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Ar konferenci par Eiropas nākotni Eiropas 

Parlaments, Padome un Eiropas Komisija ir radījuši 

iespēju Eiropas pilsoņiem no visām 27 dalībvalstīm 

iesaistīties debatēs par Eiropas problēmām un 

prioritātēm, 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; ikviens 

ES pilsonis var tajā piedalīties jebkurā no 24 ES 

oficiālajām valodām. Pilsoņi var paust savas idejas, 

atbalstīt citu idejas un komentēt tās. Tā ir arī vieta, 

kur ikviens var dalīties informācijā par konferences 

pasākumiem un ziņot par to rezultātiem. Visi 

pienesumi platformā tiek vākti un analizēti, un tie 

palīdz Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju un konferences 

plenārsēdes darbā. 

Šā ziņojuma mērķis ir sniegt pirmo pārskatu par 

pilsoņu pienesumiem platformā, jo īpaši, ņemot vērā 

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas, kas sāks darboties 

septembra vidū. Tajā ir izklāstīts konstatētais 

attiecībā uz pienesumiem sākumperiodā no 

2021. gada 19. aprīļa līdz 2. augustam. 

1. Ievads 
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Tā kā konference ir tikai nesen sākusi darboties, pēc 

šiem konstatējumiem nekādā gadījumā nevar 

prognozēt, kāds būs platformas diskusiju iznākums. 

Tuvākajās nedēļās un mēnešos būs pieejami vēl citi 

ziņojumi un pārskati par pienesumiem, jo platformā 

visu laiku tiek ievietoti jauni komentāri. 

Lasot šo ziņojumu, ir arī svarīgi paturēt prātā, ka 

platformā ietvertie pienesumi atspoguļo attiecīgo 

autoru viedokļus un nebūtu uzskatāmi par visu 

Eiropas pilsoņu kopējo nostāju. Pienesumus turpinās 

apspriest un izvērtēt Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās 

un konferences plenārsēdē. 

Analītiskie rezultāti ziņojumā ir izklāstīti saskaņā ar 
platformā noteiktajiem tematiskajiem blokiem: 

‒ 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. 

Ņemot vērā gaidāmo Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju 
darbu, platformas sadaļā "Citas idejas" minētās 
idejas ir iekļautas vienā no deviņiem iepriekš 
minētajiem tematiskajiem blokiem vai – transversālu 
jautājumu gadījumā – vairākos tematiskajos blokos. 
Saistībā ar katru tematisko bloku ir sniegts pārskats 
par iesniegto ideju un pasākumu tematisko 
klasterizāciju pa tematiem un apakštematiem. Ideju 
kartē ir vizuāli atspoguļota satura analīze pa 
tematiem un apakštematiem. 

Piezīme par metodoloģiju 

Šajā ziņojumā galvenā uzmanība ir pievērsta 
platformā ietverto pienesumu kvalitatīvai 
analīzei. Tā ir veikta, pamatojoties uz pienesumu 
autoru idejām un komentāriem, ar mērķi sniegt 
plašu pārskatu par platformas saturu. Praksē 
pētniecības grupa veica ierosināto ideju manuālu 
tekstuālo analīzi un klasterizāciju pa 
tematiskajiem blokiem, kā palīglīdzekli izmantojot 
datorizētu klasterizācijas rīku. Pēc tam tika 
sagatavots kopīgo tematu un iespējamu 
apakštematu kopsavilkums. Klasteru analīze pa 
tematiem un apakštematiem ir veikta iepriekš 
noteikto tematisko bloku ietvaros. Tas nozīmē, ka 
idejas, kas attiecas uz vairākiem tematiskajiem 
blokiem vai ko pienesumu autori(-es) iesnieguši(-
ušas) saistībā ar vairākiem tematiskajiem blokiem 
vai sadaļā "Citas idejas", šajā ziņojumā 
attiecīgajos tematiskajos blokos var parādīties 
vairākkārt. Šī pieeja tika izvēlēta, lai sniegtu 
visaptverošu skatījumu uz katru no konferences 
tematiskajiem blokiem.  

Ideju grupējums tematos un apakštematos 
neatspoguļo attiecīgajā tematiskajā blokā pausto 
ideju vai komentāru apjomu. Tas nozīmē, ka šajā 
analīzē parādās arī tādi jautājumi, ko izvirzījis 
neliels skaits pienesumu autoru, ja salīdzinājumā 
ar citiem tie paver jaunu perspektīvu. Šajā posmā 
mērķis ir sniegt vispārēju pārskatu par to, cik 
plašas un dažādas ir patlaban ierosinātās idejas 
platformā, nevis koncentrēties uz nosacīto 
atbalstu idejām vai to, cik apjomīgi ir apzinātie 
temati un apakštemati.  

Tomēr kvantitatīvie elementi (ideju, komentāru, 
atbalsta, pasākumu skaits) ir minēti, lai 
atspoguļotu pašreizējo stāvokli saistībā ar 
diskusijām platformā, tostarp lielo interesi par 
dažām idejām vai debates par tām. 

Lūdzam arī ņemt vērā, ka šajā ziņojumā 
izklāstītajā analīzē ar vārdu "pienesumi" apzīmē 
ideju, komentāru un pasākumu kombināciju un ar 
vārdu "mijiedarbība" – ideju un komentāru 
kombināciju. 

Sīkāka informācija par metodoloģisko pieeju ir 
izklāstīta II pielikumā. 
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Šajā ziņojumā ir apkopota informācija par 
konferencei par Eiropas nākotni izveidotās 
daudzvalodu digitālās platformas dalībnieku(-nieču) 
aktivitāti no platformas atklāšanas brīža līdz 
2021. gada 2. augustam. 

Šajā laikposmā platformā ir reģistrēti 19 679 
pienesumi – 6115 idejas, 11 879 komentāri un 
1685 pasākumi –, kas aptver visus 10 tematiskos 
blokus. Var novērot, ka Eiropas dienā (9. maijā) 
aktivitāte nepārprotami sasniedza augstāko punktu. 

Visvairāk pienesumu šajā sākumperiodā bijis 
tematiskajos blokos "Eiropas demokrātija" un 
"Klimata pārmaiņas", kā arī atvērtajā blokā "Citas 
idejas". Aktivitāte ir bijusi no visām ES valstīm. 
Attiecībā uz dalībnieku(-nieču) profilu – ir pārstāvētas 
dažādas vecuma grupas, un visaktīvākās ir bijušas 
personas vecumā no 25 līdz 39 gadiem. Aptuveni 

63 % pienesumu autoru ir norādījuši sevi kā vīriešus 
un 15 % – kā sievietes. Tomēr aptuveni piektā daļa 
autoru nav sniegusi informāciju par savu dzimumu. 
Šajā sakarā būtu jāuzsver, ka platformā ar 
pienesumiem var piedalīties arī organizācijas. 

Klimata pārmaiņas 
un vide 

Pienesumu autori(-es) īpaši norāda uz klimata 
pārmaiņu un to ietekmes jautājumu, kā arī uz 
daudzām vides problēmām, un aicina veikt konkrētus 
pasākumus to risināšanai. Attiecīgās idejas tematiski 
var sagrupēt šādi: 

2. Kopsavilkums  
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‒ par vienu no galvenajiem vides noslogojuma 
avotiem tiek noteikts piesārņojums. 
Pienesumu autori(-es) ierosina pasākumus, 
ar ko novērst globālās oglekļa emisijas, 
ūdens piesārņojumu un gaismas 
piesārņojumu; 

‒ dalībnieki(-nieces) uzskata, ka viens no 
galvenajiem piesārņojuma avotiem ir 
transports, un vēlas pasākumus, ar ko tiktu 
sekmēta alternatīva, videi nekaitīga 
transporta attīstība un izmantošana. Tiek 
apspriesti dažādi sabiedriskā transporta 
veidi; 

‒ saistībā ar tematu "Lauksaimniecība" 
spēcīgs apakštemats ir aicinājums izskaust 
pesticīdu izmantošanu. Citi ar vidi saistīti 
pasākumi ietver vietējās lauksaimniecības, 
biodaudzveidības, veģetāra vai vegāna 
uztura veicināšanu un taisnīgas cenas 
lauksaimniekiem; 

‒ saistībā ar tematu "Patēriņš" pienesumu 
autori(-es) aicina īstenot stingrākus 
pasākumus, lai novērstu atkritumu rašanos, 
vēršoties gan pie ražotājiem, gan pie 
patērētājiem. Turklāt viņi/viņas aicina veikt 
pasākumus, ar ko tiktu veicināts ilgtspējīgāks 
patēriņš virknē nozaru, sākot ar tūrismu, 
modi un beidzot ar elektroniskajām ierīcēm; 

‒ videi nekaitīgu subsīdiju apturēšana un 
priekšlikums par ilgtspējas nodokli; 

‒ alternatīvu enerģijas avotu popularizēšana 
un investīcijas tajos. 

 
Veselība 

Tematiskais bloks "Veselība" aptver plašu tematu 
klāstu. Pienesumu autori(-es) aicina panākt lielāku 
saskaņotību un integrāciju, arī ar Covid-19 un tās 
sekām saistītās pieredzes iespaidā. Galvenie temati 
ir šādi: 

‒ ciešāka sadarbība vai pat pastiprināta ES 
veselības aprūpes sistēma, kas nodrošina 
ikvienam pieejamu veselības aprūpi; 

‒ nepieciešamība pēc ES koordinētas 
inovācijas un investīcijām veselības 
pētniecībā, jo īpaši saistībā ar ES 
demogrāfisko novecošanu; 

‒ līdzekļi un pasākumi, ar ko tiktu veicināta 
veselībpratība, veselīgs dzīvesveids un 

uzturs, kā arī profilaktiskāka pieeja 
sabiedrības veselībai; Covid-19 ietekmes 
novērtējums un gūtā atziņas. 

Spēcīgāka 
ekonomika, sociālais 
taisnīgums 
un nodarbinātība 

Pienesumu autori(-es) uzsver, ka ir svarīgi, lai Eiropa 
kļūtu iekļaujošāka un sociāli taisnīgāka, jo īpaši, 
ņemot vērā Covid-19 pandēmiju. Turklāt pienesumu 
autori(-es) uzskata, ka dažādu sabiedrības grupu, jo 
īpaši visnelabvēlīgākajā situācijā esošu personu, 
labbūtībai ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu 
sekmīgu ES darbību un turpmāku izaugsmi. 
Nozīmīgākie temati, par ko debatēts šajā tematiskajā 
blokā, ir šādi: 

‒ dažādi nodokļu uzlikšanas veidi taisnīgas un 
iekļaujošas ekonomikas kontekstā, 
piemēram, nodokļu pasākumi, ar ko 
nodrošina godīgu konkurenci starp 
uzņēmumiem, vides nodokļi un minimālais 
nodoklis visā ES ar mērķi vērsties pret 
nodokļu oāzēm; 

‒ pienesumu autori(-es) uzskata – lai panāktu 
sociālo taisnīgumu, svarīgi ir veikt sociālā 
nodrošinājuma pasākumus. Visbiežāk 
apspriestā ideja ir par beznosacījuma 
pamatienākumiem; 

‒ ierosinājumi veidot iekļaujošāku, sociāli 
taisnīgāku Eiropu saskaņā ar Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru, piemēram, sociālās 
aizsardzības pasākumi, vīriešu un sieviešu 
darba samaksas atšķirības likvidēšana, 
LGBTI tiesības un pārstāvība; 

‒ kopīga nodokļu politika un Eiropas fiskālā 
reforma vienotākai Eiropas nākotnei, tostarp 
vairāk ES pašu resursu vai no dalībvalstīm 
neatkarīgs budžets; 

‒ ekonomikas atveseļošana, tostarp bažas par 
valsts parāda pieaugumu ES, diskusijas par 
Eiropas Centrālās bankas lomu, aicinājumi 
pārskatīt Stabilitātes un izaugsmes paktu un 
paplašināt Atveseļošanas fondu, kā arī 
atbalstīt vietējo ražošanu un vietējo patēriņu, 
lai stimulētu ES ekonomiku; 

‒ darba apstākļi un skaidrāki noteikumi par 
darbu no mājām (un arī darbu no ārvalstīm), 
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īsākas darba nedēļas, neapmaksātas 
stažēšanās aizliegums; 

‒ konkrēti pasākumi, ar ko vēl vairāk veicināt 
darbaspēka mobilitāti ES un stiprināt mobilo 
eiropiešu tiesības; 

‒ veicināt nodarbinātības izaugsmi, investējot 
inovācijā, izglītībā, kā arī pētniecībā un 

izstrādē. 

ES 
pasaulē 

Kopumā pienesumu autori(-es) aicina nodrošināt 
spēcīgāku ES klātbūtni pasaules politiskajā arēnā: 
tās kaimiņattiecību politikā, kā arī attiecībās, 
piemēram, ar Āfrikas un Latīņamerikas valstīm. 
Pienesumu autori(-es) platformā uzskata, ka ES 
vajadzētu būt drosmīgākai gan attiecībā uz maigās, 
gan attiecībā uz stingrās varas īstenošanu. Idejas 
cita starpā ir šādas: 

‒ stingrāka ārpolitikas nostāja un dažādi 
līdzekļi un mehānismi, ar ko panākt, lai ES 
tiktu novērtēta un nopietni uztverta pasaules 
politikas līmenī; tas cita starpā ietver ideju 
īstenot maigo varu kā līdzekli multilaterālisma 
atbalstam, taču arī stingro varu, un ir daudz 
diskusiju 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 izveidošana; 

‒ darbības, ar ko panāk, ka Eiropas Savienību 
un tās iestādes pasaules politiskajā arēnā 
uztver kā vienotu veselumu; redzamāka 
klātbūtne, dalībvalstīm pārtraucot savstarpējo 
iekšējo sacensību. Tas ir cieši saistīts ar 
līdzīgu citviet platformā apspriestu 
aicinājumu veidot federālu Eiropu; un 

‒ kopēja ārpolitika un lielākas pilnvaras 
Eiropas Parlamentam, kā arī vienprātības 
noteikuma pārskatīšana. 

 

Vērtības un tiesības, 
tiesiskums un drošība 

Ļoti daudzās šā tematiskā bloka idejās un 
komentāros tiek diskutēts par "briesmām, ko rada 
neliberālu demokrātiju pieaugums" ES, un par 
nepieciešamību aizsargāt ES vērtības. Galvenie 
temati un idejas ir šādas: 

‒ vairāki pienesumu autori(-es) koncentrējas 
uz to, kas ir ES vērtības, un aicina panākt 
lielāku dzimumu līdztiesību un diskutēt par 
kristīgo vērtību lomu; 

‒ bieži tiek minēta privātuma aizsardzība 
strauji mainīgajā tehnoloģiskajā vidē, kā arī 
nepieciešamība atgriezties pie ierastā dzīves 
ritma, tiklīdz to ļaus Covid-19 situācija. Tiek 
arī aicināts labāk aizsargāt LGBTI un 
uzņemties vadošo lomu dzīvnieku tiesību 
aizsardzībā; 

‒ Ir sniegti vairāki konkrēti ierosinājumi par to, 
kā uzlabot ES vērtību aizsardzību un 
tiesiskumu ES, kā arī cilvēktiesības kopumā; 

‒ saistībā ar tematu "Drošība" vairāki 
dalībnieki(-nieces) apspriež ideju par ES 
armiju, un tiek izvirzīts jautājums par 
ciešākas sadarbības nepieciešamību 
iekšējās drošības jautājumos. 

 
Digitālā 
pārveide 

Kopumā pienesumu autori(-es) uzsver, ka ir svarīgi 
veicināt un panākt digitālo pārveidi visdažādākajās 
jomās – no ekonomikas līdz veselībai. Tomēr 
viņi/viņas arī uzsver vairākas ar digitālo pārveidi 
saistītas problēmas, piemēram, ētiskos apsvērumus, 
VDAR trūkumus un kiberdraudus. Galvenie temati ir 
šādi: 

‒ ekonomikas digitalizācija ar pasākumiem, 
kuri saistīti ar kriptovalūtu, un aicinājums 
ieviest digitālu euro; 

‒ līdzekļi un pasākumi digitālās inovācijas 
atbalstam, piemēram, mākslīgais intelekts un 
digitālās suverenitātes veicināšana. Tas 
ietver dažādus apakštematus: ilgtspējīga 
ražošana, sociālie mediji un platformas, kas 
privātuma ziņā atbilst ES standartiem, un 
plašākā nozīmē veidot konkurētspējīgu un 
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pasaulei atvērtu Eiropas digitālo ekosistēmu, 
kas ir arī droša un respektē privātumu; 

‒ darba ņēmēju digitālās prasmes un atbalsts 
uzņēmumiem, lai tie spētu pielāgoties 
digitālajai pārejai; 

‒ kiberarmija ar mērķi aizsargāt ES pret 
kiberdraudiem; 

‒ palielināt digitālās balsošanas izmantošanu, 
lai padarītu balsošanu pieejamāku, jo īpaši 
pandēmijas kontekstā. Savukārt daži(-as) 
komentētāji(-as) aicina šajā jomā ievērot 
piesardzību; 

‒ datu privātums digitālajā vidē; 

‒ investēt digitālajā izglītībā un digitālajā 
veselībā, lai veicinātu tehnoloģiju veselīgu un 
saprātīgu izmantošanu. 

Eiropas 
demokrātija 

 

Šis tematiskais bloks ietver ļoti dažādu jautājumu 
klāstu. Pienesumu autori(-es) aicina īstenot Eiropas 
iestāžu pārstrukturēšanu vai pat Eiropas Savienības 
federalizāciju. Dažādos ierosinājumos izskan 
aicinājums pastiprināt pilsoņu līdzdalību un iesaisti. 
Nozīmīgākie temati ir šādi: 

‒ bieži tiek izvirzīts jautājums par ES 
federalizāciju, tas vienlīdz minēts arī citos 
platformas tematiskajos blokos. Daži(-as) 
dalībnieki(-nieces) atbalsta decentralizāciju 
un lielākas pilnvaras dalībvalstīm; 

‒ tiek ierosināts veikt institucionālas reformas 
ar mērķi padarīt ES iestādes efektīvākas un 
pārredzamākas un tuvināt tās iedzīvotājiem. 
Pienesumos visbiežāk ierosināta kvalificēta 
vairākuma balsošana, nevis vienprātība 
Padomē un lielāka loma Eiropas 
Parlamentam; 

‒ mehānismi, ar ko tiek uzlabota ES pilsoņu 
līdzdalība, ievēlot ES priekšsēdētāju, 
transnacionāli partiju saraksti Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām vai transnacionālas 
kampaņas. Tiek ierosināti citi pasākumi, ar 
ko panākt, lai apspriešanās ar pilsoņiem un 
viņu līdzdalība kļūtu par ES pārvaldības 
strukturālu daļu; 

‒ mehānismi un līdzekļi, ar ko ES pilsoņus 
labāk iesaistīt un nodrošināt, ka viņi ir ciešāk 

savienoti un labāk informēti par ES un tās 
lēmumiem. Ieteikumi attiecībā uz labāku 
saziņu, kopējām ES mediju platformām un 
Eiropas gara stiprināšanu parādās arī 
tematiskajā blokā "Izglītība, kultūra, jaunatne 
un sports"; 

‒ mehānismi un līdzekļi, ar ko tiek aizsargātas 
demokrātiskās vērtības attiecībā uz 
lobēšanu, korupciju un pasākumiem pret 
valdībām, kas pārkāpj demokrātijas 
principus. 

 

Migrācija 

Mijiedarbība saistībā ar šo tematisko bloku ir 
polarizēta. Šis bloks ir vispolarizējošākais no visiem 
tematiskajiem blokiem – daži pauž stingru nostāju 
pret visu veidu migrāciju, savukārt citi iestājas par 
tādu migrācijas politiku, kas vairāk vērsta uz 
cilvēktiesībām. Dalībnieku(-nieču) mijiedarbību var 
iedalīt šādi: 

‒ dalībnieki(-nieces), kas iebilst pret migrāciju 
uz ES, pauž neapmierinātību, vilšanos un 
sajūt draudus savai kultūras identitātei; 

‒ dalībnieki(-nieces), kas apspriež un ierosina 
konkrētus pasākumus un līdzekļus migrācijas 
mazināšanai vai dažādus kontrolētas 
migrācijas veidus; 

‒ dalībnieki(-nieces), kas aicina īstenot 
migrācijas politiku, kurā tiktu ievērotas 
cilvēktiesības, nodrošināta lielāka solidaritāte 
un labāka integrācija; 

‒ līdzekļi un pasākumi, ar ko veicināt 
integrāciju un atbalstīt pastāvīgo iedzīvotāju 
tiesības ES. 

 

Izglītība, kultūra, 
jaunatne un sports 

Šā tematiskā bloka saturs patlaban ir ļoti 
sadrumstalots un ietver daudz dažādu ideju, kurās 
galvenā uzmanība pievērsta izglītībai un kultūrai. Šā 
bloka temati ir transversāli un parādās arī citviet 
platformā. 
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‒ Pašlaik idejas, kas saistītas ar izglītību, 
kultūru un sportu, galvenokārt tiek 
apspriestas kā līdzeklis Eiropas identitātes 
un Eiropas pilsoniskuma attīstības 
veicināšanai; tas ietver dažādus 
priekšlikumus, kā veicināt apmaiņu un 
mijiedarbību, piemēram, izmantojot 
programmu "Erasmus" un Eiropas mēroga 
sporta pasākumus; 

‒ attiecībā uz izglītību pienesumu autori(-es) 
norāda uz nepieciešamību pārskatīt izglītību 
un pastiprināt digitalizāciju, izglītības 
mobilitāti Eiropas robežās un vispārīgo 
prasmju veicināšanu; 

‒ liels uzsvars tiek likts uz mediju un Eiropas 
žurnālistikas, kā arī Eiropas filmu lomu 
Eiropas vērtību un kultūras izplatīšanā; 

‒ dažādos tematiskajos blokos platformā ir 
daudz minēts ierosinājums par vienotu, 
kopīgu valodu; 

‒ turklāt šajā tematiskajā blokā parādās idejas, 
kurās tiek diskutēts par konkrētām darbībām, 
kas saistītas ar jauniešiem un jauniešu 
bezdarbu. 
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Aktivitātes pārskats 

Pārskata periodā platformā kopumā ir apkopoti 
19 679 pienesumi, kas atspoguļo idejas, komentārus 
un pasākumus. Aktivitāte sīkāk pa daļām ir bijusi 
šāda: 

‒ idejas – 6115, 

‒ komentāri – 11 879, 

‒ pasākumi – 1685. 

Jūlijā ik dienu tika iesniegtas vidēji 89 idejas, 
komentāri un pasākumi. Tas ir salīdzināms ar vidēji 
111 pienesumiem dienā jūnijā, 262 pienesumiem 
dienā maijā un vidēji 308 pienesumiem dienā aprīlī. 
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Aplūkojot līknes (sk. Attēls Nr. 1), var novērot divus 
pienesumu augstākos punktus. Pirmais augstākais 
punkts sakrīt ar platformas atklāšanu, un otrais ir 
saistīts ar konferences par Eiropas nākotni atklāšanu 
Eiropas dienā (9. maijā). 

 



   
 

   

 

Attēls Nr. 1. Grafiks – pienesumu skaits dienā (19.04.2021.–01.08.2021.) 
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Vispirms pienesumu autoriem(-ēm) platformā tiek 
lūgts sniegt informāciju par savu rezidences vietas 
valsti, izglītību, vecumu, dzimumu un nodarbinātības 
statusu. Datus apstrādā anonīmi. Šī informācija tiek 
sniegta brīvprātīgi, tāpēc uz šā pamata gūtais 
ieskats, kas izklāstīts tālāk tekstā, ir nepilnīgs. 
Piemēram, 27 % pienesumu ir snieguši(-ušas) 
dalībnieki(-nieces), kas nenorādīja savu rezidences 
vietas valsti. 

Kā redzams attēlā Nr. 2, kas atspoguļo kopējo 
pienesumu skaitu pa valstīm, aktivitāte ir bijusi no 
visām ES valstīm. 

Attēls Nr. 2. Pienesumu skaits pa valstīm 
(19.04.2021.–01.08.2021.) 

 

Lai gūtu sīkāku priekšstatu par pienesumu skaitu 
proporcionāli iedzīvotāju skaitam, nākamajā attēlā ir 
sniegts pārskats par pienesumu skaitu no katras 
valsts uz miljonu iedzīvotāju. 

Attēls Nr. 3. Pienesumu skaits pa valstīm, 
proporcionāli uz miljonu iedzīvotāju (19.04.2021.– 
01.08.2021.) 
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Kas piedalās 
debatēs? 

Aptuveni divas trešdaļas pienesumu autoru ir 
norādījuši sevi kā vīriešus (62,7 %) un 15 % – kā 
sievietes. Tomēr katrs piektais(-ā) pienesuma 
autors(-e) (22 %) savu dzimumu nenorādīja, un 
0,3 % norādīja sevi kā "citus", tāpēc šie skaitļi sniedz 
tikai nepilnīgu ieskatu. Šajā sakarā jāatzīmē, ka 
platformā ar pienesumiem var piedalīties arī 
organizācijas. 

Patlaban ir pārstāvētas dažādas vecuma grupas, un 
pienesumu ziņā visaktīvākās ir bijušas personas 
vecumā no 25 līdz 39 gadiem(26,1 %), pēc tam – no 
55 līdz 69 gadiem (16,8 %). 

Attiecībā uz nodarbošanos – visaktīvākie(-ās) 
platformā ir nozares speciālisti(-es) (17,4 %), 
studenti(-es) (15,7 %) un vadītāji(-as) (12 %). Arī 
pensionāri(-es) ir visai aktīvi(-as) (9,9 %). Salīdzinoši 
mazāk aktīvi(-as) platformā līdz šim ir bijuši(-ušas) 
strādnieki(-nieces) (7,5 %), pašnodarbinātas 
personas (7,3 %) un bezdarbnieki(-nieces) (2,5 %). 

Attiecībā uz izglītību – laikposmā no 2021. gada 
19. aprīļa līdz 2021. gada 2. augustam ļoti aktīvas ir 
bijušas personas ar augstāko izglītību (44 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls Nr. 4. Dalībnieku vecums, dzimums, 
izglītība un nodarbošanās (19.04.2021.–
01.08.2021.) 
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Saistībā ar 
pienesumiem 
populārākie 

tematiskie bloki 

Kopš konferences darbības pirmajiem mēnešiem 
vislielākais pienesumu (ideju, komentāru un 
pasākumu) skaits (3641) ir reģistrēts tematiskajā 
blokā "Eiropas demokrātija"; tam seko tematiskais 
bloks "Kimata pārmaiņas un vide" (3156). Trešajā 
vietā pienesumu skaita ziņā ir sadaļa "Citas idejas", 
tai seko tematiskie bloki "Spēcīgāka ekonomika, 
sociālais taisnīgums un nodarbinātība" (4. vieta) un 
"ES pasaulē" (5. vieta) (sk. attēlu Nr. 5). Kā minēts 
iepriekš, pienesumi sadaļā "Citas idejas" analīzes 
laikā tika sadalīti pa citiem tematiskajiem blokiem. 
Dažos tematiskajos blokos ir iesniegts vairāk 
komentāru vai ideju nekā citos, piemēram, blokā 
"Klimata pārmaiņas un vide" ir vislielākais ideju skaits 
(1074). Tāpat tematiskajā blokā "Izglītība, kultūra, 
jaunatne un sports" kopumā ir reģistrēts 
261 pasākums, un tas ir ievērojami vairāk nekā 
jebkurā citā tematiskajā blokā. 

Attēls Nr. 5. Pienesumi pa platformas 
tematiskajiem blokiem (19.04.–01.08.2021.) 
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Kopš platformas darbības sākuma tematiskajā blokā 

"Klimata pārmaiņas un vide" kopumā ir reģistrēti 

3156 komentāri, idejas un pasākumi (1074 idejas, 

1798 komentāri un 284 pasākumi). Klimata pārmaiņu 

jautājums un to ietekmes izpratne ir minēta vairākos 

ierosinājumos, kuros pienesumu autori(-es) īpaši 

norāda uz daudzajām vides problēmām un aicina 

veikt konkrētas darbības to risināšanai. Šajā 

tematiskajā blokā ir iesniegtas dažādas idejas, ko var 

sagrupēt šādos tematos: 

 Piesārņojums 

 Transports 

 Lauksaimniecība 

 Patēriņš 

 Subsidēšana, nodokļi 

 Enerģētika 

 Panākt attieksmes un uzvedības maiņu 

Piesārņojums 

Pienesumu autori(-es) norāda, ka viens no 

galvenajiem vides noslogojuma avotiem ir 

piesārņojums. Tiek apspriesta zaļā pārkārtošanās un 

dažādi risinājumi piesārņojuma mazināšanai 

(sk. pasākumu). Piemēram, vienā no platformā 

4. Klimata pārmaiņas 
un vide 
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visvairāk atbalstītajām idejām tiek ierosināts Eiropas 

Savienībā nodrošināt stingru un iekļaujošu 

pārvaldības pieeju, saskaņā ar kuru gan darba 

ņēmēji, gan arodbiedrības tiktu iesaistītas 

pielāgošanās politikas izstrādē un īstenošanā visos 

līmeņos. Tiek uzsvērts, ka ES stratēģijā klimata 

pārmaiņu novēršanai būtu jāiekļauj konkrēti politikas 

pasākumi darbvietu saglabāšanai un darba ņēmēju 

veselības un drošības aizsardzībai, kā arī aktīva 

darba tirgus politika un pārkvalifikācija un apmācība 

nolūkā novērst darbvietu zaudēšanu (sk. ideju). 

Tiek apspriesti vairāki piesārņojuma faktori atbilstoši 

šādiem apakštematiem: emisijas, atmežošana, ūdens 

piesārņojums, gaismas piesārņojums un plastmasas 

izmantošana. 

Attiecībā uz emisijām viens no visvairāk 

apspriestajiem jautājumiem ir saistīts ar emisiju 

aplikšanu ar nodokli, konkrētāk – mudināt 

uzņēmumus samazināt savas siltumnīcefekta gāzu 

emisijas, tiem izvēloties lētākus atjaunojamos 

energoresursus, un tādējādi panākt, ka patērētāji 

izdara ilgtspējīgāku izvēli (sk. idejas piemēru). Turklāt 

tiek aicināts paplašināt ES emisijas kvotu 

tirdzniecības sistēmu (ETS). 

Viens no ideju apakštematiem ir saistīts ar 

atmežošanu, un tajā tiek aicināts investēt Eiropas 

mežu atjaunošanā (sk. idejas piemēru) vai globālā 

mērogā glābt planētas "zaļās plaušas", proti, 

Amazones lietusmežus un citus pasaules 

lietusmežus, lai ne tikai palēninātu globālo oglekļa 

piesārņojumu un glābtu sugas, bet arī mazinātu 

migrācijas spiedienu uz Eiropu (sk. idejas piemēru). 

Attiecībā uz apakštematu "Ūdens piesārņojums" liels 

uzsvars tiek likts uz nepieciešamību nodrošināt 

dzeramā ūdens resursu un tīru ekosistēmu drošību 

nākotnē (sk. pasākumu). Turklāt ir konkrēti 

priekšlikumi cīņai pret jūras līmeņa celšanos un upju 

piesārņojumu (sk. pasākuma piemēru). Vienā no 

idejām tiek ierosināts izveidot iekārtas no upēm un 

jūrām izņemtas plastmasas reciklēšanai (sk. ideju). 

Visbeidzot dažās idejās platformā tiek pausta vēlme 

ierobežot gaismas piesārņojumu (sk. idejas piemēru). 

 

 

 

 

Transports 

Ļoti daudzās idejās, kas veltītas tematam 

"Transports", galvenā uzmanība ir vērsta uz saikni 

starp transportu un piesārņojumu. Daži no turpmāk 

minētajiem ierosinājumiem attiecas uz transporta 

sistēmas maiņu nolūkā mazināt piesārņojumu. 

Platformā iesniegtajās idejās mainīt transporta 

sistēmu pirmkārt un galvenokārt tiek aicināts aizliegt 

tuvsatiksmes lidojumus ES, lai mazinātu 

piesārņojumu (sk. idejas piemēru). Pienesumu 

autori(-es) uzsver, ka pandēmija jau ir izraisījusi 

aviācijas nozares sarukumu. 

Kopumā tiek pausts spēcīgs atbalsts tam, lai Eiropā 

tiktu uzlabotas sabiedriskā transporta sistēmas 

(sk. idejas piemēru) kā videi draudzīgākas 

alternatīvas tuvsatiksmes lidojumiem. Konkrēti – plaši 

tiek apspriests kopējs Eiropas dzelzceļa tīkls 

(sk. idejas piemēru). Kāda pienesuma autore ierosina 

izveidot dzelzceļa savienojumu meklētājprogrammu 

(Euro Trainscanner), lai ceļošanu pa dzelzceļu 

padarītu pievilcīgāku (sk. ideju), savukārt cits 

pienesuma autors ierosina ieviest integrētu ES biļeti 

un nodrošināt, lai pilsētās tā būtu bez maksas 

(sk. ideju). 

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). 

Transporta dekarbonizācijas un videi draudzīgāka 

transporta jautājumā dalībnieki(-nieces) arī uzsver – 

lai veicinātu kuģošanu un dzelzceļa transporta 

izmantošanu, nozīmīgi ir pārrobežu projekti 

(sk. idejas piemēru). Tiek arī aicināts izstrādāt 

programmas, ar ko tiktu veicināta pētniecība un 

izstrāde, un inovācija, lai ražotu tādus gan publiskos, 

gan privātos, individuālos un kolektīvos 
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transportlīdzekļus, kas nerada piesārņojumu un 

energoapgādes ziņā ir pilnībā pašpietiekami 

(sk. idejas piemēru). 

 

Lauksaimniecība 

Saistībā ar tematu "Lauksaimniecība" pienesumu 

autori(-es) visai bieži pauž atbalstu ekoloģiskajai 

lauksaimniecībai un tam, lai būtu vairāk mazu lauku 

saimniecību (sk. idejas piemēru), un aicina aizliegt 

pesticīdu un intensīvās lauksaimniecības 

izmantošanu (sk. idejas piemēru). Daži(-as) 

pienesumu autori(-es) sper soli tālāk un ierosina 

aizliegumu attiecināt arī uz lietošanu privātām 

vajadzībām: lauksaimniekiem ir jāreģistrē pesticīdu 

lietošana, taču šāda prasība neattiecas uz 

privātdārzu īpašniekiem, kuri šādus produktus var 

likumīgi iegādāties un bieži vien nav informēti par to 

kaitīgo ietekmi (sk. idejas piemēru). 

Citās idejās tiek ierosināts Eiropas Savienībai darīt 

vairāk, lai klimata aizsardzības un mūsu vides 

saglabāšanas dēļ veicinātu augu izcelsmes pārtikas 

lietošanu uzturā. Daži(-as) pienesumu autori(-es) 

pauž arī bažas par ētiskajiem aspektiem šādas 

rīcības motivēšanai (sk. idejas piemēru). Šis 

jautājums tiek aplūkots arī tematiskajā blokā 

''Veselība". 

Pienesumu autori(-es) arī īpaši uzsver 

nepieciešamību nodrošināt uztursuverenitāti un 

pārtikas nodrošinājumu, veicinot vietējo 

lauksaimniecību (sk. idejas piemēru). 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). 

Turklāt pienesumu autori(-es) vēlas veicināt 

biodaudzveidību Eiropā, piemēram, veicot tādus 

konkrētus pasākumus kā jumtu apzaļumošana 

(sk. idejas piemēru). 

Visbeidzot tiek diskutēts par lauksaimnieku 

ienākumiem, un daži(-as) pienesumu autori(-es) 

aicina nodrošināt lauksaimniekiem garantētus 

ienākumus, izmantojot godīgas cenas, nevis 

subsīdijas (sk. idejas piemēru). 

 

Patēriņš 

Saistībā ar tematu "Patēriņš" tiek pausts vispārējs 

aicinājums mainīt pašreizējo preču un pakalpojumu 

masveida patēriņa sistēmu (sk. idejas piemēru). 

Daži(-as) pienesumu autori(-es) sper soli vēl tālāk un 

ierosina noteikt maksimālā patēriņa un ražošanas 

kvotas (sk. idejas piemēru). 

Daudzi(-as) pienesumu autori(-es) platformā norāda 

uz radīto atkritumu ievērojamo apjomu un, lai 

mazinātu negatīvo ietekmi uz vidi, 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 (sk. idejas 

piemēru). Turklāt izskan stingrs aicinājums pārtraukt 

tādu produktu importēšanu, kuru dēļ tiek iznīcināti 

tropu meži (sk. idejas piemēru). 

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 videi 

draudzīgāku; pienesumu autori(-es) uzsver milzīgo 

resursu daudzumu, ko izmanto apģērbu ražošanā, un 

to, ka drēbes reciklēšanai bieži vien nav piemērotas 

(sk. idejas piemēru). 

Dalībnieki(-nieces) arī uzsver nepieciešamību 

veicināt zaļu un ilgtspējīgu tūrismu, nevis masu 

tūrismu, jo tiek uzskatīts, ka masu tūrisms ievērojami 

ietekmē dabas un kultūras resursus (sk. pasākuma 

piemēru). 

Pēdējā komentāru un ideju grupā šajā tematā tiek 

paustas bažas par atkritumiem, ko rada jaunas 
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elektroniskās ierīces, un cita starpā tiek aicināts tām 

noteikt garāku obligāto garantiju un norādīts uz 

nepieciešamību nodrošināt remontējamību (sk. idejas 

piemēru). Daži(-as) dalībnieki(-nieces) arī vēlas, lai 

tiktu ierobežots enerģijas patēriņš (jo īpaši tāpēc, ka 

elektroenerģiju galvenokārt ražo ar fosilo kurināmo), 

nosakot ikmēneša kvotu elektroenerģijas patēriņam 

un pārpalikumu apliekot ar nodokli (sk. idejas 

piemēru). 

Subsidēšana, 
nodokļi 

Šajā tematā pienesumu autori(-es) aicina apturēt 

videi kaitīgas subsīdijas, piemēram, kaitīgas 

subsīdijas zvejai (sk. ideju) vai fosilā kurināmā 

subsīdijas (sk. ideju). Tāpat tiek ierosināts palielināt 

subsīdijas ar biodaudzveidību un klimata pārmaiņām 

saistītiem projektiem, kas nodrošinātu pozitīvas 

izredzes ilgtermiņā. 

Pienesumu autori(-es) arī ierosina ieviest ilgtspējas 

nodokli (sk. idejas piemēru), kas neilgtspējīgus 

produktus padarītu dārgākus, tādējādi padarot šādus 

produktus mazāk pievilcīgus gan patērētājiem, gan 

ražotājiem. Turklāt tiek uzskatīts, ka tas nodrošinātu 

ES papildu ieņēmumus investēšanai ilgtspējā. 

 

Enerģētika 

Pienesumu autori(-es) platformā ierosina veicināt 

atjaunīgās enerģijas izmantošanu gan mazā, gan 

plašā mērogā, kā arī ierobežot kodolenerģijas 

izmantošanu vai kā alternatīvu attīstīt drošu 

kodolenerģiju un to lietot valstīs un vietās, kur nav 

iespējams izmantot atjaunojamos energoresursus 

(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 pienesumu autori(-es) 

uzsver, ka pat alternatīvi avoti, piemēram, vēja 

enerģija, vietējiem iedzīvotājiem būtu jāakceptē un ir 

jāgarantē, ka tie pozitīvi ietekmē biodaudzveidību, 

cilvēkus un ainavas (sk. idejas piemēru). 

 

 

Panākt attieksmes 
un uzvedības 
maiņu 

Uzsvars tiek likts arī uz visu paaudžu eiropiešu 

izglītošanu un izpratnes veicināšanu (sk. pasākumu). 

Lai gan lielākajā daļā ideju uzmanība pievērsta 

jauniešu izglītošanai (sk. idejas piemēru), izskan arī 

aicinājums ar klimata pārmaiņām saistītajās 

iniciatīvās iesaistīt gados vecākus eiropiešus, jo īpaši 

tāpēc, ka Eiropā pastiprinās sabiedrības novecošana 

(sk. idejas piemēru). Turklāt daži(-as) pienesumu 

autori(-es) uzsver, ka Eiropas iestādēm ir jāveicina 

ekoloģiski atbildīga komunikācija. Piemēram, tiek 

ierosināts izstrādāt komunikācijas materiālus par to, 

"kā būt ekoloģiski atbildīgam eiropietim", un stiprināt 

vides izglītību, lai veidotu par vidi atbildīgus rajonus 

(sk. ideju). 
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Attēls Nr. 6. Ideju kartes tematiskais bloks "Klimata pārmaiņas un vide" 
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Tematiskajā blokā "Veselība" pienesumu autori(-es) 
skar plašu tematu klāstu. Tiek ierosināts Eiropas 
līmenī panākt lielāku saskaņotību un integrāciju; to 
iespaidojusi arī ar Covid-19 un tās sekām saistītā 
pieredze. Šajā tematiskajā blokā ir reģistrēti 
1018 pienesumi: 392 idejas, 576 komentāri un 
50 pasākumi. Šajā tematiskajā blokā ir aplūkoti šādi 
galvenie temati: 

 ES veselības aprūpes sistēmu integrēšana 

 Ikvienam pieejama veselības aprūpe 

 Laba veselība vecumdienās 

 Veselīgs dzīvesveids 

 Pasākumi reaģēšanai uz Covid-19 

 Profilakse, nevis intervence 

 Veselība digitalizētā laikmetā 

 Veselības pētniecība 

 Seksuālā un reproduktīvā veselība 

 Citas idejas 

5. Veselība 

5.  
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ES veselības aprūpes 
sistēmu 
integrēšana 

Platformas dalībnieki(-nieces) atbalsta ciešāku 

sadarbību starp dalībvalstīm, lai dažādos veidos 

stiprinātu Eiropas veselības aprūpes sistēmas. 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 (sk. ideju), izveidot Eiropas slimnīcu retu slimību 

ārstēšanai (sk. ideju) un uzlabot tiesisko regulējumu 

attiecībā uz transplantāciju, lai izveidotu vienotu 

transplantācijas koordinācijas sistēmu (sk. ideju). 

Diskusijās attiecīgi tiek uzsvērts, ka, pārskatot 

Lisabonas līgumu, sabiedrības veselības jomā būtu 

jāparedz Eiropas Savienībai plašāka kompetence un 

plašākas pilnvaras ārkārtas palīdzības jautājumos 

(sk. idejas piemēru). Šie ierosinājumi visbiežāk minēti 

saistībā ar to, kā dalībvalstis ir risinājušas Covid-19 

pandēmijas situāciju, kā novērsts ar to saistītais 

medicīniskā aprīkojuma trūkums, risinātas vakcīnu 

izstrādes problēmas un kā veikti kopīgi vakcīnu 

iepirkumi. 

 

Ikvienam 
pieejama 

veselības aprūpe 

Idejās, kas iesniegtas attiecībā uz veselības aprūpes 

pieejamību, tiek atbalstīta Eiropas medicīniskās 

apdrošināšanas sistēmas ieviešana (sk. idejas un 

idejas piemēru). Ir pausta arī ideja deprivatizēt 

veselības aprūpes nozari, tādējādi padarot veselības 

aprūpi cenas ziņā pieejamu visiem (sk. ideju). Cita 

ideja nolūkā panākt, lai veselības aprūpe būtu visiem 

praktiski pieejamāka, ir paplašināt mobilo veselības 

aprūpes sistēmu, ierīkojot veselības aprūpes 

autobusus, kas atvieglotu ātru un netraucētu piekļuvi 

medicīnas sistēmām (sk. ideju). 

 

Laba veselība 
vecumdienās un 

pretnovecošanās 

Saistībā ar sabiedrības novecošanu Eiropā 

iedzīvotāji uzsver, cik svarīga ir laba veselība 

vecumdienās. Plaši atbalstīta un daudz komentēta 

ideja ir veicināt zinātnesietilpīgus veselīgas 

ilgdzīvošanas pētījumus un tehnoloģijas (sk. ideju), 

piemēram, rejuvenācijas terapijas un klīniskos 

izmēģinājumus šajā jomā, un īstenot efektīvas 

juridiskās, budžeta, regulatīvās un institucionālās 

saistības, lai palielinātu paredzamo veselīga mūža 

ilgumu Eiropas Savienībā. 

Kāds iedzīvotājs norāda uz potenciālu, kas piemīt 

lauku apvidiem kā inovācijas centriem saistībā ar 

veselīgas novecošanas stratēģijām, jo šajos "grūtību 

skartajos apgabalos" lielāko iedzīvotāju daļu parasti 

veido gados vecāki iedzīvotāji un veselības aprūpe 

nav tik kvalitatīva kā pilsētās, tāpēc ir vajadzīgi 

inovatīvi risinājumi (sk. ideju). Cita dalībniece šajā 

jautājumā iet vēl tālāk, norādot uz krioniku kā iespēju 

atlikt neārstējami slimu pacientu aprūpi, tos 

iesaldējot, līdz brīdim, kad būs izgudrota attiecīga 

ārstēšanas metode (sk. ideju). 

 

 

Veselīgs 
dzīvesveids 

Vairākās idejās ir uzsvērts veselīga uztura 

nozīmīgums, un daudzi iedzīvotāji ierosina Eiropas 

Savienībā veicināt veģetāru uzturu (sk. ideju), ņemot 

vērā tā labvēlīgo ietekmi uz veselību un vidi. Šajā 

sakarā viena no idejām ir palielināt nodokļus gaļai, 
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vienlaikus samazinot PVN veselīgai pārtikai 

(sk. ideju). Citos pienesumos tiek aicināts pētīt 

emulgatoru ietekmi (sk. ideju), aizliegt mākslīgās 

trans-taukskābes (sk. ideju) un reglamentēt 

lauksaimniecības metodes, kas ietekmē uzturu un 

veselību, piemēram, antibiotiku lietošanu intensīvajā 

lauksaimniecībā (sk. ideju). Līdzīgas idejas ir 

iesniegtas arī tematiskajā blokā "Klimata pārmaiņas 

un vide". 

Platformā tiek plaši apspriesta ideja par dabisku 

ārstniecības līdzekļu integrēšanu medicīnā (sk. idejas 

piemēru). Konkrētāk – pienesumu autori(-es) norāda, 

ka nemedicīniska intervence var uzskatāmi uzlabot 

pacientu veselību un veicināt viņu autonomiju 

(sk. idejas piemēru). Kāds iedzīvotājs arī uzsver 

ieguvumus, ko vēža ārstēšanas uzlabošanā dod 

ziemeļu ogas ar augstu antioksidantu saturu 

(sk. ideju). Tāpat tiek ieteikti alternatīvi terapijas veidi, 

piemēram, silvoterapija stresa, izdegšanas, 

depresijas un trauksmes novēršanai (sk. ideju). 

Platformā tiek arī atbalstīta ideja veicināt 

veselībpratību (sk. ideju) un iedzīvināt ar veselību 

saistītu praksi jau no agrīna vecuma kā vienu no 

veselīga dzīvesveida svarīgākajiem faktoriem 

(sk. ideju). Piemēram, vairāki iedzīvotāji norāda, ka 

Eiropas līmenī ir jāveicina tabakas patēriņa 

sarukums, paaugstinot cenu un samazinot 

pārdošanas punktus, pārdošanu koncentrējot tikai 

aptiekās (sk. idejas piemēru). 

 

Pasākumi 
reaģēšanai uz 
Covid-19 

Dalībnieki(-nieces) plaši apspriež Covid-19 ietekmi 

un kopumā uzskata, ka ir jāatjauno racionāla un 

zinātniski pamatota uzticība medicīnai un politikai un 

to ticamība, ņemot vērā nepareizu priekšstatu un 

viltus ziņu lielo izplatību pandēmijas laikā. Apspriežot 

ar Covid-19 saistītus pasākumus, iedzīvotāji 

platformā ir vienisprātis, ka visi ar Covid-19 saistītie 

pasākumi Eiropas Savienībā būtu jāīsteno, balstoties 

uz pierādījumiem, lai panāktu pēc iespējas 

reālistiskāku izmaksu un ieguvumu analīzi (sk. ideju). 

Citās idejās ir uzsvērta nepieciešamība izstrādāt 

iekļaujošas stratēģijas par to, kā ES līmenī reaģēt uz 

turpmākām pandēmijām, aizsargājot personu ar 

invaliditāti tiesības (sk. ideju). Viens no 

ierosinājumiem ir veikt pētījumus par Covid-19 

pasākumu ietekmi uz veco ļaužu pansionātu 

iemītniekiem un darbiniekiem dažādās ES valstīs, lai 

iegūtu tiešas liecības par vecāka gadagājuma cilvēku 

pieredzi saistībā ar Covid-19 pasākumiem (sk. ideju). 

Viens pienesums attiecas uz procedūrām, kas 

saistītas ar vakcīnu iegādi ES līmenī, un tajā izskan 

aicinājums nodrošināt vairāk informācijas un lielāku 

pārredzamību attiecībā uz līgumiem ar farmācijas 

uzņēmumiem (sk. ideju). Turklāt debatēs par 

vakcinācijas programmu atklājas pretrunīgi viedokļi, 

sākot ar ideju, ka vakcinācijai vajadzētu būt obligātai 

visiem (sk. ideju), un beidzot ar ierosinājumu, ka 

iedzīvotājiem vajadzētu būt iespējai brīvi izvēlēties 

(sk. ideju). Kāda pienesuma autore norāda, ka 

vakcinācijai nevajadzētu būt obligātai jauniešiem un 

Eiropas Savienībai nevajadzētu viņus "šantažēt", 

apmaiņā pret vakcināciju dodot "atvieglotas" 

transnacionālās ceļošanas iespēju, un, ja tiek prasīti 

PCR testi, tie būtu jānodrošina bez maksas 

(sk. ideju). Tiek arī ierosināts ES dalībvalstīm 

vienoties par to, ka tiek atzīti attiecīgie PVO standarti 

un valsts dokuments, kas apliecina antivielu līmeni 

(vai vakcināciju/revakcināciju) (sk. ideju). Plaši tiek 

apspriests arī zaļais sertifikāts, un šajā jautājumā tie, 

kas baidās no divšķiru sabiedrības rašanās (sk. ideju) 

un uzskata, ka Eiropai būtu jāaizstāv tiesības uz 

izvēli nevakcinēties (sk. ideju), ir iepretim tiem, kuri 

atbalsta šādu veselības caurlaidi un obligātu 

vakcināciju kā daļu no kopīgiem centieniem sakaut 

vīrusu un nodrošināt veselības aprūpes sistēmu 

dzīvotspēju (sk. idejas piemēru). 

Vairāki iedzīvotāji aicina panākt lielāku solidaritāti un 

izveidot globālu partnerību un finansējumu cīņai pret 

slimībām un to izskaušanai visā pasaulē un uzskata, 

ka Eiropa var būt pasaules līdere, cīnoties pret 

pandēmijām, vēzi un sirds slimībām un gūstot uzvaru 

pār tām (sk. ideju). Kāds iedzīvotājs ierosina Eiropas 

Komisijai sadarbībā ar Pasaules Veselības 

organizāciju veicināt starptautisku nolīgumu, kas 

saistībā ar pandēmijām nodrošinātu zāļu ražošanu un 

izplatīšanu visā pasaulē (sk. ideju), un citā 

pienesumā tiek uzsvērts, ka pasaule ir jāvakcinē, lai 
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novērstu jaunu vīrusa celmu rašanos (sk. ideju). 

Vienlaikus pienesumu autori(-es) ierosina veikt 

pasākumus, lai aizsargātu uzņēmumu patentus, un 

uzskata, ka Eiropas Komisijai varētu būt nozīmīga 

loma kā vidutājam un vēstniekam (sk. ideju). 

 

Profilakse, nevis 
intervence 

Vairākas iedzīvotāju iesniegtās idejas attiecas uz 

izpratnes veicināšanu par garīgo veselību un tās 

sekām, piemēram, izdegšanu, stresu, depresiju un 

trauksmi, un tajās tiek aicināts izstrādāt Eiropas 

plānu šā jautājuma risināšanai (sk. ideju), jo īpaši, 

ņemot vērā Covid-19 dēļ noteikto ierobežojošo 

pasākumu ietekmi. 

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, tostarp 

perfluoralkilētu un polifluoralkilētu vielu (PFAS) 

iedarbību (sk. ideju). 

Transversāls apakštemats platformā ir kritika par 

EURATOM līgumu, ko uzskata par tādu, kas dod 

priekšroku kodolenerģijai salīdzinājumā ar citiem 

enerģijas avotiem un pienācīgi neaizsargā Eiropas 

iedzīvotājus pret kodolenerģijas radīto 

apdraudējumu, un daži iedzīvotāji atbalsta 

EURATOM līguma atcelšanu (sk. idejas piemēru). 

 

 

Veselība 
digitalizētā 

laikmetā 

Vairāki iedzīvotāji apspriež iespējas un draudus, kas 

saistīti ar pieaugošo digitalizāciju pēdējo desmitgažu 

laikā. Vairākās idejās tiek pausts uzskats, ka Eiropas 

e-veselības sistēmu digitalizācija, saderība un 

integrācija ir viens no veidiem, kā visā ES nodrošināt 

iedzīvotājiem sadarbspējīgas veselības kartes 

(sk. idejas piemēru). Tomēr daži(-as) pienesumu 

autori(-es) ir piesardzīgi(-as) un uzsver šādu 

sensitīvu datu neaizsargātību un nepieciešamību 

ierobežot veselības datu kopas apjomu gan valsts, 

gan Eiropas mērogā, piemēram, pētniecības nolūkos, 

līdz noteiktam skaitam konkrētu ierakstu vai pacientu 

(sk. ideju). Kāds iedzīvotājs aicina aizliegt valsts 

genoma datubāzes, kuras izmanto medicīniskās 

pētniecības nolūkos, bet kurām var piekļūt citas 

struktūras, piemēram, valdības dienesti, citos 

nolūkos, tādējādi pārkāpjot tiesības uz privātumu 

(sk. ideju). 

Citā idejā tiek ierosināts par prioritāti noteikt 

finansējumu pētījumiem par fiziskām aktivitātēm un 

saistībā ar e-veselības punktiem tiek norādīts uz 

digitāliem risinājumiem, kas iedzīvotājiem palīdz 

saglabāt fizisko aktivitāti, tādējādi cīnoties pret 

dažādām hroniskām slimībām, kas saistītas ar 

mazkustīgumu (sk. ideju). 

Citā pienesumā tiek apspriesta digitālā atkarība un 

ierosināts ES rīcības plāns cīņā pret to (sk. ideju), un 

daži(-as) pienesumu autori(-es) ierosina skolās 

ieviest apmācību, kā arī informācijas kampaņas 

pieaugušajiem par to, kā ierobežot digitālo 

mijiedarbību. 

 

Veselības 
pētniecība 

Dažādi iedzīvotāji atbalsta ideju izveidot centralizētu 

Eiropas Veselības pētniecības institūtu, lai starp 

valstu institūtiem koordinētu veselības pētniecību un 

investētu farmaceitiskajā pētniecībā (sk. idejas 

piemēru). Kāds iedzīvotājs uzsver, ka 

aizsargapģērba un zāļu iegādei, ražošanai un 

piegādei jākļūst vairāk orientētai uz Eiropu (sk. ideju). 

Vairāki(-as) dalībnieki(-nieces) ir atbalstījuši(-ušas) 

priekšlikumu programmas "Apvārsnis Eiropa" 

ietvaros veicināt pētījumus par Myalgic 

Encephalomyelitis patomehānismiem (sk. ideju). Tiek 
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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). Citās idejās ir 

arī minēts, kā būtu jāizveido Eiropas laboratorija 

infekcijas slimībām (sk. ideju). 

 

Seksuālā un 
reproduktīvā 
veselība 

Kādā no idejām tiek ierosināts sabiedriskās vietās 

nodrošināt bez maksas pieejamus menstruālās 

higiēnas līdzekļus, lai vērstos pret tā saukto 

"menstruālās higiēnas preču nabadzību" (sk. ideju). 

Citos priekšlikumos tiek ierosināts ieviest nodokļu 

atvieglojumu higiēniskajām paketēm un pilnībā 

atlīdzināt maksu par sieviešu kontracepcijas 

līdzekļiem. Turklāt tiek uzsvērts, ka jāveic plašāki 

pētījumi par sieviešu reproduktīvo veselību un 

jāizstrādā mazāk invazīvi sieviešu un vīriešu 

kontracepcijas līdzekļi (sk. ideju). Platformā izskan arī 

aicinājums aizliegt vīriešu dzimumorgānu kropļošanu 

bez piekrišanas un pirms pilngadības vecuma 

sasniegšanas (sk. ideju). Kādā no priekšlikumiem tiek 

ierosināts izveidot ar ES līdzekļiem atbalstītas un 

popularizētas klīnikas seksuālās veselības jomā 

(sk. ideju). 

 

Citas idejas 

Citas idejas attiecas uz atbildīgas rīcības atalgošanu 

kā daļu no veselības apdrošināšanas, piemēram, ar 

naudas atmaksāšanu gadījumā, ja attiecīgajā gadā 

pakalpojumi netiek izmantoti (sk. ideju). Vienā no 

idejām tiek uzsvērts, ka jārod risinājums bīstamu 

medicīnas atkritumu (piemēram, diabēta insulīna 

komplektu adatu) iznīcināšanai (sk. ideju). Vairāki 

iedzīvotāji arī aicina sabiedrības veselības 

apsvērumu dēļ dekriminalizēt kanabisu (sk. ideju un 

ideju), savukārt citi iestājas par ilgstošāku cīņu pret 

narkotikām ES līmenī (sk. ideju). Visbeidzot viena no 

plaši apspriestām idejām ir ierosinājums sekot 

astronomiskā laika zonai, nevis pāriet uz ziemas un 

vasaras laiku (sk. ideju). 
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Attēls Nr.7 . Ideju kartes tematiskais bloks "Veselība" 
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Līdz 2021. gada 2. augustam tematiskā bloka 

"Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un 

nodarbinātība" ietvaros kopumā ir saņemtas 

708 idejas, 1172 komentāri un rīkoti 159 pasākumi. 

Pienesumu autori(-es) uzsver, ka ir svarīgi, lai Eiropa 

kļūtu iekļaujošāka un sociāli taisnīgāka, jo īpaši, 

ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, un norāda uz 

vairākām pamanītām problēmām, kas ar to saistītas, 

piemēram, atbalsta trūkumu Eiropas jauniešiem un 

sadarbības trūkumu starp dalībvalstīm. Visbiežāk 

ierosinātais mehānisms, ar kura palīdzību Eiropu 

padarīt iekļaujošāku un sociāli 

taisnīgāku, ir beznosacījumu 

pamatienākumi visā ES. Turklāt 

pienesumu autori(-es) uzskata, ka 

dažādu cilvēku grupu, jo īpaši 

visnelabvēlīgākajā situācijā esošo, labbūtībai ir 

izšķiroša nozīme ES sekmīgā darbībā un turpmākajā 

izaugsmē. Dažādās idejas var sagrupēt pa šādiem 

tematiem: 

 Nodokļu uzlikšana iekļaujošas un taisnīgas 
ekonomikas kontekstā 

 Sociālā aizsardzība un sociālais 
nodrošinājums 

 Ekonomikas atveseļošana 

 Pašreizējā ekonomikas modeļa apstrīdēšana 

 Iekļaujošāka, sociāli taisnīgāka Eiropa 

 Nodarbinātības veicināšana 

 Inovācija – izaugsmes veicināšana 

Nodokļu uzlikšana 
iekļaujošas un taisnīgas  
ekonomikas kontekstā 

Pienesumu autoru grupa nāk klajā ar ierosinājumiem, 
kā risināt sociālās, ekonomiskās un vides problēmas, 
izmantojot fiskālos noteikumus. 

6.  Spēcīgāka 
ekonomika, sociālais 
taisnīgums un 
nodarbinātība  

6.  
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Šā temata ietvaros plašs ideju kopums atbalsta 
lielāku taisnīgumu nodokļu jomā, taisnīgu nodokļu 
uzlikšanu un cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā. 
Ierosinājumi ietver pret nodokļu apiešanu vērstu 
pasākumu īstenošanu, finanšu darījumu nodokļa 
ieviešanu (sk. ideju), kā arī "sociālā dempinga" 
nepieļaušanu, saskaņojot fiskālos noteikumus un 
minimālās algas visās dalībvalstīs (sk. idejas 
piemēru). Viena no visvairāk komentētajām un 
atbalstītajām idejām attiecas uz vispārēja vai ES 
minimālā nodokļa ieviešanu nodokļu oāžu problēmas 
risināšanai (sk. ideju). 

Turklāt digitālajā platformā ir uzsvērti dažādi 
iespējamie nodokļu pasākumi iekļaujošai un taisnīgai 
ekonomikai. Pašlaik ar nodokļiem saistītie jautājumi ir 
šādi. Pirmkārt, nodokļu pasākumi godīgas 
konkurences veicināšanai starp uzņēmumiem, 
piemēram, vai nu kopēja pievienotās vērtības 
nodokļa (PVN) sistēma e-komercijai vai arī prasība 
uzņēmumiem maksāt PVN tikai savās izcelsmes 
valstīs (sk. ideju, un PVN, kas saistīts ar preču 
izcelsmi, lai veicinātu vietējo patēriņu un tādējādi 
atbalstītu vietējo ekonomiku (sk. idejas piemēru). 
Otrkārt, nodokļi, kas saistīti ar vidi un klimata 
pārmaiņām, cita starpā izskanot aicinājumiem ieviest 
ES oglekļa vai ilgtspējas nodokli (sk. idejas piemēru). 
Pēdējā grupā ietilpst dažādi nodokļu pasākumi, 
tostarp nodokļu uzlikšana nolūkā veicināt dzimumu 
līdztiesību un aicinājums atļaut piemērot nulles vai 
samazinātu PVN likmi sieviešu higiēnas precēm (sk. 
ideju). 

Ņemot vērā transversālos aicinājumus pēc 
federalizācijas, kas pausti saistībā ar citiem 
tematiskajiem blokiem, būtisks ideju virziens 
tematiskā bloka "Spēcīgāka ekonomika, sociālais 
taisnīgums un nodarbinātība" ietvaros ir saistīts ar 
fiskālo savienību. Daži(-as) pienesumi autori(-es) 

pauž viedokli, ka vairāk ES pašu 
resursu vai no dalībvalstīm neatkarīgs 
budžets ir ceļš uz vienotāku Eiropas 
nākotni (sk. idejas piemēru). 

 

Sociālā aizsardzība 
un sociālais 

nodrošinājums 

Idejas saskaņā ar šo tematu kopumā veicina vienotu 
ES pieeju sociālajam nodrošinājumam jeb, citiem 
vārdiem sakot, minimālos Eiropas standartus, sākot 

no audzināšanas un ģimenes un beidzot ar tiesībām 
uz pieejamu mājokli un pensiju politiku. 

Apakštemats, kurš atkārtojas visbiežāk un kura 
ietvaros vairākas idejas ir ļoti atbalstītas un 
komentētas, attiecas uz beznosacījuma 
pamatienākumiem, kas nodrošinātu katras personas 
spēju piedalīties sabiedrības dzīvē (sk. idejas 
piemēru). Līdzīgi ar šo apakštematu ir saistīta virkne 
ideju par ienākumu atšķirībām ES, ierosinot 
ierobežotu atalgojuma atšķirību vienā un tajā pašā 
uzņēmumā (sk. idejas piemēru) vai politiķu ienākumu 
uzraudzīšanu (sk. idejas piemēru), un ir pausts 
vispārējs aicinājums veikt vairāk pasākumu, lai 
izveidotu humānāku Eiropu (sk. idejas piemēru). 

Papildus jautājumam par beznosacījuma 
pamatienākumiem regulāri tiek aicināts veikt 
pasākumus, lai risinātu (jauniešu) bezdarba problēmu 
(sk. pasākuma piemēru). Attiecībā uz sabiedrības 
novecošanu – pienesumu autori(-es) apspriež 
nepieciešamību pēc koordinētas pensionēšanās 
politikas, un tiek risināts jautājums par pensijām visās 
ES dalībvalstīs (sk. idejas piemēru). Ir aktualizēts arī 
jautājums par mobilo eiropiešu īpašo situāciju, un tiek 
ierosināts izveidot brīvprātīgu Eiropas publisko 
pensiju fondu cilvēkiem, kuri ir dzīvojuši vairākās 
dalībvalstīs (sk.ideju) 

Tiesības uz pieejamu mājokli par pieņemamu cenu ir 
vēl viens apakštemats, kurš saistīts ar sociālo 
nodrošinājumu un kuru apspriež pienesumu autori(-
es) (sk. idejas piemēru). 

Visbeidzot, ir grupa vairāk administratīvu ideju, 
piemēram, digitalizētas (kopīgas ES) sociālā 
nodrošinājuma kartes ieviešana un nododamas 
sociālās tiesības mobilajiem eiropiešiem (sk. idejas 
piemēru). 

 

Ekonomikas atveseļošana 

Platformas ietvaros saņemtajā komentāru un ideju 
kopumā tiek paustas bažas par valsts parāda 
pieaugumu ES: tiek diskutēts par Eiropas Centrālās 
bankas (ECB) lomu, aicinot pārskatīt Stabilitātes un 
izaugsmes pakta noteikumus (sk. ideju), cita starpā 
tiesību aktus par tekošā konta nelīdzsvarotību (sk. 
idejas piemēru). 

Idejas, kas vērstas uz vietējā patēriņa un ražošanas 
veicināšanu, kur MVU ir izaugsmes dzinējspēks, tiek 
uzskatītas par ļoti svarīgām ES ekonomikas 
atveseļošanai. Turklāt nodokļu uzlikšana ir ierosināta 
arī kā instruments ekonomikas atveseļošanas 
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veicināšanai, izmantojot nodokļu atvieglojumus 
stratēģiskajām nozarēm, vai kā stimuls veicināt 
vietējo patēriņu vai Eiropā ražotu preču pirkšanu, 
marķējumā norādot attālumu, kādā patēriņa preces ir 
pārvadātas, un uzliekot par to nodokļus (sk. idejas 
piemēru). 

Tāpat attiecībā uz Covid-19 – pienesumu autori(-es) 
apspriež nepieciešamību finansēt turpmākus 
iespējamus pasākumus gatavībai pandēmijām (sk. 
idejas piemēru). Turklāt pienesumu autori(-es) 
uzsver, cik svarīgi ir pasaules mērogā sadarboties 
ekonomikas atveseļošanas jomā (sk. pasākuma 
piemēru). Ir izskanējuši aicinājumi palielināt 
solidaritāti starp dalībvalstīm, piemēram, paplašinot 
Atveseļošanas fondu (sk. ideju). 

 

Pašreizējā 
ekonomikas modeļa  

 apstrīdēšana 

Šā temata ietvaros pašreizējā Eiropas ekonomikas 
sistēma tiek apspriesta no ideoloģiskākas 
perspektīvas. Dalībnieki(-nieces) uzsver pašreizējā 
ekonomikas modelī novērotos trūkumus. Konkrētāk, 
viena pienesumu autoru grupa ierosina balstīties uz 
kapitālismu un brīvo tirgu, paredzot lielāku iekšējo 
konkurenci, mazāku regulatīvo slogu vai pat 
uzņēmējdarbības vadības pieeju (sk. idejas piemēru). 
Cita grupa popularizē sociālāku vai uz cilvēku 
orientētu tirgus ekonomiku (sk. idejas piemēru). 

Turklāt ideja, kas ir otra visplašāk atbalstītā kopš 
platformas darbības sākuma šā tematiskā bloka 
ietvaros, piedāvā atjauninātu modeli, kas reformētu 
ES ekonomikas pārvaldību, Eiropas pusgadu, ECB 
pilnvaras, ES pašu resursus un stiprinātu 
ekonomisko un monetāro savienību (sk. ideju). Šī 
konkrētā ideja sakrīt ar citiem platformā paustajiem 
aicinājumiem reformēt ES ekonomikas modeli, lai 
panāktu iekļaujošu un taisnīgu Eiropas labklājību. 

 

 

Iekļaujošāka, sociāli 
taisnīgāka Eiropa 
Paužot idejas par LGBTI tiesībām un 
pārstāvību (sk. ideju), vīriešu un 
sieviešu darba samaksas atšķirību un 

dzimumu kvotu, vairāki(-as) pienesumu autori(-es) 

platformā aicina veidot iekļaujošāku un sociāli 
taisnīgāku Eiropu, ko varētu panākt, piemēram, 
izstrādājot sociālās vienlīdzības mērījumu indeksu 
(sk. idejas piemēru). Saistītās idejas attiecas uz 
pasākumiem, kas vērsti pret seksuāla rakstura 
uzbrukumiem un vardarbību ģimenē, un jo īpaši 
aicina izstrādāt iniciatīvas cietušo atbalstam (sk. 
ideju). 

Ierosinājumi ietver arī Eiropas sociālo tiesību pīlāra 

turpmāku īstenošanu, lai izveidotu Eiropas sociālo 
dimensiju, atvieglotu personu ar invaliditāti, personu, 
kuri dzīvo zem nabadzības sliekšņa, un līdzīgu 
personu iekļaušanu (sk. idejas un pasākuma 
piemēru). 

 

Nodarbinātības 
veicināšana 

Pirmkārt, pienesumu autori(-es) uzsver 
nepieciešamību vienkāršot nodokļu un 
nodarbinātības politiku ES, lai izvairītos no fiskālā un 
sociālā dempinga (sk. idejas piemēru). 

Otrkārt, tiek aicināts sekmēt labākus darba apstākļus 
visā kontinentā, piemēram, ieviešot īsāku darba 
nedēļu (sk. idejas piemēru). Citas idejas šā temata 
ietvaros ietver tāldarba vai darba pāri ES robežām 
veicināšanu (sk. idejas piemēru), neapmaksātas 
stažēšanās, obligātu virsstundu un nestabilu darba 
līgumu slēgšanas aizliegumu (sk. idejas piemēru) vai 
ieguldījumus bērnu aprūpes infrastruktūrā, lai 
saskaņotu privāto un profesionālo dzīvi. 

Treškārt, uzsvars tiek likts uz karjeras attīstību – ir 
aicinājumi pēc programmām un pasākumiem nolūkā 
atvieglot piekļuvi ES darba tirgum, paredzot 
stažēšanās iespējas visās dalībvalstīs un tiešsaistes 
darba platformu (sk. idejas piemēru). 

Pienesumu autori(-es) uzsver, cik svarīgi ir atbalstīt 
jauniešus, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi darba tirgum 
(sk. pasākuma piemēru). 

 

Inovācija – izaugsmes 
veicināšana 
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Pienesumu autori(-es) ierosina sekmēt izaugsmi, 
veicot investīcijas augsto tehnoloģiju pētniecībā, 
prasmēs, zināšanās un speciālajās zināšanās 
(mākslīgais intelekts, blokķēde, nanotehnoloģija, 
enerģijas uzglabāšana, laboratorijās audzēta gaļa u. 
c.). Turklāt vairākās idejās ir apzināta vajadzība pēc 
tehnoloģiskās neatkarības, piemēram, uzlabojot ES 
aparatūras ražošanas jaudu. 

Investīcijas pētniecībā un izglītībā tiek uzskatītas par 
ārkārtīgi svarīgām, un tiek atbalstīta zināšanu 
apmaiņa, izmantojot atvērtu laboratoriju tīklu vai 
Eiropas Infrastruktūras aģentūru (sk. ideju). Citā 
ieteikumā tiek diskutēts par zināma veida Spotify 
zinātnes jomā, proti, par piekļūstamu zināšanu 
banku, kurā ir 3D drukāšanas modeļi (sk. ideju). 
Pētniecības sakarā viens no ierosinājumiem ir 
veicināt patentus, izmantojot patentu fondu 
(sk. ideju). 

Otrkārt, digitālā ekonomika tiek uzskatīta par 
inovācijas un izaugsmes priekšnoteikumu, un notiek 
diskusijas par kriptovalūtu un vietējām digitālajām 

valūtām, ko izmantotu līdztekus euro (sk. idejas 
piemēru). Attiecībā uz kriptovalūtu – pienesumu 
autori(-es) uzskata, ka ir nepieciešams regulējums, 
lai aizsargātu iedzīvotājus (sk. idejas piemēru). 

Saistībā ar inovāciju tiek apspriesti arī vides un 
klimata pārmaiņu jautājumi, un ir paustas idejas par 
klimatneitralitātes mērķiem un vadošo lomu, kāda ES 
varētu būt saistībā ar (globālas) zaļās ekonomikas 
izveidi un investīcijām tajā (sk. idejas piemēru). 
Vairākās idejās ir apspriesta zaļās ekonomikas 
praktiska īstenošana, piemēram, investējot 
bioloģiskajā lauksaimniecībā un iniciatīvās "no lauka 
līdz galdam" (sk. ideju). 

Visbeidzot, jaunuzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) finansēšana tiek kopumā uzskatīta 
par inovācijas virzītājspēku (sk. idejas piemēru). 
Pienesumu autori(-es) ierosina atbalstīt MVU, 
piemēram, izmantojot ES fondu, kas nodrošina 
sākumkapitālu MVU (sk. ideju), vai tiešsaistes 
tirdzniecības platformu, kas paredzēta Eiropas MVU 
(sk. ideju). 
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Attēls Nr. 8. Ideju kartes tematiskais bloks "Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība" 
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Saistībā ar tematisko bloku "ES pasaulē" paustās 
idejas aptver dažādus ar ārpolitiku saistītus 
tematus – sākot ar tirdzniecību un beidzot ar maigo 
varu un aizsardzību. Kopumā pienesumu autori(-es) 
aicina nodrošināt spēcīgāku ES klātbūtni pasaules 
politiskajā arēnā: tās kaimiņattiecību politikā, kā arī 
attiecībās, piemēram, ar Āfrikas un Latīņamerikas 
valstīm. Pienesumu autori(-es) platformā uzskata, ka 
ES vajadzētu būt drosmīgākai gan attiecībā uz 
maigās, gan attiecībā uz stingrās varas īstenošanu. 
Kopš platformas izveides šā tematiskā bloka ietvaros 
kopumā ir apkopoti 1756 pienesumi, t. i., 541 ideja, 
1083 komentāri un 119 pasākumi. Dažādās idejas 
var sagrupēt pa šādiem tematiem: 

 ES ārpolitikas vispārējie mērķi 

 Tirdzniecības politika 

 Aizsardzība 

 Lēmumu pieņemšana 

 Paplašināšanās 

 Kaimiņattiecību politika un attiecības ar 
citiem 

ES ārpolitikas 
vispārējie mērķi 

Pienesumu autori(-es) pauž viedokli, ka ES loma 

mainās, ņemot vērā pieaugošās bažas par klimata 

ārkārtas situāciju, mainīgu ekonomisko un 

ģeopolitisko spēku līdzsvaru, būtiskus izaicinājumus 

multilaterālismam un globālo cīņu pret Covid-19 

(sk. pasākuma piemēru, sk. idejas piemēru). Tāpēc 

vairāki(-as) pienesumu autori(-es) pauž viedokli, ka 

ES vajadzētu būt drosmīgākai gan attiecībā uz 

maigās, gan attiecībā uz stingrās varas īstenošanu 

(sk. idejas piemēru un idejas piemēru). 

Runājot par ES ārpolitiku, daudzas idejas attiecas uz 

lomu, kādu ES vajadzētu uzņemties cilvēktiesību un 

demokrātisko vērtību jomā visā pasaulē. Tajās ir 

pausts aicinājums ieņemt stingrāku nostāju un veikt 

pasākumus pret tām valstīm, kuras atkārtoti pārkāpj 

starptautiskās cilvēktiesību konvencijas un/vai 

līgumus (sk. idejas piemēru). Piemēram, ES tiek 

mudināta uzņemties vadošu lomu miera veidošanas 

procesā starp Izraēlu un Palestīnu (sk. idejas 

piemēru). Ar iepriekš minēto ir saistīts arī aicinājums 

pēc kopējas Eiropas ieroču eksporta sistēmas ar 

stingriem noteikumiem, lai nodrošinātu, ka ar 

ieročiem, kas izgatavoti ES, netiek veicināti konflikti 

visā pasaulē un ka tie nenoved pie cilvēktiesību 

pārkāpumiem (sk. ideju). 

 

7. ES pasaulē 

7.  
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Tirdzniecības 
politika 

Pienesumu grupa tematiskā bloka "ES 

pasaulē" ietvaros aicina uzlabot tirdzniecības politiku 

un reformēt tirdzniecības nolīgumus atbilstoši ES 

vērtībām – vai tā būtu cilvēktiesību vai vides 

standartu ievērošana (sk. idejas piemēru). Plaši 

atbalstīta ideja aicina reformēt ES tirdzniecības un 

investīciju politiku un atjaunot globālo 

multilaterālismu, galveno uzmanību pievēršot 

pienācīgas kvalitātes nodarbinātības radīšanai un 

pamattiesību un cilvēktiesību, tostarp darba ņēmēju 

un arodbiedrību tiesību, aizsardzībai (sk. idejas 

piemēru). 

 

Aizsardzība 

Lai stiprinātu ES stingro varu, kas arī tiek uzskatīta 

par ārkārtīgi svarīgu (sk. pasākuma piemēru), 

pienesumu autori(-es) iestājas par kopējas Eiropas 

armijas izveidi (sk. idejas piemēru). Pienesumu 

autori(-es) arī ierosina izveidot specializētākus 

spēkus vai iestādes ES līmenī, piemēram, Eiropas 

Militāro akadēmiju (sk. idejas piemēru). 

 

 

 

Lēmumu 
pieņemšana 

Pienesumu autori(-es) uzskata – lai ES saglabātu un 

vēl vairāk stiprinātu savu lomu, ir ļoti svarīgi, lai tā 

starptautiskajā politiskajā arēnā rīkotos kā stabils un 

vienots veselums. Vairākos pienesumos tiek 

apspriesta vajadzība pēc kopējas ārpolitikas. Vienā 

no šajā tematiskajā blokā visvairāk atbalstītajām 

idejām ir ierosināta vajadzība pēc kopējas ārpolitikas 

un drošības politikas, lai garantētu eiropiešu drošību, 

vienlaikus veicinot demokrātiju, cilvēktiesības, 

tiesiskumu un vides aizsardzību kaimiņvalstīs un 

pasaulē (sk. ideju). 

Otrs apakštemats ir saistīts ar aicinājumu pēc 

ciešākas sadarbības starp dalībvalstīm. Pienesumu 

autori(-es) uzsver – lai saglabātu uzticēšanos, ir 

jāizbeidz sāncensība starp dalībvalstīm 

starptautiskajā līmenī. Tādēļ viņi(-as) ierosina, ka ES 

dalībvalstu vēstniecības būtu jāaizstāj ar vienu ES 

vēstniecību, kas pārstāvētu un apvienotu visas ES 

dalībvalstis. Tas varētu nozīmēt arī vienotu ES dalību 

jebkurā starptautiskā iestādē, piemēram, NATO 

(sk. idejas piemēru). Turklāt vēl viena ideja paredz 

izveidot vienotu ES pasi visiem Eiropas pilsoņiem 

(sk. idejas piemēru). 

Saistībā ar tematu "Lēmumu pieņemšana" 

pienesumos ir pausts aicinājums no jauna apsvērt 

vienprātības noteikumu. Vienā no ideju virzieniem 

pausts viedoklis, ka pašreizējā situācija, kuras 

pamatā ir vienprātības noteikums, ļauj atsevišķām 

dalībvalstīm bloķēt kopējo ārpolitiku (sk. idejas un 

pasākuma piemēru). Šāda situācija tiek uzskatīta par 

problēmu, jo tā liedz ES paust ticamu, stabilu un 

spēcīgu viedokli pasaulē, kā jau uzsvērts iepriekšējā 

tematā. Tāpēc saskaņā ar pausto ideju ES būtu 

jāvirzās uz "absolūta" vairākuma balsošanas sistēmu. 

Viena no šā temata ietvaros visvairāk atbalstītajām 

idejām sniedz detalizētu aprakstu par dalībvalstu 

absolūtā vairākuma balsošanas sistēmu (ko atbalsta 

ar Eiropas Parlamenta deputātu vienkāršu balsu 

vairākumu), lai ES spētu veikt izpildes pasākumus un 

radīt reālu un uzticamu ārpolitiku (sk. ideju). Līdzīgi 

kā diskusijās, kas notiek tematiskā bloka "Eiropas 

demokrātija" ietvaros, arī kvalificēta balsu vairākuma 

iespēja tiek piedāvāta kā alternatīva pašreizējam 

vienprātības noteikumam (sk. idejas piemēru). 

Pēdējā apakštematā tiek apspriestas Eiropas 

Parlamenta kompetences. Pienesumu autori(-es) 

uzskata, ka, lai gan Eiropas Parlaments jau no paša 

sākuma ir atbalstījis kopējās ārpolitikas un drošības 

politikas (KĀDP) koncepciju un ir centies paplašināt 

tās darbības jomu, Eiropas Parlamentam joprojām ir 

tikai perifēra loma ES ārpolitikas veidošanā. Tādēļ 

pienesumu autori(-es) uzskata, ka ir ļoti svarīgi 

Eiropas Parlamentam piešķirt vairāk ārpolitikas 

kompetenču (sk. idejas piemēru). 
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Paplašināšanās 

Vienas pienesumu grupas ietvaros tiek 

apspriesta paplašināšanās un austrumu 

kaimiņvalstu integrēšanas nepieciešamība, 

lai tādējādi aizsargātu demokrātiju šajās valstīs 

(sk. idejas piemēru), kā arī lai nodrošinātu 

ekonomisko stabilitāti ES (sk. idejas piemēru). Šādas 

domas tāpat ir paustas vienā no šā tematiskā bloka 

ietvaros visvairāk atbalstītajām idejām, kas aicina 

turpināt ES paplašināšanos, integrējot 

Rietumbalkānu valstis, lai nodrošinātu mieru un 

stabilitāti reģionā (sk. ideju). Saistībā ar to ir pausts 

aicinājums pilnībā atzīt Kosovu (sk. idejas piemēru). 

 

Kaimiņattiecību 
politika un attiecības 
ar citiem 

Viens no ideju apakštematiem ir saistīts ar ES 

diplomātisko pārstāvību, un, kopumā runājot, 

pienesumu autori(-es) aicina ES iestādes redzamāk 

pārstāvēt un aizstāvēt savas intereses pasaulē 

(sk. idejas piemēru). 

Lielākajā daļā ideju ir izteikts aicinājums pēc 

vienotākas un integrētākas ES, tādējādi nostiprinot 

ES kā tāda globāla spēka nozīmi, kurš darbojas 

likuma un taisnīguma jomā un ir atvērts mijiedarbībai 

ar dažādām daudzpusējām iestādēm gan globālā, 

gan reģionālā līmenī (sk. idejas piemēru un idejas 

piemēru), tomēr citās idejās ir pausta vēlme, lai ES 

koncentrētos uz savu kā ekonomikas dalībnieka 

lomu, kā tas sākotnēji bija paredzēts. Šajā sakarā 

tajās ir pausts viedoklis, ka ES nevajadzētu 

uzņemties ģeopolitiska aktora lomu, bet gan saglabāt 

savu galveno – kopēja ekonomikas tirgus – funkciju. 

Dalībnieki(-nieces) uzskata – tā kā ES nav suverēna 

valsts, tā nevar īstenot politisku lomu kā globāla 

mēroga aktors (sk. idejas piemēru). 

Pienesumi šajā tematā jo īpaši attiecas uz ES 

politiskajām attiecībām ar Krieviju un Ķīnu 

(sk. pasākuma piemēru). Pienesumi autori(-es) 

iestājas par nepieciešamību fundamentāli pārdomāt, 

no jauna apsvērt un turpināt reformēt ES ārpolitikas 

pieeju, īstenojot drosmīgāku pieeju saskaņā ar to, 

kas tika apspriests iepriekšējos tematos. Pienesumu 

autori(-es) platformā apspriež viedokli, ka attiecībā uz 

Ķīnu Eiropas Savienībai būtu ne tikai jāizstrādā 

vienotāka un stingrāka nostāja savās diplomātiskajās 

attiecībās, ņemot vērā ļoti atšķirīgās vērtību 

sistēmas, bet arī būtu jāizstrādā Eiropas Savienības 

ārvalstu investīciju stratēģija, lai dotu pretsparu Ķīnas 

ietekmei pasaulē un jo īpaši jaunattīstības valstīs 

(sk. ideju). 

Runājot par ES attiecībām ar Āfrikas un 

Latīņamerikas valstīm, pienesumu autori(-es) pauž 

viedokli, ka būtu jāuzlabo partnerība un jāpārveido 

tirdzniecības attiecības (sk. pasākuma piemēru). 

Lielākā daļa pienesumu autoru aicina veidot 

spēcīgāku partnerību starp ES un Āfrikas Savienību, 

lai stiprinātu reģionālo multilaterālismu (sk. idejas 

piemēru). Citi iedzīvotāji aicina veidot ciešākas 

divpusējas partnerības starp atsevišķām dalībvalstīm 

un Āfrikas valstīm, lai novērstu migrācijas un citus 

drošības apdraudējumus Eiropas Savienībā. Tomēr 

tas var notikt tikai tad, ja attiecībās atsakās no agrāko 

koloniālo sistēmu ekonomiskā un politiskā 

mantojuma saglabāšanas (sk. ideju). Tas pats 

attiecas uz attiecībām ar Latīņameriku (sk. idejas 

piemēru). 



 
 

 

© Kantar Public 2021 36 

Attēls Nr. 9. Ideju kartes tematiskais bloks "ES pasaulē" 
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Kopš digitālās platformas darbības sākuma 

tematiskais bloks "Vērtības un tiesības, tiesiskums, 

drošība" kopumā ir sniedzis 1635 pienesumus (547 

idejas, 949 komentāri un 139 pasākumi). Būtiskā daļā 

mijiedarbības šā tematiskā bloka ietvaros tiek 

diskutēts par to, kas tiek raksturots kā "briesmas, ko 

rada neliberālu demokrātiju pieaugums" ES, kuras 

neievēro ES vērtības un tiecas virzīties uz 

autokrātiskiem režīmiem. Tās tiek uzskatītas par 

draudu. Pienesumu autori(-es) aicina rīkoties, lai 

nodrošinātu tiesiskuma ievērošanu. Pienesumus var 

sagrupēt šādos tematos: 

 Vērtības 

 Tiesības un brīvības 

 Tiesiskuma un cilvēktiesību aizsardzība 

 Drošība 

 Lobēšana un korupcija 

 

 

 

Vērtības 

Vienā ideju grupā platformas ietvaros tiek spriests 

par to, ko nozīmē būt eiropietim, un tiek apspriestas 

vērtības, kuras ES būtu jāiemieso un jāveicina 

(sk. idejas piemēru). Jo īpaši – vairāki pilsoņi kā 

dažus no tiem principiem, kuri veido Eiropas 

Savienības vērtību sistēmu, min cilvēka cieņas, 

brīvības, vienlīdzības, demokrātijas, tiesiskuma, 

cilvēktiesību, plurālisma, taisnīguma, solidaritātes un 

dzimumu paritātes principus un uzskata, ka tiem būtu 

jāvirza tās politika. 

Vienā no galvenajiem ideju virzieniem ir pausts 

aicinājums pēc lielākas dzimumu līdztiesības 

(sk. idejas piemēru). Ir ierosinājumi palielināt sieviešu 

skaitu politisko un ekonomisko lēmumu pieņēmēju 

8. Vērtības un 
tiesības, tiesiskums, 
drošība 
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vidū (sk. idejas piemēru), kā arī priekšlikumi par 

labas prakses veicināšanu. Daži no konkrētajiem 

ierosinājumiem ietver aicinājumu izbeigt dzimumu 

diskrimināciju saistībā ar pārvietošanās brīvību ES, 

atsaucoties uz Atosa kalna pussalu, kas ir UNESCO 

Pasaules mantojuma sarakstā iekļauta Grieķijas 

teritorija un kurā – saskaņā ar ortodoksālo kristiešu 

normām – iekļūšana sievietēm ir aizliegta (sk. idejas 

piemēru). 

Vēl viens diskusiju virziens ir vērsts uz kristiešu 

vērtību lomu un nepieciešamību tās aizsargāt 

(sk. ideju). Atbilstīgi minētajam virzienam – vienā no 

idejām ES ir aicināta stingri vērsties pret armēņu un 

citu kristiešu minoritāšu genocīdu (sk. ideju). 

Daži(-as) pienesumu autori(-es) arī diskutē par to, ka 

ir vajadzīga Eiropas Konstitūcija, lai skaidri definētu 

Eiropas pamatvērtību kopumu, kas ir jāievēro Eiropas 

Savienībā (sk. idejas piemēru). 

 

Tiesības un brīvības 

Attiecībā uz tiesībām un brīvībām – vairāki pienesumi 

ir vērsti uz jautājumiem, kas saistīti ar privātuma 

aizsardzību. Viena ļoti atbalstīta ideja aicina aizliegt 

sociālo kredītu sistēmas, kuru pamatā ir sejas 

atpazīšana (sk. ideju). Ir arī citi aicinājumi ierobežot 

biometrisko datu izmantošanu uzraudzības nolūkiem 

(sk. ideju) un personas datu vākšanu un apmaiņu 

plašākā nozīmē (sk. idejas piemēru). Dažādi 

iedzīvotāji ierosina, ka skaidras naudas maksājumu 

iespējas būtu jāatzīst par demokrātiskām tiesībām 

(sk. idejas piemēru). Ir izvirzīts arī jautājums par 

nepieciešamību pēc labākiem tiesību aktiem un 

rīkiem, ar kuriem risināt privātuma problēmas saistībā 

ar internetu un sociālajiem medijiem, kā arī visām 

jaunajām tehnoloģijām (sk. ideju). 

Vēl citā pienesumu grupā ir uzsvērta nepieciešamība 

atcelt Covid-19 pasākumus, tiklīdz pandēmijas sekas 

to ļaus, lai tādējādi nodrošinātu atgriešanos pie 

ierastā dzīves ritma un atjaunotu iedzīvotāju brīvības. 

Tas ietver aicinājumu novērst diskrimināciju pret 

iedzīvotājiem, kuri ir izvēlējušies nevakcinēties vai 

neveikt regulārus testus, lai varētu piekļūt 

pamatpakalpojumiem (sk. idejas piemēru). Ar 

vakcināciju saistītie jautājumi ir sīkāk aplūkoti 

tematiskajā blokā "Veselība". 

Vēl viena diskusija ir saistīta ar cilvēktiesību un 

brīvību fundamentālo nozīmi Rietumu pasaules 

vērtību sistēmā. Šajā sakarā daudzi(-as) dalībnieki(-

nieces) aicina aizsargāt LGBTI un atzīt viendzimuma 

laulības visās ES dalībvalstīs (sk. idejas piemēru). 

Daži(-as) dalībnieki(-nieces) aicina piešķirt tiesības 

pašiem ārstēties ar kanabisu (skatīt idejas piemēru) 

un plašāk apspriest narkotiku dekriminalizāciju un 

legalizāciju (sk. idejas piemēru). Šis jautājums ir 

aplūkots arī saistībā ar tematisko bloku ''Veselība". 

Plaši apspriesta un atbalstīta ideja ir aicinājums ES 

uzņemties vadību dzīvnieku tiesību aizsardzības 

jomā (sk. ideju). Pienesumu autori(-es) uzskata – lai 

gan ES līgumos dzīvnieki ir atzīti par justspējīgām 

būtnēm, lauksaimniecības un gaļas nozarē joprojām 

pastāv ļaunprātīga un cietsirdīga apiešanās 

(sk. idejas piemēru). 

 

Tiesiskuma un 
cilvēktiesību 
aizsardzība 

Liela dalībnieku grupa pauž bažas par demokrātiju un 

tiesiskumu pasaulē un – jo īpaši – atsevišķās ES 

daļās. Iedzīvotāji, kuri sniedz pienesumu šim 

tematam, aicina ieņemt stingrāku nostāju, lai 

aizstāvētu ES vērtības attiecībās ar tādām valstīm kā 

Krievija un Ķīna, kā arī saistībā ar aizvien lielāku 

skaitu neliberālu demokrātiju Eiropas Savienībā, 

lielākoties (bet ne tikai) atsaucoties uz Ungāriju un 

Poliju (sk. idejas piemēru). Dalībnieki(-nieces) arī 

pauž bažas par to, ka ir apdraudētas sievietes, 

LGBTI minoritātes un cilvēktiesības, jo īpaši ņemot 

vērā nesenos notikumus Polijā un Ungārijā (sk. idejas 

piemēru). Vairāki(-as) pienesumu autori(-es) kritizē 

Ungārijas valdību un aicina Komisiju šajā sakarā 

rīkoties aktīvāk (sk. ideju). 

Lai nodrošinātu tiesiskuma ievērošanu, daži(-as) 

dalībnieki(-nieces) ierosina samazināt dotācijas tām 
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valstīm, kuras to pārkāpj, atņemt šo valstu 

balsstiesības Padomē 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, ka būtu jāpārskata Līgumos paredzētā 

7. panta procedūra, lai atvieglotu sankciju 

piemērošanu tām valdībām, kuras neievēro ES 

vērtības (sk. 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(-as) pienesumu autori(-es) ir atbalstījuši(-as) 

priekšlikumu Eiropas Savienībā ieviest demokrātijas, 

tiesiskuma un pamattiesību pārskatīšanas 

mehānismu (sk. ideju). 

Platformas ietvaros ir arī pausts aicinājums atcelt 

vienprātības noteikumu, lai tādējādi nodrošinātu, ka 

dalībvalstis, kas neievēro tiesiskumu, nevar bloķēt 

lēmumu pieņemšanu ES (sk. ideju). 

Attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību kopumā – vienā 

plaši atbalstītā idejā tiek ierosināts pastiprināt dažādu 

cilvēktiesību instrumentu izpildāmību ES tiesiskajā 

kārtībā (sk. ideju). 

 

Drošība 

Viena no platformā šobrīd visplašāk atbalstītajām un 

visvairāk komentētajām idejām ir priekšlikums 

izveidot ES armiju, lai labāk aizsargātu dalībvalstis 

pret naidīgiem ārvalstu aktoriem, ņemot vērā 

neskaidrības saistībā ar ASV nostāju (sk. ideju). 

Tomēr vairāki(-as) dalībnieki(-nieces) ir apšaubījuši(-

as) šo priekšlikumu, galvenokārt komentējot politisko 

ietekmi un saikni starp ES aizsardzību un valstu 

aizsardzību. Šī ideja tiek apspriesta arī saistībā ar 

tematisko bloku "ES pasaulē". 

Ņemot vērā pārvietošanās brīvību ES, daži iedzīvotāji 

atbalsta Eiropas aģentūras izveidi, kuras mērķis būtu 

stiprināt dalībvalstu sadarbību cīņā pret terorismu un 

organizēto noziedzību (sk. ideju). 

Lobēšana un 
korupcija 

Tāpat kā saistībā ar tematisko bloku 

"Eiropas demokrātija", daži(-as) pienesumu 

autori(-es) koncentrējas uz jautājumiem, kas saistīti 

ar lobēšanu un korupciju. ES tiek aicināta rīkoties, lai 

novērstu nodokļu apiešanu un korupciju dalībvalstīs 

(sk. idejas piemēru), kā arī ir izteikti ierosinājumi 

uzlabot regulējumu un pārredzamību attiecībā uz 

privāto interešu lobēšanu, un ierobežot tās ietekmi uz 

ES politiku (sk. ideju). Citi(-as) dalībnieki(-nieces) 

apspriež, kā cīnīties pret korupciju, kas saistīta ar ES 

un ES līdzekļu izmantošanu, un diskutē par 

trauksmes cēlēju aizsardzību (sk. idejas piemēru). 
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Attēls Nr. 10. Ideju kartes tematiskais bloks "Vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība" 
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Tematiskajā blokā "Digitālā pārveide" ir radītas 

346 idejas, sniegti 815 komentāri un sarīkoti 

97 pasākumi – kopumā tas veido 1258 pienesumus. 

Idejas sniedzas no abstraktākiem ierosinājumiem par 

tādiem tematiem kā ilgtspēja un noturība līdz 

konkrētākiem ierosinājumiem attiecībā uz digitālo 

izglītību, digitālo veselību un digitālo balsošanu. Šā 

tematiskā bloka ietvaros pienesumu autori(-es) 

uzsver nepieciešamību pēc digitālās pārveides 

attiecībā uz nākotnes ekonomiku, sadarbību, 

veselību un citām dzīves jomām. Tomēr pienesumu 

autori(-es) arī uzsver vairākas ar digitālo pārveidi 

saistītas problēmas, piemēram, ētiskos apsvērumus, 

VDAR trūkumus un kiberdraudus. Dažādās idejas var 

sagrupēt pa šādiem tematiem: 

 Digitālā ekonomika 

 Digitālā inovācija 

 Digitālā suverenitāte un ētika 

 Kiberdraudi 

 Digitālā balsošana 

 Digitālie dati 

 Piesārņojums, ilgtspēja un noturība 

 Iedzīvotājiem paredzētas tehnoloģijas 

 Digitālā veselība 

 Izglītība un apmācība 

 

9. Digitālā  
pārveide  
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Digitālā ekonomika 

Šis ir viens no tematiem, kas ietilpst arī tematiskajā 

blokā "Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums 

un nodarbinātība"; lielā skaitā ideju, kas paustas šā 

tematiskā bloka ietvaros, izskan aicinājums izmantot 

digitālo ekonomiku. Piemēram, vienā no idejām ir 

apspriesta ES blokķēdes platformas ieviešana 

(sk. ideju). Citi(-as) pienesumu autori(-es) arī diskutē 

par kriptovalūtām un prasa valdībām pieņemt 

kriptovalūtas, lai tādējādi sniegtu labumu digitālai un 

ekonomiski aktīvai sabiedrībai un attīstītu šādu 

sabiedrību (sk. idejas piemēru), vai arī apspriež 

nepieciešamību regulēt vai aizliegt kriptovalūtas 

(sk. idejas piemēru). 

Turklāt vairākas idejas atbalsta digitālā euro kā 

drošas un ērtas maksāšanas metodes ieviešanu 

(sk. idejas piemēru). 

 

Digitālā inovācija 

Idejas, kas platformas ietvaros iesniegtas saistībā ar 

digitālo izaugsmi, pirmkārt un galvenokārt rosina 

palielināt ES lomu mākslīgā intelekta (MI) rīku 

turpmākā izstrādē (sk. pasākumu). 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 pienesumu autoru vidū, un 

daži(-as) uzsver risku par tāda MI radīšanu nākotnē, 

kas būtu spējīgāks par cilvēka smadzenēm 

(sk. idejas piemēru). 

Tāpat saskaņā ar pienesumu autoru sniegto 

informāciju ir konstatētas vairākas problēmas, kas 

saistītas ar aizvien digitālāku sabiedrību. Šajā 

pasākumā, piemēram, apsprieda mūsu sabiedrības 

pieaugošo digitalizāciju un nevienlīdzību starp 

iedzīvotāju grupām (kam dots nosaukums "zaudētāji 

digitalizācijas procesā"). Citi arvien plašākās 

digitalizācijas izraisītie trūkumi, par kuriem tika 

diskutēts, ir šādi: dehumanizācija, robotizācija un 

personu pastiprināta uzraudzīšana un novērošana 

(sk. ideju). 

Praktiskākā līmenī – pienesumu autori(-es) aicina 

nodrošināt piekļūstamus un cenas ziņā pieņemamus 

digitālos pakalpojumus un ierīces (sk. idejas 

piemēru). 

Digitālā suverenitāte  
un ētika 

Idejas, kuras platformā iesniegtas saistībā ar digitālās 

suverenitātes veicināšanu, ir vērstas uz Eiropas 

stratēģisko neatkarību aparatūras, programmatūras 

un sociālo mediju platformu ziņā, kā arī uz ES 

digitālās attīstības un ražošanas veicināšanu, jo īpaši 

attiecībā uz citiem aktoriem, piemēram, ASV vai Ķīnu 

(sk. idejas piemēru). Piemēram, vienā no idejām 

ierosināts attīstīt un veicināt to, ka Eiropa pati ražo 

mikroshēmas (sk. ideju). 

Līdzīgā ideju virzienā liels uzsvars tiek likts uz ētisko 

aspektu. Konkrētāk, pienesumu autori(-es) vēlas 

stiprināt ES digitālo suverenitāti, izmantojot Eiropas 

sociālo mediju platformas, kas pilnībā atbilstu Eiropas 

vērtībām, standartiem, pārredzamībai un ētikai 

(sk. idejas piemēru). Turklāt vienā no idejām ir pausts 

aicinājums pēc taisnīgas digitalizācijas, kuras pamatā 

ir cilvēktiesības, tostarp darba un arodbiedrību 

tiesības, uzlaboti darba apstākļi un darba koplīguma 

slēgšanas sarunas (sk. ideju). 

 

Kiberdraudi 

Attiecībā uz kiberdraudu tematu – idejas ir saistītas 

ar interneta drošumu un drošību (sk. pasākuma 

piemēru). Piemēram, dalībnieki(-nieces) uzsver, ka 

ES vajadzētu spēt sevi aizstāvēt, ja pastāv draudi 

tiešsaistē, kā arī digitālā kara gadījumā; daži šo 

domu izvērš vēl plašāk un ierosina izveidot Eiropas 

kiberarmiju, kas varētu arī sniegt atbalstu 

digitalizācijai tajās ES valstīs, kuras šajā jomā 

atpaliek (sk. idejas piemēru). 
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Digitālā balsošana 

Saistībā ar tematu "Digitālā balsošana" 

vairāki(-as) pienesumu autori(-es) platformā norāda 

uz elektroniskās balsošanas priekšrocībām, jo īpaši 

pandēmijas kontekstā (sk. idejas piemēru). Šis 

temats, par kuru kopš konferences darbības 

uzsākšanas ir saņemts ievērojams skaits komentāru 

tematiskā bloka "Digitālā pārveide" ietvaros, ir pētīts 

no efektivitātes, drošuma un inovācijas viedokļa, bet 

nevis no demokrātijas stiprināšanas aspekta. Tomēr 

komentāros ir arī daži pretēji viedokļi, kas norāda uz 

vairākiem trūkumiem elektroniskajā balsošanā. 

Pienesumu autori(-es) ierosina izmantot blokķēdes 

tehnoloģiju vai izveidot Eiropas pašas sistēmu augstā 

līmenī šifrētu ziņojumu sūtīšanai, kas varētu būt 

veids, kā garantēt digitālās balsošanas drošību ES. 

 

Digitālie dati 

Attiecībā uz tematu "Digitālie dati" – pienesumi 

autori(-es) uzsver līdz šim panākto progresu, norādot, 

ka ES ir viena no līderēm personu aizsardzībā 

digitālajā pasaulē. Tomēr ir pausts aicinājums veikt 

turpmākus uzlabojumus šajā jomā (sk. pasākuma 

piemēru). Piemēram, ierosinājumi ir vērsti uz VDAR 

noteikumu grozīšanu, lai panāktu to, ka ir vieglāk 

atteikt personas datu vākšanu tiešsaistē, kā arī uz 

datu drošības uzlabošanu ne tikai visā ES, bet arī 

kandidātvalstīs (sk. ideju). 

Vienlaikus ir pausts aicinājums pēc saprotamākiem 

tiesību aktiem, neapgrūtinot lietotājus ar pastāvīgiem 

pieprasījumiem sniegt piekrišanu (sk. idejas 

piemēru). 

 

Piesārņojums, 
ilgtspēja un  

   noturība 

Vairākos gadījumos pienesumu autori(-es) 

digitalizāciju sasaista ar klimata pārmaiņām, 

uzsverot, ka, piemēram, pastiprināti digitalizācijas 

centieni palīdzētu samazināt piesārņojumu. 

Piemēram, tiek aicināts ieviest digitālu produktu pasi, 

kas būtu pieejama, izmantojot QR kodus, un kas 

sniegtu informāciju par produkta izcelsmi, sastāvu, 

ietekmi uz vidi, pārstrādi un galīgo apstrādi 

(sk. ideju). 

Vēl viens ideju virziens ir saistīts ar digitālajiem 

atkritumiem, un tajā ir pausts aicinājums, piemēram, 

jaunus produktus ražot, izmantojot reciklētus 

elektroniskos atkritumus (sk. ideju). 

Turklāt uzsvars tiek likts uz izturīgu, remontējamu un 

godīgi un ētiski ražotu digitālo aprīkojumu, ko varētu 

veicināt, piemēram, ar zemākiem nodokļiem. 

(sk. ideju). 

Visbeidzot, daži(-as) pienesumu autori(-es) norāda, 

ka satelītu izvietošana veicina kosmosa 

piesārņojumu, un aicina risināt šo jautājumu 

(sk. idejas piemēru). 

Iedzīvotājiem 
paredzētas 
tehnoloģijas 

Ieteikumos ir ietverta virkne konkrētu ideju, kas 

piedāvā tehnoloģiskus un digitālus rīkus Eiropas 

iedzīvotājiem. 

Plaša ideju kopuma ietvaros tiek apspriesta digitālās 

pilsonības izveide un ES digitālā apvienošana 

(sk. ideju), piemēram, izveidojot satvaru, kas palīdz 

visām ES valstīm sadarboties IT projektu jomā. Šī 

ideja tālāk ir izvērsta ar vairākiem ierosinājumiem par 

visaptverošiem digitālajiem portāliem, kas paredzēti 

iedzīvotāju līdzdalībai, identifikācijas vajadzībām 

ikdienas dzīvē (sk. ideju), par Eiropas sociālo tīklu, 

kas paredzēts sabiedrības viedokļa paušanai 

(sk. ideju), un par identifikāciju visā Eiropā, 

izmantojot digitālo identitāti (sk. ideju). 

Turklāt tiek aicināts stingrāk aizsargāt patērētājus 

tiešsaistes vidē (sk. idejas piemēru), piemēram, 
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nākotnē atvieglojot patērētājiem iespēju mainīt savas 

domas attiecībā uz pirkumiem. 

Vēl citas idejas ietvaros ir apspriesta nepieciešamība 

nodrošināt to, ka lielākajām kolektīvās finansēšanas 

platformām var piekļūt no visām dalībvalstīm 

(sk. ideju). 

 

Digitālā veselība 

 

Temata "Digitālā veselība" ietvaros vairākās 

platformā paustajās idejās tiek ierosināti konkrēti 

pasākumi nolūkā uzlabot iedzīvotāju veselību 

digitālajā pasaulē, piemēram, darba ņēmēju tiesības 

atslēgties no darba (sk. ideju), no sociālajiem 

medijiem brīvas dienas (a social media day off) 

ieviešana (sk. ideju), vai jauniešu digitālās 

apmācības sekmēšana ar mērķi veicināt tehnoloģiju 

veselīgu un saprātīgu izmantošanu. 

 

Vienlaikus tiek aicināts Eiropas Savienībā nodrošināt 

digitālu veselības integrāciju (sk. idejas piemēru), 

piemēram, izveidojot vienotu platformu elektroniskai 

veselības pārvaldībai, kas būtu īpaši interesanta tiem 

daudzajiem eiropiešiem, kuri izmanto pārrobežu 

mobilitātes iespējas, un ieviešot (Eiropas) digitālo 

veselības identifikācijas karti (sk. idejas piemēru), kas 

ietver informāciju par vakcināciju un veselības 

apdrošināšanu. Tomēr pastāv bažas par privātumu 

un datu aizsardzību. Šie temati ir aplūkoti arī 

tematiskajā blokā "Veselība". 

Izglītība un apmācība 

Temata "Izglītība un apmācība" ietvaros vairākas 

platformā paustās idejas atbalsta visaptverošus ES 

mēroga izpratnes veicināšanas centienus visos 

līmeņos, proti, no pamatskolas līmeņa un visā 

turpmākajā izglītības procesā (sk. idejas piemēru un 

pasākuma piemēru), uzsverot, ka digitālo prasmju 

attīstīšana un veicināšana ir viena no galvenajām 

ekonomikas prioritātēm (sk. idejas piemēru). 

Vienā no apakštematiem ir pausts aicinājums veikt 

ieguldījumus un pielikt pūles, lai veicinātu izglītības 

digitalizāciju (sk. idejas piemēru). Šajā sakarā 

pienesumu autori(-es) apspriež nepieciešamību 

uzlabot digitālo pratību visās ES valstīs, piemēram, 

uzsākot reklāmas kampaņu medijos, lai digitālo 

pārveidi padarītu redzamāku (sk. ideju). 
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Attēls Nr. 51. Ideju kartes tematiskais bloks "Digitālā pārveide" 
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Līdz 2021. gada 2. augustam tematiskā bloka 

"Eiropas demokrātija" ietvaros digitālajā platformā 

kopumā tika iesniegtas 1016 idejas, 2296 komentāri 

un 329 pasākumi. Pienesumu autori(-es) 

aicina uz Eiropas iestāžu 

pārstrukturēšanu vai pat Eiropas 

Savienības federalizāciju. Dažādos 

ierosinājumos arī izskan aicinājums pastiprināt 

pilsoņu līdzdalību un iesaistīšanos. Vispārējā 

mijiedarbība šā tematiskā bloka ietvaros ir 

konstruktīva un tālredzīga, tomēr daļā ideju un 

komentāru ir paustas bažas, ka spriedzes, populisma 

un nacionālisma dēļ ES ir pakļauta sabrukuma 

riskam. Pienesumi aptver ļoti dažādus tematus: 

 

 Eiropas Savienības federalizācija 

 Iestāžu reformas 

 Eiropas Parlamenta vēlēšanas 

 Iedzīvotāju pārstāvība 

 Iedzīvotāju līdzdalība un apspriešanās ar 
iedzīvotājiem 

 Mediji 

 Valodas un eiropeiska gara veicināšana 

 Demokrātijas aizsardzība un stiprināšana 

 

Eiropas Savienības 
federalizācija 

Tematiskā bloka "Eiropas demokrātija" ietvaros liels 
skaits pienesumu autoru pauž aicinājumu pēc 
Eiropas Savienības federalizācijas. Tas ir arī 
jautājums, kurš regulāri atkārtojas ar šo tematisko 
bloku saistītos pasākumos (sk. pasākuma piemēru). 

Pienesumu autori(-es) uzskata, ka federalizācija ir 
labākais veids, kā ES varētu pilnībā īstenot savu 
potenciālu (sk. idejas piemēru), un tas ir arī veids, kā 
nodrošināt ES lielāku uzticamību un ietekmi globālajā 
politiskajā arēnā un spēju risināt transnacionālās 
problēmas, ar kurām mēs šodien saskaramies, 
piemēram, klimata pārmaiņas un Covid-19 pandēmiju 
(sk. ideju). Turklāt saskaņā ar to dalībnieku(-nieču) 
viedokli, kas atbalsta šo ideju, šāds ceļš ļautu 

10. Eiropas   
demokrātija 

 



 
 

 

© Kantar Public 2021 47 

pārvarēt eiroskepticismu un nacionālistisko 
noskaņojumu. 

Piemēram, viena ļoti atbalstīta un apspriesta ideja 
iestājas par konstitucionālo asambleju, kas izstrādātu 
Eiropas konstitūciju, kurā būtu definēti demokrātiskas 
Eiropas Federācijas galvenie elementi un principi 
(sk. ideju). Diskusija ietver arī konkrētākus 
aicinājumus pēc kopējas fiskālās un ekonomikas 
politikas, vienas Eiropas armijas un ārpolitikas 
federalizācijas, kā arī ES iestāžu pārveidošanas 
saskaņā ar federālisma principiem. 

Tomēr daži(-as) pienesumu autori(-es) ir skeptiski 
noskaņoti(-as) attiecībā uz ES federalizāciju un 
federalizācijas vietā popularizē decentralizāciju ar 
lielāku dalībvalstu varu (sk. idejas piemēru), paredzot 
lielāku brīvību un dalībvalstu identitātes 
respektēšanu, kā arī brīvu sadarbību jomās, kurās 
tas ir lietderīgi (sk. idejas piemēru). 

 

Iestāžu reformas 

Ievērojamā skaitā ideju tiek apspriestas arī 
konkrētākas Eiropas iestāžu reformas, lai tās 
padarītu efektīvākas un pārredzamākas un tuvinātu 
iedzīvotājiem. Tas ietver priekšlikumus par 
institucionālās struktūras pamatīgāku pārskatīšanu 
(sk. idejas piemēru). 

Attiecībā uz Eiropas Parlamentu pienesumu autori(-
es) visbiežāk aicina tam piešķirt reālas likumdošanas 
iniciatīvas pilnvaras (sk. idejas piemēru). Tiek arī 
aicināts tam piešķirt fiskālās pilnvaras (sk. ideju). Tiek 
diskutēts arī par Eiropas Parlamenta mītnesvietu, un 
pienesumu autori(-es) aicina izvēlēties starp 
Strasbūru un Briseli (sk. idejas piemēru). 

Saistībā ar diskusijām par Eiropadomi un Eiropas 
Savienības Padomi – ideja, kas atkārtojas gan 
platformā, gan tematiskajā blokā "Eiropas 
demokrātija", ir pāreja uz kvalificēta vairākuma 
balsošanu, lai izbeigtu valstu veto tiesības (sk. idejas 
piemēru). 

Notiek arī diskusijas par Padomes lomu ES 
institucionālajā struktūrā (sk. idejas piemēru), un ir 
izteikti ierosinājumi pastiprināt divpalātu likumdevēja 
lomu ES (sk. idejas piemēru). 

Attiecībā uz Eiropas Komisiju – vienā no pienesumu 
grupām tiek diskutēts par Komisijas priekšsēdētāja 
ievēlēšanu un komisāru iecelšanu, tostarp vadošo 
kandidātu sistēmu (sk. idejas piemēru), un par 
Komisijas priekšsēdētāja tiešu ievēlēšanu, ko veic 

pilsoņi (sk. idejas piemēru). Dalībnieki(-nieces) arī 
izvirza jautājumu par komisāru skaitu (sk. idejas 
piemēru). 

Tāpat tiek minētas arī Reģionu komitejas un 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas reformas, lai, 
piemēram, uzlabotu to darbības efektivitāti. Tas ietver 
ierosinājumus reformēt Reģionu komiteju, lai iekļautu 
piemērotus dialoga kanālus, kas paredzēti reģioniem, 
kā arī pilsētām un pašvaldībām (sk. ideju), vai lai 
piešķirtu tai lielāku lomu (sk. ideju). 

Daudz apspriesta ideja ir tieši ievēlēts ES 
priekšsēdētājs, piemēram, apvienojot Eiropas 
Komisijas priekšsēdētāja un Eiropadomes 
priekšsēdētāja funkcijas (sk. idejas piemēru). Ir arī 
izteikti aicinājumi izveidot vienotu kontaktpunktu, lai 
ES varētu paust vienotu nostāju ārējās attiecībās 
(sk. idejas piemēru). 

 

Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas 

Ideju grupas ietvaros, kas saistīta ar iestāžu 
reformām, ir izteikti aicinājumi mainīt veidu, kādā 
notiek Eiropas Parlamenta vēlēšanas, lai tādējādi 
panāktu iedzīvotāju lielāku iesaistīšanos ES 
demokrātiskajos procesos. Viens no plašāk 
apspriestajiem priekšlikumiem attiecas uz ES mēroga 
transnacionālu vēlēšanu sarakstu izveidi, lai 
mudinātu kandidātus koncentrēties uz Eiropas 
līmeņa, nevis iekšējiem jautājumiem (sk. ideju). Tiek 
apspriestas arī citas idejas par to, kā veicināt Eiropas 
mēroga debates un Eiropas Parlamenta deputātus 
tuvināt iedzīvotājiem (sk. idejas piemēru). 

Daži no priekšlikumiem konkrēti pievēršas veidiem, 
kā palielināt vēlētāju aktivitāti Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās. Ir izteikti 
aicinājumi ieviest obligātu balsošanu 
(sk. ideju), kā arī ierosinājumi atvieglot 
līdzdalību, piemēram, atļaujot balsošanu 

pa pastu un vēlētāju reģistrēšanos tajā pašā dienā 
vai vēlēšanu dienu nosakot par valsts svētku dienu 
(sk. ideju). Daži(-as) pienesumu autori(-es) apspriež 
arī digitālo balsošanu, tostarp ideju izveidot Eiropas 
mēroga digitālo vēlētāju kopumu (sk. ideju). 
Jautājums par digitālo balsošanu ir aplūkots arī 
tematiskajā blokā "Digitālā pārveide". 

Ir arī priekšlikumi vienādot minimālo vecumu, no 
kāda var balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
(sk. idejas piemēru), un, vēlams, noteikt, ka šis 
vecums ir 16 gadi (sk. ideju). 
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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(-nieces), piemēram, ir ierosinājuši(-as) 
sistemātiskāk izmantot pilsoņu asamblejas un 
paneļdiskusijas, lai sagatavotu svarīgākos un 
sarežģītākos politiskos lēmumus ES (sk. idejas 
piemēru). Citi(-as) pienesumu autori(-es) ierosina 
tiešsaistes digitālo forumu, kurā ES iedzīvotāji varētu 
apspriest ES tiesību aktus, izmantojot no sociālajiem 
medijiem aizgūtu piekrišanas ("upvote") un 
komentēšanas sistēmu (sk .ideju). Saistīta ideja 
ietver iedzīvotājiem paredzētu lobēšanas platformu, 
kas ir alternatīvs veids, kā parastie ES iedzīvotāji un 
mazāki uzņēmumi var ES lēmumu pieņemšanas 
procesā nodot savas ekspertzināšanas un viedokļus 
par tiesību aktiem (sk. ideju). 

Pienesumi ietver arī priekšlikumu izveidot tiešsaistes 
vienas pieturas aģentūras platformu, kas visu 
publisko ieguldījumu, piemēram, Eiropas pilsoņu 
iniciatīvas, sūdzības vai lūgumrakstus, centralizēti 
apkopotu ES institucionālajā līdzdalības struktūrā 
(sk. ideju). 

Daži(-as) pienesumu autori(-es) ir ierosinājuši(-as) 
"Pilsoņu parlamentu", "asambleju, kas paredzēta 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām" (sk. ideju), vai 
"Konstitucionālo asambleju" (sk. ideju), lai konsultētu 
Eiropas Parlamentu. Dalībnieki(-nieces) arī apspriež 
ideju par ES mēroga referendumiem, kas būtu 
alternatīva valstu referendumiem par ES 
institucionālajiem un politikas jautājumiem (sk. idejas 
piemēru). 

 

Iedzīvotāju pārstāvība 

Runājot par tematu "Iedzīvotāju pārstāvība", 
platformā ir pausti vairāki aicinājumi pievērst īpašu 
uzmanību paaudžu jautājumam. Tas ietver 
ierosinājumus par Eiropas komisāru, kas risinātu ar 
vecāka gadagājuma cilvēkiem saistītus jautājumus 
(sk. ideju), un par iespēju nodrošināšanu jauniešiem 
regulāri paust savu viedokli Eiropas Parlamentā 
(sk. ideju). Saistītā pienesumā ir ierosināts noteikt 
kvotu Eiropas Parlamenta deputātiem, kuri jaunāki 
par 35 gadiem (sk. ideju). 

Ir arī ideja, kurā ierosināts Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās paredzēt dzimumu paritātes sarakstu 
(sk. ideju). 

Vēl citā plaši atbalstītā un apspriestā idejā ir 
ierosināta Eiropas pilsonība, kas nav saistīta ar 
kādas ES dalībvalsts pilsonību (sk. ideju). Pienesumu 
autori(-es) arī izvirza jautājumu par to, vai ļaut trešo 
valstu pilsoņiem, kas ilgstoši dzīvo kādā dalībvalstī, 
ES vēlēšanās balsot savā rezidences vietas valstī 
(sk. ideju). 

Vēl vienā idejā ES tiek aicināta sekmēt ANO 
parlamenta izveidi, lai iedzīvotāji – neatkarīgi no 
savas attiecīgās valsts valdības – varētu tieši paust 
savu gribu saistībā ar lēmumiem, ko pieņem globālā 
līmenī (sk. ideju). 

 

Mediji 

Vairākos pienesumos tematiskā bloka "Eiropas 
demokrātija" ietvaros galvenā uzmanība ir pievērsta 
medijiem. Šo ideju tematu pienesumu autori(-es) 
apspriež arī saistībā ar tematisko bloku "Izglītība, 
kultūra, jaunatne un sports". 

Viens no atkārtoti izteiktiem ierosinājumiem paredz 
Eiropas mēroga medijus vai tīklus (sk. idejas 
piemēru) vai vienas publiskas ES raidorganizācijas 
izveidi (sk. idejas piemēru). Tas galvenokārt tiek 
ierosināts, lai palielinātu iedzīvotāju zināšanas par 
ES jautājumiem, piemēram, tiešraidē straumējot 
diskusijas un pasākumus, kā arī lai veicinātu vienotu 
ES garu, ar dokumentālām filmām par ES valstīm 
godinot Eiropas vērtības un Eiropas kultūras. Daži(-
as) pienesumu autori(-es) arī aicina izveidot ES TV 
un radio kanālu, lai izplatītu ES vērtības ārpus tās 
robežām (sk. idejas piemēru). 

Citi(-as) dalībnieki(-nieces) ierosina apmācīt 
žurnālistus par to, kā ziņot par ES, vai noteikt 
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pienākumu sabiedriskajām raidorganizācijām veltīt 
noteiktu daļu raidlaika ES jautājumiem. 

 

Valodas un 
eiropeiska gara 
veicināšana 

Vēl viena ideju grupa platformā attiecas uz 
jautājumiem, kas saistīti ar valodām un vienotu 
eiropeisku garu un identitāti. Šis temats atkārtojas arī 
tematiskajā blokā "Izglītība, kultūra, jaunatne un 
sports". 

Liels skaits dalībnieku(-nieču) apspriež ideju par 
kopīgas valodas izvēli, lai nodrošinātu labāku saziņu 
un saprašanos starp iedzīvotājiem visā ES (sk. idejas 
piemēru), tostarp priekšlikumu par esperanto kā 
vienojošu valodu (sk. idejas piemēru). Saistībā ar 
abiem ierosinājumiem komentāru sadaļās tiek pausti 
stingri viedokļi "par" un "pret". Daži(-as) dalībnieki(-
nieces) arī pauž aicinājumu pēc daudzvalodības 
principa labākas ievērošanas (sk. idejas piemēru). 

Tāpat ir idejas par ES sporta komandas izveidi 
(sk. idejas piemēru), 9. maija noteikšanu par valsts 
svētku dienu visās dalībvalstīs (sk. ideju) vai ES 
pases izveidi (sk. ideju), lai veicinātu eiropeisko garu. 

 

 

 

 

 

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 aplūkots tematiskajā blokā "Vērtības un 
tiesības, tiesiskums, drošība". 

Pienesumu autori(-es) arī atzīst briesmas, ko 
dezinformācija un viltus ziņas var radīt demokrātijām. 
Ir pausti aicinājumi pastiprināt pieeju cīņā pret 
maldinošas informācijas izplatīšanu, tostarp 
priekšlikumi izveidot mobilu faktu pārbaudes lietotni 
(sk. ideju) vai neatkarīgu ES institūtu medijos 
izklāstīto faktu pārbaudei ("EU Media Fact-Check 
Institute") (sk. ideju). 

Vairākās idejās un komentāros tiek apspriesta 
nepieciešamība regulēt lobēšanu, un ir pausti 
aicinājumi pēc politiķiem paredzēta rīcības kodeksa 
vai tādas neatkarīgas Eiropas struktūras izveides, 
kuras rīcībā būtu līdzekļi, lai cīnītos pret korupciju un 
lobiju nevēlamu ietekmi (sk. idejas piemēru). Šajā 
sakarā tiek arī aicināts veikt vispārējus pasākumus 
korupcijas apkarošanai, piemēram, saistībā ar 
līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu vietējā līmenī.  
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Attēls Nr. 62. Ideju kartes tematiskais bloks "Eiropas demokrātija" 
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Kopš platformas darbības sākuma tematiskā bloka 
"Migrācija" ietvaros kopumā ir apkopoti 
1157 pienesumi, kas ietver 306 idejas, 
827 komentārus un 24 pasākumus. Pienesumi 
saistībā ar šo tematisko bloku atklāj trīs vispārīgas 
tendences. No vienas puses, vienā ideju un 
komentāru grupā ir pausta vēlme rīkoties aktīvāk, lai 
tādējādi kontrolētu un samazinātu migrāciju, bet, no 
otras puses, citos pienesumos ir izteikti aicinājumi 
pēc lielākas solidaritāti un labākām integrācijas 
procedūrām. Viena dalībnieku(-nieču) grupa, kuras 
nostāju var raksturot kā vidusceļu, vēlētos veicināt 
starptautisko mobilitāti, bet tikai starp ekonomiski 
attīstītām demokrātijām. Attiecīgi ir analizēti šādi 
temati: 

 Neregulēta migrācija no trešām valstīm ir 
apdraudējums 

 Humānistiska nostāja migrācijas jomā 

 Likumīga migrācija 

 Pievēršanās galvenajiem migrācijas cēloņiem 

 Robežkontrole 

 Integrācija 

 ES pilsonības iegūšanas atvieglošana un 
atbalstīšana 

 

Neregulēta migrācija 
no trešām valstīm ir 
apdraudējums 

Komentētāji savās ar tematisko bloku "Migrācija" 
saistītajās idejās un pienesumos runā atklātu valodu. 
Vienā no tematiem ir pausta sajūta, ka migrācija no 
trešām valstīm apdraud ES civilizāciju, identitāti, 
vērtības un kultūru (sk. idejas piemēru). Pienesumos 
pausti viedokļi un uzskati par to, ka migrācija no 

11. Migrācija 
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trešām valstīm veicina terorismu, kā arī geto un 
bīstamo ("no-go") zonu rašanos (sk. ideju). Šie(-īs) 
pienesumu autori(-es) pauž aicinājumus pēc 
pasākumiem, lai ierobežotu migrāciju no trešām 
valstīm, stingrākas repatriācijas politikas un 
stratēģijām, kas kavē migrantu mobilitāti, piemēram, 
stingrākas robežkontroles (sk. idejas piemēru).  

 

Humānistiska 
nostāja migrācijas 

jomā 

Pienesumu autori(-es), kam ir pretējs viedoklis, aicina 
rast risinājumus cīņai ar nelikumīgu migrāciju un 
veidot ES imigrācijas politiku, kura paredzētu 
vieglākas un pieejamākas patvēruma procedūras 
izcelsmes valstīs, likumīgus un drošus migrācijas 
maršrutus un cilvēku tirdzniecības apkarošanu, lai 
tādējādi izvairītos no bēgļu nāves gadījumiem uz ES 
robežām (sk. idejas piemēru). Visbeidzot, daži(-as) 
pienesumu autori(-es) vēlas tiesisko regulējumu, lai 
apturētu integrētu personu un ģimeņu deportāciju uz 
nedrošām izcelsmes valstīm (sk. ideju). 

 

 

Likumīga migrācija 

Apspriežot likumīgas migrācijas tēmu, tie, kas 
atbalsta stingrāku migrācijas politiku, aicina veidot 
kopēju ES selektīvas migrācijas politiku, kurā būtu 
paredzētas kvotas, stingrāka atlase un stingras 
pieņemšanas procedūras (sk. idejas piemēru). 
Eiropas imigrācijas sistēma, kas balstīta uz punktiem, 
dažkārt tiek uzskatīta par nepieciešamu migrācijas 
plūsmu efektīvākai regulēšanai (sk. ideju). 

Tāpat arī pienesumos, kuri ir atvērtāki migrācijai, 
izskan aicinājums īstenot vienotu un efektīvāku 
pieeju, tomēr vairāk saskaņā ar cilvēktiesībām un 
(sociālajām) Eiropas vērtībām. Piemēram, 
pienesumos konkrēti apspriesta vienota un efektīva 
ES patvēruma procedūra (sk. ideju), norādot arī uz 
nepieciešamību reformēt Dublinas konvenciju, lai 
novērstu patvēruma meklētāju un migrantu 
nevienlīdzīgu sadalījumu (sk. idejas piemēru). 
Iedzīvotāji atbalsta arī ES darbaspēka migrācijas 

politiku vai ES darbā pieņemšanas stratēģijas 
studentiem un kvalificētiem darbiniekiem no trešās 
pasaules valstīm. Saistībā ar to viens iedzīvotājs 
uzsver, ka ES ir jāpaplašina kompetence migrācijas 
jomā, lai tā varētu nodrošināt migrācijas pārvaldību 
saskaņā ar Savienības principiem un vērtībām 
(sk. ideju). 

Kāda respondentu grupa atbalsta ideju veicināt 
selektīva veida imigrāciju. Šādi(-as) dalībnieki(-
nieces) migrāciju parasti vērtē pozitīvi, ņemot vērā 
tās radītās ekonomiskās priekšrocības. Tie/tās 
ierosina orientēties uz konkrētām valstīm, lai 
piesaistītu to talantus (sk. ideju), vai atvieglot 
mobilitātes kritērijus starp ekonomiski attīstītām 
demokrātijām gan rietumos, gan Āzijā, jo īpaši brīvās 
tirdzniecības nolīgumu kontekstā (sk. ideju). 

Dažos pienesumos uzmanība pievērsta arī 
nevienlīdzībai, kas ietekmē pašreizējo patvēruma 
meklēšanas procesu. Piemēram, tajos uzsvērts, ka 
patvēruma meklētāju vīriešu īpatsvars ir ievērojami 
lielāks nekā patvēruma meklētāju sieviešu vai 
ģimeņu īpatsvars (sk. ideju). Citos ziņots par 
grūtībām, ar kurām saskaras patvērumu meklējošas 
LGBTI personas, un aicināts nodrošināt lielāku 
aizsardzību un labāku tulkošanas atbalstu šai grupai 
(sk. ideju). 

 

Pievēršanās 
galvenajiem 
migrācijas cēloņiem 

Domājot par Eiropas nākotni, pienesumu autori(-es) 
uzsver nepieciešamību pievērsties migrācijas 
galvenajiem cēloņiem, lai risinātu migrācijas 
problēmas, ar kurām pašlaik saskaras ES. 

Ieteikumi šajā sakarā ietver gan vienlīdzīgu 
tirdzniecības attiecību izveidi, gan investīcijas lielākā 
skaitā attīstības palīdzības plānu un akadēmiskajā 
apmācībā, gan trešās pasaules valstīs dzīvojošu 
cilvēku profesionālajā attīstībā (sk. ideju). 

Kāda konkrēta pienesumu grupa norāda uz ES 
paveicamajiem uzdevumiem, pamatojoties uz to, ka 
ES ir piedalījusies reģionālā destabilizācijā, 
piemēram, ar Eiropas militāru iesaisti vai ar subsidētu 
lauksaimniecības produktu destabilizējošu eksportu 
uz jaunattīstības valstīm (sk. ideju). 
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Robežkontrole 

Arī robežkontroles tēma atspoguļo divas pretējas 
nostājas attiecībā uz migrāciju. 

Kopumā tiek pausts atbalsts organizētākiem un 
koordinētākiem centieniem robežkontroles jomā, 
aicinot veikt visaptverošāku robežkontroli, tostarp 
raidīšanas atpakaļ (push-back) tiesību nostiprināšanu 
(sk. idejas piemēru), lielāku atbalstu Frontex, 
precīzāk definējot tās funkcijas (sk. ideju), un juridiski 
saistošu pieeju meklēšanas un glābšanas (SAR) 
centieniem Vidusjūrā (sk. ideju). 

Citos pienesumos prasīta lielāka solidaritāte un 
cilvēktiesību ievērošanu. Šeit apspriestās idejas ir, 
piemēram, centralizēta ES sadales sistēma, kuras 
pamatā ir solidaritāte, finansējums robežu 
uzņemšanas infrastruktūras uzlabošanai (mājokļi un 
pārtika) vai pārvalstiska aģentūra, kas pārvaldītu 
Eiropas bēgļu nometnes un ko kopīgi pārvaldītu 
dažādas valstis, un finansētu no ES līdzekļiem 
(sk. idejas piemēru). 

 

Integrācija 

Vēl viena tēma, kas ietilpst migrācijas tematiskajā 
blokā, attiecas uz idejām, kurās apspriesta integrācija 
un pausts aicinājums uzraudzītā veidā vadīt 
migrantus, lai panāktu pilnīgu integrāciju konkrētajā 
ES dalībvalstī. Saskaņā ar vienu no idejām liels 
potenciāls ir migrantu un uzņemošo kopienu locekļu 
kā pārmaiņu veicinātāju atzīšanā un aktivizēšanā 
(sk. ideju). Izglītība tiek uzskatīta par integrācijas 
pamatu, par centrāliem elementiem atzīstot valodu 
un Eiropas vērtības. Šajā sakarībā pienesumu 
autoriem(-ēm) šķiet, ka ir vajadzīgas pietiekami 
finansētas programmas, lai atbalstītu skolas vecuma 
migrantu bērnu iekļaušanu valsts izglītības sistēmā 
(sk. ideju). 
Pienesumu autori(-es) pauž viedokli, ka migrantu 
ģeogrāfiskajam sadalījumam ir būtiska nozīme, lai 
panāktu integrāciju (sk. idejas piemēru) un izvairītos 
no geto veidošanās (sk. ideju). Ir pausti aicinājumi 
rīkot informatīvas kampaņas un programmas, lai ES 
iedzīvotājus informētu par rasisma apkarošanu 
nolūkā virzīties uz patiesi iekļaujošu sabiedrību. 

Saistībā ar viedokļiem par rasismu un 
atstumtību no darba tirgus ir pausti 
aicinājumi nodrošināt vienlīdzīgu un 

taisnīgu attieksmi pret trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kas likumīgi uzturas kādā 
dalībvalstī (sk. ideju). 

 

ES pilsonības 
iegūšanas 
atvieglošana un 
atbalstīšana 

Daži(-as) dalībnieki(-nieces) pauž nožēlu par tiesību 
trūkumu ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Viņi/viņas 
norāda, ka Savienība saviem pastāvīgajiem 
iedzīvotājiem, kuri jau ilgu laiku dzīvo ES, nepiešķir 
tiesības balsot vai citas priekšrocības, kas viņiem 
varētu būt papildu stimuls pieteikties ES pilsonībai 
(sk. ideju). 

 
Daži(-as) pienesumu autori(-es) uzskata, ka šis 
jautājums ir īpaši aktuāls tiem Apvienotās Karalistes 
pilsoņiem, kuri jau pirms Brexit dzīvoja ES. Viena 
ideja, kas izraisījusi diskusijas ar atšķirīgiem 
viedokļiem, ir ieviest paātrinātu procedūru, lai 
nodrošinātu ES mēroga tiesības Apvienotās 
Karalistes pilsoņiem, kuri ES dzīvoja jau pirms Brexit 
(sk. ideju).
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Attēls Nr. 73. Ideju kartes tematiskais bloks "Migrācija" 
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Saistībā ar tematisko bloku "Izglītība, kultūra, 

jaunatne un sports" ierosinātās idejas aptver dažādus 

tematus, ņemot vērā to daudzveidīgo raksturu. Tāpat 

kā citviet platformā aicinājums veicināt ES identitāti 

atklāj noskaņojumu, kas aizvien atkārtojas attiecībā 

uz šajā tematiskajā blokā apzinātajām tēmām, paužot 

viedokļus cita starpā par apmaiņu, iedarbību un 

mobilitāti. Šajā tematiskajā blokā kopumā ir sniegti 

1437 pienesumi, ko veido 484 idejas, 692 komentāri 

un 261 pasākums. Dažādās idejas var sagrupēt pēc 

kategorijām, kā norādīts daudzvalodu digitālajā 

platformā: 

 Veicināt kopēju ES identitāti 

 Uz nākotni vērsta izglītība 

 ES iekšējā mobilitāte 

 Jauniešu bezdarbs 

 Eiropas mantojums 

 

Veicināt kopēju ES 
identitāti 

Vairākas idejas attiecas uz lielāka skaita ES mediju 

portālu (TV, radio un sociālo mediju) izveidi, lai 

Eiropas iedzīvotājus labāk iesaistītu ES jautājumu un 

problēmu risināšanā ar galīgo mērķi stiprināt Eiropas 

identitāti un pamatvērtības (sk. idejas piemēru). 

Daudzi(-as) dalībnieki(-nieces) arī izvirza ideju par 

atbalstu Eiropas mediju satura apritei, piemēram, ar 

kopēja ES mediju tirgus izveides palīdzību (sk. idejas 

piemēru). Viena no idejām ir radīt īpašu ES mediju 

platformu, kas būtu veidota valodu apguvei. 

(sk. ideju). 

12. Izglītība, 
kultūra, jaunatne 
un sports 
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Kāds ideju apakštemats ir saistīts ar izglītību, un šajā 
sakarā pienesumu autori(-es) ierosina visās Eiropas 
vidusskolās ieviest obligātu kursu par ES vēsturi un 
iestādēm, kas būtu instruments, ar kura palīdzību 
jaunākajās paaudzēs rosināt interesi par ES un radīt 
līdzatbildības sajūtu attiecībā uz to, tādējādi uzlabojot 
ES identitātes veidošanas procesu (sk. idejas 
piemēru). Citas idejas, kuras saistītas ar izglītību un 
kuru nolūks ir veicināt kopēju ES identitāti, ietver 
ieteikumus par dažāda veida apmaiņu vai 
sadraudzību starp skolām dažādās dalībvalstīs, lai 
veicinātu draudzību pāri dalībvalstu robežām 
(sk. ideju). 

Daudzi(-as) dalībnieki(-nieces) uzskata, ka kopējas 
Eiropas valodas izveide varētu veicināt Eiropas 
integrāciju. (sk. idejas piemēru). Diskusijā turklāt tiek 
apspriestas šādas kopējas Eiropas valodas un 
dažādu iespējamo konkrēto valodu, tostarp 
esperanto, latīņu (sk. ideju) vai angļu valodas 
(sk. idejas piemēru), dažādās priekšrocības un 
trūkumi. 

Apakštematā "Sports" saistībā ar kopējas ES 
identitātes veicināšanu tiek apspriesta starpvalstu un 
Eiropas mēroga sporta pasākumu plašāka 
organizēšana un iespēja izveidot Eiropas sporta 
komandu, kas varētu sacensties starptautiskos 
pasākumos (sk. idejas piemēru). 

Vēl viena ideja, kas ir plaši pieminēta arī saistībā ar 
citām prioritātēm, ir atbalsts oficiālas brīvdienas 
noteikšanai Eiropā 9. maijā, lai veicinātu Eiropas 
kopienas veidošanas iniciatīvas visā kontinentā 
(sk. idejas piemēru). 

Vēl viena joma, kurai pievērsta uzmanība, ir iniciatīva 
"DiscoverEU". Daži(-as) dalībnieki(-nieces) ierosināja 
paplašināt iniciatīvas "DiscoverEU" darbības jomu, 
attiecinot to uz visiem 18 gadus veciem Eiropas 

jauniešiem (sk. idejas piemēru). 

Uz nākotni vērsta 
izglītība 

Saskaņā ar daudzām idejām ir jāpārvērtē izglītība 
pašreizējā digitalizētajā laikmetā, jo īpaši pēc Covid-
19 pandēmijas mainītā apmācības prakse skolās un 
universitātēs. Daudzi(-as) pienesumu autori(-es) 
uzskata, ka izglītības pārvērtēšana digitālajā laikmetā 
ir priekšnoteikums Eiropas turpmākai globālajai 
konkurētspējai un modernizācijai (sk. idejas 
piemēru). Šis aicinājums iet roku rokā ar 
nepieciešamību veicināt IKT skolās un universitātēs, 

tostarp subsidējot skolas, lai tās varētu iegādāties 
aparatūru (sk. idejas piemēru). 

Respondenti bieži uzskata, ka vispārīgo prasmju un 
jo īpaši māksliniecisku aktivitāšu veicināšana ir vēl 
viens svarīgs solis, lai attīstītu ES studentu kritisko 
domāšanu un stiprinātu viņu vispārējās vērtības, jo 
īpaši agrīnā vecumā (sk. idejas piemēru). Iekļaujošas 
izglītības metožu īstenošana un – vispārīgāk – 
daudzveidības veicināšana izglītībā tiek uzskatīta par 
svarīgu mērķi izglītības nākotnei ES (sk. ideju). 

Kāds Ideju apakštemats atklāj nepieciešamību 
reformēt izglītības praksi, lai izaudzinātu tādus 
pieaugušos, kuri spēj būt aktīvi ES pilsoņi. Papildus 
apmaiņai un izglītošanai par ES, kā minēts iepriekš, 
šajā apakštematā ir apkopotas idejas par 
nepieciešamību veicināt jauniešu aktīvu sociālo 
līdzdalību skolās (sk. ideju) vai ieaudzināt 
starpkultūru prasmes, piemēram, plašāk izmantojot 
svešvalodu apguvi (sk. ideju). 

Kāda pienesumu autoru grupa norādīja, ka 
jāpārskata pašreizējā izglītības sistēma, lai mūsu 
jauniešus sagatavotu nākotnei, kas viņus sagaida. 
Pienesumu autori(-es) aicina nodrošināt izglītību par 
klimata pārmaiņām (sk. idejas piemēru) un ieviest 
mehānismus, ar ko uzlabot jauniešu STEM prasmes, 
piemēram, izmantojot ES mēroga STEM (zinātne, 
tehnoloģija, inženierzinātnes un matemātika) 
pamatprasmju programmu (sk. ideju). Papildus tam, 
kā norādīts digitālās pārveides tematiskajā blokā, 
pienesumu autori(-es) aicina apmācīt jauniešus 
digitālā komforta jomā. 

Kādā ideju blokā ir apspriesta arī (profesionālās) 
izglītības saskaņošana ar darba vidi (sk. idejas 
piemēru) un uzņēmējdarbības prasmju veicināšana 
izglītībā (sk. ideju). 

 

ES iekšējā mobilitāte 

 

Daži(-as) dalībnieki(-nieces) ierosina izveidot ES 
vadītu tiešsaistes portālu pieteikumu iesniegšanai 
augstākās izglītības kursos ES. Ar šā portāla 
palīdzību potenciālie studenti arī varētu vienlaicīgi 
pieteikties uz dažādām programmām Eiropas 
Savienībā (sk. idejas piemēru). 

Vēl viens apakštemats, ko aktualizēja vairāki(-as) 
pienesumu autori(-es), ir saistīts ar Erasmus 



 
 

 

© Kantar Public 2021 57 

stipendiju paplašināšanu nolūkā iekļaut jauniešus, 
kas nemācās universitātē, piemēram, attiecināt šo 
stipendiju arī uz vidusskolu skolēniem, tostarp tiem, 
kas apgūst arodizglītību. Tiem, kas nav izvēlējušies 
augstāko izglītību, tas sniegtu iespēju dzīvot 
ārzemēs, apmainīties ar labu praksi, apgūt jaunas 
valodas un kultūras un paplašināt savas prasmes 
kopumā (sk. idejas piemēru). 

Attiecībā uz izglītības tematu viena no visplašāk 
atbalstītajām idejām ir Lisabonas konvencijas par 
kvalifikāciju atzīšanu ratifikācija, lai veicinātu 
profesionālo un akadēmisko mobilitāti Grieķijā 
(sk. ideju). 

 

Jauniešu 
bezdarbs 

Vēl viena no tematiskajā blokā "Izglītība, kultūra, 
jaunatne un sports" visvairāk atbalstītajām idejām ir 
saistīta ar jauniešu, kas nemācās, nestrādā un 
neapgūst arodu (NEET), pieaugošo īpatsvaru Eiropā. 
Dalībnieki(-nieces) jo īpaši uzsver, ka NEET ir viena 
no visneaizsargātākajām grupām mūsdienu Eiropas 
sabiedrībā, un pauž nopietnas bažas par to, ka 

jaunieši NEET situācijā būs nākamā 
grupa, kas cietīs no Covid-19 
ekonomiskajām sekām. Šā iemesla dēļ 
pienesumu autori(-es) uzskata, ka ir ļoti 

svarīgi, lai ES nekavējoties veiktu konkrētas darbības 
ne tikai nolūkā novērst NEET situāciju, bet arī lai 
nodrošinātu labākus darba apstākļus nozarēs, kurās 
dominē jaunieši (sk. idejas piemēru). 

 

 

 

 

 

Eiropas mantojums 

 

Šā temata ietvaros pienesumu autori(-es) aicina 

aizsargāt un godāt Eiropas kultūru un mantojumu, 

piemēram, ieviest ES kultūras komisāru (sk. ideju), 

un kopumā vairāk ieguldīt ES kopējās kultūras 

atmiņas saglabāšanā. 
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Attēls Nr. 84. Ideju kartes tematiskais bloks "Izglītība, kultūra, jaunatne un sports" 
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I PIELIKUMS: Pašlaik 
vislielāko atbalstu 
guvušo un visvairāk 
komentēto ideju 
saraksts pa 
tematiskajiem blokiem 
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Visvairāk komentētās un lielāko atbalstu guvušās 
idejas pa tematiskajiem blokiem 

 

 Lielāko atbalstu guvušās Visvairāk komentētās 

Klimata pārmaiņas un vide Ideja: Taisnīga pārkārtošanās 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 308 

Komentāri: 10 

Ideja: Kodolenerģijas 
izmantošanas veicināšana 
gadījumos, kad nevar izmantot 

atjaunojamo enerģiju (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 103 

Komentāri: 134 

Ideja: Apturēt visas subsīdijas 
fosilajam kurināmajam 
(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 189 

Komentāri: 20 

Ideja: Uzlabot dabas, vides, 
bioloģiskās daudzveidības un 
cilvēku aizsardzību, attīstot 
rūpnieciskās vēja elektrostacijas 
Eiropā (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 32 

Komentāri: 69 

Ideja: Euro Trainscanner 
(dzelzceļa savienojumu 
meklētājprogramma) (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 129 

Komentāri: 34 

Ideja: Vides piesārņojuma 
samazināšana ar imigrācijas 
politikas palīdzību (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 7 

Komentāri: 64 

Ideja: Padarīt Eiropas dzelzceļa 
tīklu piekļūstamāku un panākt, ka 
tas ir ieteicama iespēja, ar ko 
aizstāt ES iekšējos savienojumus 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 116 

Komentāri: 23 

Ideja: Mudināt cilvēkus ēst mazāk 
gaļas (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 40 

Komentāri: 51 

 

Ideja: Aprites ekonomika, patēriņa 
paradumu maiņa (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 106 

Komentāri: 12 

Ideja: Padarīt kodolenerģiju par 
zaļās pārkārtošanās galveno mērķi 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 22 

Komentāri: 47 
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 Lielāko atbalstu guvušās Visvairāk komentētās 

Veselība Ideja: Zinātnes ietilpīgas veselīgas 
ilgdzīvošanas tehnoloģijas: 
izstrāde un piekļuve (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 414 

Komentāri: 77 

Ideja: Apturēt pāreju uz vasaras 
laiku: Noteikt astronomiski pareizu 
laiku un atļaut – pēc izvēles – 
pārcelt darba laiku par 1 stundu 
agrāk (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 32 

Komentāri: 126 

Ideja: Vienlīdzīga piekļuve cenas 
ziņā pieejamiem un kvalitatīviem 
sabiedriskajiem pakalpojumiem, 
tostarp veselībai (sk. ideju) Pausts 

atbalsts: 296 

Komentāri: 9 

Ideja: Zinātnes ietilpīgas veselīgas 
ilgdzīvošanas tehnoloģijas: 
izstrāde un piekļuve (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 414 

Komentāri: 77 

Ideja: Izpēte miaļģiskā 
encefalomielīta / hroniskā 
noguruma sindroma (EM/CFS) 
jomā (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 215 

Komentāri: 5 

Ideja: Pievēršanās 
pretnovecošanas un ilgdzīvošanas 
izpētei (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 137 

Komentāri: 31 

Ideja: Pievēršanās 
pretnovecošanas un ilgdzīvošanas 
izpētei  (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 137 

Komentāri: 31 

Ideja: Saki NĒ digitālajām 
(zaļajām) vakcinācijas pasēm, 
sertifikātiem un iespējamiem 
mikroshēmu implantiem, jo tas 
radītu divas iedzīvotāju klases, 
pamatojoties uz vakcinācijas faktu  

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 10 

Komentāri: 25 

Ideja: Izmaiņas Līgumā, lai 
stiprinātu ES pilnvaras veselības 
jomā (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 74 

Komentāri: 5 

Ideja: Ziemas/vasaras laika 
aizstāšana ar jaunām laika zonām 
Eiropā (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 14 

Komentāri: 13 

 

 Lielāko atbalstu guvušās Visvairāk komentētās 

Spēcīgāka ekonomika, 
sociālais taisnīgums un 
nodarbinātība 

Ideja: Eiropas sociālo tiesību 
pīlārs sociālai tirgus ekonomikai  

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 313 

Komentāri: 21 

Ideja: Beznosacījuma 
pamatienākumi (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 70 

Komentāri: 80 

Ideja: Jauns ES ekonomikas 
modelis un pārvaldība  (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 307 

Ideja: Beznosacījuma 
pamatienākumi visā ES, kas 
nodrošina ikvienas personas 
materiālo eksistenci un iespēju 
piedalīties sabiedrības dzīvē 
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Komentāri: 20 (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 166 

Komentāri: 58 

Ideja: Atjaunots sociālais līgums 
Eiropai taisnīgai atveseļošanai 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 294 

Komentāri: 20 

Ideja: Sākt cīņu pret nodokļu 
oāzēm ES iekšienē un ārpus ES 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 221 

Komentāri: 49 

Ideja: Sākt cīņu pret nodokļu 
oāzēm ES iekšienē un ārpus ES 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 221 

Komentāri: 49 

Ideja: Priekšlikums par angļu 
valodas pilsētām Eiropā (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 2 

Komentāri: 34 

 

Ideja: Panākt, lai ES budžets 
strādātu Eiropas iedzīvotāju labā: 
fiskāla savienība (sk. ideju) Pausts 

atbalsts: 198 

Komentāri: 23 

Ideja: Palielināt ES budžetu, 
iekļaujot vairāk tiešu iemaksu 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 36 

Komentāri: 33 

 

 Lielāko atbalstu guvušās Visvairāk komentētās 

ES pasaulē Ideja: Eiropas armijas izveide 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 395 

Komentāri: 201 

Ideja: Eiropas armijas izveide 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 395 

Komentāri: 201 

Ideja: ETUC aicinājums reformēt 
ES tirdzniecības un investīciju 
politiku un atjaunot globālo 
multilaterālismu (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 310 

Komentāri: 8 

Ideja: Apvienot Eiropu: Turpināt 
ES paplašināšanos (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 158 

Komentāri: 42 

Ideja: Tāda ārpolitika ES līmenī, 
kuras pamatā ir absolūts balsu 
vairākums, nevis vienprātība 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 208 

Komentāri: 39 

Ideja: Tāda ārpolitika ES līmenī, 
kuras pamatā ir absolūts balsu 
vairākums, nevis vienprātība 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 208 

Komentāri: 39 

Ideja: Rīkoties vienoti: ES kā 
globāla mēroga aktors (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 197 

Komentāri: 16 

Ideja: Dalībvalstu bruņoto spēku 
integrācija Eiropas līmenī 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 14 

Komentāri: 33 
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Ideja: Stratēģiskā autonomija 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 186 

Komentāri: 27 

Ideja: Stratēģiskā autonomija 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 186 

Komentāri: 27 

 

 Lielāko atbalstu guvušās Visvairāk komentētās 

Vērtības un tiesības, 
tiesiskums, drošība 

Ideja: Dzimumu līdztiesība 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 303 

Komentāri: 11 

Ideja: Kopējas Eiropas armijas 
izveide (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 53 

Komentāri: 175 

Ideja: Stiprināt cilvēktiesību 
instrumentu izpildāmību (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 296 

Komentāri: 19 

Ideja: Eiropas armija (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 4 

Komentāri: 57 

Ideja: ES būtu jānodrošina 
pienākuma ievērot tiesiskumu 
izpilde savā teritorijā (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 179 

Komentāri: 13 

Ideja: "Austrumu jautājums" 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 19 

Komentāri: 22 

Ideja: Mūsu pamatvērtību 
aizsardzība: Demokrātijas, 
tiesiskuma un pamattiesību 
mehānisms (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 175 

Komentāri: 13 

Ideja: Izslēgt slēdzi: EURATOM. 
Kodolnozares aizsardzības un 
finansēšanas nolīguma 
izbeigšana. Par patiesu zaļo kursu 
un taisnīgu enerģētikas 
pārkārtošanu (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 30 

Komentāri: 22 

Ideja: Eiropas Savienībai ir 
jāuzņemas vadība, likvidējot 
brutālo dlopkopības nozari un 
atzīstot dzīvnieku tiesības 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 55 

Komentāri: 20 

Ideja: Eiropas Savienībai ir 
jāuzņemas vadība, likvidējot 
brutālo lopkopības nozari un 
atzīstot dzīvnieku tiesības 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 55 

Komentāri: 20 

 

 Lielāko atbalstu guvušās Visvairāk komentētās 

Digitālā pārveide Ideja: Taisnīga digitalizācija 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 329 

Komentāri: 29 

Ideja: ES-PIP = Eiropas pilsoņu 
informētības platforma (sk. ideja) 

Pausts atbalsts: 0 

Komentāri: 81 

Ideja: Publiskā sektora atbalsts 
atklātā pirmkoda programmatūrai 

Ideja: Aizliegt kriptovalūtas 
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un aparatūrai (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 131 

Komentāri: 9 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 12 

Komentāri: 39 

Ideja: Mikroshēmu ražošana 
Eiropā (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 101 

Komentāri: 25 

Ideja: Pamatienākumi atklātā 
pirmkoda uzturētājiem (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 47 

Komentāri: 32 

Ideja: Kickstarter projektam 
vajadzētu būt vienlīdz pieejamam 
visiem ES pilsoņiem (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 95 

Komentāri: 11 

Ideja: Taisnīga digitalizācija 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 329 

Komentāri: 29 

Ideja: VDAR: Atteikšanās no 
persondatu vākšanas būtu 
jāpadara vismaz tikpat vienkārša, 
cik piekrišana tai (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 84 

Komentāri: 5 

Ideja: Globāla sadarbība MI jomā 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 21 

Komentāri: 27 

 

 Lielāko atbalstu guvušās Visvairāk komentētās 

Eiropas demokrātija Ideja: Vienotībā ir spēks: 
demokrātiska Eiropas federācija 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 472 

Komentāri: 133 

Ideja: Mums ir vajadzīga kopēja 
Eiropas valoda (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 107 

Komentāri: 167 

Ideja: Patiesas Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas: transnacionāli ES 
mēroga vēlēšanu saraksti 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 359 

Komentāri: 86 

Ideja: Vienotībā ir spēks: 
demokrātiska Eiropas federācija 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 472 

Komentāri: 133 

Ideja: Labāka lēmumu pieņemšana 
taisnīgākai Eiropai  (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 318 

Komentāri: 14 

Ideja: Eiropas Savienības 
priekšsēdētāja ievēlēšana tiešās 
vēlēšanās (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 181 

Komentāri: 93 

Ideja: Sociālā progresa protokols 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 317 

Komentāri: 13 

Ideja: Patiesas Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas: transnacionāli ES 
mēroga vēlēšanu saraksti 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 359 

Komentāri: 86 
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Ideja: Demokrātija ekonomikā  

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 306 

Komentāri: 25 

Ideja: Eiropas demokrātija sākas 
ar kopēju valodu: esperanto  

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 29 

Komentāri: 75 

 

 

 Lielāko atbalstu guvušās Visvairāk komentētās 

Migrācija Ideja: Kopēja migrācijas un 
patvēruma politika, kuras pamatā ir 
tiesību ievērošana un vienlīdzīga 
attieksme (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 313 

Komentāri: 15 

Ideja: Nē imigrācijai no valstīm, 
kas nav Eiropas valstis, vai 
valstīm, kas nav pirmās pasaules 
valstis (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 93 

Komentāri: 104 

Ideja: Nē imigrācijai no valstīm, kas 
nav Eiropas valstis, vai valstīm, kas 
nav pirmās pasaules valstis 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 93 

Komentāri: 104 

Ideja: Neatļautu patvēruma 
meklētāju / migrantu izraidīšana

 (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 33 

Komentāri: 69 

Ideja: Migrācija un integrācija 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 61 

Komentāri: 55 

Ideja: Migrācija un integrācija 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 61 

Komentāri: 55 

Ideja: Izraidīšana no ES (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 57 

Komentāri: 30 

Ideja: Piešķirt britiem, kas dzīvo 
kādā ES valstī, ES mēroga 
tiesības (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 12 

Komentāri: 35 

Ideja: LYMEC redzējums attiecībā 
uz politiskajām prioritātēm – 
patvērums un migrācija (sk ideju) 

Pausts atbalsts: 41 

Komentāri: 1 

Ideja: Irenäus Eibl-Eibesfeldt par 
21. gadsimta eksperimentu ar 
cilvēkiem (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 2 

Komentāri: 33 

 

 Lielāko atbalstu guvušās Visvairāk komentētās 

Izglītība, kultūra, jaunatne un 
sports 

Ideja: Jaunatne. ES nevar finansēt 
nestabilitāti (sk. ideju)  

Pausts atbalsts: 310 

Komentāri: 7 

Ideja: ES ir vajadzīga labāka 
valodu apguve (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 220 

Komentāri: 59 

Ideja: Mūžizglītībai un tiesībām uz Ideja: Valodu mācīšana Eiropā  
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apmācību jākļūst par realitāti 
ikvienam Eiropā (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 307 

komentāri – 12 

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 112 

Komentāri: 43 

Ideja: ES ir vajadzīga labāka 
valodu apguve (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 220 

Komentāri: 59 

Ideja: Izveidosim sabiedrisku 
Eiropas raidorganizāciju (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 161 

Komentāri: 33 

Ideja: Izveidosim sabiedrisku 
Eiropas raidorganizāciju (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 161 

Komentāri: 33 

Ideja: Popularizēt latīņu valodu 
Eiropas skolās (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 28 

Komentāri: 25 

Ideja: Valodu mācīšana Eiropā  

(sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 112 

Komentāri: 43 

Ideja: Esperanto – starptautiskā 
palīgvaloda (sk. ideju) 

Pausts atbalsts: 56 

Komentāri: 22 
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Šajā ziņojumā veiktajā analīzē izmantotie rādītāji ir 
iegūti no tiešraides platformas, kurā dati tiek 
pastāvīgi atjaunināti, pat laikā, kad pētniecības grupa 
analizē datus. 

Galvenie rādītāji, ko izmanto kvantitatīvajā analīzē, 
ir šādi: 

 Skaitliskie dati par idejām, ko 
augšupielādējuši pienesumu autori(-es) – 
gan kā privātpersonas, gan kā kādas 
organizācijas pārstāvji. Skaitliskie dati sastāv 
no ideju skaita – kopumā un dažādu 
tematisko bloku ietvaros. 

 Skaitliskie dati par pausto atbalstu – paustais 
atbalsts ir pielīdzināms "patīk / piekrīt" 
sociālajos medijos. Tie palīdz saprast 
dalībnieku(-nieču) interesi par konkrētu ideju 

un ir norāde uz kopumā labvēlīgu attieksmi 
pret to, vienlaikus nesniedzot norādes par 
jebkādiem iebildumiem. Tāpēc 
apstiprinājumu skaits pats par sevi nav 
rādītājs, kas liecina par vispārēju atbalstu 
idejai, bet tikai viens no daudzajiem 
aspektiem, ko ņem vērā, analizējot platformā 
publicētos pienesumus. Skaitliskie dati 
sastāv no apstiprinājumu skaita – kopumā, 
dažādajos tematiskajos blokos un saistībā ar 
konkrētu ideju (ko izmanto arī ideju 
uzskaitīšanai pēc apstiprinājumu skaita). 

 Skaitliskie dati par dalībnieku(-nieču) 
komentāriem – analīze aptver arī dalībnieku(-
nieču) komentārus vienam par otra idejām, jo 
tie parāda, kāds ir iesaistes līmenis attiecībā 
uz konkrētu ideju. Satura ziņā komentāri var 
būt visdažādākās atsauksmes – no neitrālām 

II PIELIKUMS: 
Metodoloģija 
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līdz piekrišanai vai stingrai nepiekrišanai. Tas 
ir atspoguļots kvalitatīvajā analīzē 
(sk. turpmāk). Skaitliskie dati sastāv no 
komentāru skaita – kopumā, dažādajos 
tematiskajos blokos un saistībā ar konkrētu 
ideju (ko izmanto arī ideju uzskaitīšanai pēc 
komentāru skaita). 

 Skaitliskie dati par pasākumiem: pienesumu 
autori(-es) var radīt pasākumus platformā un 
augšupielādēt ziņojumus par pasākumiem. 
Skaitliskie dati aptver pasākumu skaitu – 
kopumā un dažādu tematisko bloku ietvaros. 

 Sociāldemogrāfiskie dati (anonimizēti): 
Sākumā platformas dalībniekiem(-iecēm) tiek 
lūgts sniegt informāciju par savu rezidences 
vietas valsti, izglītību, vecumu, dzimumu un 
nodarbinātības statusu. Datus apstrādā 
anonīmi. Tā kā šī informācija tiek sniegta 
brīvprātīgi (pašlaik to sniedz aptuveni 78 % 
dalībnieku(-nieču)), pastāv ierobežojumi 
attiecībā uz ieskatu, ko var sniegt 
dalībnieku(-nieču) profili. Īpaši liela ir iespēja, 
ka respondenti(-es) nesniedz informāciju par 
savu nodarbošanos, izglītību un rezidences 
valsti. Organizācijām var norādīt tikai 
atrašanās vietas valsti. 

Ziņojumā galvenā uzmanība ir pievērsta 
kvalitatīvajai analīzei, kuras pamatā ir idejas un 
komentāri, lai sniegtu pārskatu par platformas saturu. 

Temati un dažos gadījumos apakštemati ir identificēti 
iepriekš definētajos tematiskajos blokos. 

Praksē pētniecības grupa veica visu ierosināto ideju 
manuālu tekstuālo analīzi un klasterizāciju katrā 
tematiskajā blokā, kā palīglīdzekli izmantojot 
datorizētu klasterizācijas rīku. Pēc tam pētniecības 
grupa izlasīja idejas un komentārus identificētajā 
klasterī, lai varētu sniegt kopsavilkumu par 
kopīgajiem tematiem un iespējamiem 
apakštematiem, atzīmējot arī atšķirības un potenciāli 
atšķirīgos viedokļus komentāru sadaļās. 

Šīs kvalitatīvās pieejas galvenais mērķis ir ne tikai 
reģistrēt tos tematus vai idejas, kas platformā 
piesaista vislielāko uzmanību, bet arī reģistrēt to, 
cik plašas un daudzveidīgas ir idejas, kas attiecas 
uz vienu tematisko bloku. Ja vairākas platformā 
iesniegtās idejas faktiski ir vienas un tās pašas idejas 
vai apakštemata izpausme, kvalitatīvas norādes par 
to ir sniegtas kopsavilkumā, atsaucoties uz 
"atkārtotu" vai "nozīmīgu" ideju vai apakštematu. 

Kopsavilkumos ir iekļautas arī saites uz ilustratīvām 
idejām, kurās aprakstīts konkrēts priekšlikums vai 
sniegts labs kopsavilkums par identificētā temata vai 
apakštemata vispārējo argumentāciju. 

Tematiskā bloka iedalījums tematos un 
apakštematos vai idejās ir vizuāli attēlots attiecīgajā 
ideju kartē. 

 

 


