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PANEĻDISKUSIJĀ PIEŅEMTIE IETEIKUMI (JĀVIRZA UZ PLENĀRSĒDI) 
 

1. virziens. Strādāšana Eiropā  
 

1.1. apakšvirziens "Darba tirgus" 
 

1. Iesakām ieviest minimālo algu, lai nodrošinātu vienādu dzīves kvalitāti visās 
dalībvalstīs. Atzīstam pašreizējos ES direktīvas (COM(2020) 682) centienus 
standartizēt dzīvesveidu. Minimālajai algai ir jānodrošina minimālie neto 
ienākumi, lai sasniegtu būtisku mērķi: ikvienam, kam nepieciešams, būtu 
jāsaņem vairāk naudas, ko tērēt. Nosakot minimālo algu, būtu jāņem vērā šādi 
aspekti:  

● ES būtu jānodrošina efektīva īstenošana, jo pašlaik ne visas dalībvalstis 
pienācīgi piemēro darba ņēmēju aizsardzību,  

● īpaša uzmanība būtu jāpievērš dzīves līmeņa uzlabošanas uzraudzībai un 
izsekošanai, 

● minimālajai algai jābūt atkarīgai no pirktspējas dažādās valstīs. Ir 
vajadzīgs regulārs pārskatīšanas cikls, lai pielāgotos dzīves dārdzības 
izmaiņām (piemēram, inflācijai). 

 
To iesakām tādēļ, ka minimālā alga uzlabo sociālo taisnīgumu darba tirgū un 
uzlabo konkrētos darba ņēmēju dzīves apstākļus visās dalībvalstīs. Tas ir īpaši 
svarīgi, ņemot vērā strauji mainīgo darba vidi, piemēram, digitalizāciju. 
  

 
2. Jau ir spēkā ES regulējums (ES Darba laika direktīva — 2003/88/EK). Tomēr ar 

to nepietiek, lai nodrošinātu veselīgu darba un privātās dzīves līdzsvaru. 
Vispirms iesakām pārskatīt, vai spēkā esošais regulējums  ir piemērots 
pašreizējiem apstākļiem. Otrkārt, ES būtu jāizveido stingrāks uzraudzības 
mehānisms, lai nodrošinātu īstenošanu visās dalībvalstīs. Īpaša uzmanība 
jāpievērš dažādām nozarēm, kurās gan psiholoģiski, gan fiziski ir atšķirīgs 
stresa un slodzes līmenis. Tomēr tajā pašā laikā citas nozares paļaujas uz 
lielāku elastību no to darbinieku puses, lai tie pielāgotos īpašām uzņēmumu 
vajadzībām. 
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To iesakām tādēļ, ka ir svarīgi uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru, jo tas 
uzlabo sociālo kohēziju un veicina vienlīdzīgus konkurences apstākļus darba 
ņēmējiem. Tas arī pozitīvi ietekmē darbinieku individuālo labklājību. 
 
 
1.2. apakšvirziens "Jaunatne un nodarbinātība" 
 

3. Iesakām saskaņot visu dažādo izglītības programmu līmeni ES, pieņemot valsts 
saturu. Tāpēc iesakām profesionālos grādus apstiprināt un savstarpēji atzīt 
visās ES dalībvalstīs. 
 
To iesakām tādēļ, ka vēlamies atvieglot Eiropas darbaspēka mobilitāti un 
samazināt administratīvo slogu. 
  

 
4. Iesakām vidusskolēniem (vecumā no 12 gadiem) gūt ieskatu viņu nākotnes 

darba tirgū, dodot viņiem iespēju veikt vairākus kvalitatīvus novērošanas 
apmeklējumus peļņas un bezpeļņas organizācijās. Ierosinām mudināt 
uzņēmumus uzņemt studentus, piešķirot viņiem subsīdijas. Attālajos reģionos, 
kur iespēju ir mazāk, vietējām skolām, valdībām, organizācijām un 
uzņēmumiem ir cieši jāsadarbojas, lai saprastu, ka šādi novērošanas 
apmeklējumi ir arī efektīvi.  
 
To iesakām tādēļ, ka vēlamies, lai jaunieši gūtu ieskatu par dažādajām iespējām 
darba tirgū, lai viņi varētu labāk izvēlēties savas studijas un profesionālo nākotni 
un saprast, cik svarīga ir pareiza studiju izvēle. Tas arī viņiem māca, kas ir 
atbildība un ka viņiem būtu jārespektē darba tirgus. Tas palīdzēs jauniešiem 
integrēties darba tirgū. Tas ir izdevīgi abām pusēm. 
 
 

5. Iesakām iekļaut vispārīgo prasmju apguvi visos mācību priekšmetos skolu 
mācību programmās. Ar vispārīgajām prasmēm saprot: klausīties vienam otru, 
veicināt dialogu, noturību, izpratni, cieņas un atzinības paušanu pret citiem, 
kritisko domāšanu, pašmācību, saglabāt zinātkāri, orientāciju uz rezultātiem. 
Skolotāji būtu jāapmāca šo prasmju tālāknodošanā, cieši sadarbojoties ar 
sociālajiem darbiniekiem un/vai psihologiem. Citi ieteikumi izpildei: organizēt 
skolu savstarpējas skolēnu apmaiņas programmas, organizēt dalību sporta un 
kultūras pasākumos starp skolām u. c. 
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To iesakām tādēļ, ka vispārīgās prasmes ir nepieciešamas pamatprasmes, kas 
digitālajā laikmetā tiek zaudētas  un ir absolūti nepieciešamas mūsu jauniešu 
turpmākajā dzīvē. Tāpēc uzsveram šo prasmju iekļaušanu mācību programmā, 
jo tās palīdzēs viņiem būt noturīgiem un palīdzēs izvairīties no garīgās veselības 
problēmām, ar kurām viņi varētu saskarties turpmākajā dzīvē, un pārvarēt tās. 
Sociālās prasmes stiprina cilvēku savstarpējās attiecības un tādējādi palīdz 
cilvēkiem atrast savu vietu sabiedrībā.  
  

 
6. Iesakām labi sagatavot plānus ar detalizētiem rīcības scenārijiem, ko nopietnas 

krīzes (piemēram, veselības krīzes, kara u. c.) gadījumā būtu gatavi elastīgi 
izmantot, lai samazinātu ietekmi uz mūsu jauniešu studijām, profesionālo 
apmācību, garīgo labjutību u. c. Ar “ietekmi” saprotam: augstākas studiju vai 
apmācības izmaksas, obligāta studiju pagarināšana, prakse, ko nevar veikt, 
garīgās veselības problēmu pieaugums. Scenāriji ir jāizvērš, lai samazinātu 
ietekmi uz jauniešiem un uz viņu pāreju uz darba tirgu. 
 
To iesakām tādēļ, ka jauniešu stāvoklis krīzes laikā ir ļoti neaizsargāts.  
 

1.3. apakšvirziens "Digitalizācija darbā" 
 

7. Iesakām ES ieviest vai pastiprināt spēkā esošos tiesību aktus, kas reglamentē 
tā saukto “vieddarbu” [= darbu tiešsaistē un attālināti, piemēram, mājas birojā 
vai citā vietā, kas savienota tiešsaistē]. Turklāt iesakām ES pieņemt tiesību 
aktus, lai stimulētu uzņēmumus būt sociāli atbildīgiem un saglabāt kvalitatīvas 
“vieddarba” darbvietas Eiropas Savienībā. Tie var būt finansiāli un/vai 
reputāciju ietekmējoši stimuli, un tajos būtu jāņem vērā spēkā esošie 
starptautiski atzītie vides, sociālie un pārvaldības (VSP) kritēriji. Lai tas notiktu, 
ES būtu jāizveido darba grupa, kuras sastāvā būtu eksperti no visām 
ieinteresētajām personām un kura izpētītu un stiprinātu šādus tiesību aktus. 
 
To iesakām tādēļ, ka mums ir jāveicina kvalitatīvas “vieddarba” darbvietas un 
jānovērš to pārcelšana  uz valstīm ārpus ES, kurās izmaksas ir mazākas. Covid-19 
pandēmija un globālās ekonomikas tendences palielina nepieciešamību 
steidzami aizsargāt darbvietas ES un regulēt “vieddarbu”. 
  

 
8. Iesakām ES garantēt tiesības uz digitālo apmācību visiem ES iedzīvotājiem. Jo 

īpaši jauniešu digitālās prasmes varētu uzlabot, ieviešot ES sertifikātu skolās, 
kas viņus sagatavotu nākotnes darba tirgum. Iesakām veikt arī īpašu apmācību 
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ES līmenī, lai pārkvalificētu darba ņēmējus un uzlabotu viņu prasmes nolūkā 
saglabāt konkurētspēju darba tirgū. Visbeidzot, iesakām ES palielināt 
informētību par esošajām digitālajām platformām, kas savieno cilvēkus ar 
darba devējiem un palīdz viņiem atrast darbu ES, piemēram, EURES. 
 
To iesakām tādēļ, ka sertificētas digitālās prasmes ir būtiskas, lai cilvēki varētu 
iekļūt darba tirgū un lai darba ņēmēji varētu pārkvalificēties un saglabāt 
konkurētspēju.  
 

2. virziens. Ekonomika nākotnei 
 

2.1. apakšvirziens "Inovācija un Eiropas konkurētspēja" 
 

9. Iesakām ES radīt iespējas dažādām struktūrām (universitātēm, korporācijām, 
pētniecības institūtiem u. c.) ieguldīt pētniecībā un inovācijā, lai attīstītu:  

● jaunus materiālus, kas paredzēti kā ilgtspējīgākas un 
biodaudzveidīgākas alternatīvas tiem, kurus izmanto pašlaik, 

● esošo materiālu novatoriskus lietojumus (izmantojot arī reciklēšanu un 
mūsdienīgas metodes, kurām ir vismazākais vides pēdas nospiedums).  

Iesakām to kā pastāvīgu ilgtermiņa apņemšanos no ES puses (vismaz līdz 
2050. gadam).  
 
To iesakām tādēļ, ka mēs dzīvojam uz planētas ar ierobežotiem resursiem. Ja 
vēlamies nākotni, mums ir jāaizsargā klimats un jāmeklē planētai draudzīgas 
alternatīvas. Vēlamies arī, lai ES kļūtu par līderi šajā jomā ar spēcīgām 
konkurences priekšrocībām starptautiskajā arēnā. Ieteikuma mērķis ir radīt 
inovatīvus rezultātus, ko var plaši piemērot un īstenot dažādās jomās un valstīs. 
Tas arī pozitīvi ietekmētu ekonomiku un darba tirgu, radot jaunas darba iespējas 
ilgtspējīgu inovāciju jomā. Tas palīdzētu apkarot sociālo netaisnību, aizstājot 
pašreizējos, ekspluatējošos ražošanas līdzekļus ar jauniem, ētiskiem līdzekļiem. 
 
 

10. Iesakām ES ilgtermiņā un pastāvīgi apņemties lielā mērā palielināt ilgtspējīgi 
iegūtas enerģijas īpatsvaru, izmantojot dažādus atjaunojamos energoresursus, 
kuriem ir viszemākais vides pēdas nospiedums (pamatojoties uz holistisku 
aprites cikla novērtējumu). Turklāt ES būtu jāiegulda elektroenerģijas 
infrastruktūras un elektrotīkla kvalitātes uzlabošanā un uzturēšanā. Iesakām 
arī atzīt, ka piekļuve enerģijai un enerģijas pieejamība ir iedzīvotāju 
pamattiesības.  
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To iesakām tādēļ, ka: 

● enerģijas avotu (tostarp saules, vēja, ūdeņraža, jūras ūdens vai jebkādu 
turpmāku ilgtspējīgu metožu) dažādošana palielinātu ES enerģētisko 
neatkarību, 

● tas samazinātu elektroenerģijas izmaksas ES iedzīvotājiem,  
● tas radītu darbvietas un pārstrukturētu enerģijas tirgu (jo īpaši reģionos, 

kas līdz šim bija atkarīgi no fosilā kurināmā), 
● tas varētu veicināt inovatīvu enerģijas ieguves metožu zinātnisko attīstību, 
● elektroinfrastruktūras un elektrotīkla kvalitāte ir tikpat svarīga kā 

energoresursi, nodrošinot netraucētu, efektīvu un cenas ziņā pieejamu 
enerģijas sadali un transportēšanu.  

 
 

11. Iesakām ES aktīvi veicināt videi nekaitīgākus ražošanas procesus, subsidējot 
vai citādi atalgojot uzņēmumus, kas iegulda ražošanas vides izmaksu 
samazināšanā. Turklāt mums ir jāpieliek pūles, lai pārveidotu pēcrūpnieciskās 
teritorijas un izveidotu aizsargājamas zaļās zonas ap esošajām teritorijām. 
Būtu jāprasa, lai uzņēmumi vismaz daļēji finansētu šos centienus no savas 
kabatas.   
 
To iesakām tādēļ, ka ražošanas procesi ir svarīgs piegādes ķēdes elements. 
Padarot tos videi draudzīgākus, varētu ievērojami samazināt mūsu ietekmi uz 
klimatu. Uzskatām, ka uzņēmumi un nozares būtu jāsauc pie atbildības par to, 
kā tie ražo savus produktus (ietverot rekultivāciju un vides aizsardzības 
pasākumus). Ražošanas procesu zaļināšana arī sagatavo uzņēmumus nākotnei 
un padara tos noturīgākus (kas aizsargā darbvietas).  
2.2. apakšvirziens “Ilgtspējīga ekonomika” / 2.3. apakšvirziens “Nodokļi” 
 

12. Iesakām atteikties no plastmasas taras un vispārināt atkārtoti lietojamu taru. 
Būtu jāparedz stimuli  patērētājiem un uzņēmumiem, lai patērētājam nebūtu 
dārgāk pirkt nefasētas preces (“en vrac” franču valodā vai “sfuso” itāļu valodā) 
salīdzinājumā ar iepakotām precēm. Uzņēmumiem, kas veicina šo pāreju, 
vajadzētu būt fiskāliem ieguvumiem, un tiem, kas to nedara, būtu jāmaksā 
lielāki nodokļi. Produktiem, kurus nevar atkārtoti izmantot, vajadzētu būt 
reciklējamiem un/vai bioloģiski noārdāmiem. Vajadzīga publiska vai 
pārraudzības iestāde, kas visu uzrauga, nosaka noteikumus un dara tos 
zināmus ikvienam. Ieteicams  par šīm darbībām izglītot un informēt — arī 
sociālajos plašsaziņas līdzekļos — gan uzņēmumus, gan patērētājus, lai 
ilgtermiņā mainītu to uzvedību. Uzņēmumi būtu jāmudina un tiem jāpalīdz rast 
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labākos risinājumus savu atkritumu apsaimniekošanai (piemēram, 
būvniecības uzņēmumiem).   
 
To iesakām tādēļ, ka mums visiem ir jābūt atbildīgiem par mūsu darbībām. Tāpēc 
ir jāpārdomā visi ražošanas procesi. Reciklēšanai ir vajadzīgi daudzi resursi 
(ūdens, enerģija), tāpēc tā nevar būt vienīgais risinājums. Tāpēc ierosinām tirgot 
beztaras preces. Reciklēšana būtu jāizmanto tikai attiecībā uz viegli 
reciklējamiem materiāliem. Un Somijas piemērs apliecina, ka ļoti lielu daļu ir 
iespējams reciklēt.   
  

 
13. Iesakām Eiropā ieviest vienādus fiskālos noteikumus un saskaņot fiskālo 

politiku visā ES. Nodokļu saskaņošanai būtu jāļauj atsevišķām dalībvalstīm 
brīvi noteikt savus nodokļu noteikumus, bet joprojām jānovērš izvairīšanās no 
nodokļu maksāšanas. Tas izbeigs kaitējošu fiskālo praksi un nodokļu 
konkurenci. Nodokļiem būtu jāattiecas uz komercdarījumiem vietā, kur tie 
notiek. Uzņēmumam būtu jāmaksā nodokļi tajā valstī, kurā tas pārdod savas 
preces. Šo jauno noteikumu mērķis būtu novērst pārvietošanu un nodrošināt, 
ka starp Eiropas valstīm notiek darījumi un ražošana.   
 
Iesakām tādēļ, lai aizsargātu un attīstītu darbvietas, saimniecisko darbību Eiropā 
un nodrošinātu vienlīdzību starp dalībvalstīm. Tas Eiropā radīs vienotu izpratni 
par fiskālo sistēmu. Ar to plāno izbeigt absurdu monopolstāvokli milzīgiem 
uzņēmumiem, kuri nemaksā pietiekamus nodokļus salīdzinājumā ar mazākiem 
uzņēmumiem. Tas arī virzīs naudu tur, kur tiek veikta komercdarbība. 
 

14. Iesakām izbeigt visu elektronisko ierīču plānotā nolietojuma sistēmu. 
Pārmaiņām būtu jānotiek gan individuālā, gan komerciālā līmenī, lai 
garantētu, ka ilgtermiņā varam ierīces paturēt īpašumā, remontēt un uzlabot. 
Iesakām veicināt atjaunotu ierīču izmantošanu. Ar regulējumu jānosaka, ka 
uzņēmumiem būtu obligāti jāgarantē tiesības uz remontu, tostarp 
jauninājumiem un programmatūras atjauninājumiem, un ilgtermiņā jāreciklē 
visas ierīces. Turklāt ieteicams visiem uzņēmumiem izmantot standartizētus 
savienotājus. 
 
To iesakām tādēļ, ka mūsdienu pasaulē ražojumi parasti kalpo divus gadus, un 
mēs vēlamies, lai todarbmūžs būtu daudz ilgāks — aptuveni 10 gadi. Šim 
priekšlikumam būs pozitīva ietekme uz klimata pārmaiņām un ekoloģiju. Tas arī 
samazinās izmaksas patērētājiem un mazinās patērnieciskumu.  
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15. Iesakām palīdzēt ikvienam izglītoties par vidi un tās saikni ar ikvienas personas 
veselību. Izglītojoši kursi palīdzēs ikvienam noteikt savas personīgās 
stratēģijas, kā šos tematus integrēt savā dzīvē. Šī izglītība būtu jāsāk skolā ar 
konkrētiem priekšmetiem, kas pievēršas visiem ekoloģiskajiem jautājumiem, 
un arī mums visu mūžu būtu jāturpina izglītoties (piemēram, darbā). Tas 
palīdzēs samazināt atkritumu daudzumu un aizsargāt vidi un cilvēka veselību. 
Šī izglītība veicinās no vietējiem ražotājiem iegūtu veselīgu un nepārstrādātu 
produktu vietējo patēriņu. Tiem, kas nerīkojas, lai samazinātu atkritumu 
daudzumu, būs jāapgūst bezmaksas apmācības kursi par šiem jautājumiem. Lai 
šim dzīvesveidam varētu pielāgoties, cenām jābūt taisnīgām attiecībā pret 
ražotāju un patērētāju. Tāpēc ierosinām maziem, vietējiem un videi 
draudzīgiem ražotājiem piemērot atbrīvojumus no nodokļiem. 
 
To iesakām tādēļ, ka uzskatām, ka daudzi cilvēki vēl neraizējas par šiem 
jautājumiem. Tāpēc mums par to ir jāizglīto ikviens. Turklāt vietējie un veselīgie 
produkti daudziem parasti nav cenas ziņā pieejami. Mums ir jānodrošina, lai 
vietējā ražojuma produkti būtu plašāk pieejami visiem.  
 

 

2.4. apakšvirziens “Lauksaimniecība” / 2.5. apakšvirziens “Digitālā 
infrastruktūra”  
 

16. Iesakām ieviest Eiropā vienotu viegli saprotamu patēriņa un uztura produktu 
marķēšanas sistēmu (tā ietvertu informāciju par alergēniem, izcelsmes valsti 
utt.), nodrošināt pārredzamību attiecībā uz notiekošajiem apstiprināšanas 
procesiem, digitalizēt informāciju par produktiem, izmantojot standartizētu 
Eiropas lietotni, kas nodrošinātu lietotājiem vieglāku piekļuvi un sniegtu 
papildu informāciju par produktiem un ražošanas ķēdi. Turklāt uzskatām, ka ir 
vajadzīga patiesi neatkarīga struktūra, kas reglamentē pārtikas standartus visā 
ES un kam ir likumdošanas pilnvaras, lai varētu piemērot sankcijas. 
 
To iesakām tādēļ, ka ES iedzīvotāji cer sagaidīt vienotus pārtikas standartus. 
Pārtikas produktu integritāte ir nepieciešama, lai nodrošinātu iedzīvotāju 
drošību. Šie ieteikumi ir sniegti, lai saskaņoti uzlabotu apstiprināšanas 
uzraudzību un pārtikas ražošanas pārredzamību. 
  

 
17. Iesakām infrastruktūru uzskatīt par valsts aktīvu, lai novērstu 

telekomunikāciju un interneta pakalpojumu monopolu veidošanos. Jābūt 
tiesībām piekļūt internetam, prioritātei jābūt interneta pieslēguma 
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iekļaušanai “baltajās zonās” / nestrādes zonās (teritorijās, kurās nav piekļuves 
internetam). Attiecībā uz piekļuvi internetam un aparatūrai bērni un ģimenes 
ir prioritāte, jo īpaši saistībā ar izglītību un pandēmijas laikā. Ir vajadzīga 
iniciatīva, kas palīdzētu atbalstīt tāldarbu, piemēram, biroju telpas ar piekļuvi 
uzticamam, ātram interneta savienojumam un digitālajai apmācībai. 
 
To iesakām tādēļ, ka mums ir jānodrošina, lai digitālā pārveide notiktu taisnīgi. 
Piekļuve internetam ir demokrātijas pamats un visu Eiropas iedzīvotāju tiesības. 
 
 

18. Iesakām aizsargāt vietējos kukaiņus pret invazīvām sugām. Turklāt ierosinām 
mudināt un atbalstīt, lai jaunos būvniecības projektos izveidotu obligātas zaļās 
zonas. Aicinām ieviest biodaudzveidību kā obligātu mācību priekšmetu skolās, 
izmantojot mācību programmu pasākumus, piemēram, praktiskas nodarbības. 
Ir svarīgi uzsvērt informētību par biodaudzveidību, izmantojot plašsaziņas 
līdzekļu kampaņas un rosinošus konkursus visā ES (vietējās kopienas mēroga 
konkursus). Iesakām noteikt saistošus valsts mērķus visās ES dalībvalstīs 
attiecībā uz atkārtotu apmežošanu ar vietējiem kokiem un vietējās floras 
atjaunošanu. 
 
To iesakām tādēļ, ka biodaudzveidība ir būtiska videi, dzīves kvalitātei un cīņai 
pret klimata pārmaiņām. 

3. virziens. Taisnīga sabiedrība 
 

3.1. apakšvirziens "Sociālais nodrošinājums" 
 

19. Iesakām veicināt sociālo politiku un tiesību vienlīdzību, arī tiesības uz veselības 
aprūpi, tās saskaņojot visā ES un ņemot vērā noteikumus, par kuriem panākta 
vienošanās, un minimālās prasības visā teritorijā.   
 
To iesakām tādēļ, ka starp dalībvalstīm pastāv lielas sociālās politikas atšķirības, 
kas ir jāsamazina, lai panāktu cilvēka cienīgu dzīvi visiem iedzīvotājiem, kā arī lai 
sniegtu aprūpi un atbalstu, kas vajadzīgs neaizsargātām personām dažādu 
iemeslu dēļ (veselība, vecums, seksuālā orientācija u. c.). 
 
 

20. Iesakām veicināt pētniecību sociālajā un veselības jomā Eiropas Savienībā, 
ievērojot prioritātes, kas tiek uzskatītas par sabiedrības interesēm un par 
kurām vienojušās dalībvalstis, un nodrošināt atbilstošu finansējumu. Ir 
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jāpastiprina valstu un  studiju centru (universitāšu kompetences jomās u. c.) 
sadarbība zināšanu jomās.  
 
To iesakām tādēļ, ka ir daudzas jomas, kurās mums ir jāuzlabo un jāpadziļina 
zināšanas. Pandēmijas pieredze apliecina, cik pētniecība ir būtiska dzīves 
uzlabošanai, cik svarīga ir publiskā un privātā sektora un valdību sadarbība un 
cik nepieciešams ir finansiāls atbalsts.  
  

 
21. Iesakām ES nodrošināt spēcīgāku kompetenci sociālās politikas jomā, lai, 

pamatojoties uz rūpīgu diagnozi, varētu saskaņot un ieviest minimālos 
noteikumus un pensiju pabalstus visā ES. Minimālajai pensijai jābūt virs valsts 
nabadzības sliekšņa. Pensionēšanās vecumam vajadzētu atšķirties atkarībā no 
profesiju kategorizācijas, lai garīgi un fiziski prasīgās profesijās strādājošie 
varētu pensionēties agrāk. Tajā pašā laikā būtu jānodrošina tiesības strādāt 
vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri vēlas turpināt strādāt pēc brīvprātības 
principa.  
 
To iesakām tādēļ, ka pieaug paredzamais mūža ilgums un dzimstība samazinās. 
Eiropas iedzīvotāji noveco, tāpēc mums ir jāveic papildu pasākumi, lai novērstu 
vecāka gadagājuma cilvēku marginalizācijas risku un nodrošinātu viņiem 
pienācīgu dzīvi.  

22. Iesakām saskaņotu pasākumu kopumu, kas veicinātu dzimstības līmeņa 
pieaugumu, kā arī nodrošinātu pienācīgu bērnu aprūpi. Šie pasākumi cita 
starpā ietver cenas ziņā pieejamu un piekļūstamu bērnu aprūpi (darbvietā, 
naktī, PVN samazināšana bērnu aprīkojumam), mājokli, stabilu darbu, atbalstu 
mātes statusam, īpašu atbalstu un darba aizsardzību jauniešiem un vecākiem 
un atbalstu mātēm un tēviem, nodrošinot piekļuvi zināšanām, atgriežoties 
darbā.  
 
To iesakām tādēļ, ka ES ir izcili zems dzimstības līmenis, kas vēl vairāk veicina 
Eiropas iedzīvotāju novecošanos;  saistībā ar to būtu jāveic tūlītēji pasākumi. 
Ierosinātā pasākumu kopuma mērķis ir nodrošināt stabilitāti jaunām ģimenēm, 
kas nepieciešama bērnu aprūpei.  
  

 
23. Iesakām nodrošināt vecāka gadagājuma cilvēku sociālo un veselības aprūpi 

gan mājās, gan aprūpes iestādēs. Turklāt ir jāuzlabo atbalsts tiem, kas aprūpē 
vecāka gadagājuma cilvēkus (radiniekus).  
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To iesakām tādēļ, ka pieaug paredzamais mūža ilgums un samazinās nabadzība, 
Eiropas sabiedrība noveco, tāpēc mums ir jāveic turpmāki pasākumi, lai novērstu 
vecāka gadagājuma cilvēku marginalizācijas risku un nodrošinātu viņiem 
pienācīgu dzīvi. 
 
 

24. Iesakām ES atbalstīt paliatīvo aprūpi un palīdzību nomirt [eitanāziju], ievērojot 
konkrētu noteikumu kopumu. 
 
To iesakām tādēļ, ka tas mazinātu sāpes pacientiem un ģimenēm un nodrošinātu 
pienācīgu dzīves nogali. 
 
 
3.2. apakšvirziens "Vienlīdzīgas tiesības"  
 

25. Iesakām ES atbalstīt iedzīvotāju mērķtiecīgu piekļuvi pienācīgiem sociālajiem 
mājokļiem atbilstoši viņu īpašajām vajadzībām. Finansiālais ieguldījums būtu 
jāsadala starp privātajiem finansētājiem, izīrētājiem, mājokļu saņēmējiem, 
dalībvalstu valdībām centrālā un vietējā līmenī un Eiropas Savienību. Mērķim 
vajadzētu būt atvieglot esošā sociālo mājokļu fonda būvniecību/remontu (arī 
ko veic kooperatīvas apvienības), īri un iegādi. Atbalsts būtu jāpiešķir, 
pamatojoties uz skaidriem kritērijiem (piemēram, maksimālā subsidējamā 
platība/persona, saņēmēju ienākumi utt.). 
 

To iesakām tādēļ, ka labāka piekļuve mājokļiem nodrošinātu, ka ES iedzīvotāji 
gūst labumu no taustāmām vienlīdzīgām tiesībām. Tas palīdzētu mazināt sociālo 
spriedzi. Lai gan ES galvenokārt tiek aicināta pārraudzīt atbalsta mehānismu, 
valsts un vietējām iestādēm būtu aktīvāk jārisina mājokļu problēmas. 
 
 

26. Iesakām ES rīkoties, lai uzlabotu regulējumu un nodrošinātu atbalsta 
pasākumu vienotu īstenošanu ģimenēm ar bērniem visās dalībvalstīs. 
Pasākumi ir šādi: bērna kopšanas atvaļinājuma pagarināšana, bērna dzimšanas 
un bērnu aprūpes pabalstu palielināšana.  
 
To iesakām tādēļ, ka uzskatām, ka pasākumi mazinātu demogrāfisko problēmu, 
ar ko saskaras ES. Tie arī uzlabotu dzimumu līdztiesību starp vecākiem. 
  

 
27. Iesakām ES rīkoties, lai nodrošinātu, ka visām ģimenēm visās dalībvalstīs ir 

vienādas ģimenes tiesības. Šādas tiesības ietver tiesības uz laulību un adopciju. 
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To iesakām tādēļ, ka uzskatām, ka visiem ES pilsoņiem vajadzētu būt 
vienlīdzīgām tiesībām, tostarp ģimenes tiesībām. Ģimene ir sociālās 
organizācijas pamatveids. Laimīga ģimene veicina veselīgu sabiedrību. Ieteikuma 
mērķis ir nodrošināt ģimenes tiesības visiem pilsoņiem neatkarīgi no dzimuma, 
pieaugušo vecuma, etniskās piederības vai fiziskās veselības stāvokļa. 
 
 
3.3. apakšvirziens “Taisnīgums”/ 3.4. apakšvirziens “Piekļuve sportam” 
 

28. Mēs iesakām noteikt ES dzimumu līdztiesības stratēģiju 2020.–2025. gadam 
par spēcīgu prioritāti un stimulēt to kā dalībvalstīm efektīvi risināmu, 
steidzamu jautājumu. ES būtu a) jānosaka rādītāji (t. i., attieksme, algu 
atšķirība, nodarbinātība, vadība utt.), katru gadu jāuzrauga stratēģija un 
pārredzamai jāatspoguļo sasniegumi; un b) jāizraugās Ombuds, lai saņemtu 
atsauksmes tieši no iedzīvotājiem. 
 
To iesakām, jo uzskatām, ka dzimumu līdztiesība ES ir tālu no vēlamā. Eiropas 
līmenī dzimumu līdztiesībai vajadzētu būt saskaņā ar pilsoniskajām tiesībām, lai 
tās tiktu sasniegtas visās valstīs, nevis tikai tajās, kurās pastāv spēcīgāka izpratne 
par šo tēmu. Mēs augstu vērtējam sieviešu atrašanos un ieguldījumu vadošos 
amatos un visās profesijās, lai ES būtu daudzveidīga un piepildīta. Daudzējādā 
ziņā sievietes ir nelabvēlīgā situācijā (pat tad, ja viņām ir laba/augstākā izglītība 
vai citas privilēģijas), tāpēc šāda stratēģija ir ļoti nepieciešama. 
  

 
29. Iesakām ES veicināt un palielināt informētību par sportu un fizisko aktivitāti 

visās dalībvalstīs, ņemot vērā tā labvēlīgo ietekmi uz veselību. Sports un fiziskā 
aktivitāte būtu jāiekļauj sociālās, fiziskās un garīgās veselības, izglītības un 
darba politikā (t. i., veicināt sportu un/vai ārstu izrakstītu fizisko aktivitāti, un 
šādā gadījumā garantēt piekļuvi sporta infrastruktūrai; 1 stunda darba 
laikā/nedēļā fiziskajai aktivitātei utt.). 
 
To iesakām tādēļ, ka tas ir ilgtermiņa ieguldījums. Ieguldījumi sportā un fiziskajā 
aktivitātē samazina veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas un slogu. 
Piemēram, sports un fiziskā aktivitāte kā veselību stiprinošs pasākums saīsinātu 
ārstēšanas periodus un padarītu ārstēšanu efektīvāku. Dažās valstīs, piemēram, 
Vācijā, tas jau tiek veiksmīgi īstenots. Sports ir veids, kā kaldināt tādas vērtības 
kā apņemšanās, centieni, pašcieņa, cieņa vai līdzatbildība. Mazkustīgs 
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dzīvesveids tagad ir izplatītāks nekā iepriekšējās paaudzēs, jo ir vairāk sēdošu 
darbu un/vai mainījušies brīvā laika pavadīšanas ieradumi. 
  

 
30. Iesakām ES noteikt, ka katrā dalībvalstī ir jābūt noteiktai minimālajai algai, kas 

piesaistīta dzīves dārdzībai šajā valstī un ko uzskata par taisnīgu algu, ar ko var 
nodrošināt minimālos dzīves apstākļus virs nabadzības sliekšņa. Katrai 
dalībvalstij tas ir jāuzrauga.  
 
To iesakām, jo nav taisnīgi, ka strādājot cilvēks nevar iztikt līdz mēneša beigām. 
Taisnīgām algām būtu jāveicina dzīves kvalitāte sociālajā līmenī. Netaisnīgas 
algas valstīm rada lielas izmaksas (drošība, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, 
augstākas sociālās izmaksas utt.). 
  

 
31. Iesakām saskaņot nodokļus ES dalībvalstīs (lai izvairītos no nodokļu oāzēm ES 

un vērstos pret uzņēmumu pārvietošanu uz ārzonām Eiropā) un nodokļu 
atvieglojumus, lai atturētu no darbvietu pārcelšanas uz ārzonām ārpus 
Eiropas. 
 
To iesakām tādēļ, ka esam nobažījušies par ietekmi, ko rada darbvietu 
pārvietošana uz ārzonām ārpus Eiropas, un tas novērstu nodokļu konkurenci 
starp ES dalībvalstīm. 

 
 

4. virziens. Mācīšanās Eiropā 
 

4.1. apakšvirziens “Eiropas identitāte”/ 4.2. apakšvirziens “Digitālā izglītība” 
 

32. Iesakām veicināt daudzvalodību jau no agrīna vecuma, piemēram, sākot ar 
bērnudārzu. Sākot no pirmsskolas, bērniem būtu obligāti jāsasniedz C1 
zināšanu līmenis otrajā aktīvajā ES valodā, kas nav viņu dzimtā valoda.  
 

To iesakām tādēļ, ka daudzvalodība ir instruments, kas savieno cilvēkus, un tilts 
uz citām kultūrām, padarot citas valstis un to kultūras pieejamākas. Tā stiprina 
Eiropas identitāti un starpkultūru apmaiņu. Ir svarīgi iepazīt citas kultūras 
Eiropas Savienības kontekstā. Tāpēc iespēja sarunāties divās valodās ļoti 
palīdzētu izveidot kopīgu Eiropas identitāti un izpratni par citām Eiropā esošajām 
kultūrām. ES ir jānodrošina cieša sadarbība ar izglītības iestādēm, lai panāktu 
veiksmīgus izglītības rezultātus. Turklāt ir vajadzīga īpaša programma 
(piemēram, digitālās platformas, paplašinātas programmas “Erasmus+” u. c.), lai 
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veicinātu tikai daudzvalodību. Šajā ziņā par paraugu var izmantot pašreizējās 
Eiropas Skolas. ES būtu jāizveido vairāk šādu skolu un aktīvi jāpopularizē tās. 
  

 

33. Iesakām ES, izveidojot obligātu mācību priekšmetu pamatskolā, palielināt 
informētību par interneta un digitalizācijas radīto apdraudējumu jauniešiem. 
ES būtu jārada instrumenti un jāizveido kopīgas mācību telpas jauniešiem, lai 
viņi varētu kopīgi mācīties.  
 

To iesakām tādēļ, ka ar pašreizējām iniciatīvām vai programmām šajā jomā 
nepietiek. Turklāt daudzi ES iedzīvotāji nav informēti par šajās jomās esošajām 
ES iniciatīvām. Bērni nav pietiekami informēti par interneta radītajām briesmām, 
tāpēc mums būtu jādara daudz vairāk, lai veicinātu un palielinātu jaunākās 
paaudzes informētību. 
 
 

34. Iesakām ES pielikt pūles, lai padarītu tehnoloģijas pieejamākas vecākajai 
paaudzei, veicinot programmas un iniciatīvas, piemēram,  viņu vajadzībām 
pielāgotas nodarbības. ES būtu jāgarantē tiesības izmantot digitalizāciju tiem, 
kas to vēlas, un jāpiedāvā alternatīvas pārējiem.   
 

To iesakām tādēļ, ka ES būtu jāgādā par to, lai vecāka gadagājuma cilvēki varētu 
piedalīties digitālajā pasaulē un neviens netiktu diskriminēts. Būtu jāievieš 
vienkāršoti instrumenti tām paaudzēm, kuras nav tik pieredzējušas konkrētu 
tehnoloģiju izmantošanā, lai šos cilvēkus integrētu mūsdienu pasaulē. Iesakām 
labāk popularizēt jau esošās iniciatīvas, lai iedzīvotāji būtu informēti par šīm 
iespējām. ES nevajadzētu diskriminēt vecākās paaudzes attiecībā uz datoru rīku 
izmantošanu. (Tomēr jāatzīmē, ka iedzīvotājiem vajadzētu būt iespējai dzīvot 
bez pienākuma izmantot interneta tīklu). Lai atvieglotu piekļuvi digitālajiem 
rīkiem, ES būtu jāorganizē un jādara pieejama pastāvīga bezmaksas palīdzība 
vecākajām paaudzēm. 
 
 

4.3. apakšvirziens “Kultūras apmaiņa”/ 4.4. apakšvirziens “Vides izglītība”  
 

35. Iesakām ES izveidot platformu, kurā izglītības vajadzībām tiks darīti pieejami 
mācību materiāli par klimata pārmaiņām, ilgtspēju un vides jautājumiem. Šai 
informācijai jābūt balstītai uz faktiem, ekspertu pārbaudītai un tā būtu 
jāpielāgo katrai dalībvalstij. Platformai: 
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● būtu jāiekļauj nodarbības vairākām mērķgrupām, piemēram, cilvēkiem, 
kas dzīvo pilsētas vai lauku vidē, visām vecuma grupām un visiem 
iepriekšējo zināšanu līmeņiem; 

● jābūt pieejamai un viegli piekļūstamai visām dalībvalstīm; 
● īstenošanā būtu jāiekļauj veicināšanas plāns, un tas būtu jādara 

sadarbībā ar attiecīgajiem uzņēmumiem; 
● platformu varētu darīt pieejamu kopā ar finansēšanas programmu, lai 

atbalstītu platformā pieejamās informācijas izmantošanu un 
īstenošanu. Ar šo finansējumu būtu jāatbalsta arī izbraucieni uz vietas, 
lai parādītu attiecīgus reālos piemērus.  
 

To iesakām tādēļ, ka visu vecumu cilvēkiem ir vajadzīga uz faktiem balstīta 
informācija par to, kā risināt klimata pārmaiņu, ilgtspējas un vides jautājumus. 
Ikvienam, jo īpaši jauniešiem, ir jāsaprot svarīgi jēdzieni, piemēram, ekoloģiskā 
pēda, jo to, ko iemācāmies bērnībā, mēs izmantojam visu mūžu. Šīs tēmas ir 
sarežģītas, un maldinoša informācija ir plaši izplatīta. Ir vajadzīgs uzticams avots, 
un ES ir vajadzīgā uzticamība un resursi, lai to nodrošinātu. Tas ir svarīgi arī tāpēc, 
ka dalībvalstīs atšķiras zināšanu līmenis un piekļuves vieglums ticamai 
informācijai. 
  

 

36. Iesakām ES par prioritāti izvirzīt apmaiņas programmu pieejamību visiem 
(vecuma grupām, dalībvalstīm, izglītības līmeņiem un cilvēkiem ar atšķirīgām 
finansiālajām spējām) un atļaut apmaiņu vai stažēšanos starp nozarēm, 
valstīm, izglītības iestādēm, pilsētām un uzņēmumiem. ES vajadzētu būt 
atbildīgai par kultūras un sociālās apmaiņas uzsākšanu, starpniecību un 
finansēšanu visā ES gan fiziski, gan digitāli. ES ir aktīvi jāpopularizē šīs 
iniciatīvas un jāorientējas uz cilvēkiem, kuri vēl nav informēti par kultūras un 
sociālās apmaiņas programmām. Konference par Eiropas nākotni, kurā cilvēki 
tika atlasīti pēc nejaušības principa, ir lielisks Eiropas apmaiņas piemērs. Mēs 
vēlamies vairāk šādu piemēru, kā arī mazāka mēroga iniciatīvu un apmaiņu 
sporta, mūzikas, (sociālās) prakses u. c. ietvaros. 
 

To iesakām tādēļ, ka ir svarīgi radīt kopības un kohēzijas sajūtu un veicināt 
iecietību pret visām mūsu skaistajām atšķirībām/dažādajām perspektīvām, kā 
arī individuālo prasmju attīstību. Šajā procesā tas ļaus attīstīties draudzībai, 
savstarpējai sapratnei un kritiskai domāšanai. Mēs vēlētos veicināt visu mūsu 
kopienu locekļu iesaistīšanos, pat to, kuri līdz šim nav bijuši iesaistīti šādās 
iniciatīvās. 
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4.5. apakšvirziens “Kvalitāte, finanses un izglītības pieejamība”/ 4.6. 
apakšvirziens “Izglītības saskaņošana”  
 

37. Iesakām visām dalībvalstīm vienoties un pieņemt sertificētu minimālo 
izglītības standartu pamatskolas galvenajos mācību priekšmetos. Tas ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu visiem iedzīvotājiem vienlīdzīgu piekļuvi izglītības 
standarta kvalitātei, nodrošinot taisnīgumu un vienlīdzību. 
 
 
To iesakām tādēļ, ka: 

● minimālais standarts sniegtu vecākiem, skolotājiem un audzēkņiem 
lielāku uzticēšanos izglītības sistēmām, vienlaikus saglabājot daudzveidību 
un spēju uzņemties iniciatīvu;  

● ja mūsu ieteikums tiktu īstenots, tas stiprinātu kopīgu Eiropas identitāti, 
veicinot kopību, vienotību un piederības sajūtu;  

● šā ieteikuma īstenošana veicinātu ciešāku sadarbību un apmaiņu starp 
skolām visā ES, un tas uzlabotu attiecības starp mācībspēkiem un 
skolēniem, kā arī lielā mērā palīdzētu īstenot apmaiņas programmas. 

 

 
38. Iesakām visās ES dalībvalstīs pamatskolās mācīt angļu valodu atbilstoši 

sertificējamam standartam kā galveno mācību priekšmetu, lai veicinātu un 
stiprinātu Eiropas iedzīvotāju spēju pilnvērtīgi sazināties.  
 

To iesakām tādēļ, ka: 
● tas nodrošinātu lielāku vienotību un vienlīdzību, palielinot iedzīvotāju 

spējas sazināties savā starpā un atbalstīt spēcīgāku kopējo Eiropas 
identitāti; 

● tas ļautu izveidot plašāku, elastīgāku un pieejamāku darba tirgu, kas dotu 
iedzīvotājiem pārliecību strādāt un sazināties visās pārējās dalībvalstīs, 
nodrošinot lielākas personiskās un profesionālās iespējas; 

● tādējādi ļoti īsā laikā varētu sasniegt plaši lietotu Eiropas valodu; 
● kopīgas valodas izmantošana paātrina informācijas apmaiņu, kas sniegtu 

labumu sadarbībai, kopīgai reaģēšanai uz krīzēm, humānās palīdzības 
centieniem un tuvinātu Eiropu Eiropas iedzīvotājiem. 
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5. virziens. Ētiska un droša digitālā pārkārtošanās 
 

5.1. apakšvirziens “Digitalizācijas demokratizācija”/ 5.2. apakšvirziens 
“Kiberdrošība” 
 

39. Iesakām piešķirt ES plašākas pilnvaras, lai cīnītos pret nelikumīgu saturu un 
kibernoziedzību. Iesakām stiprināt Eiropola/Eiropas Kibernoziedzības 
apkarošanas centra spējas, tostarp:  

● palielināt finanšu resursus un cilvēkresursus;  
● nodrošināt vienādu sodu katrā valstī;  
● nodrošināt ātru un efektīvu īstenošanu. 

 
To iesakām tādēļ, lai garantētu brīvību internetā, vienlaikus nodrošinot sankcijas 
par diskrimināciju, ļaunprātīgu izmantošanu un uzmākšanos. Mēs atbalstām 
ideju par Eiropas publisko iestādi, jo nevēlamies atstāt tiešsaistes platformu 
regulējumu tikai privātu uzņēmumu rokās. Tiešsaistes platformām ir jāuzņemas 
atbildība par izplatīto saturu, bet mēs vēlamies nodrošināt, lai priekšplānā 
netiktu izvirzītas viņu pašu intereses. Satura regulējumam un atbildīgo personu 
saukšanai pie atbildības jābūt efektīvai un ātrai, lai tā atturētu no noziedzīgas 
darbības. 
  

 
40. Iesakām Eiropas Savienībai investēt augstas kvalitātes un inovatīvā digitālajā 

infrastruktūrā (piemēram, 5G izstrādē Eiropā), lai nodrošinātu Eiropas 
autonomiju un novērstu atkarību no citām valstīm vai privātiem uzņēmumiem. 
ES būtu jāpievērš uzmanība arī investīcijām mazāk attīstītos ES reģionos. 
 
To iesakām tādēļ, ka digitālajai infrastruktūrai ir būtiska nozīme Eiropas 
ekonomikā un tā atvieglo iedzīvotāju ikdienu. Tāpēc Eiropai ir vajadzīga 
kvalitatīva digitālā infrastruktūra. Ja Eiropa ir atkarīga no citiem, tā var būt 
neaizsargāta pret privātu uzņēmumu vai ārvalstu negatīvu ietekmi. Tāpēc 
Eiropai būtu jāveic investīcijas digitālajā infrastruktūrā, lai uzlabotu savu 
autonomiju. Ir svarīgi arī nodrošināt digitālo iekļaušanu, gādājot par to, lai 
digitāli mazāk attīstīti reģioni saņem investīcijas.  
  

 
41. Iesakām ES visās Eiropas skolās veicināt izglītošanu par viltus ziņām, 

dezinformāciju un drošību tiešsaistē. Tas būtu jāveic, izmantojot 
paraugprakses piemērus no visas ES. ES būtu jāizveido struktūra, kas īpaši 
veicinātu šo darbu un sniegtu ieteikumus izglītības iestādēm. Tai būtu arī 
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jāveicina neformālā izglītība, kā arī inovatīvas un radošas mācīšanas metodes 
(piemēram, iesaistošas spēles). 
 
To iesakām tādēļ, ka ir svarīgi skolās mācīt par drošību tiešsaistē un apgūt 
digitālo līdzekļu lietošanas prasmes (kā izvairīties no krāpšanas tiešsaistē, atpazīt 
nepatiesu informāciju u. c.), lai ikviens varētu sevi pasargāt no apdraudējumiem 
tiešsaistē. Ir svarīgi pievērst īpašu uzmanību jaunākajai paaudzei, jo tā ir ļoti 
pakļauta tiešsaistes apdraudējumiem. Lai sekmētu labu praksi, skolas var arī 
sazināties ar vecākiem. Šajās mācībās var izmantot paraugprakses piemērus no 
visas Eiropas (piemēram, Somijas), vienlaikus pielāgojoties katras valsts 
vajadzībām. 
 
 
5.3. apakšvirziens "Datu aizsardzība" 
 

42. Iesakām vēl vairāk ierobežot “datu gigantu” piekopto datu ļaunprātīgu 
izmantošanu. Tas panākams, uzlabojot VDAR (Vispārīgās datu aizsardzības 
regulas) izpildi un izveidojot standartizētākus mehānismus visā ES, kā arī 
nodrošinot, ka šos noteikumus ievēro arī trešās valstīs iedibināti uzņēmumi, 
kuri darbojas ES. Lai panāktu uzlabojumus, būtu nepieciešams skaidrs un īss 
izmantošanas noteikumu skaidrojums, kas palīdzētu izvairīties no 
neskaidrībām, sniegtu vairāk informācijas par to, kā un kas datus izmantos, un 
novērstu noklusējuma piekrišanu datu atkalizmantošanai un tālākpārdošanai. 
Ar uzlabojumiem būtu jānodrošina, ka dati tiek neatgriezeniski dzēsti, kad 
attiecīgā persona to pieprasa. Tiem būtu arī jāuzlabo konsekventas atbilstības 
nodrošināšana attiecībā uz personu profilēšanu, pamatojoties uz viņu 
darbībām tiešsaistē. Ierosinām divu veidu sankcijas: uzņēmuma apgrozījumam 
proporcionālu naudas sodu un uzņēmuma darbības ierobežošanu. 
 
To iesakām tādēļ, ka pašlaik ir ļoti ierobežota pārredzamība attiecībā uz to, kāda 
veida dati tiek vākti, kā tie tiek apstrādāti un kam tie tiek pārdoti. Mums ir vēl 
vairāk jāierobežo datu gigantu pilnvaru ļaunprātīga izmantošana un jānodrošina, 
ka iedzīvotāju piekrišana datu apstrādei ir informācijā balstīta. 
  

 
43. Iesakām izveidot neatkarīgu ES mēroga aģentūru, kurai būtu skaidri jādefinē 

uzmācīga rīcība (piemēram, surogātpasts) un jāizstrādā pamatnostādnes un 
mehānismi, kas iedzīvotājiem ļauj atteikties no pakalpojumiem un atsaukt 
datus, jo īpaši no trešām personām. Tai jābūt pilnvarotai identificēt krāpniekus 
un organizācijas, kas neievēro noteikumus, un sodīt par pārkāpumiem. 
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Aģentūrai būtu jānodrošina, ka ārpus ES iedibinātas sabiedrības, kas darbojas 
ES, ievēro ES noteikumus. To finansētu ES iestādes, un to veidotu jaukta 
neatkarīgu struktūru padome (piemēram, eksperti no universitātēm un 
profesionāļus pārstāvošas struktūras). Aģentūras prezidija sastāvam būtu 
jābūt rotējošam. Ierosinām divu veidu sankcijas: uzņēmuma apgrozījumam 
proporcionālu naudas sodu un uzņēmuma darbības ierobežošanu. 
 
To iesakām tādēļ, ka šobrīd nav centrālas aģentūras ar spēcīgām pilnvarām, kura 
varētu palīdzēt iedzīvotājiem, jo īpaši tad, ja viņiem ir kāda problēma un ir 
vajadzīga palīdzība, konsultācijas vai atbalsts. Uzņēmumiem nav skaidru un 
obligātu noteikumu, kas jāievēro, un sankcijas uzņēmumiem vai nu netiek 
piemērotas, vai ir nenozīmīgas.  
 
 

44. Iesakām izveidot ES sertifikācijas sistēmu, kas pārredzamā veidā apliecinātu, 
ka ir ievērota VDAR (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Šai sistēmai būtu 
jānodrošina, ka informācija par datu aizsardzību tiek sniegta pieejami, skaidri 
un vienkārši. Šis sertifikāts būtu obligāts un redzams tīmekļa vietnēs un 
platformās. Šis sertifikāts būtu jāizsniedz neatkarīgam sertificētājam — jau 
esošam vai īpaši izveidotam — Eiropas līmenī, kurš nav saistīts ne ar valdībām, 
ne privāto sektoru. 
 
To iesakām tādēļ, ka pašlaik nav pārredzamības vai tā nav pietiekama attiecībā 
uz to, cik labi katrs uzņēmums aizsargā datus, un lietotāji/klienti nevar izdarīt 
apzinātu izvēli. 
  

 
45. Iesakām labāk izskaidrot VDAR (Vispārīgo datu aizsardzības regulu) un uzlabot 

komunikāciju saistībā ar to, izstrādājot standarta tekstu par atbilstību, kurā 
izmantota vienkārša un skaidra visiem saprotama valoda. Šajā tekstā būtu 
jāietver galvenais vēstījums un/vai pamatprincipi. Piekrišanas sniegšanas 
procesam vajadzētu būt vizuālākam (līdzīgi kā lietotnēs, kas prasa skaidru 
atļauju, lai piekļūtu tālrunim). Papildus šiem pasākumiem būtu jāīsteno 
informācijas kampaņa (tai skaitā televīzijā), sistemātiski jānodrošina obligāti 
kursi (vismaz tām personām, kuras strādā ar datiem) un jāsniedz konsultācijas 
tiem, kam vajadzīga palīdzība. 
 
To iesakām tādēļ, ka pašreizējais VDAR formulējums ir pārāk neskaidrs un 
tehnisks, informācijas apjoms ir milzīgs un tā nav visiem pieejama. Turklāt 
komunikācija dažādās valstīs atšķiras, un bieži vien tiek izslēgtas atsevišķas 
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sabiedrības grupas, galvenokārt vecāka gadagājuma cilvēki un pirmsdigitālā 
laikmeta paaudzes. 
 
5.4. apakšvirziens “Veselīga digitalizācija” 
 

46. Iesakām ES risināt viltus ziņu problēmu divos veidos: 
● pieņemt tiesību aktus, kas paredz, ka sociālo mediju uzņēmumiem 

jāizmanto mašīnmācīšanās algoritmi, lai pārliecinātos par informācijas 
uzticamību sociālajos medijos un jaunajos medijos un nodrošinātu 
lietotājiem ar faktiem apstiprinātas informācijas avotus. Iesakām 
ekspertiem pārbaudīt algoritmus, lai nodrošinātu to pareizu darbību; 

● izveidot digitālu platformu, kas neatkarīgi no politiskajām un 
ekonomiskajām interesēm vērtē informāciju, ko sniedz tradicionālie 
mediji (piemēram, televīzija, drukātā prese, radio), un informē 
iedzīvotājus par ziņu kvalitāti, nepiemērojot cenzūru. Platformai 
vajadzētu būt pakļautai publiskai kontrolei un tajā būtu jāievēro 
visaugstākie pārredzamības standarti, turklāt ES būtu jānodrošina, ka 
atvēlētais finansējums tiek izmantots paredzētajiem mērķiem. 
 

To iesakām tādēļ, ka ir jāaptver dažādi mediji un mēs uzskatām, ka sankcijas vai 
satura dzēšana varētu novest pie cenzūras un ierobežot vārda brīvību un preses 
brīvību. Iesakām ekspertiem regulāri pārbaudīt un uzraudzīt algoritma pareizu 
darbību. Visbeidzot, lai nodrošinātu pārredzamību un vārda brīvību, iesakām 
platformu veidot apolitisku un neatkarīgu. Turklāt, tā kā nav iespējams pilnībā 
atbrīvoties no viltus ziņām, šādu instrumentu nodrošināšana iedzīvotājiem 
palīdzēs mazināt viltus ziņu ietekmi Eiropā. 
 
 

47. Iesakām ES īstenot dažādas darbības, lai sekmētu prātīgu interneta 
izmantošanu. 

● Pirmkārt, ES ir jānovērš infrastruktūras un ierīču trūkums, kas liedz 
iedzīvotājiem piekļūt internetam.  

● Tāpat iesakām ES mudināt dalībvalstis piedāvāt apmācību par internetu 
un ar tā lietošanu saistītajiem riskiem visām vecuma grupām. To varētu 
paveikt, ieviešot šim nolūkam izstrādātas mācību stundas skolas vecuma 
bērniem un jauniešiem un izveidojot dažādas programmas un mācību 
programmas, lai sasniegtu pieaugušos un vecāka gadagājuma 
iedzīvotājus. Par šo mācību stundu saturu būtu jālemj neatkarīgu 
ekspertu grupai Eiropas līmenī.  
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● Visbeidzot, mēs prasām ES veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka sabiedrības digitalizācija neatstāj novārtā vecāka 
gadagājuma cilvēkus, proti, mēs prasām, lai pamatpakalpojumi būtu 
pieejami arī klātienē.  

● ES būtu jānodrošina, ka dalībvalstis atvēlēto finansējumu izmanto 
paredzētajiem mērķiem. 

 
To iesakām tādēļ, ka atsevišķās vietās Eiropā nav infrastruktūras un aparatūras 
(piemēram, ierīču) un pirms iedzīvotāju izglītošanas ir jānodrošina pieslēgums, 
jo mēs zinām, ka ir daži reģioni un iedzīvotāju grupas, kuru piekļuve internetam 
ir ierobežota. Iesakām organizēt nodarbības, lai palīdzētu bērniem apgūt 
digitālās prasmes, un izstrādāt citas programmas, lai palīdzētu vecāka 
gadagājuma iedzīvotājiem digitālās pārkārtošanās procesā, kā arī veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai garantētu, ka digitālā pārveide negatīvi 
neietekmē vecāka gadagājuma iedzīvotāju tiesības. 
  

 
48. Iesakām Eiropas Savienībai veicināt iedzīvotāju izglītošanu visās dalībvalstīs, 

lai uzlabotu kritisko domāšanu, skepticismu un faktu pārbaudi ar mērķi 
panākt, ka iedzīvotāji spēj neatkarīgi izvērtēt, vai informācija ir uzticama. Šī 
izglītība būtu jāiekļauj pamatizglītībā kā atsevišķs mācību priekšmets, un tā 
jāpiedāvā arī publiskajā telpā visu vecumu iedzīvotājiem, kuri vēlas apgūt šīs 
prasmes. ES būtu jānodrošina, ka dalībvalstis atvēlēto finansējumu izmanto 
paredzētajiem mērķiem. 
 
To iesakām tādēļ, ka uzskatām, ka nav iespējams pilnībā atbrīvoties no viltus 
ziņām, tāpēc šī apmācība palīdzēs iedzīvotājiem tās atpazīt pašiem. Šādi 
rīkojoties, tiks mazināta viltus ziņu ietekme uz sabiedrību un iedzīvotājiem. Tas 
arī garantētu, ka privātpersonām ir plašākas rīcības iespējas pašām iegūt ticamu 
informāciju, nevis būt šajā ziņā atkarīgām no iestādēm.  
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Eiropas pilsoņu 1. paneļdiskusija "Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība / Izglītība, kultūra, jaunatne un sports / Digitālā pārkārtošanās" 

Pielikums. DARBA GRUPĀ IZSKATĪTI, BET NEPIEŅEMTI IETEIKUMI 
 

3. virziens. Taisnīga sabiedrība 

 
3.2. apakšvirziens "Vienlīdzīgas tiesības" 
 
Iesakām ES izveidot mehānismu, lai nodrošinātu minoritāšu tiesību uzraudzību un 
īstenošanu (piemēram, portālu vai biroju, kurā cilvēki varētu iesniegt sūdzības).  
 
To iesakām tādēļ, ka uzskatām, ka ikviens cilvēks var paust savu viedokli un viņam ir tiesības 
lūgt un saņemt palīdzību. Šāds birojs ir nepieciešams, lai mazinātu spriedzi, kas valda starp 
minoritātēm un sabiedrību kopumā. 

 
 
3.3. apakšvirziens “Taisnīgums” / 3.4. apakšvirziens “Piekļuve sportam” 

 
Iesakām ES palielināt informētību par fiziskajām aktivitātēm, izmantojot publisku personu 
rādīto piemēru (piemēram, Parlamenta pasākumos būtu jāiekļauj dažas sekundes ar tādām 
fiziskām aktivitātēm kā stiepšanās, staigāšana, lēkšana vai tml.). 
 
To iesakām tādēļ, ka sabiedrībā zināmu cilvēku iesaistīšanās fizisko aktivitāšu popularizēšanā 
palielinās informētību. 
 

 

5. virziens. Ētiska un droša digitālā pārkārtošanās 

 
5.3. apakšvirziens "Datu aizsardzība" 
 

Iesakām izveidot tīmekļa ID, kas glabās personas datus un sensitīvus datus, bet darīs tos 
pieejamus tikai iestādēm un policijai. Tiešsaistes platformas un pārdevēji izmantos 
tiešsaistes kodu, kas saistīts ar tīmekļa ID, un datus, kas attiecas uz konkrēto darbību. 
Noklusējuma iestatījumam attiecībā uz datu kopīgošanu, izmantojot šo ID, būtu jābūt 
“nepiekrītu”. Dati būtu jāsniedz tikai tieši iesaistītajām pusēm, nevis trešām personām. Ja 
datus sniedz trešām personām, iedzīvotājiem jāpiedāvā iespēja viegli atteikties no 
pakalpojuma. Datiem vajadzētu būt pieejamiem tikai ierobežotu laiku vai konkrēta 
darījuma ietvaros. Datu izmantošanas atļaujai vajadzētu būt ierobežotai laikā vai arī tai 
skaidri jādefinē, kādas darbības uzņēmums var veikt ar šiem datiem. 
 
To iesakām tādēļ, ka pašlaik uzņēmumi var vākt visus datus, tostarp persondatus un sensitīvus 
datus, un tos izmantot dažādiem mērķiem, neatklājot, kā un kāpēc. Tādējādi tie saņem vairāk 
informācijas, nekā tiem faktiski nepieciešams, lai mums sniegtu pakalpojumus, un pēc tam var 
atkārtoti pārdot vai atkārtoti izmantot papildus savāktos datus bez mūsu piekrišanas. Tai pašā 
laikā tas garantēs interneta lietotāju pārskatatbildību, tomēr saglabājot viņu relatīvo 
anonimitāti.  
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