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Ironiskais scenārijs 2019. gada 
martam

Barnjē: Diemžēl jūsu svarīgāko austrumeiropiešu vēlmi turpināt brīvu darbaspēka 
kustību uz Lielbritāniju mēs nenosargājām…  

…un tā kā briti atteicās maksāt visus 60 miljardus eiro, tad Kohēzijas politikai arī vairs 
naudas nebūs...  

Bet labā ziņa ir tā, ka mēs vismaz pārvilinājām finanšu sektoru uz Vāciju un Franciju!
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29. aprīlī ES 
samits par 
Brexit

Vēlēšanas 
Vācijā

Padome ieskicē 
ES nākotnes 
virzību

Skotijas 
referendums?

Lielbritānija 
iedarbina 50. 
pantu

Vēlēšanas 
Francijā

Brexit sarunu 
noslēgums

1. scenārijs
Viss paliek kā līdz šim (ES budžets 
1% no IKP)

2. scenārijs
Budžeta izdevumi tiek samazināti uz 
kohēzijas politikas rēķina 

Jautājums 
Vai tādam iniciatīvām kā aizsardzības 
savienība budžets tiek palielināts?

Priekšlikums 
jaunajam ES 
daudzgadu 
budžetam

Kurš no pieciem scenārijiem?
1. Turpināt kā līdz šim 
2. Tikai vienotais tirgus 
3. Tie, kas grib, dara vairāk (vairāku ātrumu 

Eiropa) 
4. Dara mazāk, bet efektīvāk 
5. Dara daudz vairāk kopā

2018

Vēlēšanas 
Itālijā

Lielbritānija 
pamet ES

Izstāšanās scenāriji
- Vai Lielbritānija pametīs ES bez 

tirdzniecības līguma? 
- Ja tiek panākta tikai izstāšanās vienošanās, 

kā tas iespaidos turpmāko sadarbību? 
- Ka notiek, ja Lielbritānija izstājas bez 

jebkādas vienošanās?



BEĻĢIJA

LUKSEMBURGA

NĪDERLANDE VĀCIJA

DĀNIJA

ZVIEDRIJA

SOMIJA

IGAUNIJA

LATVIJA

LIETUVA

POLIJA

RUMĀNIJA

SLOVĀKIJA

ČEHIJA

UNGĀRIJA

KIPRA

BULGĀRIJA

GRIEĶIJA

HORVĀTIJA

ĪRIJA

LIELBRITĀNIJA

PORTUGĀLE

SPĀNIJA

FRANCIJA

ITĀLIJA

AUSTRIJA

SLOVĒNIJA

MALTA

• Finansējums 
kohēzijas politikai 
saglabājas līdzšinējos 
apmēros 

• Brīvs vienotais 
pakalpojumu tirgus 

• Nē vairāku ātrumu 
Eiropai

• Brīva darbaspēka 
kustība uz Lielbritāniju 
pēc Brexit 

• Finanšu tirgus 
pārvilināšana 

• Vairāku ātrumu Eiropa 
• Mazāks ES budžets, 

PPP tipa finansējums

• Tirdzniecības līgums 
• Lielbritānijā dzīvojošo 

ES pilsoņu tiesību 
nodrošināšana

• Cieša sadarbība ar 
Lielbritāniju arī pēc 
Brexit 

• Lielbritānijas iesaiste 
ES drošības 
nodrošināšanā



ES valstu prioritātes un intereses 
Brexit sarunās 

• Taču Brexit kontekstā ne visām ES 
valstīm ir pilnīgi vienādas intereses 

• Vai brīvā darbaspēka kustība 
aktuāla centrālās un 
Austrumeiropas dalībvalstīm? 
Vai tieši otrādi — 
rietumvalstīm kā arguments 
citām prasībām?

• Visu ES valstu un abu pušu ilgtermiņa interesēs ir pēc iespējas 
lielāka politiskā un ekonomiskā sadarbība pēc Lielbritānijas 
izstāšanās no ES

Foto: AFP/Scanpix



ES valstu prioritātes un intereses 
Brexit sarunās 

• Lielbritānijas “sodīšana” nav nevienas dalībvalsts, ne arī pašas ES interesēs. 
Sarunu vedēju runas par to, cik slikti Lielbritānijai klāsies, kad tā pametīs ES, 
padara kopējo gaisotni nevajadzīgi saspringtu 

• Protams, ja Lielbritānija saņem labākus 
nosacījumus kā Norvēģija vai pat Šveice, 
tad rodas problēmas ar šīm valstīm un 
var gaidīt, ka tās arī gaidīs līdzīgu 
attieksmi nākotnē 

• Ja Lielbritānijas izstāšanās vienošanās 
tiek apzināti padarīta tāda, lai atbaidītu 
c i t as va l s t i s no l īdz īga lēmuma 
pieņemšanas, mēs radām Savienību, 
kurā dalībvalstīm ir bažas (pat bailes) par 
nākotni. Šāda Savienība ir nolemta 
iznīcībai



ES valstu prioritātes un intereses 
Brexit sarunās 

• Nebeidzamās runas par 60 miljardu eiro “rēķinu”, kuru Lielbritānijai būs jāmaksā, 
sarūgtina kopējo noskaņojumu pirms vēl sarunas ir sākušās. Un parāda, kas ir ES 
sarunu vedēju un citu prioritātes



ES valstu prioritātes un intereses 
Brexit sarunās 

• Atsevišķas valstis, lai arī runā pret “ķiršu lasīšanu” izstāšanās sarunu ietvaros, pašas 
klusām spriež gan par atsevišķu nozaru brīvu tirdzniecību, gan paralēli arī aktīvi 
vilina finanšu kompānijas pie sevis

Reuters, 2016. gada 11. jūlijs Reuters, 2017. gada 21. marts

The move could be bundled together with a 
merger of EBA and the European Insurance 
and Occupational Pensions Authority 
(EIOPA), Dombrovskis said.
EIOPA is based in Frankfurt, meaning that 
the merged authority could be relocated 
in the German city, winning competition 
from other EU cities, such as Paris.



Kas iekļauts Brexit izstāšanās 
“rēķinā”?

Taču, ja rēķins uztaisīts kā tāme, tad Lielbritānija var mēģināt pamatot, ka tā ir 
gatava maksāt par Kohēzijas politiku, bet ne par Kopējo lauksaimniecības politiku

Avots: Centre for European Reform
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Brexit kā iegansts pārmaiņām
• Vairāku ātrumu Eiropa ir bīstama ES nākotnei. Un tagad jau pastāv dažādi 

“ātrumi” — reģionālā nevienlīdzība, kapitāla piesaiste, t.sk. Junkera fonda 
ietvaros u.c.



Brexit kā iegansts pārmaiņām
• Brexit paver durvis īstenot nevēlamas reformas: cita starpā, 

samazināt ES budžetu uz kohēzijas finansējuma rēķina

“ N o t e i k t i n a v a u t o mā t i s k a 
mehānisma, kur citas valstis 
iemaksā [starpību ES budžetā] 
brīdī, kad viena valsts izdomā 
pamest [ES]. Mēs varam runāt vai 
un cik lielā mērā Lielbritānijas 
iemaksas ES budžetā tiks nākotnē 
aizstātas, par ko kopīgi spriedīs 
visas dal ībvalstis, it sevišķ i 
donorvalstis.” - Jens Spāns, 
Vācijas finanšu ministra vietnieks



Brexit kā iegansts pārmaiņām
• Lielbritānijas izstāšanās draud izjaukt spēka līdzsvaru ES, kā rezultātā notiks 

izmaiņas līdz šim uzņemtajā drošības un enerģētikas politikas kursā; riski vienotā 
(pakalpojumu) tirgus darbībai 

• Paralēli Eiropas Komisija turpinās savu “politisko” dienaskārtību: migrantu kvotas, 
dubultstandarti makroekonomisko nelīdzsvarotību uzraudzībā un novēršanā, PPP 
tipa fondu promotēšana uz esošo ES fondu rēķina, drošības savienības attīstīšana, 
kā arī “cīņa” ar “sociālu dempingu”

"Eiropai ir jākļūst stiprākai. Tas jo īpaši 
attiecas uz mūsu aizsardzības politiku. 
Eiropa vairs nevar atļauties izmantot citu 
valstu militāro varenību vai ļaut Francijai 
vienai aizstāvēt tās godu Mali.” - Eiropas 
Komisijas priekšsēdētā ja Žana Kloda 
Junkera “Par stāvokli ES” runa Strasbūrā, 
2016. gada 14. septembrī

“Ir tie, kam patīk ideja, ka es esmu šeit un tie, 
kam nepatīk šī ideja. Man patīk šī ideja.” - Ž. 
K. Junkers, uzstājoties Sanktpēterburgas 
ekonomikas forumā 2016. gada 16. jūnijā



ES kopējie izaicinājumi pēc-Brexit 
Eiropā

• Ārējie izaicinājumi 

• Jaunas ģeopolitiskas prioritātes ASV 

• Krievijas drauds 

• Migrantu krīze 

• Iekšējie ES izaicinājumi 

• Vienotais tirgus 

• Eirozona — Grieķijas parādu krīze, 
banku savienība, makroekonomiskā 
nelīdzsvarotība 

• Demogrāfiskā problēma 



Kopīgās intereses un secinājumi

• Brexit kontekstā, svarīgi atcerēties, ka 
Lielbritānija ir neaizvietojams partneris un 
paliks Eiropas valsts. Cieša sadarbība ir visu 
interesēs 

• Lielbritānija pēdējos padsmit gadus iestājās 
par "jauno dalībvalstu" interesēm, kā arī 
uzturēja Ziemeļeiropas bloka formātu 

• Lielbritānijai no ES valstu vidus vēsturiski 
izveidojušās stiprākās transatlantiskās saites 
ar ASV, kā arī ar citām angliski runājošām 
valstīm



• Lielbritānijas kā militāri spēcīgākās un starp Eiropas 
valstīm ārpolitiski ietekmīgākās valsts loma mūsu 
ģeopolitisko interešu nodrošināšanā 

• Lielbritānijā jau dzīvojošo pilsoņu tiesību nodrošināšana 
bez diskriminējošam pazīmēm,  vienlaikus aizstāvot 
līdzvērtīgu Eiropas Savienības valstīs jau dzīvojošo 
Lielbritānijas pilsoņu tiesību nodrošināšanu 

• Ja Lielbritānija atbalsta vēlmi finansēt Kohēzijas 
politiku, neļaut šo naudu iepludināt vispārējā ES 
budžeta katlā (neļaut argumentēt, ka Brexit dēļ ES vairs 
nevar finansēt Kohēzijas politiku)

Latvijas intereses



• Veidot maksimāli brīvā tirgus principiem atbilstošas 
attiecības ar Lielbritāniju (t.sk. panākot to, ka 
finanšu tirgus pakalpojumi nesadārdzinās) 

• Brexit sarunu rezultātam jāveicina harmoniskākas 
attiecības ES iekšienē (novēršot ES eroziju). Tajā 
pašā laikā jāpanāk transatlantisko attiecību 
nostiprināšanās 

• ES nākotnes sakarā, debate par “vairāk”, “mazāk” 
un “ātrumu” Eiropu ir jāizbeidz. Tā vietā ir 
nepieciešama labāka Eiropa, kur dalībvalstīm ir 
lielāka teikšana

Latvijas intereses




