Jautājums nr. 1 – Ekonomiskā un sociālā labklājība
globālās konkurences pasaulē
Preču, cilvēku, pakalpojumu un sakaru plūsma kļūst
arvien globālāka. Notikumi un cilvēku darbības citās
pasaules malās ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Ekonomiskā
vide, kurā ES un tās dalībvalstis darbojas, ir strukturēta
globālā mērogā. Savstarpēja atkarība tiek pastiprināta ar
jaunākajām sakaru tehnoloģijām.

Tajā pat laikā, ES iedzīvotāji noveco un nepieaug tik ātri
kā citās pasaules daļās. Daži uzskata, ka saskarsme ar šo
izaicinājumu mūsu labklājībai nodrošina vairāk iespēju nekā
neērtību. Daži uzskata pretēji. Šajā kontekstā mēs jautājam:
Kā darba vietu un pensiju līmenis un kvalitāte var
tikt saglabāta saskaroties ar globālo konkurenci un
novecošanu?
Kā vajadzētu pieņemt lēmumus par šiem jautājumiem
Eiropas Savienībā?

Izaicinājumi un iespējas – darba vietas
Lai nodrošinātu piemērotus dzīves standartus, pilsoņiem nepieciešams darbs. Viņiem arī
ir jādemonstrē augsta līmeņa iemaņas un piemērošanās spējas, lai paliktu konkurētspējīgi
pasaulē, kur ekonomikas ir cieši saistītas.
Daži argumentē, ka ES nodarbinātības un izaugsmes ziņā darbojas līdzīgi kā ASV.
Tādas valstis kā Ķīna, Indija, Brazīlija un Krievija kļūst ekonomiski spēcīgas. Tās ražo
ar vien lielāku daļu preču, ko mēs importējam, un tās bieži vien to dara lētāk nekā mēs,
pateicoties zemākām algām un sociālās aizsardzības līmenim.

Fakti
2005. gadā 8,7% no ES
iedzīvotājiem darbaspēka
vecumā bija nenodarbināti
(5,1% ASV).
7% ES strādnieku (15 miljoni)
dzīvo zem nabadzības sliekšņa.

Šodien Eiropā notiek daudz izmaiņu, rodoties jaunām iemaņām, tehnoloģijām, tirgiem un
konkurencei no jaunām valstīm. Daži uzskata šīs izmaiņas pamudina inovācijas, augstāku
produktivitāti un piemērošanās spējas, jaunu uzņēmumu iespējas, un galu galā vairāk un
labākas darba vietas.
Citi domā, ka tās apdraud mūsu dzīves veidu un darba vietas, un spiež mūs samazināt
ražošanas izmaksas uz cilvēku, inovāciju un ilgtermiņa labklājības rēķina, īpaši dēļ
praktizētā „dempinga”*.

Šajā kontekstā:

Vai darba devējiem vajadzētu dot iespēju elastīgi pieņemt darbā un atlaist no darba darbiniekus? Vai darba
ņēmējiem vajadzētu būt vairāk vai mazāk aizsargātiem pret bezdarbu?
Vai mums vajadzētu būt vairāk vai mazāk atvērtiem pret starptautiskās tirdzniecības konkurenci?
Vai tā ir laba stratēģija uzaicināt jaunas dalībvalstis pievienoties ES, zinot globālās konkurences apstākļus?

* Dempings ir tad, ja valsts samazina cenu valsts precēm, samazinot vai neieviešot savus nodokļus un standartus atbilstoši citām valstīm. Dažas
valstis akceptē garas darba stundas, vai pat bērnu darbaspēku, tādējādi mākslīgi samazinot sava eksporta cenas; tas tiek saukts par „sociālo
dempingu”. ”Fiskālais dempings” līdzīgi nozīmē nodokļu līmeņa samazināšanu.
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Atšķirīgas pieejas – darba vietas
Atšķirīgas pieejas darba tirgum
Argumenti Par Argumenti Pret
Aizsargājoša labklājības
valsts
Valsts autoritātes aizsargā
darbiniekus no darba
zaudēšanas, nosaka augstus
standartus un nosacījumus
darba vietu kvalitātei un,
ja kāds/kāda zaudē darbu,
nodrošina augsta līmeņa
aizsardzību.
Savienojot darba
elastīgumu ar drošību
Valsts autoritātes uzsvaru
liek uz cilvēku, nevis
darba vietu, aizsardzību.
Darbinieku pieņemšana
darbā un atlaišana var
būt diezgan viegla, bet,
kad cilvēki zaudē darbu,
viņi saņem augsta līmeņa
aizsardzību no valsts.

1. Tas atbalsta sociālo kohēziju un augstus
nodarbinātības standartus;
2. Tas garantē stabilitāti darbiniekiem un
augsta līmeņa aizsardzību bezdarba
gadījumā;
3. Lai arī izmaksas īstermiņā ir lielākas,
tas maksā mazāk ilgtermiņā, jo garantē
nodarbinātības stabilitāti, un tādējādi
ieguldījumu laika gaitā cilvēku pieredzē un
prasmēs

1. Darba tirgus nosacījumi, kas ir pārāk
nelokāmi, darbojas kā bremzējošs faktors
jaunu darbinieku pieņemšanā;
2. Dāsni bezdarbnieku pabalsti atrunā
bezdarbniekus no darba meklēšanas. Tas ir
dārgi, un daudzi dzīvo uz valsts rēķina;
3. Tas rada netaisnību, jo bezdarbnieki vai tie,
kam nav patstāvīgas darba vietas, uzskata,
ka ir grūti atrast stabilu darba vietu. Dažiem
ir labi aizsargāts darbs, bet dažiem nav
vispār, vai ir nedrošs darbs.

1. Tas apvieno nepieciešamību pēc
solidaritātes ar ekonomisko izaugsmi, jo
nosedz bezdarba risku tai pat laikā sniedzot
darba devējiem pietiekamu brīvību;

1. Šī pieeja ir īstenojama vienīgi ekonomiskās
izaugsmes periodos. Darbinieki cieš no
darba devēju brīvības atlaist viņus, kad vien
vēlas;

2. Kamēr cilvēki ir aizsargāti, viņi nebaidās
pielāgot savas prasmes, jo var saglabāt
tiesības uz sociālo drošību atrodoties
pārejas periodā starp darbiem;

2. Tas ir dārgi, jo nepieciešams augsta līmeņa
pārdalījums, un tādēļ augstas nodokļu
likmes;

3. Tas sniedz cilvēkiem bez darba pietiekami
daudz laika, lai atrastu piemērotu darba
vietu.

3. Tas nodod pilnu atbildību par darba
atrašanu un iemaņu piemērošanu
indivīdam. Tas varētu būt izdevīgi jauniem,
augsti-izglītotiem indivīdiem, bet ne
vecākiem cilvēkiem un zemāk kvalificētie
darbiniekiem.

Šī versija tiek dēvēta par
„elastīgu drošību”.
Darba tirgus bez
ierobežojumiem
Darba tirgus ir ļoti elastīgs
un noregulēts. Ir viegli
pieņemt darbā un atlaist
darbiniekus.
Valsts autoritātes nodrošina
tikai minimālu drošības
tīklu bezdarbniekiem,
piemēram, ierobežotu
pagaidu atbalstu, bet ne
darba drošību.
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1. Šī pieeja ļauj uzņēmumiem vieglāk pieņemt
darbā un atlaist darbiniekus, tādējādi
nodrošinot maksimālu ekonomisko
efektivitāti. Iespēja vieglāk atlaist
darbiniekus, ļauj vieglāk radīt jaunas darba
vietas;
2. Neskaitot darba algu, darbaspēka izmaksas,
tādas kā ieguldījums sociālajā drošībā,
ir zemākas. Tas nāk par labu augstākai
starptautiskajai konkurencei. Tāpat, darba
devēji ir mazāk vēlas pieņemt jaunus
darbiniekus.

1. Šī pieeja ved pie netaisnīguma. Kamēr
daži var gūt labumu, daudzi cilvēki nespēj
konkurēt vai nu dēļ iemaņu trūkuma, vai
nespējas brīvi mainīt darbus vai apmešanās
vietu;
2. Daudzi strādnieki dzīvo nedrošības
stāvoklī, kas noved pie nabadzības, stresa
un veselības problēmām un spriedzes
sabiedrībā.
3. A high job turnover deters long-term
investment in people and weakens workers’
attachment to their job.

3. Darba devējiem un cilvēkiem, kuri strādā
produktīvi, tiek atlīdzināts, jo sistēma
iedrošina mobilitāti un jaunievedumus.
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Atšķirīgas pieejas darba vietām un tirdzniecībai
Argumenti Par Argumenti Pret
Aizsargā vietējās darba
vietas un rūpniecību
Valsts autoritātes vēlas
pasargāt vietējās darba
vietas un rūpniecību
no ārējiem draudiem,
galvenokārt, nosakot
nodokļus un tarifus
ārzemju precēm,
izmaksājot kompensācijas
darbiniekiem, kad
uzņēmumi pārvietojas, un
sīki pārbaudot ārzemju
ieguvumus no stratēģiskas
vietējās rūpniecības.
Veicināt darba vietu
radīšanu ar brīvās
tirdzniecības palīdzību
Tirgi, cik vien iespējams,
ir atvērti starptautiskai
konkurencei. Tas nozīmē
uzsākt tirdzniecību,
pazeminot vai likvidējot
tarifus.
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1. Tas ir vienīgais veids kā cīnīties ar
netaisnīgu konkurenci no zemu-algu
attīstības valstīm, un saglabāt kopienas
dzīves veidu un tradicionālo rūpniecību.

1. Protekcionisms nav noturīgs ilgtermiņā,
jo tas noved pie investēšanas novecojušā
rūpniecībā, mazākas konkurētspējas un
jaunievedumiem.

2. Tas nodrošina, ka konkurence notiek nevis
uz cilvēku vai vides rēķina, bet gan viena
līmeņa spēles laukumā.

2. Tas ierobežo pircēju izvēli, nelaižot tirgū
preces un pakalpojumus par zemākām
cenām.

3. Stratēģisko rūpniecību saglabāšana mūsu
rokās ir nozīmīga, lai saglabātu valdības
kontroli pār ekonomiku.

3. Tas ierobežo mūsu rūpniecību pieeju
ārzemju tirgiem, jo citas valstis var izlemt
atbalstīt savu rūpniecību, un neļaut mums
izmantot savu salīdzinošo pārākumu pār
citām valstīm.

1. Brīva tirdzniecība iedrošina inovācijas,
augstākas kvalitātes darbus un veicina mūsu
starptautisko konkurētspēju.

1. Brīva tirdzniecība noved pie sacensības līdz
apakšai, kur standartus nosaka tie, kam tie
ir vismazākie.

2. Tas ļauj pircējiem gūt labumu no lētākām
un dažādām precēm un pakalpojumiem, un
paplašina tirgu mūsu produktiem, tai pat
laikā veicinot izaugsmi attīstības valstīs

2. Tas apdraud jaunas un trauslas rūpniecības
un apdraud darba vietas, jo dažu valstu vai
reģionu rūpniecības ir tikušas iznīcinātas
dēļ nežēlīgiem un dažreiz subsidētiem
konkurentiem.

3. Tas veicina investīcijas jomās, kurās
valstīm ir salīdzinošas priekšrocības, nevis
nerentablos sektoros.

3. Neiegrožots brīvais tirgus ir pārāk
aprobežots sociālās aizsardzības jomā pret
tiem, kam neveicas. Tas rada uzvarētājus
un zaudētājus - ar pārāk mazu aizsardzību
zaudētājiem.
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Izaicinājumi un iespējas - pensijas
Tā kā eiropieši dzīvo ilgāk un viņiem ir mazāk bērnu, Eiropa saskaras ar izaicinājumu: tā
noveco. Tam būs nopietnas sekas ekonomikā, jo mazāks skaits strādājošo uzturēs pensiju
izmaksas un veselības aprūpi pensionāriem.
Pensiju sistēmas šodien iedalās trīs plašās kategorijās:
„Atlīdzina, kad tu aizej” – valsts pabalstus pensionētajiem maksā pašreiz strādājošie.
Tiek veicināta vēlme saņemt papildu privātās pensijas, tomēr valsts pensijas visdrīzāk
paliek kā vecuma galvenais ienākuma avots.
Vairāku pīlāru sistēma – valsts pensiju sistēma garantē tikai relatīvi zemu pamata
pensiju, kas tiek finansēta vai nu no ieguldījumiem, vai no nodokļiem. Lai saglabātu savu
dzīves līmeni, kad aizgājuši pensijā, strādājošiem ir jāveic papildu pensijas nodrošinājums.
Pastāv papildu, finansētas profesionālās pensiju shēmas; ieguldījums var būt gan obligāts,
gan izvēles. Šāda veida pensiju sistēmas ar spēcīgu otro un trešo pīlāru ir atrodamas
Anglosakšu valstīs, kā arī Nīderlandē un Dānijā.

Fakti
Šodien četri cilvēki
darbaspējas vecumā uztur
pensiju vienai personai pēc 65
gadu vecuma. No 2050. gada
šis rādītājs būs pazeminājies
līdz diviem strādājošajiem uz
vienu personu vecumā pēc 65.
gadiem.
Īstenībā tiek prognozēts, ka
ES iedzīvotāju vecumā no 65
gadiem un vecākiem, procents
būs divas reizes lielāks nekā
tas ir šodien.

Kā var novērst to, ka novecošana ir par iemeslu nabadzībai starp veciem cilvēkiem?
Kā var izvairīties no neizturami augstiem ieguldījumiem un nodokļu likmēm, tai pat laikā nodrošinot
piemērotas pensionēšanās sistēmas?
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Atšķirīgas pieejas - pensijas
Pieejas
„Demogrāfiskie”
risinājumi –
Šīs iespējas mēģina
palielināt jauno ienācēju
skaitu darba tirgū caur
demogrāfisko izaugsmi, kas
var tikt veicināta piemēram:

Argumenti Par Argumenti Pret
1. Augstāku dzimšanas rādītāju veicināšana
atjauno populāciju un pilnveido strādājošo/
pensionāru proporciju ilgtermiņā;
2. Imigrācija, kas balstās uz ekonomisko
vajadzību, palīdz saglabāt atbilstošu
darbaspēka piedāvājumu;
3. Paplašināšanās veicina ekonomisko
izaugsmi.

Nodrošinot stimulu veidot
ģimenes ar bērniem;

1. Līdzekļi, ar ko iedrošināt ģimenes ar
bērniem ir neefektīvi un dārgi. Nav pārāk
daudz risinājumu, ko mēs varam pielietot
dzimšanas rādītāju uzlabošanai. Šie
līdzekļi dažos gadījumos arī pazemina
nodarbinātības rādītājus sievietēm;
2. Daudz vairāk migranti būs nepieciešami,
lai samaksātu par mūsu pensijām. Tas
pārvērtīsies integrācijas problēmās;
3. Jaunu dalībvalstu pievienošana nepalīdz
pensiju apmaksāšanai vecajās dalībvalstīs.

Iedrošināt imigrāciju un
mobilitāti ES ietvaros;
Palielināt vecāku
strādājošo nodarbinātības
līmeni
Šī pieeja veicina
vairāk vecāku cilvēku
nodarbinātību, piemēram:
Ieviešot vairāk elastīguma,
atļaujot vecākiem
darbiniekiem strādāt ilgāk;

1. Vecāku cilvēku darba tirgū skaita
palielināšana palīdz saglabāt strādājošo un
pensionāru proporciju;
2. Nodarbinātības līmeņa palielināšana
vecāka gadagājuma strādājošajiem, atļauj
cilvēkiem, kuri joprojām ir produktīvi,
strādāt un sniegt savu ieguldījumu
vispārējai labklājībai.

1. Agra aiziešana pensijā samazina bezdarbu,
jo atbrīvo darba vietas. Pretēji tam,
saglabājot vecus, mazāk dinamiskus
strādājošos darbā, tirgus atņem darbu
jaunākiem strādājošajiem;
2. Novecojoši strādājošie ir mazāk
produktīvi. Viņu turēšana darba tirgū ir
dārga un neefektīva.

Labāka vecāku cilvēku
iekļaušana darba tirgū;
Augstākas pensijas tiem, kas
izvēlas iet pensijā vēlāk.
Pārstrādāta valsts pensiju
sistēma
Tas ietver „atlīdzina,
kad tu aizej” sistēmu
saglabāšanu, piemērojot tās
demogrāfiskajām izmaiņām.
Piemēram, padarot vēlāku
vecumu, kad var iet pensijā
un pazeminot pensiju
līmeņus, un palielinot
pieprasīto ieguldījumu
līmeni.
Veicina lielāku paļaušanos
uz privātu finansējumu
Šī iespēja paredz vairāk
smaguma - riskus un
iespējamos ieguvumus - uz
indivīdu pleciem, nekā
„atlīdzina, kad tu aizej”
sistēmā.
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1. Tā kā dzīves ilgums pieaug, tas ir tikai
dabiski palielināt pensijā iešanas vecumu.
Cilvēki dzīvo ilgāk un vēlākā vecumā
nokļūst darba tirgū. Tam vajadzētu būt
ņemtam vērā sociālajā līgumā;
2. Tikai tad, ja cilvēki ies pensijā vēlāk un/
vai maksās vairāk, pensiju sistēmām būs
iespējams izdzīvot, nesagraujot valsts
finanses.

1. Tas rada individuālās atbildības sajūtu, tai
pat laikā noņemot slodzi no valsts finansēm.
Ja strādājošie vairāk paļaujas uz saviem
iekrājumiem, strādājošo un pensionāru
proporcijai ir mazāka ietekme uz valsts
finansēm;

1. Tas maina sociālo līgumu. Solījums maksāt
atbilstošas pensijas ir jāpatur. Ja pensijas
tiek nogrieztas, zinot, ka cilvēki ir smagi
strādājuši un tās gaidījuši, tas ir netaisni;
2. Dažiem strādājošajiem darba slodzes vai
smagu fizisko prasību dēļ ir nepieciešams
agrāk iet pensijā. Viņu nodarbinātības
saglabāšana noved pie lielāka bezdarba un
prasībām pēc nespējas pensijām.

1. Tas nodod pārāk lielu atbildības slodzi uz
strādājošajiem. Daži gūst labumu, bet citi
slikti investē un beidz dzīvi nabadzībā;
2. Šī sistēma pamudina riskus, kas ir
pārāk augsti, jo tā ir atkarīga no biržas
svārstībām.

2. Šī sistēma ir pietiekama, lai pasargātu
cilvēkus no nelaimēm, tai pat laikā atstājot
vietu individuālai iniciatīvai.
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Darbības līmenis – darba vietas un pensijas
Ko šodien dara ES

Fakti

Šodien dalībvalstis uzņemas pilnu atbildību par nodarbinātības un pensiju politiku. Ja
pastāv ES koordinācija, tā ir balstīta uz valdību brīvprātīgu vienošanos par politikas
mērķiem, informācijas apmaiņu un vēlmi sapludināt politikas. Šī ir „atvērtā koordinācijas
metode”.

Strukturālie fondi sastāda
vairāk nekā 40% no ES
budžeta, ESF apmēram 10%.

Eiropas Nodarbinātības stratēģijā (ENS) definē ES kopīgus mērķus un uzdevumus.
Komisija nodrošina arī finansiālu atbalstu, galvenokārt caur Eiropas Sociālo fondu
(ESF), nacionālajām un sub-nacionālajām autoritātēm viņu cīņā ar bezdarbu un sociālo
izslēgšanu. ESF ir viens no ES strukturālajiem fondiem, kā mērķis ir samazināt
labklājības un dzīves standartu atšķirības starp ES dalībvalstīm un reģioniem. Šajā
politikas virzienā viena trešā daļa ES budžeta ir paredzēta ES reģioniem, kas ir mazāk
turīgi.
Pensiju jomā, ES mudina paaugstināt nodarbinātību vecumā. Vienīgā nozīmīgā ES
likumdošanas darbība līdz šim ir bijusi radīt vienotu tirgu papildu pensijām, lai
palielinātu cilvēku mobilitāti ES valstīs.
Daži uzskata, ka koordinācija nav pietiekama, ka ES atbildes ir pārāk vājas, lai cīnītos ar nemitīgi augsto bezdarba līmeni un
nodrošinātu atbilstošus pensiju pabalstus.
Citi uzskata, ka šie jautājumi ir jāatstāj dalībvalstu ziņā, jo tās labāk zinās kādas politikas ieviest viņu specifiskajām vajadzībām,
kas ir atkarīgas no vēstures, ekonomikas un rūpniecības veidiem u.c. Daži uzskata, ka stingra koordinācija novērš reformas un
traucē jauninājumiem.

Cik lielā mērā ES valdībām vajadzētu, vai nevajadzētu, koordinēt lēmumus par darba vietām un pensijām?
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Šodien

Argumenti Par Argumenti Pret
Pieeja nr. 1
ES pieņem
kopējus lēmumus

1. Kopīgas pensiju un darba politikas veicina
darba apstākļu harmonizāciju, strādājošo
mobilitāti starp valstīm, un solidaritāti
saskaroties ar konkurenci pasaulē;
2. Vienkārša koordinācija ir pierādījusies esam
nepietiekama mūsu problēmu atrisināšanā;
3. Lielāka ES harmonizācija padarītu kopējo
tirgu pilnīgāku. Piemēram, papildu
pensionēšanās apdrošināšanas shēmas arī
varētu eksistēt kopējā tirgū.

Pieeja nr. 2
Vairāku ātrumu

Pieeja nr. 3

f
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Atbalsts,
koordinēšana,
papildu darbība

1. Katrai valstij ir īpašas vajadzības, un tai ir
jābūt spējīgai izlemt cik daudz vai maz tā
vēlas sadarboties ar citām dalībvalstīm;
2. Šī pieeja ļauj dalībvalstīm eksperimentēt
bez Briseles koordināciju vai regulāciju
pārkāpšanas.
1. Pašreizējā koordinēšanas pieeja darbojas
tāpēc, ka tā ir balstīta uz redzamu spiediena
izdarīšanu un nokaunināšanu, kas nodrošina,
ka neviena dalībvalstis nevēlas, lai to
sniegums būtu attēlots negatīvi;
2. Dalībvalstīm joprojām ir brīvība izlemt kā
ieviest Eiropas vadlīnijas un kā izstrādāt
politikas, kas būtu piemērotas viņu
vajadzībām.
1. Nacionālās valdības var izlemt vislabāk;

Pieeja nr. 4
Nekāda ES loma

2. Šī pieeja atļauj dažādām valstīm vai
reģioniem eksperimentēt ar atšķirīgiem
risinājumiem, kas ved pie jauninājumiem un
veselīgas konkurences.

1. Dalībvalstis nevar vienoties par kopēju pieeju
vai risinājumu, kas „būtu labs visiem”, jo
labklājības valsts tradīcijas un ekonomiskās
struktūras ir pārāk atšķirīgas;
2. Tas pastiprinās Briseles birokrātiju un
samazinās valdību spēju veidot viņuprāt
labākās politikas;
3. Pastāv risks, ka sistēmas tiks pielīdzinātas
visdārgākā veida sistēmai. Bagātākās valstis
un reģioni maksās par mazāk produktīvajām
valstīm un reģioniem.
1. Tā atļauj uz sevi orientētiem nacionāliem
apsvērumiem ņemt virsroku pār solidaritāti,
ES godīgumu, un ES spēju darboties uz
pasaules skatuves;
2. Rezultātā būs būtiskas atšķirības starp valstu
grupām.
1. Šī pieeja nedarbojas, jo nepastāv sankcijas
atpalicējiem;
2. Dažas valstis vēlas rīkoties vadoties pēc
savām personiskajām interesēm uz citu valstu
rēķina, kas iespējams novestu pie sociālā un
fiskālā dempinga.

1. Būtiskas atšķirības pieaug. Tas veicina
netaisnīgas konkurences, tādas kā sociālais
un fiskālais dempings, praktizēšanu. Valstis ir
spiestas rīkoties saskaņā ar valstīm, kurās ir
zems aizsardzības līmenis;
2. Nacionālās ekonomikas vienas pašas nespēj
konkurēt ar ASV un Ķīnu.
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Jautājums nr. 2: Mūsu loma pasaulē
Aukstais karš lielāko daļu pasaules uz 40 gadiem sadalīja
divās nometnēs. Tas beigas noveda pie vēl sarežģītākas un
trauslākas pasaules kārtības.

Kā ES vajadzētu iejaukties globālajos jautājumos, lai
atrisinātu konfliktus, veicinātu mieru un nodrošinātu
pašas drošību mājās?

Šodien valdībām ir jauns izaicinājums – globālais terorisms.
Konkurence pēc nepietiekamiem dabas resursiem kā
nafta, gāze, minerāli un ūdens, izraisa jaunus iemeslus
ģeopolitiskiem saspīlējumiem. Klimata izmaiņām ir smagas
negatīvas sekas, kas prasa globālus risinājumus.

Kā būtu jāpieņem lēmumi par šādiem jautājumiem?

Izaicinājumi un iespējas – vispasaules miers un drošība
Spriedze pieaug, jo arvien vairāk valstis attīsta savu masu iznīcināšanas ieroču, tai skaitā
atomieroču, kapacitāti. Daudzās vietās joprojām pastāv ekstrēma nabadzība, un pieaug
globālās migrācijas plūsma.
Starp šodienas visbīstamākajiem konfliktiem ir kari Irākā un Afganistānā, pilsoņu karš
Darfūras reģionā Sudānā, konflikts starp Izraēlu un Palestīniešiem, separātistu kustības
Kaukāzā un atskaņas no kara Kosovā.
Vairākas Eiropas valstis ar savu karaspēku atbalstīja ASV vadīto iebrukumu Afganistānā
2001. gadā un Irākā 2003. gadā. Kamēr Francija un Vācija protestēja pret militāru
iebrukumu Irākā, Apvienotā Karaliste, Polija, Dānija, Itālija, Spānija un Nīderlande
ņēma dalību ASV vadītajā koalīcijā. Pēc kara Lībijā 2006. gada vasarā, Itālija uzņēmās
nostiprināto Apvienoto Nāciju (ANO) sauszemes spēku vadību, lai atjaunotu starptautisko
mieru un drošību Izraēlas – Lībijas robežteritorijā.
Pēdējos gados ES valstis tikušas kritizētas gan par militāru iejaukšanos (piemēram,
Irākā), gan par militāru neiejaukšanos (piemēram, 1990-ajos gados genocīda laikā Ruandā
un bijušās Dienvidslāvijas konfliktā).

Fakti
Apvienotā Karaliste un
Francija ir vienīgās ES valstis,
kuru īpašumā ir atomieroči.
Citas valstis ar zināmām
atomieroču iespējām ir ASV,
Krievija, Ķīna, Indija un
Pakistāna.
2006. gadā 27 ES dalībvalstis
ar 11,632 karavīriem atbalstīja
miera uzturēšanas misijas.
Turcijas iedzīvotāju skaits ir
lielāks nekā jebkurā citā ES
dalībvalstī, izņemot Vāciju.
Kopīgi trīs kandidātvalstis
palielinātu ES iedzīvotāju
skaitu par 16%.

ES īpaši svarīgas ir izmaiņas tās tuvākajā apkārtnē. Šobrīd ir trīs ES kandidātvalstis:
Turcija, Horvātija un bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija. Citas var pieteikties
dalībai ES nākotnē, īpaši valstis Rietumbalkānu reģionā, Gruzija, Ukraina un
Baltkrievija.
Pirms kandidātvalsts var pievienoties ES, tai ir jāievieš stabila demokrātiskas valdības
sistēma, jānodrošina likuma spēks un cieņa pret cilvēktiesībām. Tai ir jābūt arī
funkcionējošu tirgus ekonomiku un administrāciju, kas būtu spējīga ieviest ES likumus un
politikas. Īpaši dalības noteikumi katrai kandidātvalstij tiek izstrādāti sarunās ar Eiropas
Komisiju vairāku gadu garumā.

Vai ES un tās dalībvalstīm vajadzētu spēlēt aktīvu lomu uz pasaules skatuves?
Kā to ietekme pār valstīm, kas atrodas ES tuvākajā apkārtnē, var tikt palielināta?
Kādus starptautiskās ietekmes instrumentus ES un tās dalībvalstīm vajadzētu atbalstīt?
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Divi ārpolitikas izaicinājumu piemēri
Irānas kodolprogramma
No 2007. gada vairs netiek uzskatīts, ka Irānai ir atomieroču iespējas, un tā ir parakstījusi Kodolieroču Neizmantošanas
Līgumu (KNL), atsakoties no saviem īpašumiem. Tomēr vairākas valstis, tai skaitā ASV, Apvienotā Karaliste un Francija,
ir apsūdzējušas Irānu par slepenu vēlmi attīstīt kodolieroču programmu, lai gan Irāna aizbildinās ar enerģijas ražošanu.
Lai nu kā, Irāna noraidīja ES ierosinājumu, kas bija paredzēts, lai tai palīdzētu uzbūvēt “drošu, ekonomiski dzīvotspējīgu
un izmantošanai drošu civilu kodolenerģijas ražotni un izpētes programmu”.
2006. gadā Apvienoto Nāciju Drošības Padome izplatīja rezolūciju, kas pieprasīja Irānai atlikt kodolaktivitātes, un
apstiprināja iespaidīgas sankcijas pret Irānu. ES, ar ASV vienošanos, paredzēja ievilināt Irānu saistībās, kurās Irāna
nedrīkst attīstīt urāna bagātināšanas spējas pretī saņemot piedāvājumu, ka ES nodrošinās to ar materiāliem un cita veida
ilgtermiņa atbalstu, kas atvieglotu elektrības ražošanu ar kodolenerģiju.
Daži cilvēki uzskata, ka starptautiskajai sabiedrībai vajadzētu uzstāt, kombinējot sankcijas un pamudinājumus, lai
pārliecinātu Irānu neattīstīt kodolieroču iespējas.
Citi uzskata, ka ar kodolieročiem aprīkota Irāna destabilizētu Tuvos Austrumus un tādējādi visefektīvākā pieeja būtu
militārs iebrukums Irānā un tās kodolaprīkojuma iznīcināšana.

Klimata izmaiņas
Cilvēka aktivitāšu ietekme uz klimatu pieaug. Īpaši enerģijas ražošana un izmantošana rada piesārņojuma emisijas, kas
maina temperatūras, un rada ietekmi uz vidi un cilvēku dzīvēm. Problēma ir globāla, tādēļ arī risinājumiem ir jābūt
ieviestiem ne tikai individuālās valstīs, bet arī koordinējot starptautiski (ja dažas valstis samazina piesārņotāju emisijas,
bet citas nē, tad problēma paliek).
Enerģētiskā atkarība
Turklāt, ES valstis ir atkarīgas no vairāk kā puses to patērētās enerģijas importa. Tiek paredzēts, ka šī atkarība pieaugs,
jo vietējie resursi samazināsies. Balstoties uz oficiāliem minējumiem, no 2030. gada ES valstis būs par 70% atkarīgas no
Krievijas gāzes piegādes importa. Vairākos gadījumos Krievija ir lietojusi tās enerģija piegādes kā līdzekli, lai izrādītu
spiedienu uz tās kaimiņvalstīm.
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Atšķirīgas pieejas – vispasaules miers un drošība
Argumenti Par Argumenti Pret
Atšķirīgas pieejas ES attiecībām ar pārējo pasauli
Izolēšana
Valstis atturas no globālās
skatuves un koncentrējas uz
savas drošības sargāšanu,
neiesaistoties ārzemju
konfliktos.

ASV sabiedrotie
Valstis nemeklē iespēju
palielināt savu ietekmi
uz globālās skatuves, bet,
galvenokārt, drošības
aizsargāšanā paļaujas
uz ASV un NATO,
sekojot ASV paraugam
starptautiskajā politikā.

Reģionāls spēks
daudzpolu pasaulē
Dalībvalstis un ES vēlas
pastiprināt savu ietekmi un
mainīt pasaules notikumu
kursu. Tās nebaidās uzsākt
starptautiskas iniciatīvas
bez ASV apstiprinājuma.
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1. Tas ļauj izvairīties no militārām
iejaukšanām, kas ir dārgas gan cilvēku
dzīvību ziņā, gan finansiāli;
2. Ārzemju konflikti nav mūsu darīšana un
labākais veids kā nodrošināt mūsu pašu
drošību ir neradīt sev ienaidniekus.

1. Eiropa būs mūsu tradicionālā sabiedrotās –
ASV – aizsardzībā. Amerikāņu līdzekļi ir
vispiemērotākie, lai saglabātu ES drošību
pret ārējiem apdraudējumiem;
2. Šis ir vienīgais veids kā garantēt vienotību
starp ES valstīm, tā kā to pieejas un
vēsturiskās attiecības ir pārāk sarežģītas,
lai spētu radīt produktīvu kopēju darbību
uz āru;
3. Tas atļauj ES pievienoties ASV interesēm
un būt vienotā frontē saskaroties ar
terorismu un tādiem topošajiem spēkiem, kā
Ķīna un Krievija.
1. Tas sniedz ieguldījumu pasaules stabilitātē.
Daudzpolu pasaule netieši norāda uz
mērenu līdzsvaru starp valstīm, tai pat laikā
ASV vienpusējā dominante ir parādījusi
savus ierobežojumus (piemēram, Irākā un
Afganistānā);
2. Tas stiprina ES valstu spēju sekmēt savas
ekonomiskās intereses un atrasties uz
starptautiskās skatuves kā reģionālam
spēkam ar ietekmi, spējīgam, piemēram,
palīdzēt atrisināt konfliktus.

1. Tas ir morāli nepieņemami neko nedarīt,
kad nevainīgi cilvēki tiek nogalināti, un tas
ir mūsu pašu interesēs veicināt mieru visā
pasaulē;
2. Tas ir nereāli domāt, ka mēs pasargāsim
sevi no globāliem konfliktiem un ārējiem
draudiem, ja atturēsimies no globālās
skatuves.
1. ES valstis un ASV redz starptautiskās
attiecības atšķirīgi. Piemēram, Amerikāņu
pieeja demokrātijai, cilvēktiesībām vai
klimata izmaiņām atšķiras no Eiropas
pieejas;
2. ES un ASV intereses nav identiskas.
Piemēram, enerģētiskā atkarība no Krievijas
skar ES valstis daudz vairāk nekā ASV;
3. Tas veicinās šķelšanos starp ES valstīm,
jo daži vēlēsies īpašas attiecības ar ASV,
kamēr citi izvēlēsies rīkoties neatkarīgi.

1. Eiropas valstu uzskati ir pārāk atšķirīgi. Tās
nevar panākt vienošanos par starptautiskiem
jautājumiem;
2. Tas ir pārāk ideālistiski un neatbilstoši
pašreizējam mainīgajam ģeopolitiskajam
kontekstam, ar ASV dominanti, un Ķīnas
un citu valstu parādīšanos. Eiropai ir
jāizvēlas starp šiem spēkiem.
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Argumenti Par Argumenti Pret
Atšķirīgi iejaukšanās veidi
„Mierīga spēka” attīstība
un diplomātiskā ietekme
Valstis meklē iespējas, kā
palielināt savu ietekmi
uz notikumiem pasaulē
izmantojot ne–militārus
(„mierīgu spēku”) līdzekļus,
tādus kā tirdzniecības
politiku, embargo, attīstības
palīdzību un politiskās un
diplomātiskās izolācijas
draudus.
Militāra iejaukšanās zem
ANO mandāta
Militārs spēks var tikt
pielietots, lai iejauktos
globālos konfliktos, bet
tikai ar Apvienoto Nāciju
atbalstu.
Vienpusēja militāra
iejaukšanās
Valstis izmanto savu
militāro spēku, lai iejauktos
pasaules problēmvietās, ja
nepieciešams, bez ANO
atbalsta.
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1. Militāras iejaukšanās ir dārgas un bieži
vien nodara vairāk ļauna nekā laba. ES
valstīm trūkst militāra spēka, lai iejauktos
konfliktos;
2. ES ir pasaulē lielākais tirgus un palīdzības
budžeti. Šīs ir spēcīgas sviras citu valstu
ietekmēšanai;
3. ES valstīm un ES ir spēcīgs diplomātisko
misiju un vēsturisko saišu tīkls ar valstīm
visā pasaulē. Tām ir labas atrašanās vietas,
lai darbotos kā godīgi starpnieki konfliktu
laikā.

1. Tas pieprasa starptautiskās sabiedrības
vienošanos par militāru iejaukšanos,
tādējādi nodrošinot to, ka pastāv
starptautiskās sabiedrības atbalsts šādai
rīcībai;
2. ANO ir spēcīgs drošības garants pret
ļauni iecerētām militārām iejaukšanās
operācijām, un piešķir leģitimitāti, kas
citādāk neeksistētu.
1. Bruņotos konfliktos vienīgais veids, kā
apturēt cīņu, ir ar atbilstošu spēku militāru
iejaukšanos;
2. Gatavība militāri iejaukties darbojas kā
spēcīgs iebiedēšanas līdzeklis, tādējādi jau
sākotnēji novēršot konfliktu rašanos.

1. „Mierīgs spēks” ir neefektīvs cīņā ar
pasaules visnopietnākajiem konfliktiem;
2. Ekonomiskas sankcijas nodara ļaunumu
iedzīvotājiem, bet reti maina naidīgo
valdību uzvedību;
3. ES diplomātijas ir pārāk sašķeltas un
izklīdinātas, lai būtu efektīvas pasaules
notikumu ietekmēšanā.

1. Tiekšanās pēc ANO apstiprinājuma
palēnina procesu, jo tādām valstīm kā Ķīna,
Krievija un ASV ir veto tiesības;
2. Neatkarīgi no tā vai ANO mandāts ir vai
nav saņemts, militāra iejaukšanās visdrīzāk
saasinās globālo konfliktu, nekā novedīs pie
tā atrisināšanas.

1. Pašreizējā situācija Irākā un Afganistānā
rāda, ka pat ASV, pasaules varenākais
militārais spēks, nevar sasniegt savus
mērķus tikai ar militāru darbību;
2. Militāra iejaukšanās padara pasauli vēl
nedrošāku, jo saasina konfliktus.
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Argumenti Par Argumenti Pret
Atšķirīgas pieejas pret ES tuvākajiem kaimiņiem
Nav kaimiņpolitikas
un nav turpmākas
paplašināšanās
ES būtu jākoncentrējas
uz tās iekšējo attīstību,
nemeklējot priviliģētas
attiecības ar kaimiņvalstīm.
Turpmāka paplašināšanās ir
izslēgta.
Nav turpmākas
paplašināšanās, bet ir
lielāka interese par mūsu
kaimiņiem
Jaunas valstis nepievienojas
ES, bet tiek veicinātas
privileģētas attiecības
ar kaimiņvalstīm. Šīs
„kaimiņpolitikas” ietvaros
ES un valstis, kas atrodas
tās tuvākajā apkārtnē,
vienojas par politiskām un
ekonomiskām reformām.
Ierobežota paplašināšanās
ES varētu turpināt vest
sarunas ar esošajām
kandidātvalstīm, bet
vajadzētu skaidri pateikt,
ka paies ilgs laika,
kamēr tās tiks pieņemtas
kā dalībvalstis. Jauni
pieteikumi uz dalību netiks
iedrošināti.

1. Turīgākās dalībvalstis nevar atļauties
maksāt milzīgas subsīdijas nabadzīgākām
valstīm;

1. Paplašināšanās procesa izbeigšana mazina
ES ietekmi uz kaimiņvalstu politisko un
ekonomisko attīstību;

2. Jo lielāka ES kļūst, jo sarežģītāk ir sasniegt
dziļāku integrāciju un vienoties starp
dalībvalstīm. Par prioritāti vajadzētu kļūt
Savienības kodola stiprināšanai.

2. Paplašināšanās noslēgšana rada iespaidu,
ka ES ir kļuvusi uz iekšu vērsta, tādējādi
samazinot savu ietekmi, tai skaitā Tuvajos
Austrumos.

1. ES valstu pievilkšanas spēks var veicināt
ļoti būtiskas izmaiņas kaimiņvalstīs;

1. Pašreizējās kandidātvalstis nebūs
apmierinātas ar otrās šķiras attiecībām ar
ES, tās vēlas būt pilntiesīgas dalībvalstis.
Tas draud palielināt negatīvu attieksmi
pret ES un radīt pretreakciju tā vietā, lai
sekmētu šo valstu reformas un attīstību;

2. Efektīvāk ir izveidot spēcīga „kodola”
Savienību un ļaut kaimiņvalstīm gūt labumu
no konkrētiem ES aspektiem, nekā mēģināt
integrēt pārāk daudz valstu pārāk ātri

2. Jo lielāka būs ES, jo vairāk ekonomisko un
politisko ieguvumu.

1. Paplašināšanās perspektīva ir spēcīgs
līdzeklis, lai popularizētu ES intereses
un vērtības, tādēļ ir svarīgi neapturēt
paplašināšanās procesu;
2. Tādas valstis kā Turcija ir tālu no gatavības
pievienoties ES, bet durvis nevajadzētu
aizvērt. Ir svarīgi, lai visi dalības
nosacījumi tiktu izpildīti. Tas var prasīt
laiku.

1. Paplašināšanās sarunu ātruma
samazināšana var apdraudēt pozitīvo
attieksmi pret ES kandidātvalstīs un
mazināt pamudinājumus ieviest politiskās
un ekonomiskās reformas;
2. ES kapacitāte jaunu dalībvalstu
integrēšanai tika deformēta ar nesenajām
paplašināšanām. Turpmākajām
paplašināšanām vajadzētu notikt piesardzīgi
un pakāpeniski.

Dalības kritēriji ir stingri un
tiek precīzi piemēroti
Atklāta paplašināšanās
ES vajadzētu steigties
uzsākt sarunas ar valstīm,
kas vēlas būt dalībvalstis,
tik ātri, cik vien iespējams.
Kandidātu saraksts ir
atvērts.
Uzņemšanas kritēriji
ir pietiekami elastīgi,
lai neatbaidītu jaunus
pieteikumus.
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1. Šis ir visspēcīgākais pamudinājums
ekonomiskām un politiskām reformām
kandidātvalstīs. Jaunas dalībvalstis
palielina ES vienotā tirgus izmēru, veicina
ekonomisko izaugsmi, nodrošina zemākas
darbaspēka izmaksas, tādā veidā novēršot
nepieciešamību pārcelties ārpus Eiropas;
2. Jo lielāka ES, jo tā var būt varenāka uz
starptautiskās skatuves;

1. ES pēdējo četru gadu laikā jau ir izgājusi
cauri divām paplašināšanām: tagad ir laiks
konsolidēties;
2. Turpmāka paplašināšanās padarītu Eiropu
pārāk atšķirīgu labklājības, etniskās
piederības, reliģijas, kultūras un izglītības
ziņā. Ir laiks definēt ES robežas;
3. Turcijas uzņemšana palielinātu turku
migrāciju uz ES valstīm.

3. Turcijas uzņemšana ES varētu palīdzēt
Tuvajiem Austrumiem, radot tiltu starp
Eiropu un Islāma pasauli.
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Darbības līmenis - vispasaules miers un drošība
Ko ES dara šodien

Fakti

Šobrīd ārējās attiecības ir būtībā dalībvalstu kompetencē. Tomēr ES loma laika gaitā ir
attīstījusies.

19 no ES dalībvalstīm ir
NATO dalībvalstis.

Tā kā Savienība ir paplašinājusies, tai ir jādefinē attiecības ar pārējo pasauli. Tādēļ tā kopš
1993. gada ir attīstījusi Kopējo ārējo un drošības politiku (KĀDP), kas atļautu ES veikt
kopīgu darbību šai jomā. 1999. gadā tika iecelts Augstais Pārstāvis ārējai un drošības
politikai.

Kopā ar Ķīnu, Krieviju un
ASV, Apvienotā Karaliste un
Francija ir pastāvīgie biedri
ANO Drošības Padomē.

ES nav Eiropas armijas ar centrālu pavēlniecību, bet ES dalībvalstu armijas tiek
ieskaitītas starp pasaulē vislabāk aprīkotajām. ES valstis spēlē nozīmīgu lomu
Ziemeļatlantijas Līguma organizācijā (NATO).
ES sniedz finansiālu atbalstu īpašām starptautiskām iniciatīvām (piemēram, ANO
civilajai administrācijai Kosovā, Palestīnas Autoritātei). 2003. gadā Rietumbalkānos un
Centrālajā Āfrikā ES uzsāka pirmās misijas jaunās ES aizsardzības un drošības politikas
ietvaros.
ES ir kopēja tirdzniecības politika, kas ir ekskluzīva kompetence: dalībvalstis pašas nevar
izlemt par savām tirdzniecības politikām neatkarīgi no ES.
ES nodrošina palīdzību attīstības valstīm. Savienība var atlikt vai anulēt tirdzniecību vai
palīdzību, ja partnervalsts neievēro cilvēktiesības.
ES arī ir attīstījusi „kaimiņpolitiku” ar valstīm Ziemeļāfrikā, Tuvajos Austrumos,
Balkānos un Austrumeiropā. Tā ir veidota uz savstarpējas vienošanās pamata ievērot
demokrātiju, cilvēktiesības, likuma varu, labu pārvaldību, tirgus ekonomikas principus un
ilgtspējīgu attīstību.

ES valstis kopā ir pasaulē
lielākais eksportētājs un otrais
lielākais importētājs aiz ASV.
Kopā ņemot, ES un tās 27
dalībvalstis sniedz vairāk
palīdzības nabadzīgajām
valstīm nekā jebkurš cits
donors.
ES dalībvalstu mērķis ir
iztērēt apmēram 1% no
kopējā budžeta svešzemju
atbalstam. Kopā ar ES, tās
sniedz aptuveni divreiz vairāk
atbalsta nekā ASV.

Es ir diplomātiskas pārstāvniecības ārvalstīs. Daži uzskata, ka Francijas un Apvienotās
Karalistes vietā Apvienoto Nāciju drošības padomē vajadzētu būt ES.

Daži uzskata, ka ar koordinēšanu vien nepietiek, ka Savienībai nav pietiekami spēcīgu līdzekļu vai pietiekami saskaņotas
stratēģijas, lai stātos pretī vispasaules drošības problēmām.
Citi uzskata, ka šīs tēmas būtu jāatstāj dalībvalstu ziņā, kas ir labākā situācijā, lai stātos pretī šiem jautājumiem.

Cik lielā mērā lēmumi par ārējo attiecību jautājumiem būtu jāpieņem ES vai individuālām dalībvalstīm?
Ar cik plašu - ja vispār - koordinēšanu un konsultēšanu?
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Rītdienas Eiropa

Šodien

Argumenti Par Argumenti Pret
Pieeja nr. 1
ES pieņem
kopējus
lēmumus

1. Lēmumu pieņemšana par globālo drošību
ES līmenī ir daudz varenāks spēks nekā,
ja individuālas dalībvalstis darbojas vienas
pašas;
2. Tas rada solidaritāti starp dalībvalstīm,
saskaroties ar konkurējošām citu valstu
stratēģijām;
3. Tas rada iespēju attīstīt saskaņotu ES līmeņa
ekonomiskās un sociālās politikas veidošanu,
no kuras būs ieguvums visiem ES pilsoņiem.

Pieeja nr. 2
Vairāku ātrumu

Pieeja nr. 3

f

Atbalsts,
koordinēšana,
papildu
darbība

Pieeja nr. 4
Nekāda ES
loma
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1. Šī pieeja parāda cieņu pret nacionālo
autonomiju. Individuālas valstis var izlemt
sadarboties ar citiem, ja tās uzskata to par
pieņemamu;
2. Katrai valstij ir īpašas vajadzības un spējas,
un tai vajadzētu būt spējīgai izlemt, cik daudz
vai maz sadarboties ar citām dalībvalstīm.
1. Īstenībā jau šobrīd dalībvalstis dažreiz
informatīvi koordinē savu darbību, un tas
darbojas pietiekami labi;

1. Ir nereāli gaidīt, ka dalībvalstis spēs vienoties
par kopēju pieeju. Prioritāšu un stratēģiju
atšķirības ir pārāk lielas;
2. Tas draud radīt pārāk lielu centralizāciju
Briselē un politiskos saspīlējumus starp
dalībvalstīm;
3. Tas var samazināt valstu suverenitāti. Tas
aizkavē valdības no politiku veidošanas, kuras
tās zina, ka būtu labākās viņu iedzīvotājiem.

1. Bez efektīvas koordinēšanas Eiropas loma
pasaulē tiks samazināta. Eiropas valstīm
trūkst varas, lai darbotos vienas pašas uz
pasaules skatuves;
2. Pastāv risks, ka dažas valstis neko nedarot gūs
tos pašus labumus uz citu valstu pūļu rēķina.

1. Šī pieeja nerada saskaņotas un ilgtermiņa
starptautiskas stratēģijas, kas tiešām varētu
padarīt ES par globālo spēlētāju;

2. Tas atļauj darbības (piemēram, miera
uzturēšanas operācijas vai rekonstruēšanas
darbības pēc-konflikta zonās), kad ES valstis
par tām ir vienojušās, bez nepieciešamības
panākt kompromisu attiecībā par nacionālo
neatkarību.

2. Kad priekšroka tiek dota skaidrai
koordinēšanai, nevis kopējai lēmumu
pieņemšanai, pastāv pārāk daudz vilinājumu
dažām valstīm nedarīt neko, tai pat laikā
saņemot tos pašus labumus, un vienkārši
nostādīt savas individuālās intereses
potenciāli uz citu valstu rēķina.

1. Katrai dalībvalstij ir savas prioritātes attiecībā
uz globāliem jautājumiem. Tādēļ nacionālās
valdības vislabāk zinās, kā rīkoties;

1. Ja vien ES valstis nedarbojas kopā, tās nevar
gaidīt, ka spēs mainīt notikumus pasaulē, jo
dalībvalstis ir pārāk mazas, lai spētu būtiski
ietekmēt tādus spēkus kā ASV, Krievija un
Ķīna;

2. Karaspēka nodošana militārai darbībai ir tik
nopietns un pamatīgs lēmums, ka būtu jāatstāj
tikai un vienīgi nacionāli vēlēto valdību
rokās.

2. Pastāv tieša saikne starp ES iekšējo attīstību
un tās starptautisko darbību. Iekšējā
koordinēšana nevar būt efektīva nepastāvot
koordinēšanai ārpus ES.
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Kur es varu iegūt papildu informāciju un uzdot jautājumus?
Par iniciatīvu:
www.tomorrowseurope.eu
Tālrunis: + 32 2 229 11 59

f Izsaki savu viedokli YAHOO! Answers
Angliski:

http://uk.answers.yahoo.com

Vāciski:

http://de.answers.yahoo.com

Franciski:

http://fr.answers.yahoo.com

Itāļu valodā:

http://it.answers.yahoo.com

Spāņu valodā:

http://es.answers.yahoo.com

f Lai sekotu līdzi pašreizējiem ES notikumiem, mēs iesakām mediju portālu EurActiv:
ES:

http://www.euractiv.com/en/ Angliski
http://www.euractiv.com/fr/

Franciski

http://www.euractiv.com/de/ Vāciski
Bulgārija:

http://evropa.dnevnik.bg/

Čehija:

http://www.euractiv.cz/

Francija:

http://www.euractiv.fr/

Ungārija:

http://www.euractiv.hu/

Polija:

http://www.rzeczpospolita.pl/europa/

Rumānija:

http://www.euractiv.ro/

Slovākija:

http://www.euractiv.sk/

f Politiskās partijas Eiropas Parlamentā:
z

Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa: http://www.epp-ed.eu

z

Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā: http://www.socialistgroup.eu

z

Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa: http://www.alde.eu/

z

Nāciju Eiropas grupa: http://www.uengroup.org

z

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa: http://www.greens-efa.org

z

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa: http://www.guengl.eu

z

Identitātes, Tradīciju un Suverenitātes grupa: http://www.its-pe.eu

z

Neatkarības/demokrātijas grupa: http://indemgroup.org/
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Rītdienas Eiropu ir
projekts, ko iniciē un
koordinē Notre Europe,

Tā saņem atbalstu no:
Partneri organizēšanā:

Sponsoriem:

Partneriem:

Eiropas Komisija
saskaņā ar plānu D
To vada Eiropas
Parlaments un Eiropas
Ekonomikas un Sociālo
lietu komiteja

Par informatīvo viedokļu apmaiņas metodi Deliberative Polling ®
Informatīvā viedokļu apmaiņas metode Deliberative Polling ® ir sabiedriskās apspriedes process, kurā tiek apspriesti zinātniski piemēri gan pirms,
gan pēc tam, kad bijusi iespēja nopietni pārrunāt jautājumus. Šo procesu pirmoreiz 1988. gadā izstrādāja profesors James S. Fishkin. Tā pielietošana
valstīm visā pasaulē notikusi sadarbībā ar profesoru Robert C. Luskin. Viņi ir vadījuši projektus ar dažādiem partneriem ASV, Lielbritānijā, Austrālijā,
Kanādā, Dānijā, Itālijā, Bulgārijā, Ungārijā, Ķīnā un Ziemeļīrijā.
Deliberative Polling ® ir James S. Fishkin tirdzniecības zīme. Jebkādi ieņēmumi no tirdzniecības zīmes tiek izmantoti, lai atbalstītu izpēti Padomdevēj
Demokrātijas Centrā, Stanford Universitātē.
Vairāk par informatīvās viedokļu apmaiņas metodi Deliberative Polling ® meklējiet: http://cdd.stanford.edu

Dokumentu rakstījusi Notre Europe ar ES Padomes par ārējām attiecībām, Euractiv, Eiropas politikas studiju centru, European din România
institūtu, Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS, Renaud DEHOUSSE, Liberālo Stratēģiju centru, Nyt Europa, Real Instituto Elcano de Estudios
Internacionales, E3G palīdzību
Šī dokumenta oriģinālā versija tika rakstīta angliski. Tulkotās versijas var atšķirties.
Pabeigts 2007. gada 7. septembrī.
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