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Konference par Eiropas nākotni 
Eiropas pilsoņu 4. paneļdiskusija 

“ES pasaulē / migrācija"  
 
PANEĻDISKUSIJĀ PIEŅEMTIE IETEIKUMI (TIKS NODOTI PLENĀRSĒDEI) 
 
 
Tēma Nr. 1. Pašpietiekamība un noturība  
 
Apakštēma Nr. 1.1. ES autonomija  
 
 

1. Mēs iesakām vairāk popularizēt un finansiāli atbalstīt Eiropā ražotos 
stratēģiskos produktus (piemēram, lauksaimniecības produktus, pusvadītājus, 
medicīnas preces, inovatīvas digitālās un vides tehnoloģijas), lai tie būtu 
pieejami un cenas ziņā pieņemami Eiropas patērētājiem un lai pēc iespējas 
lielākā mērā samazinātos atkarība no valstīm ārpus Eiropas. Šis atbalsts varētu 
ietvert strukturālo un reģionālo politiku, atbalstu nozaru un piegādes ķēžu 
saglabāšanai ES, nodokļu atvieglojumus, subsīdijas, aktīvu MVU politiku, kā arī 
izglītības programmas, lai Eiropā paturētu tās kvalificēto darbaspēku un 
saglabātu darbvietas. Tomēr aktīvai industriālajai politikai vajadzētu būt 
selektīvai un orientētai uz inovatīviem produktiem vai tādiem produktiem, kas 
ir būtiski pamatvajadzību un pakalpojumu nodrošināšanai. 
 
Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka Eiropa ir kļuvusi pārāk atkarīga no 
valstīm ārpus Eiropas svarīgākajās jomās, kas var izraisīt diplomātiskus konfliktus 
un pamata vai stratēģiski svarīgu produktu vai pakalpojumu nepietiekamību. Tā 
kā ražošanas izmaksas ES bieži vien ir augstākas nekā citviet pasaulē, aktīvāka šo 
produktu popularizēšana un atbalstīšana dos iespēju un stimulu eiropiešiem 
iegādāties Eiropas produktus, kas tādējādi kļūs konkurētspējīgi. Tā tiks stiprināta 
Eiropas konkurētspēja un uz nākotni orientētas nozares un darbvietas paliks 
Eiropā. Spēcīgāka ražošanas reģionalizācija arī samazinās transporta izmaksas un 
kaitējumu videi. 
 
 

2. Mēs iesakām ES samazināt atkarību no naftas un gāzes importa. Tas būtu 
jādara, aktīvi atbalstot sabiedriskā transporta un energoefektivitātes 
projektus, Eiropas mēroga ātrgaitas dzelzceļa un kravu pārvadājumu tīklu, 
tīras un atjaunojamas enerģijas pieejamības paplašināšanu, kas jo īpaši 
attiecas uz saules un vēja enerģiju un alternatīvām tehnoloģijām, piemēram, 
ūdeņradi vai atkritumu pārvēršanu enerģijā. ES būtu arī jāveicina pāreja no 
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individuālā automobiļa uz sabiedrisko transportu, e-automobiļu koplietošanu 
un riteņbraukšanu. 
 
Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka tādā veidā izveidosies labvēlīga 
situācija gan attiecībā uz Eiropas autonomiju un neatkarību no ārējām 
piegādēm, gan attiecībā uz vērienīgo klimata un CO2 emisiju samazināšanas 
mērķu sasniegšanu. Ar to Eiropai tiks pavērta iespēja kļūt par spēcīgu dalībnieci 
uz nākotni orientēto tehnoloģiju jomā, stiprināt savu ekonomiku un radīt 
darbvietas. 
 
 

3. Mēs iesakām pieņemt tiesību aktu ES līmenī, ar kuru tiktu panākts, ka visi ES 
ražošanas un piegādes procesi un importētās preces atbilst kvalitatīviem, 
ētiskiem, ilgtspējīgiem un visiem piemērojamiem Eiropas standartiem 
cilvēktiesību jomā, jo tiktu sertificēti produkti, kas atbilst šim tiesību aktam. 
 
Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka tas palīdzēs patērētājiem viegli 
piekļūt informācijai par produktiem, ko tie pērk, un tirgotājiem — informācijai 
par produktiem, ko tie tirgo. Tas tiks panākts, pārbaudot sertifikācijas sistēmu. 
Sertifikācija arī palīdzēs samazināt plaisu starp lētiem un dārgiem tirgū 
pieejamiem produktiem. Lētie produkti neatbildīs prasītajam standartam un 
tāpēc nevarēs tikt atzīti par labas kvalitātes produktiem. Kvalificēšanās šādas 
sertifikācijas saņemšanai stimulēs aizsargāt vidi, taupīt resursus un veicināt 
atbildīgu patēriņu. 
 
 

4. Mēs iesakām īstenot Eiropas mēroga programmu, lai visās dalībvalstīs 
atbalstītu mazos vietējos ražotājus, kas darbojas stratēģiskās nozarēs. Šie 
ražotāji būtu profesionāli apmācīti, finansiāli atbalstīti ar subsīdijām un 
mudināti ražot (ja ES ir pieejamas izejvielas) vairāk preču, kas atbilst prasībām, 
lai šādas preces varētu mazāk importēt. 
 
Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka, atbalstot ES bāzētus ražotājus 
stratēģiskās nozarēs, ES var panākt ekonomikas autonomiju plašā šādu nozaru 
spektrā. Tas varētu noderēt visa ražošanas procesa nostiprināšanai, un līdz ar to 
tiks veicināta inovācija. Tā tiktu sekmēta ilgtspējīgāka izejvielu ražošana ES, 
samazinātos transporta izmaksas un tiktu arī aizsargāta vide. 
 
 

5. Mēs iesakām Eiropas līmenī uzlabot cilvēktiesību īstenošanu, proti, palielināt 
informētību valstīs, kuras noteiktajā mērā neievēro ECTK (Eiropas Cilvēktiesību 
konvenciju) vai Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju; stingri 
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kontrolēt (ko koordinētu ES un saistībā ar rezultātu apkopojumu tiesiskuma 
jomā) to, cik lielā mērā dalībvalstīs tiek ievērotas cilvēktiesības, un nodrošināt 
stingru cilvēktiesību ievērošanu, izmantojot dažāda veida sankcijas. 
 
Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka dalībvalstis ir vienojušās par 
cilvēktiesību ievērošanu, ratificējot Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, bet tagad ir 
nepieciešams palielināt tās ievērošanu katrā atsevišķā valstī, lai nodrošinātu 
cilvēktiesību atpazīstamību un īstenošanu dalībvalstīs. 
 
 

6. Mēs iesakām uzsākt pārskatīšanu un intensīvu komunikācijas kampaņu 
Eiropas līmenī, lai EURES (Eiropas Nodarbinātības dienesti), ES Imigrācijas 
portāls un trešo valstu valstspiederīgajiem paredzētais ES prasmju profila 
noteikšanas rīks būtu labāk pazīstami Eiropas pilsoņiem un lai ES uzņēmumi 
tiem varētu piekļūt biežāk un tajos reklamēt un publiskot savas vakances. 
 
Mēs iesakām neveidot jaunu tiešsaistes platformu, kas reklamē darba iespējas 
Eiropas jauniešiem. Eiropas līmenī ir jau vairāk nekā pietiekami daudz šāda veida 
iniciatīvu. Mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi ir uzlabot to tas, kas jau izveidots darba 
ņēmēju un nodarbinātības iespēju veicināšanai Eiropas līmenī. 
 

Apakštēma 1.2. Robežas  
 
 

7. Mēs iesakām izveidot sistēmu darbaspēka migrācijai uz ES, kuras pamatā būtu 
Eiropas darba tirgu reālās vajadzības. Būtu jāizveido vienota sistēma 
profesionālo sertifikātu un akadēmisko diplomu, kas iegūti valstīs ārpus ES, bet 
tiklab arī ES iekšienē, atzīšanai. Kvalificētajiem migrantiem ES jābūt 
profesionālajai kvalifikācijai piemērotiem darba piedāvājumiem un kultūras 
un lingvistiskās integrācijas iespējām. Patvēruma meklētājiem ar attiecīgu 
kvalifikāciju jānodrošina piekļuve darba tirgum. Jāizveido integrēta aģentūra, 
kuras pamatā varētu būt Eiropas Nodarbinātības dienestu sadarbības tīkls. 
 
Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka Eiropai ir vajadzīgs kvalificēts 
darbaspēks konkrētās jomās, kuras nevar pilnībā nosegt pašmāju darbaspēks. 
Šobrīd nav pietiekami daudz veidu, kā legāli dabūt darba atļauju ES. Eiropas 
mēroga profesionālo un akadēmisko diplomu atzīšanas sistēma atvieglos šo 
vajadzību apmierināšanu un ļaus vienkāršot darbaspēka migrāciju uz ES un tās 
teritorijā. Tādā veidā varētu labāk novērst darbaspēka trūkuma problēmu un 
mazināt nekontrolētu migrāciju. Darbaspēka migrācijas sistēmas atvēršana 



 

4. paneļdiskusijas 3. sesija 5 

Eiropas pilsoņu 4. paneļdiskusija "ES pasaulē / migrācija" 

patvēruma meklētājiem varētu palīdzēt paātrināt viņu integrāciju Eiropas 
ekonomikā un sabiedrībā. 
 
 

8. Mēs iesakām Eiropas Savienībai pārskatīt savu likumdošanu, lai piešķirtu 
vairāk pilnvaru aģentūrai FRONTEX un tā varētu darboties neatkarīgāk. Tas 
ļautu šai aģentūrai iesaistīties operācijās visās dalībvalstīs, lai varētu 
nodrošināt visu ES ārējo robežu aizsardzību. Tomēr ES būtu jāorganizē procesa 
revīzijas par Frontex organizāciju, jo Frontex darbībā ir nepieciešama pilnīga 
pārredzamība, lai izvairītos no jebkāda veida ļaunprātīgas izmantošanas. 
 
Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka uzskatām par nepieņemamu, ka 
Frontex var tikt liegta piekļuve robežām, īpaši situācijās, kad tiek pārkāptas 
cilvēktiesības. Mēs vēlamies nodrošināt, ka Frontex īsteno Eiropas tiesību aktus. 
Bet arī Frontex ir jāpakļauj kontrolei un pārbaudēm, lai nepieļautu nepiemērotu 
rīcību aģentūras iekšienē.  
 
 

9. Attiecībā uz ekonomiskajiem migrantiem, mēs iesakām paredzēt iespēju 
Eiropas Savienībai pārbaudīt trešo valstu pilsoņus (pierādījumus par viņu 
prasmēm, pieredzi u. c.) izbraukšanas valstī. Tas ir vajadzīgs, lai noteiktu, kas 
ir tiesīgs ieceļot un strādāt ES, jo atbilst uzņēmējas valsts ekonomiskajām 
vajadzībām/vakancēm. Šādu pārbaužu kritērijiem jābūt publiski pieejamiem, 
lai ikviens var savlaicīgi ar tiem iepazīties. To var īstenot, izveidojot (tiešsaistes) 
Eiropas Imigrācijas aģentūru.  
 
Mēs iesakām to tāpēc, lai cilvēkiem nenāktos šķērsot robežas nelegāli. Cilvēku 
plūsmas, kas dodas uz ES, tiktu kontrolētas un līdz ar to samazinātos spiediens 
pie robežām. Tajā pašā laikā būtu vieglāk atrast, ar ko aizpildīt brīvās vakances 
uzņēmējās valstīs. 
 
 
10. Mēs iesakām panākt, ka Eiropas Savienības politika ir pretimnākoša un 
ka pie visām tās robežām ir vienāda infrastruktūra, tiek respektētas visu 
migrantu, (piem., grūtnieču un bērnu) cilvēktiesības un garantēta viņu drošība 
un apstākļi, kas nekaitē veselībai.  
 
Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka augsti vērtējam taisnīgu un 
vienlīdzīgu attieksmi pret migrantiem pie visām mūsu robežām. Mēs vēlamies 
novērst to, ka migranti pārāk ilgi uzturas pie robežām un ka migrantu 
pieplūdums pārslogo dalībvalstis. Visām dalībvalstīm jābūt labi aprīkotām, lai 
viņus uzņemtu.  
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Tēma Nr. 2. ES kā starptautiskais partneris  
 
Apakštēma 2.1. Tirdzniecība un attiecības no ētikas skatupunkta 
 
 

11. Mēs iesakām ES piemērot ierobežojumus produktu importam no valstīm, kas 
pieļauj bērnu darbu. Šai nolūkā vajadzētu izveidot uzņēmumu melno sarakstu, 
kas tiek regulāri aktualizēt, lai atspoguļotu attiecīgā brīža situāciju. Turklāt mēs 
iesakām nodrošināt pakāpenisku piekļuvi izglītībai tiem bērniem, kas pamet 
darbaspēka rindas, un oficiālos ES kanālos, piemēram, ar kampaņām un 
stāstiem, veicināt patērētāju informētību par bērnu darbu. 
 
Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka redzam saikni starp bērnu darbu un 
izglītības pieejamības trūkumu. Ar šo ieteikumu mēs vēlamies palielināt 
patērētāju informētību, lai samazinātu pieprasījumu pēc bērnu darinātiem 
produktiem un šāda prakse ar laiku izzustu.  
 
 

12. Mēs iesakām ES izveidot partnerības ar jaunattīstības valstīm, lai sniegtu 
atbalstu šo valstu infrastruktūrai un dalītos ar kompetencēm, pretī iegūstot 
savstarpēji izdevīgus tirdzniecības nolīgumus, tādējādi palīdzot tām pārejā uz 
videi draudzīgiem enerģijas avotiem. 
 
Mēs iesakām to darīt, lai atvieglotu pāreju uz atjaunojamiem enerģijas avotiem 
jaunattīstības valstīs, izmantojot tirdzniecības partnerības un diplomātiskos 
nolīgumus. Tā tiktu veidotas labas ilgtermiņa attiecības starp ES un jaunattīstības 
valstīm un sekmēta cīņa pret klimata pārmaiņām. 
 
 

13. Mēs iesakām ES ieviest obligātu ekoatzīmi, kas jāizvieto priekšplānā uz visiem 
produktiem, kurus var iegādāties parasts patērētājs. Ekoatzīme tiktu 
aprēķināta, ņemot vērā ražošanas un transportēšanas radītās emisijas, kā arī 
kaitīgo saturu produktā, pamatojoties uz bīstamo produktu sarakstu. 
Ekoatzīmes izmantošana būtu jāpārvalda un jāuzrauga ES iestādei. 
 
Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka tādā veidā ES patērētāji būtu labāk 
informēti par iegādāto produktu ietekmi uz vidi. Ekoatzīme būtu visā ES 
izmantots marķējums, kas vienkāršā veidā parādītu, cik ekodraudzīgs ir katrs 
izstrādājums. Ekoatzīmei vajadzētu saturēt QR kodu produkta iepakojuma 
aizmugurē, kas aizvestu uz detalizētāku informāciju par produkta vides pēdu.  
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Apakštēma 2.2. Starptautiskā rīcība klimata jomā 
 
 

14. Mēs iesakām Eiropas Savienībai pieņemt stratēģiju, lai enerģijas ražošanā 
panāktu lielāku autonomiju. Ir vajadzīga Eiropas struktūrvienība, kas integrēs 
esošās Eiropas enerģētikas iestādes un koordinēs atjaunojamo energoresursu 
attīstību, ņemot vērā dalībvalstu vajadzības, kapacitāti un resursus, vienlaikus 
respektējot dalībvalstu suverenitāti. Lai īstenotu šādu stratēģiju, minētā 
iestāde veicinās zināšanu apmaiņu dalībvalstu starpā. 
 
Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka pašreizējā atkarība mūs padara 
neaizsargātus, kad rodas politiska spriedze attiecībās ar valstīm, no kurām mēs 
importējam. To labi parāda pašreizējā elektroenerģijas krīze. Tomēr, veicot 
koordināciju, jārespektē valstu suverenitāte. 
 
 

15. Mēs iesakām noteikt augstākus vides standartus atkritumu eksportam ES 
iekšienē un uz valstīm ārpus ES un paredzēt stingrākas kontroles un sankcijas, 
lai apturētu nelegālo eksportu. ES būtu vairāk jāstimulē dalībvalstis pašām 
pārstrādāt savus atkritumus un izmantot tos enerģijas ražošanai. 
 
Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā, lai apturētu kaitējumu videi, kas rodas, kad 
dažas valstis atbrīvojas no saviem atkritumiem uz citu valstu rēķina, sevišķi, ja 
tas notiek, neievērojot vides standartus. 
 
 

16. Mēs iesakām ES aktīvāk veicināt notiekošo transformāciju vides faktoru dēļ un 
apņemties izskaust vidi piesārņojošu iepakojumu. Tas nozīmētu, ka būtu 
jāpopularizē mazāk iepakojuma vai videi draudzīgāka iepakojuma 
izmantošana. Lai arī mazāki uzņēmumi varētu pielāgoties, tiem būtu jāsniedz 
palīdzība un jāpalīdz tiem pielāgoties. 
 
Mēs to iesakām tāpēc, ka mums ir jāsamazina dabas resursu, īpaši trešās valstīs 
iegūtu izejvielu, izmantošana. Mums arī jāsamazina kaitējums, ko eiropieši 
nodara mūsu planētai un tās klimatam. Atbalsta palielināšana maziem 
uzņēmumiem ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu, ka tie var pielāgoties, nepalielinot 
savas cenas. 
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17. Mēs iesakām Eiropas Savienības valstīm kopā nopietnāk pievērsties 
kodolenerģijas jautājumam. Būtu vairāk jāsadarbojas, vērtējot kodolenerģijas 
izmantošanu un tās lomu virzībā uz zaļā enerģijas izmantošanu Eiropā. 
 
Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka kodoljautājumu nevar atrisināt viena 
valsts. Pašlaik pusē dalībvalstu ir izvietoti vairāk nekā simts reaktori, un tiek 
būvēti vairāki jauni kodolreaktori. Tā kā mums ir kopīgs elektrotīkls, mazoglekļa 
elektroenerģija, ko tie ražo, nāk par labu visiem eiropiešiem un palielina mūsu 
kontinenta enerģētisko autonomiju. Turklāt radiāciju saturošie kodolatkritumi 
vai avārija skartu vairākas valstis. Neatkarīgi no tā, kāda izvēle tiks izdarīta 
attiecībā uz to, vai izmantot kodolenerģiju, eiropiešiem par to būtu jāapspriežas 
visiem kopā un jāizstrādā konverģējošākas stratēģijas, vienlaikus respektējot 
valstu suverenitāti. 
 
 
Apakštēma 2.3. Eiropas vērtību popularizēšana 
 
 

18. Eiropas Savienībai ir jātuvinās tās iedzīvotājiem. Mēs iesakām ES veidot un 
stiprināt saiknes ar iedzīvotājiem un vietējām iestādēm, piemēram, vietējām 
pašvaldībām, skolām un pašvaldībām. Tas ir vajadzīgs, lai uzlabotu 
pārredzamību, sasniegtu iedzīvotājus un labāk informētu viņus par konkrētām 
ES iniciatīvām, kā arī sniegtu vispārēju informāciju par ES.  
 
Mēs to iesakām tāpēc, ka pašlaik informācija par ES nav pietiekami pieejama 
visām sabiedrības grupām un nesasniedz parastos iedzīvotājus. Tā parasti ir 
garlaicīga, grūti saprotama un lietotājiem nedraudzīga. Tam jāmainās. Mums 
jāpanāk, ka pilsoņiem ir skaidrs priekšstats par ES lomu un to, kā ES darbojas. Lai 
veicinātu interesi, ES izplatītajai informācijai ir jābūt vieglāk atrodamai, 
motivējošai, aizraujošai un izklāstītai ikvienam saprotamā valodā. Mūsu 
ierosinājumi ir šādi: ES politiķu vizītes skolās, radio, aplādes, saziņa, izmantojot 
pastu, presi, kampaņas ar autobusiem, sociālos plašsaziņas līdzekļus, vietējās 
iedzīvotāju asamblejas, kā arī īpašas darba grupas izveide ES komunikācijas 
uzlabošanai. Šie pasākumi ļaus iedzīvotājiem saņemt nepastarpinātu, nacionālo 
mediju neizfiltrētu informāciju par ES. 
 
 

19. Mēs iesakām aktīvāk iesaistīt iedzīvotājus ES politikā. Mēs ierosinām rīkot 
pasākumus, kuros tiešā veidā iesaistīti pilsoņi (līdzīgi, kā tas ir konferencē par 
Eiropas nākotni). Šādi pasākumi būtu jāorganizē gan valsts, gan vietējā, gan 
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Eiropas līmenī. ES būtu jānodrošina saskaņota pasākumu stratēģija un 
jānosaka galvenie apspriežamie tematiskie virzieni. 
 
Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka līdzdalības demokrātijas pasākumi 
sniegs pareizu informāciju par ES, kā arī paaugstinās ES politikas kvalitāti. 
Pasākumi būtu jāorganizē, lai veicinātu ES pamatvērtības — demokrātiju un 
iedzīvotāju līdzdalību. Šie pasākumi dotu iespēju politiķiem parādīt 
iedzīvotājiem, ka viņiem rūp, lai iedzīvotāji būtu informēti par aktuālajiem 
notikumiem un lai iedzīvotāji būtu iesaistīti to virzībā. Centralizētas vadlīnijas 
nodrošinās valstu un vietējām konferencēm būs saskaņots un vienots formāts.  
 
 

Tēma Nr. 3. Stipra ES pasaulē, kurā valda miers 
 
Apakštēma 3.1. Drošība un aizsardzība 
 
 

20. Mēs iesakām nākotnē veidojamos Eiropas Savienības apvienotos bruņotos 
spēkus galvenokārt izmantot pašaizsardzībai. Agresīvas militāras darbības nav 
pieļaujamas nekādā gadījumā. Eiropā tas nozīmētu spēju sniegt atbalstu krīžu 
laikā, piemēram, dabas katastrofu gadījumā. Ārpus Eiropas robežām tas 
nodrošinātu spēju izvietoties teritorijās, kuras skar ārkārtas apstākļi, taču 
strikti saskaņā ar ANO Drošības padomes piešķirtu mandātu un līdz ar to — 
saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. 
 
Ja šis ieteikums tiktu īstenots, tas ļautu starptautiskajā arēnā uzskatīt Eiropas 
Savienību par uzticamu, atbildīgu, spēcīgu un mierīgu partneri. Tās paaugstinātā 
spēja reaģēt uz kritiskām situācijām gan tās iekšienē, gan ārpus tās ļaus tai 
nosargāt savas pamatvērtības. 
 
 
Apakštēma 3.2. Lēmumu pieņemšana un ES ārpolitika 
 
 

21. Mēs iesakām par visiem jautājumiem, par kuriem šobrīd ir jāpieņem 
vienprātīgs lēmums, turpmāk lemt ar kvalificētu balsu vairākumu. Vienīgie 
izņēmumi būtu jaunu dalībvalstu uzņemšana ES un izmaiņas ES 
pamatprincipos, kā noteikts Lisabonas līguma 2. pantā un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā. 
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Tas nostiprinās ES pozīcijas pasaulē, jo ļaus paust vienotu nostāju attiecībās ar 
trešām valstīm un paātrināt tās reakciju kopumā, īpaši krīzes situācijās. 
 
 

22. Mēs iesakām Eiropas Savienībai stiprināt savas spējas piemērot sankcijas 
dalībvalstīm, valdībām, struktūrām, grupām vai organizācijām, kā arī 
privātpersonām, kas neievēro tās pamatprincipus, nolīgumus un tiesību aktus. 
Ir būtiski svarīgi nodrošināt, lai tās sankcijas, kas jau ir paredzētas, tiktu 
īstenotas un piemērotas ātri. Sankcijām pret trešām valstīm jābūt samērīgām 
ar rīcību, kas pie tām novedusi, tām jābūt efektīvām, un tās jāpiemēro 
savlaicīgi. 
 
Lai ES būtu uzticama un uz to varētu paļauties, tai ir jāpiemēro sankcijas tiem, 
kas pārkāpj ES principus. Šīs sankcijas būtu jāpiemēro nekavējoties un aktīvi 
jāpārbauda to izpilde. 
 
 
Apakštēma 3.3. Kaimiņvalstis un paplašināšanās 
 
 

23. Mēs iesakām Eiropas Savienībai atvēlēt līdzekļus, kas paredzēti izglītības 
programmu par ES darbību un tās vērtībām veidošanai. Tad dalībvalstīm, kuras 
to vēlēsies, tiks piedāvāts iekļaut tās savās skolu programmās (pamatskolās, 
vidusskolās un universitātēs). Turklāt studentiem, kuri vēlas studēt citā 
Eiropas valstī, izmantojot Erasmus programmu, varētu piedāvāt apgūt īpašu 
kursu par ES un tās darbību. Studentiem, kuri izvēlēsies apgūt šo kursu, tiks 
piešķirta prioritāte minēto Erasmus programmu sadalē. 
 
Mēs iesakām to darīt, lai stiprinātu piederības sajūtu Eiropas Savienībai. Tas ļaus 
iedzīvotājiem labāk identificēties ar ES un izplatīt tās vērtības. Turklāt tādā veidā 
cilvēki labāk sapratīs, kā ES darbojas, kāds ir labums no dalības tajā un kas tiek 
darīts, lai dotu pretsparu kustībām, kuras vērstas pret Eiropu. Tam vajadzētu 
atturēt dalībvalstis no izstāšanās no ES. 
 
 

24. Mēs iesakām ES vairāk izmantot savu politisko un ekonomisko ietekmi 
attiecībās ar citām valstīm, lai nepieļautu, ka dažas dalībvalstis tiek pakļautas 
divpusējam ekonomiskam, politiskam un sociālam spiedienam. 
 
Mēs to iesakām trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, pieaugs vienotības sajūta pašā Eiropas 
Savienībā. Otrkārt, vienota reakcija sniegs skaidru, spēcīgu un ātrāku atbildi un 
ļaus izvairīties no jebkādiem citu valstu mēģinājumiem īstenot iebiedējošu un 
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represīvu politiku pret ES dalībvalstīm. Treškārt, tiks stiprināta Savienības 
drošība un panākts, ka neviena dalībvalsts nejūtas atstāta novārtā vai ignorēta. 
Divpusējie risinājumi šķeļ ES, un trešās valstis to izmanto pret mums. 
 
 

25. Mēs iesakām Eiropas Savienībai uzlabot savu mediju stratēģiju. No vienas 
puses, ES būtu jāstiprina sava atpazīstamība sociālajos medijos un aktīvi 
jāpopularizē to saturs. No otras puses, ES katru gadu būtu jāturpina rīkot 
konferences, kas līdzīgas konferenci par Eiropas nākotni un kurās cilvēki var 
iesaistīties klātienē. Turklāt mēs iesakām ES arī turpmāk veicināt inovāciju, 
popularizējot pieejamu Eiropas sociālo mediju platformu. 
 
Mēs iesakām iepriekš minēto, jo tā varētu ne tikai sasniegt jauniešus, bet arī 
radīt lielāku interesi un iesaisti Eiropas iedzīvotāju vidū, izmantojot atraktīvāku 
un efektīvāku komunikācijas rīku. Tādi pasākumi kā konference par Eiropas 
nākotni palīdzēs iedzīvotājiem vairāk iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā 
un būt pārliecinātiem, ka viņu viedoklis tiek uzklausīts. 
 
 

26. Mēs iesakām, pirms uzņemt jaunas valstis, dalībvalstīm vienoties par spēcīgu 
redzējumu un kopēju stratēģiju, lai saskaņotu un nostiprinātu ES identitāti un 
vienotību. 
 
Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka ir būtiski gan stiprināt ES, gan 
nostiprināt attiecības starp dalībvalstīm, pirms tiek apsvērta citu valstu 
integrācija.  Jo vairāk valstu integrēsies ES, jo sarežģītāks būs lēmumu 
pieņemšanas process Eiropas Savienībā, tādēļ ir svarīgi pārskatīt tos lēmumu 
pieņemšanas procesus, kas paredz vienprātību balsojumā. 
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Tēma Nr. 4. Migrācija no cilvēka skatupunkta  
 
Apakštēma Nr. 4.1. Migrācijas cēloņu novēršana 
 
 

27. Mēs iesakām Eiropas Savienībai aktīvi piedalīties to valstu ekonomiskajā 
attīstībā, kuras atrodas ārpus Eiropas Savienības un no kurām ir liels migrantu 
pieplūdums. ES ar attiecīgo struktūru (piemēram, vietējo NVO, vietējo politiķu, 
darbinieku uz vietas, ekspertu u. c.) palīdzību būtu jāmeklē veidi, kā efektīvi 
un aktīvi iesaistīties valstīs, no kurām tai ir ievērojams migrantu pieplūdums 
un ar kuru vietējām iestādēm iepriekš ir panākta vienošanās par konkrētiem 
sadarbības noteikumiem. Šādām darbībām būtu jādod taustāmi rezultāti ar 
izmērāmu ietekmi. Tajā pašā laikā šie taustāmie rezultāti un ietekme būtu 
skaidri jāizklāsta, lai ES iedzīvotāji varētu izprast Savienības īstenoto attīstības 
palīdzības politiku. Tāpēc ES attīstības palīdzības darbībām būtu jākļūst 
pamanāmākām. 
 
Mēs ar šo ieteikumu nākam klajā tāpēc, ka ES darbojas starptautiskās attīstības 
jomā, taču tai šis darbs ir jāturpina un jāiegulda tās īstenotās politikas un darbību 
pārredzamībā un atpazīstamībā. 
 
 

28. Mēs iesakām izveidot vienotu Eiropas darba tirgus satvaru, saskaņojot darba 
apstākļus visā Savienībā (piemēram, minimālo algu, darba laiku utt.). ES 
jācenšas izveidot kopējus darba pamatstandartus, lai novērstu migrāciju 
tāpēc, ka pilsoņi pamet savas izcelsmes valstis labāku darba nosacījumu 
meklējumos. Strādājot pie šiem standartiem, ES būtu jāstiprina arodbiedrību 
loma pārrobežu līmenī. Tādējādi ES par kritiski svarīgu jautājumu izvirzītu 
iekšējo ekonomisko migrāciju (ES pilsoņu migrāciju).  
 
Mēs to iesakām tāpēc, ka esam konstatējuši, ka daudzi cilvēki Eiropas Savienības 
iekšienē migrē ekonomisku iemeslu dēļ, jo Eiropas dalībvalstīs atšķiras darba 
nosacījumi. Tas izraisa intelektuālā darbaspēka emigrāciju , no kā būtu jāizvairās, 
lai dalībvalstis saglabātu savus talantus un darbaspēku. Lai arī mēs atbalstām 
pilsoņu brīvu pārvietošanos, mēs uzskatām, ka ES pilsoņu migrācija starp ES 
dalībvalstīm notiek ekonomisku iemeslu dēļ. Tāpēc ir svarīgi izveidot kopēju 
darba tirgus sistēmu.  
 
 
Apakštēma Nr. 4.2. Domājot par cilvēkiem  
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29. Mēs iesakām īstenot kopīgu un kolektīvu migrācijas politiku Eiropas Savienībā, 

kas balstās uz solidaritātes principu. Mēs vēlamies pievērst uzmanību bēgļu 
problemātikai. Vienota procedūra visās Savienības dalībvalstīs būtu jābalsta uz 
labāko praksi un paražām, kas pierādījusi sevi kā veiksmīgu visās Savienības 
valstīs. Šai procedūrai vajadzētu būt proaktīvai, un tā būtu aktīvi jāīsteno gan 
valstu iestādēm, gan ES administrācijai.  
 
Bēgļu problēma skar visas ES valstis. Pašlaik valstu prakse ir pārāk daudzveidīga, 
un tas negatīvi ietekmē gan bēgļus, gan Savienības pilsoņus. Tādēļ ir vajadzīga 
saskaņota un konsekventa pieeja. 
 
 

30. Mēs iesakām ES darīt vairāk, lai informētu un izglītotu dalībvalstu iedzīvotājus 
par jautājumiem, kas saistīti ar migrāciju. Šis mērķis būtu jāsasniedz, jau 
pamatskolā pēc iespējas agrāk stāstot bērniem par tādām tēmām kā migrācija 
un integrācija. Ja šādu agrīnu izglītību apvienosim ar NVO un jaunatnes 
organizāciju darbībām, kā arī ar plašām kampaņām medijos, mēs varētu 
pilnībā sasniegt savu mērķi. Jāizmanto plašs komunikācijas kanālu spektrs — 
no skrejlapām līdz TV un sociālajiem medijiem. 
 
Ir svarīgi parādīt cilvēkiem, ka migrācijai ir arī daudzi pozitīvi aspekti, piemēram, 
migranti ir darbaspēks. Mēs vēlamies uzsvērt, cik svarīgi ir palielināt informētību 
par migrācijas iemesliem un sekām, jo tas palīdzētu izskaust migrantu 
stigmatizāciju.  
 
 
Apakštēma 4.3. Integrācija  
 

31. Mēs iesakām Direktīvu 2013/33/ES par obligātajiem standartiem patvēruma 
meklētāju uzņemšanai dalībvalstīs aizstāt ar saistošu ES regulu, kas būtu 
vienādi jāpiemēro visām dalībvalstīm. Prioritātei vajadzētu būt uzņemšanas 
iespēju un izmitināšanas uzlabošanai. Mēs iesakām izveidot īpašu ES 
uzraudzības struktūru regulas īstenošanai.  
 
Spēkā esošā direktīva netiek īstenota vienādi visās dalībvalstīs. Jāizvairās no tādu 
apstākļu veidošanās, kādi ir Morijas bēgļu nometnēs. Tāpēc mēs iesakām 
izmantot regulu, kurā būtu jāparedz obligātas sankcijas. Pārraudzības struktūrai 
vajadzētu būt spēcīgai un uzticamai. 
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32. Mēs iesakām ES nodrošināt, ka katrs patvēruma meklētājs un bēglis, kamēr 
tiek izskatīta viņa uzturēšanās lieta, apmeklē valodu un integrācijas kursus. 
Kursiem vajadzētu būt obligātiem, bez maksas, un tajos būtu jāiekļauj 
personalizēta palīdzība integrācijas uzsākšanai. Kursiem jāsākas divu nedēļu 
laikā pēc uzturēšanās atļaujas pieteikuma iesniegšanas. Turklāt būtu jāizveido 
stimulu un sankciju mehānismi.  
 
Svarīgs integrācijas posms ir valodas apguve, kā arī izpratne par jaunās valsts 
kultūru, vēsturi un ētiku. Ilgstošā gaidīšana līdz integrācijas procesa uzsākšanai 
negatīvi ietekmē migrantu sociālo asimilāciju. Sankciju mehānismi var palīdzēt 
apzināt migrantu vēlmi integrēties. 
 
 
Tēma Nr. 5. Pienākums un solidaritāte visā ES 
 
Apakštēma Nr. 5.1. Migrantu sadale  
 
 

33. Mēs iesakām Dublinas sistēmu aizstāt ar juridiski saistošu līgumu, lai, 
balstoties uz solidaritāti un taisnīgumu, nodrošinātu godīgu, līdzsvarotu un 
samērīgu patvēruma meklētāju sadalījumu ES. Pašlaik bēgļiem ir jāiesniedz 
patvēruma pieprasījumi tajā ES dalībvalstī, kurā viņi vispirms ierodas. Šī 
sistēma ir jāmaina tik ātri, cik vien iespējams. ES Komisijas priekšlikums par 
jaunu ES Migrācijas un patvēruma paktu no 2020. gada ir labs sākums, un tam 
būtu jāpiešķir juridisks spēks, jo tajā ir iekļautas kvotas bēgļu sadalei starp ES 
dalībvalstīm. 
 
Mēs to iesakām tāpēc, ka pašreizējā Dublinas sistēmā nav ievēroti solidaritātes 
un taisnīguma principi. Tas rada lielu slogu valstīm ar ES ārējām robežām, jo 
lielākā daļa patvēruma meklētāju, kas ieceļo ES, vispirms ierodas šajās valstīs. 
Visām dalībvalstīm ir jāuzņemas atbildība par to, kā pārvaldīt bēgļu plūsmas uz 
ES. ES balstās uz kopējām vērtībām. Šis princips būtu jāiedzīvina arī darbībā.  
 
 

34. Mēs iesakām ES sniegt atbalstu ES dalībvalstīm, lai tās spētu apstrādāt 
patvēruma pieprasījumus ātrāk un saskaņā ar kopīgiem standartiem. Turklāt 
bēgļiem būtu jānodrošina izmitināšana cilvēciskos apstākļos. Lai mazinātu 
spiedienu uz valstīm, kurās bēgļi ierodas, mēs iesakām bēgļus pārcelt uz citām 
vietām ES teritorijā drīz pēc viņu ierašanās ES, lai viņu patvēruma 
pieprasījumus varētu apstrādāt citur ES. Šajā nolūkā ir vajadzīgs ES finansiālais 
atbalsts, kā arī organizatoriskais atbalsts ar ES Patvēruma aģentūras 
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starpniecību. Personas, kuru patvēruma pieteikumi ir noraidīti, ir efektīvi 
jānosūta atpakaļ uz viņu izcelsmes valsti, ja viņu izcelsmes valsts tiek uzskatīta 
par drošu. 
 
Mēs to iesakām tāpēc, ka patvēruma procedūras pašlaik aizņem pārāk daudz 
laika, turklāt dalībvalstīs tās var būt atšķirīgas. Paātrinot patvēruma procesus, 
bēgļi pagaidu izmitināšanas centros pavadīs mazāk laika, gaidot galīgo lēmumu 
par patvēruma statusu. Līdz ar to patvēruma meklētāji, kuriem tiks dota atļauja 
uzturēties ES, varēs ātrāk integrēties valstī, kas būs to galīgā galamērķa valsts. 
 
 

35. Mēs iesakām stingru ES finansiālo, loģistikas un operatīvo atbalstu pirmās 
uzņemšanas pārvaldībai, kas novestu pie neatbilstīgo migrantu iespējamas 
integrācijas vai repatriācijas. Šāda atbalsta saņēmēji būs valstis ar ES robežām, 
kurām nākas tikt galā ar migrantu pieplūduma radīto slogu. 
 
Mēs iesakām stingru atbalstu, jo dažas valstis ar ES robežām savas ģeogrāfiskās 
atrašanas vietas dēļ uzņemas lielāko slogu, ko rada migrantu pieplūdums. 
 
 

36. Mēs iesakām palielināt ES Patvēruma aģentūras pilnvaras, lai tā varētu 
koordinēt un pārvaldīt patvēruma meklētāju sadali ES dalībvalstīs nolūkā 
panākt taisnīgu sadalījumu. Lai sadalījums būtu taisnīgs. ir jāņem vērā gan 
patvēruma meklētāju vajadzības, gan ES dalībvalstu loģistikas un ekonomiskās 
spējas un vajadzības darba tirgū. 
 
Mēs to iesakām tāpēc, ka tāda patvēruma meklētāju sadales centralizēta 
koordinācija un pārvaldība, ko dalībvalstis un to pilsoņi uzskatīs par taisnīgu, 
novērsīs haotiskas situācijas un sociālo spriedzi, tādējādi veicinot lielāku 
solidaritāti starp ES dalībvalstīm. 
Apakštēma 5.2. Kopēja pieeja patvēruma jautājumiem 
 
 

37. Mēs iesakām vai nu izveidot īpašu ES iestādi, vai arī stiprināt ES Patvēruma 
aģentūru, lai tā izskatītu patvēruma pieprasījumus, kas iesniegti jebkur Eiropas 
Savienībā, un pieņemtu lēmumus par tiem, balstoties uz vienotiem 
standartiem. Tai vajadzētu būt atbildīgai arī par bēgļu taisnīgu sadali. Šai 
iestādei būtu arī jānosaka, kuras izcelsmes valstis ir drošas un kuras nav, un 
jābūt atbildīgai par noraidīto patvēruma meklētāju nosūtīšanu atpakaļ.  
 
Mēs nākam klajā ar šo ieteikumu tāpēc, ka pašlaik patvēruma politikā nav skaidri 
nodalīti pienākumi un ES dalībvalstis piemēro atšķirīgus standartus. Tā rezultātā 



 

4. paneļdiskusijas 3. sesija 16 

Eiropas pilsoņu 4. paneļdiskusija "ES pasaulē / migrācija" 

patvēruma procedūra ES nav konsekventa. Turklāt ES Patvēruma aģentūrai 
pašlaik ir ārkārtīgi maigas pilnvaras. Tā var tikai konsultēt dalībvalstis patvēruma 
jautājumos.  
 
 

38. Mēs iesakām nekavējoties izveidot īpašus patvēruma centrus nepavadītiem 
nepilngadīgajiem visās ES dalībvalstīs. Tas būtu jādara, lai pēc iespējas ātrāk 
uzņemtu nepilngadīgos un sniegtu viņiem aprūpi atbilstoši viņu īpašajām 
vajadzībām.  
 
Mēs to iesakām tāpēc, ka: 
1) daudzi nepilngadīgie, visticamāk, ir traumēti (nāk no konfliktu zonām); 
2) dažādiem bērniem būs atšķirīgas vajadzības (atkarībā no vecuma, veselības 
stāvokļa u. c.); 
3) ja šis ieteikums tiktu īstenots, tas nodrošinātu, ka neaizsargāti un traumēti 
nepilngadīgie pēc iespējas ātrāk saņem visu nepieciešamo aprūpi; 
4) nepilngadīgie ir topošie Eiropas pilsoņi un, ja mēs pret viņiem izturēsimies 
pienācīgi, viņi dos pozitīvu pienesumu Eiropas nākotnei. 
 
 

39. Mēs iesakām izveidot kopēju, pārredzamu sistēmu patvēruma meklētāju 
pieteikumu ātrai izskatīšanai. Šajā procesā būtu jāparedz minimālie standarti, 
kas vienādi jāpiemēro visām dalībvalstīm. 
 
Mēs to iesakām tāpēc, ka: 
1) ja šis ieteikums tiktu īstenots, patvēruma pieteikumu izskatīšana kļūtu ātrāka 
un pārredzamāka; 
2) ja patvēruma procesu nepaātrina, tas noved pie nelikumīgām un sodāmām 
darbībām; 
3) minimālajos standartos, kas minēti mūsu ieteikumā, būtu jāietver patvēruma 
meklētāju cilvēktiesību un ar veselību un izglītību saistīto vajadzību ievērošana; 
4) mūsu ieteikuma īstenošana nodrošinātu piekļuvi nodarbinātībai un 
pašpietiekamību, kas dotu pozitīvu pienesumu ES sabiedrībai; nodarbinātības 
statusa legalizēšana novērš patvēruma meklētāju kā darbaspēka ļaunprātīgu 
izmantošanu, līdz ar to var tikai dot labumu veiksmīgākai visu skarto personu 
integrācijai; 
5) ilgstoša uzturēšanās patvēruma centros negatīvi ietekmē to iemītnieku garīgo 
veselību un labklājību. 
 
 



 

4. paneļdiskusijas 3. sesija 17 

Eiropas pilsoņu 4. paneļdiskusija "ES pasaulē / migrācija" 

40. Mēs stingri iesakām pilnībā pārskatīt visus nolīgumus un tiesību aktus, kas 
reglamentē patvērumu un imigrāciju Eiropā. Mēs arī iesakām pieņemt visā 
Eiropā vienādu pieeju. 
 
Mēs to iesakām tāpēc, ka: 
1) pilnīgi visi pašreizējie nolīgumi ir neizpildāmi, nepraktiski un jau kopš 
2015. gada vairs neatbilst paredzētajam mērķim; 
2) ES vajadzētu būt galvenajai “aģentūrai”, kas pārvalda visas pārējās aģentūras 
un NVO, kuras tiešā veidā nodarbojas ar patvēruma jautājumiem;  
3) skartās dalībvalstis lielākoties ir atstātas vienas pašas un vienas risina šo 
jautājumu; dažu dalībvalstu attieksme, kad tās izvēlas pildīt vienus noteikumus, 
bet citus ignorē, slikti atsaucas uz ES vienotību; 
4) jauni mērķtiecīgi tiesību akti nodrošinātu labāku nākotni visiem patvēruma 
meklētājiem un padarītu Eiropu vienotāku; 
5) pašreizējo tiesību aktu nepilnības rada konfliktus un nesaskaņas Eiropā un 
palielina Eiropas iedzīvotāju neiecietību pret migrantiem; 
6) spēcīgāki tiesību akti šajā jomā samazinātu noziedzību un pašreizējās 
patvēruma sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu. 
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Pielikums: CITI IETEIKUMI, KO APSVĒRA PANEĻDISKUSIJA, BET KAS NETIKA 
PIEŅEMTI 
 
 
Tēma Nr. 1. Pašpietiekamība un noturība  
 
Apakštēma Nr. 1.1. ES autonomija 
 
 
Ja jaunattīstības valstis to pieprasītu, mēs iesakām intervences programmas 
ekonomikas attīstībai, kuru pamatā ir partnerības, kas pielāgotas katras valsts 
vajadzībām un/vai tirdzniecības nolīgumiem, sākotnēji izpētot ekonomisko 
potenciālu un pēc tam piešķirot ekonomisko atbalstu un nodrošinot 
profesionālo apmācību. 

Mēs to iesakām tāpēc, ka tā tiktu veicināta industriālā autonomija un radītas 
darba vietas, kas uzlabotu vispārējo migrācijas situāciju/statusu. Tā varētu arī 
palīdzēt uzlabot tirdzniecības nolīgumus jaunattīstības valstīs. 
 
 

Tēma Nr. 2. ES kā starptautiskais partneris  
 
Apakštēma 2.1. Tirdzniecība un attiecības no ētikas skatupunkta 
 
 
Mēs ierosinām, ka ir ES vajadzīgi noteikumi, kas uzliek uzņēmumiem 
pienākumu kontrolēt savu piegādes ķēdi, periodiski sniedzot pilnīgu (auditētu) 
ziņojumu, un paredz tādus nosacījumus, kas padara importu vienkāršāku vai 
to atkarībā no ētikas kritēriju ievērošanas. Atkarībā no uzņēmuma lieluma tam 
jāiesniedz iekšējās un/vai ārējās revīzijas ziņojums.  
 
Mēs iesakām to darīt, lai paplašinātu ētisko perspektīvu tirdzniecībā ar ES, 
uzraugot uzņēmumu darbību piegādes ķēdē dažādās valstīs, mudinot 
uzņēmumus rīkoties saskaņā ar tādiem ētikas kritērijiem kā bīstamu produktu 
izmantošana, darba tiesības un nosacījumi, iespējama bērnu darba izmantošana 
un vides aizsardzība. Šis ieteikums neattiektos uz tiešsaistes produktiem, ko 
patērētājs pērk tieši. 
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Tēma Nr. 3. Stipra ES pasaulē, kurā valda miers 
 
Apakštēma 3.1. Drošība un aizsardzība 
 
 
Mēs iesakām pašreizējo Eiropas drošības arhitektūru pārveidot par efektīvāku, 
lietderīgāku un spējīgāku pārvalstisku struktūru. Rezultātā tiktu izveidoti 
Eiropas Savienības apvienotie bruņotie spēki. Šī attīstība ietver valstu bruņoto 
spēku pakāpenisku integrāciju un tai sekojošu pārveidi. Šai militāro spēju 
apvienošanai Eiropas Savienībā ir arī jāveicina noturīga Eiropas integrācija. Lai 
izveidotu Eiropas Savienības Apvienotos bruņotos spēkus, būtu vajadzīgs arī 
jauns sadarbības nolīgums ar NATO, kā arī tām NATO dalībvalstīm, kas nav 
Eiropas dalībvalstis. 
 
Sniedzot šo ieteikumu, mēs sagaidām, ka militārās struktūras Eiropas Savienībā 
būs izmaksu ziņā efektīvākas un spējīgas vajadzības gadījumā reaģēt un rīkoties. 
Šīs integrētās pieejas rezultātā Eiropas Savienībai vajadzētu būt labākām 
iespējām kritiskās situācijās rīkoties izlēmīgi un koordinēti. 
 
 
Tēma Nr. 4. Migrācija no cilvēka skatupunkta  
 
Apakštēma Nr. 4.1. Migrācijas cēloņu novēršana 
 
 
Mēs iesakām ES izstrādāt protokolu rīcībai saistībā ar gaidāmo bēgļu krīzi, ko 
izraisīs klimata krīze. Šā protokola ietvaros ES ir jāpaplašina bēgļu un 
patvēruma meklētāju definīcija, lai tā būtu visaptveroša un ietvertu klimata 
pārmaiņu skartus cilvēkus. Tā kā daudziem migrantiem nebūs iespējas 
atgriezties savā izcelsmes valstī, jo tā vairs nebūs apdzīvojama, ar citu šāda 
protokola daļu būtu jānodrošina, ka iestādes atrod jaunus pielietojumus 
klimata pārmaiņu skartajām teritorijām, lai tādējādi atbalstītu migrantus, kas 
pametuši šīs teritorijas. Piemēram, applūdušās teritorijas varētu izmantot vēja 
turbīnu parku izveidei. 
 
 
 
Mēs iesakām to tāpēc, ka mēs visi esam atbildīgi par klimata krīzi. Tādējādi mums 
ir pienākums pret tiem, kurus klimata krīze skars visvairāk. Lai gan mums nav ne 
prognožu, ne konkrētu datu par klimata bēgļiem nākotnē, ir skaidrs, ka klimata 
pārmaiņas ietekmēs miljoniem cilvēku dzīvi. 
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Apakštēma Nr. 4.2. Domājot par cilvēkiem 
 
 
Mēs iesakām nekavējoties palielināt iespējas un finansējumu tam, lai legālā un 
organizētā veidā būtu iespējams pārvietot bēgļus prom no krīžu vietām. Īpašai 
struktūrai, kas izveidota tieši šim nolūkam, būtu jāizveido un jāregulē speciāla 
drošo Eiropas maršrutu sistēma. Šī aģentūra tiktu izveidota ar tiesību aktu un 
tās pilnvaras un kompetences būtu nostiprinātās tās reglamentā.  
 
Cilvēku tirdzniecība un kontrabanda ir smagas problēmas, kas ir jārisina. Mūsu 
ieteikums noteikti mazinātu ar šo problemātiku saistītās bažas.  
 
 
Apakštēma 4.3. Integrācija 
 
 
Mēs iesakām ieviest Eiropas direktīvu, kas paredzētu, ka nevienā dalībvalstu 
teritorijā iedzīvotāju īpatsvars, kas nāk no trešām valstīm, nedrīkst pārsniegt 
30 %. Šis mērķis būtu jāsasniedz līdz 2030. gadam, un Eiropas dalībvalstīm ir 
jāsaņem atbalsts šā mērķa īstenošanai. 
 
Mēs iesakām to darīt, jo vienmērīgāka ģeogrāfiskā izkliede ļaus vietējiem 
iedzīvotājiem labāk pieņemt migrantus un tādējādi uzlabosies viņu integrācija. 
Šīs procentuālās daļas pamatā bija jaunā politiska vienošanās Dānijā.  
 


