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Ievads 

Konference par Eiropas nākotni ir līdz šim nepieredzēts pilsoņu līdzdalības pasākums, kas ļauj 

apspriesties ar 27 Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, lai viņi atkal nonāktu to lēmumu centrā, kas 

tiks pieņemti turpmākajos gados un desmitgadēs. Tādējādi ES iedzīvotāji tiek aicināti paust savu 

viedokli, ierosinot izmaiņas un kārtību konkrētām darbībām, kas ļaus Eiropai noteikt jaunus mērķus un 

risināt globālos izaicinājumus, ar kuriem tā saskaras šobrīd. 

Francijas valdība atbalsta Konferences par Eiropas nākotni triju prezidentvalstu iniciatīvas, jo īpaši 

mudinot savus pilsoņus sniegt būtisku ieguldījumu tiešsaistes platformā un organizēt pasākumus visā 

valstī. 

Līdztekus minētajām Eiropas iniciatīvām valdība vēlējās īstenot līdzdalības pasākumu valsts līmenī. 

Ar Ministrijas, kas atbild par attiecībām ar parlamentu un pilsoņu līdzdalību (MRPCC), atbalstu un 

ņemot vērā Starpministriju centra pilsoņu līdzdalībai (CIPC) pieredzi, Eiropas lietu un Ārlietu ministrija 

(MEAE) organizēja pilsoņu pasākumu, pamatojoties uz spēcīgiem metodoloģiskiem principiem (sk. 

turpmāk "Saistības un metodoloģiskie principi"). Īstenojot pasākumu, MEAE izmantoja konsorciju 

izpildītāju, kurš aptvēra Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques un Harris Interactive. 

Reģionālajām prefektūrām bija svarīga loma 18 konferenču organizēšanā visā valstī. 

Šīs apspriešanas ietvaros dalībniekiem tika uzdots tikai viens jautājums: "Kādas pārmaiņas jūs, kā 

Francijas pilsoņi, vēlaties Eiropai?" “(sk. IV pielikumu "Dalības pilnvaras"). 
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Šis nacionālais pasākums notika 18 reģionālo konferenču veidā 13 lielpilsētu reģionos un piecos 

Francijas aizjūras reģionos, kas notika trīs nedēļas nogalēs 2021. gada septembrī un oktobrī, un katrā no 

tām pulcējās 30 līdz 50 pilsoņi, kas izraudzīti izlozes rezultātā (kopā 746). Šo 18 reģionālo 

paneļdiskusiju sintēze tika sagatavota valsts mēroga konferencē, kas no 2021. gada 15. līdz 17. oktobrim 

notika Ekonomikas, sociālo lietu un vides padomē (EESK Parīzē) un kurā piedalījās 98 brīvprātīgie 

iedzīvotāji no reģionālo konferenču dalībniekiem. 

Turklāt, lai izceltu Francijas jauniešu balsi pirms Eiropas Jaunatnes gada 2022, Eiropas lietu un Ārlietu 

ministrija sadarbībā ar Make.org organizēja tiešsaistes apspriešanos ar nosaukumu "Vārds jauniešiem". 

Vairāk nekā 50 000 jauniešu vecumā no 15 līdz 35 gadiem izteica savas idejas un prioritātes attiecībā uz 

Eiropu 2035. gadā. 

Šajā ziņojumā ir izklāstīti abu valdības rīkoto apspriežu galvenie rezultāti. 

Apspriešanās metodika 

Reģionālajās konferencēs piedalījās pilsoņi, kurus izraudzījās gan pēc nejaušības principa, izmantojot 

viņu tālruņa numurus, gan veicot mērķtiecīgu profilu atlasi, lai izveidotu paneļdiskusiju, kas pēc iespējas 

labāk atspoguļo katras teritorijas daudzveidību. 

Reģionālo paneļdiskusiju laikā dalībnieki uzstājās gan grupu darba laikā, kas apvienoja 6–8 pilsoņus 

kopā ar koordinatoru, gan prezentācijas laikā plenārsēdē. Eksperti piedalījās pārdomu laikā, lai atbildētu 

uz pilsoņu jautājumiem un paskaidrotu, vienlaikus nodrošinot neitrālu nostāju. 
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Vispirms iedzīvotāji tika aicināti apspriest savu pašreizējo izpratni par Eiropu. Pēc tam grupā un pēc tam 

plenārsēdē viņi izteica savas vēlmes attiecībā uz Eiropu 2035. gadā. Šīs diskusijas ļāva noteikt 3 līdz 8 

vēlmes katrā reģionā. Attiecībā uz katru no šīm vēlmēm iedzīvotāji formulēja pārmaiņas, ko viņi 

uzskata par vajadzīgām, lai sasniegtu vēlamo Eiropu, un pēc tam tās papildināja ar konkrētiem 

priekšlikumiem, kas jāīsteno. Šā procesa rezultātā valsts līmenī kopumā tika apkopotas 515 pārmaiņas un 

1301 konkrēts priekšlikums. 

Katras reģionālās konferences rezultātā tika sagatavots reģionālais kopsavilkuma ziņojums, kas tika 

iesniegts visiem dalībniekiem pirms valsts mēroga konferences. 

Valsts mēroga kopsavilkuma konference pulcēja 98 iedzīvotājus, kas tika izraudzīti no 18 reģionālo 

konferenču dalībnieku vidus. Lai nodrošinātu nacionālās paneļdiskusijas dažādību, 6 pilsoņi tika 

izraudzīti no Francijas un Reinjonas reģionālo konferenču brīvprātīgajiem un 4 pilsoņi no aizjūras 

konferencēm, ievērojot paritāti un vecuma dažādību katrā reģionālajā izlozē (sk. II pielikumu). 

Gatavojoties valsts mēroga konferencei, reģionālajās konferencēs konstatētās 515 pārmaiņas tika 

analizētas un apkopotas, kad to pamatā esošais nodoms izrādījās līdzīgs vai tuvs, veidojot 14 pārmaiņu 

grupas, kas atspoguļo kopīgu vēlmi Eiropai (sk. 6. daļu). Šīs 14 vēlmes attiecībā uz Eiropu bija pamats 

98 valsts mēroga konferences dalībnieku darbam, kuras uzdevums bija bagātināt reģionos veikto darbu 

un ar aptuveni 20 ekspertu palīdzību salīdzināt vēlmes Eiropai, pārmaiņas un priekšlikumus, lai izveidotu 

prioritāro pārmaiņu sarakstu. Katra grupa visbeidzot izvēlējās 3 galvenās pārmaiņas, no kurām pirmā tika 

nodota balsošanai visiem 98 pilsoņiem, tādējādi nosakot 14 prioritāro pārmaiņu galīgo sarakstu. Minētās 

konferences darbs ir apkopots kopsavilkuma ziņojumā. 
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Sadarbībā ar Make.org rīkotā tiešsaistes apspriešanās "Vārds jauniešiem" notika no 2021. gada maija līdz 

jūlijam. Tajā piedalījās vairāk nekā 50 000 dalībnieku, un tie iesniedza gandrīz 3000 priekšlikumus 

Eiropai. Pamatojoties uz visu jauno pilsoņu reakciju, varēja identificēt 35 galvenās idejas, no kurām 

22 bija plaši atbalstītas un 13 – dalībnieku vidū vērtētas pretrunīgi (sk. 11. daļu). 

Izejas punkts un pēcpārbaudes pienākums 

Šo ziņojumu pilsoņi iesniegs valdībai 2021. gada 29. novembrī, klātesot Francijas ievēlētajiem 

Konferences par Eiropas nākotni plenārsēdes locekļiem. Ar to iepazīstinās konferences prezidentvalstu 

trijotni Francijas prezidentūras laikā Eiropas Savienības Padomē. 

EESK rīkotās valsts mēroga kopsavilkuma konferences noslēgumā, lai atbildētu uz izraudzīto iedzīvotāju 

lielajām cerībām, tika izveidota pilsoņu uzraudzības komiteja, kas īsteno dalībnieku tiesības sekot līdzi. 

Šī komiteja, kuras sastāvā ir 15 locekļi — 14 reģionālo konferenču pārstāvji un apspriešanās "Vārds 

jauniešiem" pārstāvis — būs atbildīga par iedzīvotāju informēšanu par viņu priekšlikumu turpmāko 

virzību. Katrā konferences plenārsēdes sanāksmē viens uzraudzības komitejas loceklis piedalīsies kā 

Francijas pārstāvis, lai uzsvērtu šajā ziņojumā izklāstītos priekšlikumus, vienlaikus veidojot kopēju 

nostāju ar visiem Eiropas iedzīvotāju pārstāvjiem. 

Visi Francijas apspriešanas dokumenti būs publiski pieejami un būs pieejami visiem Francijas valsts 

pilsoņu līdzdalības platformā: līdzdalības pilnvaras, reģionālie kopsavilkumi, valsts sintēze, galvotāju 

ziņojums un galīgais ziņojums. 
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Galveno rezultātu izklāsts 
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Reģionālo konferenču paneļdiskusiju izklāsts 
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Saistības un metodoloģiskie principi 
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a. Valsts saistības līdzdalības demokrātijas jomā 

Francijas dalība Konferencē par Eiropas nākotni atbilst valsts saistībām attiecībā uz līdzdalības 

demokrātiju, kuru pamatā ir trīs principi: pārredzamība, neitralitāte un pēcpārbaudes pienākums. 

Līdzdalības pieeja uzliek organizatoram pienākumu ievērot stingru metodoloģiju. Pilsoņu līdzdalības 

metodei ir jāļauj pilsoņiem piedalīties pēc iespējas labākos apstākļos un brīvi un pamatoti paust savu 

viedokli. 

Pārredzamība 

Konferences organizēšanas grupa ir apņēmusies darīt pieejamu iedzīvotājiem visu informāciju par 

apspriešanos; 

• satvars, kurā notiek apspriešanās; 

• saistības pret iedzīvotājiem; 

• apspriešanās mērķi; 

• apspriešanās rezultāti. 

Konferences par Eiropas nākotni metodoloģija tika izveidota ar pastāvīgu mērķi nodrošināt procesa 

pārredzamību iedzīvotājiem. Tika skaidri izklāstīta metodika, kā izraudzīties pilsoņus ar izlozes 

palīdzību, metodoloģiskie principi un attieksme pret pilsoņu pausto viedokli. Konferences noslēgumā 

dalībnieki pa e-pastu saņēma arī savas reģionālās konferences kopsavilkumu. Turklāt visi darba un 

izbraukšanas dokumenti tiks publiskoti pasākuma beigās pilsoņu līdzdalības valsts platformā 1. 

  

                                                

1 www.participation-citoyenne.gouv.fr 

http://www.participation-citoyenne.gouv.fr/
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Neitralitāte 

Apspriešanās laikā organizētāju grupai ir jānodrošina, lai tā paliktu neitrāla, veicinot apmaiņu un 

sagatavojot kopsavilkumus, kuros izklāstīti rezultāti. Pasākuma dalībniekiem — koordinatoriem, 

moderatoriem un ekspertiem – nevajadzētu izteikt savu viedokli vai censties virzīt debates subjektīvi. 

Neitralitātes mērķis tika sasniegts visos šīs apspriešanās izstrādes posmos, jo īpaši nodrošinot objektīvu 

dalībnieku atlasi, pilnīgu brīvību debatēs un to, ka pasūtītājs vai ieinteresētās personas neietekmē 

iedzīvotāju viedokli. Šī neitralitātes prasība izpaudās kā objektīvs un pārredzams dalībnieku 

izraudzīšanas process, konsekventi metodoloģiski principi (apgrieztā zinātība, debašu tematiskā tvēruma 

neierobežošana) un īpaša uzmanība pievērsta dažādu runātāju (koordinatoru, moderatoru, ekspertu) 

nostājai. Visbeidzot, organizētāju grupa nodrošināja, ka visas uzstāšanās tiek augstu novērtētas un ka 

netiek veikta pilsoņu priekšlikumu filtrēšana. 

Trīs galvotāju kolēģija, ko ieceļ Nacionālās asamblejas un Eiropas Parlamenta priekšsēdētāji un 

valdība, arī nodrošināja, ka tiek pausti un ņemti vērā visi viedokļi. 

Pēcpārbaudes pienākums 

Pilsoņiem – neatkarīgi no tā, vai viņi ir vai nav piedalījušies apspriešanā, – ir tiesības saņemt informāciju 

par to, kas ir atlasīts saistībā ar viņu priekšlikumiem un no tiem izrietošajiem atzinumiem, un kādu 

iemeslu dēļ tas ir darīts. Tas ir pēcpārbaudes pienākums. 
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Starpministriju centrs pilsoņu līdzdalībai (CIPC) un Starpministriju Publiskās pārveides direktorāts 

(DITP) to definē kā publiskā lēmumu pieņēmēja apņemšanos sniegt iedzīvotājiem skaidru un salasāmu 

atbildi par apspriešanā paredzētiem turpmākiem pasākumiem. Konkrēti, pēcpārbaudes pienākums paredz, 

ka atkal notiek vēršanās pie iedzīvotājiem, lai izskaidrotu, kā viņu ieguldījums tiek ņemts vērā un kā tas 

ietekmē administrācijas lēmumus un praksi. 

Valdība ir uzņēmusies šo pēcpārbaudes pienākumu saistībā ar Konferenci par Eiropas nākotni un valsts 

mēroga konferences beigās ir paziņojusi par vērienīgu turpmāko pasākumu mehānismu, kas aprakstīts šā 

ziņojuma nākamajā daļā (sk. "Metodoloģiskie principi"). 
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b. Metodoloģiskie principi 

Minētās trīs valsts saistības tika īstenotas apspriežu metodoloģijā kā septiņi spēcīgi metodoloģiskie 

principi. 

1. Teritorializācija un tuvums 

Konferences par Eiropas nākotni nacionālā daļa ietvēra 18 reģionālās konferences – 13 lielpilsētu 

reģionos un piecos Francijas aizjūras reģionos –, kam sekoja valsts mēroga konference Parīzē. Lai 

tuvinātos iedzīvotājiem un uzzinātu viņu viedokli, tika nolemts organizēt paneļdiskusijas vietējā 

līmenī. Pateicoties šim principam, apspriešanās bija daudzpusīga, parādot vienprātības un nesaskaņas 

starp teritorijām par dažādiem tematiem. 

2. Iedzīvotāju profilu dažādība un izraudzīšana izlozes kārtībā 

Pirms procesa tika izvirzīts mērķis izraudzīties 50 pilsoņus katrai reģionālajai konferencei, izņemot 

aizjūras konferences Martinikā, Majotā, Gvadelupā un Gajānā, kurās katrā bija no 30 līdz 40 pilsoņiem, 

un Lielo Austrumu reģiona konferenci, kurā piedalījās arī 5 Vācijas pilsoņi no trim pierobežas zemēm. 

Izmantojot tālruņu numurus, kas ģenerēti pēc nejaušības principa, tika izraudzīti pilsoņi, kurus 

uzaicināja piedalīties reģionālajās konferencēs. 

Lai varētu tikt izlozēti, izraudzītajiem pilsoņiem bija jābūt vecākiem par 18 gadiem un jābūt Francijas 

pilsoņiem vai pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kas likumīgi uzturas valstī. Katrai reģionālajai pilsoņu 

paneļdiskusijai bija jāpārstāv reģionālo iedzīvotāju daudzveidība un jāapvieno dažādie viedokļi par 

Eiropu. Konkrētā metode, kā notika izraudzīšana izlozes kārtībā, ir izklāstīta II pielikumā. 

3. Procesa pārredzamība 

Kolēģija triju galvotāju sastāvā, ko iecēla Eiropas lietu valsts sekretārs, Nacionālās asamblejas 

priekšsēdētājs un Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs, sekoja līdzi visam procesam, lai nodrošinātu tā 

neitralitāti un pareizību. Galvotāji jo īpaši uzraudzīja pēc nejaušības principa atlasītu pilsoņu 

izraudzīšanas patiesumu, sniedza ieteikumus ekspertu atlasei un, ierodoties debatēs, pārliecinājās par to 

pareizu norisi. Pasākuma noslēgumā galvotāji publiskos savu viedokli par apspriešanos. Minētais 

dokuments būs pieejams tiešsaistē pilsoņu līdzdalības valsts platformā. 

Pilsoņu līdzdalības valsts platformā publicēs arī astoņpadsmit reģionālo konferenču kopsavilkumus, visu 

reģionālajās konferencēs izteikto pārmaiņu apkopojuma dokumentu, valsts mēroga konferences 

kopsavilkumu un valdībai iesniegto galīgo ziņojumu. 
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4. Atklātas debates, neuzspiežot tematus 

Saistībā ar šo valsts mēroga apspriešanos dalībniekiem tika uzdots tikai viens jautājums: "Kādas 

pārmaiņas jūs, kā Francijas pilsoņi, vēlaties Eiropai? " 

Pateicoties ieviestajam procesam un metodikai, iedzīvotāji paši varēja izlemt par vēlamo pārmaiņu 

iekļaušanu darba kārtībā, bez ierobežojumiem ar konkrētu tēmu vai iepriekšēju normatīvo regulējumu. 

Tādējādi vēlme bija ļaut reģionālo konferenču iedzīvotājiem izmantot pilnīgu brīvību jautājumos, ko viņi 

vēlas apspriest. Eiropas lietu un Ārlietu ministrija attiecībā uz valsts komponentu Konferencē par Eiropas 

nākotni ir nolēmusi izstrādāt papildinošu pieeju Eiropas pasākumam, kas izvērsta ap deviņiem tematiem: 

klimata pārmaiņas un vide; veselība; spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība; ES 

pasaulē; vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība; digitālā pārveide; Eiropas demokrātija; migrācija; 

izglītība, kultūra, jaunatne un sports; citas idejas 2. 

Tādējādi reģionālo konferenču viedokļu apmaiņas tematus noteica paši pilsoņi, nevis pasākuma 

organizators. 

5. Apgrieztā zinātība 

Lai pēc iespējas mazāk ietekmētu vēlmju Eiropai apzināšanas procesa dalībniekus, tika nolemts nevis 

sniegt iepriekšēju informāciju vai zinātību (piemēram, par pašreizējo Eiropas Savienības projektu, tās 

kompetenci vai iestāžu darbību), bet gan sākt ar pašu pilsoņu jautājumiem. Šā metodoloģiskā principa 

pamatā ir "apgriezto zināšanu" princips, saskaņā ar kuru kolektīvas pārdomas balstās uz pilsoņu 

pieredzi un viedokļiem, kuri pēc tam iztaujā ekspertus, lai izvērstu savas diskusijas un nostiprinātu savas 

darba hipotēzes. 

Lai sasniegtu šo mērķi, dažādos reģionos tika mobilizēti eksperti (vidēji trīs), jo īpaši no attiecīgo 

reģionu akadēmiskajām aprindām un Europe Direct informācijas centriem. Eksperti piedalījās sestdienās 

un svētdienās, lai atbildētu uz pilsoņu jautājumiem, uzstājoties tikai pēc viņu lūguma. Bija pieejami arī 

faktu pārbaudītāji (fact checkers), lai ātri pārbaudītu pilsoņu uzdotos faktiskos jautājumus. 

EESK rīkotajā valsts kopsavilkuma konferencē darba grupās piedalījās 19 augsta līmeņa eksperti no 

akadēmiskajām aprindām, ideju laboratorijām un diplomātiskajām struktūrām. Šie eksperti visu nedēļas 

nogali palīdzēja grupai, ļaujot tai padziļināt reģionos izteiktās vēlamās pārmaiņas. 

  

                                                

2 https://futureu.europa.eu/processes?locale=fr 

https://futureu.europa.eu/processes?locale=fr
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6. Koleģialitāte un elastīga pārvaldība 

Visu procesu kopīgi veidoja Eiropas lietu un Ārlietu ministrija (MEAE), kurai ar līdzdalības stratēģiju 

palīdzēja Starpministriju Publiskās pārveides direktorāta (DITP) starpministriju Pilsoņu līdzdalības 

centrs (ICPC) un Ministrija, kas atbildīga par attiecībām ar parlamentu un pilsoņu līdzdalību (MRPC). 

Konsorcijs izpildītājs, kuru veido Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques un Harris Interactive, 

īstenoja pasākumu attiecībā uz procesa vadību, konferenču vadīšanu, pilsoņu izraudzīšanu un ziņojumu 

un kopsavilkumu sagatavošanu, un sadarbībā ar reģionālajām prefektūrām attiecībā uz reģionālo 

konferenču vietējo organizēšanu. 

Tika izveidota īpaša pārvaldība, kuras pamatā ir MEAE vadīta projekta grupa, kas apvieno CPIC, 

MRPC un konsorciju izpildītāju. 

7. Pēcpārbaudes pienākums un sasaiste ar Eiropas mēroga pasākumu 

Valsts mēroga konferencē tika paziņoti vairāki elementi, kuri veido pēcpārbaudes pienākumu, kas 

saistībā ar Konferences par Eiropas nākotni pasākumu ir jāīsteno Francijas iestādēm: 

- Pārredzamā un pieejamā veidā darīt pieejamu visu informāciju par pasākumu, šo dokumentu 

un reģionālo un nacionālo konferenču kopsavilkuma ziņojumus, izmantojot jauno platformu 

iedzīvotāju līdzdalībai, kas izveidota saistībā ar nodošanu valdībai; 

- 2021. gada novembrī organizēt pasākumu, kurā Konferences par Eiropas nākotni nacionālās 

daļas noslēguma ziņojumu nodod valdībai; 

- Pilsoņu uzraudzības komitejas izveide, lai nodrošinātu, ka turpmākie pasākumi atbilst 

iesniegtajiem priekšlikumiem. Komitejas sastāvā būs 15 iedzīvotāji, tostarp 14 dalībnieki no 

reģionālām konferencēm un viens dalībnieks no apspriešanas "Vārds jauniešiem"; 

- Francijas pienesuma Konferencei par Eiropas nākotni nodošana Eiropas iestādēm 

2022. gada janvārī; 
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Francijas pilsoņu priekšlikumi tiks nodoti dalībvalstu un Eiropas iestāžu kopīgai apspriešanai. Francijai, 

kas 2022. gada pirmajā pusē būs Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts, būs jāpauž savu pilsoņu 

viedoklis, vienlaikus strādājot pie tā, lai izstrādātu kopēju nostāju visā kontinentā. 
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Pirmā daļa: iepazīstināšana ar reģionālo konferenču par 

Eiropas nākotni rezultātiem 

Katrā no 18 reģionālajām konferencēm pilsoņi – vispirms katrs atsevišķi un pēc tam kā grupa – izteica 

savas vēlmes attiecībā uz Eiropu 2035. gadā. Katrā reģionā tika izveidotas 3 līdz 8 vēlmju grupas, kas 

kopumā visā Francijā veidoja 101 vēlmi attiecībā uz Eiropu. Pēc tam iedzīvotāji formulēja 

pārmaiņas, ko viņi uzskata par vajadzīgām, lai sasniegtu vēlamo Eiropu, un tās papildināja ar konkrētām 

darbībām, kas jāīsteno. Šā procesa rezultātā Francijā kopumā tika apkopotas 515 pārmaiņas un 

1301 konkrētas darbības. 

Nedēļās starp reģionālajām konferencēm un valsts mēroga konferenci projekta komanda veica 515 

pārmaiņu sadalīšanu saskaņotās grupās. Visas reģionos izteiktās pārmaiņas tika analizētas leksikoloģiski 

un satuvinātas, ja to pamatā esošais nodoms šķita līdzīgs vai tuvs, lai valsts mēroga konferencei izveidotu 

darba grupas ar kopīgu vēlmi Eiropai. Visbeidzot, reģionos konstatētās pārmaiņas tika apvienotas 

14 atšķirīgās vēlmēs attiecībā uz Eiropu. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Pilsoņu pienesums Konferencei par Eiropas nākotni 20 

a. 14 vēlmes attiecībā uz Eiropu 

Katras reģionālās konferences beigās pilsoņi, kas piedalījās, balsoja, lai paustu atbalstu pārmaiņām, ko 

konstatējušas dažādas darba grupas. 

Pamatojoties uz sagrupēšanu, kas veikta pirms Valsts mēroga kopsavilkuma konferences, pateicoties 

katrā reģionā veiktam balsojumam par pārmaiņām, ir iespējams noteikt, kādas ir vēlmes attiecībā uz 

Eiropu, kas ir vispopulārākās iedzīvotāju vidū. Tādējādi vēlmes "Eiropa, kas izvirza izglītību 

priekšplānā" un "tuvāka un pieejamāka Eiropa" tika plaši atzinīgi novērtētas, un reģionālajās 

konferencēs vidēji 56 % iedzīvotāju atbalstīja pārmaiņas. 

 

Vēlmju attiecībā uz Eiropu sarindošana pēc popularitātes līmeņa 
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b. Iepazīstināšana ar valsts mēroga konferences 14 prioritārajām pārmaiņām 

Valsts mēroga kopsavilkuma konferencē 100 iesaistītie pilsoņi strādāja pie vienas no 14 izveidotajām 

vēlmju grupām. Darba beigās, lai iepazīstinātu ar savu vēlmi Eiropai, katra grupa izvēlējās vienu 

prioritāro pārmaiņu, kas jāīsteno līdz 2035. gadam. Pēc tam šīs 14 prioritārās pārmaiņas tika 

ierosinātas 100 pilsoņu balsošanai valsts mēroga konferences pēdējā dienā. Šā balsojuma rezultāti ir 

izklāstīti turpmāk, dilstošā secībā atkarībā no balsu skaita, kas iegūts par katru pārmaiņu. 

Pārmaiņa, kas ieguva visvairāk balsu no 100 pilsoņiem valsts mēroga konferencē, ir "Attīstīt 

energotaupību, lai patērētu mazāk, apturot lieko patēriņu". 
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Attiecībā uz katru prioritāro pārmaiņu attiecīgās grupas pilsoņi sniedza pārmaiņas definīciju, ierosināja 

konkrētas darbības, kas jāīsteno, lai to sasniegtu, un norādīja kritērijus tās sekmīgai īstenošanai līdz 

2035. gadam.  
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1. pārmaiņa – Attīstīt energotaupību, lai patērētu mazāk, apturot lieko 

patēriņu 

Saistītā vēlme Eiropai: Eiropa, kas apņēmusies risināt klimata un vides izaicinājumus 

 

Ko šī pārmaiņa ietver? 

Atslēgvārdi: Atjaunojamo energoresursu attīstība, enerģijas patēriņa samazināšana 

Šīs pārmaiņas mērķis ir veicināt enerģijas patēriņa samazināšanu Eiropā un atjaunojamo energoresursu 

attīstību. Tas, ka iedzīvotāji to nosaka par prioritāti, liecina par viņu vēlmi virzīt Eiropu un tās 

iedzīvotājus apņēmīgā pieejā attiecībā uz klimata un vides izaicinājumiem. 

Kādi ir galvenie soļi un panākumu kritēriji? 

Šī pārmaiņa izpaužas atjaunojamo energoresursu pētniecības vērienīgu programmu izstrādē un Eiropas 

investīciju fondu izvēršanā, kuri tieši piedalās nozares uzņēmumos. 

Iedzīvotājiem šī pārmaiņa būtu veiksmīga, ja tiktu noteikti saistoši mērķi samazinātam enerģijas 

patēriņam un galvenie mērenības rādītāji, piemēram, Eiropas automobiļu parka vai gaļas patēriņa 

samazināšanās. Mērķis ir arī sekmīgi noteikt patēriņa kvotas pa nozarēm, ņemot vērā uzņēmumu 

patēriņa svārstības un ievērojot to datu konfidencialitāti. 
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2. pārmaiņa – Stiprināt Eiropas Savienības kopējo aizsardzību un drošību 

Saistītā vēlme Eiropai: Spēcīga Eiropa pasaulē  

 

 

Ko šī pārmaiņa ietver? 

Atslēgvārdi: Eiropas armija, stratēģiskā autonomija 

Šī pārmaiņa parāda pilsoņu vienprātīgo vēlmi panākt autonomiju aizsardzības un drošības jomā Eiropā, 

lai tā nebūtu atkarīga no ārvalstīm. 

Kādi ir galvenie soļi un panākumu kritēriji? 

Par šīs pārmaiņas veiksmīgu rezultātu pilsoņi galvenokārt uzskatītu to, ka tiek iecelts Eiropas komisārs, 

kas ir atbildīgs par aizsardzības un drošības jomu. 

Aizsardzības jomā pastāvīgas, reaģējošas armijas izveide, kuru var izmantot visā pasaulē, ļautu Eiropai 

aizsargāt savas robežas un vajadzības gadījumā iejaukties pēc trešo valstu lūguma. 

Iedzīvotāji uzskata, ka drošības jomā Eiropai būtu jāgarantē savu piegāžu drošība un jāaizsargā sava 

stratēģiskā pētniecība tādās prioritārās nozarēs kā kosmosa nozare, kiberdrošība, medicīnas nozare un 

vide. Labāka ārējo robežu aizsardzība arī palīdzētu ierobežot nelegālo imigrāciju un nelikumīgu 

tirdzniecību. 
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3. pārmaiņa – Kolektīvo ekonomikas rādītāju veicināšana, izmantojot 

autonomu, konkurētspējīgu un Eiropas Savienības atzītu rūpniecību 

Saistītā vēlme Eiropai: Eiropa, kas aizstāv savas intereses 

 

Ko šī pārmaiņa ietver? 

Atslēgvārdi: Eiropas priekšrocības, zinātības aizsardzība, Eiropas čempionu attīstība 

Šīs pārmaiņas mērķis ir sasniegt trīs mērķus: stiprināt Eiropas priekšrocību politiku Savienībā, 

nodrošināt būtisku labumu un zinātības aizsardzību un izveidot "Eiropas čempionus". 

Kādi ir galvenie soļi un panākumu kritēriji? 

Lai sasniegtu šos mērķus, vispirms ir jāīsteno Eiropas priekšrocību politika saistībā ar uzaicinājumiem 

iesniegt piedāvājumus un jāievieš oglekļa nodoklis importam. 

Zinātības aizsardzība tiktu īstenota, nodrošinot lielāku kontroli pār ārvalstu veikto pārņemšanu un 

investīcijām, kā arī attīstot pārvietošanas atbalstu. 

Visbeidzot, "Eiropas čempionu" izveide nozīmē veicināt Eiropas rūpniecības alianses stratēģiskās 

nozarēs un veicināt publiskās investīcijas riska kapitālā. 

Šīs pārmaiņas panākumi priekš iedzīvotājiem izpaužas kā Eiropas rūpniecības alianšu izveide galvenajās 

nozarēs, uzņēmumu pārvietošanas skaita palielinājums un tirdzniecības bilances uzlabojums. 
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4. pārmaiņa – Nostiprināt pilsoņu varu vairākos līmeņos: līdzdalība, lēmums, 

kontrole 

Saistītā vēlme Eiropai: Demokrātiskāka Eiropa 

 

Ko šī pārmaiņa ietver? 

Atslēgvārdi: lielāka vēlētāju aktivitāte, Eiropas apmierinātības barometrs, plaša apspriešanās ar 

iedzīvotājiem 

Ar šo pārmaiņu pilsoņi ierosina attīstīt "pilnīgu pilsoņu pieredzi" eiropiešiem, palielinot viņu 

iesaistīšanos visos lēmumu pieņemšanas procesa posmos. Tā parāda iedzīvotāju vēlmi paust savu 

viedokli un ietekmēt valsts politiku, kas skar viņu ikdienas dzīvi. 

Kādi ir galvenie soļi un panākumu kritēriji? 

Iedzīvotājiem ir jāizstrādā pilsoņu līdzdalības iniciatīvas un tās pastāvīgi jāīsteno. To varētu īstenot, 

izmantojot vairākas formas: pastāvīgas konsultatīvās palātas izveide, pilsoņu pilnvaru iekļaušana 

Eiropas līgumos vai tādas zīmes izveide, kas apliecina tiesību aktus, par kuriem notikusi apspriešanās ar 

pilsoņiem. 

Šīs pārmaiņas panākumus apliecinātu tādu rādītāju attīstība kā vēlētāju aktivitāte, interese un 

uzticēšanās, kas pausta Eiropas Savienībai, vai Eiropas tīmekļa vietņu izmantošana. Starp veiksmes 

rādītājiem ir arī to lēmumu skaita pieaugums, kas pieņemti pēc apspriešanās ar pilsoņiem, un Eiropas 

pilsoņu iniciatīvuplašāka izmantošana. 
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5. pārmaiņa – Virzīties uz tādu Eiropas valstu federāciju, kurai ir plašas 

pilnvaras kopīgo interešu jomās 

Saistītā vēlme Eiropai: Vienotāka Eiropa 

 

Ko šī pārmaiņa ietver? 

Atslēgvārdi: iestāžu apvienošana, ievēlēts priekšsēdētājs, ES pilnvaru pastiprināšana 

Šī pārmaiņa parāda pilsoņu vēlmi apvienot Eiropas politiskās iestādes. Piedāvātais modelis ir valstu 

federācija, kuras mērķis ir stiprināt Savienības dalīto vai ekskluzīvo kompetenci, tomēr bez virzīšanās 

uz federālu valsti. 

Kādi ir galvenie soļi un panākumu kritēriji? 

Iekšējā politikā to varētu panākt, attīstot pilsoņu līdzdalību, dalībvalstīs izveidojot Eiropas ministrijas 

un ilgtermiņā ievēlot Eiropas Komisijas priekšsēdētāju vispārējās vēlēšanās. 

Ārējā darbībā Eiropas balss stiprināšana ārvalstīs izpaustos kā vienīgais Eiropas pārstāvis 

starptautiskajā arēnā. 

Šī valstu federācija saņemtu arī lielāku Eiropas budžetu, sasniedzot 10 % no IKP (pašlaik 2 %). 
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6. pārmaiņa – Ierosināt mūžizglītības apmaiņas programmas 

Saistītā vēlme Eiropai: Eiropa, kas izvirza izglītību priekšplānā 

Ko šī pārmaiņa ietver? 

Atslēgvārdi: apmaiņas starp skolām, Erasmus 

Šī pārmaiņa tika plaši atbalstīta un parāda to, cik svarīgas pilsoņiem ir ārzemēs notikušās tikšanās un 

gūtā pieredze, kas stiprina Eiropas piederības sajūtu. Mērķis ir pāriet no "akadēmiskajām zināšanām uz 

pieeju Eiropai, kas tiek izdzīvota, pieredzēta un izjusta", un saprast izglītību plašā nozīmē kā 

mūžizglītību. 

Kādi ir galvenie soļi un panākumu kritēriji? 

Šīs pārmaiņas panākumi galvenokārt ir saistīti ar plašāka mobilitātes piedāvājuma ieviešanu, tostarp 

apmaiņu starp skolām, mērķsadarbību, ceļojumus un profesionālo mobilitāti. Šim piedāvājumam jābūt 

pieejamam visiem pilsoņiem, jo īpaši cilvēkiem ar maziem līdzekļiem vai personām ar invaliditāti. 

Piemēram, programma “Erasmus” varētu aptvert visus eiropiešus bez vecuma vai līdzekļu 

ierobežojumiem. Šīs programmas ir jāveido daudzveidīgas, iekļaujošas un pieejamas, ar vienkāršotām 

administratīvām procedūrām. 

Papildus mobilitātei tika minēts arī tas, cik svarīgi ir attīstīt saiknes starp izglītības sistēmām (diplomu 

līdzvērtība utt.) un palielināt Eiropas pievilcību, lai novērstu talantu aizplūšanu uz ārzemēm. 
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7. pārmaiņa – Kopīgot Eiropas kultūras, izmantojot vienojošus pasākumus 

un notikumus 

Saistītā vēlme Eiropai: Eiropa ar kopīgām kultūrām un identitāti 

Ko šī pārmaiņa ietver? 

Atslēgvārdi: Eiropas festivāls, Eiropas svētku diena, vispārēja Eiropas izstāde 

Šīs pārmaiņas mērķis ir veidot un attīstīt eiropeisku garu, izmantojot kopīgu pieredzi, svētku 

notikumus un pasākumus. 

Kādi ir galvenie soļi un panākumu kritēriji? 

Pilsoņu ierosinātie pasākumi ir paredzēti tā, lai tie būtu jautri, vienojoši un populāri, lai tajos piedalītos 

pēc iespējas vairāk iedzīvotāju. Šajā nolūkā tajos būtu jāiesaista visa sabiedrība (tostarp bērni, skolu 

jaunatne, jaunieši un Erasmus studenti), un tiem jānotiek dažādās vietās (aprūpes vietās, skolās, valsts 

pārvaldes iestādēs, cietumos utt.). 

Jo īpaši bija paredzēti divi pasākumi, kas pulcētu eiropiešus: vispārēja Eiropas izstāde, kas pārstāvētu 

visas dalībvalstis, un pārveidota Eiropas diena 9. maijā, kas cita starpā ietvertu izglītojošu pasākumu, 

lai "mēs neaizmirstam mieru, kas saistīts ar Eiropu un tās vērtībām". Tajā pašā laikā Eiropas pārstāvji 

varētu tikties ar Eiropas skolēniem skolās, lai stiprinātu Eiropas tuvumu un izpratni pilsoņu vidū jau no 

agrīna vecuma. 
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8. pārmaiņa – Veselības jomas saskaņošana un tās pieejamības 

nodrošināšana visiem eiropiešiem, izmantojot kopēju veselības politiku 

Saistītā vēlme Eiropai: Solidāra Eiropa, kas aizsargā 

Ko šī pārmaiņa ietver? 

Atslēgvārdi: vispārēja veselības apdrošināšana, aprūpes saskaņošana, veselība kā pamattiesības 

Lai visiem eiropiešiem nodrošinātu piekļuvi veselības aprūpei un reaģētu uz "vajadzību pēc aizsardzības 

un solidaritātes", vienprātīgi tika ierosināta pārvalstiska līmeņa veselības sistēma. Tā balstītos uz 

taisnīgu finansējumu starp dalībvalstīm un par paraugu ņemtu labākās Savienības sistēmas. Šī pārmaiņa 

rāda iedzīvotāju vēlmi, lai Eiropa uzņemtos aktīvāku lomu iedzīvotāju aizsardzībā, jo īpaši veselības 

jomā, kur līdz šim veiktie pasākumi tiek uzskatīti par nepietiekamiem. 

Kādi ir galvenie soļi un panākumu kritēriji? 

Lai īstenotu šo pārmaiņu, ar balsu vairākumu tika apstiprināts vispārējā Eiropas sociālā 

nodrošinājuma princips. Tomēr nevarēja pieņemt lēmumu par šīs sistēmas īstenošanas kārtību. Lai arī 

daži vēlas, lai "datu centralizācija ļauj [Eiropas] veselības aprūpes darbiniekiem piekļūt visai pacienta 

slimības vēsturei", citi uzskata, ka šis pasākums ir "papildu brīvības atņemšana un kontroles sistēma". 

Priekšnosacījumi jebkādām būtiskām pārmaiņām ir regulatīvo prasību pārredzamība un saskaņošana 

visā Eiropā, kā arī Eiropas veselības plāns. 
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9. pārmaiņa – Attīstīt un vadīt stratēģiskas nozares Eiropas līmenī, lai 

nodrošinātu mūsu suverenitāti 

Saistītā vēlme Eiropai: Konkurētspējīga un inovatīva Eiropa 

Ko šī pārmaiņa ietver? 

Atslēgvārdi: Eiropas čempionu attīstība, ārvalstu investīciju kontrole, digitālā un enerģētikas 

autonomija 

Iedzīvotāju konstatētajai vajadzībai pēc suverenitātes atbilst tādu stratēģisku nozaru vadība Eiropas 

līmenī kā veselība, pārtika, enerģētika, digitalizācija, aizsardzība, transports un jauni materiāli. Šāda 

vadība ierobežotu konkurenci starp Eiropas uzņēmumiem, veicinātu Eiropas čempionu veidošanos un 

atjaunotu Eiropas rūpniecību, izmantojot Eiropas priekšrocības. 

Kādi ir galvenie soļi un panākumu kritēriji? 

Lai sasniegtu šo suverenitāti, Eiropas iestādei varētu uzdot vadīt šīs nozares, izsniedzot atļaujas Eiropas 

uzņēmumu pārņemšanai, ko veic ārvalstu konkurenti, un nodrošinot, ka importētie produkti atbilst 

tādiem pašiem standartiem kā ES ražojumi. Paredzams, ka vidējā termiņā 30 % līdz 50 % no Eiropas 

patēriņa šajās stratēģiskajās nozarēs tiks saražoti Eiropā un ilgtermiņā – līdz pat 70 %. Šo kritēriju 

ievērošana ļautu nodrošināt Eiropas rūpniecības modeļa pašpietiekamību un izplatīšanos, pat eksportu. 
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10. pārmaiņa – Uzlabot vides un ekosistēmu aizsardzību un izveidot 

aizsargājamās teritorijas pilsētu, piepilsētu un lauku teritoriju centrā 

Saistītā vēlme Eiropai: Eiropa, kas veicina ilgtspējīgu attīstību 

Ko šī pārmaiņa ietver? 

Atslēgvārdi: videi draudzīgāka urbanizācija, augsnes respektēšana un aizsardzība 

Mērķis ir ierobežot urbanizācijas negatīvo ietekmi uz augsni. Stingri pasākumi samazinātu 

katastrofas, kas saistītas ar augsnes struktūras maiņu, piemēram, zemes nogruvumus, un uzlabotu 

dzīves kvalitāti pilsētu teritorijās, tostarp stādot kokus. 

Kādi ir galvenie soļi un panākumu kritēriji? 

Tika ierosināts rīkoties divos līmeņos: pirmkārt, mainīt tendenci uz jaunām konstrukcijām, lai 

samazinātu augsnes noslēgšanas ritmu, un, otrkārt, veicināt augsnes atjaunošanu, lai "atgrieztu dabai 

to, kas tai pieder". 
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11. pārmaiņa – Eiropas kontaktpunktu izveide teritorijās, lai uzklausītu un 

konsultētu iedzīvotājus 

Saistītā vēlme Eiropai: Tuvāka un pieejamāka Eiropa 

Ko šī pārmaiņa ietver? 

Atslēgvārdi: Eiropas mājas, vietējais Eiropas kontaktpunkts, labāka piekļuve informācijai 

Šīs pārmaiņas mērķis ir sniegt risinājumus tam, ka Eiropas Savienība nav iedzīvināta ikdienas dzīvē, 

kā to norādīja daudzi dalībnieki, un strādāt, lai satuvinātu Eiropu un tās iedzīvotājus. 

Kādi ir galvenie soļi un panākumu kritēriji? 

Lai novērstu šo atsvešinātību starp ES un tās iedzīvotājiem, katrā pilsētas domē varētu iecelt īpašu 

kontaktpersonu, kuras uzdevums būtu uzklausīt un konsultēt iedzīvotājus. Šajā veidā sniegtā 

informācija varētu būt sociāli ekonomiska rakstura, jo īpaši par piekļuvi Eiropas palīdzībai, vai 

informatīva, piemēram, par lobistu lomu. Sniegtā informācija būtu paredzēta gan plašai sabiedrībai, gan 

profesionāļiem, jo īpaši, lai konsultētu MVU un palīdzētu projektu virzītājiem piekļūt Eiropas fondiem. 

Ilgtermiņā šīs pārmaiņas rezultātā varētu tikt radītas vietas, kas veltītas Eiropai, līdzīgi kā pašreizējās 

Eiropas mājas, bet pašvaldību līmenī, ļaujot izveidot smalku teritoriālo tīklu. 

Šīs pārmaiņas labākais ieguvums būtu tas, ja ikviens pilsonis "skaidri" zinātu, ka pastāv šāds 

kontaktpunkts un Eiropai veltīta vieta, kas nodrošina resursus, uzklausa, sniedz informāciju un padomus. 
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12. pārmaiņa – Standartizēt veidu, kādā Eiropas Parlaments tiek vēlēts 

27 valstīs, un uzlabot pilsoņu tuvumu, aizstājot pašreizējās vēlēšanas ar vienu 

reģionālo balsošanu 

Saistītā vēlme Eiropai: Eiropa ar efektīvāku pārvaldību 

Ko šī pārmaiņa ietver? 

Atslēgvārdi: institucionālās pārmaiņas, pilsoņu veiktā uzraudzība pār darbībām visā pilnvaru laikā 

Šī pārmaiņa parāda iedzīvotāju vēlmi stiprināt viņu tuvumu ievēlētajiem pārstāvjiem un uzraudzīt 

ievēlēto pārstāvju darbību visā to pilnvaru laikā. Tā ir atbilde uz plaši izplatīto novērojumu, ka Eiropas 

Parlamentā ievēlētie pārstāvji neiedzīvina pilsoņu bažas konkrētās darbībās. 

Kādi ir galvenie soļi un panākumu kritēriji? 

Vēlēšanu metodes maiņa nozīmētu balsošanas sistēmas standartizēšanu Eiropas līmenī un pāreju no 

valstu vēlēšanu apgabaliem uz reģionāliem vēlēšanu apgabaliem, kas saskaņā ar aplēsēm būs iespējama 

līdz 2035. gadam. 
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13. pārmaiņa – Noteikt kopēju politiku, lai uzlabotu migrantu (tostarp 

neatbilstīgu migrantu) uzņemšanu un sociālo un profesionālo integrāciju 

Saistītā vēlme Eiropai: Eiropa – garants pamattiesību ievērošanai 

Ko šī pārmaiņa ietver? 

Atslēgvārdi: Eiropas Migrācijas birojs, pienācīgas uzņemšanas nodrošināšana visā Eiropā 

Šīs pārmaiņas mērķis ir uzlabot migrantu uzņemšanu Eiropas Savienībā, kuru pilsoņi vienbalsīgi uzskata 

par steidzami risināmu problēmu. Neskarot pašreizējo situāciju, tiek uzskatīts, ka  kopējas, saskaņotas 

un solidāras imigrācijas politikas izveide ir nozīmīgs miera līdzeklis. 

Kādi ir galvenie soļi un panākumu kritēriji? 

Šīs pārmaiņas veiksmīgas īstenošanas rezultātā pakāpeniski tiktu īstenota kopēja politika migrantu 

uzņemšanas jomā. 

Pilsoņu iniciatīva būtu jānodod Komisijai un tā ļautu vidējā termiņā pieņemt kopēju standartu, kas 

nosaka migrantu uzņemšanas un sociālās integrācijas sistēmu. Ilgtermiņā šo standartu papildinātu 

specializēta Eiropas biroja imigrācijas jomā izveide un migrācijas politikas atzīšana par Eiropas 

Savienības kompetenci. 
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14. pārmaiņa – Saglabāt dažādu Eiropas reģionu īpatnības (pārtikas 

marķējumu, amatniecības ražojumus, tradīcijas), lai izvairītos no dzīvesveidu 

vienveidošanas un nodrošinātu ražojumu izsekojamību un kvalitāti 

Saistītā vēlme Eiropai: Eiropa, kurā prevalē katras valsts intereses 

Ko šī pārmaiņa ietver? 

Atslēgvārdi: Eiropas marķējumi, kultūras un tradīciju daudzveidības veicināšana 

Šīs pārmaiņas mērķis ir saglabāt Eiropas tradīciju un ražojumu daudzveidību un izvairīties no 

dzīvesveidu vienveidošanas, ko bieži kritizē attiecībā uz Eiropas Savienību. 

Kādi ir galvenie soļi un panākumu kritēriji? 

Galvenais mērķis ir padarīt iedzīvotājiem pieejamāku pašreizējo dažādo Eiropas un valstu marķējumu 

datubāzi. Šajā nolūkā ir ierosināts izveidot tīmekļa vietni ar trim klikšķiem: pirmais klikšķis, lai piekļūtu 

vietnei, otrais klikšķis, kurā attēlota Eiropas Savienības reģionu karte, un trešais klikšķis, kurā parādīts 

katra reģiona marķējumu apraksts. 

Šīs pārmaiņas veiksmīgs rezultāts būtu labāka komunikācija par pašreizējiem sasniegumiem, tādējādi 

uzlabojot pilsoņu zināšanas par Eiropas kultūru daudzveidību. 

 

 



 

 

 

Otrā daļa: iepazīstināšana ar apspriešanās "Vārds 

jauniešiem" rezultātiem 

 

Apspriešanās laiks 

no 9.5.2021. līdz 18.7.2021. 

 

Dalības rādītāji 

50 008 dalībnieki 

2918 priekšlikumi 

338 330 balsojumi 

 

Apspriešanās "Vārds jauniešiem" tika uzsākta pēc Eiropas lietu valsts sekretariāta iniciatīvas. Šī 

apspriešanās notiek saistībā ar Konferenci par Eiropas nākotni, kas ir līdz šim nepieredzēts līdzdalības 

demokrātijas pasākums, kuru vada Eiropas iestādes un kura mērķis ir dot iespēju visiem Eiropas 

pilsoņiem paust savu viedokli par to, ko viņi sagaida no Eiropas Savienības. Apspriešanās laikā gūtās 

atziņas tiks izmantotas Konferencē par Eiropas nākotni un Francijas prezidentūras darbā Eiropas 

Savienības Padomē. 

4 galvenās atziņas 

1. Jauniešu masveida mobilizācija: apspriešanā piedalījās vairāk nekā 50 000 jauno Francijas 

pilsoņu visās teritorijās. 

2. Vissvarīgākie konsensi attiecas uz Eiropas politiku cīņā pret klimata pārmaiņām, ražošanas 

pārvietošanu uz Eiropu, Eiropas demokrātijas atjaunošanu, ES ietekmi pasaulē (ekonomika, 

pētniecība, cilvēktiesības, diplomātija). 
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3. Ideja par spēcīgāku un vienotāku Eiropu caurvij visu apspriešanās procesu un rada 

vienprātību vairākos jautājumos: 

- Ekonomiski spēcīgāka Eiropa (jo īpaši pateicoties pārvietošanai), lai stātos pretī Ķīnai vai ASV 

- Diplomātiska Eiropa, kurai starptautiskajā arēnā ir lielāka ietekme 

- Eiropa, kurai ir vadošā loma cīņā pret klimata pārmaiņām pasaulē 

- Eiropa, ko ir apvienojusi tās jaunatne 

- Vienota Eiropa pētniecībā un inovācijā 

 

4. Jaunieši atbalstīja arī četras idejas, kas papildina pilsoņu paneļdiskusijās konstatētās idejas: 

- Ekoloģiski un sociāli atbildīga Eiropas ekonomika 

- Eiropa, kas ģeogrāfiski vairāk savienota ar dzelzceļa palīdzību 

- Fiskāli taisnīgāka Eiropa 

- Eiropas Savienības stingra rīcība, lai veicinātu sieviešu tiesības 
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Konferencē par Eiropas nākotni apspriestās – 22 atbalstītās idejas un 13 pretrunīgi vērtētās 

idejas –, kas sagrupētas 9 tematiskajās grupās 

 

Atbalstītās idejas ir veidotas, balstoties uz priekšlikumiem, kurus apspriešanās laikā atbalstīja vairākums 

dalībnieku. Atbalstītie priekšlikumi ir priekšlikumi, kam ir vislielākais atbalsts, un tiem ir vidēji 79 % 

balsojumu "par ". 

 

Pretrunīgi vērtētās idejas ir veidotas, balstoties uz priekšlikumiem, kurus apspriešanās dalībnieki ir 

visvairāk apsprieduši, veidojot līdzsvaru starp balsīm "par" un "pret". Pretrunīgi vērtētie priekšlikumi ir 

apspriešanās laikā visplašāk apspriestie priekšlikumi, tiem ir vidēji 40 % balsojumu "par" un 38 % 

balsojumu "pret". 

 

Analizējot šos priekšlikumus, tika konstatētas 22 pilsoņu atbalstītās idejas un 13 pretrunīgi vērtētās 

idejas. Šīs 22 pilsoņu atbalstītās idejas un 13 pretrunīgi vērtētās idejas tika sagrupētas 9 grupās, kas 

atbilst Konferences par Eiropas nākotni galvenajām tēmām. 
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Atbalstīto un pretrunīgi vērtēto ideju apkopojums 
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Secinājums 

 

 

 

"Vienā vārdā – 2035. gadā Eiropai jābūt...": 

 

 

 

 

Valsts mēroga konferences pilsoņu atbilde uz noslēguma jautājumu: 

"Vienā vārdā – 2035. gadā Eiropai jābūt..." 

 


