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PANEĻDISKUSIJĀ PIEŅEMTIE IETEIKUMI (JĀIZSKATA
PLENĀRSĒDĒ)

1. tēma. Tiesību ievērošana un nediskriminēšana

1.1. apakštēma. Nediskriminēšana / 1.2. apakštēma. Dzimumu līdztiesība

1. “Iesakām ES noteikt diskriminācijas novēršanas kritērijus darba tirgū
(kvotas jauniešiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem, sievietēm, minoritātēm). Ja
uzņēmumi izpildīs kritērijus, tie saņems subsīdijas vai nodokļu atlaides”.
Iesakām uzlabot darbinieku informētību šādos jautājumos:

● pārvalstiskas un valsts iestādes (piemēram, arodbiedrības);
● mehānismi, kas nodrošina, ka uzņēmumi ievēro spēkā esošos

noteikumus par nediskriminēšanu darba vietā;
● kvalifikācijas programmas sociālajām grupām, kas cieš no

diskriminācijas darba tirgū (jaunieši, vecāka gadagājuma cilvēki, sievietes,
minoritātes).

Iesakām pieņemt divpakāpju ES tiesību aktu. Pirmkārt, piešķirt subsīdijas, lai
pieņemtu darbā darbiniekus no konkrētām kategorijām, kas ir pakļautas
diskriminācijai. Otrkārt, tiesību aktā būtu jānosaka, ka darba devējiem ir
pienākums šādas grupas nodarbināt uz minimālo laikposmu.

Tas ir tāpēc, ka ES ir jāsaglabā līdzsvars starp brīvā tirgus interesēm un
neaizsargātu kategoriju aizsardzību, kuras būtu likumīgi jāaizsargā.
Neviendabīgas grupas uzņēmumiem ir vēlamas, jo tās sniedz dažādas
kvalifikācijas. Ir jānodrošina subsīdijas kā papildu stimuls uzņēmumiem.

2. “Iesakām ES izveidot stimulu programmu, kas veicinātu cenas ziņā
pieņemamu bērnudārzu un rotaļu laukumu izveidi lielos un mazos
uzņēmumos. Kopīgas iekārtas ir arī laba iespēja mazākiem uzņēmumiem, lai
saņemtu subsīdiju.
Iesakām ES likt uzņēmumiem veidot bērnudārzus proporcionāli darbinieku
skaitam”.
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To iesakām tāpēc, ka ģimenes un profesionālās dzīves apvienošana uzlabo darba
rezultātus, samazina bezdarbu un ļauj vecākiem, jo īpaši sievietēm, turpināt
karjeru. Uzsverot sociālo dimensiju, ierosinātais risinājums garantē bērnu
drošību un mazina vecāku satraukumu.

1.3. apakštēma. Cilvēktiesību un dabas un dzīvnieku tiesību aizsardzība

3. “Iesakām aizsargāt dzīvnieku labturību un ilgtspēju lauksaimniecībā, grozot
Direktīvu 98/58/EK par lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku aizsardzību. Ir
jānosaka sīkāk izklāstīti minimālie kritēriji. Tiem jābūt konkrētiem,
izmērāmiem un noteiktiem laikā. Minimālie kritēriji jānosaka tā, lai
paaugstinātu dzīvnieku labturības standartus un vienlaikus veicinātu
pārkārtošanos uz klimata un vides ilgtspēju un ekoloģisku lauksaimniecību”.

Mēs kā iedzīvotāji uzskatām, ka ir svarīgi, lai Eiropas Savienībā tiktu saskaņoti
stingrāki minimālie standarti attiecībā uz dzīvnieku audzēšanu. Apzināmies, ka
pārkārtošanās varētu radīt problēmas dažās lauksaimniecības nozarēs, kas gūst
labumu no subsīdijām, un tajās, kas pāriet uz ekoloģisku un ilgtspējīgu
lauksaimniecību. Tomēr uzskatām, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka šī
pārkārtošanās notiek.

4. “Iesakām veicināt videi un klimatam nekaitīgāku lauksaimniecību Eiropā un
visā pasaulē, piemērojot nodokļus visām negatīvajām emisijām, pesticīdiem,
pārmērīgai ūdens izmantošanai utt., pamatojoties uz radīto slogu videi.
Muitas nodokļiem visām lauksaimniecības precēm, ko importē ES, ir jālikvidē
to trešo valstu konkurences priekšrocības, kurās ir atšķirīgi standarti nekā ES.
Lai veicinātu dzīvniekiem labvēlīgu lauksaimniecību, iesakām piemērot
nodokli emisijām, kas rodas, pārvadājot dzīvniekus lielos attālumos”.

Uzskatām, ka ar šādas sistēmas izveidi ir iespējams atbalstīt pārkārtošanos uz
klimatam un videi nekaitīgu lauksaimniecību.

5. “Pašreizējā daudzo viltus ziņu kontekstā iesakām veicināt neatkarīgāku,
objektīvāku un līdzsvarotāku atspoguļojumu medijos: 1) ES līmenī izstrādājot
direktīvu par minimālajiem standartiem attiecībā uz mediju neatkarību; 2) ES
līmenī veicinot mediju kompetences veidošanu visiem iedzīvotājiem”.

ES ir jāizstrādā direktīva, lai nodrošinātu mediju neatkarību un vārda brīvību.
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6. “Iesakām pārtraukt subsidēt lauksaimniecības produktu masveida ražošanu,
ja tā neveicina pārkārtošanos uz klimata un vides ziņā ilgtspējīgu un ekoloģisku
lauksaimniecību. To aizstājot, iesakām novirzīt subsīdijas, lai atbalstītu
ilgtspējīgu pārkārtošanos”.

Tiecoties nodrošināt atbilstību jaunajiem minimālajiem dzīvnieku labturības
standartiem, subsīdijas būtu jānovirza saimniecībām, kas ir pārkārtošanās
posmā, nevis veicot masveida lauksaimniecības subsidēšanu.

1.4. apakštēma. Tiesības uz privātumu

7. “Iesakām persondatus apstrādājošo vienību licencēšanu ES līmenī. Šādas
vienības būtu arī jāpakļauj neatkarīgai un ārējai ikgadējai datu aizsardzības
revīzijai. Tās ir jāsoda par datu aizsardzības pārkāpumiem proporcionāli to
gada apgrozījumam un stingrāk nekā saskaņā ar pašreizējo regulējumu.
Licence ir jāanulē pēc diviem secīgiem pārkāpumiem un uzreiz pēc nopietna
pārkāpuma”.

To visu iesakām, jo pašreizējie noteikumi (Vispārīgā datu aizsardzības regula) nav
pietiekami, kā arī vienības ir labāk jāuzrauga un jāsoda, lai nodrošinātu, ka tās
nepārkāpj datu aizsardzības un privātuma tiesības.

8. “Iesakām stiprināt ES kompetenci šādās jomās: 1) datu aizsardzība, izglītība;
(2) datu aizsardzība un izpratnes veicināšana un 3) nepilngadīgu personu
persondatu aizsardzība. Iesakām Vispārīgajā datu aizsardzības regulā paredzēt
skaidrākus un stingrākus noteikumus par nepilngadīgu personu persondatu
apstrādi, tostarp piekrišanas noteikumus, vecuma pārbaudi un likumisko
aizbildņu kontroli. Iesakām arī ieviest Vispārīgajā datu aizsardzības regulā
īpašu kategoriju attiecībā uz sensitīviem nepilngadīgo datiem (piemēram,
sodāmība, veselības informācija, kailums), lai nepilngadīgie būtu aizsargāti
pret jebkāda veida ļaunprātīgu izmantošanu un diskrimināciju”.

Šis ieteikums ir vajadzīgs, jo nepilngadīgie ir īpaši neaizsargāti pret datu
aizsardzības un privātuma pārkāpumiem, un pašreiz sabiedrība kopumā, jo īpaši
nepilngadīgie, skolotāji un likumiskie aizbildņi, nav pietiekami informēti par datu
aizsardzību. Viņiem visiem ir jāiemācās, kā izmantot ar datiem saistītus
tiešsaistes un bezsaistes pakalpojumus un kā aizsargāt bērnu tiesības uz
privātumu. Turklāt likumiskie aizbildņi bieži vien var piekrist bērnu datu
apstrādei bez pilnīgas izpratnes vai informētības, un bērni var viltot vecāku
piekrišanu. Visbeidzot, šis ieteikums ir vajadzīgs, jo, neraugoties uz tā būtisko
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nozīmīgumu, ES mērogā nav pienācīgas kampaņas, lai informētu par datu
aizsardzību, kas būtu īpaši vērsta uz nepilngadīgajiem, likumiskajiem aizbildņiem
un skolotājiem.

9. “Iesakām ieviest standartizētu privātuma politiku un viegli saprotamas, īsas
un lietotājam ērtas piekrišanas veidlapas, kurās būtu skaidri norādīts, kāda
datu apstrāde noteikti ir nepieciešama un kāda nav obligāta. Iesakām padarīt
piekrišanas atcelšanu vienkāršu, ātru un pastāvīgu. Iesakām aizliegt
struktūrām ierobežot savus pakalpojumus vairāk nekā nepieciešams, ja nav
sniegta piekrišana neobligātu datu apstrādei”.

To iesakām tāpēc, ka pašreizējie ES noteikumi nav pietiekami precīzi, piekrišanas
atsaukšana ir ilgstoša, īslaicīga un sarežģīta, un struktūras nav ieinteresētas
piedāvāt savus pakalpojumus iedzīvotājiem, kuri vēlas izmantot savas datu
aizsardzības tiesības.

2. tēma: Demokrātijas un tiesiskuma aizsardzība

2.1. apakštēma. Tiesiskuma aizsardzība

10. “Iesakām grozīt Nosacītības regulu ((ES, Euratom) 2020/2092, pieņemta
2020. gada 16. decembrī), lai tā attiektos uz visiem tiesiskuma pārkāpumiem,
nevis tikai uz pārkāpumiem, kas ietekmē ES budžetu”.

Nosacītības regula ļauj apturēt ES līdzekļu piešķiršanu dalībvalstīm, kas neievēro
tiesiskuma principu. Tomēr saskaņā ar pašreizējo redakciju tā attiecas tikai uz
pārkāpumiem, kas ietekmē vai var ietekmēt ES budžetu. Turklāt pašreizējā
Nosacītības regulas redakcija vairāk aizsargā ES budžetu un ES iestādes, nevis
attiecīgo dalībvalstu iedzīvotājus. Tāpēc iesakām mainīt spēkā esošo regulas
tekstu, lai tas attiektos uz visiem tiesiskuma pārkāpumiem.

11. „Iesakām ES pēc ikgadējā tiesiskuma ziņojuma publicēšanas (Komisijas
mehānisms, lai uzraudzītu, kā dalībvalstis ievēro tiesiskumu) organizēt
ikgadējas konferences par tiesiskumu. Dalībvalstīm būtu jābūt pienākumam
uz konferenci nosūtīt sociāli daudzveidīgas valstu delegācijas, kurās būtu gan
iedzīvotāji, gan ierēdņi”.

Konference veicinātu ES iedzīvotāju dialogu par tiesiskuma jautājumiem, kā arī
dialogu starp iedzīvotājiem un ekspertiem, kuri izstrādā ikgadējos tiesiskuma
ziņojumus. Mēs ticam, ka savstarpējas atzinības un dalīšanās gaisotnē dalībnieki
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var pārņemt paraugprakses un idejas, lai tās izmantotu savā mītnes zemē.
Turklāt konference informētu un sniegtu izpratni par tiesiskuma principu, kā arī
par secinājumiem un procesu, kas ir pamatā ikgadējam tiesiskuma ziņojumam.
Tā arī piesaistītu mediju uzmanību un ļautu iedzīvotājiem dalīties pieredzē un to
salīdzināt ar ziņojumā izklāstītajiem secinājumiem.

2.2. apakštēma. Demokrātijas aizsardzība un stiprināšana / 2.4. apakštēma.
Mediji un dezinformācija

12. „Iesakām ES stingrāk piemērot konkurences noteikumus mediju nozarē, lai
nodrošinātu mediju plurālisma aizsardzību visās dalībvalstīs. ES būtu jānovērš
lieli mediju monopoli un politiski iecelšanas procesi mediju elementu valdēs.
Arī iesakām gaidāmajā ES tiesību aktā par mediju brīvību ietver noteikumus
par to, kā novērst to, ka politiķiem pieder mediju elementi vai ka viņiem ir
spēcīga ietekme uz to saturu”.

To iesakām, jo ES konkurences noteikumu izpilde veicina plurālistisku mediju
vidi, kurā iedzīvotājiem ir izvēle. Tā kā Komisija pašreiz izstrādā tiesību aktu
(Mediju brīvības akts) par ES mediju tirgus integritāti, šim tiesību aktam būtu
jāatspoguļo arī tas, ka mediju elementi nedrīkst būt politiķu īpašumā vai pakļauti
politiķu ietekmei.

2.3. apakštēma. Drošība

13. “Iesakām ES iestādēm uzņemties lielāku lomu, izmantojot visus to rīcībā
esošos instrumentus, tostarp valstu kiberdrošības centrus un Eiropas
Savienības Kiberdrošības aģentūru (ENISA), lai aizsargātu indivīdus,
organizācijas un iestādes pret jauniem apdraudējumiem, ko rada
kiberdrošības pārkāpumi un mākslīgā intelekta izmantošana noziedzīgos
nolūkos. Mēs arī iesakām ES un tās aģentūru direktīvas pareizi īstenot un
izplatīt visās dalībvalstīs”.

To iesakām, jo iedzīvotāji jūtas bezpalīdzīgi un nav informēti par to, ko Eiropas
Savienība dara, lai šādu apdraudējumu novērstu. To iesakām, jo šis
apdraudējums rada ievērojamus riskus valstu un Eiropas drošībai. To iesakām,
jo Eiropai ir jābūt patiesi inovatīvai šajā jomā.

14. “Iesakām Eiropas Savienībai attiecībās ar ārvalstīm vispirms stiprināt
kopējas demokrātiskās vērtības savā teritorijā. To iesakām, jo tikai tad Eiropas
Savienība var būt mūsu demokrātiskā modeļa vēstniece valstīs, kuras ir
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gatavas un vēlas to īstenot, izmantojot diplomātiju un dialogu”.

To iesakām, jo mums ir jāparaugās uz sevi, pirms skatāmies uz citiem. Jo Eiropa
var un tai vajadzētu atbalstīt dalībvalstis to demokrātijas stiprināšanā. Tāpēc, ka
mēs aizsargājam paši sevi, arī rādot piemēru un atbalstot ārvalstu centienus
virzībā uz demokrātiju.

3. tēma. ES reformēšana

3.1. apakštēma. Institucionālā reforma

15. “Iesakām mainīt ES iestāžu nosaukumus, lai precizētu to funkcijas.
Piemēram, Eiropas Savienības Padomi varētu saukt par Eiropas Savienības
Senātu. Eiropas Komisiju varētu saukt par Eiropas Savienības Izpildkomiteju”.

To iesakām, jo iedzīvotājiem pašreiz ir grūti saprast katras Eiropas Savienības
iestādes uzdevumus un funkcijas. To nosaukumi neatspoguļo veiktos
uzdevumus. Nevar gaidīt, ka iedzīvotāji atšķirs Eiropas Savienības Padomi no
Eiropadomes un Eiropas Padomes. Ir svarīgi nepieļaut pārklāšanos.

16. “Iesakām pieņemt Eiropas Parlamenta vēlēšanu tiesību aktu, kurā būtu
saskaņoti vēlēšanu nosacījumi (balsošanas vecums, vēlēšanu datums, prasības
vēlēšanu iecirkņiem, kandidāti, politiskās partijas un to finansējums). Eiropas
pilsoņiem vajadzētu būt tiesībām balsot par dažādām Eiropas Savienības
līmeņa partijām, no kurām katrā ir kandidāti no vairākām dalībvalstīm.
Pietiekamā pārejas periodā pilsoņi joprojām varētu balsot gan par
nacionālajām, gan transnacionālajām partijām”.

To iesakām, jo Eiropas Savienībai ir jāveido vienotības sajūta, ko varētu panākt
ar patiesi vienotām Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Šādas kopējas vēlēšanas liks
Eiropas Parlamenta deputātiem uzņemties atbildību un koncentrēs vēlēšanu
kampaņu uz kopīgiem Eiropas tematiem.

3.2. apakštēma. Lēmumu pieņemšana

17. “Iesakām izveidot tiešsaistes platformu, kurā iedzīvotāji varētu atrast un
pieprasīt informāciju ar pārbaudītiem faktiem. Platforma būtu skaidri jāsaista
ar ES iestādēm, tai jābūt strukturētai pēc tematiem un jābūt viegli
piekļūstamai (piemēram, pa tālruņa palīdzības līniju). Iedzīvotājiem vajadzētu
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būt iespējai uzdot svarīgus jautājumus ekspertiem (piemēram, akadēmiķiem,
žurnālistiem) un saņemt ar faktiem pamatotas atbildes un avotus”.

Brīva piekļuve faktiskai informācijai ir ārkārtīgi svarīga mūsu sabiedrībai, lai
iedzīvotāji būtu labi informēti un aizsargāti pret viltus ziņām un dezinformāciju.
Mums ir vajadzīgs uzticams un neatkarīgs informācijas avots, kuru neietekmē
politiskās, ekonomiskās un valstu intereses. Turklāt platforma var veidot tiltu
(t. i., tiešas attiecības) starp iedzīvotājiem un ES.

18. “Iesakām izņēmuma gadījumos rīkot ES mēroga referendumu par
jautājumiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi visiem Eiropas iedzīvotājiem.
Referendums būtu jāierosina Eiropas Parlamentam, un tam vajadzētu būt
juridiski saistošam”.

ES iedzīvotājiem būtu jāspēj tiešāk ietekmēt svarīgus lēmumus ES mēroga
jautājumos. Tomēr referendumi būtu jārīko tikai izņēmuma gadījumos, jo to
izmaksas ir pārāk augstas, lai tos rīkotu regulāri. Apzināmies, ka saistībā ar šo
ieteikumu varētu būt nepieciešamas izmaiņas Līgumā un valstu konstitūciju
pielāgošana.

19. “Iesakām izveidot daudzfunkcionālu digitālo platformu, kurā pilsoņi var
balsot tiešsaistes vēlēšanās un aptaujās. Pilsoņiem vajadzētu būt iespējai
pamatot savu balsojumu par svarīgiem jautājumiem un tiesību aktu
priekšlikumiem, ko iesniegušas ES iestādes. Platformai jābūt drošai, plaši
piekļūstamai un labi pamanāmai ikvienam pilsonim”.

Platformas mērķis ir palielināt līdzdalību Eiropas politikā un atvieglot pilsoņu
piekļuvi konsultāciju un balsošanas procesiem. Pašreizējie instrumenti un
procesi nav pietiekami pamanāmi, tāpēc mums ir vajadzīgs jauns integrēts
instruments šīm dažādajām funkcijām. Lielāka līdzdalība ļauj pieņemt labākus
lēmumus, vairot Eiropas iedzīvotāju uzticību un kopumā uzlabot Eiropas
Savienības darbību.

20. “Iesakām atkārtoti izvērtēt balsošanas sistēmas ES iestādēs,
koncentrējoties uz jautājumu par vienbalsīgu balsošanu. Balsošanas “svars” ir
jāaprēķina taisnīgi, lai tiktu aizsargātas mazo valstu intereses”.

Vienbalsīgs balsojums rada ievērojamu izaicinājumu lēmumu pieņemšanai ES.
Lielais dalībvalstu skaits ļoti apgrūtina vienošanās panākšanu. Vajadzības
gadījumā būtu jāmaina Eiropas Līgumi, lai risinātu jautājumu par vienprātību.
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3.3. apakštēma. Ciešāka integrācija

21. “Iesakām ES veikt publiskus ieguldījumus, lai radītu piemērotas darbvietas
un uzlabotu un saskaņotu dzīves kvalitāti visā ES, starp dalībvalstīm un
dalībvalstīs (t. i., reģionālā līmenī). Īstenojot publiskos ieguldījumus, ir
jānodrošina uzraudzība, pārredzamība un efektīva saziņa ar iedzīvotājiem, kā
arī jāļauj iedzīvotājiem izsekot visam ieguldījumu procesam. Ieguldījumi dzīves
kvalitātē ietver izglītību, veselības aprūpi, mājokļus, fizisko infrastruktūru,
vecu cilvēku un cilvēku ar invaliditāti aprūpi, ņemot vērā katras dalībvalsts
vajadzības. Ar papildu ieguldījumiem būtu jācenšas radīt labu līdzsvaru starp
atbilstošu darba un personīgo dzīvi, lai nodrošinātu veselīgu dzīvesveidu”.

To iesakām, jo dzīves līmeņa saskaņošana visā ES uzlabos ekonomisko progresu
ES un veicinās vienotu ES. Tas ir viens no pamatrādītājiem turpmākai ES
integrācijai. Lai gan daži no šiem mehānismiem jau ir ieviesti, mēs uzskatām, ka
vēl ir daudz darāmā.

22. “Iesakām izveidot kopēju pamatu visām dalībvalstīm, ņemot vērā
ekonomiskos rādītājus un dzīves kvalitātes rādītājus, ar vienādām iespējām un
visiem esot vienā un tajā pašā līmenī, lai radītu kopēju ekonomikas struktūru.
Ir svarīgi, lai kopēja pamata izveidē tiktu ievērots skaidrs un reāls grafiks, ko
pēc ekspertu ieteikuma nosaka iestādes. Būtu jākonsultējas arī ar ekspertiem
par to, kādai šādai kopējai ekonomikas struktūrai būtu jābūt. Būtiski ir arī tas,
ka rādītāji, kas nosaka kopējo pamatu, tiek noteikti sīkāk, izmantojot ekspertu
palīdzību”.

To iesakām, jo taisnīga ES ļaus veidot vienotāku Eiropu. Lai nodrošinātu
taisnīgumu, mums ir jāpiedāvā vienlīdzīgas iespējas un kopējs pamats visai ES.
Kopēju ekonomikas struktūru var izveidot tikai tad, ja ir izveidots kopējs pamats.

23. “Iesakām aplikt ar nodokli lielos uzņēmumus un lielo uzņēmumu
ienākumus, lai veicinātu publiskos ieguldījumus, un izmantot šo nodokli, lai
ieguldītu katras valsts izglītībā un attīstībā (pētniecībā un izstrādē,
stipendijās — Erasmus u. c.). Būtiski ir arī koncentrēties uz nodokļu oāžu
likvidēšanu ES”.

To iesakām, lai palīdzētu novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un
nodokļu oāžu izveidi, kā arī veicinātu tiesību aktu ievērošanu.
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4. tēma. Eiropas identitātes veidošana

4.1. apakštēma. Izglītība demokrātijas jautājumos

24. “Iesakām izglītībā par demokrātiju Eiropas Savienībā tiekties uzlabot un
sasniegt zināšanu minimumu visās dalībvalstīs. Šādai izglītībai cita starpā būtu
jāietver demokrātiski procesi un vispārīga informācija par ES, kas būtu jāmāca
visās ES dalībvalstīs. Šī izglītība būtu jāpapildina ar dažādu jēdzienu kopumu,
mācot demokrātisko procesu, kam būtu jābūt saistošam un vecumam
atbilstošam”.

Šis ieteikums un to pamatojošie iemesli ir svarīgi, jo tā īstenošana veicinātu
saskaņotāku un demokrātiskāku dzīvi Eiropas Savienībā. Pamatojums ir šāds:
jaunieši tiktu izglītoti par demokrātiskajiem procesiem; šāda izglītošana varētu
ierobežot populismu un dezinformāciju sabiedriskajās debatēs; tiktu samazināta
diskriminācija; un iedzīvotāji tiktu izglītoti un iesaistīti demokrātijā vairāk par
vienkāršu pienākumu balsot.

25. “Iesakām turpināt attīstīt, uzlabot un padarīt piekļūstamākas pašreizējās
un jaunās tulkošanas tehnoloģijas, piemēram, mākslīgo intelektu, lai mazinātu
valodas barjeras un stiprinātu kopējo identitāti un demokrātiju Eiropas
Savienībā”.

Šis ieteikums un to pamatojošie iemesli ir svarīgi, jo tā īstenošana palīdzēs veidot
kopēju Eiropas identitāti, uzlabojot saziņu starp visu dalībvalstu iedzīvotājiem.

26. “Iesakām pārbaudāmu informāciju padarīt viegli piekļūstamu
iedzīvotājiem saprotamā veidā, izmantojot mobilo ierīču lietotni, lai uzlabotu
pārredzamību, sabiedrisko apspriešanu un demokrātiju. Šī lietotne varētu
izplatīt informāciju, piemēram, par tiesību aktiem, apspriedēm ES, izmaiņām
Līgumos u. tml”.

Šis ieteikums un to pamatojošie iemesli ir svarīgi, jo tā īstenošana veicinās saziņu
starp attiecīgo dalībvalstu iedzīvotājiem, izmantojot lietotni, kurai varētu būt
daudz dažādu funkciju. Lietotne būtu jāveido tā, lai tā būtu piemērota visiem, kā
arī lai veicinātu turpmāku zinātkāri un padarītu tehnisko informāciju
piekļūstamāku un saistošāku. Lietotne būtu jāuztver kā papildu avots, kas izplata
informāciju, kuru ES ir oficiāli pārbaudījusi, lai uzlabotu uzticēšanos,
pārredzamību publiskās debatēs un palīdzētu veidot kopēju Eiropas identitāti.
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4.2. apakštēma. Eiropas vērtības un identitāte

27. “Lai stiprinātu Eiropas identitāti, iesakām ES izveidot īpašu fondu gan
īslaicīgai, gan ilgstošai saziņai starp ES iedzīvotājiem tiešsaistē un bezsaistē
(t. i., apmaiņas programmas, paneļdiskusijas, sanāksmes). Dalībniekiem
vajadzētu būt sabiedrības pārstāvjiem no ES, kas ietvertu mērķgrupas,
pamatojoties uz dažādiem kritērijiem, t. i., demogrāfiskajiem,
sociālekonomiskajiem un nodarbošanās kritērijiem. Fonda mērķi ir skaidri
jānosaka, lai stimulētu Eiropas identitāti, un fonds ir regulāri jānovērtē”.

To iesakām, jo šāda veida mijiedarbība ļauj iedzīvotājiem dalīties ar idejām, un
ilgāka apmaiņa ļauj viņiem izprast dažādas kultūras un dalīties pieredzē, tostarp
profesionālajā praksē. ES fonds ir vajadzīgs, jo ir svarīgi, lai tajā varētu piedalīties
ikviens, tostarp tie, kuri parasti nepiedalās.

28. “Iesakām ES veikt ieguldījumus, lai ātri apkarotu dezinformāciju, atbalstot
pašreizējās organizācijas un iniciatīvas, piemēram, ES prakses kodeksu
dezinformācijas jomā un Eiropas Digitālo mediju observatoriju, kā arī līdzīgas
iniciatīvas dalībvalstīs. Pretpasākumi varētu ietvert faktu pārbaudi, izpratnes
veidošanu par dezinformāciju, viegli piekļūstamas statistikas nodrošināšanu,
atbilstīgu sankciju piemērošanu dezinformācijas izplatītājiem, pamatojoties
uz tiesisko regulējumu, un dezinformācijas avotu apkarošanu”.

Šis ieteikums ir svarīgs, jo maldinoša informācija un dezinformācija, kas tiek
izplatīta ES un ārpus tās, rada konfliktus starp ES iedzīvotājiem, polarizē
sabiedrību, apdraud demokrātiju un kaitē ekonomikai. Ņemot vērā temata
sarežģītību, ir nepieciešami ievērojami cilvēkresursi un finanšu resursi.

29. “Iesakām 1) palielināt tiešsaistes un bezsaistes saziņas biežumu starp ES
un tās iedzīvotājiem (t. i., uzdodot iedzīvotājiem tiešus jautājumus par ES
jautājumiem un izveidojot ērti lietojamu platformu, lai nodrošinātu, ka ikviens
iedzīvotājs var sazināties ar ES iestādēm un ES amatpersonām) un 2), lai
nodrošinātu, ka piedzīvotāji var piedalīties ES politikas veidošanas procesā,
paust savu viedokli un saņemt atsauksmes, iesakām izstrādāt hartu, rīcības
kodeksu vai pamatnostādnes ES amatpersonām. Jābūt dažādiem saziņas
veidiem, lai varētu piedalīties ikviens iedzīvotājs”.

To iesakām, jo pastāv vairāki veidi, kā vērsties ES iestādēs (tiešsaistes
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platformas, pārstāvniecības struktūras), taču tie nav zināmi, nav efektīvi un nav
pārredzami. Piekļūstamība dažādās valstīs ievērojami atšķiras. Biežāka un
kvalitatīvāka saziņa radīs ES pilsoniskuma izjūtu.

30. “Iesakām īpašu lomu migrantu integrācijas procesā piešķirt Eiropas
identitātei un vērtībām (t. i., tiesiskumam, demokrātijai un solidaritātei).
Iespējamie pasākumi varētu ietvert programmu izveidi vai pašreizējo (vietējo)
programmu atbalstīšanu, lai veicinātu sociālo mijiedarbību starp migrantiem
un ES iedzīvotājiem vai uzņēmumu iesaistīšanu migrantu integrācijas atbalsta
programmās. Vienlaikus būtu jāuzsāk līdzīgas programmas, lai veicinātu ES
iedzīvotāju izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar migrāciju”.

Šis ieteikums ir svarīgs, jo sociālās mijiedarbības programmas var atbalstīt
migrantus viņu jaunajā dzīvē un ļaut nemigrantiem gūt ieskatu migrantu
ikdienas dzīvē. Ja migranti dzīvo noslēgtās teritorijās, nav iespējams viņus
integrēt valsts un ES sabiedrībā. Ir vajadzīga kopēja politika, jo, tiklīdz migranti
ieceļo ES teritorijā, viņi var doties uz visām ES valstīm. Ir jāatbalsta vietējās
iniciatīvas, jo pašvaldības līdzekļus var izmantot efektīvāk nekā valsts līmenī.

4.3. apakštēma. Informācija par ES

31. “Iesakām ES sniegt vairāk informācijas un ziņu Eiropas iedzīvotājiem. Tai
būtu jāizmanto jebkādi līdzekļi, kas ir nepieciešami, vienlaikus ievērojot
mediju brīvību un neatkarību. Tai būtu jānodrošina mediju elementiem
resursi, kā arī plaša un uzticama informācija par ES darbībām un politiku. ES
būtu jāgarantē, ka valstu un Eiropas mediji vienmērīgi izplata informāciju visās
dalībvalstīs, un būtu jānodrošina, ka dalībvalstis mudina sabiedriskās
raidorganizācijas un sabiedrisko ziņu aģentūras aptvert Eiropas jautājumus”.

To iesakām, jo, pamatojoties uz mūsu personīgo pieredzi un Eirobarometra
datiem, lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju tiek informēti, izmantojot tradicionālos
medijus (presi, radio un televīziju), un šajos kanālos pieejamās informācijas par
ES pašreiz ir ļoti maz. Medijiem, jo īpaši sabiedriskajiem, ir sabiedriskā
pakalpojuma funkcija, tāpēc ziņošana par ES jautājumiem, kas skar Eiropas
iedzīvotājus, ir būtiska un neaizstājama šīs funkcijas izpildei. Iesakām
nodrošināt, ka dažādās dalībvalstīs sniegtā informācija par ES ir vienāda, lai
veicinātu integrāciju un novērstu to, ka informācija par dažādiem jautājumiem
katrā valstī atšķiras. Izmantot pašreizējos mediju kanālus ir praktiskāk un lētāk
nekā izveidot jaunu, un rezultāts ir tāds pats. Pašreizējiem kanāliem ir arī tāda
priekšrocība, ka tie jau ir zināmi iedzīvotājiem. Nevienam nebūtu jāizvēlas starp
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dažādiem kanāliem, lai varētu piekļūt atšķirīgam (valsts vai Eiropas) saturam.

32. “Iesakām ES izveidot un reklamēt daudzvalodu tiešsaistes forumus un
bezsaistes sanāksmes, kurās iedzīvotāji var uzsākt apspriedes ar ES
pārstāvjiem neatkarīgi no tēmas un no izvirzītā jautājuma ģeogrāfiskās
darbības jomas. Šiem tiešsaistes forumiem un bezsaistes sanāksmēm
vajadzētu būt noteiktam īsam termiņam, kurā saņemt atbildes uz
jautājumiem. Visai informācijai par šīm telpām būtu jābūt centralizētai
integrētā oficiālā tīmekļa vietnē ar atšķirīgām funkcijām, piemēram, bieži
uzdoto jautājumu telpa, iespēja dalīties idejās, priekšlikumos vai bažās ar
citiem iedzīvotājiem un mehānisms, lai noteiktu visatbalstītākos jautājumus.
Jebkurā gadījumā piekļuvei būtu jābūt vienkāršai un izklāstītai iedzīvotājiem
saprotamā veidā”.

To iesakām, jo tas radīs tiešu kanālu starp Eiropas iedzīvotājiem un Eiropas
pārstāvjiem, lai kopīgi runātu un iesaistītos, sniedzot iedzīvotājiem vienkāršu
piekļuvi informācijai par ES un uzlabojot viņu informētību par pašreizējo
informāciju. Tā ES kļūs pārredzamāka un atvērtāka un iedzīvotāji varēs dalīties
ar savām problēmām un domām, saņemt atbildes un politiskus risinājumus, kā
arī iesaistīties un dalīties perspektīvās un pieredzē ar citiem iedzīvotājiem.

33. “Iesakām ES iestādēm un pārstāvjiem izmantot saprotamāku valodu un
novērst birokrātisku terminu lietošanu savā saziņā, vienlaikus saglabājot
sniegtās informācijas kvalitāti un saturu. ES būtu arī jāpielāgo informācija, ko
tā iedzīvotājiem sniedz dažādos saziņas kanālos un auditorijas profilos
(piemēram, laikrakstos, televīzijā, sociālajos medijos). ES būtu jāpieliek īpašas
pūles, lai pielāgotu saziņu digitālajiem medijiem, palielinot savas spējas
uzrunāt jauniešus”.

To iesakām, jo saprotama informācija ļaus ES uzrunāt vairāk Eiropas iedzīvotāju,
nevis tikai aktīvākos. Ar īpašiem jauniem un mūsdienīgiem instrumentiem, kas
paredzēti konkrētām mērķauditorijām, iedzīvotāji, jo īpaši jaunieši, kuri nejūtas
tuvi vai piesaistīti ES, labāk izpratīs ES darbības un politiku.

5. tēma. Iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana

5.1. apakštēma. Iedzīvotāju līdzdalība

34. “Iesakām nodrošināt, ka visos ES lēmumu pieņemšanas procesos piedalās
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neatkarīgi iedzīvotāju novērotāji. Būtu jāizveido iedzīvotāju pārstāvju forums
vai pastāvīga struktūra, lai visiem ES iedzīvotājiem kā ES iedzīvotājiem pēc
definīcijas sniegtu būtisku un svarīgu informāciju. Šie iedzīvotāji sadarbotos ar
visiem pārējiem Eiropas iedzīvotājiem, veidojot lejupēju / augšupēju saikni,
kas tālāk attīstītu dialogu starp iedzīvotājiem un ES iestādēm”.

Jo ir acīmredzams, ka iedzīvotāji ir pelnījuši saņemt informāciju par visiem
jautājumiem un pārliecināties, ka politiķi nevar slēpt no iedzīvotājiem kaut ko,
ko viņi negribētu atklāt. Tas mazinātu plaisu starp iedzīvotājiem un ievēlētajiem
pārstāvjiem, radot jaunus uzticības ceļus.

35. “Iesakām ES atsākt apspriedi par Eiropas konstitūciju, lai izstrādātu
konstitūciju, kurā ieguldījumu būtu devuši ES iedzīvotāji. Pilsoņiem vajadzētu
būt iespējai balsot par šādas konstitūcijas izstrādi.  Konstitūcijā, lai novērstu
konfliktu ar dalībvalstīm, par prioritāti būtu jāizvirza cilvēktiesību un
demokrātijas vērtību iekļaušana. Konstitūcijas izstrādē būtu jāņem vērā
iepriekš veiktais darbs, kas tā arī nenoslēdzās ar konstitūcijas izstrādi”.

Jo konstitūcija iesaistītu jauniešus politikā ES līmenī un neitralizētu augošos
nacionālisma spēkus. Jo tas sniegtu vienotu definīciju tam, ko nozīmē
demokrātija Eiropā, un nodrošinātu, ka tā tiek vienlīdzīgi īstenota starp visām
dalībvalstīm. Jo ES ir kopīgas vērtības attiecībā uz demokrātiju un cilvēktiesībām.
Tāpēc tas ļautu iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemšanas procesā un ļautu
iedzīvotājiem justies vairāk piederīgiem ES, jo viņi ir piedalījušies šajā procesā.

36. “Iesakām politiķiem būt atbildīgākiem, pārstāvot iedzīvotājus, kurus viņi ir
ievēlēti pārstāvēt. Jaunieši ir īpaši atsvešināti no politikas un netiek uztverti
nopietni arī tad, ja tiek iekļauti. Taču atsvešinātība ir universāls jautājums, un
visu vecumu cilvēkiem būtu jāiesaistās vairāk nekā pašreiz”.

Jo ir jāatjauno demokrātijas definīcija. Mums sev jāatgādina, kas patiesībā ir
demokrātija. Demokrātijas mērķis ir pārstāvēt iedzīvotājus (ES pilsoņus). Jo
jauniešiem ir apnikuši politiķi, kurus viņi uzskata par eliti, kas nepiekrīt viņu
uzskatiem, un viņi tiem vairs netic. Tieši tāpēc cilvēki ir jāiekļauj vairāk nekā
pašreiz, un tas ir jādara jaunos un saistošos veidos. Izglītības sistēma, sociālie
mediji un visi pārējie mediju veidi šo funkciju varētu veikt visā darbības ciklā un
visās valodās.

5.2. apakštēma. Iedzīvotāju līdzdalība



2. paneļdiskusija, 3. sesija - 15

Eiropas pilsoņu 2. paneļdiskusijas “Eiropas demokrātija / Vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība”

37. “Iesakām ES pārliecinošāk tuvoties iedzīvotājiem — tas nozīmē dalībvalstu
iesaistīšanu iedzīvotāju līdzdalības veicināšanā ES. ES būtu jāveicina
iedzīvotāju līdzdalības mehānismu izmantošana, izstrādājot mārketinga un
reklāmas kampaņas. Valsts un pašvaldību pienākums ir iesaistīties šajā
procesā. ES būtu jāgarantē līdzdalības demokrātijas platformu efektivitāte”.

To iesakām, jo pašreizējā platforma ir jāpadara spēcīgāka un efektīvāka: ir
jāuzlabo iedzīvotāju atgriezeniskā saite ar ES un otrādi. ES nav pietiekami daudz
debašu ne starp iedzīvotājiem, ne valdībām.  Jo iedzīvotāji neiesaistās
lūgumrakstu iesniegšanā vai nu tāpēc, ka viņi nezina par šāda procesu, vai arī
tāpēc, ka netic lūgumrakstu spējai ko mainīt.

38. “Iesakām ES izstrādāt un īstenot programmas skolām par to, kas ES tiek
darīts pašreizējo līdzdalības mehānismu ziņā. Šīs programmas būtu jāiekļauj
Eiropas pilsoniskuma un ētikas mācību programmās, kuru saturs ir atbilstošs
vecumam. Jābūt arī programmām pieaugušajiem. Iedzīvotājiem vajadzētu būt
pieejamām mūžizglītības programmām, lai uzlabotu zināšanas par ES
iedzīvotāju līdzdalības iespējām”.

To iesakām, jo tas ir svarīgi mūsu bērnu nākotnei. Iedzīvotāji vēlas zināt, kā paust
savu viedokli. Ir svarīgi, lai viņi zinātu konkrētos mehānismus un to, kā tos var
izmantot, lai ES sadzirdētu viņu balsi. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu visu Eiropas
iedzīvotāju vienlīdzīgu iekļaušanu. Mums kā Eiropas iedzīvotājiem ir jāzina, kā
izmantot savas tiesības. Kā Eiropas iedzīvotājiem mums ir tiesības uz šādām
zināšanām.

5.3. apakštēma. Iedzīvotāju līdzdalība

39. “Iesakām Eiropas Savienībai rīkot pilsoņu asamblejas. Stingri iesakām tās
veidot, izmantojot juridiski saistošu un obligātu tiesību aktu vai regulu. Pilsoņu
asamblejas būtu jārīko ik pēc 12–18 mēnešiem. Iedzīvotāju līdzdalībai
nevajadzētu būt obligātai, taču tā būtu jāstimulē, vienlaikus to organizējot,
pamatojoties uz ierobežotām pilnvarām. Dalībnieki jāizvēlas pēc nejaušības
principa, ievērojot pārstāvības kritērijus un nepārstāvot nevienu organizāciju,
viņi arī nedrīkst tikt aicināti piedalīties sava amata dēļ, būdami asamblejas
locekļi. Vajadzības gadījumā eksperti sniegs atbalstu, lai asamblejas locekļiem
būtu pietiekami daudz informācijas apspriešanai. Lēmumu pieņemšana būs
iedzīvotāju rokās. ES ir jānodrošina politiķu apņemšanās attiecībā uz pilsoņu
asamblejās pieņemtajiem iedzīvotāju lēmumiem. Ja iedzīvotāju priekšlikumi
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netiek ievēroti vai nepārprotami noraidīti, ES iestādēm tas ir jāpaskaidro,
pamatojot šāda lēmuma pieņemšanas iemeslus”.

Iesakām īstenot pilsoņu asamblejas, jo vēlamies, lai iedzīvotāji justos tuvāk ES
iestādēm un lai viņi dotu tiešu ieguldījumu lēmumu pieņemšanā kopīgi ar
politiķiem, palielinot viņu piederības izjūtu un tiešo ietekmi. Turklāt mēs
vēlamies, lai politiskās partijas un to vēlēšanu programmas uzņemtos atbildību
pilsoņu priekšā.
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Pielikums. CITI PANEĻDISKUSIJĀ IZSKATĪTIE (BET NEPIEŅEMTIE) IETEIKUMI

1. tēma. Tiesību ievērošana un nediskriminēšana

1.1. apakštēma. Nediskriminēšana / 1.2. apakštēma. Dzimumu līdztiesība

“Iesakām ES aktīvi iesaistīt minoritātes politikas veidošanā attiecībā uz
galvenajiem valsts iestāžu aspektiem (piemēram, policiju un NVO). Iesakām ES
izveidot konsultatīvo padomi, ko tieši ievēlētu minoritātes. Sastāvā pārsvarā
būtu jābūt minoritāšu pārstāvjiem, piedaloties arī nevalstiskajām
organizācijām.  Tai vajadzētu būt formējošai lomai, apmācot ierēdņus gādāt
par minoritāšu vajadzībām. Šai struktūrai vajadzētu būt veto tiesībām
mazākumtautību jautājumos”.
To iesakām, jo minoritāšu balsis netiek pietiekami sadzirdētas. Viņiem ir jārunā
savā vārdā, pašnoteikti un profesionālā līmenī, tāpēc mēs pārstāvībā apvienojām
balsošanu un īpašās zināšanas.

2. tēma: Demokrātijas un tiesiskuma aizsardzība

2.2. apakštēma. Demokrātijas aizsardzība un stiprināšana / 2.4. apakštēma.
Mediji un dezinformācija

“Iesakām izveidot aģentūru audiovizuālo mediju, drukāto un digitālo mediju
uzraudzībai Eiropas līmenī. Šai aģentūrai būtu jāuzrauga, lai valsts mediju
elementi satura veidošanā ievērotu objektīvu procesu. Lai novērstu
dezinformāciju, aģentūrai būtu jānodrošina rezultātu pārskata sistēma
attiecībā uz valstu mediju elementu uzticamību. Šai rezultātu pārskata
sistēmai jābūt viegli saprotamai iedzīvotājiem”.

To iesakām, jo ir nepieciešams mediju un to uzticamības novērtējums, kā arī
mediju daudzveidība ES valstīs. ES aģentūra to varētu nodrošināt visobjektīvāk.
Turklāt rezultātu pārskata sistēma ļauj iedzīvotājiem izdarīt apzinātu izvēli un
stimulē mediju elementus sniegt uzticamas ziņas. Ja rezultātu pārskata sistēma
izrādās nepietiekama, lai nodrošinātu mediju elementu uzticamību, aģentūrai
būtu jāiegūst arī kompetence piemērot sankcijas.

5. tēma. Iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana

5.1. apakštēma. Iedzīvotāju līdzdalība
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“Iesakām izveidot iedzīvotāju pārstāvības struktūru, kas nozīmīgā veidā
apspriestu lēmumu pieņemšanas procesu un sniegtu tam informāciju, ja ES
līmenī tiek lemts par kādu Eiropas iedzīvotājiem būtiski svarīgu jautājumu (to
nosaka iedzīvotāji, iespējams, izmantojot aptauju). Tai vajadzētu būt
daudzveidīgai grupai, kuru veidotu aptuveni 100 iedzīvotāju no visām ES
valstīm un kurai būtu vienāda pārstāvība katrā valstī. Tai vajadzētu būt
atjaunojamai grupai, kuras locekļi periodiski mainās”.

Tāpēc, ka ir svarīgi nepieļaut tādas problēmas kā korupcija, kas var rasties
pastāvīgā pārstāvības struktūrā, un, lai nepieļautu netaisnīgu lēmumu
pieņemšanu, ir būtiski, lai šādā struktūrā būtu vienlīdzīgi pārstāvētas visas
valstis. Jo šādi darbojoties, tiktu novērstas problēmas, kas saistītas ar pastāvīgu
pulcēšanos vai tehnoloģiju izmantošanu attālināti.


