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1. Iedvesmojoša Eiropa:
STRATĒĢISKAIS IETVARS UN
PREZIDENTŪRAS PRIORITĀTES
EIROPA TĀS IEDZĪVOTĀJIEM
2015. gada pirmajā pusē Latvija ir prezidējošā
valsts Eiropas Savienības Padomē. Šobrīd
Eiropas Savienība turpina saskarties gan ar
tūlītējiem, gan ar ilgtermiņa izaicinājumiem
nodrošinot iedzīvotāju vajadzības. Eiropas
Savienībai (ES) ir jāturpina darboties tās
iedzīvotāju interesēs, vairojot to labklājību
un drošību.

ES savā vēsturē ir gājusi cauri daudzām
pārmaiņām kļūdama arvien spēcīgāka un
pārtikušākai, piedāvājot saviem pilsoņiem
un uzņēmumiem drošu, paredzamu un
taisnīgu politisko un ekonomisko vidi. Šodien
Eiropai ir jārīkojas prasmīgi, lai atjaunotu
ekonomisko izaugsmi, veicinātu investīcijas
un radītu jaunas darbavietas. ES ir jāizmanto
digitālās iespējas, jāveicina atjaunojamo
enerģijas resursu izmantošana un jāatbalsta
vides aizsardzības politika, kā arī jāattīsta
Vienotais tirgus un rūpniecība. Visbeidzot,
Eiropai ir jārīkojas, lai garantētu tās iedzīvotāju
drošību un vairotu mieru un pārticību gan ES
robežās, gan ārpus tām.

Mūsu kopējais uzdevums ir attīstīt Eiropas
Savienību, kas veidota, balstoties uz tādām
kopīgām vērtībām kā miers, brīvība,
demokrātija, cilvēktiesības, likuma vara un
solidaritāte. Eiropai ir jākalpo par iedvesmas
avotu ne tikai eiropiešiem, bet arī kopienām
aiz ES robežām. Latvijas gatavība stiprināt
Eiropas Savienību, tās institūcijas un tās
politiku sakņojas šajās vērtībās, kā arī Eiropas
identitātes saglabāšanā un ES kopīgās
nākotnes apzināšanā. Latvija ir apņēmusies
vadīt Padomes darbu profesionāli un godīgi.
Tikai kopējiem centieniem un apvie
nojot
spēkus, Eiropa spēs stāties pretī mūsdienu
globalizētās pasaules iespējām un izaicinā
jumiem.

Tādējādi Latvija kā prezidējošā valsts
nodrošinās, ka Padome sniedz savu ieguldī
jumu Eiropadomes 2014. gada jūnija “Savie
nības stratēģiskā programma pārmaiņu laikā”
uzstādīto mērķu sasniegšanā, un ņemot
vērā trio prezidentūras programmu Latvijas
prezidentūra koncentrēsies uz trim gal
venajām prioritātēm: konkurētspējīga Eiropa,
digitāla Eiropa un iesaistīta Eiropa.

3

1. Iedvesmojoša Eiropa:
STRATĒĢISKAIS IETVARS UN
PREZIDENTŪRAS PRIORITĀTES
A. KONKURĒTSPĒJĪGA EIROPA

spējas pārbaužu lietojums. Efektīvāks un mērķ
tiecīgāks regulējums nozīmē cilvēkresursu un
finanšu resursu koncentrēšanu uz galvenajiem
mērķiem: izaugsmi, darbavietu izveidi un kon
kurētspēju.

Eiropai ir jāsekmē tās uzņēmējdarbības poten
ciāls, veicinot investīcijas jaunos konkurētspē
jīgos produktos un pakalpojumos. Konkurēt
spējīgas rūpniecības un apkalpojošās nozares
attīstīšana ir vienīgais veids, kā Eiropa var vei
cināt jaunu darbavietu radīšanu un attiecīgi arī
sociālo kohēziju. Balstoties Latvijas pašas piere
dzē mēs zinām, ka tas ir iespējams, ja veic efek
tīvas strukturālās reformas, paralēli nodrošinot
izaugsmi veicinošas investīcijas. Ņemot šo vērā,
Latvija apņemas paātrināt Padomes procedū
ras attiecībā uz Eiropas Investīciju plānu, kuru
mērķis ir atbrīvot valsts un privātās investīcijas
reālajā ekonomikā. Prezidentūra turpinās dar
bu pie administratīvo šķēršļu mazināšanas un
Vienotā tirgus attīstības, lai kāpinātu uzņēmēj
darbības aktivitāti. Tas arī ļaus Eiropai patiesi
iegūt no investīciju labumu vairojošā efekta.

Jau vairākus gadus ir bijusi skaidra vajadzība
pēc Enerģētikas Savienības, un ES ir beidzot
jārealizē šī iecere. Ir jāizveido Enerģētikas poli
tika, kas balstīta solidaritātē, uzticībā un drošī
bā. ES iegūtu no labāk integrētas enerģētikas
infrastruktūras un uzlabotas pārvaldības, it
īpaši plašāk izmantojot reģionālās pārval
dības principu visā Eiropas Savienībā. ES arī
nepieciešama stabila enerģētikas diplomātija
attiecībās ar ārējiem piegādātājiem, atjauno
jamās enerģijas pastiprināta izmantošana un
energoefektivitātes pasākumu ieviešana.

B. DIGITĀLA EIROPA
Strauji augošā informācijas tehnoloģiju nozare
sniedz nebijušas iespējas, kas var sekmēt gudru,
ilgtspējīgu un integrējošu ES izaugsmi. Taču tās
rada arī izaicinājumus, kuri laikus jāpārvar, lai
šīs iespējas varētu izmantot. Tirgojot preces
un pakalpojumus internetā, Eiropa var gūt
arī ekonomisku labumu, tostarp radot jaunas
darbavietas. Prezidentūras prioritāte ir patiesi
digitālas Eiropas izveide, veltot īpašu uzmanību
uzticības viešanai Digitālajam vienotajam
tirgum, valsts sektora digitalizācijai, kā arī
drošības veicināšanai digitālajā vidē. Jāturpina
racionalizēta un uzlabota ES digitālo spēju
izmantošana. Prezidentūra centīsies pabeigt
sarunas un vienoties par normatīvo aktu
priekšlikumiem, kas pašlaik tiek apspriesti.

Prezidentūra sekmēs saskaņotu un efektīvu
darbu pie Eiropas pusgada, kura pamatā ir
jābūt atjaunotās stratēģijas “Eiropa 2020”
mērķiem. Tiks strādāts, lai nodrošinātu
pilnvērtīgu Padomes lomu šajā daudzpusējā
procesā. Prezidentūra atbalsta Eiropas
Komisijas idejas par racionalizētu Eiropas
pusgada procesu ar mērķi nodrošināt visu
dalībvalstu, valstu parlamentu un ieinteresēto
pušu atbilstošu iesaisti diskusijās par
konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem.
Prezidentūra prioretizēs darbu pie Vienotā tirgus stiprināšanu, turpinot strādāt pie neizska
tītajiem II Vienotā tirgus akta priekšlikumiem,
uzturot un sekmējot Eiropas Savienības četras
brīvības. Prezidentūra plāno uzsākt diskusijas
par gaidāmo Iekšējā tirgus stratēģiju attiecībā
uz precēm un pakalpojumiem, tādējādi veici
not nozares un saistīto pakalpojumu sektoru
konkurētspēju. Prezidentūras pamatprincips
būs labāks regulējums un plašāks konkurēt

Prezidentūra pievērsīs uzmanību stiprāka
un saskaņotāka datu aizsardzības ietvara
izveidei. Prioritāte būs vienošanās panākšana
par Vispārīgo datu aizsardzības regulu un
direktīvu. Drošība šī jēdziena plašākajā nozīmē
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tiks uzlabota, ieviešot ES Kiberdrošības
stratēģiju un noslēdzot sarunas par Tīklu un
informācijas drošības direktīvu (NIS).

Austrumu partnerības samita laikā Rīgā ir jā
sūta nepārprotams signāls, kas apstiprinātu
ES stratēģisko atbalstu Eiropas kaimiņattiecī
bu politikai. Pārskata procesam jārada iespēju
ES izstrādāt elastīgākas un iekļaujošas pieejas
visām ES partnervalstīm, kas balstītos uz da
žādību un uzsvaru uz kopīgu dalību procesos.

Prezidentūra cer uz savlaicīgu Digitālā vienotā
tirgus stratēģijas publicēšanu un veltīs tai
īpašu uzmanību, rīkojot atbilstošas diskusijas
Padomē, kā arī neformālos pasākumos.
Tiešsaistes robežu nojaukšana un ātra
labvēlīgāku apstākļu nodrošināšana tādiem
tiešsaistes pakalpojumiem kā maksājumi
un datu pārvaldība nodrošinās pārrobežu
digitālās tirdzniecības attīstību.

ES ārējās attiecības ietver arī apņemšanos
stiprināt transatlantisko partnerību, vis
pirms jau iespēju robežās cenšoties noslēgt
sarunas par vērienīgu, visaptverošu un sav
starpēji izdevīgu Transatlantiskās tirdzniecī
bas un ieguldījumu partnerības (TTIP) līgumu
līdz 2015. gada beigām, kā arī attiecību uzla
bošanu ar citiem stratēģiskajiem partneriem.
Prezidentūra vēlas noslēgt ES un Kanādas
visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības
nolīgumu, turpināt pārrunas par ES un Japā
nas brīvās tirdzniecības līgumu, kā arī turpināt
īstenot paplašinātus un visaptverošus brīvās
tirdzniecības nolīgumus ar Gruziju, Moldovu
un Ukrainu (DCFTA).

Prezidentūra arī centīsies rast kompromisu
par Telekomunikāciju tirgus pakotni. Pa
matprincips būs rast līdzsvaru starp augstu
pakalpojumu kvalitāti un saprātīgu cenu pa
tērētājiem. Lai turpinātu Eiropas digitalizēša
nu, ES jākļūst “digitālai pēc noklusējuma”.
Tādēļ Prezidentūra aktualizēs diskusijas par
digitālajām prasmēm un nākamajiem soļiem
e-pārvaldības sekmēšanā. Uzmanība tiks vel
tīta arī sadarbspējas aspektiem, vietņu pieeja
mībai un valsts sektora digitālai pārveidošanai
ar mērķi padarīt to efektīvu un novatorisku.

Latvija ir ieinteresēta ES un Centrālāzijas
stratēģijas pārskatā, un ES iesaistīšanās
reģionā var tikt veicināta, organizējot diskusijas
par drošību, robežkontroli, energoresursu
piegādi un izglītības apmaiņu, vienlaikus
paturot prātā arī pilsoniskās sabiedrības
intereses un cilvēktiesības.

C. IESAISTĪTA EIROPA
Eiropas Savienībai ir pienākums pilnvērtīgi un
aktīvi iesaistīties globālo jautājumu risināšanā.
Konfliktiem pietuvojoties ES robežām, situācija
mūsu reģionā joprojām ir pilna izaicinājumiem.
Tādēļ kā prezidentūra Latvija pilnībā atbalstīs
Savienības Augstās pārstāves ārlietās un
drošības politikas jautājumos un Eiropas Ārējās
darbības dienesta (EĀDD) centienus.

2015. gads sniedz unikālu iespēju ES un tās
dalībvalstīm veicināt ambiciozas, mainīgas un
iekļau
jošas attīstības dienaskārtības laikpos
mam pēc 2015. gada apstiprināšanu, jo ES
pašlaik ieiet jaunā starpvaldību sarunu fāzē par
universāliem ilgtspējīgas attīstības mērķiem
un attīstības finansēšanu. Dzimumu līdztie
sības un sieviešu iespēju palielināšanas jautā
jums tiks īpaši izcelts kā tematisks uzstādījums
attīstības sadarbības jomā.

Eiropas kaimiņattiecību politika (EKP) ar
tās Austrumu un Dienvidu dimensijām ir ne
pārtrauktas iesaistīšanās politika un ES ārējo
attiecību prioritāte. EKP attiecīgi ir jāstipri
na ar gaidāmā vispusīgā pārskata palīdzību.

5

1. Iedvesmojoša Eiropa:
STRATĒĢISKAIS IETVARS UN
PREZIDENTŪRAS PRIORITĀTES
Prezidentūra arī turpmāk atbalstīs ES
paplašināšanās politiku, kas veicina savstarpējo
labumu, ko sniedz miers, demokrātija,
drošība un labklājība Eiropā. Iedzīvotāji cer
uz uzlabojumiem ES darbībā un tādēļ, lai

attaisnotu iedzīvotāju cerības, Prezidentūra
ir pilnībā apņēmusies stiprināt lēmumu
pieņemšanas procesu Eiropas Savienībā un
uzlabot iestāžu sadarbību spēkā esošo līgumu
ietvaros.
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2. Integrēta Eiropa:
PADOMES KONFIGURĀCIJU
PROGRAMMA
A. Vispārējās lietas
ES priekšā ir virkne izaicinājumu saistībā ar šā brīža pašmāju politiskajiem, ekonomiskajiem un
starptautiskajiem notikumiem. Ekonomikas atveseļošanās nav iedomājama bez pieaugošas
konkurētspējas un lielākas nodarbinātības visā ES. Lai to panāktu, būs ļoti svarīgi 2015. gadā
sākt izmantot kohēzijas politikas instrumentus kā galveno dzinējspēku ieguldījumiem un
ekonomikas stiprināšanai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai Eiropā. Pēc krīzes ekonomikas
atdzīvināšanā svarīga loma ir tādiem instrumentiem kā Eiropas pusgads, stratēģija “Eiropa
2020” un makroreģionu stratēģijas. Prezidentūras rūpēsies arī par to, lai ES paplašināšanās
politika turpinātu veicināt Eiropas politisko stabilitāti un ekonomisko labklājību. Prezidentūra
sekmēs kiberdrošību kā būtisku informācijas tīklu drošības un atvērtības uzturēšanas elementu,
kas ļautu uzplaukt Eiropas digitālajai videi.
Apzinoties kohēzijas politikas nozīmi sociālo
un ekonomisko atšķirību mazināšanā un iz
augsmes veicināšanā, viena no Prezidentūras
prioritātēm būs nodrošināt, ka ir izpildīti visi
priekšnosacījumi, lai bez problēmām varētu
uzsākt jaunās darbības programmas. Prezi
dentūra arī sekmēs diskusijas par jaunākajiem
programmu (no 2014. līdz 2020. gadam) re
zultātiem un to izvērtējumu. Eiropas Savie
nības Teritoriālās attīstības programmas
2020. gadam vidusposma pārskats kalpos par
Prezidentūras programmu reģionālās politikas
jomā. Prezidentūra pievērsīs īpašu uzmanību
mazo un vidējo pilsētu teritoriju lomas stip
rināšanai ES pilsētprogrammas ietvaros. Tiks
rīkotas debates, balstoties uz integrētu pieeju
konkrētu izaicinājumu pārvarēšanai un rīcībai,
lai panāktu progresu stratēģijas “Eiropa 2020”
mērķu sasniegšanā.

Prezidentūra ir apņēmusies pielikt visas pū
les, lai veicinātu darbavietu izveidi un izaug
smi, un vēlas sasniegt stratēģijas “Eiropa
2020” mērķus. Ir skaidrs, ka ir jārod veids,
kā novērst ieviešanas nepilnības, un tas pra
sīs pūles no visiem iesaistītajiem. Eiropas
pusgadam Latvijas prezidentūras laikā būs
piektais cikls. Tas ir pierādījis savu lomu eko
nomiskās un fiskālās politikas koordinēšanas
uzlabošanā ES. Prezidentūra ir iesniegusi rī
cības plānu, kas ietver gan Eiropas pusgada,
gan stratēģijas “Eiropa 2020” vidusposma
pārskatu. Tādēļ Prezidentūra rīkosies ar mēr
ķi veicināt labi organizēta Eiropas pusgada
norisi un nodrošinās, ka Padome pilda savu
lomu daudzpusējā procesā. Uz gudras, ilg
tspējīgas un integrējošas ekonomikas vei
došanu un politiku konsolidēšanu vērstās
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšana
ir atslēga uz pilnīgu atgūšanos no ekonomis
kās un finanšu krīzes, uz Savienības izaug
smes veicināšanu, uz Savienības uzlabotu
spēju radīt vairāk jaunu darbavietu un digitā
lo iespēju izmantošanu, uz pamattiesību aiz
sardzību un uz pilnīgu ES lomas īstenošanu
strauji mainīgajā pasaulē. Tādēļ Prezidentūra
turpinās strādāt pie stratēģijas pārskatīšanas,
par ko Eiropadome lems martā, balstoties uz
2015. gada sākumā gaidāmajiem Komisijas
priekšlikumiem.

Atzīstot pievienoto vērtību, ko var sniegt
makroreģionu stratēģijas, Prezidentūra
apņemas turpināt darbu pie makroreģionu
stratēģiju iniciatīvām. Latvijas pilsētā Jūrmalā
2015. gada jūnijā tiks rīkots ES stratēģijas
Baltijas jūras reģionam 4. ikgadējais forums,
kurā īpaša uzmanība tiks pievērsta digitālajai
starpsavienojamībai, kultūrai, veselībai, telpis
kai plānošanai un energoefektivitātei Baltijas
jūras reģionā. Secīgi plānota arī ES stratēģija
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Donavas reģionam un ES stratēģijas Adrijas
un Jonijas jūras reģioniem ieviešana, gaidot
Eiropas Komisijas priekšlikumu par ES stratēģiju
Alpu reģionam līdz 2015. gada jūnijam.

par Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas
turp
mākajiem finanšu ieguldījumiem, lai
samazinātu sociālās un ekonomiskās atšķi
rības EEZ. Cieši sadarbojoties ar EĀDD, īpaša
uzmanība tiks pievērsta ES attiecībām ar Šveici.
Tāpat Prezidentūra turpinās sarunas par ES
attiecībām ar Andoru, Monako un Sanmarīno,
jo īpaši pārrunas par vienu vai vairākiem
asociācijas nolīgumiem.

ES institucionālā pāreja tika veiksmīgi pabeig
ta 2014. gadā. Tiek īstenots jaunais likumdoša
nas cikls. Prezidentūra aktīvi strādās pie kons
truktīvas iestāžu sadarbības veicināšanas esošā
līguma ietvaros. Prezidentūra ciešā sadarbībā
ar jauno Augsto pārstāvi un EĀDD rūpīgi sekos
EĀDD pārskata procesā noteikto reformu īste
nošanai. Tāpat Prezidentūra turpinās darbu, lai
pabeigtu procesu saistībā ar ES pievienošanos
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsar
dzības konvencijai, kā arī darīt visu iespējamo,
lai veicinātu Eiropas Savienības Vispārējās tie
sas reformu, kuras mērķis ir paātrināt tiesve
dības procesu un samazināt neizskatīto lietu
skaitu.

Kiberdrošībai ir izšķiroša nozīme informāci
jas tīklu drošības un atvērtības uzturēšanā, lai
ļautu Eiropas digitālajai videi uzplaukt. Nepie
tiekami un nepilnīgi integrēti centieni aizsar
gāt datus, informāciju un tīklus mazina uzticī
bu tiešsaistes darbībām, kavē Digitālā vienotā
tirgus evolūciju un pastiprina draudus izšķiroši
svarīgai infrastruktūrai. Kolektīvos centienus
apkarot kibernoziedzību un pasargāt pilsoņu
privātumu vajadzētu pastiprināt ar individuālo
atbildību, veidojot drošu kibertelpu. Preziden
tūra centīsies stiprināt Eiropas starpvalstu sa
darbību, lai pasargātu valsts un privāto sektoru
no nelikumīgas ielaušanās un krāpšanas, tieco
ties uz ES kiberdrošības stratēģijas mērķiem.

Norādot uz paplašināšanās politikas stratēģis
ko nozīmi Eiropas politiskās stabilitātes un eko
nomiskās labklājības veicināšanā, Prezidentūra
apņemas veicināt uzsāktās pievienošanās saru
nas ar Melnkalni, Serbiju un Turciju, lai panāktu
ilgstošu turpmāko progresu. Prezidentūra īste
nos paplašināšanās politiku, pamatojoties uz
nosacījumu izpildes principu un katras konkrē
tās kandidātvalsts nopelniem kritēriju ievēro
šanā. Šie apsvērumi būs pamatā Prezidentūras
darbam pie citu Rietumbalkānu valstu Eiropas
perspektīvas veicināšanas atbilstoši to integrā
cijas pakāpei, par galīgo mērķi nosakot pievie
nošanos Eiropas Savienībai.

Apzinoties to, cik liela nozīme ir kodoldrošībai
un aizsardzībai pret radiāciju, Prezidentūra
atbalstīs iniciatīvas un darbības preventīvo
pasākumu stiprināšanai starptautiskā un
Eiropas mērogā. Prezidentūra turpinās
diskusijas par likumdošanas priekšlikumiem
un vērsīs centienus uz ES nostājas izstrādi
un ES pārstāvību Kodoldrošības konvencijas
diplomātiskajā konferencē un Kopējās lietotās
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu
drošas pārvaldības konvencijas 5. pārskata
sanāksmē. Šajā darbā tiks ņemtas vērā
Fukušimas kodolnegadījumā gūtās mācības un
Eiropas kodolspēkstacijās veikto stresa testu
rezultāti.

Prezidentūra strādās pie attiecību stiprināšanas
ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ)/Eiropas
Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA)
valstīm kopīgo interešu jomās, lai nodrošinātu
iekšējā tirgus viendabību. Turpināsies diskusijas

8

2. Integrēta Eiropa:
PADOMES KONFIGURĀCIJU
PROGRAMMA
B. Ārlietas
Prezidentūra pilnībā atbalstīs Augstās pārstāves kā Ārlietu padomes prezidentes lomu un funk
ciju Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanā un ES ārējo darbību koordinēšanā.
Prezidentūra turpinās atbalstīt centienus stiprināt sadarbību starp ES un tās stratēģiskajiem
partneriem, it īpaši ar ASV un citām līdzīgi domājošām valstīm gan tirdzniecības, gan drošības
jomā. Tāpat Prezidentūra sekmēs ES sadarbību ar Austrumu partnerības un Centrālāzijas vals
tīm un strādās pie ilgtspējīgas attīstības programmas laikposmam pēc 2015. gada.
Eiropas kaimiņattiecību politika nemainīgi
paliks būtiska ES attiecību veidošanai ar kai
miņvalstīm. Notiekošie konflikti un nestabili
tāte plašākos kaimiņreģionos rada pamatu no
pietnām bažām, tādēļ kaimiņvalstīm vairāk kā
jebkad iepriekš nepieciešama ES uzmanība un
atbalsts. Latvija atbalstīs Augsto pārstāvi ES un
tās dalībvalstu centienus veicināt ES politikas
efektivitāti, risinot politiskos un drošības jautā
jumus austrumu un dienvidu kaimiņreģionos.
Latvija atbalstīs visaptverošu EKP pārskatīšanu,
kā rezultātā EKP būtu jākļūst efektīvākai, liekot
lielāku uzsvaru uz diferenciāciju, vēršoties pie
partnervalstīm.

jas, cilvēktiesību, runas brīvības un likuma va
ras principiem.
Latvija atbalstīs arī Augstās pārstāves centie
nus stiprināt ES iesaisti Centrālāzijā, jo uzska
ta, ka ir nepieciešams palielināt ES redzamību
šajā reģionā. Latvija visiem spēkiem palīdzēs
veicināt ES un Centrālāzijas dialogu un sadar
bību būtiskajās jomās – enerģētika, transports,
ilgtspējīga attīstība, likuma vara un izglītība.
Šajā saistībā izšķiroša nozīme būs ES un Cen
trālāzijas stratēģijas pārskatīšanai 2015. gada
sākumā. Tāpat lielāku ES uzmanību prasīs
starptautisko drošības spēku klātbūtnes sama
zināšana Afganistānā 2015. gadā un palīdzības
sniegšana Centrālāzijas valstīm, lai pārvarē
tu terorisma, robežu drošības un narkotiku
kontrabandas jomas izaicinājumus. Šajā ziņā
izšķiroša nozīme būs reģionālās sadarbības
programmu īstenošanai (Robežu pārvaldības
programma Centrālāzijā un Centrālāzijas valstu
narkotiku apkarošanas rīcības plāns).

Latvija ciešā sadarbībā ar partneriem turpinās
stiprināt Austrumu partnerību kā integrējošu
platformu un veicinās individuālāku un dife
rencētāku pieeju sadarbībai ar katru no Aus
trumu partnerības valstīm atbilstoši to uzstā
dījumiem. Prezidentūra, kur iespējams, tieksies
pēc ciešākas politiskās asociācijas sadarbību,
ekonomisko integrāciju, uzlabotu tirdzniecību,
mobilitāti, cilvēku savstarpējos kontaktus, izglī
tību un mijiedarbību ar pilsoniskajām sabied
rībām. Latvija sadarbībā ar Eiropadomes pre
zidentu un ES institūcijām 2015. gada 21. un
22. maijā Rīgā rīkos ceturto Austrumu partne
rības samitu. Samits dos iespēju pārskatīt kopš
Viļņā notikušā samita panākto progresu un
noteikt tālāko partnerības ceļu. Latvija atbalstīs
EĀDD turpmākā attiecību veidošanā ar dien
vidu kaimiņreģionu, tādējādi veicinot reģiona
stabilitāti un drošību, balstoties uz demokrāti

Latvija atbalstīs centienus uzlabot Kopējās
drošības un aizsardzības politikas (KDAP)
efektivitāti un redzamību. Darbs ar globāliem
faktoriem, kas tieši vai netieši iespaido valstu
stabilitāti un starptautisko mieru un drošību,
ir kļuvis par vēl neatliekamāku prioritāti. Lat
vija sniegs ieguldījumu sagatavošanās darbos
2015. gada jūnija Eiropadomei un uzsvērs pa
stāvīga drošības un aizsardzības jomas progre
sa nozīmi. Šajā sakarā Latvija uzsvērs nepiecie
šamību turpināt darbu pie civilmilitāro spēju
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efektivitātes uzlabošanas, tostarp pie ES kaujas
grupas un labākas civilmilitārās sadarbības
saistībā ar ES jūras drošības riskiem un drau
diem, kā arī atbalstīs ciešāku civilo un militāro
sadarbību, uzlabojot informētību par kiberdro
šību un aizsardzību. Tāpat Latvija pievērsīs uz
manību Eiropas aizsardzības industrijas izaici
nājumiem un iespējām.

Tirdzniecības nodrošinājuma līguma un citu
Bali pieņemto lēmumu izpildi, kā arī mudinās
uz diskusiju par sasniegtajiem rezultātiem
pēc Bali ministru konferences. Lai paplašinātu
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu, Preziden
tūra veicinās (tostarp, bet ne tikai Alžīrijas,
Azerbaidžānas, Bosnijas un Hercegovinas,
Kazahstānas un Serbijas) uzsāktās sarunas
par pievienošanos PTO. Prezidentūra atbalstīs
gatavošanos PTO Ministru konferencei (MC10)
2015. gadā. Papildus PTO daudzpusējām sa
runām Prezidentūra atbalsta Pakalpojumu
tirdzniecības nolīguma (TiSA), Vides aizsardzī
bas preču līguma noslēgšanu un Ministru pa
ziņojuma par informācijas tehnoloģiju līgumu
(ITA) pabeigšanu.

Latvija uzsvērs fundamentāli svarīgo sadarbī
bu ar tādiem partneriem un organizācijām kā
NATO, ANO un ASV. Īpaša uzmanība jāpievērš
ciešai sadarbībai ar NATO tādās jomās kā spēju
attīstīšana, ātra militārā reaģēšana, un koor
dinētu un savstarpēji papildinošu mācību un
treniņu rīkošana. Latvija akcentēs partnerības
stiprināšanu un sadarbības veicināšanu starp
ES un ASV attiecībā uz izaicinājumiem drošības
jomā. Tāpat Latvija pievērsīs uzmanību dialo
gam un sadarbībai ar Austrumu partneriem
KDAP kontekstā.

Prezidentūra turpinās atbalstīt uzsākto darbu
pie divpusējiem tirdzniecības nolīgumiem,
kuriem piemīt potenciāls sekmēt ārējo tirgus
atvēršanu un sniegt jaunas iespējas Eiropas
uzņēmumiem. Par savas Prezidentūras gal
venajām prioritātēm Latvija uzskata TTIP un
sarunas par Brīvās tirdzniecības nolīgumu ar
Japānu un Vjetnamu. Būs ļoti svarīgi uzsākt
Padziļināta un visaptveroša brīvās tirdznie
cības nolīguma (DCFTA) ar Gruziju, Moldovu
un Ukrainu īstenošanu, virzīt nepieciešamās
procedūras, lai apstiprinātu Visaptverošu eko
nomikas un tirdzniecības nolīgumu ar Kanādu
(CETA) un Divpusējo tirdzniecības nolīgumu
ar Singapūru. Prezidentūra turpinās uzraudzīt
efektīvu ES Vispārinātās priekšrocību sistēmas
(GSP) ieviešanu, it īpaši attiecībā uz GSP+. Pre
zidentūra uzskata, ka ES tirdzniecības politikai
ir jāturpina nodrošināt ES tiesību realizēšanu
atbilstoši pastāvošajiem noteikumiem un jā
veicina uzlabota piekļuve pasaules tirgiem.
Attiecībā uz likumdošanas iniciatīvām Prezi
dentūra strādās visu ES ieinteresēto pušu labā.

Attiecībā uz pretterorisma ārējiem aspektiem
Prezidentūra īpaši pievērsīsies tādu jautājumu
kā ārvalstu kaujinieki, terorisma finansēšana,
radikalizācija un vervēšana terorismam risinā
šanai.
Atvērta un taisnīga ārējā tirdzniecība ir bū
tisks ekonomiskās izaugsmes, konkurētspējas
un nodarbinātības stimulēšanas instruments.
Lielākai tirgus atvērtībai, kā arī pieaugošām
tirdzniecības un investīciju plūsmām ir būtis
ka nozīme izaugsmē un ekonomikas atvese
ļošanā visā ES atbilstoši rūpniecības un citu ES
politiku vajadzībām. Pilnībā atbalstot spēcīgu,
daudzpusēju, noteikumos balstītu tirdzniecī
bas sistēmu, Prezidentūra veicinās Pasaules
Tirdzniecības organizācijas (PTO) daudzpu
sējo sarunu progresu. Lai stiprinātu daudz
pusējo tirdzniecības sistēmu, Prezidentūra
sniegs nepārtrauktu atbalstu Dohas attīstības
programmas (DDA) procesam. Tā veicinās ātru

2015. gadam būs izšķiroša nozīme, lai nonāk
tu pie universālas dienaskārtības ilgtspējīgai
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attīstībai laikposmam pēc 2015. gada un na
badzības izskaušanai. Lai sniegtu visaptverošu
ES ieguldījumu starptautiskajās sarunās, kas
sagatavos to 2015. gada septembrī gaidāma
jam ANO samitam, prezidentūra veicinās jauna
ietvara pieņemšanu, tostarp globāli piemē
rojamus Ilgtspējīgas attīstības mērķus (SDGs),
kas nomainīs Tūkstošgades attīstības mērķus
(MDGs). Prezidentūra uzskata, ka dzimumu
līdztiesība un pilnvērtīgas iespējas sievietēm,
laba pārvaldība, likuma vara, cilvēktiesības un
iekļaujoša, ilgtspējīga izaugsme ir īpaši svarīga
arī saistībā ar Eiropas gadu attīstībai 2015 (EYA
2015). Tāpat Prezidentūra nodrošinās sagata
vošanos vienotai ES nostājai trešajā Starptau
tiskajā konferencē par finansējumu attīstībai,
kas norisināsies 2015. gada jūlijā. Partnerības
līgums starp ES un Āfrikas, Karību jūras un
Klusā okeāna valstu grupu (ĀKK) ir spēkā
līdz 2020. gadam. Tādēļ Prezidentūra strādās ar

EĀDD un Komisiju, lai veicinātu ES izvērtējumu
par turpmākajām attiecībām ar ĀKK valstīm,
ņemot vērā ES kā globāla spēlētāja lomu.
Kopā ar EĀDD un Komisiju Prezidentūra turpi
nās rūpīgi sekot līdzi esošajām un jaunām da
bas katastrofu un cilvēku izraisītām humanitā
rajām krīzēm, kā arī slimību uzliesmojumiem,
no kuriem Ebolas epidēmijas apkarošana būs
īpaši svarīga. Prezidentūra palīdzēs uzlabot
ES humānās palīdzības efektivitāti un pro
duktivitāti, kā arī veicinās ES humāno atbalstu
trešajām valstīm un starptautiskajām organi
zācijām. Prezidentūra atbalstīs nepieciešamo
sagatavošanos 2016. gada Pasaules humānās
palīdzības samitam. Prezidentūra sekos tam,
kā tiek īstenota Eiropas Vienprātība par humā
no palīdzību, kā tiek nodrošināts ES pretoties
spēju krīzēm rīcības plāns, kā arī ES visaptve
rošā pieeja ārējiem konfliktiem un krīzēm.
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C. Ekonomika un finanses
Prezidentūra apņemas strādāt pie ekonomikas atveseļošanas, kā arī pie investīciju un izaugsmes
veicināšanas iniciatīvām, tādēļ tā veltīs visas pūles, lai veicinātu Eiropadomes 2014. gada decem
bra lēmumu īstenošanu par Investīciju plānu Eiropai, tostarp atbilstošu tiesību aktu pieņemšanu.
Tā kā makroekonomiskā stabilitāte ir priekšnosacījums investīciju piesaistīšanai un izaugsmes
panākšanai, uzsvars uz strukturālajām reformām un stabilu fiskālo politiku noteiks Ekonomikas
un finanšu jautājumu padomes darbu Prezidentūras laikā. Turklāt Prezidentūra turpinās dis
kusijas un veicinās ekonomikas pārvaldības pārskatīšanu. Prezidentūra atzinīgi novērtē Komisi
jas ierosinājumus par Eiropas pusgada uzlabošanu un centīsies efektīvi īstenot pašreizējo ciklu.
Balstoties uz Eiropadomes 2014. gada decembra pamatnostādnēm, Prezidentūra sagaidīs iero
sinājumus par Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) stiprināšanu. Prezidentūra turpinās
darbu arī pie finanšu sektora reglamentēšanas un nodokļu krāpšanas un izvairīšanās no nodokļu
nomaksas novēršanas.
Ekonomikas un fiskālās pārvaldības tiesību
akti – “sešpaka” un “divpaka” – ir spēkā attiecī
gi no 2011. gada 13. decembra un 2013. gada
30. maija. Jaunais ietvars ir palīdzējis labāk ri
sināt liela parāda un deficīta problēmas dalīb
valstīs, kā arī sekmēt strukturālo reformu prog
rammu. Pēc tam, kad tiks publicēts Komisijas
Ekonomikas pārvaldības pārskats un būs no
tikušas pirmās viedokļu apmaiņas dalībvalstu
starpā, Prezidentūra nodrošinās izsmeļošas po
litiskās diskusijas, lai pieņemtu Padomes lēmu
mus. Balstoties uz Eiropas Komisijas piedāvāju
miem, Prezidentūra nodrošinās arī Stabilitātes
un izaugsmes pakta un makroekonomiskās
nelīdzsvarotības novēršanas procedūras
īstenošanu. Atzīstot spēcīgākas ekonomikas
pārvaldības nozīmīgumu Ekonomiskajā un
monetārajā savienībā, Prezidentūra turpinās
darbu pie labākas ekonomikas pārvaldības ei
rozonā, nodrošinot atbilstošu turpmāko darbu
pie šā jautājuma Padomes līmenī.

Ievērojot Eiropas Komisijas prezidenta iniciatī
vu par 315 miljardu eiro papildu finansējuma
mobilizēšanu investīcijām ES līmenī un Eiro
padomes decembra uzdevumu, Prezidentūra
sagaida no Komisijas savlaicīgu tiesību akta
priekšlikuma publicēšanu par Eiropas Stratē
ģiskā investīciju fonda izveidi. Prezidentūra ir
gatava uzsākt un virzīt diskusijas par priekšli
kumu, lai panāktu vienošanos līdz 2015. gada
jūnijam. Lai nodrošinātu visaptverošākas
diskusijas par investēšanu Padomē, politiskā
līmenī tiks organizētas regulāras viedokļu ap
maiņas par Investīciju plāna Eiropai plašā
kiem aspektiem.
Prezidentūra īstenos vienkāršotu Eiropas
pusgadu. Tas ir pierādījis savu nozīmīgumu
attiecībā uz ekonomiskās un fiskālās politikas
koordināciju ES un strukturālo reformu veici
nāšanu. Prezidentūra piedalīsies ekonomiskās
un fiskālās politikas programmas īstenošanā
un sekmēs politiskās sarunas caur horizon
tālo diskusiju par galvenajām strukturālajām
reformām, izaicinājumiem to ieviešanā un la
bākās prakses nodrošināšanu. Komisijai virzot
priekšlikumu, Prezidentūra veiks Ekonomikas
politikas vispārējo pamatnostādņu atjauno
šanu.

Paredzot ierosinājumus no Komisijas puses
par Kapitāltirgus savienību, Prezidentūra ir
gatava nodrošināt plašu viedokļu apmaiņu
šajā jautājumā. Ar Prezidentūras finanšu sek
tora uzraudzības satvara reformu tiks turpināts
darbs pie finanšu sektora regulējošās reformas,
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lai uzlabotu finanšu sektora izturību, pārredza
mību un uzraudzību. Prezidentūras uzmanības
centrā būs pienācīga un savlaicīga nepiecieša
mo juridisko un politisko pasākumu veikšana
ar mērķi nodrošināt jaunizveidotās Banku savienības mehānismu netraucētu funkcionēša
nu. Ar supranacionālu institūciju un Komisijas
palīdzību Prezidentūra sekos līdzi notikumiem
un pēc vajadzības veicinās politiskās diskusijas.

tādējādi atjaunojot paļāvību uz etalonu inte
gritāti. Ir izšķiroši svarīgi atrast pareizo pieeju
šīs jomas regulēšanai, lai uzlabotu etalonu un
indeksu uzticamību, nodrošinātu to manipu
lācijas novēršanu un konstatēšanu un precizē
tu varas iestāžu atbildību un uzraudzību pār
etaloniem.
Apdrošināšanas jomā Prezidentūra turpinās
darbu pie Apdrošināšanas pakalpojumu iz
platīšanas direktīvas, lai panāktu vienošanos
ar Eiropas Parlamentu. Jaunie noteikumi par
apdrošināšanas pakalpojumu izplatīšanu pa
lielinās pārredzamību, uzlabos informācijas
pieejamību apdrošināšanas ņēmējiem, pre
cizēs atļauju piešķiršanas noteikumus un at
vieglos ES apdrošināšanas pakalpojumu izpla
tītāju piekļuvi tirgum. Šīs direktīvas mērķis arī
būs nodrošināt konsekvenci ar citiem finanšu
pakalpojumu dokumentiem, īpaši attiecībā
uz tādu apdrošināšanas produktu pārdošanu,
kuros ir ieguldījumu elements.

Attiecībā uz Banku strukturālo reformu Pre
zidentūra prioritārā kārtībā veicinās diskusiju
par bankas struktūru reformu, lai sekmētu
finansiālo stabilitāti un atrisinātu problēmas,
kas saistītas ar lielākajām un struktūras ziņā
sarežģītākajām bankām. Prezidentūra uzskata,
ka ES banku sektora elastības stiprināšana pa
nākama, pienācīgi kalibrējot ierosinātos pasā
kumus, nodrošinot, ka bankas turpina finansēt
ekonomiskās darbības un izaugsmi. Preziden
tūra centīsies panākt ievērojamu progresu dar
bā pie šīs reformas likumdošanas aspektiem.
Tāpat tiks veikti papildu pasākumi, kuru mērķis
ir palielināt tādu darījumu pārredzamību, kuri
papildina jau uzsāktās visaptverošās reformas
ES finanšu sektora stiprināšanai.

ES budžeta jomā Prezidentūras prioritātes
būs budžeta atslogošanas procedūra par
2013. gadu, budžeta vadlīniju 2016. gadam ap
stiprināšana un ES Daudzgadu finanšu ietvara
(MFF) parskatīšana, ņemot vērā jauno notei
kumu vai dalītas pārvaldības programmu vēlo
apstiprināšanu. Pienācīga uzmanība tiks veltīta
MFF pārskatīšanai un ar investīciju plānu sais
tītajiem grozījumiem 2015. gada ES budžetā,
lai savlaicīgi pieņemtu abus. Prezidentūra tur
pinās darbu pie Finanšu regulas pārskatīšanas,
lai saskaņotu to ar jauno publisko iepirkumu
direktīvu. Prezidentūra sekos darba gaitai un
Augstas līmeņa grupas pašu resursu jautāju
mos (HLGOR) publiskotajiem pirmajiem novēr
tējumiem. Tāpat Prezidentūra centīsies panākt
progresu attiecībā uz gaidāmo Eiropas Komi
sijas priekšlikumu, lai grozītu Padomes regulu
par metodēm un procedūru, lai darītu pieeja
mus tradicionālos, pievienotās vērtības nodok

Lai panāktu to, ka uzņēmumi un patērētāji sa
ņem visus ES iekšējā tirgus, tostarp e-komer
cijas, labumus saskaņā ar stratēģiju “Eiropa
2020” un Digitalizācijas programmu, kā arī at
jauno uzticību finanšu tirgiem, Prezidentūra
strādās pie diskusiju noslēgšanas saistībā ar
pārskatīto Maksājumu pakalpojumu direktīvu
(PSD2). Veiksmīga šā priekšlikuma pieņemša
na uzlabos maksājumu programmu, lai labāk
apmierinātu efektīva Eiropas maksājumu
tirgus vajadzības, veicinot tādu maksājumu
vidi, kas nodrošinātu spēcīgāku konkurenci,
inovācijas un drošību visu ieinteresēto pušu
un jo īpaši patērētāju labā. Prezidentūras mēr
ķis ir pabeigt diskusijas un panākt vienošanos
ar Eiro
pas Parlamentu par Etalonu regulu,
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ļa (PVN) un nacionālā kopienākuma (NKI) pašu
resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases
vajadzības.

kuri regulē PVN piemērošanu vaučeru gadīju
mā, un turpinās darbu pie priekšlikuma samazi
nāt administratīvo slogu un palielināt nodokļu
ievērošanu standartizētu PVN deklarāciju vei
dā. Prezidentūra atbalstīs darbu pie priekšliku
ma ieviest Padomes direktīvu, kas uzlabotu sa
darbību finanšu darījuma nodokļa (FTT) jomā.

Lai ieviestu efektīvus noteikumus, kuri papildi
na citus veiktos vai plānotos pasākumus attie
cībā uz noziedzības un korupcijas apkarošanu un cīņu pret izvairīšanos no nodokļu
maksāšanas, Prezidentūras galvenā prioritāte
būs sarunu pabeigšana ar Eiropas Parlamentu
par jauno likumdošanas satvaru, kas veidots ar
nolūku aizsargāt finanšu sistēmu no naudas at
mazgāšanas un terorisma finansēšanas (AMLD/
AMLR). Eiropadome ir atzinusi šī darba nozīmi,
un tam ir izšķiroša loma, lai nodrošinātu, ka ES
saglabā savas līderpozīcijas starptautiskajos
centienos apkarot noziedzīgi iegūtu līdzekļu
atmazgāšanu.

Statistikas jomā Prezidentūra turpinās kon
centrēties uz ekonomikas pārvaldības statisti
ku un kvalitātes jautājumiem. Prezidentūra uz
sāks diskusijas par piedāvājumiem saistībā ar
saskaņoto patēriņa cenu indeksu regulējumu.
Prezidentūra centīsies panākt progresu saistībā
ar maksājumu bilances, starptautisko pakalpo
jumu tirdzniecības un ārvalstu tiešo ieguldīju
mu regulējumu, kā arī pielāgos tiesisko regulē
jumu jaunajam institucionālajam kontekstam.

Tiešo nodokļu jomā Prezidentūra ir gatava
ķerties pie ierosinājuma saistībā ar Procen
tu-autoratlīdzības direktīvas grozīšanu. Tā
pat Prezidentūra turpinās darbu pie priekš
likuma attiecībā uz Padomes direktīvu par
kopējo konsolidēto uzņēmumu ieņēmuma
nodokļa bāzi (CCCTB). Ņemot vērā nesenos
starptautiskos notikumus, Prezidentūra veiks
nepieciešamos pasākumus, lai sāktu diskusi
jas par darba uzsākšanu pie nodokļa bāzes
samazināšanas un peļņas novirzīšanas (BEPS)
jautājumiem ES mērogā (tostarp gaidāmā
Eiropas Komisijas priekšlikuma par automā
tisko informācijas apmaiņu par noteikumiem
nodokļu jomā ES).

Klimata finansēšanas ziņā Prezidentūras vei
cinās sagatavošanos 2015. gada līgumam par
klimata pārmaiņu režīmu pēc 2020. gada, kas
tiks noslēgts 21. ANO vispārējās konvencijas
par klimata pārmaiņām (UNFCCC) dalībnieku
konferencē Parīzē.
2014. gada decembrī Turcija kļuva par G20
prezidējošo valsti. Latvijas prezidentūra darīs
visu, kas ir tās spēkos, lai nodrošinātu ES
interešu pārstāvību G20 finanšu ministru un
centrālo banku vadītāju, kā arī to vietnieku
sanāksmēs. Prezidentūra veicinās ES nostājas
koordinēšanu un prezentēšanu saistībā ar
notikumiem globālajā ekonomikā, investīciju
un izaugsmes jomā, finanšu tirgu regulējumā,
starptautiskās monetārās sistēmas reformu,
kā arī citos būtiskos jautājumos.

Attiecībā uz netiešajiem nodokļiem Preziden
tūra centīsies panākt progresu noteikumos,
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D. Tieslietas un iekšlietas
Prezidentūra pievērsīs īpašu uzmanību Eiropadomes 2014. gada jūnijā pieņemto Stratēģisko
vadlīniju brīvības, drošības un taisnīguma jomā īstenošanai, kā arī attiecīgajām iniciatīvām.
Tāpat, risinot drošības jautājumus, Prezidentūra pievērsīs uzmanību Eiropas konkurētspējas
palielināšanai, panākot progresu saistībā ar pasākumiem un iniciatīvām, kuras veicina pro
grammu “Tiesiskums izaugsmei”, labi pārvaldītu migrācijas politiku un iekšējo drošību. Turklāt
Prezidentūra koncentrēsies uz datu aizsardzības tiesību aktu kopumu, veicinot uzticību Digitā
lajam vienotajam tirgum. Prezidentūra centīsies stiprināt arī dialogu un praktisko sadarbību ar
Austrumu partnerības valstīm, it īpaši dialogus par vīzām.
Pamattiesību jomā būtiska Prezidentūras
prioritāte būs datu aizsardzības tiesību aktu
kopums, kura mērķis būs stiprināt pilsoņu tie
sības saistībā ar personas datu apstrādi strauji
mainīgajā digitālās ekonomikas un tehnolo
ģiskās attīstības pasaulē. Attiecībā uz Digitālā
vienotā tirgus izveidi līdz 2015. gada beigām
Prezidentūra aktīvi centīsies panākt vienoša
nos par priekšlikumiem ieviest datu aizsardzī
bas regulu un personas datu aizsardzības di
rektīvu no kompetento varas iestāžu puses, lai
novērstu, izmeklētu, konstatētu vai tiesātu kri
minālpārkāpumus vai izpildītu kriminālsodus.

priekšlikumu saistībā ar noteiktu publisko do
kumentu pieņemšanas kārtības vienkāršoša
nu un šādu dokumentu legalizācijas prasības
atcelšanu ES.
Krimināltiesību jomā Prezidentūra koncen
trēsies uz procesuālo tiesību stiprināšanu
kriminālprocesā. Šajā saistībā Prezidentūra
veicinās sarunas par direktīvu projektu pie
ņemšanu par procesuālajām aizsardzības ga
rantijām bērniem, kuri tiek turēti aizdomās vai
ir apsūdzēti kriminālpārkāpumos, ievērojot
nevainības prezumpcijas un juridiskās palīdzī
bas nodrošināšanas principus.

Prezidentūra pievērsīsies arī ES finansiālo in
terešu aizsardzībai, uzlabojot noteiktus insti
tucionālos un darbības aspektus. Šajā sakarā
Prezidentūra centīsies panākt vienošanos at
tiecībā uz regulas projektu par Eiropas Prokuratūras izveidi. Turklāt aktīvi tiks mēģināts
panākt vienošanos saistībā ar direktīvu par
cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības
(PIF), kā arī Eurojust regulējumu.

Attiecībā uz Šengenas zonas darbības uz
labošanu Prezidentūra turpinās darbu pie
Viedrobežu tiesību aktu kopuma. Tāpat Pre
zidentūra centīsies panākt vienošanos par
Vīzu kodeksa pārskatīšanu, lai vienkāršotu
īslaicīgas uzturēšanās kārtību, ņemot vērā
vīzu politikas ekonomisko dimensiju. Turklāt
Prezidentūra turpinās uzsāktos vīzu dialogus
ar trešajām valstīm. Darbs turpināsies arī pie
veiksmīgas Šengenas zonas paplašināšanas.

Programmas “Tiesiskums izaugsmei” kon
tekstā Prezidentūra veltīs īpašu uzmanību
pārskata pabeigšanai par regulu, ar ko izvei
do Eiropas procedūru maza apmēra prasībām
ar mērķi paaugstināt efektivitāti šajā aspektā.
Tāpat Prezidentūra koncentrēsies uz to, lai Pa
domē tiktu panākta vienošanās par regulas

Efektīvas un labi pārvaldītas migrācijas,
patvēruma un robežu politikas kontekstā
Prezidentūra centīsies panākt progresu, strā
dājot ar pasākumiem un iniciatīvām, kuru
mērķis ir optimizēt legālās migrācijas priekš
rocības un piedāvāt aizsardzību tiem, kam tā
15

2. Integrēta Eiropa:
PADOMES KONFIGURĀCIJU
PROGRAMMA
ir nepieciešama, risinot neregulārās migrāci
jas jautājumus un efektīvi pārvaldot ES ārē
jās robežas. Šajos jautājumos Prezidentūras
darbs balstīsies uz solidaritātes un taisnīgas
atbildības sadales principiem. Labi pārvaldī
ta migrācija, risinot neregulāras migrācijas
plūsmas pamatcēloņus, ir būtiska ES migrā
cijas politikas sastāvdaļa, un to var izmantot
arī konkurētspējas celšanai. Šajā sakarā Pre
zidentūra turpinās sarunas par priekšliku
mu saistībā ar trešo valstu valstspiederīgo
pētnieku, studentu un citu sektoru pārstāvju
ieceļošanas un uzturēšanās apstākļiem. Tiks
veiktas attiecīgas darbības saistībā ar grozīju
miem Dublinas regulā par nepilngadīgajām
personām bez pavadības. Tāpat Prezidentū
ra strādās pie migrācijas ārējās dimensijas,
turpinot darbu pie dažādiem procesiem un
dialogiem atbilstoši Vispārējai pieejai mig
rācijai un mobilitātei. Īpaša uzmanība tiks
veltīta praktiskās sadarbības stiprināšanai ar
Austrumu partnerības valstīm.

Prezidentūra turpinās darbu pie sadarbības
uzlabošanas iekšējās drošības jomā, tostarp
pārskatot un atjauninot jauno Iekšējās drošī
bas stratēģiju. ES politikas cikls turpinās kalpot
par pamatu operatīvās sadarbības koordinē
šanai starp dalībvalstīm smagu noziegumu un
organizētās noziedzības jomā. Viena no Prezi
dentūras prioritātēm būs cīņa pret terorismu
un pasākumi, lai pievērstos tādai parādībai kā
ārvalstu kaujinieki. Šajā sakarā Prezidentūra
apņemsies panākt progresu Pasažieru datu
reģistra (PNR) sistēmas darbībā. Īpaši pūliņi tiks
veltīti darbam ar jauno tiesisko pamatu gan
Eiropolam, gan CEPOL.
Papildus tam Prezidentūra centīsies panākt
Padomes vienotību jaunajā likumdošanā
saistībā ar jauno psihotropo vielu kontroli.
Turklāt Prezidentūras mērķis ir savlaicīgi sa
gatavot ES un dalībvalstu nostāju 2016. gadā
gaidāmajai ANO Ģenerālās asamblejas spe
ciālajai narkotiku apkarošanas sesijai.
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E. Nodarbinātība, sociālā politika, veselība un
patērētāju jautājumi
Iekļaujošas izaugsmes uzdevums ir ļaut ikvienam uzsākt darbu, izglītību un apmācību, no
drošinot iespējas gūt labumu no efektīvām sociālās aizsardzības sistēmām, kas ir gan adekvā
tas, gan ilgtspējīgas. Prezidentūra liks uzsvaru uz iekļaujošu un ilgtspējīgu dalību darba tirgū,
pievēršot pastiprinātu uzmanību darba kvalitātei, ilgtermiņa bezdarbam un apstākļiem, kādi
tiek nodrošināti personām ar invaliditāti, kā arī veselīga dzīvesveida nozīmīgumam. To var no
drošināt, uzlabojot ES konkurētspēju, jo ekonomikā, kas tiek balstīta uz zināšanām, cilvēkresur
su kvalitāte lielā mērā nosaka konkurētspēju.
Uzsvars tiks likts uz uzsākto stratēģijas “Eiropa 2020” vidusposma pārskatu, īpašu uzma
nību pievēršot atsevišķu dalībvalstu rekomen
dācijās ietverto strukturālo reformu ieviešanai
un progresa nodrošināšanai nodarbinātības
un sociālo mērķu jomā. Nodarbinātības, so
ciālās politikas, veselības un patērētāju tiesību
aizsardzības padomei (EPSCO) un tās sagata
vošanas komitejām – Nodarbinātības komite
jai (EMCO) un Sociālās aizsardzības komitejai
(SPC) – būs izšķiroša loma Eiropas pusgadā, at
balstot gudru, ilgstošu un integrējošu izaug
smi un uzsverot sociālā dialoga nozīmi.

būs iekļauta Prezidentūras darba kārtībā. Val
stu nodarbinātības dienestu tīkla valde Rīgā
2015. gada jūnijā rīkos sanāksmi, liekot akcen
tu uz nodarbinātības pakalpojumu sniegšanu.
Attiecībā uz EMS sociālās dimensijas stipri
nāšanu Prezidentūra uzsvērs sociālā dialoga
lomu. Sociālo partneru iesaistei, ņemot vērā
valstu nacionālos apstākļus, ir svarīga loma
veiksmīgā un raitā reformu īstenošanā.
Darba likumdošanas jomā Prezidentūra par
vienu no prioritātēm izvirzīs priekšlikumu par
Nedeklarētās nodarbinātības platformu un
vienošanos Eiropas Parlamentu jau pirmajā
lasījumā. Tāpat Prezidentūra sekmēs vienoša
nos ar Eiropas Parlamentu par EURES regulu
un plāno izpētīt iespējamos uzlabotas mobi
litātes blakusefektus. Prezidentūra turpinās
darbu arī pie jūrnieku direktīvas ar mērķi uz
sākt sarunas ar Eiropas Parlamentu un panākt
vienošanos.

Prezidentūra liks uzsvaru uz dalību iekļaujošā un ilgtspējīgā darba tirgū un pievērsīs
uzmanību ilgstoši nenodarbinātu personu,
tai skaitā jauniešu un personu ar invaliditāti,
stāvoklim. Turklāt Prezidentūra aicinās EMCO
un SPC veltīt daļu laika dziļākai iekļaujoša
darba tirgus un ar to saistīto atbalsta sistēmu
īpatnību izpētei, šādi piedaloties Padomes
secinājumu par iekļaujošiem darba tirgiem
ES veidošanā. Atjaunotajām nodarbinātī
bas vadlīnijām būs būtiska loma attiecībā uz
pastiprinātiem centieniem īstenot stratēģiju
“Eiropa 2020”. Prezidentūra turpinās darbu pie
uzsāktajām iniciatīvām, lai uzlabotu jaunatnes
situāciju nodarbinātības jomā. Pirmie jaunie
šu garantijas programmas rezultāti un uzlabo
tā valsts nodarbinātības dienestu sadarbība

Prezidentūra uzsver nepieciešamību uzlabot
drošību un veselības aizsardzību darbā
un samazināt negadījumu skaitu darbavietā,
izceļot vajadzību īstenot jauno ES stratēģisko
satvaru par drošību un veselības aizsardzību
darbā no 2014. līdz 2020. gadam. Prezidentū
ra šajā saistībā tādēļ sagatavos Padomes seci
nājumus. Lai atbalstītu dalībvalstu centienus,
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Prezidentūra 2015. gada aprīlī rīkos konferen
ci par drošību un veselības aizsardzību darbā
un 2015. gada maijā – Vecāko darba inspekto
ru komitejas sanāksmi.

ziņojuma par vecuma pensiju atbilstību, Prezi
dentūra sagatavos Padomes secinājumus par
atšķirībām sieviešu un vīriešu pensijas apmērā.
Tāpat Prezidentūra turpinās darbu pie Komisi
jas priekšlikuma direktīvai par dzimumu līdz
svara uzlabošanu uzņēmumu valdēs.

Tāpat uzmanība tiks pievērsta sociālās aizsardzības politiku monitoringam un izstrā
dei un deinstitucionalizācijas jautājumam ES
dalībvalstīs. Balstoties uz iepriekšējām ES mē
roga diskusijām par augstas kvalitātes sociāla
jiem pakalpojumiem un sociālo integrāciju,
2015. gada jūnijā Rīgā tiks rīkota konference
par deinstitucionalizācijas praksi un tālāko
Eiropas sociālās aprūpes politikas attīstīšanu.
2015. gada maijā Rīgā tiks organizēta sanāk
sme “ES savstarpējās informācijas sistēma par
sociālo aizsardzību”.

Attiecībā uz ārējo dimensiju Prezidentūra no
drošinās ES klātbūtni un nostāju ANO Sieviešu
statusa komisijas 59. sesijā, kas norisināsies
2015. gada martā Ņujorkā. Prezidentūra arī
koordinēs dalībvalstu nostājas Starptautiskajā
darba konferencē, kas norisināsies 2015. gada
jūnijā Ženēvā, un strādās pie G20 darba un no
darbinātības ministru sanāksmes vadlīnijām.
Tāpat Prezidentūra turpinās darbu pie virknes
priekšlikumu Padomes lēmumiem par ES no
stāju, kuri tiks pieņemti asociācijas padomēs
attiecībā uz sociālās apdrošināšanas sistēmu
koordinēšanu.

Vienlīdzīgas attieksmes jomā Prezidentūra
pievērsīs uzmanību izaicinājumiem attiecībā
uz pieeju invaliditātei – no medicīniskā līdz
sociālajam modelim. 2015. gada maijā Rīgā
norisināsies augsta līmeņa sanāksme par
invaliditāti, kuras galvenā tēma būs bērnu
ar invaliditāti tiesības un dalība darba tirgū,
kas sekmēs ES stratēģijas invaliditātes jomā
2010.–2020. gadam īstenošanu. Prezidentūra
turpinās izskatīt priekšlikumu direktīvai par
vienlīdzīgu attieksmi neatkarīgi no reliģijas
vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai sek
suālās orientācijas.

Attiecībā uz farmaceitiskajām un medicīniskajām ierīcēm Prezidentūra centīsies iegūt
Padomes pilnvarojumu, lai uzsāktu pārrunas
un vienotos ar Eiropas Parlamentu par priekšli
kumu saistībā ar medicīniskajām ierīcēm un in
vitro medicīniskajām ierīcēm. Noturīgi, caurspī
dīgi un ilgtspējīgi reglamentējošie noteikumi,
kas atbalstītu inovāciju un konkurētspēju me
dicīnisko ierīču nozarē, kā arī nodrošinātu ino
vatīvu medicīnisko ierīču pieeju straujam un
rentablam tirgum, ir būtisks priekšnosacījums
gan pacientu, gan veselības aprūpes speciālis
tu labklājībai.

Attiecībā uz dzimumu līdztiesību sieviešu
dalībai darba tirgū ir īpaša nozīme, lai pārva
rētu novecojošas sabiedrības un vecuma na
badzības izaicinājumus, cīnītos pret dzimumu
nevienlīdzību un sasniegtu stratēģijas “Eiropa
2020” mērķus nodarbinātības un sociālajā
jomā. Iepriekšminētais kopā ar globālajiem
dzimumu līdztiesības jautājumiem tiks iekļauts
2015. gada janvārī Rīgā gaidāmajā augsta lī
meņa darba grupas par dzimumu līdztiesību
darba kārtībā. Ņemot vērā Komisijas darbu pie

Veselības jomā Prezidentūra plāno koncen
trēties uz cilvēku kā indivīdu, izceļot veselīgo
dzīvesveidu jau bērnībā un nodrošinot iespēju
katram pašam būt atbildīgam par savu veselī
bu, kā arī pievēršot uzmanību uz pacientu vēr
stai veselības aprūpei ārstēšanās stadijā. Prezi
dentūra plāno 2015. gada februārī paredzētās
augsta līmeņa konferences un citu neformālo
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pasākumu laikā turpināt diskusijas par veselī
gu dzīvesveidu, pievēršot uzmanību veselīga
uztura, fizisko aktivitāšu un sporta lomai bērnu
aptaukošanās samazināšanā, skolas maltīšu un
vides lomai veselības uzlabošanā un moderno
tehnoloģiju un inovatīvu pieeju ieguldījumam
bērnu un pusaudžu izglītošanā. Prezidentūra
sekos Valsts politikas un rīcības komitejas alko
hola jomā darbam un ietvardokumenta izstrā
des procesam par turpmākajiem pasākumiem
ES alkohola politikas jomā. Prezidentūra cen
tīsies pievērst ES veselības ministru uzmanību
alkohola jautājumiem neformālās veselības
ministru tikšanās laikā.

cilvēku kā indivīdu un uz pacientu vērstu ve
selības aprūpi. Strauji augošās informāciju
tehnoloģijas sniedz gan iespējas, kas nodro
šina ilgtspējīgu un integrējošu ES attīstību,
gan savlaicīgi atrisināmus izaicinājumus, lai
veiksmīgi izmantotu iespējas ES veselības sek
torā. Tādēļ Prezidentūra vērsīs uzmanību uz
pacientu ietekmes iespēju palielināšanu, teh
noloģiju izmantošanu, lai uzlabotu veselības
aprūpes kvalitāti, inovācijas e-veselībā/m-ve
selībā, pārrobežu veselības datu apmaiņu, kā
arī pacienta datu aizsardzību.
Viena no Prezidentūras prioritātēm veselības
jomā būs pieaugošā tuberkulozes, it īpaši
multirezistentās tuberkulozes, izplatība. Prezi
dentūra plāno tādēļ rīkot Austrumu partnerī
bas 1. ministru konferenci par tuberkulozi un
tās multirezistenci 2015. gada martā Rīgā, īpa
šu uzmanību veltot tuberkulozei kā nozīmīgai
problēmai sabiedrības veselībā gan Eiropā,
gan tās kaimiņvalstīs. Konferencē īpaši tiks
izcelta sistēmu ilgtspējība un to spēja atbil
dēt globāliem draudiem, kā arī daudznozaru
pieeja.

Prezidentūra veltīs uzmanību uz pacientiem
vērstai veselības aprūpei sanitāro inspekto
ru, galveno medmāsu un galveno zobārstu
sanāksmē. Īpaša uzmanība tiks veltīta jautā
jumiem par veselību darbavietā, veselības un
sociālās aprūpes pakalpojumu integrāciju, kā
arī vēža diagnosticēšanas programmām ES.
2015. gada maijā Rīgā paredzētās ikgadējās
e-Veselības nedēļas laikā uzsvars tiks likts uz
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F. Konkurētspēja
Konkurētspēja ir ES ekonomiskās izaugsmes un attīstības dzinējspēks un galvenais jaunu dar
bavietu avots. Lai nodrošinātu ilgtermiņa ekonomisko attīstību, Prezidentūra veltīs savus cen
tienus tām politikas jomām, kuras būtiski iespaido ES konkurētspēju: Vienotā tirgus stiprināšanu,
industriālās konkurētspējas veicināšanu, labāku regulējumu un atbalstu mazajiem un vidējiem
uzņēmumiem (MVU). Izpētei un inovācijām ir galvenā nozīme Eiropas konkurētspējas un nod
arbinātības jomā kā jaunu izaugsmes avotu nodrošinātājām. Šie politikas jautājumi iet roku
rokā ar stratēģijas “Eiropa 2020” pārskatu un Eiropas pusgada procesu, kur ES konkurētspēja un
izaugsme ir uzmanības centrā. Prezidentūra atbalstīs pasākumus, kas veicina patērētāju uzticī
bu Digitālajam vienotajam tirgum un pārrobežu elektroniskajām aktivitātēm.
Industriālajai politikai būs būtiska nozīme
Eiropas konkurētspējas uzlabošanā, balsto
ties uz identificētajām stiprajām pusēm, un
Eiropas rūpniecības konkurētspējas celšanā.
Rūpnieciskās konkurētspējas veicināšana
būs Prezidentūras darbību, tostarp tālākas
Vie
no
tā tirgus integrācijas nodrošināšanas,
industriālās sadarbības attīstīšanas un vispā
rējās biznesa vides uzlabošanas Eiropas uzņē
mumiem, uzmanības centrā. Prezidentūra
strādās pie proaktīvas un integrētas industri
ālās politikas izveides Eiropā, lai reaģētu uz
mainīgās ekonomiskās situācijas vajadzībām
un stiprinātu koordinētu pieeju industrijas
konkurētspējai ar visu iesaistīto ES politiku pa
līdzību. Darbs tiks veikts industriālās politikas
jomā Komisijas darba programmas 2015. ga
dam plānoto darbību kontekstā. Šajā sakarā
Prezidentūra īpašu uzsvaru liks uz ES rūpniecī
bas nozares digitalizēšanu.

Prezidentūra Padomē rīkos diskusiju un centī
sies panākt Padomes secinājumu pieņemšanu,
nosakot ES Vienotā tirgus politikas tālākos
virzienus un prioritātes. Šajā sakarā Prezidentū
ra pievērsīsies tādiem jautājumiem kā Vienota
jam tirgum draudzīga regulējuma satvara no
drošināšana un uzlabota savstarpējas atzīšanas
principa funkcionēšana, tālāka Vienotā preču
un pakalpojumu tirgus attīstīšana, Digitālais
vienotais tirgus, kā arī Vienotā tirgus pārvaldī
ba. Digitālā vienotā tirgus stratēģijas kontekstā
Prezidentūra plāno īstenot politisku diskusiju
par Digitālā vienotā tirgus jautājumiem. Tāpat
Prezidentūra turpinās darbu pie neizskatīto
priekšlikumu pabeigšanas saskaņā ar II Vienotā
tirgus aktu. Prezidentūra turpinās koncentrē
ties uz Vienotā pakalpojumu tirgus uzlaboša
nu, tostarp iesākot diskusijas par pakalpoju
miem Augsta līmeņa grupā konkurētspējas un
izaugsmes jautājumos. Prezidentūra mudinās
izmantot konkurētspējas pārbaudi, dodot
iespēju politikas veidotājiem redzēt ar faktiem
pamatotu priekšlikuma ietekmi uz uzņēmuma
konkurētspēju un pieņemt tālākus lēmumus.
Prezidentūra piešķir nozīmi arī Vienotā tirgus
pārvaldības jautājumiem. Īpaša uzmanība tiks
veltīta mērķtiecīgu un kvalitatīvu ES tiesību
aktu pieņemšanai, kvalitatīvai un savlaicīgai ES
saskaņošanas tiesību ieviešanai un stingrai un
vienotai ES harmonizētās likumdošanas īsteno
šanai praksē.

Attiecībā uz vispārējo MVU programmu Pre
zidentūra turpinās uzraudzīt Mazās uzņēmēj
darbības akta (SBA) pārskata procesā veiktās
darbības. Finansējuma pieejamība ir viena no
galvenajām problēmām, ar kurām MVU saskā
rušies pēdējos gados un saskaras joprojām.
Šaurais finansēšanas avotu kopums, kāds pa
rasti pieejams MVU, padara tos neaizsargātus
pret mainīgajiem kredīta tirgu apstākļiem.
Tādēļ Prezidentūra atzīst, ka tādiem ES in
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strumentiem kā programma COSME un pro
gramma “Apvārsnis 2020” ir jādarbojas kopā,
nodrošinot un uzlabojot finansējuma pieeja
mību MVU. Uzsverot finansējuma pieejamības
MVU aktualitāti, Prezidentūra pirmo reizi plā
no rīkot Inovatīvu uzņēmumu nedēļu, kas vei
cinātu informētību par pieejamajiem finanšu
instrumentiem, resursiem un papildu pasā
kumiem saskaņā ar programmu “Apvārsnis
2020”, lai uzlabotu finansējuma pieejamību
pētnieciskajam darbam, inovācijām un MVU.

darbības un zinātības apmaiņu starp valstīm.
Līdz ar likumdošanas priekšlikuma par ES au
tortiesību ietvara pārskatu publicēšanu Prezi
dentūra uzsāks diskusijas ar vēlmi veicināt ra
došumu, inovāciju un sekmēt Digitālā vienotā
tirgus izveidi. Tāpat Prezidentūra turpinās vir
zīt ratifikāciju Marakešas līguma ratifikāciju, ar
ko nodrošina pieeju publicētiem darbiem per
sonām, kas ir aklas, ar redzes traucējumiem
vai citādāk drukātu darbu uztvertnespējīgas.
Mehānisko transportlīdzekļu tehnisko specifikāciju saskaņošanas jomā, lai uzlabotu
iekšējā tirgus funkcionēšanu, vienlaicīgi sa
glabājot augstu drošības un dabas aizsardzī
bas līmeni, Prezidentūra turpinās strādāt pie
priekšlikuma saistībā ar autoceļiem nepare
dzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru
emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu
visurgājējas tehnikai. Papildus Prezidentūra
sāks izskatīt priekšlikuma attiecībā uz Ietvara
direktīvas par autotransporta un to detaļu tipa
apstiprinājumiem pārskatu. Tāpat Prezidentū
ra atsāks izvērtēšanu priekšlikumam par citā
dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlī
dzekļu pārvietošanas vienkāršošanu.

Konkurētspējīgāka Eiropa būs stratēģijas
“Eiro
pa 2020” vidusposma pārskata pa
matprincips. Prezidentūra centīsies nodroši
nāt Konkurētspējas padomes lomu, reaģējot
uz Komisijas priekšlikumiem un nodrošinot
diskusijas, lai pārorientētu politikas, kuras vei
cina izaugsmi un konkurētspēju.
Patērētāju aizsardzības jomā Prezidentūra
centīsies pabeigt sarunas ar Eiropas Parla
mentu par priekšlikumu direktīvai par kom
pleksiem ceļojumiem ar mērķi stiprināt pa
tērētāju aizsardzību tūrisma sektorā. Tāpat
Prezidentūra centīsies panākt progresu, lai
panāktu vienošanos Padomē un uzsāktu pār
runas ar Eiropas Parlamentu par Ražojumu
drošuma un tirgus uzraudzības tiesību aktu
kopumu, kura mērķis ir uzlabot Vienotā tirgus
funkcionēšanu ar vienkāršotiem, saskaņotā
kiem un efektīvākiem drošības noteikumiem.

Prezidentūra arī centīsies pabeigt sarunas ar
Eiropas Parlamentu par priekšlikumu attie
cībā uz trošu ceļu iekārtām, lai veicinātu iek
šējo drošības ierīču un apakšsistēmu tirgu,
paaugstinot drošības prasības, priekšlikumu
attiecībā uz gāzveida kurināmā iekārtām, kas
pievēršas iekārtu uzticamības jautājumiem
tā izmantošanas ciklā, kā arī priekšlikumu
par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem,
kas palielinātu aprīkojuma drošības līmeni,
samazinot negadījumu skaitu darbavietā un
paaugstinot produktivitāti.

Būtisks pozitīvas biznesa vides, radošuma vei
cināšanas un Eiropas kultūru daudzveidības
saglabāšanas priekšnosacījums ir uzlaboti
juridiskie instrumenti intelektuālā īpašuma
jomā. Prezidentūra koncentrēsies uz preču
zīmju tiesību aktu kopuma pieņemšanu, lai
padarītu Eiropas preču zīmju sistēmu efektī
vāku un saskaņotāku. Prezidentūra arī strādās,
lai panāktu vienošanos par komercnoslēpu
ma direktīvu, kas vērsta uz tehnoloģiskās sa

Prezidentūra turpinās darbu pie uzņēmējdarbības likumdošanas un korporatīvās
pārvaldības tiesību aktu kopuma. Saistībā
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ar Akcionāru tiesību direktīvas pārskatīšanu,
kuras mērķis ir palielināt akcionāru tiesības
attiecībā uz uzņēmumu, Prezidentūra mēģi
nās iegūt Padomes mandātu uzsākt trialogu
ar Eiropas Parlamentu. Tāpat Prezidentūra un
Padome centīsies rast kompromisu attiecībā
uz direktīvu par viena dalībnieka sabiedrībām
ar ierobežotu atbildību, kas pievēršas uzņē
mumu (sevišķi MVU) saimnieciskās darbības
šķēršļiem Vienotajā tirgū.

frastruktūru stratēģijas foruma (ESFRI) Rīcības
plāna un Eiropas Pētniecības infrastruktūras
konsorcija (ERIC) instrumenta ieviešanu un sek
mēs atbilstības uzlabošanu starp šiem instru
mentiem un viedās specializācijas stratēģijām,
kā arī reģionālajām un makroreģionālajām po
litikām.
Prezidentūra strādās pie tā, lai sasniegtu augo
šu, uz datiem balstītu ekonomiku, izmanto
jot ES potenciālu digitālo tehnoloģiju jomā.
Ņemot vērā to, ka dati ir nākotnes zināšanu
ekonomikas un sabiedrībās pamatā, Preziden
tūra sekmēs informētību par ietvara apstāk
ļiem, tai skaitā atvērtu datu politikām un e-in
frastruktūru, kurā aptvertas arī pētniecības un
inovāciju sabiedrību vajadzības. Prezidentūra
pētīs veidus, kā sasniegt straujāku un plašāku
inovāciju, izmantojot atvērtu, tīklotu un da
tu-intensīvu pētniecību.

Lai vēl vairāk uzlabotu Muitas savienības
funkcio
nēšanu, Prezidentūra atbalstīs trio
uzsāktās iniciatīvas, tai skaitā ar muitas jautā
jumiem saistīto Padomes darba grupu pār
valdīšanas jomā. Attiecībā uz likumdošanas
iniciatīvām tiks nopietni pievērsta uzmanība
tematiskajam izvērtējumam par Savienības tie
sisko regulējumu attiecībā uz muitas noteiku
mu pārkāpumiem un sankcijām, kā arī, gaidā
majam priekšlikumam īstenot FCTC protokolu.
Prezidentūra vērsīs uzmanību uz lietām, kas
saistītas ar ES ārējās robežas pārraudzību. Proti,
saistībā ar starptautiskajiem jautājumiem īpaša
uzmanība tiks veltīta attiecībām ar ES kaimiņ
valstīm, lielākajiem tirdzniecības partneriem
un ES nostājas koordinēšanai divpusējā un
daudzpusējā mērogā.

Globāli sabiedrības izaicinājumi pieprasa uzti
camu un drošu zinātni, kas ir saskaņā ar Eiropas
iedzīvotāju vērtībām un vajadzībām. Tādēļ Pre
zidentūra popularizēs Atklātās zinātnes (Zināt
ne 2.0) konceptu, lai sekmētu plašāka mēroga
debates, kas veltītas Eiropas zinātnes kvalitātei
un izcilībai, tai skaitā ar digitālās dimensijas pa
līdzību. Prezidentūra virzīs dosjē par zinātnisko
un tehnoloģisko izpēti konkrētos reģionos, it
īpaši Baltijas jūras reģionā, atsaucoties uz vai
rāku dalībvalstu kopīgi uzsāktām pētniecības
programmām, ņemot vērā gaidāmo Baltijas
jūras pētniecības un attīstības programmas
(BONUS) novērtējumu. Prezidentūra arī vei
cinās darbu pie 7. pamatprogrammas galīgā
novērtējuma un rūpīgi uzraudzīs pamatpro
grammas “Apvārsnis 2020” sākotnējā posma
rezultātus, lai nodrošinātu programmas po
tenciāla izmantošanu zinātniskās, industriālās
un sociālās ES izaugsmes izteiksmē, tostarp
attiecīgās sinerģijas ar Eiropas strukturālajiem
un investīciju fondiem.

Lai sniegtu ieguldījumu stratēģijā “Eiropa
2020”, ir jāizveido tilts starp izpēti un inovācijām, veicinot netraucētu tīklu izveidi, un ir pil
nībā jāizmanto valstu pētniecības un inovāciju
sistēmu potenciāls. Šajā kontekstā svarīgi ir iz
veidot spēcīgu saikni starp Inovācijas savienību
un Eiropas pētniecības zonu. Prezidentūra liks
uzsvaru uz Eiropas pētnieciskās telpas (ERA)
uzlabošanu, pateicoties ERA Rīcība plānam un
uzlabotai ERA pārvaldībai. Šajā sakarā Prezi
dentūra koncentrēsies uz ERA ieviešanas as
pektiem, ES pievienoto vērtību un optimālu
valsts ieguldījumu izmantošanu pētniecībā.
Prezidentūra veicinās Eiropas Pētniecības in
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Kosmosa politikas jomā Prezidentūra sekos
Padomes diskusiju gaitai par ES un Eiropas
Kosmosa aģentūras (ESA) attiecībām nākotnē
un iespējamajiem darbības virzieniem. Prezi
dentūra arī uzsāks plašāku diskusiju par integ
rētas un visaptverošas ES Kosmosa stratēģijas
izstrādi nākotnē, apvienojot atsevišķu dalīb
valstu centienus un ES politikas instrumen
tus. Prezidentūra ņems vērā, ka ar “Galileo” un
“Copernicus” programmām ir paredzēts izvei
dot ievērojamas tirgus iespējas Eiropas rūpnie
cībai un MVU, attiecīgi nodrošinot pakārtotus
pakalpojumus un pielietojuma iespējas, kam
nepieciešama nepārtraukta un ilgstoša pieeja

datiem. Tādēļ ir būtiski turpināt diskusiju par
augstas izšķirtspējas Zemes novērošanas sate
lītu datiem (HRSD), lai nodrošinātu godīgu un
uzticamu pieeju datiem un brīvu to cirkulāciju
visā ES. Prezidentūra sekos programmas “Ap
vārsnis 2020” sadaļas par Kosmosa pētniecību
ieviešanai, kas paredzēta rentablas, konkurēt
spējīgas un inovatīvas kosmosa nozares, to
starpā arī MVU, izveidošanai. Prezidentūra uz
sver Kosmisko objektu novērošanas un uzrau
dzības sistēmas (SST) attīstības nozīmi Eiropas
mērogā, lai optimāli izmantotu esošos valstu
un Eiropas civilos un militāros resursus ar mērķi
risināt kosmisko atkritumu problēmu.
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G. Transports, telekomunikācijas un enerģētika
Progresīvai infrastruktūras un tīklu attīstībai ir izšķiroša nozīme Eiropas konkurētspējas un
Vienotā tirgus funkcionēšanas uzlabošanā. Droši, ilgtspējīgi un uz lietotājiem orientēti tran
sporta, telekomunikāciju un enerģētikas savienojumi visā Eiropā ir nepieciešami, lai mudinātu
ES pilsoņus un preces pārvietoties, saslēgties un izmantot priekšrocības, ko sniedz trīs Transpor
ta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes (TTE) jomas. ES ekonomisko izaugsmi veicinās TTE
nemitīga koncentrēšanās uz iekšējā enerģijas tirgus un energodrošības aspektu stiprināšanu,
uzticības viešanu Digitālajā vienotajā tirgū un stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanu tās vidus
posma pārskata kontekstā. Transporta, enerģijas un digitālo tīklu ilgtspējīga un efektīva sa
vienošana prasa saskaņotus Eiropas centienus investīciju stimulēšanā un mobilizācijā.
Sauszemes transporta politikas mērķi ir
veicināt efektīvus un drošus pasažieru un
preču pārvadājumus jomā, kur pilsoņi un
uzņēmumi piedalās šo mērķu sasniegšanā.
Īpašs Prezidentūras uzdevums būs Eiropas
dzelzceļa tīkla stiprināšana. Progresam Cetur
tā dzelzceļa pakotnes jomā ir instrumentāla
loma vienotas ES transporta zonas izveidē,
kas veicina konkurētspējīgākas un moder
nākas sabiedriskā transporta infrastruktūras
izveidi visā ES. Prezidentūra turpinās dis
kusijas par visām šīs pakotnes daļām. Tāpat
Prezidentūra strādās pie sarunu pabeigšanas
ar Eiropas Parlamentu par tehnisko pīlāru, bal
stoties uz iepriekšējo prezidentūru sasniegto
ievērojamo progresu. Lai panāktu tālāku pro
gresu par pakotnes atlikušajiem elementiem,
tiks turpinātas Itālijas prezidentūras uzsāktās
diskusijas. Lai uzturētu augstu ceļu drošības
līmeni, Prezidentūra nodrošinās Pārrobežu
piemērošanas direktīvas pieņemšanu ES Tie
sas noteiktajā termiņā. Tāpat Prezidentūra
formalizēs panākto vienošanos par masu
un gabarītu priekšlikumu. Var tikt paredzē
tas politikas debates par plānoto Satiksmes
drošības politikas ievirzes starpposma pār
skatu, ļaujot dalībvalstīm dot savu ieguldīju
mu šajā nozīmīgajā jautājumā. Lai akcentētu
kopējā Transeiropas transporta tīkla (TEN-T)
un izveidoto koridoru nozīmi, Prezidentūra
plāno uzsākt ministru diskusiju, kas būtu vēr

sta uz TEN-T transporta tīkla infrastruktūras
attīstīšanu, īstenošanu un finansēšanu. Tā būs
arī iespēja izskatīt Eiropas Investīciju plāna
transporta jomā praktisko īstenošanu. Šajā
saistībā nākošās TEN-T dienas notiks jūnija
beigās Rīgā. Turklāt, ņemot vērā augsto pri
oritāti, kādu Prezidentūra piešķir efektīvu
Āzijas-Eiropas transporta koridoru izveidei,
3. ASEM Transporta ministru sanāksme notiks
no 29.–30. aprīlim Rīgā.
Tāds aviācijas sektors, kas savieno ES dalīb
valstis vienu ar otru un ar pārējo pasauli,
ir konkurētspējīgas un pārtikušas Eiropas
priekšnoteikums. Eiropa piedzīvo ilgstošu gaisa
satiksmes izaugsmi, tādēļ Eiropā ir nepiecieša
ma gaisa satiksmes pārvaldības reforma, lai
operētu pēc iespējas drošākos, rentablākos un
lidojumu ziņā efektīvākos un uz pasažieriem
orientētākos apstākļos. Tādēļ Prezidentūra būs
gatava turpināt darbu pie SES 2+ pakotnes, kā
arī priekšlikuma par laika nišām, ja tiks rasts
risinājums iesaistīto dalībvalstu divpusējiem
jautājumiem. Turklāt Prezidentūra būs gatava
rast progresu Padomē par priekšlikumu at
tiecībā uz avio
pasažieru tiesību minimumu.
Prezidentūra uzskata, ka šis ir īstais laiks uzsākt
politisku diskusiju par Tālvadības gaisa kuģu
sistēmām (RPAS). Tādēļ Prezidentūra ir iecerē
jusi veltīt uzmanību šai strauji augošajai jomai
Aviācijas konferences laikā Rīgā.
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Jūras transports sniedz un turpinās sniegt
ilgstošu un būtisku ieguldījumu Eiropas
ekonomikā un Eiropas pilsoņu dzīves kvali
tātē. Prezidentūra centīsies nodrošināt parei
zu starptautisko vidi jūras transporta nozarei
un plāno sekmēt visas iniciatīvas, kas sekmē
izaugsmi un uzlabo Eiropas kuģniecības
konkurētspēju. Attiecībā uz ostu sektoru
Prezidentūra plāno turpināt darbu pie Ko
mi
sijas priekšlikuma, ar ko izveido tirgus
piekļuves ostas pakalpojumiem un ostas fi
nanšu pārredzamības sistēmu pēc tam, kad
Eiropas Parlaments pieņems nostāju pirmajā
lasījumā.

Lai veiktu tālāku progresu Digitālā vienotā tir
gus stiprināšanā un juridiskā satvara izveidē,
Prezidentūra centīsies rast kompromisu at
tiecība uz priekšlikumu Regulai, ar ko nosa
ka pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko
sakaru vienoto tirgu un savienota kontinenta
īstenošanu (TSM). Šajā sakarā pamatprincips
būs rast līdzsvaru starp augstu pakalpojumu
kvalitāti un saprātīgu cenu Eiropas pilsoņiem.
Prezidentūra plāno veltīt pūles tam, lai pabeig
tu darbu pie direktīvas par vietņu pieejamību,
kuras mērķis ir uzlabot valsts sektora iestāžu
mājaslapu pieejamību visiem lietotājiem, it
īpaši personām ar funkcionāliem ierobežoju
miem. Prezidentūras mērķis ir panākt nozīmīgu
progresu attiecībā uz lēmumu, kas izveido
programmu Eiropas valstu pārvaldes iestāžu,
uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risi
nājumam (ISA2), lai nodrošinātu pārrobežu
un starpnozaru mijiedarbību Eiropas valsts
iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem.

ES iekšējo ūdensceļu transporta sektors ir
nozīmīgs katalizators ES iekšējā tirgus, kā arī
ilgtspējīgāka un efektīvāka transporta tīkla
tālākā attīstībā. Ņemot to vērā, Prezidentūra
centīsies uzsākt darbu pie pārskatītā priekšli
kuma, kas nosaka iekšējos ūdensceļos izman
tojamo kuģu tehniskās prasības.

Prezidentūra veicinās diskusijas dalībvalstu
starpā par “Eiropa 2020” vidusposma pārskatu
un Ikgadējo izaugsmes ziņojumu dažādos Pa
domes formātos, īpašu uzmanību veltot digi
tālajiem aspektiem. Prezidentūra 2015. gada
jūnijā Rīgā plāno organizēt un uzņemt Digi
tālos asambleju, lai pārrunātu jaunākos izai
cinājumus attiecībā uz dinamiskas digitālās
ekonomikas un Eiropas sabiedrības izveidi.

Telekomunikācijas ir viens no pasaulē vis
straujāk progresējošajiem sektoriem, kur Digi
tālais vienotais tirgus sniedz Eiropai ievēro
jamu izaugsmes potenciālu. Komunikāciju
tīkliem un tehnoloģijām vajadzētu kļūt par
Eiropas ekonomikas un inovāciju dzinējspē
ku. Izmantojot un saglabājot šīs iespējas, ES ir
jānodrošina, lai Eiropas pilsoņi un uzņēmumi
iegūtu pēc iespējas vairāk no digitālajām
tehnoloģijām. Kiberdrošības uzlabošana ir
priekšnoteikums mūsu sabiedrību un ekono
miku funkcionēšanai. Attiecīgi prezidentūra
uzlūko Tīklu un informācijas drošības direktīvu
(NIS) kā nozīmīgu rīku kiberdrošības kvalitātes
uzlabošanā gan valsts, gan Eiropas mērogā
un starptautiskās sadarbības veicināšanā.
Atzīstot to, ka priekšlikums NIS direktīvai ir
iegājis savā noslēdzošajā posmā, Prezidentūra
turpinās darbu, lai panāktu vienošanos ar
Eiropas Parlamentu. 

Lai veltītu papildu pūliņus, kas nepieciešami
Digitālā vienotā tirgus izveides turpināšanai,
tādējādi paaugstinot Eiropas konkurētspē
ju un atbildot uz esošajiem izaicinājumiem,
Prezidentūra plāno rīkot politisku diskusiju par
gaidāmo Digitālā vienotā tirgus stratēģiju. Lai
turpinātu tālāku digitalizēšanu, Prezidentūra
lielu nozīmi piešķirs “digitāls pēc noklusējuma”
principam – Prezidentūra izcels diskusijas par
digitālajām prasmēm un nākamajiem soļiem
saistībā ar e-pārvaldības sekmēšanu. Uzmanī
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ba arī tiks vērsta uz sadarbspēju, vietņu pieeja
mību un valsts sektora digitalizēšanu, lai pa
darītu to efektīvu un inovatīvu.

Enerģētiskā drošība ir nozīmīga Prezidentūras
darba programmas daļa. Ņemot vērā
2014. gada oktobra Eiropadomes secināju
mus, Prezidentūra turpinās Eiropas Enerģē
tiskās drošības stratēģijas īstenošanu. Īsteno
to īstermiņa pasākumu novērtējums sniegtu
nozīmīgu ieguldījumu tālākās diskusijās. Tāpat
Prezidentūra ir apņēmusies strādāt pie vidēja
termiņa un ilgtermiņa pasākumiem.

Attiecībā uz ārējo digitālo darba kārtību,
Prezidentūras galvenais jautājums būs Inter
neta pārvaldība. Prezidentūra cieši pārraudzīs
notikumus šajā jomā un, ja nepieciešams, at
tiecīgi arī rīkosies, jo īpaši ņemot vērā plānoto
tuvojošos Interneta numurpiešķires iestādes
(IANA) funkcijas pārvaldības pāreju un uzlabo
jot Interneta piešķirto vārdu un skaitļu kor
porācijas (ICANN) pakļautību.

Attiecībā uz Klimata un enerģētiskas politikas
satvaru 2030. gadam Prezidentūra strādās pie
saskaņota pārvaldības modeļa, ņemot vērā
Eiropadomes 2014. gada oktobra lēmumus.
Atbilstoši šim uzdevumam, kā arī ņemot vērā
gaidāmos Parīzes konferences rezultātus, tiks
izstrādāti pirmie pārvaldības struktūras ele
menti. Šajā kontekstā galvenais jautājums būs
priekšrocību novērtēšana, ko varētu sniegt
reģionālā sadarbība.

Enerģētikas politikas sektorā Prezidentūra
koncentrēsies uz Enerģētikas Savienības
koncepcijas izstrādi, atzīstot Komisijas iden
tificētos piecus pīlārus un turpinot atklātu
dialogu ar dalībvalstīm. Prezidentūra veltīs
savus centienus, lai nodrošinātu, ka diskusijas
par Enerģētikas Savienības koncepciju tiktu
uzsāktas februāra sākumā un ka galvenie prin
cipi tiktu noteikti 2015. gada pirmajā ceturksnī.
Pēc Enerģētikas Savienības procesa izveides
Prezidentūra strādās pie tā īstenošanas plā
na. Prezidentūra plāno turpināt diskusijas par
iekšējā enerģijas tirgus izveides pabeigšanu
un tālāku attīstīšanu. Vispirms, tā pievērsīs uz
manību enerģētikas infrastruktūrai, tostarp
dalībvalstu izolācijas izbeigšanai no Eiropas
tīkliem līdz 2015. gada nogalei, kā arī 10%
starpsavienojumu mērķim. Prezidentūra aici
nās Komisiju sniegt uzraudzības datus par
nesen pieņemtajiem kopējās intereses projek
tiem (KIP), un sekos līdzi otrā KIP saraksta iz
veides procesam. Otrkārt, Prezidentūra veltīs
uzmanību tādiem būtiskiem iekšējā enerģijas
tirgus elementiem kā reglamentējošais ietvars
(īpaši tīkla kodi elektrībai un gāzei) un papildus
pasākumiem mazumtirdzniecības tirgiem.

Prezidentūra turpinās iepriekšējo Prezidentū
ru darbu pie ilgtspējīgas enerģētikas poli
tikas izveides, jo īpaši centīsies panākt
vienošanos ar Eiropas Parlamentu 2.lasījuma
ietvaros par Netiešā zemes izmantošanas
izmaiņu (ILUC) priekšlikumu. Prezidentūra
turpinās virzīties uz energoefektīvāku Eiro
pu. Turklāt Prezidentūra atbalstīs un veicinās
darbu, lai uzlabotu Energomarķējuma direk
tīvu un Ekodizaina regulas attiecīgām pro
duktu grupām.
Prezidentūra pievērsīs pienācīgu uzmanību
notiekošajām sarunām par enerģētikas jautā
jumiem starptautiskajā telpā, tostarp Eiropas
kaimiņvalstīs, un turpinās strādāt pie vairāku
daudzpusējas sadarbības formātu, piemēram,
Enerģētikas Kopienas un Enerģētikas Hartas,
modernizēšanas.
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H. Lauksaimniecība un zivsaimniecība
Lauksaimniecības pamatuzdevums ir nodrošināt patērētājus ar veselīgu un drošu pārtiku,
saglabājot vidi un garantējot lauku apvidu dzīvotspēju. Prezidentūra virzīs pasākumus, lai
panāktu lauksaimniecības, pārtikas nozares, mežkopības un zivsaimniecības sektoru konkurēt
spēju, kvalitāti, ilgtspēju un darba piedāvājumu šajās nozarēs. Lai veicinātu Eiropas lauk
saimniecības produktu ražošanas konkurētspēju, Prezidentūra turpinās sekmēt ilgtspējīgas,
inovatīvas un videi draudzīgas lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības sektoru attīstību
visā ES. Prezidentūra arī turpinās atbalstīt centienus nodrošināt dzīvnieku un augu veselības un
pārtikas drošības standartu stiprināšanu un ievērošanu visā lauksaimniecības un pārtikas ķēdē.
Kopējās lauksaimniecības politikas refor
mas viens no pamatnosacījumiem ir tās vien
kāršošana. Tādēļ Prezidentūra pievērsīs īpašu
uzmanību šim jautājumam. Prezidentūra pētīs
iespējas turpināt darbu pie Komisijas priekš
likuma pārskatīt palīdzības shēmas augļu,
dārzeņu un piena piegādēm skolām, tādējādi
uzlabojot skolēnu veselīgas ēšanas paradu
mus. Tiks apsvērta administratīvo procedūru
vienkāršošana un kvalitātes garantēšana, izska
tot Komisijas priekšlikumu pārskatīt regulu par
bioloģisko lauksaimniecību, tādējādi arī veici
not kontroles efektivitāti, uzticamāku importa
režīmu, kā arī krāpšanas novēršanu.

Lai izveidotu pamatu integrētākai un hori
zontālākai pieejai lauksaimniecības pārtikas
aprites oficiālām pārbaudēm, Prezidentūra
turpinās strādāt, lai rastu kompromisu starp
dalībvalstīm, un plāno uzsākt pārrunas ar
Eiro
pas Parlamentu, tādējādi cenšoties pa
beigt darbu pie regulas par oficiālo pārtikas
aprites kontroli. Prezidentūra turpinās darbu
pie tiesību akta priekšlikuma regulai par zoo
tehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacīju
miem vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo
produktu tirdzniecībai un importam ES, kā arī
pie regulas par veterināro zāļu un ārstniecis
kās barības laišanu tirgū.

Lai nodrošinātu vienkāršus, bet efektīvus tie
sību aktus veterinārijas jomā un garantētu
augstu cilvēku un dzīvnieku veselības aizsar
dzības līmeni, Prezidentūra plāno strādāt pie
tā, lai tiktu panākta vienošanās ar Eiropas Par
lamentu attiecībā uz tiesību akta priekšlikumu
par dzīvnieku veselību, kas nosaka vienotu
un skaidru tiesisko regulējumu dzīvnieku
slimību, ar kurām var inficēties gan dzīvnie
ki, gan cilvēki, profilaksei un kontrolei. Tā kā
priekšlikums ieviesīs biodrošības principu kā
vienu no galvenajiem pārnēsājamo slimību,
kuras izplatās dzīvnieku vidū, profilakses pa
sākumiem, Prezidentūra 2015. gada pavasarī
Rīgā rīkos starptautisku semināru, kurā tiks
apspriesta nepieciešamība pēc paaugstinātas
biodrošības.

Īpaša uzmanība tiks veltīta pārtikas drošības jomai. Šajā sakarā Prezidentūra centīsies
pabeigt darbu pie tiesību aktiem par jauniem
pārtikas produktiem, kā arī vienoties ar Eiro
pas Parlamentu attiecībā uz kazeīniem un
kazeinātiem. Tas veicinās pārtikas drošību,
sabiedrības veselību un iekšējā tirgus funkcio
nēšanu, atbalstot pārtikas nozares inovācijas,
nodrošinot vienādus ražošanas apstākļus uz
ņēmējiem, kā arī pielāgojot ES prasības saistī
tajiem starptautiskajiem standartiem.
Ņemot vērā Starptautisko augu aizsardzības
konvenciju (IPPC) un augstos ES fitosanitāros
standartus veselības un vides politikā, Pre
zidentūra turpinās diskusijas par saskaņotu
pieeju aizsardzības pasākumiem pret augu
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kaitēkļiem kā daļu no likumdošanas pārska
tu kopuma attiecībā uz augu veselību. Tāpat
Prezidentūra sāks izskatīt mēslošanas līdzekļu
regulu un turpinās pārstāvēt ES un tās dalīb
valstu intereses saskaņā ar Starptautisko augu
aizsardzības konvenciju, lai ietvertu un stipri
nātu šīs intereses fitosanitārajā jomā starptau
tiskā mērogā saskaņā ar Fitosanitāro pasāku
mu komisijas 9. sēdes programmu (CPM).

noto Nāciju Organizācijas Mežu forumā, kas
norisināsies 2015. gada maijā Ņujorkā.
Lai nodrošinātu ilgtspējīgu zivsaimniecības
pārvaldību un mērķi sasniegt maksimālo ilgt
spējīgas ieguves apjomu visiem krājumiem,
Prezidentūra strādās pie daudzgadu pārval
dības plāniem. Jauns tehnisko pasākumu
ietvars tiks uzskatīts par būtisku šo centienu
elementu. Tiks attiecīgi arī turpināts darbs pie
dažādu esošo regulu pielāgošanas Lisabonas
līgumam. Īpaši centieni tiks veltīti atbilstošai
ES nostājas pārstāvēšanai un koordinēšanai
sarunās par zivsaimniecību partnerības līgu
miem ar trešajām valstīm un plānotajās sa
nāksmēs ar daudzpusējām organizācijām un
piekrastes valstīm par zivsaimniecības jautā
jumiem.

Prezidentūra kolektīvi centīsies panākt līdz
svarotu un efektīvu ES pieeju ES Mežkopības
stratēģijas īstenošanai. Lai nodrošinātu ilgt
spējīgu un atbildīgu mežu apsaimniekošanu, Prezidentūra turpinās veicināt Eiropas
mežu apsaimniekošanas modeli globālā mē
rogā. Centieni tiks veltīti sīkākai ES nostājas
izstrādei un ES modeļa pārstāvēšanai Apvie
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I. Vide
Vides aizsardzības un ilgtspējīgas dabas resursu apsaimniekošanas veicināšanas pasākumi ap
tver plašu jomu klāstu, tostarp bioloģisko daudzveidību, ekosistēmas, gaisa kvalitāti, atkritumu
apsaimniekošanu, ūdens jautājumus un ķīmisko vielu drošu pārvaldību. Balstoties uz 2014. gada
nogalē sasniegto progresu, Prezidentūra turpinās strādāt pie jautājumiem saistībā ar Klimata
un enerģētikas politikas ietvaru 2030. gadam. Prezidentūras prioritāte ir vadīt ES ieguldījuma
starptautiskajās sarunās par klimata jautājumiem sagatavošanu ar mērķi 2015. gada noga
lē Parīzē noslēgt jaunu juridiski saistošu vienošanos par globālo klimata pārmaiņu režīmu.
Prezidentūra turpinās darbu, lai samazinātu spiedienu uz vides problēmu risināšanu un veicinā
tu politikas procesus ES pilsoņu dzīves līmeņa uzlabošanai, tostarp uzlabojot gaisa kvalitāti.
Klimata pārmaiņu jomā, ņemot vērā Eiropa
domes 2014. gada oktobrī pieņemtos lēmu
mus, Prezidentūra virzīs tiesību akta priekš
likumu par tirgus stabilitātes rezervi, lai
stiprinātu ES emisijas kvotu tirdzniecības
sistēmu kā tirgū balstītu mehānismu un uzla
botu oglekļa dioksīda emisiju tirgus darbību.
2015. gadam būs izšķiroša nozīme starptau
tisko klimata pārmaiņu sarunu jomā. Viens no
svarīgākajiem punktiem Prezidentūras darba
kārtībā būs sagatavošanās globālam līgumam
par klimata pārmaiņu režīmu pēc 2020. gada,
kas tiks noslēgts ANO Vispārējās konvencijas
par klimata pārmaiņām 21. pušu konferen
cē (UNFCCC) Parīzē. ES nostājas sagatavoša
nai, iesniegšanai, kā arī pārstāvēšanai UNFCCC
sanāksmēs būs izšķiroša nozīme sarunu virzī
šanā uz līguma noslēgšanu. Politiskās debates
Vides padomē un uzskatu apmaiņa vides un
enerģētikas ministru neformālajās sapulcēs
noteiks procesa tālāko virzību.

kvalitātes jomā Prezidentūra turpinās dar
bu pie tā, lai uzlabotu gaisa kvalitāti viscaur
Eiropā, jo īpaši mēģinot panākt vienošanos
attiecībā uz priekšlikumu direktīvai par vidē
jas jaudas sadedzināšanas iekārtām. Domājot
par Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas vi
dusposma pārskatu un lai sniegtu savu iegul
dījumu, Prezidentūra organizēs gan diskusijas
neformālā Vides ministru tikšanās laikā, gan
ekspertu diskusijas.
Prezidentūra plāno sniegt ieguldījumu virknē
starptautisko vides procesu. Šiem proce
siem, sākot no ķīmisko vielu drošas pārvaldī
bas līdz atkritumiem un no bioloģiskās daudz
veidības un sugu aizsardzības līdz biodrošībai,
būs nepieciešama intensīva un padziļināta
sagatavošanās Padomē un ES nostāju koor
dinēšana starptautiskajām sanāksmēm. Pre
zidentūra koordinēs ES nostāju un dalību trīs
ANO ķīmisko vielu un atkritumu pārvaldības
konvencijām veltītās (Roterdamas, Stokhol
mas un Bāzeles konvencijas) pušu konferen
ces (COP) sanāksmēs, kuru vadmotīvs būs
“no zinātnes līdz rīcībai” un kas būs viens no
lielākajiem starptautiskajiem vides jautājumu
pasākumiem Prezidentūras laikā. Tādēļ Prezi
dentūra nepieciešamības gadījumā nodroši
nās ES ieguldījumu, gatavojoties Minamatas
konvencijas par dzīvsudrabu spēkā stāšanās
brīdim. Līdzvērtīga nozīme tiks piešķirta arī

Attiecībā uz resursu izmantošanas efektivitāti un videi nekaitīgas izaugsmes prog
rammu Prezidentūra martā rīkos debates
Vides padomē, kurās tiks apspriesta vides
aspektu integrēšana Eiropas pusgada procesā
un stratēģijā “Eiropa 2020”, sevišķi attiecībā
uz resursu efektivitāti. Prezidentūra arī cieši
sekos iniciatīvām, kas veicina cirkulāro ekono
miku un efektīvu atkritumu pārvaldību. Gaisa
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gatavošanās procesam pušu konferencei par
Konvencijas par Starptautiskas nozīmes mit
rājiem, it īpaši Ūdensputnu biotopiem jeb
Ramsāras konvencijai.

dījuma sagatavošanu atbilstoši attiecīgajām
konvenciju darba grupām. 2015. gadam
starptautiskajā telpā būs izšķiroša nozīme, lai
panāktu visaptverošu pēc 2015. gada ietvaru
ilgtspējīgai attīstībai un nabadzības izskauša
nai. Prezidentūra liks īpašu uzsvaru uz plaša
ES ieguldījuma veicināšanu starptautiskajās
sarunās par ilgtspējīgiem attīstības mērķiem
un ilgtspējīgas attīstības uzdevumiem, gata
vojoties 2015. gada septembrī gaidāmajam
ANO samitam.

Kontekstā ar darba grupas par Espo konven
cijas par ietekmes uz vidi novērtējuma un
stratēģiskā vides novērtējuma dalībnieku un
darba grupas par Orhūsas konvencijas par
starptautisko darba kārtību dalībnieku sa
nāksmēm Prezidentūra nodrošinās ES iegul
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J. Izglītība, jaunatne, kultūra un sports
Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padomē Prezidentūra īpašu uzmanību pievērsīs ciešā
kas sasaistes izveidei starp ekonomiskajiem un sociālajiem izaicinājumiem, ar kuriem ES saska
ras, un sevišķi ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijai. Prezidentūra apņemas veicināt
pilsoņu sociālo labklājību un dzīves līmeni, nodrošinot jauno digitālo tehnoloģiju potenciāla
izmantošanu izglītības, kultūras un audiovizuālajās nozarēs. Jaunākās tehnoloģijas ir plašāk
jāpielieto gan e-prasmju plaisas mazināšanai, gan Eiropas pilsoņu patieso vērtību un principu
saglabāšanai. Uzsvara likšanai uz kopienu stiprināšanu jau zemākajā līmenī, īpaši pievēršoties
pilnvērtīgai bērnu un jauniešu ietekmes iespēju nodrošināšanai, ir izšķiroša nozīme ES konkurēt
spējas un ES globālās lomas sekmēšanā.
Prezidentūra plāno stiprināt izglītības un
apmācības svarīgo lomu ekonomiskās iz
augsmes, investīciju un labklājības veicinā
šanā. Konkrētāk, Prezidentūra pievērsīsies
jauna stimula radīšanai izglītības dienaskār
tības stiprināšanai stratēģijas “Eiropa 2020”
kontekstā un uzstādīto mērķu sasniegšanai.
Tas panākams, veidojot ciešāku saikni starp
stratēģiju “Eiropa 2020” un stratēģisko sistē
mu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācī
bas jomā (ET 2020). Padomes un Komisijas
2015. gada kopīgais ziņojums par “Izglītība
un apmācība 2020” īstenošanu ne tikai iz
vērtēs vispārējo stratēģiskās programmas
progresu kā vidusposma novērtējums, bet
arī tieksies noteikt prioritārās jomas un jau
tājumus sadarbībai nākamajā darba ciklā.
Prezidentūra veicinās diskusijas, tādējādi
sniedzot savu ieguldījumu 2015. gada kopī
gajā ziņojumā.

ciešamajām prasmēm un kompetencēm, lai tie
gūtu panākumus darba tirgū.
Prezidentūra plāno atbalstīt tālāku augstākās
izglītības internacionalizāciju. Tas tiks panākts,
stiprinot starptautisko sadarbību izglītības
jomā starp Eiropas un Āzijas valstīm ASEM
5. izglītības ministru sanāksmē Rīgā. Šīs disku
sijas izcels ASEM Izglītības procesa rezultātus,
kas panāktas ASEM 4. izglītības ministru sa
nāksmes (ASEMME4). Tāpat ministri apspriedīs
nākamo gadu prioritātes un rīcību, kas nepie
ciešamas, lai nodrošinātu ciešāku ASEM valstu
sadarbību un uzlabotu dažādu izglītības sis
tēmu salīdzināmību abos reģionos. Gaidāms
arī Boloņas procesa novērtējums augstākās
izglītības jomā ar mērķi sagatavoties Boloņas
ministru konferencei, kura norisināsies Erevā
nā, Armēnijā.
Gan pirmsskolas, gan pamatskolas vecumam
ir būtiska nozīme bērna personīgajā un inte
lektuālajā attīstībā, tādēļ Prezidentūrā plāno
apspriest agrīnās izglītības un pamatskolas
izglītības lomu radošuma, inovācijas un digi
tālo prasmju apgūšanā. Prezidentūra centīsies
panākt Padomes secinājumu pieņemšanu
šajā jautājumā. Ņemot vērā, ka ES dalībvalstis
veido reģioni un teritorijas, kurām nepiecie
šami atšķirīgi finanšu risinājumi, lai nodroši
nātu izglītības pieejamību un tās kvalitātes

Prezidentūra turpinās strādāt pie sadarbības
uzlabošanas profesionālajā izglītībā un
arodmācībā, ņemot vērā gan iepriekšējos
sa
snie
gumus, gan pašreizējos un nākotnes
izaicinājumus, un veicinās diskusijas par pro
fesionālās izglītības un arodmācības nākotni.
Tās mērķis būs stiprināt ES dalībvalstu, kandi
dātvalstu, EEZ dalībvalstu un sociālo partneru
sadarbību šajā jomā, lai parūpētos par izglītī
bas sistēmu spēju nodrošināt cilvēkus ar nepie
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vienmērību, Prezidentūra plāno uzsākt dis
kusiju par izglītības pieejamību un investīciju
efektivitāti. Visbeidzot, Prezidentūra plāno arī
veicināt diskusijas par jautājumiem saistībā ar
prasmju un kvalifikāciju caurredzamību un at
pazīstamību, lai nodrošinātu nodarbinātības
mobilitāti un tālāko virzību ES politikās.

litikas mērķtiecīgākai transversālai sadarbībai,
tostarp veicināt dialogu starp kultūras manto
jumu, mūsdienu arhitektūru un augstas kvali
tātes dizainu. Prezidentūra centīsies pieņemt
Padomes secinājumus par kultūras un radošo
nozaru krustenisko ieguldījumu un ietekmi,
lai stimulētu inovāciju, ekonomisko ilgtspēju
un sociālo iekļaušanu.

Prezidentūra strādās pie ES Darba plāna jaunatnei no 2014. līdz 2015. gadam izpildes,
koncentrējoties uz attīstību un daudznozaru
pieeju politikas veidošanā, sevišķi attiecībā
uz jauniešu sociālekonomisko izaicinājumu
efektīvu risināšanu. Prezidentūra centīsies
uzsvērt jauniešu aspekta pievienoto vērtību
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā.
Prezidentūra plāno ierosināt Padomes secinā
jumus par šo tēmu pieņemšanu, un tā rīkos ES
jaunatnes konferenci, kurā tiks apspriesti vei
di, kā dot iespēju jauniešiem politiski piedalī
ties Eiropas demokrātiskajā dzīvē, un izvērtēs
strukturālā dialoga ar jauniešiem rezultātus.
Lai stiprinātu sadarbību ar jaunatni Austrumu
partnerības valstīs, Prezidentūra rīkos otro
Austrumu partnerības jaunatnes forumu.

Prezidentūra turpinās atbalstīt arī darbu, kura
mērķis ir uzlabot pierādījumos balstītu po
litikas veidošanu, lai demonstrētu kultūras
sociālo un ekonomisko ietekmi. Prezidentūra
iedrošinās arī debates par digitālā kultūras
mantojuma atkārtotu izmantojumu izglītībā
un radošajās nozarēs stratēģijas “Europeana”
sanāksmes laikā.
Straujā tehnoloģiju un tirgus situācijas attīs
tība nosaka nepieciešamību no jauna pārdo
māt Eiropas pieeju audiovizuālajam saturam
digitālajā laikmetā. Prezidentūra sekos prog
resam Komisijas paredzētajā Audiovizuālo
mediju pakalpojumu (AVMS) direktīvas pār
skatā un būs gatava reaģēt uz jebkuriem pa
vērsieniem. Prezidentūra rīkos audiovizuālo
konferenci, lai apspriestu galvenos Komisijas
Zaļajā grāmatā “Gatavojoties pilnībā saplū
dušai audiovizuālajai pasaulei”: izaugsme,
radīšana un vērtība un Augsta līmeņa grupas
ziņojumā par mediju brīvību un plurālismu
“Brīvi un plurālistiski mediji Eiropas demokrā
tijas stiprināšanai” aplūkotos jautājumus.

Kultūra un radošums ir gudras, ilgtspējīgas
un iekļaujošas attīstības un izaugsmes pama
tā. Prezidentūra sekos darbam pie stratēģijas
“Eiropa 2020” vidusposma pārskata no kultū
ras un radošās nozares perspektīvas. Viens no
Prezidentūras uzdevumiem būs izcelt kultūru
ne tikai kā izaugsmes līdzekli vai instrumentu,
bet arī kā attīstības mērķi. Prezidentūra mek
lēs veidus, kā uzlabot kultūras pieejamību un
dalību digitālajā laikmetā, lai stiprinātu Eiropu
kā radošu un inovatīvu savienību un tādējādi
attiecīgi pārvarētu 21. gadsimta izaicinājums.
Ikgadējās Radošuma nedēļas laikā Latvijā
Prezidentūra organizēs divas konferences, lai
raisītu diskusiju par kultūras un radošo nozaru
krustenisko ieguldījumu un ietekmi uz citām
jomām. Tas būtu pamudinājums izstrādāt po

Sporta jomā Prezidentūra strādās pie ES Dar
ba plāna sportam no 2014. gada līdz 2017. ga
dam izpildes. Tautas sports, sevišķi jauniešu
vidū, ir jāstiprina kā Eiropas cilvēkkapitāla
attīstības instruments. Tas veicina transver
sālo prasmju iegūšanu un attīstīšanu, kas
sekmē indivīdu nodarbināmību un personīgo
un profesionālo izaugsmi. Par šo tēmu Prezi
dentūra plāno ierosināt Padomes secinājumu
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pieņemšanu. Tāpat Prezidentūra plāno turpi
nāt diskusijas par veselīga dzīvesveida stip
rināšanu visās vecuma grupās un iedrošināt
uz sportošanu visa mūža garumā. Šajā sakarā
tiek plānotas diskusijas un pieredzes apmaiņa
par dalībvalstu valsts iestāžu un sporta kus
tību efektīviem sadarbības modeļiem. Prezi

dentūra sekos Eiropas Padomes Konvencijas
pret manipulācijām ar sporta sacensībām
izstrādes pabeigšanai, un antidopinga jomā
Prezidentūra turpinās nodrošināt, ka notiek
ES un tās dalībvalstu efektīva sadarbība un
koordinācija, lai saglabātu stingru nostāju Pa
saules Antidopinga aģentūras ietvaros.
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