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Ar konferenci par Eiropas nākotni Eiropas Parlaments, 

Padome un Eiropas Komisija ir devusi iespēju Eiropas 

iedzīvotājiem no visām 27 dalībvalstīm iesaistīties debatēs 

par problēmām un prioritātēm, kas jārisina, lai kopīgiem 

spēkiem veidotu nākotnes vajadzībām atbilstošu Eiropu. 

Konferences procesa ietvaros 2021. gada 19. aprīlī tika 

atklāta daudzvalodu digitālā platforma (turpmāk 

“platforma”) (futureu.europa.eu), kas tiešsaistē darbosies 

visā konferences darba gaitā.  

Platforma ir svarīgs konferences elements; tā dod iespēju 

piedalīties ikvienam ES iedzīvotājam jebkurā no 

24 oficiālajām ES valodām. Iedzīvotāji var paust savas 

idejas, atbalstīt citu cilvēku idejas un komentēt tās. 

Platforma ir arī vieta, kur ikviens var apmainīties ar 

informāciju par konferences pasākumiem un ziņot par to 

rezultātiem.  

Pēc tam visi platformā iekļautie komentāri tiek apkopoti, 

analizēti un izmantoti Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju un 

konferences plenārsēdes darbā.  

Līdz šim ir publicēti divi starpposma ziņojumi par platformā 

sniegtajiem viedokļiem līdz 2021. gada 7. septembrim.  

Šā trešā starpposma ziņojuma mērķis ir sniegt pārskatu par 

papildu viedokļiem, kas tika sniegti līdz 2021. gada 

3. novembrim, un tajā sniegts arī plašāks ieskats par 

pasākumiem. Sīkāka informācija par platformā sniegtajiem 

viedokļiem, iedalot tos atbilstoši dalībvalstīm, ir sniegta 

papildu ziņojumā, kas vienlaikus ir pieejams platformā. 

Nākamā gada sākumā būs pieejams vēl viens ziņojums un 

pārskats par sniegtajiem viedokļiem, tai skaitā par katru 

dalībvalsti, lai iekļautu papildu jaunus viedokļus, kas 

iesniegti platformā. 

Ievads 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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Šā ziņojuma secinājumi nekādā ziņā nav uzskatāmi par 

prognozēm attiecībā uz konferences par Eiropas nākotni 

ietvaros notiekošo apspriežu iznākumu. Lasot šo ziņojumu, 

ir svarīgi arī paturēt prātā, ka platformā sniegtie viedokļi 

atspoguļo attiecīgo dalībnieku uzskatus un tos nevajadzētu 

uzskatīt par tādiem, kas atspoguļo Eiropas iedzīvotāju 

viedokli kopumā. Tos turpinās apspriest un novērtēt Eiropas 

iedzīvotāju paneļdiskusijās un konferences plenārsēdē. 

Analītiskie rezultāti ziņojumā ir izklāstīti saskaņā ar 

platformā noteiktajiem tematiem:  

‒ Klimata pārmaiņas un vide 

‒ Veselība 

‒ Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un 

nodarbinātība 

‒ ES pasaulē 

‒ Vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība 

‒ Digitālā pārveide 

‒ Eiropas demokrātija  

‒ Migrācija 

‒ Izglītība, kultūra, jaunatne un sports 

Platformā “Citas idejas” minētās idejas ir iekļautas vienā no 

iepriekš minētajiem deviņiem tematiem vai vairākos 

tematos transversālu jautājumu gadījumā. Par katru tematu 

ir sniegts pārskats par ideju un pasākumu tematiskajām 

kopām. Ideju kartē sniegts temata satura analīzes vizuāls 

attēlojums tēmās un apakštēmās.  

Piezīme par metodoloģiju 

Šajā ziņojumā galvenā uzmanība ir pievērsta platformā 

sniegto viedokļu kvalitatīvai analīzei. Tas tiek darīts, 

ņemot vērā dalībnieku iesniegtās idejas un komentārus 

ar mērķi sniegt plašu pārskatu par platformas saturu. 

Praksē katrā tematiskajā jomā pētniecības grupa veica 

ierosināto ideju manuālu tekstuālo analīzi un 

klasterizāciju, izmantojot datorizētu klasterizācijas rīku. 

Pēc tam tika sagatavots kopsavilkums par kopējām 

tēmām un iespējamām apakštēmām. Klastera analīze 

par tēmām un apakštēmām tiek veikta iepriekš noteiktu 

tematu ietvaros. Tas nozīmē, ka idejas, kas attiecas uz 

vairākiem tematiem, vai idejas, ko dalībnieki norādījuši 

vairākos tematos vai sadaļā “Citas idejas”, šajā 

ziņojumā var parādīties vairākas reizes pie attiecīgajiem 

tematiem. Šī pieeja tika izvēlēta, lai sniegtu 

visaptverošu skatījumu uz katru konferences tematu.  

Šajā analīzē ir ietverti arī jautājumi, ko izvirzījis neliels 

dalībnieku skaits, ja tie sniedz jaunu perspektīvu 

salīdzinājumā ar citu dalībnieku skatījumu. Mērķis ir 

sniegt vispārēju pārskatu par platformā ierosināto ideju 

plašumu un daudzveidību, nevis relatīvi atbalstīt idejas 

vai pievērsties identificēto tēmu un apakštēmu apjomam 

šajā posmā.  

Tomēr kvantitatīvie elementi (ideju, komentāru, 

apstiprinājumu, pasākumu skaits) ir minēti, lai 

atspoguļotu pašreizējo stāvokli saistībā ar diskusijām 

platformā, tai skaitā lielo interesi par dažām idejām vai 

debates par tām (sk. I pielikumu). 

Lūdzu, ņemiet vērā arī to, ka šajā ziņojumā sniegtajā 

analīzē termins “viedokļi” attiecas uz ideju, komentāru 

un pasākumu apvienojumu. 

Sīkāka informācija par metodisko pieeju ir sniegta 

II pielikumā. 
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Šajā ziņojumā ir apkopota informācija par aktivitāti 

konferencei par Eiropas nākotni izveidotajā daudzvalodu 

digitālajā platformā no platformas atklāšanas brīža līdz 

2021. gada 3. novembrim.   

Šajā laikposmā platformā tika reģistrēti 29 012 viedokļi – 

9337 idejas, 16 017 komentāri un 3658 pasākumi –, kas 

aptvēra visus 10 tematus.  

Līdz šim visvairāk viedokļu tika sniegti par tematiem 

“Eiropas demokrātija” un “Klimata pārmaiņas”, kā arī par 

atklāto tematu “Citas idejas”.  

Aktivitāte tika novērota visās ES valstīs. Kopš platformas 

darbības sākuma visvairāk viedokļu kopskaitā tika iesniegti 

Vācijā, taču proporcionāli iedzīvotāju skaitam lielāks 

viedokļu skaits ir reģistrēts mazākās valstīs, no kurām 

visaktīvākā šajā ziņā ir Malta. Pēdējā laikā kopš 

8. septembra visvairāk viedokļu proporcionāli iedzīvotāju 

skaitam ir iesniegti Ungārijā. Ir saņemti arī daži viedokļi no 

trešām valstīm. 

Aptuveni 57 % dalībnieku platformā ir identificējuši sevi kā 

vīriešus un 15 % – kā sievietes. Tomēr vairāk nekā ceturtā 

daļa dalībnieku nav sniegusi informāciju par savu dzimumu. 

Šajā saistībā jānorāda, ka platformā savu viedokli var paust 

arī organizācijas.  

Attiecībā uz dalībnieku profilu – ir pārstāvētas dažādas 

vecuma grupas, un visaktīvākās ir bijušas personas vecumā 

no 55 līdz 69 gadiem, kam cieši seko personas vecumā no 

25 līdz 39 gadiem.  

Kopsavilkums  
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Klimata pārmaiņas  

un vide 

Dalībniekus satrauc klimata pārmaiņas un to 

ietekme, kā arī daudzas citas vides 

problēmas. To risināšanai viņi aicina veikt konkrētus 

pasākumus, piemēram, vides subsidēšanu un nodokļu 

uzlikšanu, kā arī izglītošanas un informēšanas iniciatīvas ES 

līmenī. Daži dalībnieki izvirza sociālā taisnīguma jautājumu 

klimata politikas kontekstā. Idejas tematiski var sagrupēt 

šādi: 

‒ piesārņojums tiek noteikts kā galvenais vides 

noslogojuma avots: ūdens piesārņojums, 

atmežošana, piesārņojums ar plastmasu, kā arī 

gaismas piesārņojums; 

‒ dalībnieki apspriež zaļo pārkārtošanos un ierosina 

pasākumus globālo oglekļa emisiju samazināšanai. 

Daži atsaucas uz ES zaļo kursu, kurā pausts 

aicinājums īstenot sociāli iekļaujošāku pieeju;  

‒ enerģētikas jomā dalībnieki stingri atbalsta 

atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu 

un enerģijas daudzveidības palielināšanu, 

izmantojot pētniecību un inovāciju alternatīvo 

enerģijas avotu jomā. Tomēr daži dalībnieki 

pievērš uzmanību jautājumam par iedzīvotāju 

piekrišanu; 

‒ videi kaitīgu subsīdiju apturēšana un priekšlikums 

par ilgtspējas nodokļa ieviešanu; 

‒ patēriņa tēmas ietvaros dalībnieki aicina veikt 

stingrākus pasākumus, lai risinātu atkritumu un 

pārtikas atkritumu problēmu un veicinātu 

reciklēšanu, vēršoties gan pie ražotājiem, gan 

patērētājiem. Turklāt dalībnieki aicina veikt 

pasākumus, lai veicinātu ilgtspējīgāku patēriņu 

virknē nozaru, sākot ar tūrismu, modi un beidzot ar 

elektroniskajām ierīcēm; 

‒ dalībnieki vēlas pasākumus alternatīva, videi 

draudzīga transporta attīstības un izmantošanas 

veicināšanai. Viņi sniedz dažādus ierosinājumus, 

lai veicinātu sabiedriskā transporta izmantošanu; 

‒ lauksaimniecības tēmas ietvaros spēcīga 

apakštēma ir aicinājums izskaust pesticīdu 

lietošanu un kopumā pieņemt videi nekaitīgāku 

lauksaimniecības praksi. Citi ar vidi saistīti 

pasākumi ietver vietējās lauksaimniecības, 

bioloģiskās daudzveidības, veģetāra vai vegāna 

uztura veicināšanu un taisnīgas cenas 

lauksaimniekiem;  

‒ bioloģiskās daudzveidības veicināšana, aicinot 

atjaunot mežus, apturēt mežu izciršanu un 

palielināt pētniecības iespējas; 

‒ dalībnieki arī aicina pielikt lielākas pūles, lai 

mainītu paradumus un attieksmi, veicinot 

izpratni, izglītību un komunikāciju; 

‒ īpašs temats ir veltīts ainavām un būvniecībai, 

ietverot idejām par ilgtspējīgiem mājokļiem, 

ekoloģiskiem būvmateriāliem un “Jauno Eiropas 

Bauhaus”; 

‒ dalībnieki ir apsprieduši mijiedarbību starp 

digitalizāciju un klimata pārmaiņām saistībā ar 

tematu “digitālā pārveide”. 

 

Veselība   

Veselības temats aptver visdažādākās 

tēmas. Dalībnieki aicina nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi 

veselības aprūpei visā ES, piedāvājot idejas par ciešāku 

sadarbību starp dalībvalstīm, lielāku saskaņotību un 

integrāciju, ko ietekmē arī Covid-19 pieredze un tā ietekme. 

Dalībnieki aicina palielināt pētniecību un ieguldījumus 

medicīnas jomā un ierosina dažādas idejas, kā uzlabot 

sabiedrības veselību kopumā. Galvenie temati ir šādi: 

‒ pasākumi, lai ikvienam nodrošinātu piekļuvi 

veselības aprūpei par pieņemamu cenu, piemēram, 

priekšlikumi par Eiropas veselības apdrošināšanas 

shēmu; 

‒ ciešāka sadarbība un integrācija, pastiprināta ES 

veselības aprūpes sistēma vai pat lielāka ES 

kompetence sabiedrības veselības jautājumos; 

‒ līdzekļi un pasākumi, lai veicinātu veselībpratību, 

veselīgu dzīvesveidu un uzturu, kā arī 

profilaktiskāku pieeju sabiedrības veselībai;  

‒ vajadzība pēc ES koordinētas inovācijas un 

ieguldījumiem pētniecībā veselības aprūpes jomā, 

jo īpaši saistībā ar ES novecojošo demogrāfisko 

profilu; 
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‒ Covid-19 ietekmes novērtējums, tai skaitā 

novērtējot atbildes reakcijas, piemēram, digitālo 

Covid-19 sertifikātu, un secinājumi, kas jāizdara, 

lai sagatavotos cīņai ar nākamajām pandēmijām. 

 

Spēcīgāka 

ekonomika, sociālais 

taisnīgums   

un nodarbinātība  

Saistībā ar šo tematu dalībnieki sniedz dažādus 

ierosinājumus, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi ES, 

piemēram, inovāciju, Eiropas vienotā tirgus turpmāku 

stiprināšanu un dažādus pasākumus MVU un stratēģisko 

nozaru atbalstam. Dalībnieki arī uzsver, ka ir svarīgi, lai 

Eiropa kļūtu iekļaujošāka un sociāli taisnīgāka, jo īpaši 

ņemot vērā Covid-19 pandēmiju. Turklāt dalībnieki 

uzskata, ka dažādu cilvēku grupu, īpaši visnelabvēlīgākajā 

situācijā esošo, labklājībai ir izšķiroša nozīme sekmīgas ES 

darbības un turpmākas izaugsmes nodrošināšanai. 

Visbūtiskākās tēmas, kas apspriestas saistībā ar šo tematu, 

ir šādas: 

‒ dažādi nodokļu veidi godīgai un iekļaujošai 

ekonomikai, piemēram, nodokļu pasākumi 

godīgas konkurences nodrošināšanai starp 

uzņēmumiem, vides nodokļi un minimālais ES 

mēroga nodoklis cīņai pret nodokļu oāzēm;  

‒ dalībnieki uzskata, ka sociālā taisnīguma 

panākšanai ir būtiski īstenot sociālā nodrošinājuma 

pasākumus. Visbiežāk apspriestā ideja ir 

beznosacījuma pamatienākumi;  

‒ ierosinājumi veidot iekļaujošāku un sociāli 

taisnīgāku Eiropu saskaņā ar Eiropas sociālo 

tiesību pīlāru, piemēram, sociālās aizsardzības 

pasākumi, vīriešu un sieviešu darba samaksas 

atšķirības novēršana, dzimumu līdztiesība, 

personu ar invaliditāti tiesības, LGBTIK tiesības 

un pārstāvība; 

‒ ekonomikas atveseļošanās, tai skaitā bažas par 

pieaugošo valsts parādu ES, apspriedes par 

Eiropas Centrālās bankas uzdevumu, aicinājums 

pārskatīt Stabilitātes un izaugsmes paktu un 

paplašināt atveseļošanas fondu, kā arī atbalsts 

vietējai ražošanai un vietējam patēriņam ES 

ekonomikas veicināšanai; 

‒ veicināt nodarbinātības izaugsmi, investējot 

inovācijā, izglītībā, digitalizācijā, pētniecībā un 

izstrādē, kā arī uz zaļo ekonomiku; 

‒ ierosinājumi darba apstākļu uzlabošanai un īpaši 

pasākumi, lai vēl vairāk veicinātu darbaspēka 

mobilitāti ES; 

‒ kopēja nodokļu politika ar Eiropas fiskālo reformu 

vienotākai Eiropas nākotnei, tai skaitā vairāk ES 

pašu resursu vai no dalībvalstīm neatkarīgs 

budžets. Ierosinājumi, kā vēl vairāk stiprināt 

Eiropas vienoto tirgu. 

ES  

pasaulē  

Kopumā dalībnieki aicina stiprināt ES klātbūtni pasaules 

politiskajā arēnā saskaņā ar tās pamatvērtībām, tai skaitā 

vides apsvērumiem. Platformas dalībnieki izvirza jautājumu 

par stratēģisko autonomiju un bieži uzskata, ka ES 

vajadzētu būt drosmīgākai gan maigās, gan stingrās varas 

īstenošanā, lai gan daži pauž šaubas. Idejas cita starpā ir 

šādas: 

‒ dalībnieki apspriež ES ārpolitikas vispārējos 

mērķus, un aicina veidot kopēju ES ārpolitiku, kas 

aizstāv cilvēktiesības un demokrātiskās vērtības 

visā pasaulē; 

‒ nepieciešams izstrādāt dažādus līdzekļus un 

mehānismus, lai uzlabotu ES tēlu un lai tā tiktu 

uztverta nopietni uz globālās politiskās skatuves, 

rīkojot plašas diskusijas par kopēju aizsardzības 

politiku, kas dotu intervences iespējas, kā arī 

iespēju īstenot atturošus pasākumus un demonstrēt 

ģeopolitisku varu attiecībā pret citām pasaules 

lielvarām;   

‒ ES armijas izveide;  

‒ pasākumi, lai veicinātu ES pamanāmību, 

dalībvalstīm pārtraucot savstarpējo konkurenci, 

vai idejas par ES diplomātisko pārstāvniecību; 
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‒ pieņemt stingrāku nostāju attiecībā uz Ķīnu, jo 

īpaši pieņemot Eiropas Savienības ārvalstu 

investīciju stratēģiju; 

‒ vienprātības principa pārskatīšana un kopēja 

ārpolitika ar plašākām Eiropas Parlamenta 

pilnvarām; 

‒ turpmāka paplašināšanās, jo īpaši attiecībā uz 

Rietumbalkānu valstīm; 

‒ maigās varas kā multilaterālisma pieejas 

izmantošana, stiprinot tirdzniecības politiku. 

Vērtības un tiesības, 

tiesiskums un drošība 

Dalībnieki apspriež Eiropas vērtību jēdzienu 

kā vadošo principu un virza idejas par līdztiesību un 

dažādām tiesībām un brīvībām. Šajā tematā ievērojama daļa 

dalībnieku diskutē par “apdraudējumiem, ko rada neliberālu 

demokrātiju pieaugums” ES, un par nepieciešamību 

aizsargāt ES vērtības. Galvenās tēmas un idejas ir šādas: 

‒ viena dalībnieku grupa galveno uzmanību pievērš 

tādām ES vērtībām kā cilvēktiesības, brīvība, 

līdztiesība, demokrātija, tiesiskums, plurālisms, 

solidaritāte, dzimumu līdztiesība, kurām 

dalībnieku ieskatā būtu jāvirza ES politika un tās 

mijiedarbība pasaules mērogā;  

‒ diskusijās tiek apspriesta arī kristīgo vērtību 

nozīme un izskan aicinājumi nenoraidīt 

konservatīvākus viedokļus un pieejas Eiropas 

Savienībā; 

‒ vairāki konkrēti ierosinājumi attiecas uz veidiem, 

kā uzlabot ES vērtību un tiesiskuma aizsardzību 

ES, kā arī cilvēktiesības kopumā, un izskan 

aicinājumi pieņemt stingrāku nostāju, lai 

aizstāvētu ES vērtības;  

‒ daži iedzīvotāji aicina veidot vienlīdzīgāku un 

iekļaujošāku sabiedrību cilvēkiem ar invaliditāti, 

veicināt dzimumu līdztiesību un LGBTIK labāku 

aizsardzību; 

‒ notiek diskusijas par tiesību un brīvību 

nodrošināšanu, tai skaitā par pārvietošanās 

brīvību, privātuma aizsardzību, dzīvnieku 

tiesībām, naida runu, preses un mediju brīvību; 

‒ saistībā ar drošības tematu vairāki dalībnieki 

apspriež ideju par ES armiju un vajadzību pēc 

ciešākas sadarbības starp Eiropas valstīm iekšējās 

drošības jautājumos; 

‒ izskan aicinājumi uzlabot lobēšanas un korupcijas 

apkarošanas regulējumu un pārredzamību. 

Digitālā  

pārveide  

Kopumā dalībnieki uzsver, ka digitālā pārveide ir jāveicina 

un jāīsteno dažādās jomās, sākot no ekonomikas līdz 

veselības aprūpei. Tomēr dalībnieki uzsver arī vairākas ar 

digitālo pārveidi saistītas problēmas, piemēram, ētiskos 

apsvērumus, VDAR trūkumus un kiberdraudus. Galvenās 

tēmas ir šādas: 

‒ līdzekļi un pasākumi digitālās inovācijas 

atbalstam, piemēram, mākslīgais intelekts un 

digitālās suverenitātes veicināšana. Tas aptver 

plašu apakštematu klāstu: ilgtspējīga ražošana, 

sociālie mediji un platformas, kas atbilst ES 

standartiem privātuma jomā, un plašākā nozīmē 

aicinājumi veidot konkurētspējīgu un pasaulei 

atvērtu Eiropas digitālo ekosistēmu, kas ir arī droša 

un respektē privātumu; 

‒ vairāki rīki digitālajai pilsonībai un ES digitālajai 

vienotībai ar ierosinājumiem par digitālajiem 

portāliem, Eiropas mēroga identifikāciju, 

izmantojot digitālo elektronisko identifikāciju vai 

Eiropas mēroga autentifikācijas metodi, lai 

piekļūtu personas datiem vai publiskiem 

pakalpojumiem; 

‒ darbs pie digitālās iekļaušanas ar pasākumiem, lai 

garantētu pieejamu un iekļaujošu piekļuvi 

digitālajai telpai un veicinātu digitālo prasmju 

apguvi dažādos iedzīvotāju profilos; 

‒ noturīgi digitālās pārejas pasākumi, lai panāktu 

piesārņojuma samazināšanu, izmantojot 

digitalizāciju, un izskan aicinājumi cita starpā 

izmantot ilglietojuma un labojamu digitālo 

aprīkojumu; 
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‒ digitālo datu un datu privātuma tēma arvien vairāk 

tiek attīstīta ar idejām par sensitīvu personas datu 

centralizētu glabāšanu, publisko tīklu aizsardzību 

ar atvērtā koda programmatūru vai blokķēdi un 

bērnu aizsardzību digitālajā vidē; 

‒ ekonomikas digitalizācija, īstenojot ar kriptovalūtu 

saistītus pasākumus, un aicinājums ieviest digitālo 

euro;  

‒ ieguldījumi digitālajā izglītībā un digitālajā 

veselībā, lai veicinātu tehnoloģiju veselīgu un 

apzinātu izmantošanu. 

 

Eiropas 

demokrātija  

Šajā tematā ietvertās idejas aptver plašu jautājumu klāstu. 

Vairāki dalībnieki aicina pārstrukturēt Eiropas iestādes vai 

pat federalizēt Eiropas Savienību. Dažādos ierosinājumos 

izskan aicinājums palielināt iedzīvotāju līdzdalību un 

iesaisti. Galvenās tēmas ir šādas:  

‒ bieži tiek izvirzīts jautājums par ES federalizāciju. 

Tomēr daži dalībnieki iestājas par decentralizāciju 

un lielākām pilnvarām dalībvalstīm;  

‒ izskan ierosinājumi reformēt iestādes ar mērķi 

padarīt tās efektīvākas un pārredzamākas, un 

tuvināt tās iedzīvotājiem. Visbiežāk dalībnieki 

ierosina izmantot kvalificētu balsu vairākumu, 

nevis vienprātību Padomē, jo īpaši attiecībā uz ES 

vērtību aizsardzību, un palielināt Eiropas 

Parlamenta lomu;  

‒ attiecībā uz pārstāvību tiek ierosinātas izmaiņas 

Eiropas Parlamenta vēlēšanu kārtībā, lai veicinātu 

iedzīvotāju līdzdalību ES demokrātiskajos 

procesos, ar priekšlikumiem par starpvalstu 

vēlēšanu sarakstiem vai starpvalstu kampaņām; 

izskan ierosinājums arī tieši ievēlēt ES prezidentu; 

‒ tiek ierosināti pasākumi, lai apspriešanās ar 

iedzīvotājiem un viņu līdzdalība kļūtu par ES 

pārvaldības strukturālu sastāvdaļu;  

‒ mehānismi un līdzekļi ES iedzīvotāju labākai 

iesaistei un tam, lai nodrošinātu, ka viņi ir vairāk 

saistīti un labāk informēti par ES un tās lēmumiem. 

ierosinājumi saistībā ar labāku saziņu, kopējām ES 

mediju platformām un Eiropas gara veicināšanu 

tiek minēti arī tematā “Izglītība, kultūra, jaunatne 

un sports”;  

‒ mehānismi un līdzekļi demokrātisko vērtību 

aizsardzībai attiecībā uz lobēšanu, korupciju un 

pasākumiem pret valdībām, kas pārkāpj 

demokrātijas principus. 

 

Migrācija  

Šajā tematā vērojama dalībnieku uzskatu polarizācija. Šis ir 

vispolarizētākais no visiem tematiem – daži dalībnieki pauž 

stingru nostāju pret jebkāda veida migrāciju, uzskatot to par 

apdraudējumu, savukārt citi iestājas par tādu migrācijas 

politiku, kas vairāk vērsta uz cilvēktiesībām. Idejas var 

apkopot šādi: 

‒ aicinājumi īstenot kopēju migrācijas politiku, 

piemēram, ES darbaspēka migrācijas politiku, ES 

selektīvo migrācijas politiku vai punktu sistēmu; 

 

‒ organizētāki un koordinētāki centieni 

robežkontroles jomā: lielāks atbalsts Frontex un 

lielāka dalībvalstu solidaritāte; 

‒ aicinājumi īstenot tādu migrācijas politiku, kurā 

tiktu ievērotas cilvēktiesības, izveidota 

uzņemšanas infrastruktūra un drošāki migrācijas 

ceļi; 

‒ nepieciešamība risināt migrācijas pamatcēloņus 

izcelsmes valstīs, piemēram, pastiprinot attīstības 

politiku. Tāpat šeit tiek apspriesti veidi cīņai pret 

migrāciju klimata apstākļu dēļ; 

‒ īpaši pasākumi un līdzekļi, lai samazinātu 

migrāciju vai dažādus kontrolētas migrācijas 

veidus, paredzot stingrāku robežkontroli un 

īstenojot stingrāku repatriācijas politiku;   

‒ iebildumi pret jebkāda veida migrāciju, saistot to 

ar terorismu, ES kultūras identitātes apdraudējumu 

vai migrācijas kā politiska ieroča izmantošanu; 
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‒ līdzekļi un pasākumi, lai veicinātu integrāciju un 

atbalstītu migrantu un pastāvīgo iedzīvotāju 

tiesības ES. 

 

Izglītība, kultūra, 

jaunatne un sports 

Šā temata saturs pašreiz ir ļoti sadrumstalots, un tajā ir 

daudz dažādu ideju, vislielāko uzmanību pievēršot izglītībai 

un kultūrai. Šā temata tēmas ir transversālas un parādās arī 

citur platformā.   

‒ līdzekļi un pasākumi, lai veicinātu Eiropas 

identitātes un Eiropas pilsonības attīstību; liels 

uzsvars tiek likts uz mediju un Eiropas 

žurnālistikas, kā arī Eiropas ražojumu nozīmi 

Eiropas vērtību un kultūras izplatīšanā; 

‒ arī plašāka svešvalodu apguve vai obligātie 

mācību kursi skolās par ES iestādēm un Eiropas 

vēsturi tiek uzskatīti par līdzekli ES atpazīstamības 

un kopīgas identitātes veicināšanai. vairākos 

platformas tematos izskan ierosinājums par 

vienotu, kopīgu valodu; 

‒ vairākās idejās norādīts uz nepieciešamību 

nodrošināt nākotnes prasībām atbilstošu izglītību, 

aicinot digitalizēt izglītību, veicināt vispārīgās 

prasmes, kas papildina STEM prasmes, vai 

starpkultūru prasmes kopumā;  

‒ sniegti dažādi ieteikumi ES iekšējās mobilitātes 

veicināšanai; 

‒ turklāt šajā tematā ir izklāstītas idejas par 

konkrētām darbībām saistībā ar jaunatni un 

jauniešu bezdarbu; 

‒ nepieciešamība atbalstīt un aizsargāt kultūras un 

radošo nozari ar tiesisko regulējumu. 
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Aktivitātes pārskats 

Kopš Daudzvalodu digitālās platformas izveides 2021. gada 

19. aprīlī līdz 3. novembrim platformā kopumā tika 

apkopoti 29 012 viedokļi, kas atspoguļo idejas, komentārus 

un pasākumus. Aktivitāti var iedalīt šādi:  

‒ idejas – 9337 

‒ komentāri – 16 017 

                                                      

1 Līdz šim ir piedalījušies vairāk nekā 150 000 pasākumu dalībnieku. 

‒ pasākumi – 36581 

Aplūkojot tendences (sk. 1. attēlu), ir vērojami divi 

kulminācijas punkti, kad tika sniegts vislielākais viedokļu 

skaits. Pirmais kulminācijas punkts sakrīt ar platformas 

atklāšanu, un otrais ir saistīts ar konferences par Eiropas 

nākotni atklāšanu Eiropas dienā (9. maijs). 

1. Pārskats par 

platformā 

sniegtajiem 

viedokļiem  

 



   
 

   

 

1. attēls . Grafiks, kurā norādīti dienā paustie viedokļi (19.4.2021. - 3.11.2021.) 
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Pirms viedokļa sniegšanas platformā dalībniekiem ir 

jānorāda sava dzīvesvietas valsts, izglītība, vecums, 

dzimums un nodarbinātības statuss. Datus apstrādā 

anonīmi. Šī informācija tiek sniegta brīvprātīgi, tāpēc uz šā 

pamata gūtais ieskats, kas izklāstīts tālāk tekstā, ir nepilnīgs. 

Piemēram, 25 % viedokļu pauž dalībnieki, kuri nav 

norādījuši savu dzīvesvietas valsti.  

Aktivitāte ir bijusi visās ES valstīs, kā liecina 2. attēls, kurā 

atspoguļots viedokļu kopējais skaits katrā dalībvalstī. 

Turklāt tika reģistrēti 209 viedokļi no trešām valstīm ārpus 

ES salīdzinājumā ar 32 viedokļiem otrajā starpposma 

ziņojumā. 

 

2. attēls. Viedokļu skaits pa valstīm(19.4.2021. - 

3.11.2021.) 

Lai sniegtu sīkāku priekšstatu par viedokļu skaitu 

proporcionāli iedzīvotāju skaitam, attēlā sniegts pārskats 

par viedokļu skaitu katrā valstī uz vienu miljonu 

iedzīvotāju.  

 3. attēls. Viedokļu skaits pa valstīm, proporcionāls 

atspoguļojums uz 1 miljonu iedzīvotāju (19.4.2021. - 

3.11.2021.) 
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Pasākumu pārskats 

 

Konferences gaitā tiek organizēts arvien vairāk pasākumu. 

Tie sniedz iespēju lielākam skaitam cilvēku iesaistīties šajā 

augšupējā demokrātiskajā pasākumā. No digitālās 

platformas izveides līdz 2021. gada 3. novembrim 

platformā ir reģistrēti 3 658 pasākumi. Saskaņā ar 

konferences hartu (pieejama šeit) pasākumos galvenā 

uzmanība jāpievērš iedzīvotājiem, tiem jābūt iekļaujošiem 

un pieejamiem, kā arī jāveicina debašu daudzveidība. Ir 

izveidotas rīkkopas, lai palīdzētu pasākumu organizatoriem 

(pieejamas šeit). Lai pasākumi efektīvi veicinātu 

konferenci, pasākumu ziņojumi, kuros sīki izklāstīti 

secinājumi un no tiem izrietošās konkrētās idejas, ir 

jāaugšupielādē digitālajā platformā (sk. vadlīnijas). Šie 

pasākumu ziņojumi kopā ar pasākuma aprakstu un 

saistītajām idejām tiek ņemti vērā platformā sniegto 

viedokļu vispārējā analīzē. 

Ar konferenci saistītie pasākumi tiek organizēti dažādos 

formātos atkarībā no pasākuma veida, mēroga, auditorijas 

vai organizatoru profila, kā arī tematiskās jomas. Šīs iedaļas 

mērķis ir sniegt ieskatu notikumu veidu daudzveidībā, bet 

to ieguldījums satura ziņā ir aplūkots attiecīgajos platformu 

tematos. 

Pasākumi notiek tiešsaistē, klātienē vai hibrīdā režīmā. Tie 

bieži tiek organizēti kā debates vai semināri, piemēram, 

Spānijā tika organizēti vairāki dialogi par nākotni, kā arī cita 

starpā tika organizēts iedzīvotāju seminārs par 

pamatienākumiem (sk. notikumu) un iedzīvotāju seminārs 

par ilgtspējīgu pilsētvides praksi, kas notika mazā Flandrijas 

pilsētā (pasākums). Daži pasākumi tiek organizēti 

tradicionālākos formātos, kas ietver, piemēram, 

programmatisku prezentāciju, kam seko jautājumu un 

atbilžu sesijas, savukārt citus pasākumus organizē diskusiju 

veidos. Daži platformā reģistrētie pasākumi ir daļa no 

ilgstošākiem, pārdomātiem apspriežu konsultāciju 

projektiem, piemēram, projekts “Decide Europe” – 

likumdošanas apspriežu simulācija ES līmenī Čehijas un 

Slovākijas vidusskolu skolēniem (sk. pasākumu). Ir arī 

inovatīvi formāti, piemēram, seminārs, kurā dalībnieki 

varēja sniegt ieteikumus lomu spēles laikā (sk. pasākumu), 

Latvijā organizēts hakatons, kurā dalībnieki sacentās 

komandās, lai radītu inovatīvus un ilgtspējīgus risinājumus 

(sk. pasākumu), vai “pastaigu un sarunu par klimata 

pārmaiņām” pasākums Spānijā (sk. pasākumu). 

Attiecībā uz līdzdalību dažu pasākumu mērķis ir iesaistīt 

konkrētas dalībnieku kategorijas, piemēram, sievietes (sk. 

pasākuma piemēru) vai jauniešus (sk. pasākuma piemēru). 

Tematu ziņā daži pasākumi ir veltīti konferences procesam 

vai Eiropas nākotnei plašākā nozīmē, piemēram, pasākums 

Vācijā, kurā tika sniegts vispārējs ievads par konferenci 

(pasākums), vai Latvijā rīkots pasākums, kurā saruna ar 

senioriem par aktuāliem ES jautājumiem tika apvienota ar 

nodarbību par digitālajām prasmēm (pasākums). Citi ir 

veltīti konkrētiem tematiem, piemēram, par pilsētām, kas 

veicina demokrātiju (sk. pasākumu), vai Kopenhāgenas 

Universitātes rīkotais pasākums par migrāciju (sk. 

pasākumu). 

Pasākumus organizē dažādi organizatori: līdzās ES 

iedzīvotājiem, akadēmiskajām aprindām un pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām konferencē par Eiropas nākotni ir 

devušas ieguldījumu arī valsts, reģionālās un vietējās 

iestādes un ES iestādes, organizējot pasākumus. Dažas 

dalībvalstis organizē valsts iedzīvotāju paneļdiskusijas, 

citas organizē vai atbalsta dažāda veida apspriešanās. 

Pasākumus organizē arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības 

dalībvalstīs, Eiropas Parlamenta Biroji, Reģionu komiteja 

un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja.  

 

 

  

https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/328/Step-by-step_guide_for_event_organisers.080421.pdf
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64913
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/54253
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/24751
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/33166
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/66265
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/16600
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/39008
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/62602
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Kas piedalās debatēs?  

Izvērtējot to dalībnieku profilu, kuri sniedza 

informāciju par savu dzīvesvietu, ieskaitot 

dalībniekus no trešām valstīm, var izdarīt šādus 

secinājumus. 

Vairāk nekā puse no dalībniekiem ir identificējuši sevi kā 

vīriešus (56,7 %) un 15 % – kā sievietes. Tomēr vairāk nekā 

ceturtā daļa dalībnieku (27,8 %) nav norādījuši savu 

dzimumu, savukārt 0,4 % atzīmēja atbildi “cits", tāpēc šie 

skaitļi sniedz tikai nepilnīgu priekšstatu.  

Pašreiz vērojama diezgan daudzveidīga vecuma grupu 

pārstāvība, un visvairāk viedokļu sniegušas personas 55-

69 gadu vecuma grupā (21,2 %), kam seko iedzīvotāji 25-

39 gadu vecuma grupā (19,1 %).  

Profesiju ziņā platformā joprojām visaktīvākie ir 

profesionālie darba ņēmēji (15,4 %) un vadītāji (11,9 %). 

Diezgan aktīvi ir arī pensionāri (12,6 %), savukārt studentu 

aktivitāte ir samazinājusies salīdzinājumā ar iepriekšējo 

laikposmu (9,5 %). Fiziska darba strādnieki (6,9 %), 

pašnodarbinātie (9,1 %) un bezdarbnieki (2,6 %) līdz šim 

platformā ir darbojušies salīdzinoši mazāk aktīvi.  

Izglītības ziņā līdz šim ļoti aktīvi iesaistījušies cilvēki ar 

augstāko izglītību (47 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. attēls. Vecums, dzimums, izglītība un dalībnieku 

nodarbošanās (19.4.2021. - 3.11.2021.) 

 

 

 

  

28%

57%

15%

0,4%Gender of participants

no answer

man

woman

non binary

28%

10%

19%

16%

21%

7%

Age of participants

no answer

15-24 y.o.

25-39 y.o.

40-54 y.o.

55-69 y.o.

70+ y.o.

32%

10%

3%
9%

15%

13%

7%

12%
0,4%

Occupation of participants

no answer

student

unemployed

self-employed

professional worker

retired

manual worker

manager

house worker

34%

11%

1,2%

1%

7%

47%

Education of participants

no answer

still studying

no full time education

under 15

under 20 - basic or upper
secondary education
20 plus - tertiary education

Jāatzīmē, ka šeit sniegtie sociāldemogrāfiskie dati 

sniedz tikai nepilnīgu priekšstatu, jo organizācijas 

platformā arī veido profilu, lai sniegtu ieguldījumu gan 

ideju, gan pasākumu veidā. Turklāt pasākumu 

dalībnieki ne vienmēr ir reģistrējušies platformā, un 

statistikas dati par tiem var nebūt pieejami.  
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Aktuālie temati 

viedokļu izteiksmē  

Kopš konferences sākuma visvairāk viedokļu pausts par 

tematu “Eiropas demokrātija” (idejas, komentāri un 

pasākumi) (5104), pēc tam – par tematu “Klimata 

pārmaiņas un vide" (4854). Trešajā vietā ir viedokļu skaits 

sadaļā “Citas idejas”, kam seko temats “Spēcīgāka 

ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība” 

(4. vieta) un temats “ES pasaulē” (5. vieta) (sk. 5. attēlu). 

Kā minēts iepriekš, sadaļā “Citas idejas” izteiktie viedokļi 

analīzes laikā tika sadalīti pa citiem tematiem.  

Par dažiem tematiem sniegts vairāk piezīmju, ideju vai 

pasākumu nekā par citiem; piemēram, par tematu “Klimata 

pārmaiņas un vide” iesniegts visvairāk ideju (1717) un 

ierosināti visvairāk pasākumu (681), turpretim par tematu 

“Eiropas demokrātija” ir sniegti 3122 komentāri.  

 

  

5. attēls. Viedokļi pa tematiem platformā (19.4. - 3.11.2021.) 
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Jaunākās norises 

 

Laikposmā no 2021. gada 8. septembra līdz 2021. gada 

3. novembrim platformā kopumā tika sniegti 4454 viedokļi, 

proti,   

 1176 idejas,  

 1887 komentāri,  

 1391 pasākums.  

Pēdējā laikposmā nedēļā vidēji tika pausti 70 viedokļi dienā 

septembra otrajā nedēļā (no 13. līdz 19. septembrim) un 

77 viedokļi dienā septembra beigās un oktobra sākumā. 

Kopumā nedēļas vidējie rādītāji oktobrī bija augstāki, 

sasniedzot 90 viedokļus dienā nedēļā no 18. līdz 

24. oktobrim. Viedokļu analīze valstu līmenī liecina, ka 

Vācija joprojām ir vadošā valsts viedokļu apjoma ziņā 

(848), savukārt Francija (425) un Beļģija (365) 

salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu platformā ir bijušas 

mazāk aktīvas, ierindojoties attiecīgi 3. un 5. vietā. 

Vienlaikus ir palielinājies Ungārijā un Itālijā iesniegto 

viedokļu skaits – attiecīgi 512 un 396 viedokļi. 

Šie skaitļi atbilst viedokļu līmenim proporcionāli 

iedzīvotāju skaitam: Ungārijā reģistrēts augstākais viedokļu 

līmenis iepriekšējā periodā – 52 viedokļi uz 1 miljonu 

iedzīvotāju. Augsts viedokļu līmenis uz vienu miljonu 

iedzīvotāju tika konstatēts arī Slovēnijā, Beļģijā un Lietuvā.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. attēls. Viedokļu skaits pa valstīm uz 1 miljonu iedzīvotāju 

(8.9.2021. - 3.11.2021.) 

 

6. attēls. Viedokļu skaits pa valstīm (8.9.2021. - 3.11.2021.) 
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Aktuāli temati no 

2021. gada 

8. septembra līdz 

3. novembrim 

Atspoguļojot tendences visā laikposmā, aktuālāko tematu 

augšgalā ierindojas “Eiropas demokrātija” ar 

1083 viedokļiem un “Klimata pārmaiņas un vide” ar 

1065 viedokļiem.  

Atšķirībā no kopējā perioda tendences trešais temats, par 

kuru saņemts visvairāk viedokļu, ir “Izglītības, kultūras, 

jaunatnes un sporta” temats ar 788 viedokļiem pēdējā 

laikposmā, savukārt ceturtais temats, par kuru saņemts 

visvairāk viedokļu, ir “Stiprāka ekonomika, sociālais 

taisnīgums un nodarbinātība” ar 761 viedokli pēdējā 

laikposmā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8. attēls. Viedokļu pārskata salīdzinājums pa tematiem pagājušajā laikposmā un kopumā  
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Par tematu “Klimata pārmaiņas un vide” kopš platformas 

izveides kopumā ir iesniegti 4956 komentāri, idejas un 

pasākumi (1758 idejas, 2487 komentāri un 711 pasākumi). 

Savos dažādajos komentāros dalībnieki bieži pauž bažas par 

globālo sasilšanu un tās sekām, mudinot valdības 

nekavējoties veikt konkrētus pasākumus. Šajā tematā 

sniegtas dažādas idejas, un tās var iedalīt šādās tēmās: 

 Piesārņojums 

 Zaļais kurss 

 Enerģētika 

 Subsidēšana, nodokļu sistēma 

 Patēriņš 

 Transports 

 Lauksaimniecība 

 Bioloģiskās daudzveidības veicināšana 

 Attieksmes un paradumu maiņas panākšana 

 Ainavas un būvniecība  

 

 

 

2. Klimata pārmaiņas 
un vide 
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Pasākumi  

Kopš konferences sākuma visā Eiropā ir organizēts 

691 pasākums, kas ietver debates par klimata pārmaiņām un 

vidi. Šajos pasākumos visbiežāk apspriestais temats ir 

“Eiropas zaļais kurss”, proti, plāns līdz 2050. gadam padarīt 

Eiropu par pirmo pasaulē klimatneitrālo bloku ar visām no 

tā izrietošajām sekām dažādās nozarēs. Citi bieži apspriestie 

jautājumi ir ilgtspējīga pilsētu prakse, aprites ekonomika un 

klimata pārmaiņu sekas, kam seko ilgtspējīga 

lauksaimniecība, emisiju samazināšana, enerģētikas 

pārkārtošana, mežu atjaunošana un videi nekaitīga 

mobilitāte. Lai gan retāk tiek apspriesti tādi jautājumi kā 

atkritumu apsaimniekošana, bioloģiskā daudzveidība, 

izglītība ilgtspējas jomā, pārtikas atkritumu samazināšana 

un citi jautājumi, tie tomēr ir svarīgi elementi, kas veido 

kopainu.   

Līdzdalības pasākuma piemērs ir Grieķijas iedzīvotāju 

forums, kurā tiek apspriesta vides krīze (sk. pasākumu). 

Tāpat iedzīvotāju seminārā galvenā uzmanība tika pievērsta 

ilgtspējīgai pilsētvides praksei, kā rezultātā platformā tika 

publicēta virkne ideju (sk. pasākumu).  

Dažos pasākumos tika pausta kritiska nostāja, sasaistot 

klimata politiku ar sociālo taisnīgumu un uzmanību 

visneaizsargātākajām grupām (sk. pasākuma piemēru). 

Piesārņojums  

Dalībnieki norāda, ka piesārņojums ir galvenais globālās 

vides noslodzes avots. Tiek apspriesta ideja par zaļo 

pārkārtošanos, minot dažādus risinājumus piesārņojuma 

samazināšanai (sk. pasākumu). Piemēram, vienā no 

visvairāk atbalstītajām idejām platformā ierosināts ES 

nodrošināt spēcīgu un iekļaujošu pārvaldības pieeju, 

iesaistot gan darba ņēmējus, gan arodbiedrības pielāgošanās 

politikas izstrādē un īstenošanā visos līmeņos. Tiek 

uzsvērts, ka ES stratēģijā cīņai pret klimata pārmaiņām būtu 

jāiekļauj konkrēti politikas pasākumi, kas saglabātu 

darbvietas un aizsargātu darba ņēmēju veselību un drošību, 

kā arī aktīva darba tirgus politika un pārkvalifikācija un 

apmācība nolūkā novērst darbvietu zaudēšanu (sk. ideju). 

Tiek apspriestas vairākas piesārņojuma jomas, izdalot šādas 

apakštēmas: emisijas, ūdens piesārņojums, piesārņojums ar 

plastmasu un gaismas piesārņojums.  

Attiecībā uz emisijām viens no visvairāk apspriestajiem 

jautājumiem ir emisiju aplikšana ar nodokli, proti, lai 

mudinātu uzņēmumus samazināt siltumnīcefekta gāzu 

emisijas, izvēloties lētākus atjaunojamos energoresursus, 

kas savukārt liek patērētājiem izdarīt ilgtspējīgāku izvēli 

(sk. idejas piemēru).  

Viens dalībnieks pauda bažas par kriptonaudas izraci, kur 

iekārtas rada milzīgu elektroenerģijas patēriņu. Pēc šā 

dalībnieka domām, jo vairāk kriptonaudas izrace kļūs par 

globālu problēmu, jo vairāk būs nepieciešami ierobežojumi 

un noteikumi (sk. ideju).  

Ūdens piesārņojuma apakštēmā liels uzsvars likts uz 

nepieciešamību nākotnē nodrošināt dzeramā ūdens resursu 

drošību un tīru ekosistēmu. Turklāt ir izstrādāti konkrēti 

priekšlikumi cīņai pret okeānu līmeņa celšanos un upju 

piesārņošanu (sk. pasākuma piemēru), piemēram, ideja par 

okeānu paskābināšanās neitralizēšanu ar īpašu baktēriju (sk. 

ideju). 

Ievērojamu daļu no kopējā viedokļu skaita veido viedokļi 

jautājumā par plastmasas materiālu radīto piesārņojumu, 

kas liecina par sabiedrības pieaugošajām bažām par 

plastmasas atkritumu pārmērīgo daudzumu. Līdztekus 

aicinājumam ieviest un paplašināt vienreizlietojamo 

plastmasas izstrādājumu aizliegumu (sk. pasākuma 

piemēru) dalībnieki ierosina ierobežot iepakošanai 

izmantojamās plastmasas veidus un turpmāk izmantot tikai 

tos, kurus var reciklēt kopā, nedalot sastāvdaļas (sk. idejas 

piemēru). Vienā no idejām ierosināts izveidot iekārtas no 

upēm un okeāniem izgūtas plastmasas reciklēšanai (sk. 

ideju). 

Visbeidzot, dažās platformā paustajās idejās izskan 

aicinājums ierobežot gaismas piesārņojumu (sk. idejas 

piemēru). 

 

“Zaļais kurss” 

Dalībnieki bieži pauž bažas par klimata pārmaiņām un to 

sekām, mudinot valdības un ES nekavējoties rīkoties un 

ieviest stingrāku Eiropas vides politiku, lai cīnītos pret 

klimata pārmaiņām (sk. idejas piemēru). Šajā saistībā 

vairākos viedokļos tiek apspriests “Zaļais kurss”, ES 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68777
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/47026
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120055
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/81941
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/15313
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/668
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/129625
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stratēģija, kuras mērķis ir virzīt Eiropas pāreju uz 

klimatneitrālu, taisnīgu un pārticīgu sabiedrību, piemēram, 

aicinot īstenot sociāli iekļaujošāku pieeju un izstrādāt 

līdzsvarotu stratēģiju, kuras ekonomiskā, sociālā un vides 

dimensija ir jānovērtē un jāīsteno kopīgi un stratēģiski, 

atsaucoties uz strauji augošajām enerģijas cenām visā 

Eiropā (sk. ideju). Citos viedokļos ir apspriesti veidi, kā 

paātrināt zaļā kursa īstenošanu vietējā un reģionālajā līmenī 

(sk. idejas piemēru).  

Vispārīgākā līmenī tiek ierosināts izveidot rezultātu 

pārskatu, lai uzraudzītu pasākumu ietekmi un sniegtu 

pierādījumus par zaļā kursa īstenošanas progresu reģionālā 

līmenī (sk. ideju).  

 

Enerģētika 

Platformas dalībnieki ierosina veicināt gan maza, gan liela 

mēroga atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanu, 

kā arī ierobežot kodolenerģijas izmantošanu vai attīstīt 

drošu kodolenerģiju un izvērst to valstīs un vietās, kur nav 

iespējams izmantot atjaunojamo energoresursu enerģiju (sk. 

idejas piemēru).  

Turklāt kopš platformas darbības sākuma otrā visplašāk 

atbalstītā ideja klimata pārmaiņu jautājumā ir aicinājums 

pārtraukt visas fosilā kurināmā subsīdijas (sk. idejas 

piemēru). 

Vienlaikus tiek aicināts pētīt alternatīvus enerģijas avotus 

(sk. pasākuma piemēru), piemēram, tādus kā kodolsintēze, 

ģeotermālā enerģija vai ūdeņradis, kas ievērojami veicinātu 

enerģijas avotu daudzveidību (sk. idejas piemēru).  Tomēr 

dalībnieki uzsver, ka pat alternatīvi avoti, piemēram, vēja 

enerģija, vietējiem iedzīvotājiem būtu jāakceptē un ir 

jāgarantē, ka tie pozitīvi ietekmē bioloģisko daudzveidību, 

cilvēkus un ainavas (sk. idejas piemēru). 

Apakštēmā “Energoefektīva un videi nekaitīga 

siltumapgāde” minētie piemēri ietver ideju par dažādu 

veidu kurināmā krāšņu izmantošanu (sk. ideju) vai 

centralizētās siltumapgādes tīklu, kurā tiek izmantoti 

neizmantoti siltuma avoti, piemēram, dziļā ģeotermālā 

enerģija (sk. ideju).  

 

Subsidēšana, nodokļu sistēma 

Šīs tēmas ietvaros dalībnieki aicina pārtraukt 

videi kaitīgas subsīdijas, piemēram, kaitīgas 

zivsaimniecības subsīdijas (sk. ideju) vai 

fosilā kurināmā subsīdijas (sk. ideju). Tāpat 

izskan ierosinājumi palielināt subsīdijas bioloģiskās 

daudzveidības un klimata pārmaiņu projektiem, kas 

ilgtermiņā radītu pozitīvu perspektīvu. 

Turklāt dalībnieki ierosina ieviest ilgtspējas nodokli (sk. 

idejas piemēru), kas sadārdzinātu neilgtspējīgus produktus, 

tādējādi mazinot to pievilcību gan patērētājiem, gan 

ražotājiem. Turklāt tas arī nodrošinātu ES papildu 

ieņēmumus jeb "klimata ienākumus", ko ieguldīt 

ilgtspējības pasākumos, piemēram, elektrotransportlīdzekļu 

iegādē un saules bateriju uzstādīšanā privātmājās (sk. 

ideju). 

 

Patēriņš 

Tēmā “Patēriņš” izskan vispārējs aicinājums 

mainīt preču un pakalpojumu pašreizējo masveida patēriņa 

sistēmu (sk. idejas piemēru). Daži dalībnieki pat ierosina 

noteikt kvotas maksimālam patēriņam un ražošanai (sk. 

idejas piemēru).  

Saistībā ar pārtikas izšķērdēšanu viens no dalībniekiem 

uzsver, ka 40 % no visas pasaulē saražotās pārtikas nekad 

nenonāk līdz mūsu galdam, tādējādi radot 10 % no visām 

globālajām siltumnīcefekta gāzu emisijām, un ierosina 

pasākumus pārtikas izšķērdēšanas apturēšanai, piemēram, 

atbalstot pārtikas ziedošanu (sk. ideju). 

Vairāki platformas dalībnieki norāda uz radīto atkritumu 

ievērojamo apjomu un ierosina vairākus pasākumus šādu 

atkritumu izskaušanai un cīņai pret tiem, piemēram, 

reciklēšanu (sk. idejas piemēru), iespēju izvēlēties tādus 

produktu iepakojumus, kas nerada atkritumus vai rada maz 

atkritumu, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi (sk. 

idejas piemēru). Viens dalībnieks norāda, ka ir vajadzīga 

plašāka informācija par reciklēšanu, lai veicinātu šādu 

praksi jau no agrīna vecuma (sk. ideju). Cits dalībnieks 

ierosina ieviest Eiropas integrēto sistēmu pudeļu 

atgriešanai, pamatojoties uz Vācijas modeli (sk. ideju). 

Reciklēšanas tēma ir vienlīdz atspoguļota organizētajos 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/119035
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/4885
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/114776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/70424
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78608
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/105274
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84580
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https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/115370
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pasākumos, piemēram, pasākumā vecāka gadagājuma 

iedzīvotājiem, kurā apspriestas dažādas reciklēšanas 

metodes (sk. pasākumu). 

Apakštēmā “Patēriņa ietekme uz vidi” tiek izvirzīts 

jautājums par importēto preču atbilstību ES standartiem. 

Piemēram, viens dalībnieks ierosina aizliegt liellopu gaļas 

importu no Brazīlijas, jo tai nav tāda paša izsekojamības 

līmeņa kā ES liellopu gaļai (sk. ideju). 

Otrais ideju virziens atbalsta modernāku produktu 

marķēšanas sistēmu (sk. idejas piemēru), kurā būtu sīki 

izklāstīta ražošanas ietekme uz vidi vai norādīts, vai 

produkti satur mikroplastmasu un tādējādi tiem ir negatīva 

ilgtermiņa ietekme uz patērētāju veselību (sk. idejas 

piemēru). 

Trešais virziens skar ātrās modes nozari un 

tekstilrūpniecību, ar mērķi padarīt to ekoloģiskāku; 

Dalībnieki uzsver milzīgo resursu daudzumu, kas tiek 

izmantoti apģērbu ražošanā, un to, ka apģērbi bieži vien nav 

piemēroti reciklēšanai (sk. idejas piemēru). 

Turklāt dalībnieki uzsver nepieciešamību veicināt 

ekotūrismu un ilgtspējīgu tūrismu, nevis masu tūrismu, jo 

tiek uzskatīts, ka masu tūrisms būtiski ietekmē dabas un 

kultūras resursus (sk. pasākuma piemēru). 

Pēdējā komentāru un ideju grupa par šo tēmu atklāj bažas 

par jauno elektroierīču radītajiem atkritumiem un aicina cita 

starpā noteikt stingrāku obligāto garantiju un 

nepieciešamību nodrošināt remontējamību (sk. idejas 

piemēru). Turklāt ir ierosināts izstrādāt izmēģinājuma 

programmu, lai aizstātu 35 miljonu ES ģimeņu 

elektroierīces ar A+++ precēm saskaņā ar ES mērķi par zaļo 

pāreju (sk. ideju). Daži dalībnieki arī aicina ierobežot 

enerģijas patēriņu – jo īpaši tāpēc, ka elektroenerģija 

galvenokārt tiek ražota, izmantojot fosilo kurināmo –, 

nosakot elektroenerģijas patēriņa ikmēneša kvotu, 

pārpalikumu apliekot ar nodokli (sk. idejas piemēru).  

Transports 

Liela daļa ar transporta tēmu saistīto ideju ir vērstas uz 

transporta un piesārņojuma saistību. Daži no turpmāk 

minētajiem ierosinājumiem attiecas uz transporta sistēmu 

maiņu nolūkā samazināt piesārņojumu. 

Platformā iesniegtajās idejās par transporta sistēmas maiņu 

vispirms izskan aicinājums aizliegt īsus lidojumus ES, lai 

samazinātu piesārņojumu (sk. idejas piemēru). Dalībnieki 

uzsver, ka pandēmijas dēļ aviācijas nozare jau ir sarukusi. 

Kopumā tiek pausts atbalsts sabiedriskā transporta sistēmu 

uzlabošanai Eiropā (sk. idejas piemēru), kas būtu videi 

nekaitīgāka alternatīva īsiem lidojumiem. Konkrēti, plaši 

tiek apspriests jautājums par kopēju Eiropas dzelzceļa tīklu 

(sk. idejas piemēru). Viens no dalībniekiem ierosina 

izmantot meklētājprogrammu “Euro Trainscanner”, lai 

padarītu ceļošanu pa dzelzceļu pievilcīgāku (sk. ideju),), 

cits dalībnieks ierosina ieviest integrētu ES biļeti un 

nodrošināt, lai pilsētās tā būtu bez maksas (sk. ideju). 

Atkārtoti tiek izteikti priekšlikumi paplašināt ātrvilcienu 

tīklus (sk. idejas piemēru).  

Citas idejas attiecas uz kopīgu velotransporta tīklu, un tajās 

tiek ierosināts, piemēram, paplašināt velomaršrutus vai 

izveidot Eiropas mēroga velotransporta savienojumu tīklu 

(sk. idejas piemēru). 

Citās idejās galvenā uzmanība ir vērsta uz inovāciju un 

elektrotransportlīdzekļu, piemēram, automobiļu un 

velosipēdu, attīstību un to integrēšanu pašreizējā vidē, 

piemēram, nodrošinot uzlādes staciju tīklu (sk. idejas 

piemēru). Tomēr viens dalībnieks apgalvo, ka 

elektrotransportlīdzekļi rada kaitējumu, ņemot vērā to 

vidiskās un humānās izmaksas, un tā vietā ierosina 

ierobežot transportlīdzekļu svaru un ātrumu, lai samazinātu 

CO2 emisijas (sk. ideju).  

Jautājumā par transporta dekarbonizāciju un videi 

nekaitīgāku transportu dalībnieki uzsver arī pārrobežu 

projektu nozīmi kuģniecības un dzelzceļa transporta 

veicināšanā (sk. idejas piemēru). Izskan arī aicinājums 

izstrādāt programmas ar mērķi veicināt pētniecību, izstrādi 

un inovāciju, lai ražotu gan publiskus, gan privātus, gan 

individuālos, gan kolektīvos transportlīdzekļus, kas 

nepiesārņo vidi un ir 100% enerģētiski neatkarīgi (sk. idejas 

piemēru) 

 

Lauksaimniecība 

Tēmā “Lauksaimniecība” bieži vien tiek aizstāvēta 

ekoloģiskās lauksaimniecības koncepcija un ideja par mazo 

saimniecību palielināšanu (sk. idejas piemēru), aicinot 

aizliegt pesticīdu lietošanu un intensīvu lauksaimniecību 

(sk. idejas piemēru). Dažu dalībnieku viedoklis ir vēl 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/34849
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/83623
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66728
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86890
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86494
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
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kategoriskāks, un viņi ierosina piemērot aizliegumu arī 

privātam izmantojumam (sk. idejas piemēru). 

Viena ideja, kas saistīta ar šo apakštēmu pievēršas 

nepieciešamībai atrast piemērotu veidu, kā likvidēt 

plastmasas plēvi, ko izmanto mulčēšanai, siltumnīcām un 

tuneļveida audzēšanai (sk. ideju). Turklāt viens dalībnieks 

atbalsta pāreju no intensīvas lauksaimniecības uz 

agroekoloģiju (sk. ideju). Vēl kāds dalībnieks ierosina 

vertikālajām saimniecībām krasi samazināt ūdens patēriņu 

lauksaimniecībā (sk. ideju). 

Citās idejās tiek ierosināts ES darīt vairāk, lai klimata 

aizsardzības un mūsu vides saglabāšanas dēļ veicinātu augu 

izcelsmes pārtikas lietošanu uzturā. Daži dalībnieki pauž arī 

bažas par ētiskajiem aspektiem šādas rīcības motivēšanai 

(sk. idejas piemēru). Šis aspekts izklāstīts arī tematā 

“Veselība”.  

Tāpat dalībnieki stingri uzsver nepieciešamību nodrošināt 

uztursuverenitāti un drošību, veicinot vietējo 

lauksaimniecību. Vietējo lauksaimniecību varētu veicināt, 

piemēram, ap pilsētām veidojot tā dēvētās pārtikas jostas, 

pieprasot, lai pilsētu teritorijās tiktu stādīti augļkoki, ar 

samazinātu zemes cenu atbalstot to, ka ražotāji un 

lauksaimnieki iegādājas zemi, pieprasot, lai daļa no 

sabiedrisko ēku jumtu platības tiktu izmantota urbānās 

lauksaimniecības vajadzībām, un ierobežojot apbūves 

spiedienu uz lauksaimniecības zemi (sk. ideju). 

Lauksaimniecības tēmas ietvaros ir izvirzīts jautājums par 

to, kā lauksaimniecībai tikt galā ar klimata svārstībām. 

Vienā no idejām norādīts, ka daudzfunkcionālas, 

daudzveidīgas agromežsaimniecības sistēmas var veicināt 

humusa veidošanos, ūdens aizturēšanas spēju un CO2 

piesaistīšanu, tādējādi ievērojami palielinot 

lauksaimniecības stabilitāti un ražīgumu (sk. ideju).  

Visbeidzot, notiek diskusijas par lauksaimnieku 

ienākumiem, un daži dalībnieki aicina nodrošināt 

lauksaimniekiem garantētus ienākumus, ieviešot taisnīgas 

cenas, nevis subsīdijas (sk. idejas piemēru).  

 

Bioloģiskās 

daudzveidības veicināšana 

Tēmā “Bioloģiskās daudzveidības veicināšana” sniegts 

ierosinājums stādīt kokus visās “aizmirstajās” vietās, 

piemēram, uz automaģistrālēm, uz ceļu pārvadiem utt., lai 

piesaistītu CO2, uzlabotu evapotranspirāciju, uzlabotu 

bioloģisko daudzveidību un regulētu ūdens plūsmas (sk. 

ideju). Citā ierakstā ierosināts izveidot Eiropas Mobilo jūras 

pētniecības staciju, lai iegūtu būtiskas zināšanas par jūras 

bioloģisko daudzveidību (sk. ideju).  

Ideju apakštēma skar atmežošanu, aicinot ieguldīt Eiropas 

mežu atjaunošanā (sk. idejas piemēru), vai pasaules mērogā 

glābt planētas plaušas, proti, Amazones lietus mežus un 

citus pasaules lietus mežus, lai ne tikai palēninātu globālo 

oglekļa piesārņojumu un glābtu sugas, bet arī samazinātu 

migrācijas spiedienu uz Eiropu (sk. idejas piemēru). 

 

Panākt attieksmes 

un paradumu maiņu  

Vēl viens uzsvars ir likts uz visu paaudžu 

eiropiešu izglītošanu un izpratnes veicināšanu (sk. 

pasākumu). Lai gan lielākā daļa ideju attiecas uz jauniešu 

izglītību (sk. idejas piemēru) pat jau agrīnā vecumā, 

izmantojot izglītības dārzu (sk. ideju), izskan arī aicinājums 

iesaistīt gados vecākus eiropiešus klimata pārmaiņu 

iniciatīvās, jo īpaši ņemot vērā Eiropas iedzīvotāju 

novecošanos (sk. idejas piemēru). Turklāt daži dalībnieki 

uzsver, ka ir jāveicina ekoloģiski atbildīga Eiropas iestāžu 

saziņa. Piemēram, tiek ierosināts izstrādāt komunikācijas 

materiālus par to, “kā kļūt par ekoloģiski atbildīgu 

eiropieti”, un stiprināt vides izglītību ar mērķi izveidot par 

vidi atbildīgas apkaimes (sk. ideju). 

 Ainavas un 

būvniecība 

Papildu tēma attiecas uz ainavām un būvniecību ar jaunu 

apakštēmu, kurā apvienotas vairākas idejas un pasākumi 

saistībā ar “Jauno Eiropas Bauhaus” (sk. pasākumu), ar 

mērķi apvienot inovatīvu, estētisku projektēšanu ar 

konkrētām darbībām, kas vērstas pret klimata pārmaiņām, 

un padarīt mūsu nākotnes dzīves telpas ilgtspējīgākas, cenas 

ziņā pieņemamākas un pieejamākas. Citā idejā izskan 
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https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86527
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https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/69269
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https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76825
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https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/9241
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aicinājums rīkot izpratnes veidošanas kampaņas par videi 

draudzīgu un ilgtspējīgu būvniecību, izmantojot 

būvmateriālus ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni (sk. 

ideju).  

Tāpat Zviedrijā rīkotajā dialogā galvenā uzmanība tiek 

pievērsta veidiem, kā attīstīt un veicināt ilgtspējīgu mājokļu 

būvniecību lauku apvidos, lai padarītu dzīvi laukos 

pievilcīgāku (sk. pasākumu). 

Viens priekšlikums paredz Eiropas mēroga zemes īpašuma 

tiesību atjaunošanu, lai atjaunotu pamestās zemes un ēkas 

dabiskākā stāvoklī par labu bioloģiskajai daudzveidībai un 

pilsētniekiem (sk. ideju).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86131
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/3829
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75505
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 9. attēls. Ideju karte par tematu “Klimata pārmaiņas un vide” 
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Tematā “Veselība” dalībnieki pievēršas visdažādākajām 

tēmām. Dalībnieki ierosina nodrošināt lielāku saskaņotību 

un integrāciju Eiropas līmenī; to ietekmē arī Covid-19 

pieredze un tās sekas. Citas idejas aptver plašu tematu 

klāstu, sākot no aicinājumiem vairāk ieguldīt pētniecībā 

veselības jomā, īpašu uzmanību pievēršot sabiedrības 

novecošanai, un izskan aicinājums veikt virkni preventīvu 

pasākumu, tai skaitā veicināt veselīgu dzīvesveidu un 

novērst tos faktorus, kas, kā zināms, izraisa veselības 

problēmas, piemēram, gaisa piesārņojums. Par šo tematu ir 

sniegti 1413 viedokļi: 583 idejas, 722 komentāri un 

115 pasākumi. Galvenās šā temata ietvaros apskatītās tēmas 

ir šādas:  

 Ikvienam pieejama veselības aprūpe  

 ES veselības aprūpes sistēmu integrēšana 

 Veselīgs dzīvesveids  

 Profilakse, nevis intervence 

 Pētniecība veselības jomā 

 Pieejas medicīnā 

 Veselīgas vecumdienas  

 Veselība digitalizētā laikmetā 

 Reakcija uz Covid-19  

 Seksuālā un reproduktīvā veselība  

 

Pasākumi  
Kopš konferences sākuma ES dalībvalstīs ir notikuši 115 

ar veselību saistīti pasākumi, tādējādi šis ir viens no 

tematiem ar vismazāko pasākumu skaitu. Daži pasākumi 

ir vērsti uz specializētu auditoriju par konkrētiem 

tehniskiem tematiem, savukārt citi ir bijuši pieejami 

plašākai sabiedrībai.  

3.  Veselība 
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Daži no pasākumiem, kas ir vērsti uz veselības nākotni 

Eiropā plašā nozīmē, tika organizēti ne tikai medicīnas 

aprindām (sk. pasākuma piemēru), bet arī līdzdalības 

semināru veidā, iesaistot plašāku iedzīvotāju loku (sk. 

pasākuma piemēru). 

Viens no bieži izskatītajiem tematiem ir Eiropas 

veselības savienības izveide, uzsverot, ka ir vajadzīga 

efektīvāka sadarbība starp dalībvalstīm un iestādēm ES 

līmenī. Piemēram, Polijā notikušajās debatēs speciālisti 

un sabiedrība diskutēja par integrācijas priekšrocībām, 

piemēram, par risinājumu nevienmērīgajam veselības 

aprūpes darbaspēka sadalījumam (sk. pasākumu). 

Daudzos gadījumos debates par veselības aprūpes 

nākotni bija saistītas ar nepieciešamību no jauna 

apspriest sistēmu saistībā ar notiekošo pandēmiju. 

Pasākumu pamatā bieži bija reakcija uz Covid-19, kā arī 

nepieciešamība pārdomāt vietējās un Eiropas 

vakcinācijas stratēģijas (sk. pasākuma piemēru). Šajā 

saistībā dažos pasākumos tika īpaši aplūkots jautājums 

par pielāgošanos pandēmijas radītajiem apstākļiem (sk. 

pasākuma piemēru). Šādi apstākļi savukārt ir likuši vēl 

vairāk apsvērt digitalizācijas iespējamo ietekmi uz 

veselības nākotni ES (sk. pasākuma piemēru).  

Citas aplūkotās tēmas ir cīņa pret vēzi, apspriežot 

Eiropas plānu cīņai pret vēzi (sk. pasākumu).  

 

Ikvienam pieejama 

veselības aprūpe  

Aktuāls temats ir aicinājums nodrošināt vienlīdzīgu 

piekļuvi cenas ziņā pieņemamai un kvalitatīvai veselības 

aprūpei. Par veselības aprūpes pieejamību paustajās idejās 

izskan atbalsts Eiropas veselības apdrošināšanas sistēmas 

ieviešanai (sk.   ideju). Tāpat tiek pausta ideja par 

deprivatizāciju veselības aprūpes nozarē, kas ļautu 

veselības aprūpi padarīt pieejamu visiem (sk. ideju) un 

atceltu divējādo pieeju attiecībā uz valsts un privātās 

veselības aprūpes pieejamību ES (sk. ideju). Vēl viena 

ideja, kā padarīt veselības aprūpi praktiski pieejamāku 

ikvienam, ir mobilās veselības aprūpes sistēmas 

paplašināšana, izmantojot veselības autobusus, kas 

atvieglotu ātru piekļuvi bez lieliem šķēršļiem medicīnas 

sistēmām (sk. ideju). Kādā citā idejā ir izvirzīts arī 

jautājums par zāļu cenu ierobežojuma ieviešanu, lai tās būtu 

pieejamas ikvienam (sk. ideju). 

 

ES veselības aprūpes 

sistēmu integrēšana 

Platformas dalībnieki iestājas par ciešāku sadarbību starp 

dalībvalstīm, lai dažādos veidos stiprinātu Eiropas veselības 

aprūpes sistēmas (sk. pasākumu). Dažas no idejām ir 

apvienot zināšanas un spējas, piemēram, ļaujot intensīvās 

terapijas ārstiem brīvi pārvietoties un aprūpēt kritiski slimus 

pacientus visā ES (sk. ideju), standartizēt ambulatoro 

neatliekamo palīdzību (sk. ideju), atzīt aprūpētāju 

kvalifikāciju visā ES, izveidot Eiropas slimnīcu retu slimību 

ārstēšanai (sk. ideju) un uzlabot tiesisko regulējumu 

attiecībā uz transplantāciju, lai izveidotu vienotu 

transplantācijas koordinācijas sistēmu (sk. ideju). Viens 

dalībnieks ierosina atzīt slimības visā ES, lai varētu izveidot 

ārstēšanas metožu un novērtējumu datubāzi, kas ļautu 

izveidot ES mēroga slimības režīmu (sk. ideju). 

Attiecīgi diskusijās uzsvērta nepieciešamība paplašināt ES 

kompetenci sabiedrības veselības jautājumos (sk. idejas un 

pasākuma piemēru), un daudzi dalībnieki ierosina pārskatīt 

Lisabonas līgumu (sk. idejas piemēru). Šos ierosinājumus 

visbiežāk pauž saistībā ar to, kā dalībvalstis risināja 

situāciju Covid-19 pandēmijas laikā un ar to saistīto 

medicīniskā aprīkojuma trūkumu, kā arī vakcīnu izstrādes 

un kopīgas vakcīnu iegādes problēmas. Līdz ar to dalībnieki 

uzsver nepieciešamību palielināt vai pārvietot zāļu un 

medicīnisko ierīču ražošanas jaudu ES (sk. idejas piemēru).     

 

Veselīgs dzīvesveids 

Vairākās idejās akcentēta veselīga uztura nozīme, un daudzi 

iedzīvotāji ierosina Eiropas Savienībai popularizēt veģetāru 

uzturu (sk. ideju), ņemot vērā tā labvēlīgo ietekmi uz 

veselību un vidi. Šajā saistībā viena no idejām ir palielināt 

nodokli gaļai, vienlaikus samazinot PVN veselīgai pārtikai 

(sk. ideju). Citā idejā ierosināts cīnīties ar iekaisuma 

slimībām, kas saistītas ar nepareizu uzturu un aptaukošanos 
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(sk. idejas piemēru). Viena ideja izvirza jautājumu par 

pārtikas kvalitātes kontroles pastiprināšanu (sk. ideju). 

Papildu viedokļos izskan aicinājums izpētīt emulgatoru 

ietekmi (sk. ideju), lai aizliegtu mākslīgās transtaukskābes 

(sk. ideju), un regulēt tādas lauksaimniecības metodes, kas 

ietekmē uzturu un veselību, piemēram, antibiotikas 

intensīvajā lauksaimniecībā (sk. ideju). Līdzīgas idejas tiek 

izvirzītas arī saistībā ar klimata pārmaiņām un vidi. 

Tāpat platformā tiek pausts atbalsts veselības pratības 

veicināšanai (sk. ideju) un ar veselības uzturēšanu saistītas 

prakses iedzīvināšanu jau no agras bērnības, jo tas ir 

galvenais veselīga dzīvesveida faktors (sk. ideju). 

Piemēram, vairāki iedzīvotāji norāda uz nepieciešamību 

samazināt tabakas patēriņu Eiropas līmenī, paaugstinot 

cenu un samazinot pārdošanas punktus, paredzot tos 

aptiekās (sk. idejas piemēru), savukārt citi iestājas par 

ilgstošāku cīņu pret narkotikām ES līmenī (sk. ideju).  

 

Profilakse, nevis 

intervence 

Vairākas iedzīvotāju paustās idejas ir saistītas ar izpratnes 

vairošanu par garīgo veselību un tās sekām, piemēram, 

izdegšanu, stresu, depresiju un nemieru, un tajās izskan 

aicinājums izstrādāt Eiropas plānu šā jautājuma risināšanai 

(sk. ideju), jo īpaši ņemot vērā Covid-19 ietekmi (sk. ideju). 

Turklāt viens iedzīvotājs uzsver, ka kognitīvā neiroloģija un 

uzvedība var novērst dažu neiroloģiskiem traucējumiem un 

patoloģijām raksturīgu blakusslimību saasināšanos (sk. 

ideju).  

Kā neatliekami risināms jautājums ir minēta arī gaisa 

piesārņojuma ietekme uz iedzīvotāju veselību (sk. ideju), 

tāpat kā nepieciešamība risināt trokšņa piesārņojuma 

problēmu, nosakot stingrus pieļaujamo trokšņa emisiju 

līmeņus automobiļu riepām (sk. ideju). Turklāt tiek aicināts 

samazināt tādu vielu iedarbību, kas rada ļoti lielas bažas, tai 

skaitā perfluoralkilētu un polifluoralkilētu vielu (PFAS) 

iedarbību (sk. ideju).  

Saistībā ar vēzi vienā no idejām ierosināts aizliegt solārijus, 

lai novērstu risku saslimt ar ādas vēzi (sk. ideju).  

Saistībā ar profilaksi viena no idejām iepazīstina ar 

epiģenētisko tehnoloģiju priekšrocībām, lai veicinātu jaunu 

ekoloģisko humānismu, palielinot vides un pārtikas nozīmi 

indivīdu un sabiedrības veselības aizsardzībā (sk. ideju).   

 

Pētniecība veselības 

jomā 

Vairāki dalībnieki ierosina dažādas idejas, kā Eiropā 

izveidot plaukstošu veselības ekosistēmu, kas veicinātu un 

atbalstītu inovācijas un pētniecību veselības jom. 

Dalībnieku ierosinājumi ir daudzveidīgi. Piemēram, lielu 

atbalstu guva priekšlikums veicināt pētījumus par mialģiskā 

encefalomielīta patomehānismiem programmas “Apvārsnis 

Eiropa” ietvaros (sk. ideju). Citi dalībnieki ierosina ieviest 

pārredzamu intelektuālā īpašuma veicināšanas sistēmu (sk. 

ideju) vai izveidot centralizētu Eiropas Veselības 

pētniecības institūtu, lai starp valstu institūtiem koordinētu 

veselības pētniecību un investētu farmaceitiskajā pētniecībā 

(sk. idejas piemēru). Citās idejās ir arī minēts, kā būtu 

jāizveido Eiropas laboratorija infekcijas slimībām (sk. 

ideju). Kāds iedzīvotājs uzsver, ka aizsargapģērba un zāļu 

iegādei, ražošanai un piegādei jākļūst vairāk orientētai uz 

Eiropu (sk. ideju). Tiek arī norādīts uz to, ka Eiropai 

pētniecības jomā ir jāapvieno spēki ar universitātēm, lai 

izstrādātu jaunas antibiotikas pret superrezistentām 

baktērijām (sk. idejas piemēru). Daži iedzīvotāji arī aicina 

pieņemt tiesību aktu, ar ko tiktu noteikts, ka farmācijas 

uzņēmumiem, kas izplata vakcīnas, obligāti jāpublicē visi 

dati par minēto vakcīnu klīniskajiem izmēģinājumiem, lai 

veicinātu to drošuma un efektivitātes izvērtēšanu (sk. ideju).  

  

Pieejas medicīnā  

Platformā plaši tiek apspriesta ideja integrēt 

dabīgos līdzekļus medicīnā, atbalstot dabiskās zāles, 

piemēram, fitoterapiju, homeopātiju utt., lai papildinātu 

alopātiskās zāles (sk. idejas piemēru). Turklāt vēl viena 

ideja ir nepieciešamība pieņemt holistiskākas pieejas 

medicīnā (sk. ideju). Šajā saistībā dalībnieki arī norāda, ka 
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ar medikamentiem nesaistīta iejaukšanās var sniegt 

acīmredzamu labumu pacientu veselībai un autonomijai (sk. 

idejas piemēru).  

Vairāki iedzīvotāji arī aicina dekriminalizēt marihuānas 

lietošanu medicīniskiem un terapeitiskiem mērķiem (sk. 

ideju un ideju). 

Cita ideja vērš uzmanību uz to, cik svarīgi ir praktizēt uz 

pierādījumiem balstītu medicīnu (sk. ideju). 

 

Veselīga novecošana 

un pretnovecošanas 

pasākumi  

Ņemot vērā sabiedrības novecošanos Eiropā, iedzīvotāji 

uzsver labas veselības nozīmi “sudraba laikmetā”. Šajā 

saistībā tiek uzsvērta vajadzība pēc kvalitatīviem aprūpes 

pakalpojumiem vecāka gadagājuma cilvēkiem (sk. ideju). 

Viena ļoti atbalstīta un komentēta ideja popularizē 

zinātniski intensīvus pētījumus veselīga mūža jomā un 

tehnoloģijas (sk. ideju), piemēram, atjaunojošās terapijas un 

klīniskos izmēģinājumus šajā jomā, un ievieš efektīvas 

juridiskās, budžeta, reglamentējošās un institucionālās 

saistības, lai Eiropas Savienībā palielinātu veselīga mūža 

ilgumu. Turpinot par šo tematu, viens iedzīvotājs atbalsta 

krioniku kā iespēju atlikt aprūpi, līdz tiek atrastas zāles, 

sasaldējot neārstējami slimus pacientus (sk. ideju).   

Pretnovecošanas pasākumi tiek atbalstīti arī tādēļ, lai 

veicinātu ekonomikas izaugsmi, ņemot vērā darbspējīgo 

iedzīvotāju skaita samazināšanos (sk. ideju).   

Viens iedzīvotājs norāda uz lauku apvidu potenciālu kļūt 

par inovāciju centru veselīgu vecumdienu stratēģijām, jo 

šos “problemātiskos apvidus” parasti blīvāk apdzīvo vecāka 

gadagājuma iedzīvotāji un veselības aprūpes kvalitāte nav 

tik augsta kā pilsētu teritorijās, tāpēc ir vajadzīgi inovatīvi 

risinājumi (sk. ideju). Ideju kopums pievēršas jautājumam 

par aprūpi mūža nogalē, atbalstot vienotu Eiropas stratēģiju 

attiecībā uz terapiju mūža nogalē (sk. ideju), savukārt citas 

ir vērstas uz vēža pacientu paliatīvās ārstēšanas uzlabošanu 

(sk. ideju).  

 

Veselība digitalizētā laikmetā 

Iedzīvotāju grupa apspriež iespējas un 

apdraudējumu saistībā ar digitalizācijas 

pieaugumu pēdējo desmitgažu laikā. Vairākās 

idejās Eiropas e-veselības sistēmu 

digitalizācija, savietojamība un integrācija tiek uzskatīta par 

veidu, kā nodrošināt iedzīvotājus ar sadarbspējīgām 

veselības kartēm visā ES (sk. idejas piemēru). Tomēr daži 

dalībnieki ir piesardzīgi un uzsver šādu sensitīvu datu 

neaizsargātību un nepieciešamību gan valsts, gan Eiropas 

mērogā ierobežot, piemēram, pētniecības nolūkos, veselības 

datu kopas lielumu līdz noteiktam konkrētu karšu vai 

pacientu skaitam (sk. ideju). Viens iedzīvotājs aicina 

aizliegt valsts genoma datubāzes, kuras izmanto 

medicīniskiem pētījumiem, bet kurām citas struktūras, 

piemēram, valdības dienesti, var piekļūt citiem mērķiem, 

tādējādi pārkāpjot tiesības uz privātumu (sk. ideju). 

Citā idejā ierosināts par prioritāti izvirzīt finansējumu 

pētījumiem par fiziskiem vingrinājumiem un saistībā ar e-

veselību norādīts uz digitāliem risinājumiem, kas palīdz 

iedzīvotājiem saglabāt fizisko aktivitāti, tādējādi apkarojot 

dažādas hroniskas saslimšanas, kas rodas neaktivitātes dēļ 

(sk. ideju). 

Cits aspekts – tiek apspriesta digitālā atkarība un ierosināts 

ES rīcības plāns cīņai pret digitālo atkarību (sk. ideju), kur 

daži dalībnieki ierosina skolās ieviest apmācību, kā arī 

īstenot informācijas kampaņas pieaugušajiem, lai 

ierobežotu digitālo mijiedarbību. 

 

Pasākumi reaģēšanai 

uz Covid-19  

Par Covid-19 ietekmi plaši diskutē dalībnieki, kuri kopumā 

uzskata, ka ir jāatjauno racionāla un zinātniska ticamība un 

paļāvība uz medicīnu un politiku, ņemot vērā nepareizu 

priekšstatu un viltus ziņu plašo izplatību pandēmijas laikā 

Apspriežot ar Covid-19 saistītus pasākumus, iedzīvotāji 

platformā vienojas, ka visi Covid-19 pasākumi ES būtu 

jāīsteno uz pierādījumiem balstītā veidā, lai panāktu pēc 

iespējas reālāku izmaksu un ieguvumu analīzi (sk. ideju). 

Konkrēti, viens dalībnieks uzsver nepieciešamību neatstāt 
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novārtā un nekavēt aprūpi pacientiem ar citām saslimšanām 

un slimībām, kas netika ņemtas vērā, pārstrukturējot 

medicīnas iestādes Covid-19 pacientu uzņemšanai (sk. 

ideju). Šajā saistībā iedzīvotāji iestājas par medicīnas 

personāla kapacitātes palielināšanu (sk. idejas piemēru).  

Citās idejās uzsvērta nepieciešamība izstrādāt iekļaujošas 

stratēģijas, lai risinātu turpmākās pandēmijas ES līmenī, 

aizsargājot personu ar invaliditāti tiesības (sk. ideju). Viens 

no paustajiem ierosinājumiem ir veikt pētījumu par Covid-

19 pasākumu ietekmi uz veco ļaužu pansionātu 

iemītniekiem un darbiniekiem dažādās ES valstīs, lai iegūtu 

tiešu pārskatu par veco ļaužu pieredzi saistībā ar Covid-19 

pasākumu īstenošanu (sk. ideju). Turklāt viens iedzīvotājs 

aicina izpētīt pandēmijas blaknes un slēptās sekas (sk. 

ideju).  

Turklāt viens dalībnieks aicina pastiprināt garīgās veselības 

atbalstu, lai novērstu pandēmijas radītās sociālās un 

ekonomiskās sekas, jo īpaši jauniešu vidū (sk. ideju). Šai 

tēmai veltīti arī vairāki pasākumi, piemēram, jautājums par 

Eiropas sabiedrības veselības nākotni pēc koronavīrusa 

krīzes (sk. pasākumu). 

Debates par vakcinācijas programmu atklāj pretrunīgus 

viedokļus – gan uzskatus, ka vakcinācijai jābūt obligātai 

ikvienam (sk. ideju), gan ierosinājumus ļaut iedzīvotājiem 

brīvi izvēlēties (sk. ideju). Cits dalībnieks apgalvo, ka 

vakcīnām nevajadzētu būt obligātām jauniešiem un ka ES 

nevajadzētu viņus “šantažēt”, ļaujot “atviegloti” ceļot 

starptautiskā mērogā apmaiņā pret vakcināciju, un ka 

gadījumā, ja PCR testi ir nepieciešami, tie būtu jānodrošina 

bez maksas (sk. ideju). Tāpat tiek ierosināts ES dalībvalstīm 

vienoties atzīt attiecīgos PVO standartus un valsts 

dokumentu, kas apliecina antivielu līmeni (vai 

vakcīnu/atjauninājumu) (sk. ideju). Tāpat plaši tiek 

apspriests zaļais sertifikāts, akcentējot tos, kuri baidās par 

iedzīvotāju dalīšanu divās grupās (sk. ideju), un tiek 

ierosināts Eiropai aizstāvēt tiesības izvēlēties nevakcinēties 

(sk. ideju) pret tiem, kuri atbalsta šādu veselības pasi un 

obligātu vakcināciju, kā daļu no kopīgiem centieniem 

uzvarēt vīrusu un nodrošināt veselības aprūpes sistēmu 

dzīvotspēju (sk. idejas piemēru). Viens viedoklis skar 

procedūras, kas saistītas ar vakcīnu iepirkumiem ES līmenī, 

un tajā izskan aicinājums nodrošināt lielāku atklātību un 

pārredzamību attiecībā uz līgumiem ar farmācijas 

uzņēmumiem (sk. ideju). 

Vairāki iedzīvotāji aicina būt solidārākiem un izveidot 

globālu partnerību, kā arī paredzēt finansējumu, lai 

apkarotu un izskaustu slimības visā pasaulē, un norāda, ka 

Eiropa var būt pasaules līdere cīņā pret pandēmijām, vēzi 

un sirds slimībām (sk. ideju). Viens iedzīvotājs ierosina 

Eiropas Komisijai sadarbībā ar Pasaules Veselības 

organizāciju veicināt starptautisku vienošanos, kas dotu 

iespēju visā pasaulē ražot un izplatīt zāles pandēmijas 

apstākļos (sk. ideju), un vēl vienā viedoklī uzsvērta 

nepieciešamība vakcinēt pasauli, lai novērstu jaunu celmu 

rašanos (sk. ideju). Vienlaikus dalībnieki ierosina veikt 

pasākumus uzņēmumu patentu aizsardzībai un uzskata, ka 

Eiropas Komisijai varētu būt nozīmīga starpnieces un 

vēstnieces loma (sk. ideju).  

 

Seksuālā un 

reproduktīvā veselība  

Dažās idejās ierosināts nodrošināt, ka publiskajā telpā ir 

pieejami bezmaksas mēnešreižu produkti, lai tādējādi 

cīnītos pret tā dēvēto “mēnešreižu nabadzību” (sk. ideju). 

Citos priekšlikumos izskan ierosinājums ieviest nodokļu 

atvieglojumus sieviešu veselības precēm, piemēram, 

higiēniskajām paketēm (sk. ideju). Turklāt tiek pausta 

nepieciešamība veikt plašākus pētījumus par sieviešu 

reproduktīvo veselību un izstrādāt mazāk invazīvus sieviešu 

un vīriešu kontracepcijas līdzekļus (sk. ideju), kā arī 

nodrošināt avārijas kontracepcijas tablešu pieejamību visās 

valstīs bez receptes. Tāpat platformā izskan aicinājums 

aizliegt vīriešu dzimumorgānu kropļošanu bez piekrišanas 

un pirms pilngadības sasniegšanas (sk. ideju). Vienā 

priekšlikumā pausts ierosinājums izveidot ES sponsorētas 

un popularizētas seksuālās veselības klīnikas (sk. ideju).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/85999
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/95338
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/107944
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82798
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/22573
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
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10. attēls. Ideju karte par tematu “Veselība” 



 

© Kantar Public 2021 33 

4. Spēcīgāka 

ekonomika, sociālais 

taisnīgums un 

nodarbinātība  

 

Par tematu “Stiprāka ekonomika, sociālais taisnīgums un 

nodarbinātība” līdz 2021. gada 3. novembrim kopumā ir 

saņemtas 1062 idejas, 1566 komentāri un ierosināts 

351 pasākums. Dalībnieki sniedz dažādus ieteikumus, kā 

veicināt ekonomikas izaugsmi ES, ieviešot ekonomikas 

politiku, turpinot stiprināt Eiropas vienoto tirgu, 

pievēršoties inovācijai, kā arī veicinot un atbalstot MVU un 

stratēģiskās nozares. Dalībnieki uzsver, ka Eiropai ir jākļūst 

iekļaujošākai un sociāli taisnīgākai, jo īpaši ņemot vērā 

Covid-19 pandēmiju, un norāda uz vairākām ar to saistītām 

problēmām, piemēram, atbalsta trūkumu gados jauniem 

eiropiešiem un sadarbības trūkumu dalībvalstu starpā. Lai 

padarītu Eiropu iekļaujošāku un sociāli taisnīgāku, 

visbiežāk tiek minēts tāds mehānisms kā beznosacījuma 

pamatienākumi visā ES. Turklāt dalībnieki uzskata, ka 

dažādu cilvēku grupu, jo īpaši visnelabvēlīgākajā situācijā 

esošo, labbūtībai ir izšķirošs faktors ES sekmīgai darbībai 

un turpmākai izaugsmei. Dažādās idejas var iedalīt šādās 

tēmās: 

 Nodokļu sistēma iekļaujošai un taisnīgai 

ekonomikai 

 Sociālā aizsardzība un sociālais nodrošinājums 

 Ekonomikas atveseļošanās 

 Iekļaujošāka, sociāli taisnīgāka Eiropa 
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 Nodarbinātības veicināšana 

 Inovācija – izaugsmes veicināšana 

 Eiropas vienotā tirgus turpmāka stiprināšana  

 Pašreizējā ekonomikas modeļa pārbaudīšana 

 

Pasākumi  
Saistībā ar šo tematu ir organizēts plašs pasākumu klāsts. 

Piemēram, līdzdalības seminārā Polijā tika pētīti sociālā 

nodrošinājuma koordinācijas jautājumi ES saistībā ar 

profesionālo mobilitāti (sk. ideju), kā arī darba ņēmēju 

labbūtība, ņemot vērā demogrāfiskās pārmaiņas un 

iedzīvotāju novecošanu (sk. ideju un pasākumu). Citā 

pasākumā tika aplūkoti Eiropas integrācijas procesa 

ekonomiskie un rūpnieciskie aspekti, īpašu uzmanību 

pievēršot sociālajiem jautājumiem, darba apstākļiem un 

nodarbinātībai (sk. pasākumu). Vācijā tiešsaistes 

pasākumā piedalījās sievietes uzņēmējas, kuras aicināja 

veidot spēcīgu Eiropas Savienību un stiprināt vienoto 

tirgu, uzsverot nepieciešamību samazināt birokrātiju, 

ņemot vērā, ka tā tiek uzskatīta par būtisku uzņēmumu 

(jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu) konkurētspējas 

ierobežojumu (sk. pasākumu).  

Lai iedzīvotāji varētu paust savu viedokli par ES un 

savām bažām par nākotni, ir organizēti vairāki 

līdzdalības pasākumi, piemēram, vairākas COFE 

diskusijas Igaunijā (sk. pasākumu). Turklāt ir notikuši 

paneļdiskusijas pasākumi, lai apspriestu ES ekonomikas 

atveseļošanas un noturības plānu, kas ir daļa no 

iniciatīvas “NextGenerationEU” (sk. pasākuma 

piemēru).  

 

Turklāt pasākumos tika iesaistīti arī iedzīvotāji, lai 

apzinātu problēmas, ar kurām saskaras uzņēmumi, 

sniedzot ieguldījumu zaļajā pārveidē (sk. pasākumu). 

Tika rīkots pasākums, kura mērķis bija iesaistīt “trīs jūru 

dzinējspēku”, t. i., divpadsmit valstis Baltijas jūras, 

Melnās jūras un Adrijas jūras tuvumā, pievēršoties 

reģiona izaugsmes iespējām (sk. pasākumu).  

Nodokļu uzlikšana 

iekļaujošas un 

taisnīgas ekonomikas 

kontekstā 

Nozīmīgs temats ir sociālo, ekonomisko un vides problēmu 

risināšana, izmantojot fiskālos noteikumus.  

Plašs ideju kopums atbalsta lielāku taisnīgumu nodokļu 

jomā, taisnīgu nodokļu uzlikšanu un cīņu pret krāpšanu 

nodokļu jomā. Ieteikumi ietver pasākumus, kas vērsti pret 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, finanšu darījumu 

nodokļa ieviešanu (sk. ideju), kā arī izvairīšanos no “sociālā 

dempinga”, saskaņojot fiskālos noteikumus un minimālo 

algu apjomu visās dalībvalstīs (sk. idejas piemēru). Viena 

no visvairāk komentētajām un atbalstītajām idejām skar 

pasaules vai ES minimālā nodokļa ieviešanu ar mērķi risināt 

nodokļu oāzes jautājumus (sk. ideju). Piemēram, atklātā 

forumā tika apspriests jautājums par to, kā aplikt ar 

nodokļiem digitālos milžus (sk. pasākumu).   

Turklāt digitālajā platformā ir uzsvērti dažādi iespējami 

nodokļu pasākumi iekļaujošas un taisnīgas ekonomikas 

nodrošināšanai. Ar nodokļu uzlikšanu saistītās tēmas 

pašreiz ir šādas. Pirmkārt, nodokļu pasākumi godīgas 

konkurences veicināšanai starp uzņēmumiem, piemēram, 

kopīga pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma e-

komercijai vai prasība uzņēmumiem maksāt PVN tikai savā 

piederības valstī (sk. ideju) un PVN, kas saistīts ar preču 

avotu, ar mērķi veicināt vietējo patēriņu un tādējādi atbalstīt 

vietējo ekonomiku (sk. idejas piemēru). Otrkārt, nodokļu 

sistēma saistībā ar vidi un klimata pārmaiņām, cita starpā 

aicinot ieviest ES oglekļa dioksīda vai ilgtspējas nodokli 

(sk. idejas piemēru). Treškārt, izskan aicinājums aplikt 

patēriņa preces ar nodokļiem atkarībā no ražošanas 

apstākļiem (darbaspēks, izejvielas, algas), lai veicinātu 

godīgu, nevis brīvu tirdzniecību (sk. idejas piemēru). Pēdējā 

grupā ietilpst dažādi nodokļu pasākumi, tai skaitā nodokļu 

uzlikšana nolūkā veicināt dzimumu līdztiesību un 

aicinājums atļaut piemērot nulles vai samazinātu PVN likmi 

sieviešu higiēnas precēm (sk. ideju). 

Saskaņā ar citos tematos izskanējušiem transversāliem 

aicinājumiem veikt federalizāciju ievērojams ideju kopums 

par tematu “Stiprāka ekonomika, sociālais taisnīgums un 

nodarbinātība” ir vērsts uz fiskālo savienību. Daži 

dalībnieki pauž viedokli, ka vairāk ES pašu resursu vai no 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73427
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73459
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/32077
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/52801
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/72139
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/65737
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/59962
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/29074
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1691
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64286
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/86726
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
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dalībvalstīm neatkarīgs budžets ir ceļš uz vienotāku Eiropas 

nākotni (sk. idejas piemēru).  

 

Sociālā aizsardzība un 

sociālais nodrošinājums 

Šīs tēmas ietvaros paustās idejas kopumā veicina vienotu 

ES pieeju sociālajam nodrošinājumam jeb, citiem vārdiem 

sakot, obligātus Eiropas standartus, sākot no bērnu 

audzināšanas un ģimenes līdz tiesībām uz pieejamu mājokli 

un pensiju politiku.  

Visbiežāk sastopamā apakštēma, kur vairākas idejas tika 

ļoti atbalstītas un komentētas, attiecas uz beznosacījuma 

pamatienākumiem, lai nodrošinātu katras personas spēju 

piedalīties sabiedrības dzīvē (sk. idejas piemēru). Tāpat ar 

šo apakštēmu ir saistīta ideju grupa, kurā tiek apspriesta 

ienākumu atšķirība ES, ierosinot ierobežot algu atšķirības 

vienā un tajā pašā uzņēmumā (sk. idejas piemēru) vai 

uzraudzīt politiķu ienākumus (sk. idejas piemēru), un izskan 

vispārējs aicinājums veikt vairāk pasākumu, lai radītu 

cilvēcīgāku Eiropu (sk. idejas piemēru).  

Viens dalībnieks iestājas par demokrātisku digitālo eiro un 

universālo pamatdividendi, ko varētu finansēt no 

ienākumiem, ko ECB gūst no obligācijām un akcijām, kuras 

tā iegūst, veicot atklātā tirgus operācijas, izmantojot digitālo 

licencēšanu vai tiešos ieguldījumus (sk. ideju). 

Līdzās beznosacījuma pamatienākumiem atkārtoti izskan 

aicinājums veikt pasākumus (jauniešu) bezdarba problēmas 

risināšanai (sk. pasākuma piemēru). Attiecībā uz 

sabiedrības novecošanās jautājumu dalībnieki apspriež 

vajadzību pēc koordinētas pensionēšanās politikas un 

pensijām visās ES dalībvalstīs (sk. idejas piemēru), kā arī 

ierosina izveidot vienotu pensiju sistēmu mobilajiem 

iedzīvotājiem (sk. idejas piemēru).  

Vēl kāda dalībnieku apspriesta un ar sociālo nodrošinājumu 

saistīta apakštēma ir tiesības uz pieejamu mājokli par 

pieņemamu cenu (sk. idejas piemēru).  

Visbeidzot, ir paustas vēl vairākas pārvaldības idejas, 

piemēram, digitalizētas (kopējas ES) sociālā nodrošinājuma 

kartes ieviešana un mobilu eiropiešu nododamas sociālās 

tiesības (sk. idejas piemēru). 

 

 

Iekļaujošāka, sociāli 

taisnīgāka Eiropa 

Vairākās ļoti atbalstītās idejās tiek apspriesta 

nepieciešamība turpināt īstenot Eiropas sociālo tiesību 

pīlāru, lai izveidotu ES sociālo dimensiju (sk. idejas 

piemēru). 

Attiecībā uz iekļaujošāku Eiropu dalībnieki apspriež 

nepieciešamību veicināt personu ar invaliditāti iekļaušanu, 

piemēram, pagarinot valstu invaliditātes karšu derīguma 

termiņu visā ES (sk. ideju). Turklāt vienā no idejām ir 

ierosināts izveidot paaudžu pieredzes apmaiņai piemērotas 

publiskās telpas, izmantojot parkus, kultūras centrus u. c. 

(sk. ideju). Šajā saistībā Spānijā notikušā pasākumā 

iedzīvotāji tika aicināti paust savu viedokli par to, kā viņi 

varētu uzlabot savu pilsētu, ja viņi ieņemtu pilsētas mēra 

amatu (skatīt pasākumu). Tiek reģistrēts atbalsts cilvēkiem, 

kas dzīvo zem nabadzības sliekšņa un tamlīdzīgi (sk. idejas 

un pasākuma piemēru). Dažās idejās ir uzsvērta arī 

nepieciešamība pielikt lielākas pūles, lai risinātu 

bezpajumtnieku problēmu (sk. idejas piemēru) un izstrādātu 

romu minoritāšu integrācijas stratēģijas (skatīt pasākumu). 

Saistībā ar idejām par LGBTIK tiesībām un pārstāvību (sk. 

ideju), vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirībām un 

dzimumu kvotu vairāki platformas dalībnieki aicina veidot 

iekļaujošāku un sociāli taisnīgāku Eiropu, ko varētu panākt, 

piemēram, izstrādājot sociālās vienlīdzības rādītāju (sk. 

idejas piemēru). Citas idejas ietver, piemēram, aicinājumu 

panākt dzimumu līdztiesību arhitektūras un būvinženierijas 

jomā (sk. ideju). Viena no platformā reģistrētajām idejām 

atbalsta vienlīdzīgas attieksmes direktīvas pieņemšanu, lai 

nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi visās dzīves jomās (sk. 

ideju). Saistītās idejas attiecas uz pasākumiem, kas vērsti 

pret seksuāla rakstura uzbrukumiem un vardarbību ģimenē, 

un jo īpaši aicina izstrādāt iniciatīvas cietušo atbalstam (sk. 

ideju).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/92005
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/25777
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/33430
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/67849
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112432
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/49869
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/206
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/105972
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/52570
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3641
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85639
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112767
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751
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Ekonomikas 

atveseļošanas pasākumi 

 

Vairākās platformā sniegtajos komentāros un paustajās 

idejās izteiktas bažas par pieaugošo valsts parādu ES: (sk. 

idejas un pasākuma piemēru): apspriesta Eiropas Centrālās 

bankas (ECB) loma, aicinot pārskatīt Stabilitātes un 

izaugsmes pakta noteikumus (sk. ideju), tai skaitā arī tiesību 

aktus par tekošā konta nelīdzsvarotību (sk. idejas piemēru) 

un vispārīgāk – par ECP pilnvaru paplašināšanu (sk. ideju).  

Idejas saistībā ar vietējā patēriņa un ražošanas veicināšanu, 

kuru izaugsmes dzinējspēks ir MVU, tiek uzskatītas par 

izšķirošām ES ekonomikas atveseļošanā. Šā iemesla dēļ 

iedzīvotāji uzsver nepieciešamību novērst birokrātiskos 

šķēršļus uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai (sk. idejas 

un pasākuma piemēru). Šis jautājums ir izvirzīts arī saistībā 

ar Eiropas atveseļošanas fondiem, īpašu uzmanību pievēršot 

mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (sk. idejas piemēru). 

Ieguldījumi nākamajās paaudzēs tiek piedāvāti arī kā 

stratēģija ekonomikas atdzīvināšanai pēc Covid-19 krīzes 

(sk. ideju).  

Attiecībā uz atveseļošanas stratēģijām tiek uzsvērta 

kohēzijas būtiskā nozīme apvienojumā ar sociālajām 

tiesībām tiešsaistē un jauniešu nodarbinātības vajadzību 

risināšanu (sk. pasākumu).  

Tāpat attiecībā uz Covid-19 dalībnieki apspriež 

nepieciešamību finansēt sagatavotības pasākumus 

turpmākām iespējamām pandēmijām (sk. idejas piemēru). 

Šajā saistībā viena ideja ir vērsta uz jautājumu par 

nepietiekamo veselības aprūpes speciālistu skaitu Eiropā 

(sk. ideju). Turklāt dalībnieki uzsver, cik svarīgi ir 

sadarboties globālā mērogā ekonomikas atveseļošanas jomā 

(sk. pasākuma piemēru), kā arī piešķirt valsts līdzekļus 

mazo ražotāju un tirgotāju atbalstam, lai kompensētu 

viņiem visus zaudējumus, kas radušies pandēmijas laikā 

slēgto uzņēmumu dēļ (sk. ideju). Izskan aicinājums vairot 

solidaritāti starp dalībvalstīm, piemēram, paplašinot 

Atveseļošanas fondu (sk. ideju) 

 

 

 

Nodarbinātības 

veicināšana  

 

Pirmkārt, dalībnieki uzsver nepieciešamību vienkāršot 

nodokļu un darba politiku ES, lai novērstu fiskālo un sociālo 

dempingu (sk. idejas piemēru).  

Otrkārt, izskan aicinājums sekmēt labākus darba apstākļus 

visā kontinentā, piemēram, veicinot tāldarbu un “elastīgu 

darbu”, samazināt darbinieku pārvietošanās laiku uz darbu 

un biroja infrastruktūras fiksētās izmaksas darba devējam 

(sk. ideju), saskaņot ģimenes laiku, novērst iedzīvotāju 

skaita samazināšanos laukos (sk. ideju) un samazināt 

kaitīgās emisijas, ierobežojot satiksmi (sk. ideju). Citas ar 

šo tēmu saistītās idejas paredz  

 

īsākas darba nedēļas ieviešanu (sk. idejas piemēru), 

neapmaksātas prakses, obligātu virsstundu un nestabilu 

darba līgumu aizliegšanu (sk. idejas piemēru) vai 

investīcijas bērnu aprūpes infrastruktūrās privātās un 

profesionālās dzīves saskaņošanai.   

Treškārt, tiek uzsvērta karjeras attīstība, aicinot izstrādāt 

programmas un pasākumus, lai atvieglotu piekļuvi ES darba 

tirgum, nodrošinot stažēšanās vietas dažādās dalībvalstīs, 

un izveidot tiešsaistes darba platformu (sk. idejas piemēru) 

lai novērstu jauniešu bezdarbu (sk. idejas piemēru) un 

pielāgotu akadēmiskās kvalifikācijas darba tirgum, kas 

savukārt palielinātu arī studentu nodarbinātības iespējas (sk. 

ideju). Arī darba ņēmēju mobilitātes palielināšana ES tiek 

uzskatīta par ekonomiski izdevīgu (sk. ideju).  

Dalībnieki uzsver, ka ir svarīgi atbalstīt jauniešus, jo īpaši 

attiecībā uz piekļuvi darba tirgum (sk. pasākuma piemēru). 

Viens dalībnieks aicina popularizēt amatniecību, lai jaunās 

paaudzes varētu no jauna atklāt pamatvērtības, nevis tikai 

popularizēt darbvietas IT nozarē (sk. ideju). Līdzīgi arī cits 

dalībnieks uzsver nepieciešamību nodrošināt vairāk 

profesionālās pilnveides iespēju tehniskajās jomās, kur 

nepieciešamas praktiskas iemaņas (sk. ideju). Faktiski 

vairāki dalībnieki uzsver profesionālās izglītības un 

pēcvidusskolas izglītības trūkumu (sk. ideju).  

Vēl viena ideju grupa, kas saistīta ar inovācijas tematu, 

aicina radīt darbvietas saskaņā ar zaļo un digitālo 

pārkārtošanos (sk. idejas piemēru). 

Visbeidzot, plašāks atbalsts pausts idejai par vasaras laika 

likvidēšanu, un iesaistītās puses ir apspriedušas “vasaras 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/105073
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/52405
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/81942
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100389
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/46928
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100390
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100685
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/55672
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=15&order=most_followed&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/88091
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/8845
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/86593
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/84976
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69103
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/88474
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100388
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/93457
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82501
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95503
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/126754
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/62670
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laika” likvidēšanas ekonomiskos un sociālos ieguvumus 

(sk. idejas piemēru). 

 

Inovācija – izaugsmes 

veicināšana 

 

Dalībnieki ierosina veicināt izaugsmi, investējot augsto 

tehnoloģiju pētniecībā, prasmēs, zināšanās un pieredzē 

(mākslīgais intelekts, blokķēde, nanotehnoloģija, enerģijas 

uzglabāšana, laboratorijās audzēta gaļa utt.). Turklāt 

vairākas idejas norāda uz nepieciešamību pēc tehnoloģiskās 

neatkarības, piemēram, uzlabojot ES aparatūras ražošanas 

jaudu.  

Par ārkārtīgi nozīmīgu faktoru tiek uzskatītas investīcijas 

pētniecībā un izglītībā (sk. ideju un pasākumu), atbalstot 

zināšanu apmaiņu ar atvērta laboratoriju tīkla vai Eiropas 

Infrastruktūras aģentūras starpniecību (sk. ideju). Vēl vienā 

ierosinājumā tiek apspriests sava veida Spotify zinātnei – 

pieejama zināšanu banka, kas ietver 3D drukas modeļus (sk. 

ideju), e-mācību materiālus un izglītības programmas, kas 

apkopo starptautisku labo praksi (sk. ideju). Saistībā ar 

pētniecību viens no ierosinājumiem ir atvieglot patentu 

piešķiršanu, izmantojot patentu fondu (sk. ideju). 

Turklāt par inovācijas un izaugsmes priekšnoteikumu 

uzskata digitālo ekonomiku, un notiek apspriedes par 

kriptovalūtu un vietējām digitālajām valūtām, ko izmantotu 

līdztekus euro (sk. idejas piemēru). Attiecībā uz 

kriptovalūtu dalībnieki uzskata, ka ir jāizstrādā regulējums, 

lai aizsargātu iedzīvotājus (sk. idejas piemēru).  

Tāpat saistībā ar inovāciju tiek apspriesti tādi jautājumi kā 

vide un klimata pārmaiņas, ietverot idejas par klimata 

neitralitātes mērķiem un vadošo lomu, kāda ES varētu būt 

saistībā ar (globālas) zaļās ekonomikas izveidi un 

investēšanu tajā (sk. idejas piemēru). Vairākās idejās tiek 

apspriesta zaļās ekonomikas praktiska īstenošana, 

piemēram, veicot investīcijas bioloģiskajā lauksaimniecībā 

un iniciatīvās “No lauka līdz galdam” (sk. ideju). Tomēr 

viens iedzīvotājs skaidro, ka ar zaļā kursa īstenošanu 

jānodrošina, lai jaunie pasākumi negatīvi neietekmētu ES 

iedzīvotājus (sk. ideju). Vairākās saistītās idejās ir aplūkoti 

pasākumi, kas mudinātu un atbalstītu uzņēmumus īstenot 

zaļo pārkārtošanos, piemēram, nosakot skaidrus un 

saistošus mērķus konkrētām nozarēm (sk. ideju).  

Visbeidzot, par inovācijas virzītājspēku parasti uzskata 

jaunuzņēmumu, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 

finansēšanu (sk. idejas piemēru). Dalībnieki ierosina 

atbalstīt MVU, piemēram, izmantojot ES fondu, kas 

nodrošina sākumkapitālu MVU (sk. ideju), vai Eiropas 

MVU paredzētu tiešsaistes tirdzniecības platformu (sk. 

ideju). Viens dalībnieks norāda uz Ķīnas attīstību, 

izmantojot inovācijas un izaugsmes kapilāros centrus, 

apvienojumā ar labvēlīgiem pārvaldības un fiskāliem 

noteikumiem, kas ir veicinājis investīcijas jaunuzņēmumos 

un to pieaugumu. Šis dalībnieks aicina pārskatīt Eiropas 

politiku, ņemot vērā šādus piemērus (sk. ideju).  

 

Eiropas vienotā tirgus 

turpmāka stiprināšana  

Lielāks viedokļu skaits attiecas uz nepieciešamību vēl 

vairāk stiprināt Eiropas vienoto tirgu, galveno uzmanību 

pievēršot ekonomikas politikai, ņemot vērā to, ka Komisija 

arvien vairāk pievēršas citām politikas jomām (sk. idejas 

piemēru). Kopumā idejās atkārtoti uzsvērts, ka dalībvalstīm 

būtu jāuzlabo spēkā esošā acquis īstenošana ekonomikas 

jomā (sk. idejas piemēru), lai padarītu vienoto tirgu 

pievilcīgāku un konkurētspējīgāku (sk. ideju). Viens 

iedzīvotājs ierosina Eiropas uzņēmējdarbības politikas 

ietvaros izstrādāt ekonomikas politiku, lai piesaistītu ES 

pasaules mēroga uzņēmumus, paredzot vienādus nodokļus 

visā ES (sk. ideju). 

Kopējos nodokļus, piemēram, oglekļa pēdas nodokli, un 

valūtu uzskata par veidu, kā mazināt nevienlīdzību starp ES 

valstīm un uzlabot vienotā tirgus darbību (sk. ideju). Šajā 

saistībā notika pasākums, kurā tika apspriesta 

nepieciešamība reformēt dalībvalstīs piemērojamos ES 

budžeta noteikumus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu 

atveseļošanos pēc Covid krīzes un publiskās investīcijas, 

kas nepieciešamas zaļās un digitālās pārkārtošanās 

īstenošanai (sk. pasākumu).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/124279
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64484
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/132166
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/131474
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1501
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87187
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/115967
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/116229
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/116233
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/117382
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95371
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/27820
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Pašreizējā 

ekonomikas modeļa 

pārbaudīšana 

Turklāt jau kopš platformas izveides otrā 

visvairāk atbalstītā ideja šā temata ietvaros 

ir tāda atjaunināta modeļa piedāvājums, kas ieviestu jaunu 

ES ekonomikas modeli un pārvaldību, pamatojoties uz 

virzību “ārpus IKP”, veidotu iekļaujošu un taisnīgu 

“Eiropas labklājību” un reformētu ES ekonomikas 

pārvaldību, Eiropas pusgadu, ECB pilnvaras, ES pašu 

resursus un stiprinātu Ekonomikas un monetāro savienību 

(sk. ideju). Šī konkrētā ideja saskan ar citiem 

ierosinājumiem platformā, kuros izskan aicinājums 

reformēt ES ekonomikas modeli, lai panāktu iekļaujošu un 

taisnīgu Eiropas labklājību (sk. pasākumu un pasākumu). 

Tāpat viens iedzīvotājs apgalvo, ka vienotā tirgus 

tiesiskajam regulējumam būtu jārada lielāks stimuls 

uzņēmumiem iesaistīties sabiedrības un vides jautājumos 

(sk. ideju un pasākumu). 

Šā temata ietvaros pašreizējā Eiropas ekonomikas sistēma 

tiek apspriesta no ideoloģiskākas perspektīvas. Dalībnieki 

uzsver pašreizējā ekonomikas modeļa trūkumus. Proti, daži 

dalībnieki ierosina balstīties uz kapitālismu un brīvo tirgu, 

paredzot lielāku iekšējo konkurenci, mazāku regulatīvo 

slogu vai pat darījumdarbības pārvaldības pieeju (sk. idejas 

piemēru). Savukārt citi popularizē sociālāku vai uz cilvēku 

vērstu tirgus ekonomiku (sk. idejas piemēru). Šajā diskusijā 

viena no idejām akcentē izaugsmes palēnināšanas teoriju kā 

veidu jauna līdzsvara atjaunošanai starp cilvēku un dabu 

attiecībā pret nekontrolētu izaugsmi (sk. ideju). Cits 

dalībnieks ierosina par atsauci izmantot “virtuļa 

ekonomikas” modeli (sk. ideju). Publiskās diskusijās tika 

apspriesti arī rādītāji, ar kuriem mērīt izaugsmi, kas 

pārsniedz IKP ( sk. pasākumu).   

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/63955
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/61645
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100454
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/46960
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/655
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85273
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100750
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/54847
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11. attēls. Ideju karte par tematu “Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība” 
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Idejas, kas paustas sadaļā “ES pasaulē”, attiecas uz 

dažādiem ar ārpolitiku saistītiem tematiem, sākot ar 

tirdzniecību un beidzot ar maigās varas izmantošanu un 

aizsardzību. Kopumā dalībnieki aicina stiprināt ES 

klātbūtni pasaules politiskajā arēnā: kaimiņattiecību 

politikā, kā arī attiecībās ar, piemēram, Āfrikas un 

Latīņamerikas valstīm. Platformas dalībnieki uzskata, ka ES 

ir jābūt drosmīgākai, īstenojot gan maigo, gan stingro varu. 

Kopš platformas izveides par šo temats kopumā ir saņemti 

2439 viedokļi, t. i., 776 idejas, 1410 komentāri un 

253 pasākumi. Dažādās idejas var iedalīt šādās tēmās: 

 ES ārpolitikas vispārējie mērķi  

 Aizsardzība  

 Kaimiņattiecību politika un ārējās attiecības 

 Lēmumu pieņemšana 

 Paplašināšanās 

 Tirdzniecības politika 

 

Pasākumi  
ES nākotne ir bijusi galvenais temats daudzos 

pasākumos, kas organizēti konferences par Eiropas 

nākotni ietvaros. Piemēram, 28. jūlijā kompleksā El 

Escorial, netālu no Madrides, notika liels pasākums, lai 

apspriestu, kā stiprināt ES starptautisko nozīmi (sk. 

pasākumu). Vairākos pasākumos ir apspriesta Eiropas 

Savienības turpmākā paplašināšanās. Tomēr jautājums 

par to, vai ES būtu jāturpina turpmākā paplašināšanās, 

joprojām ir apspriežams.  

Daži nesenie ģeopolitiskie notikumi ir izraisījuši 

ievērojamu sabiedrības uzmanību, un visā Eiropas 

5. ES pasaulē 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/74614
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Savienībā ir notikuši vairāki pasākumi, kuros apspriestas 

šīs tēmas. Tas attiecas uz ASV spēku aiziešanu no 

Afganistānas (sk. pasākumu). AUKUS krīze starp 

Franciju un ASV ir izraisījusi arī debates par ES 

stratēģisko autonomiju un tās dalībvalstu lomu NATO 

(skat. šo pasākumu Lietuvā). 

Dažos pasākumos tika apspriestas atkārtoti debašu 

temati, piemēram, ES attiecības ar Krieviju (skatīt 

pasākumu) vai ES loma ASV un Ķīnas sāncensībā (sk. 

pasākumu). ES ārējās attiecības ar šīm lielvarām bija 

galvenais jautājums Frankfurtē notikušajās diskusijās par 

Nord Stream cauruļvada būvniecību no Krievijas uz ES 

rietumiem (sk. pasākumu). Pamatojoties uz platformā 

publicēto ideju, tiešsaistes pasākumā tika apspriesta ES 

armijas izveide (sk. pasākumu). 

 

ES ārpolitikas 

vispārējie mērķi  

Dalībnieki pauž viedokli, ka ES loma mainās, ņemot vērā 

pieaugošās bažas par ārkārtas situāciju klimata jomā, 

ekonomikas un ģeopolitiskā spēka līdzsvara maiņu, 

galvenajām problēmām multilaterālisma jomā un globālo 

cīņu pret Covid-19 (sk. pasākuma piemēru, sk. idejas 

piemēru), Tāpēc vairāki dalībnieki pauž viedokli, ka ES 

jābūt drosmīgākai, īstenojot gan maigo, gan stingro varu 

(sk. idejas piemēru un ideju). Šajā saistībā bieži tiek izvirzīts 

jautājums par ES stratēģiskās autonomijas attīstīšanu.  

Runājot par ES ārpolitiku, daudzas idejas attiecas uz ES 

vēlamo lomu cilvēktiesību un demokrātisko vērtību jomā 

visā pasaulē. Viena no visvairāk atbalstītajām idejām par šo 

tematu ir nepieciešamība pēc kopējas ārpolitikas un 

drošības politikas, lai nodrošinātu eiropiešu drošību, 

vienlaikus veicinot demokrātiju, cilvēktiesības, tiesiskumu 

un vides aizsardzību kaimiņvalstīs un pasaulē (sk. ideju). 

Tādējādi dalībnieki aicina īstenot lielāku sadarbību starp 

dalībvalstīm. Dalībnieki uzsver, ka, lai saglabātu 

uzticamību, ir jāpārtrauc konkurence starp dalībvalstīm 

starptautiskā līmenī. 

Izskan aicinājums ieņemt stingrāku nostāju un vērsties pret 

tām valstīm, kuras atkārtoti pārkāpj starptautiskās 

cilvēktiesību konvencijas un/vai līgumus (sk. idejas 

piemēru). Piemēram, ES mudina uzņemties vadošo lomu 

miera veidošanas procesā starp Izraēlu un Palestīnu (sk. 

idejas piemēru). Saistībā ar šo jautājumu aicina izveidot 

kopēju Eiropas ieroču eksporta sistēmu ar stingriem 

noteikumiem, lai nodrošinātu, ka ES ražotie ieroči 

neveicina konfliktus pasaulē un nerada cilvēktiesību 

pārkāpumus (sk. ideju).  

Lai gan lielākā daļa ideju aicina veidot vienotāku un 

integrētāku ES, tādējādi stiprinot ES kā globālu tiesiskuma 

un taisnīguma varu, kas ir atvērta mijiedarbībai ar dažādām 

multilaterālisma iestādēm gan globālā, gan reģionālā līmenī 

(sk. idejas piemēru un ideju), citās idejās izskan aicinājums 

ES koncentrēties uz savu ekonomikas dalībnieces lomu, kā 

sākotnēji bija paredzēts. Šajā saistībā dalībnieki uzskata, ka 

ES nevajadzētu uzņemties ģeopolitisku lomu, bet drīzāk 

saglabāt savu primāro funkciju – nodrošināt kopīgu 

ekonomikas tirgu. Dalībnieki uzskata, ka, tā kā ES nav 

suverēna valsts, tai nevar būt pasaules dalībnieka politiskā 

loma (sk. idejas piemēru).  

Apspriedēs par ES lomu pasaulē īpaši iezīmējas jautājums 

par Afganistānas krīzi. Dalībnieki uzsvēra to ģeopolitisko 

pārmaiņu nozīmi, ko izraisa arvien pieaugošā Amerikas 

Savienoto Valstu atturēšanās no ārlietām un konfliktiem. 

Daudzi dalībnieki uzskata, ka Taliban atgriešanās pie varas 

ir Rietumu neveiksme un zīme tam, ka ir pienācis laiks ES 

uzņemties pašai savu lomu ārpolitikas jautājumos neatkarīgi 

no tās stratēģiskās alianses ar ASV (sk. idejas piemēru). 

Atkārtoti izskanējušais aicinājums īstenot vienotu pieeju 

ārpolitikai ir vairāku pasākumu temats (sk. pasākuma 

piemēru). 

 

Aizsardzība 

 

Attiecībā uz ES stingrās varas stiprināšanu, ko tāpat uzskata 

par īpaši svarīgu (sk. pasākuma piemēru), dalībnieki 

atbalsta kopējas Eiropas armijas izveidi (sk. idejas 

piemēru). Šī ir viena no visvairāk atbalstītajām idejām šajā 

jautājumā. Tāpat dalībnieki ierosina ES līmenī izveidot 

specializētākus spēkus vai iestādes, piemēram, Eiropas 

Militāro akadēmiju (sk. idejas piemēru). Attiecībā uz 

militāro izglītību viens dalībnieks ierosina arī izveidot 

militāro pamatapmācību Eiropas jauniešiem (sk. ideju). 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/81445?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcountry%5d%5b%5d=&filter%5bcountry%5d%5b%5d=aut&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bgd&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bel&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bih&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bra&filter%5bcountry%5d%5b%5d=hrv&filter%5bcountry%5d%5b%5d=cyp&filter%5bcountry%5d%5b%5d=cze&filter%5bcountry%5d%5b%5d=dnk&filter%5bcountry%5d%5b%5d=fin&filter%5bcountry%5d%5b%5d=fra&filter%5bcountry%5d%5b%5d=geo&filter%5bcountry%5d%5b%5d=deu&filter%5bcountry%5d%5b%5d=grc&filter%5bcountry%5d%5b%5d=hun&filter%5bcountry%5d%5b%5d=irl&filter%5bcountry%5d%5b%5d=ita&filter%5bcountry%5d%5b%5d=lva&filter%5bcountry%5d%5b%5d=ltu&filter%5bcountry%5d%5b%5d=lux&filter%5bcountry%5d%5b%5d=nld&filter%5bcountry%5d%5b%5d=pol&filter%5bcountry%5d%5b%5d=prt&filter%5bcountry%5d%5b%5d=rou&filter%5bcountry%5d%5b%5d=rus&filter%5bcountry%5d%5b%5d=srb&filter%5bcountry%5d%5b%5d=svk&filter%5bcountry%5d%5b%5d=svn&filter%5bcountry%5d%5b%5d=esp&filter%5bcountry%5d%5b%5d=swe&filter%5bcountry%5d%5b%5d=tur&filter%5bcountry%5d%5b%5d=ukr&filter%5bcountry%5d%5b%5d=gbr&filter%5bcountry%5d%5b%5d=usa&filter%5bdate%5d%5b%5d=&filter%5bdate%5d%5b%5d=past&filter%5bmeeting_report%5d=all&filter%5borigin%5d%5b%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&filter%5bstate%5d=&filter%5btype%5d%5b%5d=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/63790
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/187
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/81
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/162
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/17029
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/80294
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/8053
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/110386
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Dažiem dalībniekiem ES un ASV alianses pavājināšanās 

nozīmē arī pastiprinātu sadarbību un koordināciju ārpolitikā 

starp ES dalībvalstīm (sk. idejas piemēru). Abas šīs tēmas 

jau tika identificētas iepriekš saistībā ar ES ārpolitikas 

vispārējiem mērķiem. Dalībnieki arī aicina izveidot Eiropas 

izlūkdienestu (sk. Idejas piemēru).  

 

Kaimiņattiecību 

politika un ārējās 

attiecības 

Tika apspriesta arī asociēto valstu, piemēram, Gruzijas, 

Ukrainas un Turcijas, iespējamā dalība ES. Ideju apakštēma 

attiecas uz ES diplomātisko pārstāvniecību, kur dalībnieki 

kopumā aicina ES iestādes redzamāk pārstāvēt un aizstāvēt 

savas intereses pasaulē (sk. idejas piemēru).  Šajā saistībā 

viņi ierosina ES dalībvalstu vēstniecības aizstāt ar vienu ES 

vēstniecību, kas pārstāvētu un apvienotu visas ES 

dalībvalstis. Tas varētu nozīmēt arī vienotu ES dalību 

starptautiskās institūcijās, piemēram, NATO (sk. idejas 

piemēru), vai vienotu un pastāvīgu pārstāvniecību ANO 

Drošības padomē (sk. idejas piemēru). Citas idejas attiecas 

uz kopējas ES pases izveidi visiem Eiropas pilsoņiem (sk. 

idejas piemēru) un Eiropas karoga un Eiropas himnas 

sistemātisku izmantošanu starptautiskā kontekstā (sk. idejas 

piemēru). 

Šīs tēmas ietvaros sniegtie viedokļi īpaši attiecas uz ES 

politiskajām attiecībām ar Krieviju un Ķīnu (sk. pasākuma 

piemēru). Dalībnieki atbalsta nepieciešamību fundamentāli 

pārdomāt un apsvērt, un turpināt ES ārpolitikas pieejas 

reformu, īstenojot drosmīgāku pieeju saskaņā ar 

iepriekšējās tēmās apspriesto. Platformas dalībnieki 

apspriež viedokli, ka, runājot par Ķīnu, ES ir ne tikai 

jāattīsta vienotāka un stingrāka nostāja diplomātiskajās 

attiecībās, ņemot vērā ļoti atšķirīgās vērtību sistēmas, bet arī 

jāizstrādā Eiropas Savienības ārvalstu investīciju stratēģija, 

lai vērstos pret Ķīnas ietekmi pasaulē un jo īpaši 

jaunattīstības valstīs (sk. ideju).  

Runājot par attiecībām ar Krieviju un Austrumeiropas 

valstīm, daži Vācijas un Baltijas valstu attiecību 

apspriešanas pasākuma dalībnieki cita starpā aicināja ES 

atbalstīt Baltkrievijas opozīciju (sk. pasākumu). Attiecībā 

uz ES attiecībām ar Āfrikas un valstīm dalībnieki pauž 

viedokli, ka ir jāpastiprina partnerattiecības un jāpārskata 

tirdzniecības attiecības (sk. pasākuma piemēru). Lielākā 

daļa dalībnieku aicina veidot ciešāku partnerattiecību starp 

ES un Āfrikas Savienību, lai stiprinātu reģionālo 

multilaterālismu (sk. idejas piemēru). Citi iedzīvotāji aicina 

veidot ciešākas divpusējas partnerattiecības starp 

atsevišķām dalībvalstīm un Āfrikas valstīm, lai novērstu 

migrācijas un citus drošības apdraudējumus Eiropas 

Savienībai. Tomēr tas var notikt tikai tad, ja attiecībās netiek 

saglabāts bijušo koloniālo sistēmu ekonomiskais un 

politiskais mantojums (sk. ideju).  

Tas pats sakāms par attiecībām ar Latīņamerikas valstīm 

(sk. idejas un pasākuma piemēru). 

 

 

Lēmumu pieņemšana 

 

Dalībnieki uzskata, ka ES ir būtiski starptautiskajā 

politiskajā arēnā darboties kā stabilai un vienotai struktūrai, 

lai saglabātu un vēl vairāk nostiprinātu savu lomu. Vairāki 

dalībnieki apspriež kopējās ārpolitikas nepieciešamību. 

Aicinājums stiprināt ES spēju uzņemties lomu ārpolitikā un 

drošības politikā tika apspriests arī Somijas sabiedriskajā 

apspriešanā “Eiropas forums”, kurā tika diskutēts par 

Somijas pašreizējo un turpmāko lomu Eiropā un ES (sk. 

pasākumu).  

Daudzos viedokļos izskan aicinājums pārskatīt vienprātības 

noteikumu. Vairākās idejās pausts viedoklis, ka pašreizējā 

situācija, kuras pamatā ir vienprātības noteikums, ļauj 

vienai dalībvalstij bloķēt kopējo ārpolitiku (sk. idejas un 

pasākuma piemēru). Tas uzskatāms par problēmu, jo liedz 

ES gūt ticamu, stabilu un spēcīgu balsi pasaulē. Tāpēc 

atbilstoši paustajai idejai ES būtu jāvirzās uz “absolūtā” 

vairākuma balsošanas sistēmu. Viena no visvairāk 

atbalstītajām idejām šīs tēmas ietvaros sniedz sīki izklāstītu 

aprakstu par absolūtā vairākuma balsošanas sistēmu 

dalībvalstīs, ko atbalsta vienkāršs Eiropas Parlamenta 

deputātu balsu vairākums, lai ES varētu veikt izpildvaras 

pasākumus un radīt reālu un ticamu ārpolitiku (sk. ideju). 

Līdzīgi kā apspriedēs par tematu “Eiropas demokrātija”, kā 

alternatīvs risinājums pašreizējam vienprātības 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/78905
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/150019
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/122200
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/68839
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/35674
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https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1553
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/16337).
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/24586
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
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noteikumam ir minēts arī kvalificēts balsu vairākums (sk. 

idejas piemēru). 

Pēdējā apakštēmā tiek apspriesta Eiropas Parlamenta 

kompetence. Dalībnieki uzskata, ka, lai gan Eiropas 

Parlaments jau no pašiem pirmsākumiem ir atbalstījis 

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) 

koncepciju un centies paplašināt tās darbības jomu, tam 

joprojām ir tikai perifēra nozīme ES ārpolitikas veidošanā. 

Tāpēc dalībnieki uzskata, ka ir ļoti svarīgi Eiropas 

Parlamentam piešķirt lielāku kompetenci ārpolitikas jomā 

(sk. idejas piemēru). 

 

Paplašināšanās  

 

Vairākos viedokļos tiek apspriesta nepieciešamība 

paplašināties un integrēties austrumu kaimiņvalstu virzienā 

nolūkā tādējādi aizsargāt demokrātiju šajās valstīs (sk. 

idejas piemēru) un radīt ekonomisko stabilitāti ES (sk. 

idejas piemēru). Šādas idejas ir izteiktas arī vienā no 

visvairāk atbalstītajām idejām šā temata ietvaros, kas aicina 

turpināt ES paplašināšanos, integrējot Rietumbalkānu 

valstis ar mērķi nodrošināt mieru un stabilitāti reģionā (sk. 

ideju). Ir organizēti dažādi pasākumi, kuros apspriesti 

jautājumi saistībā ar ES paplašināšanos un Rietumbalkānu 

valstīm (sk. pasākuma piemēru). Saistībā ar to ir pausts 

aicinājums pilnībā atzīt Kosovu (sk. idejas piemēru).  

 

Tirdzniecības politika 

Temata “ES pasaulē” ietvaros vairākos viedokļos pausts 

atbalsts tirdzniecības politikas uzlabošanai un tirdzniecības 

nolīgumu reformai saskaņā ar ES vērtībām attiecībā uz 

cilvēktiesībām vai vides standartiem (sk. idejas piemēru). 

Plašs atbalsts ir idejai reformēt ES tirdzniecības un 

ieguldījumu politiku un atsākt globālo multilaterālismu, 

kura pamatā ir pienācīgas kvalitātes nodarbinātības 

izveidošana, kā arī pamattiesību un cilvēktiesību, tostarp 

darba ņēmēju un arodbiedrību tiesību, aizsardzība (sk. 

idejas piemēru).  

Daži dalībnieki uzskata, ka veselības un klimata krīzes ir 

izgaismojušas ļoti globalizētas un savstarpēji atkarīgas 

Eiropas ekonomikas robežas. Ņemot vērā masku trūkumu 

veselības krīzes laikā, globālo piegādes ķēžu problēmas pēc 

pandēmijas un globālās tirdzniecības ietekmi uz vidi, tiek 

pausti aicinājumi atjaunot industrializāciju un palielināt 

vietējo ražošanu (sk. ideju). 
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12. attēls. Ideju karte par tematu “ES pasaulē” 
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Par tematu “Vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība” 

kopumā ir saņemti 2590 viedokļi (861 ideja, 

1420 komentāri un ierosināti 309 pasākumi). Dalībnieki 

apspriež Eiropas vērtību jēdzienu kā vadošo principu un 

virza idejas par līdztiesību un dažādām tiesībām un 

brīvībām. Ņemot vērā dažādos viedokļus platformā, citi 

dalībnieki aicina cienīt konservatīvākus uzskatus. 

Ievērojams dalībnieku skaits šā temata ietvaros apspriež 

jautājumu par tādu “neliberālo demokrātiju pieauguma 

apdraudējumu” ES, kuras neievēro ES vērtības un tiecas pēc 

autokrātiskiem režīmiem. Tās tiek uzskatītas par 

apdraudējumu. Dalībnieki aicina rīkoties, lai nodrošinātu 

tiesiskuma ievērošanu. Viedokļus var iedalīt šādās tēmās:  

 ES vērtības 

 Tiesiskums un cilvēktiesības 

 Iekļaujoša sabiedrība 

 Tiesības un brīvības 

 Drošība  

 Lobēšana un korupcija 

 

Pasākumi  

6. Vērtības un tiesības, 

tiesiskums, drošība 
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Konferences ietvaros notika dažādi pasākumi, kuros tika 

apspriestas vērtības, tiesības, tiesiskums un drošība. Kā 

piemērus var minēt paneļdiskusiju par dzimumu 

līdztiesību, kurā tika izvirzītas vairākas idejas par 

līdztiesību izglītībā un nodarbinātībā (sk. pasākumu), 

Vācijas un Ungārijas dialogu par iecietības vērtību un to, 

cik svarīgi jauniešiem ir mācīties no holokausta (sk. 

pasākumu), kā arī iedzīvotāju dialogu par Vācijas un 

Čehijas jauniešu redzējumu par Eiropas nākotni (sk. 

pasākumu). 

Iedzīvotāju līdzdalības seminārā par ES Pamattiesību 

hartu dalībnieki tika aicināti izstrādāt jaunas 

pamattiesības, kas būtu piemērotas nākotnei. Dalībnieki 

izvirzīja idejas par tiesībām, kas saistītas ar mākslīgo 

intelektu, digitālo pašnoteikšanos un tiesībām dzīvot 

veselīgā un aizsargātā vidē, cita starpā, lai ņemtu vērā 

nesenās sabiedrības pārmaiņas un attīstību (sk. 

pasākumu).  

Tematisko debašu “Eiropa bez cenzūras” ietvaros notika 

paneļdiskusija ar kritisku skatījumu uz Briseles politiku, 

kurā diskusiju dalībnieki pauda viedokli, ka ES 

politiskajās debatēs trūkst atvērtības pret 

konservatīvākām idejām (sk. pasākumu).  

Citos pasākumos par tematu “Vērtības un tiesības, 

tiesiskums, drošība”, kas notika visā Eiropā, iedzīvotāji 

apsprieda problēmas, kas saistītas ar ES vērtību un 

tiesiskuma aizsardzību (sk. pasākuma piemēru). Dažiem 

pasākumiem ir bijusi arī plaša darbības joma, piemēram, 

līdzdalības debates, kurās jaunieši jo īpaši varēja dalīties 

savā redzējumā par ES nākotni un tās vadošajām 

vērtībām, kā rezultātā tika izstrādāti priekšlikumi 

samazināt birokrātiju, novērtēt pandēmijas laikā 

īstenotās pārmaiņas, īstenot vairāk uz cilvēku vērstu 

pilsētu attīstību un lokalizētu attīstību, nevis galvenokārt 

uz ES vērstu politiku (sk. pasākumu). 

 

ES vērtības 

 

Ideju grupa platformā apspriež, ko nozīmē būt eiropietim, 

un vērtības, kas ES būtu jāiekļauj un jāveicina (piemēram, 

sk. ideju un pasākumu). Jo īpaši vairāki iedzīvotāji cita 

starpā min cilvēka cieņas, brīvības, vienlīdzības, 

demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību, plurālisma, 

taisnīguma, solidaritātes un dzimumu līdzsvara principus kā 

Eiropas Savienības vērtību sistēmas elementus un uzskata, 

ka politikai būtu uz tiem jābalstās.  

Tāpat daži dalībnieki spriež par to, ka ir vajadzīga Eiropas 

Konstitūcija, lai skaidri definētu Eiropas pamatvērtību 

kopumu, kas ir jāievēro Eiropas Savienībā (sk. idejas 

piemēru). Viens iedzīvotājs arī ierosina īstenot ES 

pilsoniskās sabiedrības stratēģiju, lai pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas varētu brīvi darboties un sniegt 

ieguldījumu Eiropas vērtību atbalstīšanā (sk. ideju).  

Vēl viens diskusiju virziens ir vērsts uz reliģijas un reliģisko 

vērtību vietu Eiropā, diskutējot par kristīgo vērtību nozīmi 

un nepieciešamību tās aizsargāt (sk. ideju un pasākumu). 

Citi autori komentē nepieciešamību pēc atklātām un brīvām 

debatēm par šo tēmu (sk. ideju). Saistībā ar kristietību kādā 

pasākumā tika pētīts, kā Austrumeiropas valstis saskaņo 

publisko reliģisko izpausmju demonstrēšanu ar iecietību 

pret citām reliģijām un ticībām (sk. pasākumu).  

Tiesiskums un 

cilvēktiesības   

Liela dalībnieku grupa pauž bažas par demokrātijas un 

cilvēktiesību stāvokli pasaulē. Iedzīvotāji, kuri pauž 

viedokli šajā jautājumā, aicina ieņemt stingrāku nostāju, lai 

aizstāvētu ES vērtības attiecībā uz tādām valstīm kā 

Krievija un Ķīna. Attiecībā uz situāciju ES iekšienē liela 

dalībnieku grupa aicina ES ievērot tiesiskumu un aizsargāt 

pamatvērtības (sk. ideju un ideju). Daži iedzīvotāji ir 

diskutējuši par to, cik svarīgi ir nodrošināt tiesu iestāžu 

neatkarību dalībvalstīs, kā arī pauž bažas par to, ka ir 

apdraudētas sievietes, LGBTIK+ minoritātes un 

cilvēktiesības (sk. idejas un idejas piemēru). Daži dalībnieki 

pauž bažas par ES vērtību un tiesiskuma ievērošanu 

Ungārijā (sk. idejas piemēru un ideju) un Polijā (sk. idejas 

piemēru un ideju). Savukārt citi pauž pretējus uzskatus, 

prasot respektēt šo valstu nacionālās lietas (sk. ideju 

piemēru), kā piemēru minot Ungārijas demokrātiskās 

tiesības aizstāvēt savas robežas un saglabāt savu kristīgo 

reliģiju, kultūru un viendabīgu sabiedrību (sk. ideju). Citā 

idejā izskan aicinājums šajā jomā veidot apzinātu ES 

politiku (sk. ideju). 
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Lai nodrošinātu tiesiskuma ievērošanu, daži dalībnieki 

ierosina samazināt dotācijas tām valstīm, kuras to pārkāpj, 

atņemt šo valstu balsstiesības Padomē (sk. idejas 

piemēru),vai pat izbeigt to dalību ES (sk. šādas idejas 

piemēru). Ir pausti aicinājumi jaunajā ES ilgtermiņa budžetā 

izmantot budžeta aizsardzības mehānismu (sk. ideju), kā arī 

ierosinājumi pārskatīt Līgumos paredzēto 7. panta 

procedūru, lai atvieglotu sankciju piemērošanu tām 

valdībām, kuras neievēro ES vērtības (sk. ideju un ideju). 

Viens dalībnieks ir ierosinājis, ka Eiropas Savienības Tiesai 

būtu jākļūst par uzraudzības iestādi saistībā ar demokrātijas 

un tiesiskuma aizsardzību ES (sk. idejas piemēru).  Vairāki 

dalībnieki ir atbalstījuši priekšlikumu ES ieviest 

demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību pārskatīšanas 

mehānismu (sk. ideju). Tāpat platformā izskan arī 

aicinājums atcelt vienprātības noteikumu, lai nodrošinātu, 

ka dalībvalstis, kas neievēro tiesiskumu, nevar bloķēt 

lēmumu pieņemšanu ES (sk. ideju).  

Turpretim citi iedzīvotāji uzskata, ka ES autoritārā veidā 

iejaucas dalībvalstu konstitūcijās (sk. idejas piemēru). Daži 

dalībnieki arī uzskata, ka būtu jāpārskata Eiropas 

Savienības Tiesas kompetence, lai novērstu konfliktus ar 

valstu konstitucionālajām jurisdikcijām (sk. idejas un 

pasākuma piemēru). 

Attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību kopumā viena plaši 

atbalstīta ideja ierosina stiprināt dažādu cilvēktiesību 

instrumentu piemērojamību ES tiesiskajā regulējumā (sk. 

ideju). Vairākās idejās norādīts uz nepieciešamību palielināt 

bērnu aizsardzību tiesību aktos un politikā (sk. idejas 

piemēru).  

Iekļaujoša sabiedrība  

Tā kā viena dalībnieku grupa vienlīdzību uzskata par ES 

pamatvērtību, vairākās idejās izskan aicinājums pielikt 

lielākas pūles, lai izveidotu iekļaujošu sabiedrību. Vienā no 

visvairāk atbalstītajām idejām šajā saistībā izskan 

aicinājums nodrošināt lielāku dzimumu līdztiesību (sk. 

idejas un pasākuma piemēru), kā arī veicināt sieviešu 

iespējas (sk. pasākumu). Šajā saistībā izskan ierosinājumi 

palielināt sieviešu skaitu politisko un ekonomisko lēmumu 

pieņēmēju vidū (sk. idejas piemēru). Turklāt vairāki 

dalībnieki apspriež seksuālās un reproduktīvās tiesības, 

tostarp tiesības uz abortu (sk. idejas piemēru), kā arī cīņu 

pret atriebības pornogrāfiju un uzmākšanos tiešsaistē (sk. 

pasākumu). 

Daudzās idejās pausts aicinājums palielināt atbalstu 

cilvēkiem ar invaliditāti šādā veidā: i) likvidējot šķēršļus 

personām ar invaliditāti, uzlabojot produktu un 

pakalpojumu pieejamību (sk. ideju un pasākumu), ii) 

nodrošinot cilvēktiesību pienācīgu aizsardzību (sk. ideju) 

un iii) cīnoties pret cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem 

diskrimināciju (sk. ideju). Citā plaši komentētā pasākumā 

līdzīgi izskan aicinājums iekļaut cilvēkus ar Dauna 

sindromu un īstenot likumdošanas iniciatīvas viņu 

atbalstam (sk. pasākumu). 

Ņemot vērā sabiedrības novecošanu, platformā ir iekļauti 

aicinājumi īstenot pretnovecošanas pasākumus (sk. ideju). 

Tika rīkots arī pasākums, lai izpētītu demogrāfisko 

pārmaiņu ietekmi uz sabiedrības strukturālajiem pamatiem 

(sk. pasākumu).  

Daudzi dalībnieki aicina aizsargāt LGBTIK personas un 

atzīt viendzimuma laulības visās ES dalībvalstīs (sk. idejas 

piemēru). Seminārā tika apspriesta LGBTIK tiesību 

integrācija dažādos tematos (sk. pasākumu). 

Vairākos pasākumos uzmanība pievērsta arī jautājumam par 

mazākumtautību un etnisko minoritāšu tiesībām (sk. 

pasākumu), tai skaitā romu kopienas tiesībām (sk. 

pasākuma piemēru).  

 

 

Tiesības un brīvības 

Dažādos viedokļos uzmanība ir pievērsta jautājumiem, kas 

saistīti ar tiesībām un brīvībām digitālās pārveides 

kontekstā. ES Vispārīgā datu aizsardzības regula tiek 

uzskatīta par būtisku faktoru, lai novērstu to, ka uzņēmumi 

pārdod personas datus (sk. ideju). Izskan aicinājumi 

ierobežot biometrisko datu izmantošanu uzraudzībā (sk. 

ideju) un personas datu vākšanu un apmaiņu plašākā nozīmē 

(sk. idejas piemēru). Vairāki iedzīvotāji ierosina atzīt 

skaidras naudas maksāšanas iespējas par demokrātiskām 

tiesībām (sk. idejas piemēru). Tāpat ir izvirzīta vajadzība 

pēc labākiem tiesību aktiem un instrumentiem privātuma 
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problēmu risināšanai saistībā ar internetu un sociālajiem 

medijiem, kā arī visām jaunajām tehnoloģijām (sk. ideju). 

Citā dalībnieku grupā uzsvērta nepieciešamība atcelt Covid-

19 pasākumus, tiklīdz to ļaus pandēmijas sekas, nodrošinot 

atgriešanos ierastā stāvoklī un atjaunojot iedzīvotāju 

brīvības (sk. ideju). Tas ietver aicinājumu novērst 

diskrimināciju pret iedzīvotājiem, kuri izvēlējušies 

nevakcinēties vai neveikt regulāras pārbaudes, lai piekļūtu 

pamata objektiem (sk. idejas piemēru). Ar vakcināciju pret 

Covid-19 saistītie jautājumi sīkāk izklāstīti tematā 

“Veselība”. 

Daudz apspriesta un atbalstīta ideja ir aicinājums ES 

uzņemties vadību dzīvnieku tiesību aizsardzības jomā (sk. 

ideju), piemēram, ieviešot “dzīvnieku licenci” (sk. ideju). 

Dalībnieki uzskata, ka, lai gan ES Līgumos dzīvniekus 

atzīst par jutīgām būtnēm, lauksaimniecības un gaļas nozarē 

joprojām tiek īstenota ļaunprātīga un cietsirdīga izturēšanās 

(sk. idejas piemēru).  

Tika rīkots pasākums, lai apspriestu, cik lielā mērā būtu 

jāregulē tiešsaistes saturs un kā tas ietekmē vārda brīvību, 

un daži iedzīvotāji atbalstīja vienotas Eiropas digitālās 

sistēmas izveidi (sk. pasākumu). Dalībnieki arī atzīst 

draudus, ko demokrātijai var radīt viltus ziņas (sk. 

pasākumu). Naida runas tēmā dalībnieki norāda uz 

nepieciešamību risināt šo problēmu un palielināt naida 

runas (idejas un pasākuma piemērs) un naida noziegumu 

upuru aizsardzību (sk. pasākumu). 

Jautājums par preses un mediju brīvību tika apspriests 

līdzdalības seminārā, un galvenais secinājums bija 

nepieciešamība palielināt mediju plurālisma pārredzamību 

un nodrošināt lielāku aizsardzību žurnālistiem (sk. 

pasākumu). 

Daži dalībnieki atbalsta tiesības pašārstēties ar kaņepēm (sk. 

idejas piemēru) un plašāk apspriež jautājumu par narkotiku 

dekriminalizāciju un legalizāciju (sk. idejas piemēru). Šis 

jautājums ir aplūkots arī tematā “Veselība”.  

Daži dalībnieki īpaši pievēršas tieslietu jautājumiem un ES 

iekšējās mobilitātes ietekmei, apspriežot nepieciešamību 

atvieglot procesus, piemēram, saistībā ar mantošanu (sk. 

ideju), nāvi (sk. ideju) un ierosinot savstarpēji savienot 

dalībvalstu laulāto mantisko attiecību un reģistrēto 

partnerattiecību reģistrus (sk. ideju). Atklātā foruma 

tīmekļsemināra dalībnieki apsprieda procesuālās tiesības 

kriminālprocesā visā ES (sk. pasākumu).  

Visbeidzot, viena no idejām attiecas uz ieslodzīto personu 

tiesībām, aicinot ES pieņemt kopīgu politisku un investīciju 

programmu cietumu sistēmas un ieslodzīto skaita 

pārvaldībai, lai novērstu ieslodzījuma vietu pārpildītību (sk. 

ideju).  

 

Drošība  

Viena no pašreiz platformā visplašāk atbalstītajām un 

komentētajām idejām ir priekšlikums izveidot ES armiju, lai 

labāk aizsargātu dalībvalstis no naidīgiem ārvalstu 

dalībniekiem, ņemot vērā neskaidrības par ASV nostāju (sk. 

ideju). Tomēr vairāki dalībnieki ir apšaubījuši šo 

priekšlikumu, galvenokārt komentējot politisko ietekmi un 

saikni starp ES aizsardzību un valsts aizsardzību. Šī ideja 

tika apspriesta arī saistībā ar tematu “ES pasaulē”. 

Dalībnieki apspriež arī ārpolitikas nākotni un to, kā to var 

mainīt, lai nodrošinātu, ka Eiropai ir starptautiska nozīme 

(sk. pasākumu), kā arī aicina ES vēlreiz apsvērt, kādu 

prioritāti tā noteiks attiecībā uz saviem drošības mērķiem, 

ņemot vērā dažādus jautājumus, sākot no migrantu krīzes 

līdz Afganistānai un Ķīnas apdraudējumam Āzijas-Klusā 

okeāna reģionā (sk. ideju).  

Attiecībā uz iekšējo drošību platformā izskan aicinājumi 

veicināt tiesībaizsardzību pāri valstu robežām (sk. ideju). 

Daži dalībnieki paredz arī Eiropola – jau esošās Eiropas 

aģentūras cīņai pret starptautisko noziedzību un terorismu – 

stiprināšanu (sk. ideju). Ņemot vērā pārvietošanās brīvību 

ES, daži iedzīvotāji atbalsta Eiropas aģentūras izveidi, lai 

stiprinātu dalībvalstu sadarbību cīņā pret terorismu un 

organizēto noziedzību (sk. ideju). Daži dalībnieki paredz arī 

Eiropola – jau esošās Eiropas aģentūras cīņai pret 

starptautisko noziedzību un terorismu – stiprināšanu (sk. 

ideju).  Viena no idejām paredz, ka policijas spēki būtu 

jākoordinē ES līmenī, lai nodrošinātu vienlīdzību un 

vienotu darbību visās dalībvalstīs (sk. ideju). 
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Lobēšana un 

korupcija  

Tāpat kā tematā “Eiropas demokrātija” daži 

dalībnieki pievēršas jautājumiem, kas 

saistīti ar lobēšanu un korupciju. Izskan aicinājums ES 

vērsties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un 

korupciju dalībvalstīs (sk. idejas piemēru), kā arī 

ierosinājumi uzlabot privāto interešu lobēšanas regulējumu 

un pārredzamību un ierobežot tās ietekmi uz ES politiku (sk. 

ideju), kā arī uz lēmumu pieņemšanas procesiem (sk. 

pasākumu). Citi dalībnieki apspriež to, kā cīnīties pret 

korupciju ES iestādēs un pret ES līdzekļu izmantošanu, un 

kā aizsargāt trauksmes cēlējus (sk. idejas piemēru). Viens 

dalībnieks ierosina izveidot Patiesības un izlīguma 

komisiju, lai izskatītu ES ierēdņu iespējamos ES līgumu 

pārkāpumus (sk. ideju).  

Papildus korupcijas apkarošanai ES iestāžu līmenī izskan 

arī daži aicinājumi ES pārbaudīt valsts pārvaldes iestāžu 

objektivitāti, lai cīnītos pret favorītismu un patvaļu (sk. 

ideju un pasākumu) vai cīnītos pret korupciju tieslietu jomā 

(sk. ideju).

http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/6271
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89530
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83228
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/21682
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/128800
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13. attēls. Ideju karte par tematu “Vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība” 
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Par tematu “Digitālā pārveide” ir iesniegtas 552 idejas, 

976 komentāri un ierosināti 217 pasākumi, kopā nodrošinot 

1745 viedokļus. Tiek sniegtas idejas ar abstraktākiem 

ierosinājumiem par tādām tēmām kā ilgtspējība un izturība, 

kā arī konkrētāki ierosinājumi par digitālo izglītību, digitālo 

veselību un digitālo balsošanu. Šajā tematā dalībnieki 

uzsver nepieciešamību īstenot digitālo pārveidi attiecībā uz 

ekonomiku, sadarbību, veselību un citām dzīves jomām 

nākotnē. Tomēr tiek uzsvērtas arī vairākas ar digitālo 

pārveidi saistītas problēmas, piemēram, ētiskie apsvērumi, 

VDAR trūkumi un kiberdraudi. Dažādās idejas var iedalīt 

šādās tēmās: 

 

 Digitālā inovācija 

 Digitālā suverenitāte un ētika 

 Eiropas digitālie rīki 

 Digitālās tiesības un iekļaušana 

 Piesārņojums, ilgtspēja un noturība 

 Digitālie dati 

 Digitālā ekonomika 

 Kiberdraudi 

 Digitālā balsošana 

 Digitālā veselība 

 Izglītība un apmācība 

7. Digitālā pārveide  
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Pasākumi  
Saistībā ar digitālo pārveidi ir organizēti vairāki 

pasākumi. Spānijā tika organizēta virkne tiešsaistes 

semināru iedzīvotājiem, dodot dalībniekiem iespēju 

piedalīties konferencē, iesniedzot vairākus 

priekšlikumus: valsts pārvaldes iestāžu apmācība 

uzņēmumu komandām, lielākas investīcijas darba 

ņēmēju digitālajās prasmēs un ES līdzekļu izmantošana, 

lai veicinātu MVU digitalizācijas un sadarbības 

stratēģiju (sk. pasākumu). 

Debatēs ar Spānijas jauniešiem cita starpā tika uzsvērta 

nepieciešamība ES investēt digitālajā attīstībā (sk. 

pasākumu). 

Cita pasākumu kategorija ir saistīta ar diskusijām par 

cenzūru un naida runas un viltus ziņu izplatību digitālajās 

platformās un sociālajos medijos. Vairākās diskusijās, 

kas notika starp dalībniekiem, tika uzsvērta 

nepieciešamība stiprināt vārda brīvību un aizsargāt 

patērētāju tiesības (sk. pasākumu). 

Ir notikuši vairāki semināri un tiešsaistes debates par 

taisnīgu digitalizāciju, savienojamības līmeņa 

uzlabošanu un piekļuvi veselības aprūpes un sociālajiem 

pakalpojumiem, īpašu uzmanību pievēršot pilsētu un 

lauku apvidu digitālajai nevienlīdzībai (sk. pasākumu).  

Digitālās pārveides pamattēmu ietvaros 2021. gada martā 

un jūnijā notika forums par digitālās pārkārtošanās 

ietekmi un globālo konkurētspēju augstākās izglītības 

nozarē. Vēl viena diskusiju tēma ir iespēja stiprināt 

pētniecības un izglītības savienojamību un uzticamību, 

izmantojot tiešsaistes platformas un digitālos rīkus (sk. 

pasākumu). 

 

 

 

 

Digitālā inovācija  

 

Idejas, kas platformas ietvaros iesniegtas saistībā ar digitālo 

izaugsmi, pirmkārt un galvenokārt rosina palielināt ES lomu 

mākslīgā intelekta (MI) rīku turpmākā izstrādē. Vienā no 

idejām pausts aicinājums izvērst plānošanu un regulējumu 

attiecībā uz pašreizējām MI iespējām, lai padarītu tās 

drošākas un piekļūstamākas (sk. idejas piemēru). Tomēr MI 

izmantošana un attīstīšana ir jautājums, par kuru notiek 

diskusijas dalībnieku vidū, un daži dalībnieki uzsver risku 

par tāda MI radīšanu nākotnē, kas būtu spējīgāks par cilvēka 

smadzenēm (sk. idejas piemēru). Papildus digitālo vidi 

mazāk zinošu cilvēku atstumtībai citi apspriestie 

digitalizācijas pieauguma trūkumi ir dehumanizācija, 

robotizācija un pastiprināta indivīdu uzraudzība un 

pārraudzība (sk. ideju). 

Digitālā suverenitāte  

un ētika 

Platformā iesniegtajās idejās digitālās suverenitātes 

veicināšanai galvenā uzmanība ir pievērsta Eiropas 

stratēģiskajai neatkarībai aparatūras, programmatūru un 

sociālo mediju platformu ziņā, kā arī izskan aicinājumi 

panākt programmatūru noturību un uzticamību (sk. ideju). 

Cita ideju apakšgrupa ir saistīta ar ES digitālās attīstības un 

ražošanas veicināšanu, veicot pasākumus attiecībā uz 

tīmekļa nozares monopoliem (sk. idejas piemēru) 

salīdzinājumā ar citiem tirgus dalībniekiem, piemēram, 

ASV vai Ķīnu. Piemēram, vienā no idejām ierosināts attīstīt 

un veicināt pašas Eiropas mikroshēmu ražošanu (sk. ideju) 

vai investēt Eiropas atvērtā pirmkoda programmatūrā (sk. 

idejas piemēru). Aicinājums nodrošināt Eiropas Savienības 

stratēģisko autonomiju digitālajā jomā un Eiropas 

digitalizācijas modeli ir viena no idejām, kas izvirzīta 

pilsoniskās līdzdalības programmā un forumā, ko organizē 

Vācijas, Itālijas un Eiropas novērošanas centrs (sk. 

pasākumu). 

Līdzīgā ideju kopumā spēcīgs uzsvars likts uz ētisko 

aspektu. Proti, dalībnieki vēlas palielināt ES digitālo 

suverenitāti, izmantojot Eiropas sociālo mediju platformas, 

kas pilnībā atbilstu Eiropas vērtībām, standartiem, 

pārredzamībai un ētikai (sk. idejas piemēru). Turklāt plaši 

atbalstītā idejā izskan aicinājums īstenot taisnīgu 

digitalizāciju, kuras pamatā ir cilvēktiesības, tai skaitā darba 

un arodbiedrību tiesības (sk. ideju), kā arī aicinājums 

aizsargāt vārda brīvību, rīkojoties pret naida runas 

izpausmēm un viltus ziņu izplatīšanu (sk. pasākumu).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/56200
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/358
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/340
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/48181
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/14224
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/30130
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/89498
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80587
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/106162
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/487
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/340
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Eiropas digitālie rīki 

Šajā tematā iesniegtās idejas piedāvā virkni 

specifisku tehnoloģisko un digitālo rīku 

Eiropas iedzīvotājiem. Plašā ideju kopumā 

tiek apspriesta digitālās pilsonības veidošana, 

kā arī ideja par Eiropas mēroga identifikāciju, izmantojot 

digitālu ID (sk. ideju). Tāpat dalībnieki ierosina izveidot 

Eiropas digitālo maku, kurā visi papīra dokumenti aizstāti 

ar digitāliem dokumentiem (sk. ideju). Cita viedokļu 

kategorija ir veltīta Eiropas e-pakalpojumiem: piemēram, 

Eiropas vienotais identifikācijas pakalpojumu sniedzējs, kas 

nodrošina piekļuvi publiskajiem pakalpojumiem (sk. ideju), 

nepieciešamība saskaņot standartus un izveidot vienotu 

autentifikācijas kontu Eiropas līmenī (sk. ideju). Tāpat tiek 

ierosināts ieviest “digitālo ES pārrobežu pakalpojumu 

karti”, lai pārrobežu reģionos dzīvojošiem iedzīvotājiem 

vienkāršotu piekļuvi publiskajiem pakalpojumiem un 

neatliekamās palīdzības dienestiem (sk. ideju). Pasākumos 

tika apspriesta arī digitālo rīku un pakalpojumu izstrāde, 

piemēram, digitālā identitāte ES, Eiropas lietotnes izveide 

vai Eiropas digitālās pases ieviešana (sk. pasākuma 

piemēru). 

Plaši apspriesta ir ES digitālās vienotības apakštēma (sk. 

ideju), aicinot panākt lielāku saskaņotību Eiropas līmenī, 

pieņemot kopīgus digitālos rīkus: piemēram, īpašu Eiropas 

sociālo tīklu sabiedriskās domas paušanai (skat. ideju), 

izveidojot sistēmu, kas palīdz visām ES valstīm sadarboties 

IT projektos. Šī ideja tiek izvērsta tālāk ar vairākiem 

ierosinājumiem par visaptverošiem digitālajiem portāliem 

iedzīvotāju iesaistīšanai un ikdienas vajadzību apzināšanai 

(sk. ideju).  

Turklāt ir izskan aicinājums nodrošināt stingrāku patērētāju 

aizsardzību tiešsaistes vidē (sk. idejas piemēru), piemēram, 

nākotnē atvieglojot patērētājiem iespēju mainīt savas domas 

attiecībā uz pirkumiem. Vēl viena plaši atbalstīta ideja ir par 

nepieciešamību nodrošināt, ka lielākajām kolektīvās 

finansēšanas platformām var piekļūt no visām dalībvalstīm 

(sk. ideju). 

 

Digitālās tiesības un 

iekļaušana  

Dalībnieki norāda, ka saistībā ar plašāku digitālo sabiedrību 

ir apzinātas vairākas problēmas. Dalībnieki savos viedokļos 

ir pauduši bažas par digitālo plaisu, kas ietekmē 

neaizsargātās grupas. Piemēram, tiešsaistes diskusijā tika 

apspriesta mūsu sabiedrības pieaugošā digitalizācija un 

nevienlīdzība starp iedzīvotāju grupām (tā dēvētajiem 

“zaudētājiem digitalizācijas procesā”) (sk. pasākumu). 

Tādēļ dalībnieki uzsver nepieciešamību garantēt brīvu un 

iekļaujošu piekļuvi digitālajai telpai un saturam, piemēram, 

aicinot nodrošināt pieejamus un cenas ziņā pieņemamus 

digitālos pakalpojumus un ierīces (sk. idejas piemēru). Lai 

veicinātu digitālo kohēziju, vairākās idejās ierosināts 

uzlabot jauniešu un vecāka gadagājuma iedzīvotāju grupu 

digitālo prasmju un izglītības līmeni (sk. ideju). Turklāt 

vairākās diskusijās tika apspriests jautājums par sieviešu 

darījumdarbības veicināšanu un digitālo prasmju 

veicināšanu (sk. pasākumu).  

Viens no dalībniekiem ierosina ieviest uzraudzības 

mehānismu, lai nodrošinātu taisnīgu un vienlīdzīgu 

digitalizāciju un digitālo prasmju apguvi (sk. ideju). 

Citā ideju kopumā tiek īpaši uzsvērta digitālā nevienlīdzība 

starp pilsētām un lauku apvidiem:  daži no visplašāk 

apspriestajiem priekšlikumiem šajā tematā ir 

savienojamības uzlabošana un piekļuve būtiskiem 

sabiedriskajiem un privātajiem pakalpojumiem un 

transportam (sk. pasākumu).  

Piesārņojums, 

ilgtspēja un  

    noturība 

Vairākos gadījumos dalībnieki sasaista digitalizāciju ar 

klimata pārmaiņām, uzsverot, piemēram, ka pastiprināti 

centieni digitalizācijas jomā palīdzētu samazināt 

piesārņojumu. Piemēram, izskan aicinājums ieviest digitālu 

produkta pasi, kas būtu pieejama ar QR kodiem un sniegtu 

informāciju par produkta izcelsmi, sastāvu, ietekmi uz vidi, 

reciklēšanu un galīgo apstrādi (sk. ideju).  

Cits ideju kopums ir saistīts ar digitālajiem atkritumiem, 

aicinot, piemēram, jaunu produktu ražošanā izmantot 

reciklētus elektroniskos atkritumus (sk. ideju). 

Turklāt uzsvars tiek likts uz izturīgām, remontējamām, 

taisnīgi un ētiski ražotām digitālajām iekārtām, kuras varētu 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/97656
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80257
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/123785
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115635
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/44155
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2557
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/55276
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5020
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115469
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/8548
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/114049
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/26533
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407
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popularizēt, nosakot tām, piemēram, zemākus nodokļus (sk. 

ideju). Daudzas jaunākās idejas ir vērstas uz ilgtspējas un 

pieejamības paplašināšanu ne tikai uz digitālajām ierīcēm, 

bet arī uz digitālo infrastruktūru, kā arī uz viedo pilsētu 

attīstību (sk. idejas piemēru). Citā ideju kategorijā šajā 

saistībā izskan ierosinājums veicināt pieejamu un 

ilgtspējīgu tehnoloģiju attīstību, ieguldot līdzekļus zemajās 

tehnoloģijās (sk. ideju). 

Visbeidzot, daži dalībnieki norāda, ka satelītu izvēršana 

veicina kosmosa piesārņojumu, un aicina risināt šo 

jautājumu (sk. idejas piemēru). 

 

Digitālie dati 

Saistībā ar digitālo datu tēmu dalībnieki uzsver līdzšinējo 

progresu, minot, ka ES ir līdere indivīdu aizsardzībā 

digitālajā pasaulē. Tomēr šajā jomā ir vajadzīgi turpmāki 

uzlabojumi (sk. pasākuma piemēru). Piemēram, 

ierosinājumi ir vērsti uz VDAR noteikumu grozīšanu, lai 

atvieglotu atteikšanos no personas datu vākšanas tiešsaistē 

(sk. ideju). Vienlaikus izskan aicinājums izstrādāt 

visaptverošākus tiesību aktus, neapgrūtinot lietotājus ar 

pastāvīgiem pieprasījumiem pēc piekrišanas (sk. idejas 

piemēru). 

Vairāki dalībnieki aicina ierobežot vai aizliegt ģeogrāfisko 

bloķēšanu (sk. idejas piemēru), saskaņot datu aizsardzības 

sistēmas visā ES un izveidot personīgo mākoni ES 

iedzīvotājiem (sk. ideju). Visbeidzot, izskan aicinājums 

izveidot ļoti drošas identifikācijas sistēmas, piemēram, 

izmantojot pirkstu nospiedumu kodu (sk. idejas piemēru).   

 

Digitālā ekonomika 

Šī tēma atspoguļota arī tematā “Spēcīgāka ekonomika, 

sociālais taisnīgums un nodarbinātība”, un daudzās par šo 

tematu paustās idejās izskan aicinājums atbalstīt digitālo 

ekonomiku. Piemēram, viena no idejām ir par ES blokķēdes 

platformas ieviešanu (sk. ideju). Citi dalībnieki apspriež arī 

kriptovalūtu jautājumu, lūdzot valdībām pieņemt 

kriptovalūtas, lai gūtu labumu un attīstītu digitālu un 

ekonomiski aktīvu sabiedrību (sk. idejas piemēru), vai 

drīzāk apspriež nepieciešamību reglamentēt vai aizliegt 

kriptovalūtas (sk. idejas piemēru). 

Turklāt vairākas idejas atbalsta digitālā euro kā drošas un 

ērtas maksāšanas metodes ieviešanu (sk. idejas piemēru). 

Cita ideju grupa rosina veikt ieguldījumus un palielināt 

Eiropas digitālā tirgus konkurētspēju, veicinot mazo un 

vidējo uzņēmumu (MVU) digitalizācijas stratēģiju (sk. 

idejas piemēru) un uzlabojot tirgus apstākļus 

jaunuzņēmumu attīstībai Eiropas digitālo infrastruktūru 

ietvaros (sk. ideju).  

 

Kiberdraudi 

Attiecībā uz kiberdraudu tēmu idejas ir saistītas ar interneta 

drošību un drošumu. Piemēram, dalībnieki uzsver, ka ES 

būtu jāspēj aizstāvēties tiešsaistes draudu un digitālā kara 

gadījumā; daži pat ierosina izveidot Eiropas kiberdrošības 

armiju, kas varētu sniegt atbalstu digitalizācijai arī mazāk 

sekmīgajās ES valstīs (sk. idejas piemēru). Turklāt vairākās 

idejās atbalstīta ES mēroga tiesību aktu ieviešana, lai 

aizsargātu iedzīvotāju privātumu (sk. ideju) un stiprinātu 

aizsardzību pret kibernoziedzību, palielinot datu sistēmu 

drošību, pārredzamību un pārskatatbildību (sk. idejas 

piemēru).  

 

Digitālā balsošana 

Digitālās balsošanas tēmas ietvaros vairāki dalībnieki 

platformā norāda uz elektroniskās balsošanas, kā arī 

elektronisko parakstu priekšrocībām (sk. ideju), jo īpaši 

pandēmijas kontekstā (sk. idejas piemēru). Šī tēma, par kuru 

kopš konferences sākuma ir saņemts ievērojams skaits 

komentāru sadaļā par tematu “Digitālā pārveide”, ir pētīta 

no efektivitātes, drošības un inovācijas viedokļa, nevis no 

demokrātijas veicināšanas viedokļa. Tomēr dažos 

komentāros pausts arī pretējs viedoklis, norādot uz 

vairākiem elektroniskās balsošanas trūkumiem. Dalībnieki 

ierosina izmantot blokķēdes tehnoloģiju vai izveidot pašas 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/109661
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/100321
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18220
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/19999
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/487
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/114742
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/81049
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/117153
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119696
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115930
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/129196
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/112498
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/89795
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482
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Eiropas augstā līmenī šifrētu pasta sistēmu, kas, iespējams, 

ļautu garantēt digitālās balsošanas drošību ES. 

 

Digitālā veselība 

Digitālās veselības tēmas ietvaros vairākās platformā 

sniegtajās idejās ierosināti konkrēti pasākumi iedzīvotāju 

veselības uzlabošanai digitālajā pasaulē, piemēram, 

darbinieku tiesības atslēgties no darba (sk. ideju), sociālo 

mediju brīvdienu ieviešana (sk. ideju) vai jauniešu digitālās 

apmācības veicināšana ar mērķi sekmēt tehnoloģiju 

veselīgu un apzinātu izmantošanu. 

Vienlaikus izskan aicinājums ES teritorijā integrēt digitālo 

veselības aprūpi (sk. idejas piemēru), piemēram, izveidojot 

vienotu elektroniskās veselības pārvaldības platformu, kas 

īpaši interesētu daudzus eiropiešus, kuri izmanto pārrobežu 

mobilitātes iespējas, un ieviešot (Eiropas) digitālo veselības 

ID karti (sk. idejas piemēru), kurā iekļautu informāciju par 

vakcināciju un veselības apdrošināšanu. Pēdējā no 

minētajām idejām ir izvērsta līdz ES elektronisko sertifikātu 

izveidei (sk. idejas piemēru). Tomēr ir bažas par privātumu 

un datu aizsardzību. Šīs tēmas ir vienlīdz izklāstītas arī 

sadaļā par tematu “Veselība”. 

 

Izglītība un 

apmācība 

Saistībā ar izglītības un apmācības tēmu vairākās platformā 

sniegtajās idejās pausts atbalsts visaptverošiem ES mēroga 

izpratnes veidošanas pasākumiem visos līmeņos (no 

pamatskolas līdz tālākai izglītībai) (sk. idejas un pasākuma 

piemēru), uzsverot, ka digitālo prasmju attīstība un 

veicināšana ir ekonomikas galvenā prioritāte (sk. idejas 

piemēru). Jaunākajās idejās ierosināts turpināt popularizēt 

zinātnisko karjeru (sk. idejas un pasākuma piemēru) un 

izstrādāt zinātniskās pētniecības programmas jaunajiem 

studentiem, ieguldot līdzekļus digitālajā un inovāciju jomā 

(sk. ideju).  

Vienā apakštēmā izskan aicinājums veikt investīcijas un 

īstenot centienus, lai veicinātu izglītības digitalizāciju (sk. 

idejas piemēru). Šajā saistībā dalībnieki apspriež 

nepieciešamību uzlabot digitālās prasmes visās ES valstīs, 

piemēram, uzsākot reklāmas kampaņu medijos ar mērķi 

palielināt digitālās pārveides pamanāmību (sk. ideju).  

Turklāt veselības krīzes kontekstā e-mācības ir kļuvušas par 

vienu no visvairāk apspriestajiem tematiem: piemēram, 

sniegts priekšlikums izveidot vienotu Eiropas tālmācības 

platformu (sk. ideju) vai vienotu tīmekļa portālu tiešsaistes 

digitālajiem sertifikātiem (sk. idejas piemēru).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&locale=lv&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/84019
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4925?=&order=most_commented&pe
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32110
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119698
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/56464
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/129725
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13532
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/42175
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/123721
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119705
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14. attēls. Ideju karte par tematu “Digitālā pārveide” 
14. attēls. Ideju karte par tematu “Digitālā pārveide” 
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 Līdz 2021. gada 3. novembrim par tematu “Eiropas 

demokrātija” digitālajā platformā kopumā tika iesniegtas 

1390 idejas, 3122 komentāri un ierosināti 592 pasākumi. 

Vairāki dalībnieki aicina pārstrukturēt Eiropas iestādes vai 

pat federalizēt Eiropas Savienību. Dažādos ierosinājumos 

izskan aicinājums palielināt arī iedzīvotāju līdzdalību un 

iesaisti. Kopumā viedokļi par šo tematu ir konstruktīvi un 

uz nākotni vērsti, pat ja daži dalībnieki pauž bažas, ka 

spriedzes, populisma un nacionālisma dēļ ES ir pakļauta 

apdraudējuma riskam. Viedokļi skar ļoti dažādas tēmas: 

 Eiropas Savienības federalizācija 

 Iestāžu reformas 

 Eiropas Parlamenta vēlēšanas 

 Iedzīvotāju līdzdalība un apspriešanās 

 Mediji 

 Kopīgas Eiropas identitātes veicināšana 

 Demokrātijas aizsardzība un stiprināšana  

Pasākumi  
Saskaņā ar tematu “Eiropas demokrātija” rīkoto 

pasākumu kopīgais mērķis ir apkopot idejas, kas var 

veicināt diskusiju konferencē par Eiropas nākotni. Šī 

demokrātiskā darbība ir pamatā tādiem pasākumiem kā 

Romā rīkotais tiešsaistes pasākumu cikls “Idejas par 

Eiropas nākotni” (sk. šo piemēru attiecībā uz mobilitāti 

un izglītību). Līdzīgos pasākumos, kas tika organizēti 

praktiski visā Eiropas Savienībā, tika apspriesti tādi 

jautājumi kā Eiropas federālisms (sk. pasākumu), ES 

kopējā valoda (sk. pasākumu), vai daudzi jautājumi, 

kurus ES iedzīvotāji uzskata par Eiropas nākotnes 

prioritātēm (sk. pasākumu). 

8.   Eiropas   
  demokrātija 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/23761
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/26732
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/17722
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/35080
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Citos pasākumos tika diskutēts par pašas konferences 

priekšrocībām, piemēram, virtuālajās debatēs (sk. 

pasākumu) eksperti apsprieda, vai un kā konference var 

stiprināt demokrātiskās vērtības pret autoritāru ideju 

izplatīšanos ES. 

Dažādas un dažkārt pretējas idejas ir bijušas pamatā 

notikumiem, kuros tiek apspriesta demokrātijas būtība 

Eiropas Savienībā. Piemēram, Budapeštā notikušajā 

ekspertu pasākumā tika ierosināts vilkt paralēles starp ES 

subsidiaritātes principu un dažiem ASV konstitūcijas 

pamatprincipiem, lai iezīmētu ES un dalībvalstu 

kompetenču nodalīšanu.  

Londonas Ekonomikas un politikas zinātņu augstskolas 

(London School of Economics and Political Science) 

rīkotajā pasākumā  ar nosaukumu “The Rise of Insurgent 

Europeanism” dalībnieki apsprieda pētījumu par to, kā 

eurozonas un migrācijas krīze, Brexit un pandēmija ir 

mainījušas Eiropas pilsoniskās sabiedrības struktūru un 

tās attieksmi pret Eiropas projektu. 

Eiropas Savienības 

federalizācija 

Liels skaits dalībnieku sadaļā par tematu “Eiropas 

demokrātija” aicina federalizēt Eiropas Savienību, atšķirīgi 

izprotot šo jēdzienu. Šī tēma atkārtojas ar šo tematu 

saistītajos pasākumos (sk. pasākuma piemēru). Turklāt 

saistībā ar “federalizāciju” ir iesniegtas dažas 

no visvairāk atbalstītajām idejām platformā 

(sk. ideju un ideju), kā arī dažādi komentāri no 

dalībniekiem. 

Daži dalībnieki uzskata, ka federalizācija ir labākais veids, 

kā ES pilnībā izmantot tās potenciālu (sk. ideju  un 

piemēru), un līdzeklis tam, lai ES piešķirtu lielāku 

uzticamību un ietekmi pasaules politiskajā arēnā un 

pilnvaras risināt starptautiska mēroga problēmas, ar kurām 

šodien saskaramies, piemēram, klimata pārmaiņas un 

Covid-19 pandēmija (sk. ideju). Turklāt, kā norāda šīs 

idejas atbalstītāji, tas pārspētu eiroskepticismu un 

nacionālistu noskaņojumu.  

Piemēram, ļoti atbalstītā un apspriestā idejā pausts atbalsts 

tam, ka konstitucionālā asambleja izstrādā Eiropas 

Konstitūciju, kurā nosaka demokrātiskas Eiropas 

Federācijas galvenos elementus un principus (sk. ideju). 

Apspriedē izskan arī konkrētāki aicinājumi izstrādāt kopēju 

fiskālo un ekonomikas politiku, tai skaitā ideju par 

“nodokļu maksātāju Eiropas Savienību” (sk. ideju), vienotu 

Eiropas armiju un īstenot ārpolitikas federalizāciju, kā arī 

ES iestāžu pārveidi atbilstoši federālisma principiem.  

Tomēr daži dalībnieki ir skeptiski noskaņoti pret ES 

federalizāciju. Daži dalībnieki pauž bažas, ka tas var izraisīt 

pārmērīgu varas centralizāciju vai radīt nelīdzsvarotību 

starp dalībvalstīm. Citi uzskata, ka ir daudz problēmu, kas 

jāpārvar, lai šādu ideju varētu īstenot. Daži dalībnieki 

atbalsta decentralizāciju, lielāku varu paredzot dalībvalstīm, 

nevis īstenojot federalizāciju (sk. idejas piemēru), 

nodrošinot lielāku brīvību un cieņu pret dalībvalstu 

identitāti un brīvu sadarbību jomās, kurās tā ir lietderīga (sk. 

idejas piemēru). 

Ņemot vērā dalībvalstu atšķirīgo nacionālo kontekstu un 

gatavības līmeni kļūt par federālas savienības daļu, daži 

dalībnieki izvirzīja ideju par pakāpenisku federalizāciju ar 

“pārejas zonu” sistēmu (sk. ideju). 

 

Iestāžu reformas 

Ievērojams skaits ideju arī īpaši pievēršas Eiropas iestāžu 

reformām, kuru mērķis būtu padarīt tās efektīvākas un 

pārredzamākas un tuvināt tās iedzīvotājiem. Tas ietver 

priekšlikumus par plašāku institucionālās struktūras 

pārskatīšanu (sk. idejas piemēru).  

Attiecībā uz Eiropas Parlamentu dalībnieki visbiežāk aicina 

piešķirt tam reālas likumdošanas iniciatīvas pilnvaras (sk. 

idejas piemēru). Tāpat izskan aicinājumi piešķirt tam 

fiskālās pilnvaras (sk. ideju). Tiek apspriesta arī Eiropas 

Parlamenta mītnes vieta, un dalībnieki aicina izvēlēties 

starp Strasbūru un Briseli (sk. idejas piemēru).  

Apspriežot jautājumu par Eiropadomi un Eiropas 

Savienības Padomi, platformā un sadaļā par tematu 

“Eiropas demokrātija” atkārtoti izskan ideja pāriet uz 

kvalificētu balsu vairākumu, lai izbeigtu valstu veto tiesības 

(sk. idejas piemēru). 

Tāpat tiek diskutēts par Padomes lomu ES institucionālajā 

struktūrā (sk. idejas piemēru) un izskan ierosinājumi 

padziļināt divpalātu likumdevēju varu ES (sk. idejas 

piemēru).  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/8581
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/31351
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/40690
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/123256
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/115798
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
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Attiecībā uz Eiropas Komisiju viedokļu grupā tiek 

apspriesta Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšana un komisāru 

iecelšana, tai skaitā vadošo kandidātu sistēma (sk. idejas 

piemēru) un Komisijas priekšsēdētāja tieša ievēlēšana, ko 

veic iedzīvotāji (sk. idejas piemēru). Tāpat dalībnieki 

izvirza jautājumu par komisāru skaitu (sk. idejas piemēru). 

Turklāt tiek minētas Reģionu komitejas un Ekonomikas un 

sociālo lietu komitejas reformas, piemēram, lai uzlabotu to 

darbību efektivitāti. Te jāmin ierosinājumi reformēt 

Reģionu komiteju, lai ietvertu atbilstošus dialoga kanālus 

reģioniem, kā arī pilsētām un pašvaldībām (sk. ideju), vai 

piešķirt tai lielāku nozīmi (sk. ideju).  

Viena no plaši apspriestām idejām ir ES prezidenta tieša 

ievēlēšana, piemēram, apvienojot Eiropas Komisijas 

priekšsēdētāja un Eiropadomes priekšsēdētāja pienākumus 

(sk. idejas piemēru). Tāpat izskan aicinājums izveidot 

vienotu kontaktpunktu, lai ES varētu paust vienotu nostāju 

ārējo attiecību jomā (sk. idejas piemēru). 

 

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 

Ar institucionālajām reformām saistītā ideju grupā izskan 

aicinājums mainīt veidu, kādā notiek Eiropas Parlamenta 

vēlēšanas, nodrošinot lielāku pilsonisko iesaistīšanos ES 

demokrātiskajos procesos. Viens no plašāk apspriestajiem 

priekšlikumiem attiecas uz ES mēroga starptautisku 

vēlēšanu sarakstu izveidi (sk. ideju) vai jauna vēlēšanu 

apgabala izveidi eiropiešiem, kas dzīvo citā dalībvalstī, lai 

mudinātu kandidātus pievērsties Eiropas, nevis valsts 

jautājumiem (sk. ideju). Tāpat tiek apspriestas citas idejas 

Eiropas mēroga debašu veicināšanai, kā arī Eiropas 

Parlamenta deputātu tuvināšanai iedzīvotājiem (sk. idejas 

piemēru). Tomēr viena jauna ideja atbalsta to, ka Eiropas 

Parlamenta deputātus drīzāk vajadzētu izvirzīt valstu 

likumdevējiem, nevis ievēlēt tiešās vēlēšanās (sk. ideju). 

Dažos priekšlikumos konkrētāk aplūkoti veidi, kā palielināt 

vēlētāju aktivitāti Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Izskan 

aicinājums ieviest obligātu balsošanu (sk. 

ideju), kā arī ierosinājumi veicināt 

līdzdalību, piemēram, atļaujot balsot pa pastu 

un veicot vienas dienas vēlētāju reģistrāciju 

vai pasludinot vēlēšanu dienu par valsts svētkiem (sk. 

ideju). Daži dalībnieki apspriež arī digitālo balsošanu, tai 

skaitā ideju izveidot Eiropas digitālo vēlētāju kopumu (sk. 

ideju). Jautājums par digitālo balsošanu ir apspriests arī 

tematā “Digitālā pārveide”. 

Daudzos ieteikumos uzsvērts, cik svarīgi ir vairāk iesaistīt 

jauniešus politisko lēmumu pieņemšanā, lai nodrošinātu, ka 

lēmumi tiek pieņemti, pamatojoties uz tālredzīgiem 

apsvērumiem (sk. ideju). Tāpat tiek izteikti priekšlikumi 

vienādot minimālo vecumu, no kura var balsot Eiropas 

Parlamenta vēlēšanās (sk. idejas piemēru), un izskan 

aicinājums noteikt, ka šis vecums ir 16 gadi (sk. ideju). Šo 

ideju mērķis cita starpā ir mudināt jauniešus balsot – šo 

jautājumu dalībnieki bieži uzskata par svarīgu. Seminārā 

Vīnē cita starpā tika apspriesti veidi, kā palielināt jauniešu 

līdzdalību Eiropas vēlēšanās (sk. pasākumu). Seminārā 

izvirzītajos priekšlikumos uzsvērta nepieciešamība 

palielināt jauno Eiropas Parlamenta deputātu skaitu, ļaujot 

kandidēt jau no 16 gadu vecuma. Jaunie semināra dalībnieki 

uzsvēra arī nepieciešamību izveidot Eiropas mediju 

platformu, kas varētu palīdzēt Eiropas iedzīvotājiem un 

jauniešiem būt labāk informētiem par ES aktualitātēm. 

 Viens dalībnieks ierosina izveidot dzimumu paritātes 

sarakstu šādām vēlēšanām (sk. ideju).  

Iedzīvotāju līdzdalība 

un apspriešanās ar 

iedzīvotājiem 

Pienesumi platformā ietver vairākus ierosinājumus ar mērķi 

stiprināt iedzīvotāju iesaisti un līdzatbildības sajūtu 

attiecībā uz ES lēmumu pieņemšanu.  

Ideju un pasākumu grupas ietvaros tiek apspriesta tādu 

pastāvīgāku mehānismu izstrāde, kuru pamatā ir līdzdalības 

demokrātija un iedzīvotāju savstarpējā mijiedarbība, lai 

tādējādi stiprinātu un papildinātu pārstāvības demokrātiju, 

tostarp, balstoties uz konferencē par Eiropas nākotni gūto 

pieredzi. Dalībnieki, piemēram, ierosina sistemātiskāk 

izmantot pilsoņu asamblejas un paneļdiskusijas, lai 

sagatavotu svarīgākos un sarežģītākos politiskos lēmumus 

ES (sk. idejas piemēru). Citi dalībnieki ierosina izveidot 

tiešsaistes digitālo forumu, kurā ES iedzīvotāji varētu 

apspriest ES tiesību aktus, izmantojot no sociālajiem 

medijiem atvasinātu balsošanas un komentāru sistēmu (sk. 

ideju). Līdzīga ideja ir saistīta ar iedzīvotāju lobēšanas 

platformu, kas kalpotu kā alternatīvs veids, kādā vienkāršie 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31912
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/65045
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89663
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/105969
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/48610
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525
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ES iedzīvotāji un mazākie uzņēmumi var ES lēmumu 

pieņemšanas procesā nodot savas zināšanas un uzskatus par 

tiesību aktiem (sk. ideju).  

Viedokļi ietver arī “priekšlikumu izveidot tiešsaistes vienas 

pieturas aģentūras platformu, kas ES institucionālajā 

līdzdalības struktūrā centralizētu visu sabiedrības 

ieguldījumu, neatkarīgi no tā, vai tās ir Eiropas iedzīvotāju 

iniciatīvas, sūdzības vai lūgumraksti (sk. ideju). 

Daži dalībnieki ir ierosinājuši izveidot “Iedzīvotāju 

parlamentu”, “Pilsoniskās sabiedrības organizācijām  

 

paredzētu asambleju” (sk. ideju) vai konstitucionālo 

asambleju (sk. ideju), kas konsultētu Eiropas Parlamentu. 

Tāpat dalībnieki apsprieda ideju par ES mēroga 

referendumiem kā alternatīvu risinājumu nacionālajiem 

referendumiem par ES institucionālajiem un politikas 

tematiem (sk. idejas piemēru). 

Attiecībā uz iedzīvotāju līdzdalību jauniešu ieguldījums ES 

demokrātiskajās konsultācijās tiek uzskatīts par būtisku. 

Maltā rīkotā pasākumā dalībnieki apsprieda projekta 

“Eurovoters” rezultātus – tā ir iniciatīva, kuras mērķis ir 

apmācīt jaunos vēlētājus Maltā. Šā pasākuma laikā tika 

izteikti vairāki ierosinājumi, tai skaitā nepieciešamība 

atteikties no “jauniešu” uzskatīšanas par vienu grupu, jo tas 

rada risku, ka netiks ņemtas vērā īpašas vajadzības 

konkrētās kopienās. Platformā ir pausti vairāki citi 

aicinājumi pievērst īpašu uzmanību paaudžu pārstāvībai, tai 

skaitā ierosinājumi izveidot Eiropas komisāra amatu, kas 

nodarbotos ar vecāka gadagājuma cilvēku jautājumu 

risināšanu (sk. ideju) un dot jauniešiem iespēju regulāri 

paust savu viedokli Eiropas Parlamentā (sk. ideju). Saistītā 

viedoklī ierosināts noteikt kvotu Eiropas Parlamenta 

deputātiem, kuri ir jaunāki par 35 gadiem (sk. ideju). 

Citā idejā izskan aicinājums ES mudināt izveidot ANO 

parlamentu, lai iedzīvotāji neatkarīgi no attiecīgo valstu 

valdībām varētu tieši paust savu gribu attiecībā uz 

lēmumiem pasaules līmenī (sk. ideju).  

Itālijas pilsētā Brindizi rīkotajā pasākumā tika izvirzītas 

dažādas idejas, kā uzlabot tiešās demokrātijas mehānismus 

ES līmenī, tai skaitā uzlabot sabiedrības zināšanas par 

dažiem jau esošajiem instrumentiem, piemēram, ES 

lūgumrakstiem, pagaidu komitejām, Eiropas mediatoriem 

un platformu Solvit.  

Vēl viena plaši atbalstīta un apspriesta ideja ierosina 

iedibināt Eiropas pilsonību, kas nebūtu saistīta ar kādas ES 

dalībvalsts pilsonību (sk. ideju). 

Mediji 

Vairāki viedokļi, kas pausti par tematu 

“Eiropas demokrātija”, skar medijus. Šo tēmu 

dalībnieki apspriež arī tematā “Izglītība, 

kultūra, jaunatne un sports”.  

Atkārtoti izskan ierosinājums izveidot Eiropas mēroga 

mediju kanālus vai tīklus (sk. idejas piemēru) vai izveidot 

vienu ES sabiedrisko raidorganizāciju (sk. idejas piemēru). 

To galvenokārt ierosina nolūkā uzlabot iedzīvotāju 

zināšanas par ES jautājumiem, piemēram, nodrošinot 

apspriežu un pasākumu tiešraidi, kā arī nolūkā veicināt 

kopēju ES garu, kas cildina Eiropas vērtības un Eiropas 

kultūras, izmantojot dokumentālās filmas par ES valstīm. 

Daži dalībnieki aicina izveidot arī ES televīzijas un radio 

kanālu savu vērtību apraidei ārpus tās robežām (sk. idejas 

piemēru). 

Citi dalībnieki iesaka apmācīt žurnālistus ziņošanā par ES 

vai uzlikt par pienākumu sabiedriskajām raidorganizācijām 

veltīt noteiktu raidlaika daļu ES jautājumiem.  

Kopējas Eiropas 

identitātes veicināšana  

Šajā tematā dalībnieki apspriež kopēju Eiropas identitāti, 

pamatojoties uz kopējām Eiropas demokrātijas vērtībām 

(sk. pasākumu), kā apspriests citos jautājumos, kā arī 

praktiskas idejas, kā veicināt šādu kopēju Eiropas identitāti. 

Daudzi dalībnieki apspriež ideju par kopējas Eiropas 

valodas izveidi labākai saziņai un sapratnei starp 

iedzīvotājiem visā ES, arī visvairāk komentētajā šīs tēmas 

idejā (sk. ideju), tai skaitā atkārtotajā un plaši atbalstītajā 

priekšlikumā par esperanto kā vienojošo valodu (sk. idejas 

piemēru). Komentāru sadaļā izskan attiecībā uz abiem 

ierosinājumos izskan stingri viedokļi “par” un “pret”. Daži 

dalībnieki arī aicina labāk ievērot daudzvalodības principu 

(sk. idejas piemēru). 

Izskan arī idejas izveidot ES sporta komandu (sk. ideju), 

noteikt 9. maiju par valsts svētku dienu visās dalībvalstīs 

(sk. ideju) vai izveidot ES pasi (sk. ideju), lai veicinātu 

eiopeisku garu. 

Viens dalībnieks arī ierosina izveidot mērķsadarbības 

programmas starp darba ņēmējiem, lai ļautu Eiropas 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/14522
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/25906
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/230
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
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iedzīvotājiem, kas nav skolas vecuma iedzīvotāji, iepazīt 

citas ES valsts kultūru, piemēram, apmeklējot apmācības 

kursu ārzemēs (sk. ideju). 

 

Demokrātijas 

aizsardzība un 

stiprināšana 

Šā temata ietvaros vairākas idejas ir saistītas ar demokrātijas 

aizsardzību ES, un ir pausti aicinājumi stingri vērsties pret 

valdībām, kas pārkāpj demokrātijas principus, jo īpaši 

atsaucoties uz Ungāriju un Poliju (sk. idejas piemēru). Šis 

jautājums ir sīkāk izklāstīts sadaļā par tematu “Vērtības un 

tiesības, tiesiskums, drošība”. 

Dalībnieki arī atzīst draudus, ko demokrātijai var radīt 

dezinformācija un viltus ziņas. Izskan aicinājums 

pastiprināt pieeju, lai novērstu maldinošas informācijas 

izplatīšanos, tostarp ierosinājumi izveidot faktu pārbaudes 

mobilo lietotni (sk. ideju) vai neatkarīgu ES mediju faktu 

pārbaudes institūtu (sk. ideju). 

Vairākās idejās un komentāros tiek apspriesta 

nepieciešamība regulēt lobēšanu, aicinot izstrādāt politiķu 

rīcības kodeksu vai izveidot neatkarīgu Eiropas struktūru, 

kuras rīcībā būtu līdzekļi cīņai pret korupciju un lobiju 

nevēlamo ietekmi (sk. idejas piemēru).  

Šajā saistībā izskan arī aicinājums veikt vispārējus 

pasākumus korupcijas apkarošanai, piemēram, konkursa 

tiesību piešķiršanā vietējā līmenī. Viens dalībnieks ierosina 

ieviest vienotu datubāzi, kurā apvienotas pašreizējās 

daudzās ES ziņošanas sistēmas (sk. ideju). Cits dalībnieks 

ierosina aizliegt Eiropas politiķiem un ierēdņiem, kas ieņem 

svarīgus amatus, piemēram, Eiropas Parlamenta deputātiem 

vai komisāriem, īpašumtiesības uz akcijām (sk. ideju).  

Briselē rīkotā pasākumā tika uzsvērta pilsētu un vietējo 

kopienu būtiskā nozīme demokrātijas stiprināšanā un 

sociālā progresa veicināšanā. Laikā, kad iestāžu centrs un 

perifērijas ir stingri nodalītas, pilsētu un pašvaldību loma 

varētu būt ļoti svarīga, lai vairotu iedzīvotāju uzticēšanos 

demokrātiskām iestādēm. 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121080
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/73327
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/80191
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
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15. attēls. Ideju karte par tematu “Eiropas demokrātija” 
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Kopš platformas izveides sadaļā par tematu “Migrācija” 

kopumā ir sniegti 1623 viedokļi, tai skaitā 451 ideja, 

1086 komentāri un 86 pasākumi. Viedokļi par šo tematu 

atklāj trīs vispārīgas tendences. No vienas puses, viena 

dalībnieku grupa vēlas vairāk pasākumu, lai kontrolētu un 

samazinātu migrāciju, bet, no otras puses, citi dalībnieki 

prasa lielāku solidaritāti un labākas integrācijas procedūras.  

Ieņemot vidēju nostāju, kāda dalībnieku grupa vēlētos 

veicināt starptautisko mobilitāti, bet tikai starp ekonomiski 

attīstītām demokrātijām. Attiecīgi tika analizētas šādas 

tēmas: 

 Likumīga migrācija 

 Humānistiska nostāja migrācijas jautājumā 

 Robežkontrole 

 Migrācijas cēloņu risināšana 

 Neregulēta migrācija no trešām valstīm ES kā 

apdraudējums  

 Integrācija  

Pasākumi  
Migrācijas jautājums tika apspriests salīdzinoši nelielā 

skaitā pasākumu (87). Tomēr interesanti atzīmēt, ka 

diskusiju laikā šis temats ir analizēts no dažādām 

perspektīvām, dažkārt piesaistot lielu dalībnieku skaitu. 

Māstrihtā 24. septembrī rīkotajā tikšanās pasākumā tika 

izvērtēta migrantu sieviešu pieredze, ņemot vērā ar 

dzimumu saistītās problēmas un to, kā vietējās kopienas 

var sniegt viņām atbalstu. Citā 22. maija pasākumā 

galvenā uzmanība tika pievērsta pārvietoto nepilngadīgo 

personu problēmām, kuras galvenokārt skar jaunos 

imigrantus bez juridiska statusa. Budapeštā rīkotā 

konferencē tika aplūkota migrācijas nozīme kā viens no 

9.  Migrācija 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/36798
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/223
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risinājumiem plašākai problēmai saistībā ar Eiropas lēno 

demogrāfisko izaugsmi (sk. pasākumu).  

Dažos ar migrāciju saistītos pasākumos, piemēram, 

Ungārijā organizētā konferencē netālu no valsts dienvidu 

robežas (sk. pasākumu), dominēja bažas par drošību un 

robežkontroli. Šajā pasākumā cita starpā tika apspriesta 

civilās gvardes loma Ungārijas robežas patrulēšanā. Cits 

tiešsaistes pasākums, kas notika Vācijā, bija veltīts 

jautājumam par izvēli starp atvērtu robežu politiku un 

pret migrāciju vērstu politiku ES līmenī. 

Šīs debates iezīmēja arī dažas no daudzajām 

apspriešanām ar iedzīvotājiem, kas tika rīkotas 

konferences par Eiropas nākotni ietvaros, piemēram, 

virtuālo sanāksmi Īrijā (sk. pasākumu) vai divas 

konferences, kas attiecīgi rīkotas Dānijā (sk. pasākumu) 

un Spānijā (sk. pasākumu). 

Likumīga migrācija 

Likumīgas migrācijas tēmas ietvaros tie, kas atbalsta 

stingrāku migrācijas politiku, aicina izstrādāt kopēju ES 

selektīvās migrācijas politiku ar kvotām, stingrāku atlasi un 

stingrām pieņemšanas procedūrām (sk. idejas piemēru). 

Tiek ierosinātas alternatīvas pieeja likumīgajai migrācijai, 

piemēram. Eiropas imigrācijas punktu sistēma, kas dažkārt 

tiek uzskatīta par nepieciešamu, lai efektīvāk regulētu 

migrācijas plūsmas (sk. ideju).  

Turklāt migrācijai atvērtākos viedokļos izskan aicinājums 

īstenot vienotu un efektīvāku pieeju, tomēr vairāk saskaņā 

ar cilvēktiesībām un (sociālajām) Eiropas vērtībām. 

Piemēram, viedokļos īpaši apsvērts jautājums par vienotu 

un efektīvu ES patvēruma procedūru (sk. ideju), norādot arī 

uz nepieciešamību reformēt Dublinas konvenciju, lai 

novērstu patvēruma meklētāju un migrantu nevienlīdzīgu 

sadali (sk. idejas piemēru). Visvairāk atbalstītajā idejā par 

migrācijas tematu vienlīdz izskan aicinājums veidot 

konkrētāku un taisnīgāku Eiropas politiku ekonomiskās 

migrācijas jomā ar legāliem ieceļošanas kanāliem un 

integrācijas politiku, kas balstīta uz vienlīdzīgu attieksmi un 

tiesību ievērošanu (sk. ideju) .  

Iedzīvotāji atbalsta arī ES darbaspēka migrācijas politiku 

vai ES darbā pieņemšanas stratēģijas attiecībā uz 

studentiem un kvalificētiem darbiniekiem no trešām 

valstīm. Saistībā ar šo viens iedzīvotājs uzsver, ka ES ir 

jāpalielina kompetence migrācijas jomā, lai tā varētu 

nodrošināt migrācijas pārvaldību atbilstoši Savienības  

 

principiem un vērtībām (sk. ideju). 

Dalībnieku grupa iestājas par selektīvā veida imigrācijas 

veicināšanu. Šie dalībnieki migrāciju parasti uztver pozitīvi 

tās ekonomisko priekšrocību dēļ. Viņi ierosina pievērsties 

konkrētām valstīm, lai piesaistītu to talantus (sk. ideju), vai 

arī atvieglot mobilitātes kritērijus starp ekonomiski 

attīstītajām demokrātijām Rietumos un Āzijā, jo īpaši 

saistībā ar brīvās tirdzniecības nolīgumiem (sk. ideju). 

Daži viedokļi attiecas arī uz nevienlīdzības jautājumiem, 

kas ietekmē pašreizējo patvēruma meklēšanas procesu. 

Piemēram, tajos uzsvērts tas, ka vīriešu patvēruma 

meklētāju īpatsvars ir krietni lielāks nekā sieviešu 

patvēruma meklētāju vai ģimeņu īpatsvars (sk. ideju). Citi 

dalībnieki norāda uz grūtībām, ar kurām saskaras LGBTIK 

patvēruma meklētāji, aicinot nodrošināt lielāku aizsardzību 

un sniegt labākus tulkošanas pakalpojumus šai grupai (sk. 

ideju). 

 

Humānistiska nostāja 

migrācijas jautājumā 

Dalībnieki aicina ievērot cilvēktiesības un rast risinājumus 

cīņai pret neregulētu migrāciju, kā arī izstrādāt ES 

imigrācijas politiku ar vienkāršākām un pieejamākām 

patvēruma procedūrām izcelsmes valstīs, legāliem un 

drošiem migrācijas ceļiem un cilvēku tirdzniecības 

apkarošanu, lai novērstu bēgļu nāves gadījumus pie ES 

robežām (sk. idejas piemēru). Daži dalībnieki ierosina 

tiesisko regulējumu, lai apturētu integrēto personu un 

ģimeņu deportāciju uz nedrošām izcelsmes valstīm (sk. 

ideju). Dalībnieki, kas atbalsta šo humānistisko skatījumu 

uz migrāciju, kopumā atbalsta izmaiņas vēstījumā par 

migrantiem, jo īpaši ņemot vērā viņu kā veselības aprūpes 

darbinieku ieguldījumu pandēmijas laikā (sk. pasākumu).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/35707
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/32507
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/337
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/37522
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/48247
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853
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Robežkontrole 

Kopumā tiek atbalstīti organizētāki un 

koordinētāki centieni attiecībā uz 

robežkontroli, aicinot ieviest visaptverošāku 

robežkontroli, tai skaitā izveidojot atgriešanas iestādi (sk. 

idejas piemēru), nodrošinot lielāku atbalstu Frontex, labāk 

nosakot tās funkcijas (sk. ideju), un īstenojot juridiski 

saistošu pieeju meklēšanas un glābšanas (SAR) centieniem 

Vidusjūrā (sk. ideju).  

Citos viedokļos prasa lielāku solidaritāti un cilvēktiesību 

ievērošanu. Tajos apspriestās idejas ir, piemēram, uz 

solidaritāti balstīta centralizēta ES sadales sistēma, 

finansējuma uzņemšanas infrastruktūras (mājokļi un 

pārtika) pie robežām uzlabošanai vai pārvalstiska aģentūra, 

kas pārvalda Eiropas bēgļu nometnes, kuras kopīgi pārvalda 

dažādas valstis un finansē no ES līdzekļiem (sk. idejas 

piemēru).  

Nesen notikušās debates par ES finansējuma paplašināšanu, 

lai finansētu valstu barjeru būvniecību pret migrantiem, 

daļēji atspoguļojas dažos priekšlikumos, kuros pieprasīts 

lielāks ES finansiālais atbalsts dalībvalstīm, lai pastiprinātu 

fizisko robežu aizsardzību (sk. ideju). 

Tomēr, kad dalībnieki aicina palielināt ES finansiālo 

atbalstu, lai risinātu migrācijas problēmu uz robežām, viņi 

ne vienmēr iestājas par jaunu barjeru būvniecību. Daži 

dalībnieki atzīst vietējo un reģionālo pašvaldību būtisko 

nozīmi, kas darbojas uz valstu robežām, un vēlas palielināt 

finansējumu projektiem, kuri saistīti ar migrantu 

uzņemšanu un integrāciju (sk. idejas piemēru).  

 

Migrācijas 

pamatcēloņu risināšana 

Domājot par Eiropas nākotni, dalībnieki uzsver, ka ir 

jārisina migrācijas pamatcēloņi, lai novērstu migrācijas 

problēmas, ar kurām pašreiz saskaras ES.  

Šajā saistībā ir ierosinājumi izveidot vienlīdzīgas 

tirdzniecības attiecības, vairāk investēt attīstības atbalsta 

plānos un akadēmiskajā apmācībā, kā arī veicināt to cilvēku 

profesionālo izaugsmi, kuri dzīvo trešās pasaules valstīs (sk. 

ideju).  

Konkrēta viedokļu grupa norāda, ka ES jārīkojas, 

pamatojoties uz to, ka ES ir piedalījusies reģionālajā 

destabilizācijā, piemēram, iesaistot Eiropas militāros 

spēkus vai destabilizējot subsidēto lauksaimniecības 

produktu eksportu uz jaunattīstības valstīm (sk. ideju).  

Lai novērstu šāda veida ekonomisko nevienlīdzību, daži 

dalībnieki iestājas arī par ilgtspējīgas, pret klimata 

pārmaiņām noturīgas lauksaimniecības veicināšanu trešās 

pasaules valstīs (sk. ideju). Tas arī palīdzētu cīnīties pret 

“klimata migrāciju” (sk.  idejas un pasākuma piemēru). 

 

Neregulēta migrācija 

no trešām valstīm kā 

apdraudējums  

Dalībnieki ir atklāti pauduši savas idejas un viedokļus par 

migrācijas tematu. Viena no novērotajām tēmām ir 

pārliecība, ka migrācija no trešām valstīm apdraud ES 

civilizāciju, identitāti, vērtības un kultūru (sk. idejas 

piemēru). Diskusijās tiek pausti viedokļi un uzskati, ka 

migrācija no trešām valstīm veicina terorismu un geto un 

aizliegto zonu veidošanos ES (sk. ideju). Šie dalībnieki 

aicina īstenot pasākumus, lai ierobežotu migrāciju no 

trešām valstīm, īstenojot stingrāku repatriācijas politiku un 

stratēģijas, kas kavē migrantu mobilitāti, piemēram, 

stingrāku robežkontroli (sk. idejas piemēru). Viens 

dalībnieks brīdina par nelegālās migrācijas iespējamo 

izmantošanu kā (politisku) ieroci, īpaši atsaucoties uz lielo 

migrantu pieplūdumu no Baltkrievijas uz Lietuvas robežām 

(sk. ideju). Tāpat dalībnieki pēta modeli, kas lietu 

izskatīšanai ļauj pārvietot bēgļus uz patvēruma centriem 

partnervalstīs (sk. pasākumu). 

 

Integrācija  

Vēl kāda tēma migrācijas tematā attiecas uz idejām, kurās 

tiek apspriesta integrācija, aicinot veikt pārraudzītus 

turpmākus pasākumus attiecībā uz migrantiem, lai 

nodrošinātu pilnīgu integrāciju ES dalībvalstī. Vienā no 

idejām tiek saskatīts liels potenciāls migrantu atzīšanā un 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/123982
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/114577
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82930
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/71512
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/2806
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82765
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/55078
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turpmākā aktivizēšanā, un uzņemošo kopienu locekļi tiek 

uzskatīti par pārmaiņu iniciatoriem (sk. ideju). Izglītība tiek 

uzskatīta par integrācijas atslēgu, un būtiska nozīme ir 

valodai un Eiropas vērtībām. Šajā saistībā dalībnieki 

uzskata, ka ir vajadzīgas pietiekami finansētas programmas, 

lai palīdzētu valsts izglītības sistēmā iekļaut migrantu 

bērnus skolas vecumā (sk. ideju). Citas idejas ir vērstas uz 

terciāro izglītību kā galveno virzītājspēku ciešākai 

integrācijai. Šajā ziņā viens dalībnieks iestājas par to, lai 

gados jauniem bēgļiem tiktu uzlabota piekļuve augstskolu 

programmām (sk. ideju).  

Dalībnieki uzskata, ka migrantu ģeogrāfiskais sadalījums ir 

būtisks aspekts, lai panāktu integrāciju (sk. idejas piemēru) 

un novērstu geto veidošanos (sk. ideju). Izskan aicinājums 

rīkot informatīvas kampaņas un īstenot programmas, lai 

pievērstu ES iedzīvotāju uzmanību rasisma apkarošanai 

nolūkā virzīties uz patiesi iekļaujošu sabiedrību. Saistībā ar 

viedokļiem par rasismu un atstumtību no darba tirgus izskan 

aicinājums nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri dzīvo valstī likumīgi 

(sk. ideju). Attiecībā uz diskrimināciju darba tirgū viens 

dalībnieks norāda, ka ir vajadzīgi (tautas skaitīšanas) dati 

par migrantu etnisko izcelsmi, lai efektīvi informētu 

politikas veidotājus (sk. ideju).  

Daži dalībnieki pauž nožēlu par ES pastāvīgo iedzīvotāju 

tiesību trūkumu. Viņi konstatē, ka Savienība nepiešķir 

balsstiesības saviem pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ilgu 

laiku dzīvo ES, vai nedod citas priekšrocības, kas viņus 

varētu mudināt pieteikties ES pilsonībai (sk. ideju). 

Daži dalībnieki uzskata, ka šis jautājums ir īpaši aktuāls 

attiecībā uz Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem, kuri pirms 

Brexit dzīvoja ES. Vienā no idejām, kas izraisīja pretrunīgas 

diskusijas, izskan aicinājums ieviest paātrinātu procedūru 

ES mēroga tiesību iegūšanai Lielbritānijas piedzīvotājiem, 

kuri pirms Brexit dzīvoja ES (sk. ideju). 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/129230
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82864
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
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16. attēls. Ideju karte par tematu “Migrācija” 
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10. Izglītība, kultūra, 

jaunatne un sports 

 
Par tematu “Izglītība, kultūra, jaunatne un sports” 

publicētās idejas aptver dažādas tēmas, jo šis temats jau pēc 

būtības ietver daudz tēmu. Tāpat kā citur platformā, arī šajā 

tematā apzinātajās tēmās atkārtoti izskan aicinājums 

veicināt ES identitāti, cita starpā paredzot intervences 

pasākumus saistībā ar apmaiņu, iedarbību un mobilitāti. Par 

šo tematu kopumā pausti 2617 viedokļi, ko veido 

863 idejas, 1185 komentāri un 569 pasākumi. Dažādās 

idejas var iedalīt kategorijās, kā norādīts daudzvalodu 

digitālajā platformā: 

 Kopējas ES identitātes veicināšana 

 Nākotnes prasībām atbilstoša izglītība 

 ES iekšējā mobilitāte 

 Jauniešu bezdarbs 

 Eiropas mantojums 

 Radošo profesiju pārstāvji 

 

Pasākumi  
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Ar izglītību, kultūru, jaunatni un sportu saistīto 

jautājumu pasākumu daudzveidība atspoguļo šā temata 

apakštematu daudzveidību. Kopš konferences par 

Eiropas nākotni sākuma vairākās ES valstīs ir organizēti 

simtiem pasākumu.  

Tika uzsākta kampaņa, lai pastiprinātu nepietiekami 

pārstāvēto kopienu balsis, jo īpaši saistībā ar kultūras 

tēmu (sk. pasākumu). Kampaņa “Amplify” vienlaicīgi 

tika uzsākta 12 Eiropas valstīs, un tajā piedalījās daudzi 

radošo profesiju pārstāvji, kuri organizēja atsevišķas 

sesijas, lai apzinātu galvenos jautājumus un izstrādātu 

ieteikumus (sk. pasākuma piemēru). ES atbalsta un 

starptautiskās sadarbības nozīme tika uzsvērta daudzos 

šāda veida pasākumos un diskusijās, kas tika rīkotas 

lauku apvidos un nomaļākās teritorijās (sk. pasākuma 

piemēru).  

Izglītības jomā pēdējo mēnešu laikā ir rīkots vislielākais 

pasākumu skaits, un šie pasākumi ir bijuši daudzveidīgi. 

Bieži vien tie tika izstrādāti tā, lai jaunie studenti kļūtu 

par galvenajiem debašu dalībniekiem gan galvaspilsētās 

(sk. pasākuma piemēru), gan nomaļākos apvidos, un 

paustu savu viedokli un pārdomas par izglītības nākotni 

(sk. pasākuma piemēru).   

Dažkārt studentiem bija iespēja iesaistīties diskusijās 

ārpus skolas, piemēram, saistībā ar konsultāciju 

kampaņu, kas tika organizēta izglītības un apmācības 

gadatirgus ietvaros (sk. pasākumu).  

Tika organizēti arī daži pasākumi, kuru mērķis bija 

mudināt skolotājus dalīties ar idejām un pārdomām par 

izglītību un iepazīstināt ar tām konferencē (sk. pasākuma 

piemēru). 

Tiešsaistes diskusijas par izglītības nākotni dažos 

gadījumos bija vispārīgas un visaptverošas, bet citos 

gadījumos tās bija vērstas uz ļoti konkrētiem 

jautājumiem un metodēm, kā tas bija vienā no 

pasākumiem, kas notika Maltā un galvenokārt bija veltīts 

mūžizglītībai un STEM prasmēm (sk. pasākumu). 

Zīmīgi, ka viens no pasākumiem tika organizēts kā 

konkurss starp studentiem, kuri iesniedza savu 

ieguldījumu konferencē referātu veidā. Kopumā šajā 

pasākumā tika apkopoti 65 referāti no visas Horvātijas, 

un par trīs no tiem tika piešķirti apbalvojumi (sk. 

pasākumu).   

  

Kopējas ES identitātes 

veicināšana 

Vairākas idejas ir saistītas ar vairāk ES mediju 

portālu (TV, radio un sociālie mediji) izveidi, 

lai Eiropas iedzīvotājus labāk iesaistītu ES jautājumu un 

problēmu risināšanā ar galīgo mērķi stiprināt Eiropas 

identitāti un pamatvērtības (sk. idejas piemēru). Vairāki 

dalībnieki atbalsta Eiropas mediju produkcijas apriti, 

piemēram, izveidojot kopēju ES mediju tirgu (sk. idejas 

piemēru). Viena no idejām ir izveidot īpašu ES mediju 

platformu, kas būtu pielāgota valodu apguvei (sk. ideju).  

Pēdējā laikā tika pilnveidots priekšstats par valodu apguves 

nozīmi starpkultūru apmaiņas un kopējas ES identitātes 

veicināšanā, un vairāki ierosinājumi uzsvēra 

nepieciešamību pārvarēt monolingvālo izglītību, kā arī 

aicināja atzīt Eiropas neviendabīgo un daudzvalodu 

raksturu par resursu (sk. idejas piemēru). Tāpat Berlīnē 

notikušajā paneļdiskusijā tika aplūkota Eiropas 

daudzvalodība un veidi, kā atzīt un veicināt daudzvalodu 

daudzveidību (sk. pasākumu). 

Daudzi dalībnieki uzskata, ka vienotas Eiropas valodas 

izveide varētu veicināt Eiropas integrāciju (sk. idejas 

piemēru). Tas ir plaši apspriests arī saistībā ar tematu “Citas 

idejas” (sk. idejas piemēru). Apspriedē tiek apsvērti šādas 

kopīgas Eiropas valodas dažādās priekšrocības un trūkumi, 

kā arī dažādas iespējamas valodas, tai skaitā esperanto (sk. 

idejas piemēru vai ideju), latīņu valoda (sk. idejas piemēru) 

vai angļu valoda (sk. ideju). Saruna par esperanto ir 

izraisījusi zināmu interesi tiešsaistē, atspoguļojot aktīvas 

debates par vienu neitrālu valodu visām ES valstīm (sk. 

pasākumu).  

Ideju apakštēma ir saistīta ar izglītību, kur dalībnieki 

ierosina visās Eiropas vidusskolās ieviest obligātu kursu par 

ES vēsturi un iestādēm, kas kalpotu kā līdzeklis tam, lai 

jaunākajai paaudzei radītu interesi un piederības sajūtu 

attiecībā pret ES, tādējādi uzlabojot ES identitātes 

veidošanas procesu (sk. idejas piemēru). Citās idejās, kas 

saistītas ar izglītību kā līdzekli kopējas ES identitātes 

veicināšanai, ierosināts īstenot dažādus apmaiņas vai 

sadraudzības pasākumus starp skolām dažādās dalībvalstīs 

nolūkā veicināt draudzību pāri dalībvalstu robežām (sk. 

ideju). 

Saistībā ar kopējas ES identitātes veicināšanu sporta 

apakštēmā tiek apspriesta iespēja rīkot vairāk starpvalstu un 

Eiropas mēroga sporta pasākumus (sk. idejas piemēru) un 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/40723
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/57224
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/36928
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35641
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/47092
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/45640
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/38480
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/11881
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/56926
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/17194
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/20659
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/91714
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izveidot Eiropas sporta komandu, kas varētu piedalīties 

starptautiskos pasākumos (sk. idejas piemēru). Turklāt tika 

uzsvērta kopējo ES simbolu nozīme saistībā ar kopējas ES 

identitātes izveidošanu, cita starpā minot ideju par ES 

karoga krāsu izmantošanu uz ES dalībvalstu sportistu sporta 

inventāra un formas tērpiem (sk. ideju). 

Citā idejā, kas ir plaši minēta arī citās prioritātēs, pausts 

atbalsts Eiropas valsts svētku noteikšanai 9. maijā, lai 

veicinātu Eiropas kopienas veidošanas iniciatīvas visā 

kontinentā (sk. idejas piemēru). 

 

Nākotnes prasībām 

atbilstoša izglītība 

Daudzās idejās pausta nepieciešamība pārdomāt izglītību 

pašreizējā digitalizētajā laikmetā, jo īpaši pēc Covid-19 

pandēmijas saistībā ar izmaiņām skolu un universitāšu 

mācīšanas praksē. Daudzi dalībnieki norāda, ka izglītības 

pārvērtēšana digitālajā laikmetā ir priekšnoteikums Eiropas 

globālajai konkurētspējai un modernizācijai nākotnē (sk. 

idejas piemēru). Lai atvieglotu piekļuvi kursiem, 

digitālajiem akreditācijas dokumentiem un pētniecības 

materiāliem, kā arī lai izveidotu vienotu visu akadēmisko 

resursu repozitoriju, tiek ierosināts izveidot vienotu Eiropas 

digitālo platformu, kas būtu pieejama visām akreditētajām 

ES augstākās izglītības iestādēm (sk. ideju). Šis aicinājums 

saskan ar nepieciešamību veicināt IKT skolās un 

universitātēs, tostarp subsidējot skolas aparatūras iegādei 

(sk. idejas piemēru).  

Saistībā ar jautājumu par atbilstošu izglītības aprīkojumu un 

telpām platformas lietotāji ļoti atzinīgi vērtē priekšlikumu 

par Eiropas izglītības plānu. Tā būtu “Eiropas stratēģija, 

kuras mērķis ir atbalstīt tiešās investīcijas izglītības 

infrastruktūrā un uzlabot izglītības un mūžizglītības 

pieejamību, savienojamību un kvalitāti” (sk. ideju). 

Tāpat dalībnieki bieži vien uzskata, ka ES studentu kritiskās 

domāšanas attīstībai un globālo vērtību stiprināšanai būtisks 

priekšnoteikums ir vispārīgo prasmju un jo īpaši 

māksliniecisko aktivitāšu veicināšana, jo īpaši jaunībā (sk. 

idejas piemēru). Iekļaujošu izglītības metožu īstenošana un 

daudzveidības veicināšana izglītībā vispār tiek uzskatīta par 

svarīgu mērķi izglītības nākotnei ES (sk. ideju). 

Ideju apakštēmā ir pausta nepieciešamība reformēt 

izglītības praksi, lai sagatavotu pieaugušos, kas spēj būt 

aktīvi ES iedzīvotāji. Kā minēts iepriekš, šī apakštēma 

ietver ne tikai apmaiņu un izglītību ES, bet arī idejas, kurās 

tiek apspriesta nepieciešamība veicināt gados jaunu 

studentu aktīvu sociālo līdzdalību skolās (sk. ideju) vai 

papildināt starpkultūru prasmes, piemēram, nodrošinot 

vairāku svešvalodu apguves iespējas (sk. ideju). Vairāku 

pasākumu laikā tika pētīta ar to saistīta ideja, proti, valodu 

daudzveidība un kā to atspoguļojums medijos varētu 

veicināt valodu apguvi un kopējas Eiropas identitātes 

veidošanu (sk. pasākuma piemēru). 

Dalībnieku grupa vērš uzmanību uz nepieciešamību 

pārskatīt pašreizējo izglītības sistēmu, lai sagatavotu 

jauniešus nākotnei. Dalībnieki aicina izglītot jautājumā par 

klimata pārmaiņām (sk. idejas piemēru) un ieviest 

mehānismus jauniešu STEM prasmju uzlabošanai, 

piemēram, īstenojot ES mēroga STEM (zinātnes, 

tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātikas) 

pamatprasmju programmu (sk. ideju). Turklāt, kā minēts 

tematā par digitālo pārveidi, dalībnieki aicina apmācīt 

jauniešus digitālās labbūtības jautājumā (sk. idejas 

piemēru).  

Tāpat vairākās idejās apsvērts jautājums par (profesionālās) 

izglītības pielīdzināšanu darba videi (sk. idejas piemēru) un 

darījumdarbības prasmju veicināšanu izglītībā (sk. ideju). 

Šajā saistībā vēl viens priekšlikums paredz ieviest obligātu 

profesionālo orientāciju, lai jau skolas gaitu sākumā 

novērtētu skolēnu talantus un intereses (sk. ideju). 

 

ES iekšējā mobilitāte 

Daži dalībnieki ierosina izveidot ES vadītu tiešsaistes 

portālu studiju pieteikumiem augstākajā izglītībā ES. Šajā 

portālā topošie studenti varētu vienlaicīgi pieteikties 

dažādās programmās Eiropas Savienībā (sk. idejas 

piemēru).  

Vēl kāda apakštēma, ko minēja vairāki dalībnieki, attiecas 

uz Erasmus stipendiju paplašināšanu, lai iekļautu jauniešus, 

kuri nemācās augstskolā, piemēram, attiecinot to arī uz 

vidusskolēniem, tai skaitā uz tiem, kas apgūst arodizglītību. 

Tas dotu iespēju dzīvot ārzemēs, apmainīties ar labu praksi, 

apgūt jaunas valodas un kultūras, kā arī kopumā paplašināt 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114412
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129168
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115470
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/88870?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703
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savas prasmes tiem jauniešiem, kas nav ieguvuši augstāko 

izglītību (sk. idejas piemēru).  

Turklāt dalībnieki uzsvēra nepieciešamību padarīt Erasmus 

programmu iekļaujošāku studentiem ar zemiem 

ienākumiem. Viena no idejām ir uzlabot Erasmus stipendiju 

pielāgošanu dzīves dārdzībai katrā valstī (sk. ideju). Šajā 

saistībā cits dalībnieks ierosina uzdevumu piešķirt Erasmus 

stipendijas uzticēt galamērķa universitātei, nevis izcelsmes 

valsts universitātei, lai pretendenti varētu pieteikties tieši uz 

vēlamo galamērķi (sk. ideju).  

Izceļot izpratni par izglītības mobilitātes programmu 

nozīmi, ir vēlme uzlabot pašreizējo programmas veidu. To 

apliecina arī dažādi ar šo tematu un abām iepriekš 

minētajām idejām saistīti pasākumi (sk. pasākumu). 

Kopumā idejas par Erasmus stipendiju pieejamību un 

iekļautību bieži atkārtojas. Piemēram, jaunākajos 

priekšlikumos ierosināts paplašināt Erasmus programmu, 

iekļaujot tajā arī citas apmācību kategorijas, piemēram, 

lauksaimniecību un citus arodus (sk. ideju).  

Tāpat uzmanība tiek pievērsta iniciatīvai “DiscoverEU”. 

Daži dalībnieki ierosina paplašināt iniciatīvu 

“DiscoverEU”, attiecinot to uz visiem jaunajiem 

eiropiešiem vecumā no 18 gadiem (sk. idejas piemēru). 

Visbeidzot, ideja par akadēmisko mobilitāti attiecas uz 

Lisabonas konvencijas par kvalifikāciju atzīšanu 

ratifikāciju nolūkā veicināt profesionālo un akadēmisko 

mobilitāti Grieķijā (sk. ideju). 

Lai aizsargātu akadēmisko brīvību, unikāla ideja par 

mobilitāti, iespējams, no trešām valstīm, ir izveidot Eiropas 

stipendiju shēmu “Riska grupas students” studentiem, pret 

kuriem tiek ierosināta lieta viņu pašu valstī (sk. ideju). 

 

Jauniešu 

bezdarbs 

Vēl viena no visvairāk atbalstītajām idejām šajā tematā par 

izglītību, kultūru, jaunatni un sportu attiecas uz tādu 

jauniešu pieaugošo īpatsvaru Eiropā, kas nemācās, nestrādā 

un neapgūst arodu (NEET). Dalībnieki jo īpaši uzsver, ka 

NEET ir viena no visneaizsargātākajām grupām mūsdienu 

Eiropas sabiedrībā, un pauž nopietnas bažas par to, ka NEET 

kļūs par nākamajiem Covid-19 ekonomikas krīzes upuriem. 

Šā iemesla dēļ dalībnieki uzskata, ka ES ir nekavējoties un 

konkrēti jārīkojas, lai ne tikai novērstu NEET parādību, bet 

arī nodrošinātu labākus darba apstākļus nozarēs, kurās 

galvenokārt strādā jaunieši (sk. idejas piemēru).  

Dažas platformā pievienotās idejas šajā saistībā ir vērstas uz 

apmācību projektu rakstīšanā un darījumdarbībā, kā arī uz 

nepieciešamību labāk atzīt ikdienējo mācīšanos (sk. idejas 

piemēru).  

Eiropas mantojums 

Sadaļā par šo tēmu dalībnieki aicina aizsargāt un godināt 

Eiropas kultūru un kultūras mantojumu, piemēram, ieviešot 

ES kultūras komisāru (sk. ideju) un kopumā vairāk 

investējot kopējās ES kultūras atmiņas saglabāšanā.  

Pēdējā laikā arvien biežāk izskan aicinājumi saglabāt 

tradīcijas, jo īpaši no mazākumtautību grupu puses (sk. 

pasākumu).  

Vispārīgākā līmenī ir ierosināts izveidot virtuālu bibliotēku, 

kas būtu saistīta ar dažādu ES dalībvalstu bibliotēkām, lai 

nodrošinātu retu grāmatu un mākslas darbu plašāku 

pieejamību visiem ES iedzīvotājiem (sk. ideju).  

 

Radošo profesiju 

pārstāvji 

Covid-19 pandēmijas ietekme uz kultūras darbinieku, kā arī 

radošo kopienu darba apstākļiem ir izraisījusi nopietnas 

pārdomas par viņu statusu un ES iestāžu lomu tiesiskā 

regulējuma nodrošināšanā, kas uzlabotu nozares nedrošību 

(sk. idejas piemēru).  

Kultūras darbinieku profesionalizācija bija nozīmīgs 

diskusiju temats vairākos ar kultūru saistītos pasākumos, 

kas tika organizēti visā Eiropā (sk. pasākuma piemēru).  

Citi ieteikumi attiecībā uz radošo jomu attiecas gan uz 

atbalstu organizācijām, kas darbojas vietējā līmenī, gan uz 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/68938
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/86098
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/28843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114445
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/111047
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/50260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/104479
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115407
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48049
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integrētas valsts un reģionāla līdzfinansējuma sistēmas 

izveidi, kas veicinātu plašāku starptautisko sadarbību 

kultūras jomā (sk. idejas piemēru). 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114313
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17. attēls. Ideju karte par tematu “Izglītība, kultūra, jaunatne un sports” 
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I PIELIKUMS. Pašreiz 

visvairāk apstiprināto 

un komentēto ideju 

saraksts pa tematiem 

 



 

 
© Kantar Public 2021 75 

 

Visvairāk komentētās un atbalstītās idejas pa tematiem 

(19.4.-3.11.2021.) 

 

Šajā pielikumā ir apkopotas visvairāk atbalstītās un komentētās idejas par katru tematu līdz 2021. gada 3. novembrim, tai skaitā 

privātpersonu ierosinājumi, kā arī organizāciju virzītās idejas. Tas ietver arī idejas, kas reģistrētas sadaļā “Citas idejas”; pārējā 

ziņojuma daļā idejas par šo tematu ir iekļautas vienā no deviņiem tematiskajiem tematiem vai vairākos tematiskos jautājumos – 

transversālu jautājumu gadījumā. Šā pielikuma mērķis ir atspoguļot lielo interesi par dažām platformas idejām vai debates par 

tām.  

Ņemiet vērā, ka apstiprinājumi ir līdzīgi sociālajos medijos izmantotajam “patīk / piekrīt”. Tie norāda uz dalībnieku interesi un 

vispārēju atbalstu idejai, vienlaikus nesniedzot norādes par iebildumiem pret to. Tāpēc apstiprinājumu skaits pats par sevi nav 

rādītājs, kas liecina par vispārēju atbalstu idejai, bet tikai viens no daudziem aspektiem, ko ņem vērā, analizējot platformā 

sniegtos viedokļus. Komentāri var attiekties uz dažādām atsauksmēm – no neitrālas līdz piekrišanai vai izteiktai nepiekrišanai. 

Plašāku informāciju par platformā sniegto viedokļu analīzi skatīt II pielikumā. 

 

 

 Visvairāk apstiprinātās Visvairāk komentētās 

Klimata pārmaiņas un vide Ideja: Taisnīga pāreja (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 358 

Komentāri: 13 

Ideja: Kodolenerģijas veicināšana 

gadījumos, kad nevar izmantot 

atjaunojamo energoresursu 

enerģiju (tulkots) (sk. ideju) 

Apstiprinājumi: 110 

Komentāri: 150 

Ideja: Apturēt visas fosilā 

kurināmā subsīdijas (tulkots) (sk. 

ideju) 

Apstiprinājumi: 295 

Komentāri: 28 

Ideja: Uzlabot dabas, vides, 

bioloģiskās daudzveidības un 

cilvēku aizsardzību, attīstot 

rūpnieciskās vēja elektrostacijas 

Eiropā (sk. ideju) 

Apstiprinājumi: 33 

Komentāri: 77 

Ideja: Euro Trainscanner (tulkots) 
(sk. ideju) 

Apstiprinājumi: 182 

Komentāri: 44 

Ideja: Samazināt vides 

piesārņojumu, īstenojot 

imigrācijas politiku (sk. ideju) 

Apstiprinājumi: 7 

Komentāri: 74 

Ideja: Uzlabot Eiropas dzelzceļa 

tīkla pieejamību un padarīt to 

ieteicamāku, aizstājot ES iekšējos 

savienojumus (sk. ideju) 

Apstiprinājumi: 191 

Komentāri: 32 

Ideja: Zaļās pārkārtošanās 

uzmanības centrā izvirzīt 

kodolenerģiju (sk. ideju) 

Apstiprinājumi: 29 

Komentāri: 67 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985
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Ideja: Mežu atjaunošana Eiropā 
(sk. ideju) 

Apstiprinājumi: 147 

Komentāri: 25 

Ideja: Mudināt cilvēkus ēst mazāk 

gaļas (sk. ideju) 

Apstiprinājumi: 47 

Komentāri: 52 

 

 

 Visvairāk apstiprinātās Visvairāk komentētās 

Veselība Ideja: Zinātniski intensīvas 

veselīgas ilgmūžības tehnoloģijas: 

izstrāde un piekļuve (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 466 

Komentāri: 78 

Ideja: Apturēt vasaras laika 

maiņu: pieņemt astronomiski 

pareizu laiku un fakultatīvi 

pilnvarot darba laika pārcelšanu 

par vienu stundu agrāk (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 35 

Komentāri: 130 

Ideja: Vienlīdzīga piekļuve 

kvalitatīviem sabiedriskajiem 

pakalpojumiem par pieņemamu 

cenu, tai skaitā veselības aprūpē 
(sk. Ideju).)  Apstiprinājumi: 339 

Komentāri: 13 

Ideja: Zinātniski intensīvas 

veselīgas ilgmūžības tehnoloģijas: 

izstrāde un piekļuve (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 466 

Komentāri: 78 

Ideja: Pētījumi par mialģisko 

encefalomielītu (ME/CFS) (sk. 

ideju) 

 Apstiprinājumi: 216 

Komentāri: 5 

Ideja: Pievēršanās 

pretnovecošanas un ilgmūžības 

pētījumiem (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 145 

Komentāri: 31 

Ideja: Pievēršanās 

pretnovecošanas un ilgmūžības 

pētījumiem (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 145 

Komentāri: 31 

Ideja: Atteikšanās no digitālajām 

(zaļajām) vakcīnu pasēm, 

sertifikātiem un iespējamiem 

mikroshēmu implantiem, jo tas 

radītu divas iedzīvotāju grupas, 

pamatojoties uz vakcināciju (sk. 

ideju)  

Apstiprinājumi: 13 

Komentāri: 25 

Ideja: Līguma grozījumi, lai 

stiprinātu ES pilnvaras veselības 

jomā (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 87 

Komentāri: 5 

Ideja: Daudzvalodība slimnīcā: 

Medicīnas personāls 

starptautiskajā esperanto valodā 

Esperanto skolas laika joslās 

Eiropā (tulkots) (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 11 

Komentāri: 22 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/60
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/137750
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 Visvairāk apstiprinātās Visvairāk komentētās 

Spēcīgāka ekonomika, sociālais 

taisnīgums un nodarbinātība 

Ideja: Eiropas sociālo tiesību pīlārs 

sociālai tirgus ekonomikai (sk. 

ideju)  

Apstiprinājumi: 365 

Komentāri: 24 

Ideja: Beznosacījuma 

pamatienākumi (UBI) visā ES, kas 

nodrošina katra cilvēka faktisko 

dzīvošanu un iespēju piedalīties 

sabiedrībā (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 274 

Komentāri: 88 

Ideja: Jauns ES ekonomikas 

modelis un pārvaldība (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 354 

Komentāri: 23 

Ideja: Beznosacījuma 

pamatienākumi (tulkots) (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 76 

Komentāri: 83 

Ideja: Atjaunots sociālais līgums 

Eiropai par taisnīgu atveseļošanu 
(sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 338 

Komentāri: 24 

Ideja: Līgumos iekļaut sociālo 

protokolu, lai apturētu algu un 

darba apstākļu dempingu (sk. 

ideju)  

Apstiprinājumi: 310 

Komentāri: 63 

Ideja: Līgumos iekļaut sociālo 

protokolu, lai apturētu algu un 

darba apstākļu dempingu (sk. 

ideju)  

Apstiprinājumi: 310 

Komentāri: 63 

Ideja: Cik daudz naudas Eiropas 

Savienība ietaupītu esperanto? (sk. 

ideju)  

Apstiprinājumi: 66 

Komentāri: 51 

 

Ideja: Beznosacījuma 

pamatienākumi (UBI) visā ES, kas 

nodrošina katra cilvēka faktisko 

dzīvošanu un iespēju piedalīties 

sabiedrībā (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 274 

Komentāri: 88 

Ideja: Sākt cīņu pret nodokļu 

oāzēm ES un ārpus tās (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 229 

Komentāri: 49 

 

 

 Visvairāk apstiprinātās Visvairāk komentētās 

ES pasaulē Ideja: Eiropas armijas izveidošana 
(sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 399 

Komentāri: 201 

Ideja: Eiropas armijas izveidošana 
(sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 399 

Komentāri: 201 

Ideja: Eiropas Arodbiedrību 

konfederācija (ETUC) aicina 

reformēt ES tirdzniecības un 

Ideja: Eiropas apvienošana. 

Turpināt ES paplašināšanos (sk. 

ideju)  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/32473
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
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investīciju politiku un atsākt 

globālo multilaterālismu (sk. ideju).  

Apstiprinājumi: 350 

Komentāri: 9 

Apstiprinājumi: 181 

Komentāri: 52 

Ideja: Ārpolitika ES līmenī, kuras 

pamatā ir absolūtais vairākums, 

nevis vienprātība (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 234 

Komentāri: 43 

Ideja: Ārpolitika ES līmenī, kuras 

pamatā ir absolūtais vairākums, 

nevis vienprātība (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 234 

Komentāri: 43 

Ideja: Darboties vienoti. ES kā 

globāls dalībnieks (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 230 

Komentāri: 19 

Ideja: Dalībvalstu bruņoto spēku 

integrācija Eiropas līmenī (sk. 

ideju)  

Apstiprinājumi: 15 

Komentāri: 33 

Ideja: Stratēģiskā autonomija (sk. 

ideju)  

Apstiprinājumi: 196 

Komentāri: 27 

Ideja: Stratēģiskā autonomija (sk. 

ideju)  

Apstiprinājumi: 196 

Komentāri: 27 

 

 Visvairāk apstiprinātās Visvairāk komentētās 

Vērtības un tiesības, tiesiskums, 

drošība 

Ideja: Stiprināt cilvēktiesību 

instrumentu izpildāmību (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 344 

Komentāri: 9 

Ideja: Kopējas Eiropas armijas 

izveidošana (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 57 

Komentāri: 178 

Ideja: Dzimumu līdztiesība (sk. 

ideju)  

Apstiprinājumi: 343 

Komentāri: 13 

Ideja: Eiropas militārie spēki 

(tulkots) (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 4 

Komentāri: 60 

Ideja: ES būtu jāievieš pienākums 

ievērot tiesiskumu tās teritorijā (sk. 

ideju)  

Apstiprinājumi: 199 

Komentāri: 22 

Ideja: Si vis pacem, para bellum: 

Izvirzīt ES aizsardzības un 

preventīvos mērķus 2022. gadam 
(sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 4 

Komentāri: 40 

Ideja: Mūsu pamatvērtību 

aizsardzība. Demokrātijas, 

tiesiskuma un pamattiesību 

mehānisms (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 194 

Komentāri: 15 

Ideja: Objektīvai un uz 

pierādījumiem balstītai 

informācijai par Esperanto! 

Esperanto valodas pratēju 

vienlīdzīgas tiesības! (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 150 

Komentāri: 39 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5361
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119
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Ideja: Objektīvai un uz 

pierādījumiem balstītai 

informācijai par Esperanto! 

Esperanto valodas pratēju 

vienlīdzīgas tiesības! (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 150 

Komentāri: 39 

Ideja: Somijas bērnu aizsardzības 

un ģimenes tiesību akti ir radikāli 

jāreformē. (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 14 

Komentāri: 33 

 

 Visvairāk apstiprinātās Visvairāk komentētās 

Digitālā pārveide Ideja: Taisnīga digitalizācija (sk. 

ideju)  

Apstiprinājumi: 375 

Komentāri: 32 

Ideja: EU-KLP = Eiropas pilsoņu 

izpratnes platforma (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 0 

Komentāri: 81 

Ideja: Publiskais atbalsts atklātā 

pirmkoda programmatūrai un 

aparatūrai (tulkots) (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 144 

Komentāri: 9 

Ideja: Aizliegt kriptovalūtas (sk. 

ideju)  

Apstiprinājumi: 13 

Komentāri: 47 

Ideja: Eiropas mikroshēmu 

izgatavošana (tulkots) (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 110 

Komentāri: 32 

Ideja: Universālie ienākumi 

atvērtā koda uzturētājiem (sk. 

ideju)  

Apstiprinājumi: 52 

Komentāri: 37 

Ideja: “Kickstarter” jābūt vienlīdz 

pieejamam visiem ES iedzīvotājiem 

(sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 99 

Komentāri: 11 

Ideja: Eiropas mikroshēmu 

izgatavošana (tulkots) (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 110 

Komentāri: 32 

Ideja: Vispārīgā datu aizsardzības 

regula. Atteikšanās no personas 

datu vākšanas būtu jāpadara 

vismaz tikpat vienkārša kā to 

pieņemšana (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 92 

Komentāri: 5 

Ideja: Taisnīga digitalizācija (sk. 

ideju)  

Apstiprinājumi: 375 

Komentāri: 32 

 

 Visvairāk apstiprinātās Visvairāk komentētās 

Eiropas demokrātija Ideja: Reformu plāns uz 

iedzīvotājiem balstītai Eiropas 

demokrātijai (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 570 

Komentāri: 53 

Ideja: Mums ir vajadzīga kopēja 

Eiropas valoda (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 108 

Komentāri: 167 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/99200
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/477
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
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Ideja: Kopā – spēcīgāki. 

Demokrātiska Eiropas federācija 

(sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 496 

Komentāri: 133 

Ideja: Kopā – spēcīgāki. 

Demokrātiska Eiropas federācija 

(sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 496 

Komentāri: 133 

Ideja: Patiesas Eiropas vēlēšanas. 

Starptautiski ES mēroga vēlēšanu 

saraksti (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 401 

Komentāri: 95 

Ideja: Tieši ievēlēt Eiropas 

Savienības prezidentu (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 196 

Komentāri: 107 

Ideja: Sociālā progresa protokols 
(sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 367 

Komentāri: 19 

Ideja: Eiropas demokrātija sākas 

ar kopēju valodu. Esperanto 

(tulkots) (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 36 

Komentāri: 101 

Ideja: Labāka lēmumu pieņemšana 

taisnīgākai Eiropai (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 363 

Komentāri: 22 

Ideja: Patiesas Eiropas vēlēšanas. 

Starptautiski ES mēroga vēlēšanu 

saraksti (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 401 

Komentāri: 95 

   

 Visvairāk apstiprinātās Visvairāk komentētās 

Migrācija Ideja: Kopēja migrācijas un 

patvēruma politika, kuras pamatā ir 

tiesību ievērošana un vienlīdzīga 

attieksme (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 373 

Komentāri: 26 

Ideja: Vairs nekādas imigrācijas 

no valstīm ārpus ES vai valstīm, 

kas nav pirmās pasaules valstis 
(sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 101 

Komentāri: 110 

Ideja: Vairs nekādas imigrācijas no 

valstīm ārpus ES vai valstīm, kas 

nav pirmās pasaules valstis (sk. 

ideju)  

Apstiprinājumi: 101 

Komentāri: 110 

Ideja: Nesankcionētu patvēruma 

meklētāju/migrantu izraidīšana  

(tulkots) (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 37 

Komentāri: 89 

Ideja: Migrācija un integrācija (sk. 

ideju)  

Apstiprinājumi: 68 

Komentāri: 65 

Ideja: Migrācija un integrācija 
(sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 68 

Komentāri: 65 

Ideja: Izraidīšana no ES (tulkots) 
(sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 65 

Komentāri: 37 

Ideja: Izraidīšana no ES (tulkots) 
(sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 65 

Komentāri: 37 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13862
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1997
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13863
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
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Ideja: LYMEC redzējums par 

politiskajām prioritātēm – 

patvērums un migrācija (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 62 

Komentāri: 1 

Ideja: Piešķirt britiem, kuri dzīvo 

kādā ES valstī, ES mēroga tiesības 
(sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 14 

Komentāri: 35 

 

 

 Visvairāk apstiprinātās Visvairāk komentētās 

Izglītība, kultūra, jaunatne un 

sports 

Ideja: ES ir jāuzlabo valodu 

apguve (sk. ideju)   

Apstiprinājumi: 469 

Komentāri: 88 

Ideja: ES ir jāuzlabo valodu 

apguve (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 469 

Komentāri: 88 

Ideja: Jaunieši. ES nevar finansēt 

nestabilitāti (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 361 

Komentāri: 13 

Ideja: Valodu mācīšana Eiropā 

(tulkots) (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 151 

Komentāri: 75 

Ideja: Mūžizglītībai un tiesībām uz 

apmācību jākļūst par realitāti 

ikvienam Eiropā (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 353 

Komentāri: 14 

Ideja: Priecīgāki valodu apguvēji, 

veiksmīgāki valodu skolotāji 

(tulkots) (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 101 

Komentāri: 63 

Ideja: Nodarbība par Esperanto 

Eiropas Savienības skolēniem (sk. 

ideju)  

Apstiprinājumi: 186 

Komentāri: 46 

Ideja: Esperanto – starptautiskā 

palīgvaloda (sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 83 

Komentāri: 57 

 

Ideja: Eiropas izglītības plāns. 

Ieguldīt augstas kvalitātes izglītībā 

un mūžizglītībā visiem ES līmenī 
(sk. ideju)  

Apstiprinājumi: 175 

Komentāri: 47 

Ideja: Nodarbība par Esperanto 

Eiropas Savienības skolēniem (sk. 

ideju)  

Apstiprinājumi: 186 

Komentāri: 46 

 

 

 Visvairāk apstiprinātās Visvairāk komentētās 

Citas idejas Ideja: Esperanto oficiāla atzīšana 

par vienu no ES iedzīvotāju 

valodām (sk. ideju) 

Apstiprinājumi: 307 

Komentāri: 135 

Ideja: Esperanto – kopēja neitrāla 

valoda, kas ir viegli apgūstama un 

kas ir instruments vienotākas 

Eiropas Savienības izveidei (sk. 

ideju) 

Apstiprinājumi: 248 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
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Komentāri: 229 

Ideja: Esperanto – kopēja neitrāla 

valoda, kas ir viegli apgūstama un 

kas ir instruments vienotākas 

Eiropas Savienības izveidei (sk. 

ideju) 

Apstiprinājumi: 248 

Komentāri: 229 

Ideja: Esperanto oficiāla atzīšana 

par vienu no ES iedzīvotāju 

valodām (sk. ideju) 

Apstiprinājumi: 307 

Komentāri: 135 

Ideja: Federāla Eiropas republika 

(sk. ideju) 

Apstiprinājumi: 140  

Komentāri: 19 

Ideja: Eiropas karoga apsveikumi 

(tulkots) (sk.ideju) 

Apstiprinājumi: 0 

Komentāri: 120 

Ideja: Federāla Eiropas republika 

(sk. ideju) 

Apstiprinājumi: 120 

Komentāri: 80 

Ideja: Federāla Eiropas republika 

(sk. ideju) 

Apstiprinājumi: 120 

Komentāri: 80 

Ideja: Pārtrauksim saistīt Eiropas 

pilsonību ar nacionālo valstu 

pilsonību. Dosim cilvēkiem iespēju 

iegūt Eiropas pasi (sk. ideju) 

Apstiprinājumi: 115 

Komentāri: 18 

Ideja: Izvēlieties oficiālo žargonu 
(sk. ideju) 

Apstiprinājumi: 13 

Komentāri: 72 

 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/48412
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/245
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Šajā ziņojumā sniegtajai analīzei izmantota metrika, kas 

gūta no tiešraides platformas, kurā dati tiek regulāri 

atjaunināti pat visā pētniecības grupas datu analīzes laikā.   

Galvenie kvantitatīvajai analīzei izmantotie rādītāji ir 

šādi:  

 Skaitliskie dati par idejām, ko augšupielādējuši 

dalībnieki, neatkarīgi no tā, vai tie ir indivīdi vai 

organizācijas pārstāvji. Skaitliskus datus veido 

ideju skaits – kopumā un dažādu tematu ietvaros. 

 Skaitliskie dati par apstiprinājumiem: šie 

apstiprinājumi ir līdzīgi kā “patīk / piekrīt” 

sociālajos medijos. Tie palīdz norādīt uz 

dalībnieku interesi un vispārēju atbalstu idejai, 

vienlaikus nesniedzot norādes par iebildumiem 

pret to. Tāpēc apstiprinājumu skaits pats par sevi 

nav rādītājs, kas liecina par vispārēju atbalstu 

idejai, bet tikai viens no daudziem aspektiem, ko 

ņem vērā, analizējot platformā sniegtos viedokļus. 

Skaitliskus datus veido apstiprinājumu skaits – 

kopumā, dažādu tematu ietvaros un saistībā ar 

konkrētu ideju (izmanto arī ideju uzskaitīšanai pēc 

apstiprinājumu skaita). 

 Skaitliskie dati par dalībnieku komentāriem: 

analīze aptver arī dalībnieku komentāru apjomu 

par citu sniegtajām idejām, jo tie norāda uz aktīvas 

iesaistīšanās līmeni attiecībā uz ideju. Satura ziņā 

komentāri var attiekties uz dažādām atsauksmēm, 

sākot no neitrālām, beidzot ar piekrītošām vai 

II PIELIKUMS. 
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stingri noraidošām. Tas ir atspoguļots kvalitatīvajā 

analīzē (sk. turpmāk). Skaitliskos datus veido 

komentāru skaits – kopumā, dažādu tēmu ietvaros 

un saistībā ar konkrētu ideju (izmanto arī ideju 

uzskaitīšanai pēc komentāru skaita).  

 Skaitliskie dati par pasākumiem: dalībnieki var 

izveidot pasākumus platformā un augšupielādēt 

pasākumu pārskatus. Skaitliskos datus veido 

pasākumu skaits – kopumā un dažādu tematu 

ietvaros. 

 Sociāldemogrāfiskie dati (anonimizēti): Pirms 

viedokļa sniegšanas platformā dalībniekiem ir 

jānorāda sava dzīvesvietas valsts, izglītība, 

vecums, dzimums un nodarbinātības statuss. Datus 

apstrādā anonīmi. Tā kā šo informāciju sniedz 

brīvprātīgi (pašreiz to sniedz aptuveni 75 % 

dalībnieku), par dalībnieku profilu var sniegt 

ierobežotu informāciju. Dalībnieki īpaši nelabprāt 

sniedz informāciju par savu nodarbošanos, 

izglītību un dzīvesvietas valsti. Organizācijas var 

norādīt tikai dzīvesvietas valsti.  

Ziņojumā galvenā uzmanība ir pievērsta kvalitatīvajai 

analīzei, pamatojoties uz idejām un komentāriem nolūkā 

sniegt pārskatu par platformas saturu. Tēmas un dažos 

gadījumos arī apakštēmas ir noteiktas iepriekš noteiktos 

tematos. 

Praksē ar datorizētas grupēšanas rīka palīdzību pētnieku 

grupa ir veikusi visu ierosināto ideju manuālu tekstuālo 

analīzi un grupēšanu katra temata ietvaros. Lai atbalstītu šo 

darbu, platformā pieejamais saturs tika apstrādāts ar 

automatizētu teksta analīzes sistēmu, kas tika izmantota, lai 

palīdzētu analītiķiem izprast lielus ievadītā teksta apjomus. 

Tā ļauj grupēt (klasterizēt) viedokļus dažādās valodās un 

meklēt līdzīgu saturu visā platformā un dažādās valodās. 

Analītiķi izmanto teksta analīzes sistēmu, lai atvieglotu 

daudzvalodu satura analīzi un ērtāk identificētu līdzīgas 

idejas vairākkārtēju atkārtošanos dažādos tekstos. Tas 

palīdz novērtēt identificētās tēmas vai apakštēmas 

sastopamības līmeni. Teksta analīzes sistēma izvērtē tikai 

platformā iesniegto saturu. Tas ietver pseidonimizētas 

atbildes uz sociāldemogrāfisko anketu, ko izmanto, lai 

apkopotu sociāldemogrāfiskos datus, un citu platformā 

iesniegto saturu (idejas, komentāri un apstiprinājumi) 

(tostarp saistītos metadatus, piemēram, ievades laiku).  Pēc 

tam pētniecības grupa ir izlasījusi idejas un komentārus 

identificētajā kopā, kā arī pasākumu aprakstus un to 

ziņojumus, lai sniegtu kopsavilkumu par kopīgajām tēmām 

un iespējamām apakštēmām, atzīmējot arī atšķirības un 

iespējamos domstarpību aspektus komentāru sadaļās.  

Šīs kvalitatīvās pieejas galvenais mērķis ir ne tikai reģistrēt 

tēmas vai idejas, kas platformā piesaista vislielāko 

uzmanību, bet arī reģistrēt ideju plašumu un daudzveidību, 

kas attiecas uz vienu tematu. Ja vairākas platformā 

iesniegtās idejas praksē ir vienas un tās pašas idejas vai 

apakštēmas izpausme, kopsavilkumā tiek sniegtas 

kvalitatīvas norādes par to, atsaucoties uz “atkārtotu” vai 

“nozīmīgu” ideju vai apakštēmu. 

Kopsavilkumos ir iekļautas arī saites uz ilustratīvām idejām 

vai pasākumiem, kuros aprakstīts konkrēts priekšlikums vai 

sniegts labs kopsavilkums par identificētās tēmas vai 

apakštēmas vispārējo argumentu.  

Analizējot notikumus, pētniecības grupa galveno uzmanību 

pievērš slēgtiem pasākumiem, sniedzot ziņojumu par 

pasākumu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta konsultatīvajiem 

pasākumiem ar lielāku līdzdalību un apspriešanos, lai 

iekļautu to iedzīvotāju balsis un viedokļus, kuri citādi 

nepiedalītos digitālajā platformā. 

Temata iedalījums tēmās un apakštematos vai idejās ir 

vizuāli attēlots attiecīgajā ideju kartē. 
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