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Konference par Eiropas nākotni 

Ziņojums 

Eiropas pilsoņu 3. paneļdiskusija“Klimata pārmaiņas un vide / 
veselība” 

3. sesija: 2022. gada 7.–9. janvāris, Varšava-Natolīna, Polija 

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas organizē Eiropas Parlaments, ES Padome un Eiropas Komisija saistībā 
ar konferenci par Eiropas nākotni. 

Šo dokumentu1 sagatavoja apspriežu grupa, kuras sastāvā ir Missions Publiques, Dānijas Tehnoloģiju 
padome, Deliberativa, IFOK un Kantar Public, kas atbild par paneļdiskusiju izstrādi un īstenošanu. 
3. paneļdiskusijas 3. sesiju “Klimata pārmaiņas un vide / veselība” vadīja Missions Publiques, un 
palīdzēja Dānijas Tehnoloģiju padome. 

Saturs 

1. Kopsavilkums par 3. sesiju 

2. Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 3. sesijas konteksts 

3. Sesijas galvenie rezultāti. Paneļdiskusijā pieņemtie ieteikumi  

 

 

● I pielikums: Kā tika sagatavoti ieteikumi? 

● II pielikums. Ekspertu ieguldījums / faktu pārbaudītāji faktu pārbaudes procesa atbalstam 

● III pielikums: Citi ieteikumi, kurus paneļdiskusijā izskatīja un kuri netika pieņemti 

● IV pielikums. Grupēti darba virzieni 

 

1. Kopsavilkums par 3. sesiju 

7.–9. janvārī 161 pēc nejaušības principa atlasīts dažāda vecuma un izcelsmes Eiropas pilsonis no visas 

Eiropas Savienības tikās trešo reizi, lai apspriestu tematus “Klimata pārmaiņas un vide / veselība”, 

turpinot 1. un 2. sesijā notikušās apspriedes. Pēdējā sesijā 3. paneļdiskusijas dalībnieki tika uzņemti 

Eiropas Koledžā, Natolīnā, un ar Varšavas pilsētas atbalstu — Kultūras un zinātnes pilī, ar iespēju 

piedalīties tiešsaistē. Izmantojot 2. sesijā izstrādātos darba virzienus, pilsoņi sagatavoja un apstiprināja 

51 galīgo ieteikumu, kas tiks prezentēts un apspriests konferences plenārsēdē. 41 dalībnieks  (no 161) 

piedalījās un iesaistījās tiešsaistē. 

Diskusijas un kopīgais darbs tika veikts trīs formātos. 

● Apakšgrupās. Katrā no 15 apakšgrupām bija aptuveni desmit līdz trīspadsmit pilsoņi. Katrā 

apakšgrupā runāja četrās līdz piecās valodās, un katrs pilsonis varēja izteikties savā valodā vai 

valodā, kurā jūtas ērti. Katrai apakšgrupai bija īpašs profesionāls koordinators no apspriežu 

grupas vai no citiem ārpakalpojumu sniedzējiem. Lai atbalstītu koordinatoru darbu, Eiropas 

Koledža katrai apakšgrupai nodrošināja vienu protokolētāju. 

                                                
1Atruna: par šo ziņojumu ir atbildīgi tikai autori, un tas neatspoguļo ES iestāžu viedokļus. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=en
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=en
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/Health
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● Plenārsēdē, kurā piedalījās visi dalībnieki. Plenārsesijas Kultūras un zinātnes pilī Varšavā vadīja 

divi galvenie diskusiju grupas moderatori, bija nodrošināta mutiskā tulkošana 24 oficiālajās ES 

valodās. 

Izmantojot ekspertu un faktu pārbaudītāju atbalstu, pašu zināšanas un pieredzi, kā arī apspriedes, 

pilsoņi sāka izskatīt visus darba virzienus, ko paneļdiskusijas dalībnieki sagatavoja 2. sesijas2 laikā 

“atklātā foruma” ietvaros. Papildus sniegtajām speciālajām zināšanām tos atbalstīja arī apakšgrupu 

koordinatori. Katram pilsonim tika izsniegtas piecdesmit uzlīmes (desmit zaļas 1. virzienam, desmit 

sarkanas 2. virzienam, desmit zilas 3. virzienam, desmit dzeltenas 4. virzienam, desmit oranžas 

5. virzienam) un tika uzdots atlasīt ne vairāk kā desmit prioritārus darba virzienus no katra virziena. 

Atkarībā no darba virzienu skaita attiecīgajā virzienā pilsoņiem tika iedotas melnas uzlīmes, ar kurām 

jāatzīmē viņu pašu apakšgrupas sagatavotie prioritārie darba virzieni . Kad šī prioritāšu noteikšana 

paneļdiskusijā bija pabeigta, pilsoņi tika piesaistīti tām pašām apakšgrupām, kurās viņi strādāja 

2. sesijas laikā, un viņi kopīgi novērtēja, kuru no viņu grupas darba virzieniem izvirzīja pārējie 

paneļdiskusijas dalībnieki un viņu pašu apakšgrupas locekļi.  

Ieteikumu izstrādei katrai apakšgrupai tika dots orientējošs ieteikumu skaita diapazons (no viena līdz 

trim, bet ne vairāk par pieciem). Lai noteiktu darba virzienu prioritātes apakšgrupas līmenī, pilsoņi 

izmantoja klasificēšanas sistēmu, saskaņā ar kuru viņi sāka strādāt pie tā sava apakšvirziena darba 

virziena, kuram bija vislielākais paneļdiskusijas atbalsts. Otrkārt, viņi strādāja pie tā darba virziena, 

kurš guva vislielāko atbalstu savā apakšgrupā, utt. 

Pēc tam apakšgrupas darbs tika veltīts tam, lai darba virzienus izstrādātu par ieteikumiem. Lai to 

izdarītu, pilsoņi izmantoja ieteikuma paraugu:  

 Apraksts Zīmju skaita 
ierobežojums angļu 
valodā 

Galīgais ieteikums Iesakām .... 1000 

Galīgais pamatojums To iesakām tādēļ, ka...  300 

Elementi/jautājumi, kas grupai bija jārisina (nevis obligāti, bet ļoti ieteicami), formulējot ieteikumu 
pamatojumu, bija šādi:   
 

1. Kāpēc šis ieteikums ir svarīgs un saistīts ar paneļdiskusijas tematiem? 
2. Kāpēc ir svarīgi rīkoties ES līmenī? 
3. Kāda ir šā ieteikuma nevēlamā ietekme/kompromisi, un kāpēc mēs tomēr uzskatām, ka ir 

svarīgi to darīt? 
 

Apakšgrupās veiktā darba laikā notika četras aptuveni 30 minūšu ilgas apakšgrupu atgriezeniskās 

saites sesijas, lai palīdzētu dalībniekiem izprast darbu, kas paveikts citās apakšgrupās, un papildināt 

savus ieteikumus. Katrā atgriezeniskās saites sesijā viens dalībnieks no katras apakšgrupas pārcēlās uz 

citu telpu. Šis dalībnieks iepazīstināja ar savas apakšgrupas līdz šim sagatavoto ieteikumu projektu un 

pieņēma zināšanai kolēģu komentārus. Protokolētājs atgriezenisko saiti sagatavoja tiešsaistes 

                                                
2 Ziņojums par 3. paneļdiskusijas 2. sesiju pieejams: 3. paneļdiskusijas 2. sesijas ziņojums. 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/irms5vn20y210aiwmciw1t5qk6v1?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%203%20session%202%20Report_FINAL%281%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%203%20session%202%20Report_FINAL%281%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220110/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220110T140457Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5f8ab309008167c53776edc4b409594d8f2f7578d842da895038b43dddc31b91
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izklājlapas veidā, lai apakšgrupa, kas sagatavoja ieteikumu projektu, ar to varētu iepazīties papildus 

apakšgrupas pārstāvja mutiskajam ziņojumam. 

Pēc tam svētdien, 9. janvārī paneļdiskusijas dalībnieki balsoja par katras apakšgrupas ieteikumiem 

Pirms balsošanas visi dalībnieki saņēma dokumentu ar visiem iepriekšējā dienā sagatavotajiem 

ieteikumu projektiem, lai viņi tos varētu lasīt savā valodā (automātiski iztulkoti no angļu valodas). 

Balsošana notika, izmantojot tiešsaistes veidlapu. Balsošanas process tika sadalīts piecās daļās, kas 

atbilst pieciem paneļdiskusijas virzieniem. Ieteikumi tika prezentēti, katram virzienam veltot 

30 minūtes, un sākumā viens pilsonis no katras apakšgrupas dalījās ar atgriezenisko saiti par nedēļas 

nogalē paveikto darbu. Galvenais koordinators nolasīja katru virziena ieteikumu angļu valodā, lai 

pilsoņi varētu vienlaikus uzklausīt mutisko tulkojumu. Visi dalībnieki balsoja par katru no ieteikumiem. 

Visi tulki iepriekš saņēma rakstisku ieteikumu projektu angļu valodā, lai balsošanas laikā nodrošinātu 

pēc iespējas kvalitatīvāku mutisko tulkojumu. 

Galīgo balsojumu rezultātā ieteikumi tika klasificēti šādi:  

- paneļdiskusija pieņēma ieteikumus, kas sasnieguši 70 % vai vairāk balsu slieksni.  
- ieteikumus, kas nesasniedza robežvērtību, paneļdiskusija uzskatīja par neapstiprinātiem, un 

tie ir iekļauti šā ziņojuma III pielikumā. 

Paneļdiskusijas plenārsēžu videoieraksti ir pieejami šeit: 

● Paneļdiskusijas plenārsēde 7. janvārī, 

● Paneļdiskusijas plenārsēde 9. janvārī. 

 

2. Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 3. sesijas konteksts 

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas ir būtisks konferences par Eiropas nākotni elements. Tiek organizētas 

četras Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas, lai pilsoņi varētu kopīgi padomāt par Eiropas Savienības 

nākotni. 

● 4 paneļdiskusijās piedalījās aptuveni 200 Eiropas pilsoņu no 27 dalībvalstīm, kas atlasīti pēc 

nejaušības principa. 

● Tiek atspoguļota ES daudzveidība — ģeogrāfiskā izcelsme (valstspiederība un pilsēta/lauki), 

dzimums, vecums, sociālekonomiskā izcelsme un izglītības līmenis. 

● Katrā paneļdiskusijā ir vismaz viena sieviete un viens vīrietis no katras dalībvalsts. 

● Trešdaļu no katras paneļdiskusijas dalībniekiem ir jaunieši (vecumā no 16 līdz 25 gadiem). Ir 

izveidota īpaša saikne starp šo jauniešu grupu un Eiropas Jaunatnes dienām. 

Katras paneļdiskusijas dalībnieki laikā no 2021. gada septembra līdz 2022. gada februārim tiekas trīs 

reizes. 1. sesija notika Strasbūrā, Eiropas Parlamentā. 2. sesija notika tiešsaistē, izmantojot Interactio 

– tiešsaistes rīku, kas ļauj rīkot daudzvalodu sanāksmes ar sinhrono tulkošanu 24 valodās. 3. sesija 

notika četrās dažādās dalībvalstīs: 1. paneļdiskusija notika Dublinā Starptautisko un Eiropas lietu 

institūtā un Dublinas pilī, 2. paneļdiskusija — Florencē Eiropas Universitātes institūtā, 

3. paneļdiskusija — Natolīnas Eiropas Koledžā un Kultūras un zinātnes pilī Varšavā un 

4. paneļdiskusija — Māstrihtā Eiropas Publiskās pārvaldes institūtā, Māstrihtas Ekonomikas 

universitātē un Māstrihtas Izstāžu un konferenču centrā. 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-01-07
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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Tā kā 1. sesija bija ievadssesija, kuras mērķis bija veidot redzējumu, noteikt darba kārtību un noteikt 

prioritārus tematus, uz kuriem pilsoņi vēlas koncentrēties, un 2. sesijas mērķis bija pievērsties šiem 

tematiem un sagatavot darba virzienus, 3. sesija bija veltīta tam, lai sniegtu ieguldījumu konferences 

plenārsēdē, formulējot ieteikumu kopumu, kas Savienības iestādēm jāīsteno. 

 

3. Sesijas galvenie rezultāti. Paneļdiskusijā pieņemtie ieteikumi (jāvirza uz plenārsēdi) 

 
1. virziens. Labāks dzīvesveids  
 
1.1. apakšvirziens. Veselīgs dzīvesveids  
 
1. Iesakām ES nodrošināt subsīdijas bioloģiskajai lauksaimniecībai, tostarp stimulus bioloģiskajiem 
pesticīdiem, lai bioloģiskos produktus padarītu pieejamākus. Turklāt ES jāatbalsta lauksaimnieku 
izglītošana par bioloģisko un ilgtspējīgo lauksaimniecību un jāizvairās no monokultūru 
lauksaimniecības. Būtu jāatbalsta mazas bioloģiskās saimniecības, neintensīvas saimniecības un 
saimniecības ar īsām piegādes ķēdēm, lai tās kļūtu konkurētspējīgākas.  
 
Bioloģisko produktu subsidēšana uzlabotu to pieejamību. Mums būtu ar īsākām piegādes ķēdēm 
jāpalīdz lielveikaliem un jāatbalsta mazāki lauksaimnieki, dodot tiem iespējas pārdot savus ražojumus. 
Tas ļauj piekļūt svaigākiem produktiem. Turklāt nebioloģisko produktu zemās cenas neatspoguļo to 
radīto kaitējumu. 
 
 
2. Iesakām ar ES ieguldījumiem atbalstīt inovāciju vertikālajā lauksaimniecībā. 
 
Vertikālā lauksaimniecība ļauj saglabāt zemes platību, ko tās vietā varētu izmantot mežsaimniecībai. 
Nav vajadzīgi arī pesticīdi, tas ļauj saražot vairāk bioloģiskās pārtikas. Turklāt to neietekmē slikti 
laikapstākļi, kas klimata pārmaiņu dēļ kļūst arvien biežāki, un tā ļauj izmantot īsākas piegādes ķēdes.  
 
 
3. ES būtu jānosaka minimālie pārtikas kvalitātes standarti, kā arī pārtikas izsekojamība un sezonas 
pārtikas izmantošana skolu ēdnīcās. Tāpēc veselīgas sastāvdaļas skolu ēdnīcām būtu jāsubsidē, lai 
skolēniem nodrošinātu cenas ziņā pieejamu un kvalitatīvu pārtiku.  
 
Mēs veidojam ieradumus agrīnā vecumā, kas veido mūsu attieksmi pret veselību, skolās būtu jāveicina 
labi ieradumi, un skolēni var šīs zināšanas ieviest mājās. Tas ir arī sociālā taisnīguma jautājums. 
Ikvienam Eiropas Savienībā jābūt tiesībām uz labu pārtiku skolās.  
 
 
4. Iesakām ieguldīt jaunos veloceliņos un esošo uzlabošanā, lai riteņbraukšana būtu droša un 
pievilcīga. Jānodrošina, ka visā Eiropā visām vecuma grupām ir plaši pieejama apmācība par ceļu 
satiksmes noteikumiem, jo īpaši elektrisko velosipēdu lietotājiem un tiem, kuriem nav vadītāja 
apliecības. Elektrisko velosipēdu ražotājiem būtu jāsniedz informācija par elektrisko velosipēdu 
lietošanu un riskiem. Jānodrošina tiesiskā aizsardzība riteņbraucējiem, ja notiek ceļu satiksmes 
negadījumi ar transportlīdzekļiem (sk. Nīderlandes noteikumus). Atbalstām īpašas bezautomobiļu 
zonas pilsētās (nekaitējot komerciālajām teritorijām). Kopumā jāpiešķir prioritāte un papildu 
tiesības riteņbraucējiem un gājējiem salīdzinājumā ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, 
vienlaikus garantējot ceļu satiksmes drošību un saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem.  
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Tas ir svarīgi, jo velotransports labvēlīgi ietekmē indivīdu un sabiedrības veselību, gaisa kvalitāti, 
trokšņa līmeni, klimatu un pilsētas iekšējo satiksmi. Riteņbraucējiem un gājējiem jājūtas drošiem no 
riskiem, ko rada elektrisko velosipēdu plašāka izmantošana. Dažkārt veloceliņu nav, vai arī to kvalitāte 
ir slikta.  
 
 
5. Iesakām pārtikas ražošanu iekļaut publiskajā izglītībā. Subsidēt un atbalstīt dārzu izveidi skolās, 
ja iespējams, un pilsētu dārzkopības projektus publiskām un privātām telpām. Nepieciešamībai pēc 
plašuma, ūdens un atbalsta infrastruktūras jābūt daļai no pilsētplānošanas satvariem. Piemēram, 
bijušās stāvvietas varētu izmantot zaļināšanai, vertikālai dārzkopībai uz ēkām, vai zaļo zonu 
iekļaušana varētu būt prasība, lai saņemtu būvatļauju. Dalīties ar inovatīvu un labāko praksi visās 
dalībvalstīs. 
 
Dārzkopības projekti veicina pilsētu un iedzīvotāju izturētspēju, apvienojot dažādu vecumu un sociālo 
grupu cilvēkus. Vairāk zaļās telpas uzlabo dzīves kvalitāti, gaisa kvalitāti, garīgo un fizisko veselību un 
vidi.  
 
 
1.2. apakšvirziens. Vidiskā izglītība  
 
6. Iesakām ES pieņemt direktīvu, saskaņā ar kuru pilsētu attīstības programmām jāatbilst 
konkrētām vidiskām prasībām, lai pilsētas padarītu zaļākas. Direktīvai jāattiecas uz privāto un 
publisko īpašumu un telpu, piemēram, jaunbūvējamām ēkām. Direktīvā jānosaka minimālie 
standarti, lai nodrošinātu, ka ēkas un publiskā telpa ir pēc iespējas zaļākas. “Zaļš” šeit attiecas uz 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu, samazinātu enerģijas patēriņu, zemu CO2 emisiju līmeni 
un augu iekļaušanu arhitektūras projektos. 
 
Zaļākas pilsētas aktīvi palīdz mazināt klimata pārmaiņu ietekmi un samazināt emisijas, piemēram, CO2 
un ozona emisijas, kas negatīvi ietekmē iedzīvotāju veselību. Ieguldījumi zaļākās pilsētās veicina tādu 
kopienu ilgtspējīgu attīstību, kurām ir ilgtermiņa ekonomiskas un sociālas priekšrocības. 
 
 
7. Iesakām ES ar dalībvalstu palīdzību izstrādāt, pieņemt un īstenot kopīgu Eiropas hartu, kas risina 
vides jautājumus, ņemot vērā to sarežģītību. Harta nodrošinās satvaru dalībvalstīm, lai izstrādātu 
regulāras informācijas un apmācības kampaņas, ko izplatīt visos pieejamajos plašsaziņas līdzekļu 
kanālos, un jaunu īpašu informācijas portālu. Šīs kampaņas būtu jārīko visā ES un visos līmeņos, lai 
veicinātu visu iedzīvotāju informētību par vidi.  
 
Koordinācijas trūkums starp dalībvalstīm mazina pašreizējo kampaņu efektivitāti un palēnina 
centienus cīnīties pret globālo problēmu, kāda ir klimata pārmaiņas. Kopīga harta veicinās sinerģiju 
starp dalībvalstu rīcības plāniem, nodrošinot, ka centieni ir ietekmīgāki. Turklāt tā nodrošinātu, ka 
iedzīvotājiem tiek sniegta saskaņota un konsekventa informācija par to, kāda ietekme ir ikdienas 
darbībām, piemēram, izvēlētajiem transporta veidiem un atkritumu apstrādei. 
 
  

 
 
2. virziens. Mūsu vides un veselības aizsardzība  
 
2.1. apakšvirziens. Veselīga dabas vide  
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8. Iesakām vienotu marķēšanas sistēmu ar pakāpēm, kas parāda visu katra ES pieejamā nopirktā 
produkta ekoloģisko pēdu. Produktiem no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, šī marķēšanas sistēma 
jāievēro pārredzamā veidā. Sistēmas pamatā jābūt skaidriem marķēšanas kritērijiem attiecībā uz 
pašiem produktiem un jāizmanto, piemēram, kvadrātkods, kas sniedz sīkāku informāciju par 
produktu.  
 
Šī informācija par produkta aprites ciklu ir būtiska visiem ES pilsoņiem, lai dotu patērētājiem iespējas 
veikt pirkumus. Līdz ar to ES pilsoņi pieņems atbildīgus lēmumus, lai veicinātu savas vides aizsardzību. 
 
 
9. Iesakām veikt lielākus finansiālos ieguldījumus, lai izpētītu jaunus videi draudzīgus enerģijas 
avotus, un līdz tam laikam — papildu ieguldījumus esošajos optimālajos enerģijas ražošanas 
risinājumos. Iesakām arī pilnībā pārredzami informēt un izglītot Eiropas sabiedrību par konkrētiem 
enerģijas avotiem. Stingri iesakām ņemt vērā visu enerģijas ražošanas procesa ekoloģisko un sociālo 
ietekmi uz pašreizējām un nākamajām paaudzēm. 
 
Mums ir ļoti augsts oglekļa emisiju un citu toksisku vielu līmenis enerģijas ražošanā, kas pasliktina 
klimatu un gaisa kvalitāti. Lai nodrošinātu atbilstību Eiropas direktīvām un IPCC ziņojumos sniegtajiem 
ieteikumiem, kā arī COP 26 mērķiem, ir nepieciešams vairāk pētniecības un investīciju, lai panāktu 
klimatneitrālu enerģijas ražošanu. 
 
  
2.2 apakšvirziens. Mūsu bioloģiskās daudzveidības aizsardzība  
 
10. Iesakām krasi samazināt ķīmisko pesticīdu un mēslošanas līdzekļu daudzumu visu veidu 
saimniecībās, nodrošinot augstāku kopējo standartu piemērošanu, paātrinot pētījumus par 
dabiskajām alternatīvām un atbalstot jaunu risinājumu pieņemšanu, tostarp lauksaimnieku 
apmācību.  
 
Lai gan ir panākts progress alternatīvo mēslošanas līdzekļu un pesticīdu jomā, lielākā daļa no tiem vēl 
nav izmantojami lielās saimniecībās. Tādēļ ir vajadzīgi konsekventāki centieni, lai radītu jaunus 
risinājumus. Pētniecība būtu jāveicina gan ar publiskajiem izdevumiem, gan ar augstākiem 
standartiem pesticīdu un mēslošanas līdzekļu izmantošanā. Pētījumu rezultāti strauji jāizplata ES 
mērogā. 
 
 
11. Iesakām paplašināt aizsargājamās teritorijas, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību (ietverot 
zīdītājus, putnus, kukaiņus un augus) un uzlabotu tiesiskumu attiecībā uz cilvēku iejaukšanos šajās 
teritorijās. Aizsargājamās teritorijas tiks uztvertas ne tikai kā "salas", bet arī kā zaļākas pilsētu 
vienlaidu teritorijas, ievērojot saskaņotus ES standartus. 
 
Atmežošana būtiski ietekmē bioloģisko daudzveidību. Viens no galvenajiem veidiem, kā aizsargāt 
zemes bioloģisko daudzveidību, ir aizsargājamo teritoriju izveide. Tomēr ir grūti saglabāt 
aizsargājamās teritorijas piesārņoto pilsētu tuvumā vai izvairīties no cilvēku iejaukšanās, ja apkārtne 
nav dabai draudzīga.  Mums jāpanāk, lai dzīvojamās zonas kļūtu zaļākas un integrētas to apkārtnē. 
 
 
12. Iesakām novirzīt lauksaimniecības vispārējās subsīdijas galvenokārt projektiem, kas saistīti ar 
ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību, ietverot cieņu pret dabu un darba ņēmējiem. Saņēmējiem 
būtu jāievēro skaidras vidiskas normas, un tās būtu stingri jāuzrauga. 
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Uzskatām, ka būtu jāveicina tikai ilgtspējīga lauksaimniecība, kas nozīmē to līdzekļu novirzīšanu, kurus 
tagad izmanto vispārējām subsīdijām. Turklāt izmantoto līdzekļu efektivitāti var palielināt, 
koncentrējoties uz pārveidojošiem projektiem un inovatīviem risinājumiem, nevis uz ikgadējiem 
maksājumiem. Labāk jāuzrauga lauksaimniecības darbību un projektu ekoloģiskā ietekme. Arī darba 
ņēmēju cilvēktiesības jāuzskata par daļu no ilgtspējas.  
 
 
13. Iesakām ES nodrošināt lojālu konkurenci videi draudzīgu lauksaimniecības produktu jomā, 
nosakot stingrākus standartus gan ES, gan importētajiem produktiem, nodrošinot to izsekojamību, 
marķēšanu un kvalitātes kontroli. 
 
Zemāks ilgtspējīgu lauksaimniecības produktu ražīgums ietekmē to izmaksu konkurētspēju. 
Importētajiem produktiem būtu jāatbilst tiem pašiem stingrajiem standartiem attiecībā uz to 
ražošanas ekoloģisko ietekmi. Mums ir vajadzīgas iestādes, kas spēj nodrošināt importēto 
lauksaimniecības produktu izsekojamību. 
 
 
14. Iesakām ātru un masveidīgu atkārtotu apmežošanu un pirmreizēju apmežošanu ES, maksimāli 
izmantojot zemi. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš apsaimniekotu vai iznīcinātu mežu atjaunošanai un 
noplicinātu augsnes platību pirmreizējai apmežošanai. Jāveicina jauni atbildīgāki risinājumi labākai 
koksnes izmantošanai, piemēram, plastmasas un citu ķīmisko materiālu aizstāšanai, augstākas 
energoefektivitātes nodrošināšanai no biomasas, koksnes produktu pārstrādei. 
 
Atkārtotai apmežošanai ir skaidra pozitīva ietekme uz vidi un bioloģisko daudzveidību kopumā. Tajā 
pašā laikā mums mazāk koksne jāizmanto dedzināšanai, vairāk produktiem ar augstu pievienoto 
vērtību, piemēram, plastmasas aizstāšanā galvenā nozīme ir koksnei. 
 
 
2.3. apakšvirziens. Droša un veselīga pārtika 
 
15. Iesakām ātri un pakāpeniski izskaust neilgtspējīgus pārtikas iepakojuma veidus, tostarp 
plastmasas iepakojumu un citu bioloģiski nenoārdāmu materiālu iepakojumu. Ierosinām to panākt, 
sniedzot finansiālus stimulus uzņēmumiem, kas pāriet uz pilnībā bioloģiski noārdāmiem iepakojuma 
veidiem, ieguldot alternatīvu risinājumu izpētē un ieviešot sankcijas uzņēmumiem, kas neizmanto 
bioloģiski noārdāmu iepakojumu. 
 
Plastmasas atkritumi, jo īpaši plastmasas mikrodaļiņas, rodas arvien vairāk un lēni noārdās. Tās 
patēriņš kaitē pārtikas kvalitātei un nekaitīgumam, vienlaikus apdraudot cilvēku un dzīvnieku veselību. 
Turklāt ar spēkā esošajiem Eiropas tiesību aktiem, kuru mērķis ir samazināt bioloģiski nenoārdāmo 
iepakojumu, nepietiek.  
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16. Iesakām pakāpeniski izbeigt intensīvo lopkopību, tostarp novērst dzīvnieku necienīgos dzīves 
apstākļus. Ierosinām ieviest kopīgas normas attiecībā uz lopkopību (piemēram, maksimālais 
dzīvnieku skaits, piemērota vieta ārā) un lielākus ieguldījumus neintensīvās metodēs (ekstensīvā un 
ilgtspējīgā lauksaimniecībā), nodrošinot finansiālus stimulus un apmācību lauku saimniecībām, lai 
atbalstītu šīs pārmaiņas. 
 
Pakāpeniska intensīvās lauksaimniecības izbeigšana samazinās vides piesārņojuma līmeni un veicinās 
dabas saglabāšanu. Turklāt, pakāpeniski izbeidzot intensīvo lopkopību, samazināsies zāļu daudzums, 
kas vajadzīgs, lai cīnītos pret dzīvnieku slimībām, un uzlabosies mūsu pārtikas kvalitāte. Intensīvā 
lopkopībā netiek ievērota arī dzīvnieku labturība, taču pastāv ilgtspējīgāki lauksaimniecības veidi, 
piemēram, ekstensīva lauksaimniecība, un ir nepieciešamas subsīdijas, lai palīdzētu lauksaimniekiem 
izmantot šos veidus. 
 
 
17. Iesakām pastiprināt kontroli attiecībā uz aizliegumu dzīvnieku barības piedevās nevajadzīgi 
izmantot antibiotikas un citas veterinārās zāles. Šis aizliegums jāīsteno praksē! Ierosinām atļaut 
antibiotiku lietošanu lauksaimniecībā tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams dzīvnieku veselības 
un labturības aizsardzībai, nevis profilaksei. Turklāt ir jāturpina ieguldīt pētījumos par iedarbīgākām 
antibiotikām, izstrādājot alternatīvas zāles un vienlaikus balstoties uz pašreizējiem pētījumiem par 
antibiotikām. 
 
Cilvēka rezistence pret antibiotikām samazinās, jo lietojam pārtiku, kas iegūta no dzīvniekiem, kuri 
saņēmuši antibiotikas. Turklāt ir vajadzīgs laiks, lai radītu piemērotas alternatīvas esošajām 
antibiotikām un nodrošinātu, ka lauksaimnieki ir informēti un gatavi tās izmantot. Mēs zinām, ka 
pastāv Eiropas direktīvas par antibiotikām, bet tās dalībvalstīs nav īstenotas vienādi. Visbeidzot, 
veterinārās zāles tiek ļaunprātīgi izmantotas dopinga nolūkos, tāpēc stingrāki tiesību akti šajā jomā 
uzlabos dzīvnieku labturību un dzīves kvalitāti. 
 
  
18. Iesakām Eiropas tiesību aktos paredzēt deklarācijas par hormonālu vielu un endokrīno 
disruptoru izmantošanu pārtikas ražošanā; tajās būtu jānorāda izmantotā galaprodukta veids, 
daudzums un iedarbība. Visiem pārtikas produktiem, kuros ir šīs vielas, uz iepakojuma jābūt 
marķējumam, kurā detalizēti norādīta šī informācija un šo vielu izmantošanas iemesli. Turklāt ir 
jāpaātrina pētījumi par hormonālo vielu un endokrīno disruptoru ietekmi uz cilvēka veselību. 
 
Patlaban pārtikas produktus nav iespējams izsekot, jo īpaši attiecībā uz hormonālajām vielām un 
endokrīnajiem disruptoriem. Mēs uzskatām, ka pārtikas ražošanā ir nepieciešama pārredzamība, lai 
nodrošinātu pārskatatbildību. Patērētājiem būtu arī jāzina viss par pārtikas saturu, un viņiem jābūt 
iespējai brīvi izvēlēties, ko viņi ēd. Turklāt trūkst pētījumu par ietekmi uz cilvēka veselību (un 
iespējamiem riskiem), ko rada hormonālas vielas un endokrīnos disruptorus saturošu pārtikas 
produktu patēriņš. 
 
 
19. Lai cilvēkus atturētu no pārstrādātu pārtikas produktu patēriņa, iesakām aplikt ar nodokli 
neveselīgu pārtiku un iegūtos līdzekļus ieguldīt veselīgā pārtikā. Ierosinām ieviest Eiropas mēroga 
veselīgas pārtikas vērtēšanas sistēmu, kas pamatotos uz dalībvalstu paraugpraksi un ko izmantotu 
pārtikas marķēšanai un patērētāju informēšanai par pārtikas veselīgumu.  
 
Tādējādi piesaistītos līdzekļus var izmantot, lai izstrādātu izpratnes veicināšanas pasākumus un 
reklāmas kampaņas, izglītošanu par veselīgu pārtiku noteiktu par prioritāti un neveselīgu pārtiku 
padarītu mazāk pamanāmu lielveikalos. Ieguldījumi veselīgā pārtikā arī uzlabo iedzīvotāju vispārējo 
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veselību, tādējādi samazinot publiskos izdevumus, kas vajadzīgi, lai novērstu veselības problēmas, ko 
rada neveselīgs uzturs. Turklāt uzskatām, ka nodokļi un subsīdijas mudinās uzņēmumus ražot 
veselīgākus pārtikas produktus. 
 
  

3. virziens. Kā pārorientēt mūsu ekonomiku un patēriņu 
 
3.1. apakšvirziens. Pārprodukcijas un pārmērīga patēriņa regulēšana  
 
20. Iesakām ES darīt vairāk, lai radītu iespējas un rosinātu patērētājus izmantot preces ilgāku laiku. 
ES būtu jācīnās pret plānotā nolietojuma praksi, pagarinot preču garantijas laiku un nosakot 
maksimālo cenu rezerves daļām pēc garantijas perioda beigām. Visām dalībvalstīm būtu jāievieš 
nodokļu atvieglojumi attiecībā uz remonta pakalpojumiem, kā tas ir Zviedrijā. Ražotājiem būtu 
jādeklarē savu ražojumu paredzamais kalpošanas laiks. Internetā vai izglītības gaitā ES būtu jāsniedz 
informācija par to, kā preces atkalizmantot un remontēt. 
 
Mūsdienu sabiedrība, kas radusi ražojumus izmantot vienreiz un izmest, nav ilgtspējīga, jo rada pārāk 
daudz atkritumu. Īstenojot ierosinātos pasākumus, mēs virzīsimies uz sabiedrību, kas atkārtoti 
izmanto, remontē patērētos ražojumus un samazina to daudzumu, tādējādi samazinot pārmērīgu 
patēriņu. 
 
 
21. Iesakām ES ieviest stingrākus ražošanas standartus, kuros ievēro vides aizsardzības apsvērumus, 
un nodrošināt taisnīgus darba apstākļus visā ražošanas ķēdē. ES ražošanas standartiem būtu jābūt 
ilgtspējīgākiem, saskaņotiem visās dalībvalstīs, un tie būtu jāpiemēro importētām precēm. Tajos 
būtu jāiekļauj arī sociālie standarti, piemēram, iztikas minimums darba ņēmējiem, kas ražo preces, 
un labi darba apstākļi rūpnīcās. Ražojumiem, kas nav ražoti saskaņā ar šiem standartiem, būtu 
jāpiemēro attiecīgi pasākumi. 
 
Lai nodrošinātu, ka visi piedāvātie ražojumi tiek ražoti ilgtspējīgā veidā, ir svarīgi Eiropā ieviest 
viendabīgus ražošanas standartus, kuros ievēro vides aizsardzības un sociālos apsvērumus. Šie 
pasākumi ir ļoti svarīgi, lai pārorientētu mūsu ekonomiku un mainītu uzņēmumu ražošanas modeļus. 
 
 
22. Iesakām ES un dalībvalstīm ieviest pasākumus, kas paredzēti, lai ierobežotu tādu ražojumu 
popularizēšanu, kas rada kaitējumu videi. Ražojumiem ar zemu ilgtspējas rādītāju visā reklāmā būtu 
jāpievieno obligāta atruna, kas norāda, ka tie ir kaitīgi videi. ES būtu jāaizliedz neilgtspējīgu 
ražojumu reklamēšana. 
 
Reklāma veicina patēriņu, tādēļ nebūtu jāpopularizē videi kaitīgi ražojumi. Tādējādi cilvēki būs mazāk 
ieinteresēti iegādāties videi kaitīgas preces.  
 
 
23. Iesakām ES izveidot un viendabīgi visā ES paplašināt iepakojuma depozīta sistēmu infrastruktūru 
attiecībā uz visu primāro iepakojumu, kas izgatavots no stikla, plastmasas, alumīnija un citiem 
materiāliem. Kad vien iespējams, ražotājiem būtu atkārtoti jāizmanto atpakaļ saņemtā tara, ne tikai 
pārstrādājot materiālu, bet arī to sterilizējot. Papildus pārtikas un dzērienu tarai shēmā būtu 
jāiekļauj arī citādas pudeles un iepakojums, piemēram, šampūna pudeles. 
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Patlaban patērētāji izmet ārkārtīgi daudz iepakojuma, kas piesārņo un iznīcina mūsu ekosistēmas. 
Iepakojuma depozīta sistēmas palīdz samazināt atkritumu daudzumu, mudinot iedzīvotājus 
iepakojumu nodot, nevis izmest. Paplašinot depozīta sistēmu, mēs izmantojam mazāk resursu un 
samazinām radīto atkritumu apjomu. 
 
 
3.2. apakšvirziens. Atkritumu samazināšana 
 
24. Iesakām veicināt aprites ekonomikas politikas labāku īstenošanu Eiropas līmenī, pievēršoties 
gan korporācijām, gan iedzīvotājiem un sniedzot finansiālus stimulus tiem, kas to ievēro. 
 
Ja ražošanas uzņēmumi samazinās darbinieku skaitu vai pat nepildīs savas saistības/uzņēmumu slēgs, 
daudzi cilvēki zaudēs darbu. Pārkvalificējot bezdarbniekus, mēs veicināsim videi drošu praksi, 
vienlaikus samazinot bezdarbu un sekmējot daudzveidīgas ekonomikas modernizāciju. 
 
 
25. Iesakām ES reglamentēt videi nekaitīga iepakojuma (t. i., iepakojuma, kas izgatavots no 
bioloģiski noārdāmiem vai reciklējamiem materiāliem, vai, ja iespējams, izturīgākiem materiāliem) 
izmantošanu un/vai tāda iepakojuma izmantošanu, kas aizņem mazāk vietas un kurā arī 
kvadrātkoda veidā būtu informācija par iepakojumu reciklēšanu un/vai izmešanu pēc tā 
izmantošanas. 
 
Īstenojot šo ieteikumu, samazināsies iepakojuma apjoms, samazināsies atkritumu rašanās un līdz ar 
to arī piesārņojums, tiks nodrošināta tīrāka vide un galu galā samazināsies oglekļa pēda. Turklāt tiks 
samazināts nodokļu slogs ražotājiem. 
 
 
3.3. apakšvirziens. Godīgi ražoti produkti, vienlīdzīga piekļuve un taisnīgs patēriņš  
 
26. Iesakām Eiropas Savienībai izveidot tiesisko regulējumu, kura mērķis ir visiem Eiropas 
patērētājiem nodrošināt labāku piekļuvi cenas ziņā pieejamiem vietējiem un kvalitatīviem pārtikas 
produktiem. 
 
Pašlaik ES līmenī nav vienotas izpratnes par to, kas ir vietēja un kvalitatīva pārtika. Šis trūkums ir 
jānovērš.  
Zemas kvalitātes produktu importam ir tieša negatīva ietekme uz vidi. Lai mazinātu klimata pārmaiņu 
ietekmi, mums ir jācīnās pret visiem to cēloņiem, citstarp zemas kvalitātes produktu importu.  Ir 
jāsamazina transportēšanas attālums un jāatbalsta sezonālie produkti.  
Šis ieteikums ir cerīgs, jo to varētu attiecināt arī uz citām precēm, ne tikai pārtiku 
 
 
27. Iesakām Eiropas Savienībai ar finansēšanas shēmu palīdzību veicināt pētniecību un izstrādi, lai 
Eiropas tirgū ieviestu ilgtspējīgākus un cenas ziņā pieejamākus ražojumus. Turklāt Eiropas 
Savienībai ir jārīko apspriešanās ar pilsoņiem visos lēmumu pieņemšanas līmeņos, arī vietējā līmenī, 
lai apzinātu iedzīvotāju vajadzības attiecībā uz ilgtspējīgiem ražojumiem. 
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Mēs uzskatām, ka trūkst pētījumu par ilgtspējīgiem ražojumiem un ir steidzami jāpiešķir vairāk līdzekļu 
pētniecībai, lai eiropieši varētu piekļūt ilgtspējīgiem un cenas ziņā pieejamākiem ilgtspējīgiem 
ražojumiem. Pilsoņiem ir jāpiedalās lēmumu pieņemšanas procesā. Pētniecības un inovācijas darbību 
programma ir jāsagatavo kopā ar pilsoņiem.  Pilsoņi ir jāinformē par turpmākajiem pasākumiem, un 
viņiem jāsaņem atgriezeniskā saite.  
 
 
28. Iesakām Eiropas Savienībai izveidot regulējošu mehānismu attiecībā uz modes precēm, ko ieved 
kopējā tirgū. Šā mehānisma mērķis būtu veicināt apdomīgāku patēriņu, ko varētu panākt ar 
rādītāju, kas garantē, ka ražojums atbilst ilgtspējas kritērijiem. 
 
Modes nozare, ārpus Eiropas robežām lielos apmēros ražojot zemas kvalitātes preces, neievēro ētikas 
normas un nav ilgtspējīga. Mums ir jāatrod taisnīgs mehānisms, kas nodrošinās patērētājiem labāku 
izvēli patēriņa ziņā. Tomēr ir svarīgi nepalielināt nodokļus, kas negatīvi ietekmēs Eiropas patērētājus, 
samazinot viņu pirktspēju. Patērētājam jāzina, kādos apstākļos tiek ražotas preces, kuras viņi 
iegādājas, un vai tās atbilst ilgtspējīgas kvalitātes normām. 
 
 

4. virziens. Ceļā uz ilgtspējīgu sabiedrību  
 
4.1. apakšvirziens. Atjaunojamos energoresursus tagad  
 
29. Iesakām ES veikt pasākumus, lai noteiktu, ka pārejas periodā, jo īpaši ogļu ražotnēs, obligāti 
izmantojami CO2 filtri, kamēr vien izmantojam tradicionālos energoresursus. Turklāt mēs iesakām 
ES sniegt finansiālu atbalstu dalībvalstīm, kurām nav finanšu resursu CO2 filtru ieviešanai. Atbalsts 
ir atkarīgs no atbilstības ES klimata politikai, kas saistīta ar Parīzes nolīgumu, Eiropas zaļo kursu un 
jauniem tiesību aktiem klimata jomā. Tas ir konkrēts solis, kas jāveic līdztekus pastāvīgiem 
ieguldījumiem drošas enerģijas ražošanas pētniecībā un palīdz ES dalībvalstīm pakāpeniski sasniegt 
jau pieņemtos kopīgos emisiju samazināšanas mērķus. 
 
Zināms, ka kurināmā izmantošana rada siltumnīcefekta gāzes, un ES dalībvalstīm ir jāsamazina šāda 
veida enerģijas izmantošana, lai izpildītu Parīzes nolīguma prasības. CO2 izmeti uzreiz apturēt nav 
iespējams, un mēs aizvien izmantojam ogles, tādēļ ir jāveic gan īstermiņa, gan ilgtermiņa pasākumi. 
CO2 samazināšana ir mūsu kopējās interesēs, un tas skar iedzīvotājus gan dalībvalstīs, gan ārpus ES; ES 
kā institūcijai ir savi pienākumi, un institūcija sniedz ieteikumus un gādā par risinājumiem, jo 
dalībvalstis vienas pašas nevar sasniegt šos mērķus. 
 
 
30. Iesakām samazināt intensīvo rūpniecisko lopkopību, lai mazinātu metāna veidošanos un ūdens 
piesārņojumu. Šajā nolūkā ES būtu jāpārskata sava kopējā lauksaimniecības politika, lai novirzītu 
subsīdijas ilgtspējīgai un vietējai lauksaimniecībai, cita starpā izveidojot marķēšanas sistēmu, kas 
palīdzētu patērētājiem atpazīt ilgtspējīgus gaļas produktus. Turklāt mudinām ES ieguldīt dzīvnieku 
ražošanā un citās nozarēs radušos atkritummateriālu atkārtotas izmantošanas metodēs. 
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Iedzīvotāju skaits aug, un tas nozīmē, ka nākotnē augs arī pieprasījums pēc gaļas. Tāpēc ir jāsamazina 
gaļas patēriņš. Zināms, ka metāns rada siltumnīcefekta gāzes, tādēļ lopkopība ir pirmais pieturpunkts, 
kur sākt. Mēs zinām, ka ir nepieciešams patērēt mazāk gaļas, un tāpēc ir jāsamazina liellopu skaits. 
 
 
31. Zaļā ūdeņraža iegūšana ir dārgs process, jo 25 % ūdeņraža iegūšanai jāsaražo 75 % enerģijas. 
Taču to iesakām, jo šāda veida enerģijai ir vairāki pozitīvi aspekti. Labākais risinājums – enerģijas 
ražošana bez CO2, vienlaikus iegūstot zaļo ūdeņradi. Zaļā ūdeņraža ražošanai būtu jāizmanto vēja 
enerģija, un ES būtu jāveic lielāki ieguldījumi un jāpalielina vēja enerģijas ražošana, kā arī jāuzkrāj 
enerģija nākotnes vajadzībām. 
 
Zaļais ūdeņradis ir elastīgs enerģijas nesējs; šo enerģiju var uzglabāt un izmantot vajadzības gadījumā. 
Tā nerada CO2 piesārņojumu. 
 
 
4.2. apakšvirziens. Atbalsts pārmaiņām  
 
32. Iesakām ES izveidot piespiešanas un atalgošanas sistēmu, kas risinātu piesārņojuma problēmu 
tādās jomās kā ūdens, augsne, gaiss un radiācija.  Naudas sodi piesārņotājiem apvienojumā ar 
ekspertu organizācijas obligātu atbalstu, kas īpaši veidots, lai palīdzētu uzņēmumiem likvidēt 
piesārņojumu un atjaunot ekosistēmu. Šai ekspertu organizācijai jāuzņemas vadība piesārņojuma 
novēršanā un tā līmeņa kontrolē. 
 
Tāpēc, ka ir svarīgi uzsvērt piesārņotāju pienākumus un stimulēt uzņēmumus mazināt piesārņošanu, 
cenšoties panākt nulles piesārņojumu. Ir ļoti svarīgi, lai planēta būtu vesela, jo tā ir tieši saistīta ar 
mūsu labklājību un mūsu turpmāko esību. 
 
 
33. Iesakām ES izveidot īpašu tīmekļa vietni/platformu, kuru pārbaudītu vairāki eksperti un kurā 
būtu regulāri atjaunināta un daudzveidīga, zinātniska vidiskā informācija, kas būtu viegli pieejama 
un pārredzama visiem pilsoņiem. Šī tīmekļa vietne/platforma ir saistīta ar forumu, kurā pilsoņi un 
eksperti var mijdarboties. Mēs arī stingri iesakām sākt kampaņu plašsaziņas līdzekļos, lai 
popularizētu šo tīmekļa vietni/platformu (piemēram, tādos medijos kā “YouTube”, “TikTok”, 
“LinkedIn”). 
 
Visiem pilsoņiem ir vajadzīgi neatkarīgi zinātniski pamatotas informācijas avoti, kas ļautu izprast 
klimata pārmaiņu problēmas (to sekas un novēršanas pasākumus), kā arī nepaļauties uz viltus ziņām. 
Kampaņa medijos viņus informēs par tādas platformas/vietnes pastāvēšanu. Ir arī svarīgi, lai 
vietnes/platformas sniegtā informācija būtu saprotama visiem pilsoņiem un tiem, kuri vēlas 
iedziļināties šajā tematā, būtu pieejami izejmateriāli. 
 
 
34. Iesakām ES samazināt tādu preču ievedumu, kuras neatbilst ES standartiem ekoloģiskās pēdas 
ziņā. 
 
Tāpēc, ka tādējādi nodrošinām, ka ES ievestajām precēm ir zaļāka pēda. Mērķis ir mazināt pasaules 
piesārņojumu. Svarīgi ir arī valstīm parādīt, kādi standarti jāievēro, ja vēlas ES ievest preces. 
 
 
35. Lai risinātu to, kas rūp visiem iesaistītajiem, iesakām ES dialogu par klimata pārmaiņām rosināt, 
popularizēt un veicināt visos lēmumu pieņemšanas līmeņos – no vietējā (pilsoņu) līmeņa līdz 
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visplašākajam līmenim (valsts, starptautiskam un starpkontinentālam). 
 
Dialogs un vienprātība ir labākais veids, kā risināt klimata pārmaiņu radītās problēmas; ja puses viena 
otru saprot, pastāv lielāka vēlme rast kopīgu pamatu. 
 
 
4.3. apakšvirziens. Videstīgs transports  
 
36. Iesakām ES finansiāli atbalstīt Eiropas dalībvalstis, lai uzlabotu lauku apvidu savienojamību. Tas 
darāms, izveidojot Eiropas sabiedriskā transporta tīklu, kura pamatā ir pieņemamas cenas 
(priekšroka dzelzceļiem) un stimuli izmantot sabiedrisko transportu. Tālab interneta savienojamība 
īsā un reālistiskā laikā būtu jāattīsta arī laukos. 
 
To iesakām tādēļ, ka piekļuve sabiedriskajam transportam un interneta savienojamībai nav vienāda 
lauku un pilsētu teritorijās. Tiktu stiprināts Eiropas kopprojekts, jo visi pilsoņi izjustu, ka viņiem ir 
vienādas tiesības. Sabiedriskā transporta tīklu un interneta savienojamības uzlabojums izraisītu 
iedzīvotāju pārcelšanos uz laukiem. Šis process mazinātu piesārņojumu, jo mazāk ļaužu dzīvotu 
pārblīvētās pilsētās. 
 
 
37. Iesakām uzlabot pastāvošās transporta infrastruktūras, kuras vairs neizmanto vai kuras vēl var 
uzlabot ekoloģiski (ierīkot elektriskos vilcienus). Tas būtu jāveic, nekaitējot ekoloģiski saudzējamām 
teritorijām. 
 
Pastāvošās infrastruktūras uzlabošana ļautu izvairīties no resursu šķērdēšanas un nenodarīt kaitējumu 
aizsargājamām teritorijām, kuras ir svarīgas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Paplašinot 
dzelzceļa infrastruktūru, mazinātos CO2 emisija un palielinātos iedzīvotāju pārvietošanās no pilsētām 
uz laukiem. 
 
 
38. Iesakām ES veicināt tādu elektrotransportlīdzekļu iegādi, kuri atbilst labiem akumulatoru 
darbmūža standartiem. To varētu panākt, izmantojot ES stimulus, kas attiecas uz visām ES 
dalībvalstīm, un uzlabojot elektroinfrastruktūru. Tajā pašā laikā tai būtu jāiegulda citu 
nepiesārņojošu tehnoloģiju, piemēram, biodegvielu un ūdeņraža, izstrādē tiem transportlīdzekļiem, 
kuru elektrifikāciju ir grūti panākt, piemēram, kuģiem un kravas automobiļiem. 
 
To iesakām tādēļ, ka elektrība ir ātrākais transportlīdzekļu izmetes samazināšanas veids, kuru 
papildina citi enerģijas avoti, piemēram, ūdeņradis un biodegvielas. Ātrākais, ekonomiskākais un 
iespējamākais risinājums ir elektroenerģija, tai seko biodegvielas. Ilgtermiņā zaļajam ūdeņradim jābūt 
papildinošai lomai, aptverot transporta veidus, kurus nevar elektrificēt. 
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5. virziens. Rūpes par visiem 
 
5.1. apakšvirziens. Veselības aprūpes sistēmas stiprināšana  
 
39. Iesakām Eiropas Savienībai nodrošināt vienotas veselības normas, kā arī censties panākt 
pieklājīgu minimālo algu, noteikt maksimālo darba stundu skaitu un vienādus apmācības standartus 
vienādu izglītības dokumentu ieguvei visas Eiropas Savienības medicīnas speciālistiem. 
 
Ja mums nav vienotu veselības aprūpes standartu, vienotu algu un vienotas apmācības veselības 
aprūpes darbiniekiem, atšķirības starp dalībvalstīm var izraisīt nelīdzsvarotību visā Eiropas Savienībā. 
Veselības aprūpes standartizācija var palīdzēt izveidot spēcīgāku, efektīvāku un noturīgāku sistēmu 
(t. i., Covid krīze – mūsu sistēmu stabilitātes piemērs). Tas arī veselības aprūpes speciālistu starpā 
veicinātu dalīšanos zināšanās un informācijā. 
 
 
40. Iesakām Eiropas Savienībai nodrošināt, ka ārstēšana visā ES ir vienādi kvalitatīva un ar taisnīgām 
vietējām izmaksām. To varētu nodrošināt, piemēram, paplašinot Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) 
kompetenci vai izveidojot jaunu specializētu Eiropas iepirkuma aģentūru, kas būtu kompetenta 
risināt sarunas un panākt piemērotākas zāļu cenas visās dalībvalstīs. Jāminimalizē farmācijas 
nozares monopolizēšanas briesmas. 
 
Vienādas receptes un medikācija garantē vienādas tiesības visiem Eiropas Savienības pilsoņiem ES 
veselības aizsardzības jautājumos. Lielākas iepirkšanas spējas nodrošina labākus iepirkuma darījumus. 
Tomēr tas nedrīkst novest pie monopolistiskām struktūrām un farmācijas līdzekļu lobēšanas. Covid 
krīzes pārvaldība ir labs piemērs sadarbīgai veselības pārvaldībai, ko īsteno Eiropas Savienība kopumā. 
 
 
41. Iesakām izveidot Eiropas veselības aprūpes datubāzi, kurā ārkārtējos vai slimības gadījumos 
būtu pieejama medicīniskā karte. Dalībai jābūt fakultatīvai, un ir jānodrošina persondatu 
aizsardzība. 
 
Piekļuve datiem un datu izmantošana ļauj ātri reaģēt dzīvībai bīstamā situācijā. Uzlaušana vai 
ļaunprātīga izmantošana ir būtisks drauds šādai Eiropas veselības aprūpes datubāzes sistēmai, tāpēc 
dati ir jāaizsargā, taču dalība joprojām ir fakultatīva un acīmredzami ir jānovērš drošības 
apdraudējumi. 
 
 
42. Iesakām Eiropas Savienībai turpināt attīstīt un vienādot jau pastāvošās veselības pētniecības un 
inovācijas programmas tā, kā tiek darīts pastāvošajā programmā “Apvārsnis Eiropa”. Mācību 
sasniegumiem un rezultātiem jābūt brīvi pieejamiem visās dalībvalstīs. 
 
ES līmeņa zinātniskā sadarbība varētu bagātināt atsevišķu pētnieku zinātniskās spējas un zināšanas. 
Zināšanu apmaiņa, piemēram, varētu veicināt laicīgu diagnozēšanu un labāku ārstēšanu, visā Eiropā 
mazinot smagas un nāvīgas slimības. Tas arī veicinātu Eiropas pašnodrošinājumu zāļu un iekārtu ziņā. 
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43. Iesakām Eiropas Savienībai palielināt budžetu kopīgiem pētniecības un inovācijas projektiem 
veselības jomā (bez budžeta samazināšanas citās ar veselību saistītās ES programmās). Tas arī 
kopumā stiprinātu Eiropas zinātniskās un pētnieciskās iestādes. 
 
Ilgtermiņā ar veselības aprūpi saistīta pētniecība un ieguldījumi stiprinās profilaktisko medicīnu un 
samazinās veselības aprūpes izmaksas. Lielāks finansējums varētu novērst Eiropas intelektuālā 
darbaspēka aizplūšanu uz citām attīstītajām valstīm, kurām ir lielāks budžets pētniecībai un izstrādei 
veselības aprūpes jomā. Šis finansējums nebūtu piešķirams no pastāvošajiem veselības aprūpes 
finansiālajiem resursiem. 
 
 
5.2. apakšvirziens. Plašāka veselības izpratne  
 
44. Mēs iesakām visās dalībvalstīs kā Eiropas Savienības iniciatīvu vienlaicīgi rīkot veselības nedēļu, 
pievēršoties visām veselības problēmām, it īpaši – garīgajai veselībai. Šīs nedēļas laikā kopā tiks 
aptverti un popularizēti visi galvenie garīgās veselības temati, kā arī citas jau esošas iniciatīvas, 
piemēram, organizācijas “Mental Health Europe” iniciatīvas. 
 
To iesakām tādēļ, ka visiem Eiropas pilsoņiem jājūtas pieņemtiem un iekļautiem, it īpaši, ja viņiem ir 
garīgās veselības traucējumi. Bez tam ir vajadzīgs normalizēt un uzlabot informētību par garīgās 
veselības traucējumiem, kā arī novērst ar to saistītas sociālas problēmas, piemēram, diskrimināciju. 
Bez tam, tā kā pandēmijas dēļ garīgās veselības problēmas ir saasinājušās un netaisās pāriet, šī 
iniciatīva kļūst vēl svarīgāka.  
 
 
45. Mēs iesakām nodokļu jomā sieviešu higiēnas preces vairs neuzskatīt par luksusprecēm, jo tās ir 
starp nepieciešamākajām. Mēs arī iesakām ar tādu pašu nodokli kā parastai medicīniskai aprūpei 
aplikt hormonālos pretapaugļošanās līdzekļus, kurus izmanto medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, 
fibromialģijas un endometriozes gadījumā. Mēs arī iesakām Eiropas Savienībai veicināt medicīniski 
atbalstītas reproduktīvās ārstēšanas vienādošanu visām sievietēm (neprecētām vai precētām) visās 
dalībvalstīs.  
 
Dažās Eiropas valstīs sieviešu higiēnas preces tiek apliktas ar luksuspreču nodokli, un tas nav taisnīgi. 
Dažus hormonālos pretapaugļošanās līdzekļus izmanto medicīnā, tāpēc tie būtu jāapliek ar attiecīgu 
nodokli. Tā kā sieviešu reproduktīvajai ārstēšanai, piemēram, laboratoriskai apaugļošanai un olšūnas 
iesaldēšanai, dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgi tiesīguma nosacījumi, Eiropas Savienībai ir jācenšas tos 
vienādot. 
 
  
46. Iesakām Eiropas Savienībai ieņemt stingru nostāju, mudinot visas dalībvalstis skolu programmās 
pienācīgi iekļaut jautājumus par garīgo veselību un dzimumaudzināšanu. Lai palīdzētu dalībvalstīm 
šādus jautājumus uzņemt mācību programmās, Eiropas Savienībai būtu jāizstrādā un jādara 
pieejama standarta programma garīgās veselības un dzimumproblēmu jomā. 
 
Ir jāmazina diskriminācija un noklusēšana, kas skar garīgās veselības problēmas. Ir arī jāizvairās no 
maldināšanas un nezinātniskuma. Turklāt dzimumaudzināšana ir būtiska veselīgai dzīvei un sabiedrībai 
un novērš tādas problēmas kā pusaudžu grūtniecība. 
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47. Iesakām Eiropas Savienībai izstrādāt labāku saziņas sistēmu par visām savām iniciatīvām garīgās 
veselības jomā, proti, sabiedrības veselības portālu par labu praksi dalībvalstīs un visu pilsoņu labā. 
Eiropas Parlamenta deputāti varētu savstarpēji iepazīstināt ar šo labo praksi, lai padarītu to labāk 
zināmu visās dalībvalstīs. 
 
Pilsoņi nav labi informēti par Eiropas Savienības iniciatīvām, bet, daloties labā praksē, varam cits no 
cita mācīties. 
 
 
5.3. apakšvirziens. Visiem vienāda piekļuve veselības aprūpei   
 
48. Iesakām ES visām dalībvalstīm noteikt un veicināt minimālus standartus kvalitatīvai 
zobārstniecībai, ieskaitot profilaksi. Bērniem, grupām ar zemiem ienākumiem un citām 
neaizsargātām grupām jābūt pieejamai bezmaksas zobārstniecībai. ES būtu jāgarantē, ka pēc 15–20 
gadiem visiem ir cenas ziņā pieejama zobārstniecība. 
 
To iesakām tādēļ, ka pašlaik daudzi ES iedzīvotāji nevar atļauties zobārstniecības pakalpojumus. 
Zobārstniecības un zobu profilakses trūkums kaitē viņu veselībai un dzīves perspektīvai. ES vispirms 
būtu jānosaka minimāls standarts zobārstniecībai un jāpieprasa bezmaksas zobārstniecība bērniem 
un grupām ar zemiem ienākumiem. Galu galā ikvienam jābūt tiesībām uz kvalitatīvu zobu aprūpi. 
 
 
49. Iesakām veselību un veselības aprūpi iekļaut ES un dalībvalstu dalītajā kompetencē. Lai iekļautu 
šo jauno dalīto kompetenci, vajadzīgs grozīt Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 4. pantu. 
 
To iesakām tādēļ, ka pašlaik Eiropas Savienībai nav pietiekamas kompetences pieņemt tiesību aktus 
veselības aprūpes jomā. Covid-19 pandēmija ir pierādījusi, ka ir nepieciešama spēcīgāka ES klātbūtne 
veselības aizsardzības politikā. Izmaiņas Līgumā ļaus ES darīt vairāk, lai garantētu veselības aprūpi 
visiem ES pilsoņiem, un izdot saistošus noteikumus un lēmumus. 
 
 
50. Mēs iesakām ES nodrošināt, ka visiem ES pilsoņiem par brīvu ir pieejami pirmās palīdzības kursi. 
ES varētu apsvērt iespēju noteikt, ka tādi kursi ir obligāti audzēkņu vidū un darbavietās (gan 
publiskajā, gan privātajā sektorā). Šiem kursiem jābūt arī praktiskiem, regulāriem un pielāgotiem 
audzēkņu vecumam. Visās ES dalībvalstīs sabiedriskās vietās jābūt pieejamam minimālam skaitam 
defibrilatoru. 
 
To iesakām tādēļ, ka Eiropas Savienībā daudzi nav gatavi rīkoties, kad kādam ir vajadzīga palīdzība, un 
nepārzina pirmās palīdzības darbības. Tāpēc daudzi iet bojā. Dažās sabiedriskās vietās defibrilatori nav 
pieejami. 
 
 
51. Iesakām Eiropas Savienībai nodrošināt, ka privātie veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji 
negūst netaisnu labumu no publiskajiem līdzekļiem un neiztērē veselības aprūpes sistēmas 
resursus. Eiropas Savienībai būtu jāizdod stingri ieteikumi dalībvalstīm par valsts veselības aprūpes 
finansējuma palielināšanu. 
 
To iesakām tādēļ, ka Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm ir pienākums visiem saviem pilsoņiem 
garantēt piekļuvi veselības aprūpei. Turklāt spēcīgāka valsts veselības aprūpes sistēma nozīmē arī 
labāku gatavību jaunām pandēmijām.
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I pielikums: Kā tika sagatavoti ieteikumi? 

A. Kopsavilkums par 3. sesiju  

 

· Atklāšanas uzruna un darba kārtība 

· Platformas ieguldījums 
· Mērķu un  

procesu skaidrojums 

· Ieviržu pārveidošana par 

ieteikumiem 

· Darbs pie galvenajiem vēstījumiem 

konferences plenārsēdei 

· Pilsoņi lasa darba virzienus un 
piešķir tiem 

prioritāti 
· Eksperti un faktu pārbaudītāji 
gatavi atbildēt uz jautājumiem 

· Atgriezeniskā saite no citām grupām  

un ieteikumu izstrādes pabeigšana 

· Ieteikumi balsošanai 
· Noslēguma vārdi 

· Galveno vēstījumu pabeigšana 

· Pilsoņi sāk 

darba virzienus pārveidot par 
ieteikumiem 

Plenārsēde 

ATKLĀTAIS 
FORUMS

APAKŠGRUPU 
SESIJA 

- Atkalsatikšanās un sagatavošanās 

- Prioritārie darba virzieni 
- Sākt pārveidot darba virzienus 

par ieteikumiem 

- Darba virzienu pārveidošana par 
ieteikumiem 

- Ieteikumu izstrādes pabeigšana 

- Darbs pie galvenajiem vēstījumiem 

konferences plenārsēdei 
- Ieteikumi balsošanai 

   

 

  

 

3. SESIJA: 
 

                1. DIENA                                   2. DIENA                                   
3. DIENA 
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B. Ieteikumu izstrādes shēma  
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4. POSMS — IETEIKUMI 
3. POSMS — PRIORITĀTES 
NOTEIKŠANA 5 GRUPĀM 
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C. Sīki izstrādāts ieteikumu izstrādes process 

Piektdiena, 07.01.2022. 

1. plenārsēde 

Mērķis. Paneļdiskusijas dalībnieku atkalsatikšanās un sagatavošanās 3. sesijai 

Atklāšanas uzruna, vārds pilsoņiem, platformas atjaunināšana, nedēļas nogales darba kārtība, ievads 
par sesijas metodiku. 

1. atklātais forums 

Mērķis. Prioritātes piešķiršana darba virzieniem 

Darba virzienu lasīšana un neoficiālas diskusijas telpās (mutiskā tulkošana netiek nodrošināta); 
prioritātes piešķiršana darba virzieniem, izmantojot uzlīmes: katram pilsonim tika izsniegtas 
piecdesmit uzlīmes (desmit zaļas 1. virzienam, desmit sarkanas 2. virzienam, desmit zilas 3. virzienam, 
desmit dzeltenas 4. virzienam, desmit oranžas 5. virzienam) un tika uzdots atlasīt ne vairāk kā desmit 
prioritārus darba virzienus no katra virziena. Atkarībā no darba virzienu skaita attiecīgajā virzienā 
pilsoņiem tika iedotas melnas uzlīmes, ar kurām jāatzīmē viņu pašu apakšgrupas sagatavotie 
prioritārie darba virzieni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. virziens. 
Rūpes par 
visiem 

 

5.3. 
apakšvirzien
s. Visiem 
vienāda 
piekļuve 
veselības 
aprūpei 

3. virziens. Kā 
pārorientēt 
mūsu 
ekonomiku un 
patēriņu 

 
3.2. 
apakšvirziens. 
Atkritumu 
samazināšana 

1. virziens. 
Labāks 
dzīvesveids 

 

1.1. apakšvir
ziens. 
Veselīgs 
dzīvesveids 

4. virziens. Ceļā 
uz ilgtspējīgu 
sabiedrību 

 
4.1. 
apakšvirziens. 
Atjaunojamos 
energoresursus 
tagad 

2. virziens. Kā 
aizsargāt mūsu 
vidi un veselību 

 
2.3. apakšvirzie
ns. Droša un 
veselīga pārtika 
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2. paneļdiskusijas 3. sesija - 22 

Eiropas pilsoņu 3. paneļdiskusija “Klimata pārmaiņas un vide / veselība” 

 

1. apakšgrupas darbs 

Mērķis. Sākt pārvērst darba virzienus par ieteikumiem 

Sestdiena, 08.01.2022. 

2. apakšgrupas darbs 

1. mērķis. Pārvērst darba virzienus par ieteikumiem 

Tika izmantota tāda pati metodika kā 1. apakšgrupas darbā. 

2. mērķis. Sniegt/saņemt atgriezenisko saiti no citām tā paša virziena apakšgrupām. 

3. mērķis. Sniegt/saņemt atgriezenisko saiti no citām dažādu virzienu apakšgrupām. 

Aizvien tika izmantota tāda pati metodika kā iepriekš. 

4. mērķis. Ieteikumu izstrādes pabeigšana 

Šajā pēdējā posmā tika mēģināts integrēt atgriezenisko saiti no citām apakšgrupām un faktu 
pārbaudes. Apakšgrupas pabeidza savu ieteikumu izstrādi. 

Svētdiena, 09.01.2022. 

2. atklātais forums 

Mērķis. Darbs pie galvenajiem konferences plenārsēdes vēstījumiem 

Lai sagatavotu galvenos vēstījumus, konferences plenārsēdes 20 paneļdiskusiju pārstāvju grupa 
strādāja arī starp sesijām. Šim nolūkam viņi intervēja citus dalībniekus, lai mēģinātu apkopot šos 
vēstījumus un vienkāršā veidā darītu zināmus paneļdiskusijas konstatējumus. Galvenajiem 
vēstījumiem būtu jāatspoguļo ieteikumi un to pamatojums. 

2. plenārsēde 

Mērķis. Ieteikumi balsošanai 

Norādījumi dalībniekiem: 

 

1. Planšetdatorā piespiediet pogu. 

 

2. Noskenējiet kvadrātkodu, lai 

piekļūtu saitei uz veidlapu ar 

virziena ieteikumiem. 

 

3. Pārbaudiet savu personas 

identifikācijas numuru (PIN), 

kas atrodas aiz planšetdatora. 
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4. Ievadiet PIN veidlapā. 

 

 

5. Balsojiet ar īkšķi uz augšu vai 

uz leju par katru ieteikumu 

katrā virzienā un iesniedziet 

balsojumu. 

 
 
 
 
 
 
6. Tiek pieņemti ieteikumi, kas 
saņēmuši 70 % vai vairāk īkšķu 
uz augšu no nodotajām balsīm. 
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II pielikums. Ekspertu un faktu pārbaudītāju ieguldījums faktu pārbaudes procesa atbalstam 

Ekspertu un faktu pārbaudītāju ieguldījumu koordinēja tā sauktais zināšanu un informācijas stūrītis 
(KICK), ko veido Kopīgā sekretariāta un apspriežu grupas locekļi, ar Eiropas Koledžas pēcdoktorantūras 
studentu atbalstu. Ikreiz, kad dalībniekiem, koordinatoriem, novērotājiem vai ekspertiem, kas 
piedalījās sanāksmē, vajadzēja noskaidrot faktus, par to tika paziņots KICK, kas jautājumu novirzīja 
attiecīgajam ekspertam un/vai faktu pārbaudītājam. 

Vairāki eksperti uz vietas un tiešsaistē sekoja apakšgrupu apspriedēm, lai varētu uzsākt faktu pārbaudi. 
Turklāt eksperti no trim iestādēm bija aicināti atbildēt uz faktu pārbaudes jautājumiem attiecīgajās 
kompetences jomās, jo īpaši attiecībā uz jau esošajiem regulatīvajiem un citiem politikas 
instrumentiem.  

Ekspertiem un faktu pārbaudītājiem tika lūgts sniegt atbildi ļoti īsā laikā, sagatavojot pēc iespējas 
skaidrāku tekstu, ko  pēc KICK apstiprinājuma koordinators varētu nosūtīt dalībniekiem. 

Ekspertu saraksts uz vietas un tiešsaistē: 

1. virziena eksperti. Labāks dzīvesveids 

 

● Jeppe Læssøe, Dānijas Izglītības skolas goda profesors 

● Norbert Steinhaus, Bonnas Wissenschaftsladen TeRRIFICA vecākais projektu vadītājs un 

Bonnas Zinātnes nodaļas valdes loceklis 

2. virziena eksperti. Kā aizsargāt mūsu vidi un veselību 

 

● Sergiy Moroz, Eiropas Vides biroja ūdens un bioloģiskās daudzveidības politikas speciālists 

● Marie Stenseke, Gēteborgas Universitātes Uzņēmējdarbības, ekonomikas un tiesību 

augstskolas dekāna vietniece, 

Humānās ģeogrāfijas profesore 

● Ivar Vågsholm, Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitātes profesors, Biomedicīnas un 

veterinārās sabiedrības veselības nodaļas vadītājs 

Nikolai Pushkarev, Eiropas Sabiedrības veselības alianses pārtikas sistēmas un NND profilakses 

politikas koordinators 

 

3. virziena eksperti. Kā pārorientēt mūsu ekonomiku un patēriņu 

 

● Jaroslaw Pietras, Eiropas Koledžas (Natolīna) profesors, bijušais Eiropas Savienības Padomes 

Ģenerālsekretariāta Vides, izglītības, transporta un enerģētikas ģenerāldirektorāta 

ģenerāldirektors 

● Almut Reichel, Eiropas Vides aģentūras Ilgtspējīgas resursu izmantošanas un rūpniecības 

projektu vadītājs  

● Igor Dizdarevic, Eiropas Publiskās pārvaldes institūta (EIPA Luksemburgā) lektors 

 

 

 

 

4. virziena eksperti. Ceļā uz ilgtspējīgu sabiedrību 

 

https://pure.au.dk/portal/en/persons/jeppe-laessoee(be57e7ce-8db5-4746-b1ae-bc036c8c6684)/more.html
https://inspiresproject.com/isgboardmembers/norbert-steinhaus/
https://eeb.org/who-we-are/staff/
https://www.gu.se/en/about/find-staff/mariestenseke
https://www.slu.se/cv/ivar-vagsholm/
https://epha.org/our-team/nikolai-pushkarev/
https://www.coleurope.eu/fr/whoswho/person/jaroslaw.pietras
https://www.eea.europa.eu/staff.html?orgid=HSR
https://www.eipa.eu/expert/igor-dizdarevic/
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● Thomas Pellerin-Carlin, Jacques Delors Enerģētikas centra direktors, Eiropas enerģētikas 

politikas vecākais līdzstrādnieks 

● Iga Lis, juriskonsulte ar gandrīz 20 gadu pieredzi atjaunojamās enerģijas jomā, Lazarska 

universitātē, Polijā  

● Christian Egenhofer, Eiropas Universitātes institūta (Florencē) Starptautiskās pārvaldības 

skolas vecākais zinātniskais līdzstrādnieks un  CEPS( Briselē) un Eiropas Koledžas (Natolīnā) 

vecākais zinātniskais asociētais līdzstrādnieks 

● Pantelis Capros, Atēnu Nacionālās Tehniskās universitātes (NTUA) Elektrotehnikas un 

datorinženierijas skolas profesors 

 

5. virziena eksperti. Rūpes par visiem 

 

● Aleskandar Dzakula, Zagrebas Universitātes Medicīnas augstskolas profesors 

● Francisco José Eiroa Orosa, Barselonas Universitātes Personības, novērtēšanas un 

psiholoģiskās ārstēšanas nodaļas Ramón y Cajal pētnieks 

● Claudia Marinetti, Eiropas Garīgās veselības organizācijas direktore  

● Caroline Costongs, EuroHealthNet direktore 

 

  

https://institutdelors.eu/tous-les-contributeurs/thomas-pellerin-carlin/
https://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-praktykow-prawa/prawo-ochrony-srodowiska/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/christian-egenhofer/
https://www.ece.ntua.gr/en/staff/12
https://lmhs.snz.hr/professors/doc-dr-sc-aleksandar-dzakula
https://www.ub.edu/ipcs/ca/equip/francisco-jose-eiroa-orosa/
https://www.eurordis.org/person/yann-le-cam
https://eurohealthnet.eu/about-us/team/
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III pielikums: Citi ieteikumi, kurus paneļdiskusijā izskatīja un kuri netika pieņemti 

 
 

1. virziens. Labāks dzīvesveids 
 
1.1. apakšvirziens. Veselīgs dzīvesveids 
 
Iesakām ES izdot ieteikumu visām dalībvalstīm par labāko praksi, kā aizliegt vai ierobežot alkohola 
un tabakas reklāmu visu veidu medijos visām vecuma grupām, īpašu vērību piegriežot jaunatnei. ES 
būtu jānodrošina to tiesību aktu izpilde, kuri ierobežo šo produktu pārdošanu nepilngadīgajiem. 
Visām dalībvalstīm būtu jāīsteno tiesību akti un sodi par smēķēšanu sabiedriskās vietās, it īpaši 
izglītības iestādēs, un būtu jāizveido speciālas vietas smēķēšanai. 
 
Neveselīgs dzīvesveids nedrīkst parādīties reklāmā, un tam jābūt mazāk pamanāmam sabiedrības 
dzīvē. Bez tam alkohols un tabaka ir dažas no visvairāk lietotajām kaitīgajām vielām, un šis ieteikums 
novērsīs šo vielu pārmērīgu patēriņu. 
 
 
Mēs iesakām ES atbalstīt dalībvalstis, lai mācību programmās iekļautu stundas par ēdiena 
gatavošanu ilgtspējīgi, veselīgi un garšīgi. ES to var atbalstīt, izmantojot veselīgas ēdiena 
gatavošanas rokasgrāmatas gan internetā, gan drukātā veidā. Tā aktīvi jāreklamē tradicionālajos un 
sabiedriskajos medijos, lai sasniegtu jauniešu auditoriju. Mums arī jāizglīto vecāki, lai viņi iepazītos 
ar to, kā vislabāk izmantot pārtiku nolūkā pārņemt veselīgu dzīvesveidu. Jāstimulē un jābagātina 
pētniecība šajā jomā. 
 
Ēdiena gatavošanas un uztura kursi skolās uzlabotu jauniešu veselību un atturētu no “ātrās pārtikas”. 
Bērnu izglītība ļauj viņiem atlīdzināt vecākiem par to, ko no tiem mācījušies. Turklāt vecāku izglītošana 
veselīgā dzīvesveidā būtu labs precedents bērniem. 
 
 
Iesakām pastiprināt Eiropas Komisijas sabiedrisko veselīga dzīvesveidu kampaņu 
“HealthyLifestyle4All” un sabiedriskas darbības priekšrocības, minot konkrētus piemērus un 
izmantojot holistisku pieeju. Jāizveido informācijas kampaņas par labi strukturētām mērķgrupām 
un jāizvēlas katrai mērķgrupai piemēroti saziņas līdzekļi. Svarīgi arī nodrošināt balvu un stimulu 
sistēmas, kas veicinātu pozitīvu uzvedību. Kampaņās iesaistāmi ietekmeļi, slavenības vai 
autoritātes. Tajos uzsver divkāršo ieguvumu: gan veselības, gan vides un klimata jomā. Bez tam 
visās dalībvalstīs jābūt pieejamām subsīdijām bezmaksas sabiedriskajam sportam. 
 
Veselīgāks dzīvesveids pozitīvi ietekmē veselības aprūpes sistēmu, mazinot veselības problēmas. 
Fiziskā veselība ietekmē garīgo veselību un labsajūtu. Pašreizējās kampaņas nav pietiekami zināmas. 
Laba parauga un ietekmeļu iekļaušana to padara efektīvāku un motivējošāku. 
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Iesakām sarīkot informatīvu kampaņu par veselīgu pārtiku un uzturu. ES jāveicina dalībvalstu 
nodokļu paaugstināšana gaļai un cukuram. Tai jāizpēta iespējas atšķirt veselīgu pārtiku no 
neveselīgas un tās iedalīt atšķirīgās PVN kategorijās. Iesakām uz ļoti neveselīgiem produktiem 
(piemēram, tabakas izstrādājumiem) izvietot ļoti skaidras brīdinājuma zīmes. Bez tam iesakām 
Eiropas mēroga uzturvērtības atzīmi ar attiecīgu informāciju un kvadrātkodu, lai patērētāju lēmumi 
balstītos labākā informācijā. Izpētīt iespējas, kā veselīgu pārtiku padarīt lētāku par neveselīgu 
pārtiku un lauksaimniekiem pievilcīgāku padarīt veselīgu produktu ražošanu. 
 
Veselīga pārtika ir veselīgas dzīves pamats. Ir jāpievēršas gan ražotājiem, gan patērētājiem. Veselīgu 
produktu ražošanai ir arī pozitīva vidiskā ietekme, un tā var palīdzēt atbalstīt vietējos lauksaimniekus. 
Ja veselīgas pārtikas ražošana būs plašāka, cenas samazināsies un pieprasījums palielināsies. 
 
 
1.2. apakšvirziens. Vidiskā izglītība 
 
Iesakām ES izveidot finansēšanas shēmu, kas stimulētu ilgtermiņa vidiskās izglītības programmas 
iekļaušanu valsts izglītības sistēmā bērniem pamatskolā un vidusskolā. Šajā finansēšanas shēmā 
būtu iekļaujami naudas līdzekļi, kas domāti vecākiem, kuriem nepieciešama finansiāla palīdzība. 
 
Pastāvošajās izglītības sistēmās nav daudz praktisku elementu, kas veicina tiešu un dziļu mijiedarbību 
starp bērniem un vidi. Pastāvošās programmas, kas izstrādātas ar īstermiņa perspektīvu, ir 
neviendabīgas un neveicina nepieciešamo attieksmes maiņu. Jāpalīdz vecākiem, lai nodrošinātu, ka 
visi bērni gūst vienādu labumu no programmas un neviens netiek izslēgts finansiālu iemeslu dēļ. 
 
 
 

2. virziens. Kā aizsargāt mūsu vidi un veselību 
 
2.1. apakšvirziens. Veselīga dabiskā vide 
 
Iesakām visā ES tūlīt ieviest augstākos iespējamos ūdens kvalitātes standartus. Ūdens taupīšanai 
ierosinām balvu sistēmu, kuras pamatā būs ūdens cenu noteikšana tādā veidā, kas veicina un 
stimulē mazāku patēriņu, piemēram: 1) izveidojot dinamisku sistēmu, kas mudinātu patērētājus 
nepārsniegt vidējo ūdens patēriņu (t. i., ūdens patēriņa pieaugums par 10 % paaugstina cenu par 
11 %), 2) izveidojot kvotu tirgus sistēmu ūdenim, ko piesārņo ražošanas uzņēmumi, kura ir līdzīga 
jau esošajam oglekļa atļauju tirgum. 
 
Šo ieteikumu pamato tas, ka cenu paaugstināšana ir stimuls visiem lietotājiem pieņemt apzinīgākus 
lēmumus par patēriņu. Ņemot vērā ES valstu atšķirīgos apstākļus un cenšoties izveidot sociāli taisnīgu 
sistēmu, varam atbalstīt nabadzīgākus iedzīvotājus ūdens apsaimniekošanā, kopīgi ieguldot ūdens 
infrastruktūrā un pētniecībā. 
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3. virziens. Kā pārorientēt mūsu ekonomiku un patēriņu 
 
3.1. apakšvirziens. Pārprodukcijas un pārpatēriņa regulēšana 
 
Iesakām ES uzlikt naudas sodus uzņēmumiem, kuri izmet atkritumos pārprodukcijas radītus 
nepārdotus produktus. 
 
Dažos gadījumos uzņēmumi uzskata, ka izdevīgāk ir izmest nepārdotos produktus nekā tos pārstrādāt 
vai izmantot no jauna. Tāpēc ir svarīgi atturēt no pārprodukcijas ar naudas sodiem, lai tāda prakse 
ražotājiem vairs nebūtu izdevīga. 
 
 
3.2. apakšvirziens. Atkritumu samazināšana 
 
Iesakām ES izstrādāt un īstenot atkritumu apsaimniekošanas politiku mājsaimniecībām/pilsoņiem, 
galveno uzmanību pievēršot radītajam atkritumu faktiskajam daudzumam, papildinot to ar 
pasākumiem, kas vajadzīgi, lai uzlabotu pilsoņu informētību par ieguvumiem no atkritumu rašanās 
samazinājuma un atkritumu šķirošanas savācot. Pēc principa “nevienu neatstāt novārtā” ir jāīsteno 
arī pasākumi, kas paredzēti sociāli nelabvēlīgā situācijā esošām ģimenēm (piemēram, jauniešu 
ģimenēm ar bērniem, veciem ļaudīm u. c.). 
 
Tā mērķis ir izstrādāt vienotu pieeju atkritumu apsaimniekošanai mājsaimniecībās, tas arī veicina vides 
aizsardzību, samazinot atkritumu rašanos, vēl vairāk stimulē aprites ekonomiku un paaugstina 
atkritumu savākšanas efektivitāti. Ne mazāk svarīgs tas, ka aug ļaužu informētība un vidiskās atbildības 
izjūta. 
 
 
Iesakām ES veicināt brīvā tirgus konkurenci un stimulēt privāto sektoru aktīvāk iesaistīties 
atkritumu, to vidū notekūdeņu, apstrādē un pārstrādē. 
 
Šo ieteikumu īstenot ir pareizi ES līmenī, jo tas papildina Atkritumu pamatdirektīvu un Aprites 
ekonomikas rīcības plānu. Bez tam ieteikuma īstenošana vairos inovatīvus risinājumus atkritumu 
apsaimniekošanā un uzlabos atkritumu apsaimniekošanas kvalitāti, kā arī apstrādāto atkritumu 
apjomu, jo šajās darbībās piedalīsies vairāk uzņēmumu. 
 
 
3.3. apakšvirziens. Godīgi ražoti produkti, vienlīdzīga piekļuve un taisnīgs patēriņš 
 
Iesakām pārvietot rūpniecības nozares Eiropas Savienības iekšienē, lai nodrošinātu taisnīgās 
ražošanas produktu kvalitāti un risinātu klimatiskas problēmas. 
 
Eiropas Savienībai ir zinātība, kas jāpopularizē tās tirgū. Tā kā rūpniecības nozares ir pārvietotas ārpus 
ES, it īpaši uz Āziju, pārvietojušās ir arī dažas arodprasmes. Šis ieteikums ietver Eiropas darba ņēmēju 
arodizglītību. Lai nepieļautu negodīgu konkurenci, mēs uzstājam, ka ir jāizvairās no pārvietošanas 
starp dalībvalstīm. Mēs konstatējām, ka rūpniecības masveidīga pārvietošana visā pasaulē ietekmē 
Eiropas rūpniecības nozares. Tādējādi vietējā ražošana radīs veselākus pilsoņus un vidi. 
 
 
 

4. virziens. Ceļā uz ilgtspējīgu sabiedrību 
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4.3. apakšvirziens. Videstīgs transports 
 
Iesakām piemērot lielajām pilsētām sankcijas vai subsīdijas atkarā no snieguma sabiedriskā 
transporta vidiskajos un piesārņošanas aspektos (elektriskie transportlīdzekļi, ekoloģisks 
sabiedriskais transports, ielu atdošana gājējiem, divriteņu izmantošanas veicināšana utt.). Sankcijas 
vai subsīdijas, kas paredzētas vietējām iestādēm, jo īpaši būtu jāpiemēro, pamatojoties uz 
izmaiņām, ko pilsētas īsteno ekoloģiskā transporta jomā, ņemot vērā to, kāds ir to sākumpunkts. 
Eiropas Savienībai ar saviem tiesību aktiem būtu jānosaka daži rezultatīvie rādītāji attiecībā uz 
piesārņojuma pasākumiem un proporcionālu samazināšanu. Tas būtu jādara, ņemot vērā katras 
pilsētas sākumpunktus. 
 
To iesakām tādēļ, ka pilsētas ir ietekmējis gaisa piesārņojums, radot veselības problēmas. Ekoloģiska 
transporta attīstība ļaudīm uzlabotu dzīvi un veselību un mazinātu siltumnīcas efektu. Subsīdijas un 
sankcijas ir efektīvi pasākumi, kas veicinātu pārmaiņas un palīdzētu pielāgoties dažādām situācijām 
dažādās pilsētās. 
 
 
Iesakām ES tiesību aktos ierobežot un reglamentēt īsu lidojumu un kruīza kuģu izmantošanu. 
Transporta jomā jānodrošina cilvēkiem ekoloģiskas alternatīvas. Viena no alternatīvām būtu sliežu 
ceļu standartizācija, lai varētu savienot Eiropas galvaspilsētas. Mēs arī iesakām ES piešķirt 
subsīdijas, lai mainītu kravu pārvadājumus un tos padarītu videstīgākus, piemēram, pārvadājumus 
ar vilcienu un kuģi (īsos braucienos). 
 
To iesakām tādēļ, ka īsi braucieni ir pārāk bieži, piesārņojoši un viegli aizstājami. Kruīza kuģu 
ierobežošana samazinātu jūras piesārņojumu (būtisku vidisku problēmu) un negatīvo ietekmi uz 
piekrastes pilsētām. Tāpēc mums ir jārada alternatīvas, kas ir lētākas par tām, kuras piesārņo vairāk. 
Vienāds sliežu ceļu platums uzlabotu dzelzceļa savienojumus starp Eiropas galvaspilsētām. 
 
 
 

5. virziens. Rūpes par visiem 
 
5.2. apakšvirziens. Plašāka veselības izpratne 
 
Iesakām Eiropas Savienībai saskaņā ar kampaņu “HealthyLife4All” veicināt arī tādas iniciatīvas kā 
sporta sarīkojumi, sporta nodarbības skolās, reizi divos gados paredzētas olimpiādes, kas pieejamas 
visām vecuma grupām un visiem sporta veidiem [ne profesionāļiem]. Mēs arī iesakām izstrādāt 
bezmaksas Eiropas sporta lietotni, lai stimulētu kolektīvas sporta nodarbības. Šai lietotnei būtu 
jāpalīdz cilvēkiem sazināties citam ar citu, izmantojot sportu. Šīs iniciatīvas būtu arī plaši jāpublisko, 
un par tām jāinformē. 
 
Lai Eiropas iedzīvotāji būtu veselāki, Eiropas Savienībai jāveicina sports un veselīgs dzīvesveids. Bez 
tam iedzīvotāji visai bieži neapzinās sakaru starp sportu un veselīgu dzīvi. Lietotne ir svarīga tāpēc, ka 
cilvēki vairāk sliecas nodarboties ar sportu, ja to dara kolektīvi. 
IV pielikums. Grupēti darba virzieni3 

 

                                                
3  Grupēšanas procesā trīs darba virzieni sarakstā netika iekļauti kļūdas dēļ. 5.3.1.1. darba virziens. Veicināt 
līdzdalību izglītībā (ES līmenī). 1.2.2.4. darba virziens. ES ir jāpalīdz pārdomāt vīrišķības un sievišķības konstruktus. 
1.2.2.1. darba virziens. Kultūras cīņa; atzīt un saprast, ka būt vīrietim ir privilēģija, lai tādējādi palielinātu izpratni par to, kā 
ir būt sievietei. Iedzīvotāji par to tika attiecīgi informēti.  
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1. virziens. Labāks dzīvesveids 

1.1. apakšvirziens. Veselīgs dzīvesveids 

1. 6 darba virzienu grupēšana 

1.1.1.1. darba virziens. Dalībvalstīs atvērt ēdiena gatavošanas skolas un atbalstīt tās ar subsīdijām 
un reklāmu (bezmaksas kursi pusaudžiem un bērniem), ieskaitot apmācību kursus par veselīgu 
uzturu, ko piedāvā jau agrā bērnībā (pirmsskolas izglītības iestādēs un sākumskolās), saņemt 
paraugpraksi / labākās receptes no visas Eiropas un iekļaut tās ēdiena gatavošanas kursos 
(izmantot Eiropas ierastās pārtikas daudzveidību). Piemērs Itālijā: valsts skolās īstenota 
bezmaksas profesionālā apmācība, kurā iemācās gatavot veselīgu ēdienu. 
1.1.3.3. darba virziens.  Ieviest skolu sistēmā ēdiena gatavošanas nodarbības, piemēram, 
gatavošanas stundas. 
1.1.8.4. darba virziens. Izmantojot Eiropas programmas, veicināt labus kursus un informāciju 
skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm.  
1.1.16.1. darba virziens.  Atteikšanās no produktiem, kas ražoti no apstrādātām izejvielām, un 
pēc iespējas lielāka veselīgas pārtikas uztura popularizēšana. Formālās izglītības sistēmās jāiekļauj 
nodarbības par uzturu.  
1.2.3.3. darba virziens. Vairot informētību par šiem tematiem skolās un mācīt gatavot ēdienu un 
apstrādāt pārtiku, neradot daudz atkritumu. Tas būtu jāsaista ar emocionālo aspektu.  
5.3.2.2. darba virziens. Skolu programmas par veselīgu uzturu. Nošķīrums starp to, kas ir un kas 
nav veselīgs. 

 
2. 2 darba virzienu grupēšana 

1.1.1.2. darba virziens. Reklāmas klipi televīzijā, dažādās platformās un sadarbībā ar ietekmes 
veidotājiem (piemēram, YouTube), veidojot programmas jauniešiem un statistikas informāciju un 
tādējādi tiešā veidā uzrunājot mērķgrupu, sniedzot informāciju par veselīgiem ēšanas 
paradumiem, veselīga ēdiena gatavošanu un veselīgu pārtiku. 
1.1.8.3. darba virziens. Nepieciešams stingrāks regulējums par maldinošu informāciju reklāmā, 
kā arī ļoti neveselīgas pārtikas reklāmas aizliegums. 

 
3. 1.1.1.3. darba virziens.  Holistiska pieeja: sports, veselība un uzturs, piemēram, pievēršot uzmanību 

arī saslimšanām, ko var izraisīt nepareizs uzturs (piemēram, sirds un asinsvadu problēmas). 
 

4. 10 darba virzienu grupēšana  

1.1.4.2. darba virziens.  Vairāk staigāt: televīzijā, radio, sociālajos medijos, laikrakstos un žurnālos 
palielināt informētību par staigāšanas veselīgumu. 
1.1.8.1. darba virziens. Vairāk informācijas un kampaņu par veselīgu dzīvesveidu ar konkrētiem 
piemēriem. Informācijai vajadzētu būt viegli saprotamai un pieejamai. Dažādām mērķgrupām 
izmantot atšķirīgus informācijas kanālus. 
1.1.8.2. darba virziens. Vajadzīgi labi piemēri medijos. 
1.1.8.5. darba virziens.  Veicināt pozitīvu uzvedību, izmantojot balvu un stimulu sistēmas. 
1.2.1.3. darba virziens. Ieguldīt publiskās plašsaziņas norisēs un ziņošanā Eiropas mēroga kanālos. 
Lai uzrunātu jauniešus, izmantot internetu un sociālos tīklus. 
1.1.17.1. darba virziens. Informācijas kampaņas būtu jāstrukturē ar labi definētām mērķgrupām, 
un katrai mērķgrupai būtu jāizvēlas atbilstošs saziņas veids. Jāpanāk, ka ārsti, cik vien iespējams, 
stāsta par vajadzību ievērot veselīgu dzīvesveidu. 
1.2.3.2. darba virziens. Koordinētas izglītības kampaņas visā ES ar ietekmes veidotājiem, 
sociālajos medijos utt. Attīstīt sadarbību ar lielām reklāmas aģentūrām, lai veidotu videoklipus, 
kas strauji izplatās un par ko runā. Kampaņas pielāgot katrai valstij un veidot sadarbībā ar 
pazīstamiem aktieriem vai ietekmes veidotājiem. Sižeti, kas paliek cilvēku prātā, ir uzrunājoši un 
atmiņā paliekoši. 
3.3.1.4. darba virziens.  Veicināt labāku regulatīvo kontroli pār reklāmas kampaņām, kas attiecas 
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uz iedzīvotājiem.  Sniegt lielāku redzamību tirgus dalībniekiem, kas ražo ilgtspējīgus ražojumus, 
proti, televīzijas kanālos raidīt to reklāmas kampaņas. 
5.2.1.1. darba virziens.  Informēt un izglītot cilvēkus par fizisko aktivitāšu un veselīgu ēšanas 
paradumu ieguvumiem, īstenojot kampaņas televīzijā un internetā (piemēram, raidieraksti par 
veselību).  
5.2.1.3. darba virziens. Vajadzētu ieviest veselības nedēļu, un skolās, uzņēmumos, iestādēs 
varētu veicināt ar veselību saistītas aktivitātes – profilakse, informācija. Izmantot radio, televīziju 
un internetu.  

 
5. 1.1.1.4. darba virziens. Mācību stundās iekļaut arī tādus tematus kā dzimumaudzināšana un ceļu 

satiksmes noteikumi. 
 

6. 2 darba virzienu grupēšana  

1.1.1.5. darba virziens. Skolu ēdnīcās jāpiedāvā veselīgāks uzturs, piemēram, arī jāpaplašina 
piedāvājums (veģetāri ēdieni, dārzeņu piedevas, sezonāli augļi un dārzeņi) un jānodrošina 
sabalansēts uzturs, augstas kvalitātes, piemēram, bioloģiskie produkti. 
1.1.12.1. darba virziens. Sniegt skolām un citām izglītības iestādēm iespēju piedāvāt veselīgas un 
ilgtspējīgas skolas maltītes, piemēram, nodrošinot finansiālu atbalstu (lielāki budžeti), piekļuvi 
labiem piegādātājiem un informāciju par tiem. 

 
7. 2 darba virzienu grupēšana 

1.1.2.1. darba virziens. Skolās jāizplata brošūras, kurās popularizē izglītojošas NVO (nevalstiskās 
organizācijas), pēcskolas programmas utt., piemēram, cilvēki, kuri ir zinoši par uzturu un sportu, 
izglīto bērnus par šiem tematiem. 
1.1.7.1. darba virziens. Vairāk atbalstīt NVO, kas nodarbojas ar veselīgu uzturu. 

 
8. 1.1.2.2. darba virziens. Ierobežot alkohola un tabakas izstrādājumu reklamēšanu, īpaši gados 

jaunām auditorijām, piemēram, sporta pasākumos. 
 

9. 1.1.2.3. darba virziens. Uzņēmumos, piemēram, iekļaut atpūtas laiku pusdienu pārtraukumos un 
vingrošanas zonas, veicināt fiziskas aktivitātes uzņēmumos, lai darbiniekiem ir saskarsme ar 
kolēģiem, nodarbojoties ar sportu, izveidot sporta laukumus, piemēram, futbolam. Pat darba laikā 
nodrošināt darbiniekiem iespēju veikt fiziskas aktivitātes, piemēram, izmantot vingrošanas bumbas, 
piecelties strādājot, vingrot pie darba galda, mainīt pozu. 
 

10. 1.1.3.1. darba virziens. Izveidot skolās nelielus dārzus, izveidot dārzus pilsētās un tos potenciāli arī 
subsidēt. 
 

11. 1.1.3.4. darba virziens. Popularizēt labas veģetārā ēdiena receptes. 
 

12. 8 darba virzienu grupēšana  

1.1.3.5. darba virziens. Vairāk atbalstīt mazākas lauku saimniecības, kas veic reģionālu ražošanu 
un tirdzniecību, un vairāk atbalstīt bioloģiskās saimniecības, kas var ražot lētāku ēdienu (nevis 
subsidēt pēc platības, bet ņemt vērā ilgtspēju).  
1.1.3.2. darba virziens. Cenas korekcija: bioloģiskajiem produktiem vajadzētu būt lētākiem. 
1.1.9.1. darba virziens. Maziem un ilgtspējīgiem ražotājiem nodrošināt subsīdijas un atlīdzības 
programmas, lai tie ražotu ilgtspējīgu un veselīgu pārtiku. Samazināt subsīdijas pārējiem. 
1.2.1.2. darba virziens.  Ilgtspējīgas un reģeneratīvas lauksaimniecības 
praktizēšana/popularizēšana. 
2.2.6.3. darba virziens. Tādu neintensīvu saimniecību un mikrosaimniecību veicināšana, kas 
nodrošina senu dzīvnieku šķirņu saglabāšanu. 
2.2.7.2. darba virziens. Mudināt mazas saimniecības izmantot vietējās augu šķirnes, ieskaitot 
vēsturiskās augu šķirnes, kam nepieciešams mazāk pesticīdu. 
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2.3.1.3. darba virziens. Veicināt un veidot īsas pārtikas piegādes ķēdes, lai tās būtu lētākas un 
pieejamākas. 
3.1.3.3. darba virziens.  Izmantojot finanšu stimulus, būtu jāveicina ilgtspējīgāki produkti. 

 
13. 2 darba virzienu grupēšana 

1.1.3.6. darba virziens. Vertikālā lauksaimniecība: kultūraugu audzēšana vertikāli sakārtotos 
slāņos lielās hallēs. Nav jāizmanto pesticīdi, jo nav kukaiņu. Vajadzīgas lielas investīcijas 
automatizācijā, jo tā padara procesu izdevīgu un finansiāli pieejamu.  
1.1.6.1. darba virziens. Kontrole pār to, kā tiek sadalīti ES līdzekļi, un lielāku naudas līdzekļu 
investēšana lauksaimniecības inovācijās, piemēram, vertikālajā lauksaimniecībā. 

 
14. 1.1.4.1. darba virziens.  Paaugstināt subsīdijas vietējiem klubiem, lai bērniem būtu iespēja sportot 

ārpus skolas (izmēģināt klubos dažādus sporta veidus). 
 

15. 1.1.4.3. darba virziens. Eiropas jauniešu čempionātu organizēšana: jaunieši no visas Eiropas pulcējas 
un sacenšas dažādos sporta veidos. 
 

16. 3 darba virzienu grupēšana 

1.1.5.1. darba virziens. Piezīmes uz iepakojuma: kas ir veselīgs / kas ir neveselīgs (piemēram, 
pārtikas “luksofors”, “Nutri-score” sistēma). 
1.1.11.1. darba virziens. Izveidot vienotu standartu labākai un saprotamai informācijai par 
pārtiku ES.  
5.2.5.2. darba virziens. Svarīga ir marķēšana, un dalībvalstis varētu dalīties pieredzē par savām 
sistēmām (piemēram, Vācijā ir efektīva trīskrāsu sistēma) [neveselīga pārtika]. 

 
17. 1.1.7.2. darba virziens. Masveida informēšanas kampaņas Eiropas Savienībā par to, ka mRNA 

vakcīnas ir drošas, un to, kāda nozīme ir šādu vakcīnu ievadīšanai.  
 

18. 4 darba virzienu grupēšana 

1.1.9.2. darba virziens. Nepieciešams stingrāks regulējums neveselīgas pārtikas ražošanas 
ierobežošanai.  
1.1.10.1. darba virziens. Politiķiem būtu jāņem vērā un jāveicina iespējas patēriņa mazināšanai 
[neveselīga pārtika].  
1.1.10.2. darba virziens.  Vairāk iespēju un vietas iknedēļas tirgiem un tiešajai tirgvedībai, kas 
piedāvā veselīgu un reģionālu pārtiku, kā arī to popularizēšana un informācijas izplatīšana par 
tiem. 
1.1.6.3. darba virziens. Samazināt gaļas patēriņu. 

 
19. 2 darba virzienu grupēšana 

1.1.12.2. darba virziens. Riteņbraukšanas popularizēšana, paplašinot veloceliņu maršrutus, 
veicinot riteņbraukšanas iespējas un apmācību skolās. 
4.3.4.1. darba virziens.  ES būtu jāveicina riteņbraukšana, jo īpaši pilsētvidē, uzlabojot 
infrastruktūru un veloceliņus. Lauku teritorijās dažādās Eiropas valstīs ir atšķirīgas situācijas, proti, 
ir teritorijas, kurās būtu nepieciešamas lielākas investīcijas infrastruktūrā, savukārt citās teritorijās 
šādi izdevumi nebūtu nepieciešami. Svarīgi, lai pilsētu centros būtu gājēju zonas, tādēļ būtu 
jāpalielina gājēju zonu skaits.  

 
20. 1.1.13.1. darba virziens. Jaunu tehnoloģiju izstrāde, kā rezultātā tiks iegūti kvalitatīvāki un veselīgāki 

produkti. 
 

21. 1.1.15.1. darba virziens. Medicīnas sistēmas mainīšana tādējādi, lai tā būtu efektīvāka, pastāvīgi 
īstenojot preventīvos pasākumos, t. sk. obligātās pārbaudes. 
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22. 2 darba virzienu grupēšana 

1.1.18.1. darba virziens. Vispārējās prakses ārstu lomai jābūt nozīmīgākai; viņu rīcībai jābūt 
proaktīvai, nevis tikai reaģējošai. Ģimenes ārstu kabinetiem jābūt labāk aprīkotiem. 
5.3.5.2. darba virziens. Piešķirt lielāku nozīmi ģimenes ārstam, īpaši lauku teritorijās. 

 

23. 2 darba virzienu grupēšana 

1.1.19.1. darba virziens. Par veselības problēmām, kam ir globāla ietekme sabiedrības līmenī, 
jāvēstī pārskatāmi, un to drīkst darīt tikai neatkarīgi un profesionāli atzīti speciālisti. Vēstītā 
informācija būtu jāpamato ar uzticamiem datiem, kas ir pieejami plašai sabiedrībai. 
1.2.1.1. darba virziens. Nodrošināt vairāk statistikas datu, faktu un skaitļu, lai informētu par šiem 
jautājumiem un to ietekmi. 

 

1.2. apakšvirziens. Vidiskā izglītība 

24. 3 darba virzienu grupēšana 

1.2.2.1. darba virziens. Nodrošināt pilsētvidē dzīvojošiem bērniem ciešāku saskari ar dabu: 
organizēt mācību stundas ārpus telpām, finansēt skolu dārzu programmas (piemēram, ziedu 
dārzi, bērnudārzi meža vidē, dārznieki, kas veicina izpratni). 
1.2.7.2. darba virziens. Lai veicinātu mīlestību pret dabu, organizēt ekskursijas dabā un vides 
aizsardzības aktivitātes (piemēram, atkritumu vākšana). 
1.2.14.2. darba virziens.  Bērni jārosina pēc iespējas vairāk laika pavadīt dabā, īstenojot skolu 
programmas, un ģimenes jāmudina vairāk laika pavadīt dabā kopā ar bērniem. 

 
25. 1.2.2.2. darba virziens. Padarīt pilsētas zaļākas, piemēram, vairāk koku pilsētās. 

 
26. 16 darba virzienu grupēšana 

1.2.3.1. darba virziens. Plaša mēroga gan vecākiem, gan bērniem paredzētas vidiski izglītojošas 
apmācības programmas. 
1.2.4.1. darba virziens. Vairāk informācijas par vides tematiem skolās: ne vien teorētiska 
informācija, bet arī piemēri tam, kā šādas praktiskas zināšanas var īstenot.  
1.2.4.2. darba virziens. Obligāta mācību priekšmeta “Vide” ieviešana skolā. Vides dienu skaita 
palielināšana skolā (piemēram, atkritumu vākšana). 
1.2.4.7. darba virziens. ES būtu jāiesniedz skolām priekšlikumi, padomi un ieteikumi par vides 
mācību stundām.  
1.2.5.1. darba virziens. Ietekmes veidotāji un sociālie mediji kopumā būtu vairāk jāiesaista 
informācijas kampaņās par vidisko izglītību.  
1.2.5.4. darba virziens. Būtu jānodrošina, ka papildus reklāmai vai izglītošanai sociālajos medijos 
bērniem ir pieejamas arī informācijas brošūras, mutiska informācija un paskaidrojumi. 
1.2.6.1. darba virziens. Izglītošanai par klimatu un vides aizsardzības tematu ir jābūt 
vissvarīgākajam tematam un mērķim.  
1.2.7.1. darba virziens. Veicināt ārpusskolas izglītības programmas, piemēram, klubus, NVO un 
iniciatīvas. Arī ar mērķi atbalstīt skolas. Visi klubi (arī, piemēram, sporta klubi) un visas izglītības 
programmas palīdz popularizēt vidiskās izglītības tematu.  
1.2.8.1. darba virziens. Veicināt un izplatīt digitālos izglītības piedāvājumus (piemēram, ES var 
labāk pielietot esošos piedāvājumus).  
1.2.11.1. darba virziens. Vienots Eiropas nolikums par vidisko izglītību visām dalībvalstīm, kas tiek 
noteikts visām izglītības iestādēm un skolām. 
1.2.12.1. darba virziens. ES būtu jāmotivē dalībvalstis vidisko izglītību iekļaut kā mācību 
priekšmetu skolu programmās. Varētu piesaistīt ārštata skolotājus (piemēram, no 
NVO/pētniecības aprindām), un viņu darbam vajadzētu būt labi apmaksātam.  
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1.2.13.1. darba virziens. Izglītības sistēmu reforma, palielinot redzamību un informētību par vides 
lomu mūsu dzīvē.  
1.2.15.1. darba virziens. Skolu programmā jāiekļauj nodarbības, kas veltītas videi un tās 
aizsardzībai, t. sk. informācija par dabas aizsardzības tiesību aktiem (sākot ar vidusskolas pirmo 
gadu). Nodarbībām būtu jānotiek dabiskā vidē un bez pierakstu veikšanas.  
2.2.8.1. darba virziens. Izglītošana nolūkā palielināt informētību par dzīves daudzveidību un 
veicināt pazemīgāku cilvēka perspektīvu. 
3.2.2.3. darba virziens. Būtu jānodrošina, ka reklāmām ir izglītojoši mērķi, piemēram, skaidrot 
ieguvumus cilvēkiem no ražojuma patērēšanas, uzsverot videi draudzīgus ražojumus. 
4.2.2.2. darba virziens. Izglītojot informēt bērnus no agra vecuma un vairot informētību par vidi. 

 
27. 1.2.10.1. darba virziens.  Nodrošināt izglītības programmas pieaugušajiem un vecākiem un integrēt 

tās bērniem paredzētos pasākumos. 
 

28. 1.2.3.4. darba virziens. Veikt neatkarīgus un pamatīgus zinātniskus pētījumus par klimata, pārtikas 
un uztura tematu. 
 

29. 4 darba virzienu grupēšana 

1.2.3.5. darba virziens. Vairot informētību / sniegt informāciju arī par būtiskiem vides tematiem, 
kas saistīti ar vietējo transportu (autobuss, metro, tramvajs). 
2.1.2.1. darba virziens. Individuālā transporta samazināšana, paļaušanās uz kolektīvo/sabiedrisko 
transportu. Sabiedriskā transporta mērķis ir sabiedrības vajadzības, nevis peļņa.  
4.2.2.4. darba virziens. Padarīt sabiedrisko transportu finansiāli pieejamu valsts vai pilsētu līmenī, 
lai panāktu progresu ceļā uz automobiļu izmantojuma mazināšanu. Kombinācijā ar drošu 
infrastruktūru. 
4.3.3.1. darba virziens. Būtu jānodrošina, ka dalībvalstis palielina finansējumu dzelzceļam. 
Dalībvalstīm būtu jāinvestē dzelzceļa infrastruktūras uzlabošanā un savienojumu skaita 
palielināšanā. Dzelzceļa transports būtu jāizvirza kā prioritāte. Lai uzlabotu ceļošanu ar vilcienu, 
vajadzētu izveidot Eiropas uzņēmumu, kas kontrolē dzelzceļa savienojumus. Palielināt vilcienu un 
citu transporta veidu savienojuma punktu skaitu.  

 
30. 1.2.4.3. darba virziens. Veicināt jaunus ražošanas procesus, kuros nerodas pārpalikumi/atkritumi, 

piemēram, ceptuvēs. Parādīt cilvēkiem, kā iepirkties videi draudzīgi, lai radītu mazāk atkritumu. 
 

31. 1.2.4.4. darba virziens. Atbalstīt uzņēmumus, kas ražo bērnu rotaļlietas. Iepazīstināt bērnus ar šiem 
tematiem rotaļu procesā un izskaidrot viņiem vides aizsardzības būtību. Ražot rotaļlietas, kas bērnus 
izglīto šajos tematos. Tām jābūt cenas ziņā pieejamām. Tālab cieši jāsadarbojas ar rotaļlietu 
ražotājiem. 
 

32. 1.2.4.6. darba virziens. Kultūras apmaiņa starp valstīm: kopīgi projekti un apmaiņa starp ES 
dalībvalstīm un starp skolām dažādās valstīs – ko skolas citās dalībvalstīs dara saistībā ar vides 
jautājumiem. 
 

33. 1.2.14.1. darba virziens.  Formālā un neformālā izglītība un apmācība par vidi un mūsu rīcības sekām 
būtu jāīsteno sistemātiski un regulāri. Īpaši būtu jāuzsver attieksmes maiņa un tās ilgtermiņa 
iedarbība, lai saglabātu vides nenovērtējami augsto vērtību. 
 

34. 1.2.16.1. darba virziens. Izglītībai un komunikācijai piešķirtā budžeta palielināšana – gan no valsts, 
gan privātiem līdzekļiem. 
 

35. 1.2.5.2. darba virziens. Vairāk būtu jāiegulda sabiedriskajos un neatkarīgajos medijos. 
 
 

36. 2 darba virzienu grupēšana 
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1.2.5.3. darba virziens. Izveidot ES platformu, kurā var uzdot jautājumus par vides problēmām un 
kopīgot konsekventu informāciju visām ES dalībvalstīm. Iespēja viedokļu apmaiņai ar 
zinātniekiem.  
1.2.9.1. darba virziens. Nodrošināt plašu pieeju visai informācijai visās valodās. Informācijai un 
materiāliem jābūt zinātniski pamatotiem. Būtu jālūdz sabiedriskajiem medijiem tos izplatīt. Būtu 
jāizmanto sociālie mediji. 

 
37. 2 darba virzienu grupēšana 

1.2.17.1. darba virziens. Turpmākajām informatīvajām kampaņām jābūt saskaņotākām un izteikti 
periodiskām. Informācijas kanāliem vajadzētu būt pēc iespējas daudzveidīgākiem, lai informācija 
būtu pieejama pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam. 
1.2.16.2. darba virziens. Jākoordinē ES reklāmas kampaņas vietējā un reģionālā līmenī par vides 
problēmām, īstenojot sekmīgu sadarbību starp vietējiem, reģionāliem, valsts un ES līmeņa 
faktoriem. Periodiski jāizvērtē to efektivitāte. 

 

2. virziens. Mūsu vides un veselības aizsardzība 

2.1. apakšvirziens. Veselīga dabiskā vide 

38. 2 darba virzienu grupēšana 

2.1.1.1. darba virziens. Piemēroti ūdens piesārņojuma ierobežojumi lieliem ražošanas 
uzņēmumiem un rūpnieciskām saimniecībām. Ierobežojumi arī iedzīvotājiem, lai viņi mainītu 
dzīvesveidu un izprastu ūdens aprites ciklu un mūsu ietekmi uz to.  
2.2.1.1. darba virziens. Piesārņojuma kontrole, pārraugot visus upju tuvumā esošos uzņēmumus, 
ne tikai tos, par kuriem zināms, ka tie piesārņo upes. 

 
39. 2.1.1.2. darba virziens. Samazināt ūdens izšķērdēšanu, īpaši reģionos, kur pastāv ūdens 

nepietiekamības draudi. Palielināt izmaksas par ūdeni: izveidot izcenojuma tabulas kā elektrībai. 
 

40. 2.1.1.3. darba virziens. Pētniekiem atkārtoti būtu jādefinē, ko tieši nozīmē “tīrs ūdens”. Atjaunināt 
standartus. 
 

41. 2.1.2.2. darba virziens. Lielāks līdzfinansējums valsts un vietējā līmenī, lai paātrinātu infrastruktūras 
pārveidošanu un rekonstrukciju. Vairāk laika saprātīgai līdzekļu izlietošanai. 
 

42. 4 darba virzienu grupēšana 

2.1.2.3. darba virziens. Vajadzība pēc vides marķējuma. Vienota marķējuma norāde par to, ka 
lieta ir “zaļa” (transportlīdzeklis, ēka, ražojums). Marķēšana ar atbilstošām krāsām, skaidra skala. 
Vienota rīcība globālā līmenī, sadarbība ar Pasaules Veselības organizāciju un Apvienoto Nāciju 
Organizāciju. 
2.3.4.1. darba virziens. Kvalitatīvus produktus varētu izcelt ar marķējumu, ar ko novērtē labas 
ražošanas metodes. 
3.1.1.1. darba virziens. Būtu jāievieš patērētājiem domāts marķējums, kurā skaidri norādīts, vai 
ražojums ir vai nav ilgtspējīgs (potenciāli varētu izmantot krāsas, lai marķējums būtu visiem viegli 
nolasāms). Būtu jāizstrādā laba un uzticama vērtēšanas sistēma, kurā tiek ņemta vērā CO2 pēda, 
iepakojums, transportēšana un dabai kaitīgu ķimikāliju izmantošana. Vai ražojums izgatavots 
“godīgā” veidā? Tas var atspoguļoties ražojumu cenās: ražojumi ar labu vērtējumu (“zaļi”) saņem 
subsīdijas, bet ražojumi ar sliktāku vērtējumu tiek aplikti ar lielākiem nodokļiem.  
3.1.1.2. darba virziens. Līdzās marķējumam vajadzētu būt iespējai iegūt detalizētu informāciju 
par ražojumu, izmantojot “sertifikātu”. Uz ražojumiem vajadzētu būt kvadrātkodam, ko patērētāji 
var noskenēt, lai iegūtu detalizētu informāciju. Marķējums un kvadrātkods būtu jāapvieno, lai 



 

2. paneļdiskusijas 3. sesija - 36 

Eiropas pilsoņu 3. paneļdiskusija “Klimata pārmaiņas un vide / veselība” 

 

nodrošinātu augstāko informācijas līmeni. Atsauksmju ieviešana: šiem kvadrātkodiem vajadzētu 
būt uz visiem ražojumiem, un veikalos vajadzētu būt kvadrātkodu lasītājiem, ko izmanto cilvēki, 
kuri nelieto viedtālruni. 

 
43. 2.1.3.1. darba virziens. Enerģijas pieprasījuma samazināšana. Enerģijas patēriņa pielāgošana. 

 
44. 2 darba virzienu grupēšana 

2.1.3.2. darba virziens. Līdzekļu piešķiršana lielākā apmērā izpētei par to, vai kodolenerģija 
patiešām šobrīd ir labākais risinājums, kā uzglabāt kodolatkritumus (tagad un nākotnē) un kā tos 
atkalizmantot, lai ražotu jaunu enerģiju. 
2.1.3.3. darba virziens. Vairāk finanšu resursu pētniecībai par to, ar ko var aizstāt kodolenerģiju. 

 

2.2. apakšvirziens. Mūsu bioloģiskās daudzveidības aizsardzība 

45. 2.2.1.2. darba virziens. Atbalsts notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieviešanai. 
 

46. 2.2.2.1. darba virziens. Tehnoloģiju ieviešana plašā apmērā nolūkā ierobežot akvakultūrai 
izmantotās barības izplatīšanos vidē. 
 

47. 3 darba virzienu grupēšana 

2.2.3.1. darba virziens. Lauksaimniecības subsīdiju pārvirzīšana tādai lauksaimniecībai, kas 
atbalsta ekosistēmas. 
2.3.1.1. darba virziens. Ierosinājums izmantot finanšu rīku un pārskatīt ES dotāciju piešķiršanu 
atbilstoši mērķiem: videi draudzīgas ražošanas subsidēšana, pārstājot subsidēt uzņēmumus, kas 
ražo pārāk daudz (vai uzlikt tiem nodokļus). 
3.1.4.1. darba virziens. ES politikas veidotājiem būtu jāapliek ar nodokļiem tādi ražojumi, kas nav 
videi draudzīgi, un jāsubsidē videi draudzīgi ražojumi. 

 
48. 2.2.3.2. darba virziens. Nodrošināt lojālu konkurenci attiecībā uz videi draudzīgiem 

lauksaimniecības produktiem. 
 

49. 6 darba virzienu grupēšana 

2.2.3.3. darba virziens. Veicināt dabisko mēslošanas līdzekļu izmantošanu (piemēram, sēklu 
termiska apstrāde).  
2.2.7.1. darba virziens. Platību ieviešana bioloģiskajai lauksaimniecībai bez pesticīdiem. 
2.2.7.4. darba virziens. Alternatīvas augu aizsardzības metodes (piemēram, sēklu termiska 
apstrāde).  
2.3.7.1. darba virziens. Lauksaimnieku izglītošana par pesticīdu pārmērīgu lietošanu, lai viņi 
saprastu, ka ir arī citi saimniecības apsaimniekošanas veidi. 
2.3.7.2. darba virziens. Jāiegulda vairāk pētniecībā, lai varētu atbrīvoties no pesticīdu 
izmantošanas. 
2.3.7.3. darba virziens. Varētu veicināt dabisko pesticīdu un alternatīvo paņēmienu plašāku 
izmantošanu, piemēram, izmantot kukaiņus, kas apēd kaitēkļus. Lauksaimniekiem, kas izmanto 
dabiskākas metodes, varētu piešķirt atlīdzību, lai veicinātu šādas metodes, vai aplikt pesticīdus 
ar nodokļiem, lai to lietošana ir dārgāka par dabisku metožu izmantošanu.  

 
50. 2.2.4.1. darba virziens. Tādu ieguves darbību ierobežošana, kas ietekmē mežus. 

 
51. 2.2.4.2. darba virziens. Esošo platību maksimāls izmantojums mežsaimniekiem. 

 
52. 3 darba virzienu grupēšana 
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2.2.4.3. darba virziens. Neatbalstīt apmežošanu malkas ieguves nolūkā.  
2.2.4.4. darba virziens. Atkārtotas apmežošanas programmas apvienojumā ar koku kontrolētu 
izciršanu.  
2.2.4.5. darba virziens. Noplicinātas augsnes platību intensīva apmežošana. 

 
 

53. 2 darba virzienu grupēšana 

2.2.5.1. darba virziens. Preventīvie pasākumi un jaunu invazīvo sugu agrīna noteikšana ar 
iedzīvotāju palīdzību. 
2.2.5.2. darba virziens. Ietekmes analīzes saistībā ar jaunajām sugām (veic eksperti). 

 
54. 2 darba virzienu grupēšana 

2.2.6.1. darba virziens. Izzušanas riskam pakļauto vietējo sugu (arī seno dzīvnieku) monitorings.  
2.2.6.2. darba virziens. Apdraudēto sugu saglabāšanas programmas, ieskaitot programmas 
audzēšanai nebrīvē un atlabšanas monitoringu. 

 
55. 2.2.7.3. darba virziens. Sēklu monopola mazināšana. 

2.3. apakšvirziens. Droša un veselīga pārtika (8. apakšgrupa) 

56. 2 darba virzienu grupēšana  

2.3.1.2. darba virziens. Ierosinām samazināt plastmasas ražošanu un izmantošanu un palielināt 
tās reciklēšanu, lai samazinātu dabā izmestās plastmasas daudzumu, kas ietekmēs mūsu pārtiku. 
Turklāt ierosinām veikt pētījumus par plastmasai alternatīvu iepakojumu vai tādu iepakojumu, 
kurā tiek izmantota pilnībā reciklēta plastmasa.  
3.1.2.2. darba virziens. Ražotājiem jāmaina veids, kā tiek iepakoti produkti. Iepakojot tos, būtu 
jāizmanto ilgtspējīgi materiāli, piemēram, bionoārdāmi produkti. Būtu jāņem vērā tehnoloģiskie 
sasniegumi iepakojuma jomā. Ražotājiem nevajadzētu iepakot preces atsevišķi, ja tas ir beztaras 
pasūtījums. 

 
57. 2.3.1.4. darba virziens. Ja ir sasniegti rezultāti pārtikas uzlabošanā, tad regulārāk būtu jāizvērtē, kā 

faktiski noris subsīdiju izmantošana. Ierosinām izvērtēšanas instrumentu (izveidota valsts politika, 
jauni noteikumi, rīcības plāni ...)  
 

58. 2.3.2.1. darba virziens. Ierosinām palīdzēt pārveidot lopu audzēšanas veidus Eiropas teritorijā. 
Pakāpeniski jāpārtrauc intensīvā lopkopība.  
 

59. 3 darba virzienu grupēšana 

1.1.6.2. darba virziens. Jāaizliedz profilaktisko antibiotiku kā dzīvnieku barības piedevu 
izmantošana.  
2.3.3.1. darba virziens. Ierosinām pārskatīt pašreizējo Eiropas politiku, lai atteiktos no 
antibiotiku izmantošanas. Ir jāiztēlojas tāda lauksaimniecība, kurā vairs nav vajadzības pēc 
antibiotikām. Ja vairs nav intensīvākas audzēšanas, antibiotikas vairs nav vajadzīgas. Tas jādara 
pakāpeniski. Tāpēc jāveicina pakāpeniska pāreja uz lauksaimniecību bez antibiotikām.  
2.3.3.2. darba virziens. Ierosinām samazināt antibiotiku lietošanu. Attiecībā uz antibiotikām, 
kuru lietošanu nevar pārtraukt, ierosinām veicināt inovāciju, lai uzlabotu to kvalitāti. Ir jāsubsidē 
un jāatbalsta pētniecība. 

 
60. 4 darba virzienu grupēšana 

1.1.12.3. darba virziens. Cukura nodoklis (augstāks nodoklis cukuram). 
1.1.14.1. darba virziens. Lielāks PVN (pievienotās vērtības nodoklis) neveselīgiem pārtikas 
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produktiem. Jāpopularizē jauni pārtikas produkti un jāsamazina veselīgiem pārtikas produktiem 
piemērojamais PVN. 
2.3.5.1. darba virziens. Mēs varam ieviest cenu regulējumu, lai sniegtu priekšrocības “veselīgai 
pārtikai”.  
5.2.5.2. darba virziens. Palielināt piekļuvi veselīgākai pārtikai, apliekot ar nodokļiem neveselīgo 
pārtiku un veicinot veselīgu uzturu. 

 
61. 2.3.4.2. darba virziens. Mēs varētu vairot informētību un izglītot jautājumos, kas saistīti ar pārtiku 

un uztura izraisītām slimībām: tālab šai jomā ir vajadzīgi papildu zinātniskie pētījumi padziļinātai šā 
jautājuma izpētei.  
 

62. 2.3.4.3. darba virziens. Ierosinām mainīt mums apkārt esošās “pārtikas vides” struktūru: jāmaina 
mārketings un mārketinga metodes, kas vada individuālas patēriņa izvēles. 
 

63. 2.3.5.2. darba virziens. Ierosinām veicināt un atbalstīt pašvaldības un pilsētu rajonus, lai tajos 
izveidotu kolektīvos dārzus, kur audzēt sezonālus un veselīgus produktus. 
 

64. 2.3.6.1. darba virziens. Ražotājus jāmudina ieviest paņēmienus, ar kuriem tiek nodrošināta 

dzīvnieku labklājība. 

65. 2.3.8.1. darba virziens. Vēlamies iegūt vairāk informācijas par hormonu lietošanu lopkopības 

produktu ražošanā vai produktos, kas satur endokrīnos disruptorus. 

 

66. 2.3.8.2. darba virziens. Būtu jāpārtrauc ģenētiski modificētu organismu izmantošana. 

 

67. 2.3.8.3. darba virziens. Jāizveido ļoti pārdomāta nodokļu politika sakarā ar starpību starp izmaksām, 
kas rodas, audzējot govis uz labklājību vērstā veidā, neizmantojot hormonus, un tādā veidā, kas nav 
vērsts uz labklājību.  

 

3. virziens. Kā pārorientēt mūsu ekonomiku un patēriņu (3.,11. un 12. 
apakšgrupa) 

3.1. apakšvirziens. Pārprodukcijas un pārmērīga patēriņa regulēšana (3. apakšgrupa) 

68. 2 darba virzienu grupēšana 

3.1.1.3. darba virziens. Rosināt patērētājus izmantot preces ilgāku laiku. Uz precēm vai veikalos 
vajadzētu sniegt informāciju par ražojumu kalpošanas laiku. 
3.1.2.3. darba virziens. Jāmaina patērētāju uzvedība un gaidas. Patērētājiem kopumā jāsamazina 
preču patēriņš. Patērētājiem ražojumi jālieto ilgāku laiku. Patērētājiem ražojumi ir jāremontē. 
Patērētājiem ražojumu atkritumi pareizi jāšķiro. Jāizmanto un jāievieš šķirošanas piramīda. Ne 
visam jābūt vienmēr pieejamam. 

 
69. 3.1.2.1. darba virziens. Ražotājiem ražošana būtu jāpielāgo tā, lai tiktu saražots tāds daudzums, kas 

balstās uz patērētāju pieprasījumu. Tas gan nebūtu jāattiecina uz pirmās nepieciešamības precēm, 
jo tām vienmēr vajadzētu būt pieejamām uzreiz. Ražotājiem jāatsakās no plānotā preču nolietojuma 
prakses. 
 

70. 3.1.2.4. darba virziens. Jāievieš iepakojuma depozīta sistēma, lai pudeles varētu izmantot atkārtoti. 
Tāpat atkārtoti jāizmanto arī jau saražotā plastmasa. 
 

71. 3.1.3.1. darba virziens. ES un valstu līmenī jāievieš pasākumi, kas ļaus ierobežot tādu ražojumu 
mārketingu, kuri rada kaitējumu videi. Tādām pašām prasībām būtu jāattiecas arī uz importētām 
precēm. 



 

2. paneļdiskusijas 3. sesija - 39 

Eiropas pilsoņu 3. paneļdiskusija “Klimata pārmaiņas un vide / veselība” 

 

 
72. 3.1.3.2. darba virziens. Mums būtu jāražo pašiem savi ražojumi un jānodrošina autonoma ražošana 

Eiropā. Ikvienam Eiropas reģionam/valstij būtu jāspecializējas jomā, kurā tai ir izcili sasniegumi, lai 
varam atbalstīt vietējo ražošanu un nodrošināt sinerģiju. Tādējādi varam pārbaudīt, vai ražotāji labāk 
ievēro ilgtspējīguma standartus. Tādējādi tiktu samazinātas emisijas, ko izraisa transportēšana ar 
autotransportu un kuģiem un kas parasti rodas, importējot preces no visas pasaules. 
 

73. 4 darba virzienu grupēšana 

3.1.4.2. darba virziens. Visā Eiropā vienlīdzīgi ražošanas standarti, kuros ievēro vides aizsardzības 
apsvērumus, lai VISIEM ražotājiem būtu pienākums šādus noteikumus ievērot. Ilgtspējības 
normas, ekoloģijas normas tirgū => jāpārbauda ražojumu atbilstība šīm normām. Nevajadzētu 
importēt ražojumus, kuri tām neatbilst. 
3.2.3.1. darba virziens. Būtu jāuzlabo uzraudzība un stingra kontrole, nosakot sankcijas 
ražotājiem, kuri neievēro Eiropas un valstu tiesību aktus. Vietējām varas iestādēm ir būtiska loma 
rūpniecībā piemēroto Eiropas un valsts līmeņa vides standartu īstenošanas uzraudzībā. 
3.3.1.6. darba virziens. Eiropas Savienībai jārada tādi normatīvie akti, kas ļauj labāk definēt to, 
kas ir vai nav nepieciešams un kas ir pirmās nepieciešamības un ilgtspējīga prece. 
4.2.2.3. darba virziens. Mainīt uzņēmumu rīcību un pārtraukt ražošanas modeļus, izmantojot 
pielāgotus normatīvos aktus. 

 
74. 3.1.4.3. darba virziens. Samazināt transportēšanas laiku: izstrādājumi jāpiegādā no ražotāja līdz 

patērētājam pēc iespējas ātrāk. Tādējādi var izvairīties arī no papildu iepakojuma. 
 

3.2. apakšvirziens. Atkritumu samazināšana 

75. 3.2.1.1. darba virziens. Ikvienam būtu jāmaksā par sevis radīto atkritumu daudzumu. Arī ražotāji 
jāmotivē izmantot mazāk iepakojuma, lai visu slogu neuzliktu uz galalietotāju. 
 

76. 3.2.1.2. darba virziens. Atkritumu pārstrāde un reciklēšana būtu jāveicina kā darbības, kas var radīt 
ieņēmumus uzņēmumiem. 
 

77. 3.2.2.1. darba virziens. Šī problēma būtu jāskata kā iespēja cilvēkiem, kas zaudējuši darbu, ar 
pārkvalifikācijas pasākumu palīdzību atrast labāku darbu. Aprites ekonomika ir labs risinājums tiem 
uzņēmumiem, kuri saskārušies ar ražošanas apjoma samazināšanu. 
 

78. 3.2.2.2. darba virziens. ES un valstu līmenī būtu jāievieš noteikumi, kas veicina mazāka un videi 
droša iepakojuma izmantošanu. Uz iepakojuma būtu jānorāda informācija par to, kā atkritumus var 
apsaimniekot pēc izstrādājuma lietošanas tā, lai tas nepiesārņotu vidi. 

3.3. apakšvirziens. Godīgi ražoti produkti, vienlīdzīga piekļuve un taisnīgs patēriņš 

79. 3.3.1.1. darba virziens. Veicināt un popularizēt ražošanas vietas maiņu, lai piedāvātu kvalitatīvus 
ražojumus. 
 

80. 3.3.1.2. darba virziens. Palielināt nodokļus par importētām un lētām modes precēm, lai novērstu 
lielus atkritumu apjomus. 
 

81. 3.3.1.3. darba virziens. Aizliegt pārdot tādus ražojumus, kas pārmērīgi piesārņo vidi (piem., 
plastmasas izstrādājumus). 
 

82. 3.3.1.5. darba virziens. Popularizēt un biežāk izvēlēties vietējos ražojumus. 
 

83. 3.3.2.1. darba virziens. ES jāveicina finansējums pētniecībai un inovācijām, lai šādi ilgtspējīgi 
izstrādājumi nonāktu tirdzniecībā. Tāpēc jāveicina sadarbība. 
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84. 3.3.2.2. darba virziens. Eiropas Savienībai jāorganizē konsultācijas ar pilsoņiem par pētniecības un 

inovācijas tēmu. 
 

85. 3.3.3.1. darba virziens. Veicināt informācijas kampaņas un līdzdalības procesus uzņēmumiem un par 
ilgtspējīgiem ražojumiem. 

 

4. virziens. Ceļā uz ilgtspējīgu nākotni 

4.1. apakšvirziens. Atjaunojamos energoresursus tagad 

86. 3 darba virzienu grupēšana 

4.1.1.1. darba virziens. ES būtu jārod jauni enerģijas ražošanas veidi, lai apmierinātu mūsu 
vajadzības nākotnē.   
4.1.4.1. darba virziens. ES būtu jāpārtrauc enerģijas ražošana no akmeņoglēm. 
4.1.2.1. darba virziens. ES būtu jāsamazina naftas, dabasgāzes un akmeņogļu izmantošanas 
apjomi. 

 
87. 4.1.1.3. darba virziens. ES būtu jāpalielina patlaban ražotās “labās, zaļās enerģijas”, piem., vēja 

enerģijas, izmantošana. 
 

88. 4.1.2.2. darba virziens. ES būtu arī jārīkojas, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu, piemēram, 
metāna, ozona u. c., emisijas. 
 

89. 3 darba virzienu grupēšana  

1.2.4.5. darba virziens. Veicināt pieaugušo izglītošanai paredzētos bezmaksas piedāvājumus par 
enerģijas taupīšanu, klimata pārmaiņām utt.; ja to nenodrošina valsts, tad jāpopularizē 
nevalstiskās organizācijas, kas piedāvā šādus bezmaksas kursus. 
4.1.1.2. darba virziens. ES būtu vairāk jāatbalsta izglītība un jauni amati tiem cilvēkiem, kas 
nodarbināti tradicionālajā enerģijas ražošanā. 
4.1.3.1. darba virziens. ES būtu vairāk jāiegulda privātā enerģijas patēriņa ieradumu un 
attieksmes maiņā Eiropas pilsoņu vidū. 

 
90. 2 darba virzienu grupēšana  

4.1.5.1. darba virziens. Risinājums varētu būt enerģijas ieguve no ūdeņraža. 
4.1.6.1. darba virziens. Varētu pētīt ūdeņradi kā alternatīvu, tajā varētu veikt investīcijas un vairāk 
izmantot kā jaunu enerģijas risinājumu. 

 
91. 4.1.6.2. darba virziens. Plaša mēroga enerģijas problēmu varētu atrisināt, veicot investīcijas daudzos 

mazos projektos. Investīcijas gan rūpniecībā, gan privātos mājokļos. 

4.2. apakšvirziens. Atbalsts pārmaiņām 

92. 4.2.1.1. darba virziens. ES jāpārliecinās, ka tirgus dalībniekiem ir iespēja regulāri tikties un vienam 
otru uzklausīt, lai izprastu atšķirīgās vajadzības attiecībā uz klimata pārmaiņām. Vajadzības gadījumā 
jāīsteno stingrāki un mazāk stingri pasākumi, lai izdarītu spiedienu uz kontinentiem, lai tie faktiski 
iesaistītos dialogā un censtos atrast kopīgu nostāju vienotā skatījumā uz klimata jautājumu. 
 

93. 4.2.1.2. darba virziens. Jāsamazina importēto preču apjoms no Ķīnas un ASV, vienlaikus ieviešot 
augstākus kvalitātes standartus, lai palīdzētu šīm valstīm. 
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94. 4.2.2.1. darba virziens. Piespiešana un atalgošana – lielajiem piesārņotājiem jāsaņem lieli naudas 
sodi un ar konsekventas klimata politikas palīdzību – subsīdijas. Uzņēmumiem, kuri rīkojas ilgtspējīgi 
un piekopj pareizu un ētisku attieksmi pret ilgtspējīgumu, var bez maksas (kā atalgojumu) piedāvāt 
izejmateriālus. 
 

95. 2 darba virzienu grupēšana 

4.2.3.1. darba virziens. Pilsoņiem pieejamajai informācijai (par klimatu, vidi, Zemi) jābūt 
pārredzamai un pārbaudītai. Eiropā visiem jāsaņem vienāda informācija bez politiskās cenzūras. 
4.2.3.2. darba virziens. Tādējādi tiek sasniegts un motivēts lielākais iespējamais cilvēku skaits. 
Būtu jāizmanto dažādi kanāli, lai sasniegtu un informētu pēc iespējas vairāk pilsoņu. To varētu 
darīt, izmantojot cenzūrai nepakļautus sociālos medijus, valsts līmeņa reklāmu, kā arī reliģiskus 
kanālus vai citas visaptverošas pilsoņiem pieejamas organizācijas. 

 

4.3. apakšvirziens. Videstīgs transports 

96. 2 darba virzienu grupēšana 

4.3.1.1. darba virziens.  ES jāveicina un jāoptimizē sabiedriskā transporta izmantošana lauku 
apvidos, investējot infrastruktūrā un uzlabojot šādu teritoriju saikni ar pilsētām (lai cilvēki varētu 
tikt uz darbu). Būtu jāparedz subsīdijas nepieciešamajai infrastruktūrai un pasažieriem (lai 
transports kļūtu lētāks, jo īpaši trūcīgākajiem cilvēkiem). Tāpat nepieciešams budžets, lai atbilstoši 
sadalītu līdzekļus starp lauku apvidiem un pilsētām. 
4.3.1.3. darba virziens. ES būtu jāuzlabo interneta savienojamība lauku apvidos, lai mazinātu 
vajadzību pēc transporta un novērstu to, ka šo apvidu iedzīvotājiem uz darbu vai mācībām pilsētā 
jādodas katru dienu.  

 
97. 4.3.1.2. darba virziens. Pirms jaunas transporta infrastruktūras izbūves būtu jāpielāgo neizmantota 

vecā infrastruktūra, kas jāizmanto jaunā veidā (piem., vecam dzelzceļam atrodot jaunu 
pielietojumu). Lai izveidotu jaunu sakaru un transporta infrastruktūru lauku apvidos, ir ļoti svarīgi 
ņemt vērā aizsargājamās teritorijas (aizsargājamās dabas teritorijas). Jaunā infrastruktūra nedrīkst 
kaitēt šīm aizsargājamajām teritorijām. 
 

98. 4.3.1.4. darba virziens. ES būtu jāveicina tādu koplietošanas darba centru (kopstrādes vietu) izveide 
lauku apvidos, kur cilvēki var strādāt netālu no mājām un kur ir labs interneta savienojums. 
 

99. 4.3.2.1. darba virziens. ES būtu jāveicina elektroautomobiļu iegāde, piedāvājot stimulus un 
uzlabojot šādiem automobiļiem paredzēto infrastruktūru. Būtu jānodrošina ilgs šo jauno (elektrisko, 
ūdeņraža u. c.) transportlīdzekļu dzīves cikls, lai optimizētu līdzekļu izlietojumu un novērstu pārāk 
daudz atkritumu, kas rodas, vecos transportlīdzekļus nomainot pret jauniem. Jāveicina pētniecība 
un izstrāde attiecībā uz šādiem ilgiem ražojumu aprites cikliem. Tāpat arī jāveicina veco 
transportlīdzekļu pārveide tā, lai tie būtu darbināmi ar jaunām sintētiskām degvielām, kas rada 
mazāku piesārņojumu (jo elektroautomobiļi ne vienmēr ir labākais ekoloģiskais risinājums). Būtu 
jāveicina nolietoto transportlīdzekļu reciklēšana, bet jauni, videi draudzīgāki transportlīdzekļi – būtu 
jāremontē un jāatjaunina.  
 

100. 3 darba virzienu grupēšana 

4.3.2.2. darba virziens. ES sauszemes pārvadājumi būtu jāaizstāj ar citu veidu transportu (vairāk 
jāizmanto dzelzceļš, ūdens transports un īsi jūras pārvadājumi, kā arī citi pārvadājumu veidi, 
piemēram, droni).  
4.3.5.1. darba virziens. ES būtu jāstiprina tiesību akti, kas kontrolē lidmašīnu un arī kruīza kuģu 
izmantošanu. 
 4.3.2.3. darba virziens. ES būtu jāmaina kruīzu kuģu energoavoti uz mazāk piesārņojošiem 
(atsakoties no fosilā kurināmā izmantošanas). 
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101.  4.3.2.4. darba virziens.  ES būtu vairāk jāatbalsta tādu sadarbīgu pieeju izmantošana kā privāto 
automobiļu koplietošana, piemēram, izmantojot sociālos tīklus. 
 

102. 4.3.4.2. darba virziens. ES būtu jāuzlabo pilsētu sabiedriskā transporta pārveide par elektrisko 
(piem., popularizējot tramvaju). 

 

5. virziens. Rūpes par visiem 

5.1. apakšvirziens. Veselības aprūpes stiprināšana 

103. 5.1.1.1. darba virziens. ES lielāka vispārējā budžeta daļa būtu jāatvēl kopīgiem pētniecības un 
izstrādes projektiem veselības, jo īpaši preventīvās medicīnas, jomā. 
 

104.  5.1.1.2. darba virziens. Jāsinhronizē ES pētniecība un tajā gūtie rezultāti jādara pieejami citām ES 
dalībvalstīm (atvērtā piekļuve visā ES). 
 

105.  5.1.2.1. darba virziens. Būtu jāpalielina medicīnas personāla kvotas. Vienlaikus attiecīgi būtu 
jāpalielina medicīnas darbinieku alga un jāsamazina darba stundu skaits (pakāpeniski, atkarībā no 
pieredzes utt.). 
 

106. 4 darba virzienu grupēšana 

5.1.2.2. darba virziens. Būtu jāatvieglo iespēja strādāt citās ES dalībvalstīs – ne tikai ārstu, bet visu 
veselības aprūpē nodarbināto kvalifikācijas būtu jāuzskata par līdzvērtīgām (kvalifikāciju atzīšana). 
Jāsinhronizē mācību metodes un tajās jāizmanto paraugprakse.  
5.1.3.1. darba virziens. Visās medicīniskās izglītības iestādēs vajadzētu būt vienādām mācību 
programmām.  
5.1.2.3. darba virziens. Jāpārliecinās, ka ES medicīniskās izglītības iestāžu absolventi nedodas uz 
ASV atšķirīgas samaksas un darba apstākļu dēļ. 
5.2.2.2. darba virziens. Jānodrošina veselības aprūpes speciālistu darba atzīšana (jāuzlabo darba 
apstākļi, jāveicina karjeras izaugsme, jāpanāk sociālā atzinība). Vienlīdzīgi noteikumi Eiropas 
līmenī (piemēram, darba stundu skaits). 

 
107. 5.1.3.2. darba virziens. Visā ES būtu jāpanāk vienāda ārstniecības procedūru kvalitāte un vienāda 

zāļu cena. 
 

108. 5.1.4.1. darba virziens.  ES vajadzētu būt vairāk kompetenču ceļā uz vienotu veselības aprūpes 
sistēmu, lai šāda sistēma būtu izdevīgāka, lētāka un ar optimālākiem risinājumiem. 
 

109. 5.1.5.1. darba virziens. ES pilsoņu medicīniskajām kartēm ārkārtas situācijās vajadzētu būt 
pieejamām medicīnas personālam citās ES dalībvalstīs. ES medicīniskajām kartēm vajadzētu būt 
kopīgām. 
 

110. 5.1.6.1. darba virziens. ES par prioritāti būtu jānosaka investīcijas sabiedrības veselības aprūpē un 
būtu jāsniedz papildu stimuli tiem, kuri jau strādā privātajā sektorā, lai arī pamata veselības aprūpe 
kļūtu konkurētspējīga. 
 

111. 5.1.7.1. darba virziens. Būtu regulāri jāorganizē apmācības, kas pielāgotas dažādu medicīnas 
speciālistu vajadzībām, lai nodrošinātu visa medicīnas personāla zināšanu atjaunināšanu. 
 

112. 5.1.8.1. darba virziens. Būtu jāvairo sadarbība un vienprātība par šo jomu starp ES dalībvalstīm. 
(maksājumu sistēma) 
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5.2. apakšvirziens. Plašāka izpratne par veselību 

113. 5.2.1.2. darba virziens. Jānodrošina, lai cilvēkiem ar fiziskās veselības problēmām būtu vairāk 
iespēju šo tēmu apspriest ar veselības jomas speciālistiem. 
 

114. 5 darba virzienu grupēšana  

5.2.1.4. darba virziens. Būtu jānodrošina, ka uzņēmumiem ir vairāk zināšanu un informācijas par 
to nozīmi darbinieku garīgajā veselībā. Uzņēmumi būtu jāmudina un jāatbalsta, lai tie šim 
jautājumam pievērstos nopietnāk. Piemēram, jāizmanto (5.2.1.3. darba virzienā paredzētā) 
Veselības nedēļa.  
5.2.3.1. darba virziens. Izglītot, pārliecināt un informēt sabiedrību, lai mazinātu aizspriedumus. 
5.2.3.2. darba virziens. Izmantot izglītību, lai skaidrotu, ka garīgās veselības problēmas ir līdzīgas 
citām veselības problēmām. 
5.2.6.1. darba virziens. Padziļināt zināšanas par garīgo veselību tiem, kuri strādā ar pacientiem un 
attiecīgajā kopienā (skolās, policijas iestādēs, veselības sektorā, uzņēmumos, pašvaldībās). 
5.3.2.1. darba virziens. Padarīt par normālu psiholoģisko ārstēšanu (piem., netiek atklāti runāts 
par psihiskajām slimībām un par vajadzību tās ārstēt). Ir svarīgi saprast, ka vizīte pie psihologa ir 
normāla vajadzība ikvienam. Skolās mācīt filozofiju, kā arī loģisko un kritisko domāšanu. Tādējādi 
cilvēkiem būs labāka garīgā veselība. 

 
115.  5.2.2.1. darba virziens. Piešķirt līdzekļus iestādēm, kas atbalsta cilvēkus ar veselības problēmām. 

 
116.  2 darba virzienu grupēšana  

5.2.4.1. darba virziens. Samazināt nodokļus sieviešu higiēnas precēm.  
5.3.3.1. darba virziens.  Atcelt PVN sieviešu higiēnas precēm. 

 
117. 5.2.4.2. darba virziens. Vairot bērnu un jauniešu informētību par bioloģisko, garīgo un seksuālo 

veselību. 
 

118. 5.2.4.3. darba virziens. Labas idejas/risinājumi/prakse būtu jāievieš citās dalībvalstīs. Jāizpēta, kā 
praksē īstenot šādu apmaiņu ar informāciju par diskrimināciju seksuālās, reproduktīvās un sieviešu 
veselības jomā.  
 

119. 2 darba virzienu grupēšana  

5.2.5.1. darba virziens. Ar valsts stimulu palīdzību aktīvi veicināt sporta nodarbības. 
5.3.2.4. darba virziens. Palielināt sporta stundu laiku skolās, lai vairotu skolēnu aktivitāti (piem., 
uzlabotu garīgo veselību, mazinātu aptaukošanos utt.). Mudināt vecākus biežāk kopā ar bērniem 
doties dabā. Fiziskās nodarbības var tikt veicinātas arī ar ilgtspējīgām mobilitātes programmām 
(piem., Portugālē tiek stimulēta ilgtspējīgāka mobilitāte, kas veicina pārvietošanos ar velosipēdu 
un kājām). 

 
120. 5.2.7.1. darba virziens. Noorganizēt Eiropas konkursu, kurā tiek parādītas valstu paraugprakses 

garīgās veselības jomā (demonstrēšanai ministriem vai parlamenta deputātiem). 

5.3. apakšvirziens. Visiem vienāda piekļuve veselības aprūpei 

121. 3 darba virzienu grupēšana 

5.3.1.1. darba virziens. Paplašināt mutes dobuma aprūpes nodrošinājumu, ko sniedz valsts 
sistēma (piem., Spānijā valsts nodrošinātā veselības aprūpe mutes dobuma aprūpes jomā ir ļoti 
ierobežota). 
5.3.1.2. darba virziens. Izveidot finanšu palīdzības instrumentus, lai nodrošinātu mutes dobuma 
aprūpes pieejamību un samazinātu veselības aprūpes izmaksas. Veicināt Eiropas līmeņa 
subsīdijas, lai garantētu kvalitatīvu zobu aprūpi, jo īpaši personām līdz 18 gadu vecumam 
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(piemēram, Austrija personām līdz 18 gadu vecumam sedz ortodontijas izmaksas). 
5.3.1.3. darba virziens. Uzlabot profilakses politiku zobārstniecības jomā. Noteikt minimālos 
zobārstniecības standartus visā ES. Būtu jānodrošina, ka zobu aprūpes profilaktiskie pasākumi 
skolās ir bez maksas. (Piemēram, Vācija atbalsta profilakses programmas: 1) zobārsts apmeklē 
skolas un 2) tiek rosināts reizi gadā apmeklēt zobārstu. Tomēr maksa par šādu apmeklējumu ir 
80 EUR, un ne visas ģimenes to var atļauties. ) 

 
122. 5.3.2.3. darba virziens. Skolēniem un pieaugušajiem izskaidrot problēmas, kas saistītas ar zāļu 

patvaļīgu lietošanu. 
 

123. 5.3.2.5. darba virziens. Gan pieaugušos, gan skolēnus apmācīt, kā sniedzama pirmā palīdzība un kā 
veicama kardiopulmonālā reanimācija. Papildus apmācībām ir svarīgi, lai sabiedriskās vietās būtu 
pieejami defibrilatori. 
 

124. 5.3.3.2. darba virziens. Veselības politikā jāatzīst, ka sievietēm un vīriešiem bioloģisko atšķirību un 
dzimuma lomu dēļ ir atšķirīgas vajadzības, šķēršļi un iespējas saņemt veselības aprūpi. Jāpievēršas 
arī LGTBIQ kopienas vajadzībām ( īpaši LGTBIQ jauniešu kopienas vajadzībām, jo jaunieši atrodas 
identitātes veidošanas procesā un viņiem vajadzīgs vairāk atbalsta). Veicināt īpašus LGTBIQ tiesību 
aktus (piemēram, Transaragonas likumu: ir izveidota dzimtes identitātes veidošanas nodaļa, kas 
sniedz psiholoģisku palīdzību un atbalstu visā pārveides procesā. Aragonā ir arī LGTBIQ likums. Abus 
var izmantot par piemēru citiem reģioniem). 

 
125. 5.3.4.1. darba virziens. Uzlabot apmācību un nodrošināt vairāk līdzekļu trešā sektora struktūrām un 

sociālajiem dienestiem, kuri sazinās ar cilvēkiem, kam ir mazāk līdzekļu (piem., ar cilvēkiem, kuri 
nerūpējas par savu higiēnu vai piekopj neveselīgus ēšanas paradumus, jo viņiem nav informācijas 
vai līdzekļu, lai tos mainītu). Bezpajumtniekiem nav piekļuves medicīniskai aprūpei, daudzi kautrējas 
doties pie ārsta. NVO var sazināties ar šiem bezpajumtniekiem un neaizsargātajām sabiedrības 
grupām organizēt ārsta apmeklējumus.  
 

126. 5.3.4.2. darba virziens. Iekļaut ģimenes skolu izstrādātajos izglītības plānos, lai arī tās atbalstītu 
veselības izglītības ieradumus, kas tiek popularizēti skolās. 
 

127. 5.3.5.1. darba virziens. Izstrādāt rīkus, kas ļauj uzlabot aprūpes personāla darbu (piemēram, balss 
lietotnes, proti, cilvēks var sazināties ar lietotni, un ierunātais nonāk sistēmā, kura aprūpes 
personālam sniedz rakstisku konsultāciju un atbrīvo no vajadzības rakstīt). 
 

128. 2 darba virzienu grupēšana  

5.3.6.1. darba virziens. ES visās ES valstīs būtu jāievieš sabiedrības veselības pamataprūpe 
(funkcionālie aspekti, bet ne estētiskie aspekti). Tai vajadzētu būt pieejamai ne vien attiecīgās 
valsts iedzīvotājiem, bet arī iebraucējiem vai cilvēkiem no citām valstīm. 
5.3.7.1. darba virziens. Nodrošināt medicīnisko aprūpi bezpajumtniekiem un imigrantiem (piem., 
ir NVO, kas nodrošina privātu aprūpi, un šādas iniciatīvas ir jāveicina). 

 
129. 5.3.7.2. darba virziens. Līguma par Eiropas Savienību 3. pantā iekļaut šādus aspektus: veselība, 

cilvēka cieņa un tiesības uz personas neaizskaramību. Cilvēka cieņa ir daļa cilvēka veselības (piem., 
Spānijas Konstitūcijas 15. pantā iekļautas “tiesības uz dzīvību un uz fizisku un morālu neaizskaramību 
bez jebkāda veida pakļaušanas spīdzināšanai vai nehumāniem vai degradējošiem sodiem vai 
attieksmei”). 
 

130. 5.3.8.1. darba virziens. Analizēt privātās veselības aprūpes sistēmas ieguvumus un kaitējumu 
(piemēram, lai noskaidrotu, cik lielā mērā privātās sistēmas atbalstīšana samazina ieguldījumus 
sabiedriskajos pakalpojumos, cik lielā mērā tā ir diskriminējoša utt.) (piemēram, Vācijā ir privātā 
apdrošināšana un valsts veselības aprūpe. Ne vienmēr privātā veselības aprūpe ir labāka. Ja esat 
šādas sistēmas dalībnieks, jums jāmaksā par pārbaudēm, kuras ne vienmēr var būt vajadzīgas).  
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