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Kāpēc jābalso Eiropas Parlamenta vēlēšanās? 
 
 

 
Eiropas Savienība (ES) pieņem lēmumus, kuri ietekmē jūsu dzīvi katru dienu. Tā ir atbildīga par 
daudziem svarīgiem un praktiskiem jautājumiem, gan palīdzot uzņēmumiem pārvarēt finanšu krīzi un 
samazinot bezdarba līmeni, gan iestājoties par tīrāku vidi un drošāku pārtiku, gan nodrošinot 
vienkāršāku ceļošanu un lētākas telefonsarunas. 
 
Kā jūs varat ietekmēt ES lēmumus? 
Ar Eiropas Parlamenta starpniecību, kurš ir ievēlēts, lai pārstāvētu jūs un visus pārējos Eiropas 
Savienībā dzīvojošos cilvēkus.  
 
Eiropas Parlamentam ir izšķiroša loma Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā. 
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Budžets un finanses 
 
 

• Vai zinājāt to, ka Eiropas Parlamentam bija būtiska loma eiro izveidē? 
 

Eiro, kuru ieviesa 1999. gadā, tagad izmanto 329 miljoni cilvēku 16 ES valstīs. Tas ir kļuvis par 
nozīmīgu valūtu pasaules līmenī. Vienota Eiropas valūta atvieglo darījumu veikšanu pāri robežām. 
Tā dod arī iespēju iepirkties, salīdzinot cenas dažādās valstīs, un ceļot, nemainot valūtu. Eiro 
zona veido vairāk nekā 16,5 % pasaules IKP un vairāk nekā 30 % pasaules tirdzniecības (tostarp 
ES iekšējā tirdzniecība). 
 
 

• Vai zinājāt, ka Eiropas Parlamentam ir būtiska nozīme, lemjot par to, kā tiks izlietots ES 
budžets 133 miljardu eiro apmērā?  

 
45 % no budžeta jeb aptuveni 60 miljardi eiro pašlaik tiek izmantoti, lai veicinātu konkurētspēju, 
izaugsmi un nodarbinātību, kā arī, lai samazinātu atšķirības starp bagātākajiem un 
nabadzīgākajiem reģioniem. No 2000. gada līdz 2006. gadam šī plaisa ir samazināta aptuveni par 
vienu sesto daļu. 

 
 
• Vai zinājāt, ka Eiropas Parlamentam ir izšķiroša nozīme, lemjot par to, kā ES izlietos aptuveni 

7,5 miljardus eiro gadā pētniecības un attīstības jomai.  
 
Pašlaik, piemēram, ES pētnieki izstrādā labākas metodes, kā aizsargāt no applūšanas teritorijas, 
kas atrodas zemu virs jūras līmeņa (šo apvidu iedzīvotāju dzīvojamās ēkas un iztikas līdzekļu 
ieguves avotus). ES pētniecības un attīstības jomas budžets tiek izlietots arī citām jomām, kuras 
ietekmē katra iedzīvotāja ikdienas dzīvi, piemēram, veselības aizsardzība, pārtikas drošums, 
transports, tehnoloģijas, enerģētika un vides aizsardzība. 
 
 

 

Finanšu krīze un ekonomikas atveseļošanas plāns 
 
 
• Vai zinājāt, ka ES palīdz aizsargāt iedzīvotāju dzīves kvalitātes līmeni ar ekonomikas glābšanas 

programmas palīdzību? 
 

Pašreizējās finanšu krīzes apstākļos Eiropas valstu un valdību vadītāji pieņēma saskaņotu lēmumu 
atbalstīt Eiropas ekonomiku. ES atbildes reakcija, kuru apstiprināja Eiropas Parlaments, bija 
vispārēju ekonomikas pasākumu kopums 200 miljardu eiro apmērā, no kuriem 14,4 miljardi eiro nāk 
tieši no ES budžeta. Īpaši tiks atbalstīti mazie un vidējie uzņēmumi, jo tie ir ES ekonomikas 
stūrakmens. 

 
• Vai zinājāt, ka ES palīdz ekonomiskās grūtībās nonākušiem cilvēkiem? 

 
Eiropas Parlamenta apstiprinātā Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda rīcībā ir līdzekļi līdz 
500 miljoniem eiro gadā, lai palīdzētu darbu zaudējušiem cilvēkiem atrast jaunu darbu. 
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• Vai zinājāt, ka ES palīdz dalībvalstīm finanšu krīzes situācijā? 
 

ES ir nolēmusi sniegt palīdzību Ungārijai 6,5 miljardu eiro apmērā un Latvijai — 3,1 miljarda eiro 
apmērā (950 lati uz personu). Šī “Kopienas palīdzība“ ir daļa no starptautiskās palīdzības, kurā 
iesaistīts Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) un Pasaules banka. Papildu 50 miljardi eiro no ES 
līdzekļiem ir paredzēti, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu turpmāku palīdzību. 

 
 

• Vai zinājāt, ka laika posmā no 2007. gada līdz 2013. gadam ES iztērēs aptuveni 350 miljardus 
eiro, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi un radītu vairāk darbavietu, jo īpaši Eiropas 
nabadzīgākajos reģionos?  

 
Eiropas Parlaments ir apstiprinājis finansējumu simtiem tūkstošiem projektu, lai palīdzētu 
samazināt atšķirības starp ES nabadzīgākajiem un bagātākajiem reģioniem, sekmējot 
nodarbinātību un konkurētspēju visā Eiropā un veicinot pārrobežu sadarbību starp dažādām ES 
daļām.  
 
 

• Vai zinājāt, ka ES ir īstenojusi pasākumus, lai aizsargātu jūsu noguldījumus? 
 

Eiropas Parlaments ir apstiprinājis tiesību aktus, ar kuriem Eiropas banku maksātnespējas 
gadījumā iedzīvotāju noguldījumu garantijas līmeni paaugstina līdz 100 000 eiro. Esošā minimālā 
garantija (EUR 20 000) 2009. gada jūnija beigās pieaugs līdz EUR 50 000 un līdz 2010. gada 
beigām — līdz EUR 100 000. Steidzamības gadījumos klienti arī varēs ātrāk piekļūt saviem 
depozītiem. 
 
 

Klimata pārmaiņas un vide 
 
 

• Vai zinājāt, ka Eiropas Savienība ir sniegusi nozīmīgu atbalstu, lai sekmētu atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu? 

 
Kopā ar Eiropas Parlamentu ir pieņemti tiesību akti, ar ko nosaka valsts mēroga mērķus 
atjaunojamo energoresursu izmantošanā, ģenerējot elektrību, apkurinot un atdzesējot ēkas, kā arī 
darbinot transportlīdzekļus. Mērķis ir panākt, lai līdz 2020. gadam atjaunojamie energoresursi 
veidotu vismaz 20 % no ES kopējā enerģijas patēriņa. 

 
 

• Vai zinājāt, ka, pateicoties ES rīcībai, automašīnas, ar kurām jūs braucat, tagad ir drošākas un 
videi draudzīgākas?  

 
Eiropas Parlaments ir apstiprinājis vairākus pasākumus, lai padarītu braukšanu drošāku un 
mazinātu piesārņojumu. 

 
 
• Vai zinājāt, ka ES palīdz spēkstacijām samazināt to CO2 emisijas? 
 

Pateicoties tiesību aktiem, kas pieņemti kopā ar Eiropas Parlamentu , rūpnieciskās iekārtas un 
spēkstacijas varēs izmantot jaunu tehnoloģiju oglekļa dioksīda ilgtspējīgai un drošai glabāšanai 
zem zemes. Minētās tehnoloģijas izmantošana tām palīdzēs samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas. 
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• Vai zinājāt, ka ES ir izstrādājusi stingrākus noteikumus potenciāli bīstamu ķīmisko vielu 
lietošanai Eiropā? 

 
Jauni tiesību akti par ķīmiskām vielām, kuri ir pieņemti kopā ar Eiropas Parlamentu, stājās spēkā 
2007. gadā un nodrošinās aptuveni 30 000 potenciāli bīstamu vielu drošu izmantošanu. Saskaņā 
ar šiem tiesību aktiem ražotājiem ķīmiskās rūpniecības nozarē ir pienākums apkopot datus un 
nodrošināt ķīmisko vielu drošumu. Šie tiesību akti ir pazīstami ar saīsinātu apzīmējumu “REACH”, 
un ar tiem nosaka ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu. 
 
ES arī mudina ražotājus vairāk izmantot bioloģiski noārdāmo veidu plastmasu, ražojot maisiņus, 
traukus, pārtikas produktu iepakojumus, puķupodus un citus ražojumus. 

 
 

• Vai zinājāt, ka pateicoties ES rīcībai, jūras ekosistēma tagad ir labāk aizsargāta pret tankkuģu 
radītā piesārņojuma draudiem? 

 
Ar Eiropas Parlamenta atbalstu vienkorpusa tankkuģu kuģošana ES piekrastes ūdeņos ir aizliegta, 
un tiek īstenots piesārņojuma novēršanas projekts, lai palīdzētu tankkuģu īpašniekiem nepieļaut 
naftas un ķīmisko vielu noplūdes un novērst šādu noplūžu sekas. 
 
 

• Vai zinājāt, ka saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku ES veic pasākumus, lai novērstu 
nelegālās zvejas produktu tirdzniecību? 

 
Nelegāla, nereģistrēta un neregulēta (NNN) zveja ir pasaules mēroga fenomens, un tā ir kļuvusi 
par prioritāru starptautiskas nozīmes jautājumu, jo tā noplicina pasaules zivju krājumus. Ar 
Eiropas Parlamenta atbalstu 2008. gadā tika pieņemts priekšlikums, lai nepieļautu, novērstu un 
izskaustu NNN zveju. 
 
 

• Vai zinājāt, ka tagad pastāv stingri noteikumi attiecībā uz peldvietu ūdens kvalitātes 
pārraudzību kūrortos visā Eiropā, lai tur būtu drošāk peldēties? 

 
Pateicoties ES noteikumiem, kas izstrādāti sadarbībā ar Eiropas Parlamentu, regulāri tiek veiktas 
zinātniskas pārbaudes baktēriju līmeņa noteikšanai. Ja ūdens kvalitāte kādā atsevišķā pludmalē 
neatbildīs noteiktam kvalitātes standartam, tad informācija par to jums būs pieejama ātri un 
vienkārši uz vietas. 

 
 
• Vai zinājāt, ka kopš 2002. gada ES ir iztērējusi 1,5 miljardus eiro, lai sniegtu palīdzību tām ES 

dalībvalstīm, kuras cietušas dabas katastrofās?  
 

Eiropas Savienības Solidaritātes fonds ir izveidots, vienojoties ar Eiropas Parlamentu, lai reaģētu 
uz dabas katastrofām un atbalstītu katastrofu skartos reģionus. Līdz šim fonda līdzekļi izmantoti, 
lai novērstu 26 dažādu dabas katastrofu sekas, tostarp tādas, ko izraisījuši plūdi, mežu 
ugunsgrēki, zemestrīce, vulkāna izvirdums, vētras un sausums.    
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Iekšējais tirgus 
 
• Vai zinājāt, ka vienotais tirgus, kas ar Eiropas Parlamenta atbalstu izveidots 1992. gadā, kopš 

tā izveidošanas ir padarījis jūs bagātākus?  
 
Nesen, pateicoties šim tirgum, ES labklājības līmenis ir palielinājies par aptuveni 240 miljardiem eiro 
gadā, proti, vidēji papildu EUR 518 gadā jums un ikvienam citam ES pilsonim, salīdzinot ar situāciju, 
kāda tā būtu bez vienotā tirgus. Tas ir noticis birokrātijas un tirdzniecības šķēršļu samazināšanas 
rezultātā, saskaņojot noteikumus un produktu  standartus, kas, savukārt, rada lielāku konkurenci 
un inovāciju, kā arī sekmē ārvalstu ieguldījumu pieaugumu. 
 
 

• Vai zinājāt, ka laika posmā no 1992. gada līdz 2006. gadam vienotā tirgus darbības rezultātā ir 
izveidoti 2,75 miljoni jaunu darbavietu?  

 
Eiropas Parlamentam bija nozīmīga loma tāda vienotā tirgus veidošanā, kādu mēs to pazīstam 
šodien, lai preces, pakalpojumi, kapitāls un personas var brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā.  

 
 
• Vai zinājāt, ka Eiropas Parlamentam bija būtiska nozīme, pārtraucot pārmērīgi augstās mobilo 

telefonsakaru viesabonēšanas cenas Eiropā?  
 
Cenas par mobilā tālruņa izmantošanu ārzemēs ir samazinātas pat līdz 60 %. 
 
 

• Vai zinājāt, ka ES sniedz vienotu patērētāju tiesību kopumu, ļaujot jums mierīgu sirdi iepirkties 
jebkurā Eiropas Savienības vietā? 

 
Ar Eiropas Parlamenta atbalstu saskaņā ar ES noteikumiem tagad jebkuram ražojumam, ko jūs 
iegādājaties, tiek sniegta divu gadu garantija visā Eiropas teritorijā. 
 

 
• Vai zinājāt, ka pateicoties ES, jums ir iespēja izvēlēties savu energopiegādātāju un ietaupīt 

naudu? 
  
Eiropas Parlaments ir palīdzējis likvidēt gāzes un elektrības monopolus un ir palielinājis prasības 
energopiegādātājiem, lai to darbība kļūtu videi draudzīgāka un efektīvāka. 

 
 

• Vai zinājāt, ka ES atvieglo uzņēmumu izveides procedūras un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī 
palīdz radīt jaunas darbavietas pakalpojumu nozarē? 

 
 

Ar Eiropas Parlamenta atbalstu ir atcelti daudzi finansiāli, tiesiski un administratīvi šķēršļi brīvai 
apritei, brīvai tirdzniecībai un konkurencei Eiropā. 

 
 

• Vai zinājāt, ka kopā ar Eiropas Parlamentu ir pieņemti īpaši noteikumi attiecībā uz rotaļlietām, 
elektroierīcēm, gāzes boileriem un citiem ražojumiem, lai nodrošinātu to, ka jūs un jūsu ģimene 
ir drošībā un var droši iepirkties gan tirgū, gan veikalā, gan internetā? 

 
ES noteikumi ražotājiem un tirgotājiem uzliek saistības nodrošināt to, ka tirdzniecībā laistie 
produkti ir droši, turklāt kritēriji attiecībā uz rotaļlietām ir īpaši stingri. Valsts iestādes veic 
pārbaudes, lai nodrošinātu to, ka šīs prasības tiek pildītas. Ja kādā valstī tiek atrasts bojāts 
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ražojums, tad ar ātrās brīdināšanas sistēmas palīdzību nodrošina to, ka minētais ražojums tiek 
nekavējoties izņemts no tirdzniecības visā ES. 

 
 
• Vai zinājāt, ka Eiropas Savienībā kopš 2004. gada kosmētikas produktu (tostarp lūpu krāsas, 

dezodoranti, ziepes, zobu pasta un šampūni) izmēģinājumos vairs netiek izmantoti dzīvnieki? 
Vai zinājāt, ka kosmētikas produktus, kas satur sastāvdaļas, kuras ir izmēģinātas uz 
dzīvniekiem ārpus ES, nevar pārdot ES tirgū?  

 
Ar Eiropas Parlamenta atbalstu ES ir aizliegusi tās teritorijā veikt kosmētikas produktu un to 
sastāvdaļu izmēģinājumus, izmantojot dzīvniekus, kā arī tirgot produktus, kuru sastāvdaļas var būt 
izmēģinātas uz dzīvniekiem citās pasaules valstīs. Tādējādi jūs varat būt droši, ka, pateicoties ES 
noteikumiem un Eiropas Parlamentam, neviens dzīvnieks nevienā ES valstī nav cietis, lai jūs labi 
izskatītos vai labi smaržotu. 

 
 
• Vai zinājāt, ka ES aizsargā jūsu bērnus no pārmērīgas reklāmas ietekmes? 
 

Nesen kopā ar Eiropas Parlamentu ir pieņemti tiesību akti, ar kuriem ievieš stingrus noteikumus 
attiecībā uz bērniem paredzētām audiovizuālām reklāmām, kā arī attiecībā uz programmām pēc 
pieprasījuma, ko sniedz audiovizuālo pakalpojumu sniedzēji, un attiecībā uz produktu izvietošanu. 
Produktu izvietošana par maksu ir aizliegta visās bērniem paredzētās programmās. Bērnu 
programmas, kuras ilgākas par pusstundu, nedrīkst pārtraukt ar reklāmas pauzi biežāk kā vienu 
reizi 30 minūtēs. 
 
Pateicoties šiem kopīgajiem noteikumiem, ir iespējams skatīties citu valstu televīzijas kanālus, 
kuru uztveršana netiek bloķēta reklāmu regulējošo valsts tiesību aktu ierobežojumu dēļ. 

 
 

• Vai zinājāt, ka, pateicoties ES, tagad ir vienots neatliekamās palīdzības dienestu numurs visā 
Eiropā?  

 
Eiropas Parlaments kopā ar Komisiju ir nodrošinājuši to, ka no 2009. gada janvāra jūs varat 
sazvanīt neatliekamās palīdzības dienestus, uzgriežot numuru 112 jebkurā ES vietā. 
 
 

Transports 
 

 
• Vai zinājāt, ka jūsu lidmašīnas biļetes maksā vairs nav “slēpto” izmaksu, līdz ar to jūs precīzi 

zināt, cik jāmaksā? 
 
Pateicoties regulai, kas pieņemta kopā ar Eiropas Parlamentu, tagad jūs varat uzreiz redzēt savas 
biļetes kopējo cenu. Cenā ir jāiekļauj visi nodokļi, nodevas un maksājumi, kuri ir pievienoti biļetes 
pamatcenai. 

 
 
• Vai zinājāt, ka aviosabiedrības vairs nevar atteikties jūs pārvadāt invaliditātes dēļ? 
 

Kopā ar Eiropas Parlamentu ir pieņemti tiesību akti, lai uzlabotu invalīdu tiesības, ceļojot ar gaisa 
transportu. Turklāt palīdzība lidostās tagad tiek sniegta bez papildu maksas. 
 



 7

 
• Vai zinājāt, ka, pateicoties ES izveidotajam “melnajam sarakstam”, lidošana ir kļuvusi drošāka? 

 
Pateicoties regulai, kas ir pieņemta sadarbībā ar Eiropas Parlamentu, aviosabiedrības, kuras 
neievēro drošības prasības, tiek iekļautas ES “melnajā sarakstā” un to pakalpojumi tiek aizliegti 
visā ES. 
 
 
 

Sociālā, nodarbinātības un izglītības politika 
 
 
• Vai zinājāt, ka ES iegulda vairāk nekā 10 miljardus katru gadu, lai palīdzētu cilvēkiem uzlabot 

viņu darba iespējas? 
 

Izmantojot Eiropas Sociālo fondu (ESF), kuru izveidoja, vienojoties ar Eiropas Parlamentu, ES 
kopā ar dalībvalstīm līdzfinansē projektus, lai uzlabotu Eiropas darbaspēka un uzņēmumu spējas 
piemēroties mūsdienu izaicinājumiem. ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas 
pamatelements ir cilvēku dzīves apstākļu uzlabošana, sniedzot viņiem labākas prasmes un darba 
izredzes.  
 
 

• Vai zinājāt, ka Eiropas Parlamenta apstiprināto tiesību aktu rezultātā pagaidu darbiniekiem ES 
ir tādas pašas tiesības kā pastāvīgajiem darbiniekiem, kā arī uzlaboti darba apstākļi?  

 
Eiropas Savienībā pagaidu darbinieki ir 10 % no kopējā darbaspēka jeb vairāk nekā 6 miljoni. 
Pateicoties ES tiesību aktiem, tagad pagaidu darbiniekiem ir tādi paši darba un nodarbinātības 
pamatapstākļi kā viņu kolēģiem, kuri ir strādā pastāvīgā darbā. Šī vienošanās uztur elastīgu 
pieeju, kas ir vajadzīga uzņēmumiem, un ļauj darbiniekiem sasniegt labāku darba un privātās 
dzīves līdzsvaru.  

 
 
• Vai zinājāt, ka saistībā ar mazuļa piedzimšanu ES nodrošina vienlīdzīgas tiesības gan mātei, 

gan tēvam? 
 

Saskaņā ar ES tiesību aktiem, kuri pieņemti kopā ar Eiropas Parlamentu, tagad abiem vecākiem ir 
tiesības saņemt trīs mēnešu atvaļinājumu, kuru var izmantot jebkurš no vecākiem. Bērna 
kopšanas atvaļinājuma beigās vecākiem ir tiesības atgriezties tajā pašā darbā vai līdzvērtīgā vai 
līdzīgā amatā. Darba devējiem ir jāpilda minimālās prasības, par kurām vienojušās visas Eiropas 
valstis.  

 
 

• Vai zinājāt, ka Eiropas Komisija ar Eiropas Parlamenta atbalstu izveidoja EURES — interneta 
portālu, kas ir paredzēts, lai palīdzētu meklēt darbu 31 Eiropas valstī un sniegtu informāciju, kas 
nepieciešama, pārceļoties dzīvot uz ārzemēm? 

 
EURES (Eiropas Nodarbinātības dienesti) ir tīkls, kas jums palīdz atrast darbu visā Eiropā; jums ir 
iespēja strādāt dažādās valstīs visā ES, kā arī Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā un Šveicē. 
EURES ir ne vien plaša darba meklēšanas datu bāze, bet arī sniedz informāciju par dzīves un 
darba apstākļiem visā Eiropā. EURES ietver informāciju, piemēram, par sociālās apdrošināšanas 
jautājumiem, dzīvošanas izmaksām, vietējām veselības aizsardzības un izglītības sistēmām, 
kvalifikāciju atzīšanu un vēl daudziem citiem jautājumiem. EURES arī ir noderīgs portāls tiem 
darba devējiem, kuri vēlas pieņemt darbā personālu no ārzemēm. Pateicoties 700 padomdevēju 
tīklam, kuri var konsultēt darba meklētājus un darba devējus, lai palīdzētu tiem orientēties 
starptautiskās darbā pieņemšanas “labirintos”, EURES ir kas vairāk nekā tikai virtuāls portāls.  
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• Vai zinājāt, ka ES atbalsta mūžizglītību un apmaiņu kultūras jomā visiem Eiropas pilsoņiem? 

 
Laika posmā no 2007. gada līdz 2013. gadam ES ar Eiropas Parlamenta apstiprinājumu plāno 
tērēt vairāk nekā 8 miljardus eiro, lai sniegtu Eiropas pilsoņiem iespēju iegūt starptautisku pieredzi 
mūžizglītības ietvaros. Attiecīgās ES programmas ir programmas Erasmus, Comenius, Leonardo 
da Vinci un Gruntvig, “Jaunatne darbībā” un "Eiropa pilsoņiem", kā arī programma “Kultūra”. 

 
 
• Vai zinājāt, ka programma ERASMUS, kas izveidota, vienojoties ar Eiropas Parlamentu, 

aptuveni 1,2 miljoniem studentu devusi iespēju mācīties citā ES valstī?  
 
Programma ERASMUS nodrošina studentiem stipendiju, un ārzemēs pavadītais mācību gads tiek 
ieskaitīts kopējā studiju laikā, lai iegūtu diplomu. Līdzīgas programmas (ar nosaukumu Leonardo 
da Vinci un Marie Curie) sniedz ieguldījumu profesionālajā apmācībā un pētniecībā. 
 
 

• Vai zinājāt, ka ES atbalsta interneta savienojumus starp skolām visā Eiropā?  
 
Kopš 2005. gada 35 000 skolas visā Eiropā ir pievienojušās “eTwinning” darbībai, kas ir daļa no 
“Comenius” programmas. Tas skolām dod iespēju bez maksas atrast partnerus kopīgiem skolu 
projektiem, kurus īsteno, izmantojot internetu. Skolēni un skolotāji pauž ieinteresētību par šo 
iniciatīvu, kuru atbalsta Eiropas Parlaments.  
 

• Vai zinājāt, ka ar ES programmu palīdzību desmitiem tūkstošiem jauniešu katru gadu ir iespēja 
strādāt un ceļot visā Eiropā? 

 
Līdz šim 1,5 miljoni jauniešu ir izmantojuši ES jauniešu mobilitātes programmas; tikai 2007. gadā 
vien vairāk nekā 40 000 jauniešu piedalījās jauniešu apmaiņas programmā, un gandrīz 5000 
jauniešu — Eiropas Brīvprātīgo dienestā. Eiropas Parlaments aktīvi atbalsta šādu apmaiņu.  
 
 

• Vai zinājāt, ka ES atbalsta sadarbību un apmaiņu starp pilsētām un ciematiem visā Eiropā?  
 
2008. gadā vien Eiropas Parlamenta apstiprinātās programmas “Eiropa pilsoņiem” ietvaros 
aptuveni 1 miljons cilvēku visā Eiropā piedalījās apmaiņā kultūras jomā, ietverot vairāk nekā 1200 
sadraudzības pilsētu un iniciatīvas no 4000 pilsētām. 
 

 

Pārtikas nekaitīgums un lauksaimniecība 
 
 

• Vai zinājāt, ka kopējā lauksaimniecības politikā (KLP) tagad tiek likts uzsvars ne tikai uz 
kvantitāti, bet arī uz lauksaimnieku ražotās pārtikas kvalitāti, kā arī uz nodarbinātības 
veicināšanu un ilgtspējīgu attīstību laukos? 

 
Eiropas Parlaments ir nopietni iesaistījies KLP reformu procesā. Pateicoties iepriekšējām 
reformām, ES vairs neražo pārtikas “kalnus”, bet tai ir ilgtermiņa politika ilgtspējīgai 
lauksaimniecības attīstībai. 

 
 
 
• Vai zinājāt, ka KLP darbība ir daudz plašāka par ES subsīdiju piešķiršanu lauksaimniekiem? 

Vai zinājāt arī to, ka ES nesen veica vairākus pasākumus, lai patērētāji gūtu tiešu labumu?   
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Eiropas Parlaments ir palīdzējis izveidot augļu patēriņa veicināšanas programmu skolām, saskaņā 
ar ko tiek finansēta visas Eiropas skolu apgāde ar augļiem un dārzeņiem. Eiropas Parlaments 
atbalstīja jaunu piena apgādes programmu skolās, kuras mērķis ir veicināt piena, siera, jogurta un 
citu ar uzturvielām bagātu, ikdienas uzturā lietojamu produktu piegādi visiem skolēniem. 

 
 
• Vai zinājāt, ka pārtika, ko jūs lietojat, tagad ir drošāka nekā jebkad agrāk? 
 

Eiropas Parlaments ir aktīvi līdzdarbojies plaša pasākumu klāsta pieņemšanā ar nolūku 
nodrošināt pārtikas drošu lietošanu visā Eiropā un veicināt veselīgu uzturu. Šie pasākumi ietver 
visu pārtikas piegādes ķēdi "no lauka līdz galdam”, ieviešot standartus un uzraugot dzīvnieku 
veselību un labturību, augus un kultūras, kā arī pārtikas produktu importu. Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes uzdevums savukārt ir sniegt neatkarīgu zinātnisku atzinumu. 

ES izstrādā stingrus noteikumus bioloģiskās lauksaimniecības ražojumiem un neļauj “veselīgās 
pārtikas” vai notievēšanas produktu ražotājiem sniegt neprecīzu vai nepamatotu informāciju. ES 
tiesību akti par pārtikas produktu marķēšanu ir paredzēti, lai sniegtu patērētājiem visu informāciju, 
kas tiem nepieciešama, lai izvēlētos pirkumu.  

 
 
• Vai zinājāt, ka ES līdzekļi tiek izmantoti, lai atbalstītu pētniecību par tīras enerģijas iegūšanu no 

atkritumiem? 
 

Lai sasniegtu Eiropas Parlamenta atbalstīto mērķi līdz 2020. gadam samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisijas par 20 %, pētnieki meklē jaunus veidus, kā izmantot lauksaimniecības atkritumus 
(piemēram, salmus, rugājus un kūtsmēslus) kā videi draudzīgu atjaunojamās enerģijas avotu.  
 
 

Tiesiskums, brīvība un drošība 
 
 
• Vai zinājāt, ka tagad ceļošana pa Eiropu bez robežām ir kļuvusi vēl vienkāršāka? 
 

Eiropas Parlaments atbalstīja Šengenas zonas paplašināšanu. Teritorija bez iekšējas 
robežkontroles tagad ir paplašinājusies, ietverot 22 ES dalībvalstis (t.i. visas dalībvalstis, izņemot 
Kipru, Rumāniju, Bulgāriju, Īriju un Apvienoto Karalisti — divas pēdējās no minētajām valstīm 
atteicās) un trīs asociētās valstis (Norvēģija, Islande un Šveice). 

 
 
• Vai zinājāt, ka Eiropas Parlaments atbalsta ES cīņu pret noziedzību, piemēram, tādu 

grupējumu aizturēšanu, kuri kontrabandas ceļā Eiropā ieved narkotikas vai palīdz nelegālajiem 
imigrantiem ieceļot Eiropā? 

 
ES ir paredzēti līdzekļi, lai finansētu pasākumus un sadarbību starp ES dalībvalstīm, kā arī lai 
nodrošinātu sekošanas sistēmas uz kuģiem, lidaparātiem vai pavadoņiem, apkarojot šādas 
noziedzīgas darbības. 
 
Eiropas Parlamentam ir nozīmīga loma, nosakot noteikumus ieceļošanai ES, nodrošinot raitu 
robežšķērsošanu un vienlaikus saglabājot drošību. 
 
 

• Vai zinājāt, ka Eiropas Parlamentam bija nozīmīga loma, nosakot pamatprincipus efektīvai 
politikai nelegālo imigrantu atgriešanai to izcelsmes valstīs, vienlaikus ievērojot viņu tiesības? 
Vai zinājāt arī to, ka Eiropas Parlaments aicināja nodrošināt imigrantiem iespējas likumīgi 
ieceļot Eiropas Savienībā?  
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Eiropas Parlaments ir apstiprinājis sadarbības noteikumus starp ES dalībvalstīm, lai apkarotu 
nelegālo imigrāciju. Pēc provizoriskām aplēsēm, piemēram, 2006. gadā ES tika aizturēti 500 000 
nelegālo imigrantu, un 40 % no tiem pēc tam tika nosūtīti atpakaļ uz viņu izcelsmes valstīm. 
 

 
• Vai zinājāt, ka Eiropas Parlaments atbalsta pasākumus, lai apkarotu terorismu un uzlabotu 

drošību?  
 

Eiropas Parlamenta atbalstītās iniciatīvas ir veicinājušas visu ES dalībvalstu policijas darbinieku 
un tiesnešu spēku apvienošanu, lai attiecīgi ar EUROPOL un EUROJUST palīdzību nodrošinātu 
efektīvāku sadarbību Eiropas līmenī. Tas ir devis konkrētus rezultātus dažādos pārrobežu 
noziegumu gadījumos. Piemēram, operācijas „Koala” laikā Europol un Eurojust strādāja kopā, lai 
likvidētu pedofilu tīklu, kurā bija iesaistījušies 2500 noziedznieku visā pasaulē.  

 
2006. gadā, pateicoties efektīviem ES pretterorisma mehānismiem, ES dalībvalstīs tika novērsti 
gandrīz 600 teroristu uzbrukumu. ES dalībvalstis ir būtiski uzlabojušas sadarbību terorisma 
apkarošanā, daļēji pateicoties Europol un Eurojust nodrošināto “sadarbības platformu” 
izmantošanai.  

 
 

• Vai zinājāt, ka Eiropas Parlaments bija viens no likumdevējiem, nosakot pasākumus, lai atklātu 
un novērstu terorismu un noziedzīgas darbības?  

 
Eiropas Parlaments ir pieņēmis direktīvu, ar ko telekomunikāciju uzņēmumiem nosaka prasību 
saglabāt noteiktus zvanu datus (avots, adresāts un tālruņa atrašanās vieta, kā arī komunikācija 
internetā) līdz 24 mēnešiem. Tā ir daļa no stratēģijas, lai palīdzētu apkarot terorismu un 
organizēto noziedzību. Tiesību aktā ir noteikti arī datu aizsardzības standarti. 

 
 
• Vai zinājāt, ka Eiropas Parlamentam bija nozīmīga loma, lai palielinātu patērētāju uzticību 

pārrobežu tirdzniecībai, nodrošinot patērētāju iespējas vērsties pie savas valsts 
tiesībsargājošām iestādēm un to, ka viņi ir aizsargāti arī ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā 
viņi iepērkas? 

 
Eiropas Parlaments darbojās kā viens no likumdevējiem, nodrošinot patērētāju aizsardzību strīdu 
gadījumos, kas rodas saistībā ar patērētāju noslēgtajiem līgumiem, gan attiecībā uz piekļuvi 
tiesām, gan attiecībā uz tiesisko aizsardzību. 

 
 
• Vai zinājāt, ka Eiropas Parlaments ir palīdzējis atrisināt tādus pārrobežu ģimeņu konfliktus kā 

bērnu aizbildniecība un šķiršanās? 
 

Eiropas Parlaments palīdzēja pieņemt ES tiesību aktus, ar ko nodrošina ar ģimenes lietām saistītu 
tiesas lēmumu savstarpēju atzīšanu dalībvalstīs un mudina konfliktos iesaistītās puses izmantot 
ģimenes lietu mediatora palīdzību. 

 
 

Paplašināšanās 
 
 
• Vai zinājāt, ka Eiropas Parlaments lemj par to, kura valsts var pievienoties Eiropas Savienībai? 
 

ES dalībvalstis var lemt par jaunas dalībvalsts pievienošanos Eiropas Savienībai tikai ar Eiropas 
Parlamenta piekrišanu. Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika un Turcija ir 
pašreizējās kandidātvalstis, savukārt Albānija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Serbija un 
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Kosova — iespējamās nākamās kandidātes. Eiropas Parlaments novērtē šo valstu progresu un 
pieņems galīgo lēmumu par to, vai tās kļūs par ES dalībvalstīm vai nē. 

 
 

• Vai zinājāt, ka ES paplašināšanās ir palīdzējusi padarīt Eiropu par drošāku vietu dzīvošanai? 
 

Pēdējo ES paplašināšanās kārtu rezultātā, piemēram, ES atbalsts un ieteikumi palīdzēja 
bijušajām komunistiskā režīma valstīm kļūt par politiski stabiliem un demokrātiskiem kaimiņiem ar 
strauji augošu ekonomiku. 

 
 
• Vai zinājāt, ka 12 jaunās dalībvalstis, kuras Eiropas Savienībai pievienojās 2004. gadā un 

2007. gadā, ir pievilcīgs, jauns tirgus jūsu valsts uzņēmumiem, piedāvājot tiem jaunas iespējas 
veikt ieguldījumus ārzemēs? 

 
Divu secīgu paplašināšanos rezultātā iekšējam tirgum pievienojās vairāk nekā 100 miljoni 
patērētāju. 2007. gadā 7,5 % no veco dalībvalstu uzņēmumu kopējā eksporta tika veikti uz 
jaunajām dalībvalstīm, salīdzinot ar 4,7 % 1999. gadā. Tirdzniecība starp vecajām un jaunajām 
dalībvalstīm mazāk kā 10 gados ir gandrīz trīskāršojusies (no 175 miljardiem eiro 1999. gadā līdz 
aptuveni 500 miljardiem eiro 2007. gadā). 

 
 
• Vai zinājāt, ka strādnieki no jaunajām dalībvalstīm ir drīzāk aktivizējuši veco dalībvalstu darba 

tirgu, nevis, kā tas bieži tiek apgalvots, tos apdraudējuši, atņemot darba vietas? 
Darbinieki no jaunajām dalībvalstīm ir palīdzējuši apmierināt vajadzību pēc papildu darbaspēka 
vecajās dalībvalstīs un tādējādi devuši ievērojamu ieguldījumu ilgtspējīgā ekonomiskajā 
izaugsmē. Piemēram, kopš 2004. gada Apvienotajā Karalistē pusmiljonu darba vakanču ir 
aizpildījuši darbinieki no jaunajām dalībvalstīm. Tas iedrošināja arī citas dalībvalstis atvērt darba 
tirgu. 
 

• Vai zinājāt, ka jaunas tirdzniecības iespējas, ārvalstu ieguldījumu palielināšanās un jauni stimuli 
modernizācijai ir palīdzējuši uzlabot jauno dalībvalstu vispārējo ekonomisko sniegumu kopš 
2004. gada paplašināšanās? 

 
Piecu gadu laikā kopš šo valstu iestāšanās Eiropas Savienībā vidējais IKP pieaugums jaunajās 
dalībvalstīs ir palielinājies no 3,4 % līdz 5,6 %, un tirdzniecība jaunajās dalībvalstīs ir 
palielinājusies par 16,2 %. Vidējas atalgojums visās jaunajās dalībvalstīs ir pieaudzis, un cilvēki 
tiek aizvien vairāk nodarbināti pakalpojumu nozarē, kā arī augsto tehnoloģiju ražošanā. 

 

ES pasaulē 
 
• Vai zinājāt, ka ES ir lielākā palīdzības sniedzēja jaunattīstības valstīm pasaulē? 

 
Vēloties sasniegt Tūkstošgades attīstības mērķus nākamā Eiropas Parlamenta pilnvaru laikā, ES 
(Eiropas Komisija kopā ar atsevišķu dalībvalstu iemaksām) 2008. gadā sniedza aptuveni 60 % no 
visas globālās palīdzības jeb kopsummu 49 miljardu eiro apmērā. Eiropas Savienībai ir arī vadoša 
loma, nodrošinot šādas palīdzības efektivitāti un to, ka tādas ES politikas jomas kā tirdzniecība, 
vide, lauksaimniecība un vēl citas jomas tiek saskaņotas ar attīstības mērķiem. Eiropas 
Parlaments turpina aktīvi iesaistīties šajā procesā ar „Eiropas Konsensa attīstības jomā” palīdzību, 
kas panākts 2005. gadā starp ES iestādēm un dalībvalstīm.  
 

• Vai zinājāt, ka papildus palīdzībai, ko ES sniedz finanšu krīzes pārvarēšanā savām 
dalībvalstīm, Eiropas Savienība bija pirmā, kas pēc G20 sammita aprīlī rīkojās, lai sniegtu 
atbalstu jaunattīstības valstīm ekonomikas lejupslīdes pārvarēšanā? 
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Tika pieņemts pasākumu kopums, lai piešķirtu vairāk līdzekļu attīstībai, izvirzītu par prioritāti 
visneaizsargātākās personas un padarītu esošo atbalstu efektīvāku. Komisija ir atvēlējusi 
3 miljardus eiro sociālām vajadzībām. Papildu 500 miljoni būs pieejami kā „drošības tīkls”. 
Strādājot kopā, 27 dalībvalstu un Komisijas darbs ir daudz efektīvāks, tādējādi ļaujot lietderīgi 
izmatot ikvienu atbalsta eiro, un kalpo par paraugu citām valstīm visā pasaulē.  

Šā gada sākumā Eiropas Komisija noslēdza vienošanos, ar ko tiks nodrošināti pārtikas atbalsta 
pasākumi 1 miljarda eiro apmērā vairāk nekā 20 pasaules neaizsargātākajās valstīs. Eiropas 
Parlaments apstiprināja šo pasākumu kopumu saskaņā ar Parlamenta budžeta lēmējinstitūcijas 
statusu. Turklāt tika noslēgts nolīgums 2,7 miljardu eiro apmērā ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un 
Klusā okeāna valstu (ĀKK) grupu, lai sniegtu atbalstu veselības aizsardzības, izglītības un klimata 
pārmaiņu jomā. Šis nolīgums ir daļa no ciešās sadarbības, kuru ES ar šīm valstīm uztur ilgāk nekā 
piecdesmit pēdējos gadus. 

 
• Vai zinājāt, ka ar Eiropas Parlamenta atbalstu ES palīdz veicināt demokrātiju un labu 

pārvaldību visā pasaulē?  
 

Katru gadu Eiropas Parlamenta locekļi veido darba grupas visā pasaulē, lai uzraudzītu vēlēšanu 
norisi valstīs, kurās demokrātija vēl nav pilnībā izveidojusies vai kur tā ir apdraudēta. Pateicoties 
Eiropas Parlamentam, ES ir paredzēts īpašs budžets, lai veicinātu demokrātiju un cilvēktiesības 
visā pasaulē, piemēram, atbalstot vietējo NVO darbību. Pastāv arī kopējas parlamentārās grupas 
un struktūras, tostarp Kopējā Parlamentārā Asambleja ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā 
okeāna valstīm. 

 
 

• Vai zinājāt, ka Eiropas Savienība ir pasaulē lielākā humānās palīdzības sniedzēja? 
 

Eiropas Komisija sniedz ātru palīdzību visneaizsargātākajiem cietušajiem dabas un cilvēku 
izraisītās katastrofās ārpus ES. Sadarbojoties ar humānās palīdzības aģentūrām krīžu zonās, tiek 
sniegts tiešs atbalsts briesmās nonākušiem cilvēkiem neatkarīgi no viņu valstspiederības, reliģijas, 
dzimuma vai etniskās piederības. Vienīgais mērķis ir glābt dzīvības un atbrīvot no ciešanām 
saskaņā ar humānās palīdzības sniegšanas principiem — neitralitāti, objektivitāti un neatkarību.  
Eiropas Parlamentam ir nozīmīga loma, piešķirot līdzekļus ES humānās palīdzības darbībām, kā 
arī un šo līdzekļu izlietošanas uzraudzībā. 

 
• Vai zinājāt, ka ES ir izvirzījusies priekšplānā, sniedzot palīdzību sievietēm cīņā pret nabadzību?  

 
ES darbības ir vērstas uz pieaugušu sieviešu lasītprasmes un rakstītprasmes uzlabošanu, 
dzimumu nevienlīdzības novēršanu un plašāku iespēju nodrošināšanu sievietēm konfliktu 
apgabalos. Eiropas Parlaments nepārtraukti veicina aktīvāku sieviešu iesaistīšanos attīstības 
darbā, kā par to liecina nesenais ziņojums par “integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai ES ārējās 
attiecībās un miera nostiprināšanā”.  

 
 

• Vai zinājāt, ka ES palīdz cilvēkiem jaunattīstības valstīs iegūt tīru dzeramo ūdeni? 
 

ES ir uzsākusi Ūdens iniciatīvu , lai cilvēkiem jaunattīstības valstīs nodrošinātu labāku piekļuvi 
dzeramajam ūdenim un labus sanitāros apstākļus un, lai uzlabotu ūdens resursu pārvaldību. 
2009. gada martā Eiropas Parlaments balsoja par rezolūciju, ar ko paziņo, ka ūdens ir sabiedrisks 
īpašums un tam jābūt sabiedrības kontrolē. Ar šo rezolūciju EP vēlas panākt, lai piekļuve 
dzeramajam ūdenim būtu viena no pamattiesībām un vispārējām tiesībām.  

 
 

• Vai zinājāt, ka ar Eiropas Parlamenta atbalstu ES palīdz Palestīniešu pašpārvaldei uzlabot 
palestīniešu tautas dzīves līmeni un turpināt strādāt, lai panāktu miera nolīgumu ar Izraēlu? 

 
ES ir piešķīrusi 300 miljonus eiro, lai finansētu reformu pārvaldības, sociālās attīstības, 
uzņēmējdarbības attīstības un infrastruktūras jomā, kā arī palestīniešu bēgļu atbalstam. Eiropas 
Parlaments aktīvi atbalsta šīs politikas jomas un rīko regulāras sanāksmes ar Palestīnas un 
Izraēlas parlamentiem.   
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• Vai zinājāt, ka ES palīdz atjaunot Irāku? 
 

Komisija kopš 2003. gada atbalsta Irākas atjaunošanu, tādējādi palīdzot mazināt problēmas, ar 
kurām saskaras irākieši, atjaunojot ikdienas dzīvi pēc kara. Eiropas Parlaments 2008. gadā 
pieņēma rezolūciju, aicinot palielināt ES lomu Irākā un veicināt pasākumus Irākas bēgļu 
atbalstam.  

 
 

• Vai zinājāt, ka ES ir iesaistījusies stabilitātes atjaunošanā Gruzijā? 
 

Komisija ir apstiprinājusi palīdzības programmu 500 miljonu eiro apmērā, no kuras 61 miljons eiro 
ir paredzēts cilvēkiem, kuri tika pārvietoti dēļ konflikta ar Krieviju. Eiropas Parlaments, kurš kopā 
ar Padomi ir atbildīgs par budžetu, apstiprināja šo programmu un pārrauga tās izmantošanu.  

 
 

• Vai zinājāt, ka ES aizstāv tās uzņēmējdarbību pret negodīgu tirdzniecību? 
 
Eiropas Savienība aizsargā brīvo tirdzniecību, izmantojot antidempinga, antisubsīdiju un citus 
aizsardzības pasākumus. Šāda rīcība ļauj ES aizsargāt savus ražotājus pret negodīgu vai 
subsidētu importu un dramatiskām tirdzniecības plūsmas pārmaiņām, ja tās kaitē ES 
tautsaimniecībai. Eiropas Parlaments ar tā Starptautiskās tirdzniecības komitejas palīdzību ir cieši 
iesaistījies ES tirdzniecības politikā. 
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