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1. Paneļdiskusijas organizācijas procesa pamatprincipi 
 

Viss paneļdiskusijas īstenošanas process tika izstrādāts tā, lai tas atbilstu norādījumiem, kas 

saistībā ar konferenci par Eiropas nākotni sniegti norādēs par valstu pilsoņu paneļdiskusijām. 

Konkrēti: 

• Mērķis  

Visi, kas bija aicināti piedalīties paneļdiskusijā, aizpildīja dalības anketu, kurā bija norādīti 

projekta mērķi ar konkrētām atsaucēm uz konferenci par Eiropas nākotni, kā arī 

apspriežamie jautājumi un iesaistes metodes. 

• Pārredzamība 

Visus iniciatīvas prezentācijas materiālus dalībniekiem darīja pieejamus, izmantojot dažādus 

līdzekļus, vienmēr norādot uz konferences oficiālo tīmekļa vietni un materiālus visiem 

dalībniekiem nosūtot pa e-pastu. 

• Iekļautība 

Aicinājums piedalīties tika izplatīts dažādos veidos, piemēram, nosūtot SWG kopienas 

locekļiem aicinājumu pa e-pastu, kā arī ar Twitter un Linkedin starpniecību izplatot saites 

pieteikšanās veidlapas aizpildīšanai. Tā rezultātā pieteikšanās veidlapa tika skatīta vairāk 

nekā 400 reižu un tika iesniegti 245 pieteikumi. Dalībnieku atlase (pēc nejaušības principa) 

tika veikta tā, lai nodrošinātu dažādu dzimumu, vecumu, sociālās izcelsmes, dzīvesvietas un 

nodarbinātības statusa personu dalību. 

• Pārstāvība 

Kaut arī attiecīgās izlases lielums statistikas ziņā nav reprezentatīvs, izlases veidošanas 

mehānisms tika izstrādāts tā, lai panāktu dalībnieku maksimālu daudzveidību un tādējādi 

atveidotu mērķauditorijas mikrokosmu. 

• Informācija 

Visiem dalībniekiem tika sniegta plaša informācija gan par konferenci, gan par paneļdiskusijā 

apspriestajiem tematiem. Ievaddaļā tika vēlreiz izklāstīti projekta mērķi un kārtība atbilstoši 

neitralitātes un pilnīguma principiem. Visi dalībnieki varēja lūgt plašāku un sīkāku informāciju 

par pasākumu, izmantojot SWG projekta vadītāju tiešos tālruņa numurus. 

• Apspriežu grupas 

Visa procesa galvenais mērķis bija izstrādāt konkrētus Eiropas Savienībai adresētus 

ieteikumus, ko dalībnieki plaši atbalsta. Darba pieeja un veids, kā grupas tika vadītas, 

rezultējās procesā, kurā galvenā uzmanība bija pievērsta dalībnieku ideju apkopošanai, 

izstrādei un sintēzei, kā arī to pārbaudei un apstiprināšanai, ko grupas pašas veica nākamajā 

darba sesijā. 

• Grafiks 

Darba sesijās valdīja brīva gaisotne, dodot dalībniekiem pietiekami daudz laika iedziļināties 

jautājumos, par kuriem viņiem bija lūgts apspriesties, paust savu viedokli un uzklausīt citu 

dalībnieku viedokļus. Tā paša iemesla dēļ tika nolemts abas galvenās grupas sadalīt divās 

apakšgrupās. Turklāt darbs tika sadalīts divās dienās, lai būtu iespējams pienācīgi padziļināt 

gūtās atziņas. 
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• Turpmākie pasākumi  

Pēdējā darba dienā visu grupu dalībnieki iesaistījās pirmajā darba posmā izstrādāto 

ieteikumu pirmā projekta pārbaudes un apstiprināšanas procesā. Kad ziņojums par 

rezultātiem bija iesniegts Ministru padomes prezidentūras Eiropas politikas departamentam 

un bija saņemts attiecīgais pilnvarojums, ieteikumus galīgajā redakcijā darīja zināmus visiem 

paneļdiskusijas dalībniekiem. Visos gadījumos dalībnieki tika aicināti turpināt sekot līdzi 

konferences pasākumiem tīmekļa vietnē un jaunākajai publicētajai informācijai. 

• Integritāte 

Visu darba procesu pilnībā autonomi vadīja SWG atbilstoši saņemtajam uzdevumam. 

Ministru padomes prezidentūras Eiropas politikas departaments tika pastāvīgi informēts par 

dažādajiem iniciatīvas posmiem un sasniegtajiem rezultātiem. 

• Privātums 

Tika pilnībā garantēts dalībnieku privātums. Lai saņemtu atļauju piedalīties paneļdiskusijā, 

visiem kandidātiem bija jāparaksta likumā paredzētā apzinātā piekrišana. 

• Novērtēšana 

Procesa noslēgumā visiem dalībniekiem tika nosūtīta anketa gūtās pieredzes novērtēšanai, 

kuras rezultāti ir apkopoti šajā ziņojumā. 

 

2. Dalībnieku atlases un iesaistes procedūras 
 

Atlase 

Pirmspasākuma komunikācijas posma mērķis bija atlasīt vismaz 50 Itālijas pilsoņus, kuri būtu 

ieinteresēti piedalīties iniciatīvā. 

Tālab tika izveidota īsa pašpieteikšanās veidlapa: anketa, kas bija jāaizpilda tiešsaistē SWG uzturētā 

platformā, kurā varēja pieteikties visi, kas bija ieinteresēti piedalīties iniciatīvā, norādot minimālos 

datus, kas nepieciešami pieteikuma iesniedzēju grupēšanai kopās, no kurām pēc nejaušības 

principa tika atlasīti dalībnieki. Dalībai nepieciešamie nosacījumi bija interneta pieslēguma 

pieejamība, ierīce, kas aprīkota ar mikrofonu un videokameru, kā arī konferences hartas 

parakstīšana. 

Pieteikšanās veidlapa tika izplatīta sociālajos tīklos no SWG kontiem. Šajā nolūkā tika sagatavoti 

seši ieraksti Twitter un viens ieraksts Linkedin ar šādiem rezultātiem: 

 
Sociālais tīkls 

Datumi Skatījumu skaits 
Piekļuve pieteikšanās 

saitei 

Twitter 6 ieraksti  
8.–10. martā 

889 31 

 

Linkedin 

1 ieraksts 

8. martā 
410 2 5 
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Tajā pašā laikā SWG kopienas locekļi tika aicināti pieteikties saskaņā ar uzaicinājuma stratēģiju, 

kuras mērķis bija nodrošināt Itālijas iedzīvotāju maksimālu pārstāvību ne tikai sociogrāfisko iezīmju, 

bet arī ideju, kultūras virzienu un vērtību ziņā. 

Pieteikšanos rīkoja no 2022. gada 8. marta plkst. 8 līdz 10. marta plkst. 16.00, kā rezultātā 

pieteikšanās veidlapa kopumā tika skatīta 420 reizes un tika iesniegti 225 pieteikumi. 

Dalībai atbilstošas faktiski bija 140 personas, no kurām 70 tika atlasītas pēc kritērija, kura mērķis 

bija nodrošināt personu līdzsvarotu pārstāvību dzimuma, ģeogrāfiskā sadalījuma, vecuma un 

izglītības kvalifikāciju ziņā. 

Kandidātu atlases procedūrā īpaša uzmanība tika pievērsta tam, lai dalībnieku atlase darbotos 

saskaņā ar godīgas varbūtības principu un lai procedūru pamatā būtu nosacītas nejaušības kritērijs. 

Atlases nejaušība bija projekta galvenais elements, lai piekļuves procesā nodrošinātu taisnīgumu. 

Tomēr, ņemot vērā iniciatīvas būtību, šķita svarīgi ieviest stratēģiju ne tikai tādēļ, lai iekļautu pēc 

iespējas lielāku skaitu personu, bet arī lai nodrošinātu personu maksimālu daudzveidību nolūkā 

veicināt maksimālu iekļautību. 

 

Dalībai atbilstošo personu raksturojums kopumā bija šāds: 

 

 

Kad bija atlasīti 70 kandidāti, pasākuma rītā ar viņiem telefoniski sazinājās, lai apstiprinātu dalību. 

To darīja SWG uzturētais CATI kontaktcentrs. Šā posma beigās kopumā tika reģistrētas 

59 personas, kas apstiprināja savu dalību. No tām 55 aktīvi piedalījās paneļdiskusijā. 
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Paneļdiskusijas dalībnieku sastāvs sociālās piederības un vecuma ziņā bija šāds: 

 

Atlases procesa rezultāti īsumā ir šādi: 
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Komunikācijas materiāli 

Lai nodrošinātu spēcīgu motivāciju un aktīvu dalību jau pašā iesaistes sākumā, visiem dalībniekiem 

tika darīti pieejami šādi materiāli: 

• konferences par Eiropas nākotni un valstu paneļdiskusiju prezentācijas lapas; 
• Konferences par Eiropas nākotni harta; 
• paneļdiskusijās apspriežamo jautājumu temati; 
• dalībai nepieciešamā tehniskā un organizatoriskā informācija. 

 

3. Paneļdiskusijas organizācija 
 

Lai maksimāli palielinātu tādu personu dalību, kas pilda darba pienākumus, paneļdiskusija tika rīkota 

divās secīgās pusdienās, tostarp valsts svētku dienā, saskaņā ar šādu grafiku: 

• piektdien, 11. martā, plkst. 16.00–20.00 

• sestdien, 12. martā, plkst. 10.00–12.00 

No vienas puses, šā lēmuma mērķis bija atvieglot darba ņēmēju dalību iniciatīvā un, no otras puses, 

izvērst apņemšanos piedalīties, mudinot pievērst lielāku uzmanību un vairāk iesaistīties, kā arī 

plašāk apspriest iesniegtos jautājumus un priekšlikumus. 

Paneļdiskusijas dalībnieki piedalījās divās darba sesijās, izmantojot GoToMeeting platformu, un viņi 

bija iedalīti četrās grupās (katrā tematiskajā jomā divas grupas), kuras vadīja SWG moderatori un 

kurās protokolētāji fiksēja attiecīgās uzstāšanās. Moderatori grupas vadīja divos dažādos diskusijas 

virzienos (katrā tematiskajā jomā viens virziens), lai pēc iespējas vairāk iesaistītu visus dalībniekus 

un nodrošinātu pieeju, kuras pamatā ir maksimāla iekļaušana un neitralitāte. 

 

 

4. Darba programma 
 

Pirmā sesija (piektdiena, 2022. gada 11. marts) 

• 15.00 – virtuālās telpas atvēršana un iespēja dalībniekiem pieslēgties platformai, kā arī 
pārbaudīt savu audio un video sistēmu darbību. 

• 16.00 – moderatora ievadruna: iniciatīvas iemeslu un darba struktūras izklāsts. 
• 16.15 – dalībnieku iedalīšana grupās, pamatojoties uz pieteikšanās posmā norādīto izvēli. 
• 16.20 – grupas diskusijas sākums. 
• 20.00 – sesijas noslēgums. 
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Otrā sesija (sestdiena, 2022. gada 12. marts) 

• 10.00 – darba atsākšana, iepazīstoties ar pirmās dienas darba rezultātiem. 
• 10.15 – diskusijas turpinājums, dalībnieku atziņas un komentāri. 
• 12.00 – Darba noslēgums. 
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5. Apkopotie ieteikumi 
 

Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība 
 

1. Pārvarēt 20. gadsimta ražošanas modeli 
 

Paneļdiskusijas dalībnieki uzskata, ka jaunākie notikumi pasaulē (Covid-19 pandēmija un konflikts 

starp Krieviju un Ukrainu) ir pārliecinoši parādījuši pašreizējā Eiropas ražošanas modeļa robežas un 

izgaismojuši nepieciešamību pārskatīt pieeju, ko daudzi raksturo kā "divdesmito gadsimtu". 

Pierādītā Eiropas atkarība no enerģijas un pārtikas, kas tiek iepirkta no valstīm ārpus Eiropas 

Savienības, kā arī atklājums (pandēmijas laikā), ka nespējam saražot tādu medicīnisko ierīču un 

vakcīnu daudzumu, kas nepieciešams, lai saviem spēkiem apkarotu vīrusa izplatību, ir pamats 

uzskatīt, ka mūsu ekonomikas sistēmā ir būtiski trūkumi nepietiekamās pašapgādes dēļ. 

Tajā pašā laikā tiek viennozīmīgi uzskatīts, ka spēcīgākai ekonomikai, kas sociālā taisnīguma 

kontekstā spēj radīt darbvietas, ir jābūt spēcīgiem tehnoloģiskajiem resursiem. Lai to panāktu, ir 

būtiski atbalstīt izglītības sistēmu, kas arvien vairāk koncentrējas uz STEM priekšmetiem. 

Tehnoloģiskā inovācija, ilgtspējīga enerģija, kā arī tūrisms un kultūra, šķiet, ir trīs galvenie 

virzieni Eiropas ekonomikas attīstībai nākotnē, īpašu uzmanību pievēršot pamatražošanas 

saglabāšanai, lai izvairītos no riska, ka attiecībā uz svarīgāko produktu un izejvielu piegādi esam 

pārmērīgi atkarīgi no trešām valstīm. 

 

IETEIKUMI ĪSUMĀ 

1. Efektīvi cīnīties pret klimata pārmaiņām un efektīvi izmantot alternatīvus 

enerģijas avotus. 

2. Investēt ekonomikā, kuras pamatā ir tūrisms un kultūra, ietverot daudzos 

mazos galamērķus Eiropā. 

3. Koncentrēties uz tehnoloģijām un inovāciju kā izaugsmes virzītājspēkiem. 

4. Mazināt atkarību no citām valstīm attiecībā uz izejvielām, enerģijas avotiem 

un lauksaimniecību. 

5. Mudināt jauniešus studēt eksaktos mācību priekšmetus. 
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2. Veicinoši un iekļaujoši produktīvie regulējumi 
 

Lai pārvarētu 20. gadsimta ekonomikas organizāciju, ir arī jāpārskata noteikumi un procedūras 

uzņēmējdarbības regulēšanai. Šajā virzienā ir četri ieteikumi ar vienotu pieeju: no vienas puses, 

vienkāršot noteikumus un, no otras puses, saglabāt augsta līmeņa modrību attiecībā uz 

pārkāpumiem (jo īpaši attiecībā uz viltošanu un negodīgu konkurenci). 

Liela uzmanība tiek pievērsta nepieciešamībai panākt, lai ekonomikas noteikumi, pirmkārt un 

galvenokārt, būtu veicinoši, cik vien iespējams, mazinot vēlmi pēc ražošanas procesu 

standartizācijas (kas apdraud konkrētus vietējos produktus, kuri dziļi sakņoti kultūrā), kā arī 

nepieļaujot lauksaimniecības resursu iznīcināšanu tādēļ, ka jāsaglabā iepriekš noteikti ražošanas 

apjomi. 

 

IETEIKUMI ĪSUMĀ 

 
1. Mazināt birokrātiju (atļaujas, sertifikācija). 

2. Mazināt produktu standartizāciju un atzīt vietējās un reģionālās kultūras un 

ražošanas īpatnības (ražošanas tradīciju respektēšana). 

3. Izskaust "stingri noteiktu kvotu" pieeju lauksaimnieciskajā ražošanā, kas 

saistīta ar attiecīgās pārprodukcijas iznīcināšanu. 

4. Cīnīties pret viltošanu un negodīgu konkurenci. 

 

3. Izaugsmi vērtēt pēc tā, cik laimīgi ir cilvēki, nevis pēc produktu 

daudzuma 
 

Divdesmitā gadsimta ražošanas modeļa pārvarēšana nozīmē ne tikai mainīt ražošanas metodes, 

bet arī ieviest jaunu kultūru, kurā izaugsmes rādītāji ir vērsti ne tikai uz saražoto preču daudzumu, 

bet arī uz spēju nodrošināt, ka iedzīvotāji ir laimīgi. Jaunajā ekonomikas modelī galvenais elements, 

pēc kura spriest par ietekmi un investīcijām, nevar būt preces; tam jābūt cilvēkiem. Tas nozīmē, ka 

ir jāpāriet no rādītāju sistēmas, kuras pamatā ir saražoto preču daudzums (IKP), uz sistēmu, kas 

spēj izmērīt cilvēku labbūtību (IKL – iekšzemes kopējais laimes indekss). 

 

IETEIKUMS ĪSUMĀ 

1. Attīstīt ekonomiku, kas vairāk vērsta uz laimes radīšanu (iekšzemes 

kopējais laimes indekss), nevis uz precēm (iekšzemes kopprodukts). 
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4. Lielāka integrācija starp valstīm 
 

Ikvienam, pat tiem, kuri nav tik apmierināti ar pašreizējo struktūru un Eiropas Savienības līdzšinējiem 

rezultātiem, ir skaidrs, ka ar monetāro savienību vien nepietiek un Eiropai ir jāspēj attīstīties ar arvien 

lielāku spēku kā saliedētai politiskai struktūrai, kas spēj ārēji vest sarunas ar vienotu nostāju un 

iekšēji rīkoties ar lielāku solidaritāti. Lielāka vienotība ir būtisks aspekts, lai panāktu lielāku Eiropas 

Savienības spēku politiskā, tirdzniecības un ražošanas ziņā: pamatlikumu viendabīgums, kā arī 

integrēta un saskaņota uzņēmumu un iedzīvotāju nodokļu sistēma, kurā tiek saskaņotas algas un 

pakalpojumi iedzīvotājiem. Tikai šādi mums būs Eiropa, kas spēj mazināt sociālās atšķirības un 

veicināt dzīves kvalitāti. 

Tas nozīmē neapstāties pie pēdējos gados sasniegtā un saglabāt ideju par sociālo nodrošinājumu, 

kas, pēc paneļdiskusijas dalībnieku domām, ir pasaulē progresīvākais un vislabāk gādā par to, lai 

iedzīvotājiem garantētu vienlīdzīgas iespējas un sociālo taisnīgumu. 

 

IETEIKUMI ĪSUMĀ 

1. Neapdraudēt tiesības uz sociālo nodrošinājumu (sabiedrības veselība, 

sabiedrības izglītība, darba politika). 

2. Konsolidēt to, kas ir paveikts attiecībā uz vienoto valūtu un maksājumu 

sistēmu un telekomunikāciju savstarpējo savienojamību. 

 

Tomēr patlaban viss iepriekš paveiktais vairs nešķiet pietiekams, un nākotnes Eiropai ir jāsper 

stingrs solis uz priekšu saistībā ar integrāciju starp dalībvalstīm saskaņā ar iekšējo redzējumu, kurš 

vairs nav balstīts sāncensībā, bet kura pamatā ir sadarbība, kas ikvienam Eiropas iedzīvotājam dod 

iespēju visās Savienības dalībvalstīs izmantot vienādas garantiju un iespēju sistēmas. 

 

IETEIKUMI ĪSUMĀ 

1. Pārvarēt atsevišķu valstu interešu savtīgumu un tendenci gūt individuālas 

priekšrocības, tādējādi kaitējot citām valstīm. 

2. Izveidot sistēmu, kas paredz visās valstīs vienādus tiesību aktus, nodokļu 

sistēmas, tiesības un pienākumus. 

3. Koordinēt nodokļu režīmus starp dažādām valstīm, jo īpaši attiecībā uz 

uzņēmumiem (nekādu brīvo zonu vai zemo nodokļu). 

4. Nodrošināt saskaņotas produktu cenas un garantēt līdzvērtīgu pirktspēju 

dažādās valstīs. 

5. Samazināt algu atšķirības dažādās valstīs un to ģeogrāfiskajos reģionos. 

6. Noteikt, ka dažādu dalībvalstu valsts parāds ir kopīga atbildība. 
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5. Iekļaušanas politika 
 

Eiropa, kas ir taisnīga un spēj nodrošināt to, ka tās iedzīvotāji ir laimīgi, ir iekļaujoša Eiropa, kurā ļoti 

lielu uzmanību vienmēr pievērš nevienlīdzības apkarošanai. Ieteikumos ir noteikts kurss ilgtermiņā 

izvirzīto mērķu sasniegšanai (piemēram, dzimumu līdztiesība) un iezīmētas jaunas prasības, kas 

saistītas ar kultūras pārmaiņām mūsdienu sabiedrībā (digitālā nevienlīdzība un tiesības dzīvot 

veselīgā vidē). 

 

IETEIKUMI ĪSUMĀ 

1. Panākt pilnīgu dzimumu līdztiesību, tostarp, stiprinot paternitātes 

atvaļinājuma iespējas un bērnu aprūpes infrastruktūru. 

2. Novērst digitālo nevienlīdzību. 

3. Nodrošināt, ka visi Eiropas iedzīvotāji var dzīvot veselīgā un ilgtspējīgā 

vidē. 

4. Nodrošināt sociālās mobilitātes iespējas un tādējādi pilnīgas 

pašrealizācijas un pašnoteikšanās iespējas. 

5. Veicināt paaudžu maiņu visos līmeņos. 

6. Līdzsvaroti pārvaldīt bēgļu un migrantu uzņemšanu dažādās valstīs. 

 

Arī šajā ziņā skolām un izglītības politikai tiek piešķirta būtiska nozīme – ne tikai tādēļ, lai jauniešiem 

nodrošinātu iekļūšanai darba tirgū nepieciešamās prasmes, bet arī lai veidotu Eiropas kultūru. Pēc 

iestāžu Eiropas izveides ir būtiski veidot tautu Eiropu. No šāda viedokļa tiek uzsvērts, cik svarīga ir 

kopīga valoda, lai nodrošinātu dialogu starp dažādu valstu pilsoņiem un vienlīdzīgu piekļuvi 

pakalpojumiem. Sabrūkot sapnim par esperanto un Apvienotajai Karalistei izstājoties no Eiropas 

Savienības, ir radušās šaubas par iespēju pieņemt angļu valodu kā kopīgu valodu, kaut arī tai ir 

būtiska nozīme starptautiskajās attiecībās, kā arī zinātnes un ekonomikas sistēmā. 

 

IETEIKUMI ĪSUMĀ 

1. Veicināt kopīgas valodas pieņemšanu. 

2. Ieguldīt skolās un vairāk Eiropas nekā atsevišķu tautu vēstures mācīšanā, 

kā arī izglītošanā politiskās ekonomikas jomā un pilsoniskajā izglītībā. 

3. Nodrošināt piekļuvi kultūrai, izglītībai un apmaiņai starp dažādu dalībvalstu 

studentiem un iedzīvotājiem. 
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Iekļaušanas politikai ir būtiska nozīme, lai iedzīvotājiem garantētu piekļuvi iespējām. No šā viedokļa 

paneļdiskusijas dalībnieki uzsvēra, ka Itālija bieži vien nav spējusi izmantot Eiropas līdzekļus, kas 

šajā nolūkā darīti pieejami. Iekļaušana un pieejamība nozīmē, ka Eiropas iestādes ir pietuvinājušās 

iedzīvotājiem, kā arī to, ka ir vairāk informācijas un izpratnes par Eiropas pilsoņu tiesībām. No šāda 

viedokļa raugoties, izkristalizējās tas, cik svarīgas ir tiešas attiecības starp Savienības iestādēm un 

pilsoņiem un ka dalībvalstīm tajās nav vienmēr jābūt vidutājām. 

 

IETEIKUMI ĪSUMĀ 

1. Veicināt Eiropas līdzekļu izmantošanu nevienlīdzības mazināšanai. 

2. Nodrošināt Eiropas iestāžu pieejamību un tuvumu iedzīvotājiem. 

3. Veicināt iedzīvotāju tiešu piekļuvi, kā arī skaidri informēt par viņu tiesībām 

un iespējām. 

 

6. Nodarbinātība 
 

Nodarbinātības jautājums pastāvīgi izvirzījās kā transversāls elements, kas tiešā veidā ietekmē 

Eiropas Savienības spēju īstenot savus ieteikumus. Dalībnieku debatēs bija skaidrs, ka 

nodarbinātības jautājumam ir būtiska nozīme cilvēku dzīvē, bet to nevar risināt, nepastiprinot 

ekonomiskā un sociālā taisnīguma jautājumus. Tiek nepārprotami sagaidīts, ka aktīvai darba politikai 

Eiropas Savienībā joprojām būs centrāla nozīme un ka tā kļūs arvien koordinētāka. 

 

IETEIKUMI ĪSUMĀ 

1. Veicināt darba ņēmēju apmaiņu Eiropā, izmantojot Eiropas darba centru. 

2. Ieviest integrētu nodarbinātības politiku ES līmenī. 

3. Nodrošināt stimulus uzņēmumiem, kas piedāvā darbu. 
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 Eiropa pasaulē 

 

Nesenie starptautiskie notikumi un jo īpaši Krievijas un Ukrainas karš ir būtiski ietekmējuši izpratni 

par to, kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas starptautiskā mērogā. 

Apkopotie ieteikumi galvenokārt bija vērsti uz mērķi stiprināt Savienību (gan identitātes ziņā, gan kā 

ekonomisko spēku) un pozicionēt to kā paraugu un stimulu attiecībās ar citām valstīm. 

 

 

 

 

 

1. Stiprināt Eiropas identitāti 

 

Lai gūtu atzinību ārpus robežām, Eiropas Savienībai vispirms ir jābūt iekšēji saliedētai ne tikai 

ekonomiski un finansiāli, bet arī identitātes un vērtību ziņā. Tā ir identitāte, kas radīta nevis 

homologācijas ceļā, bet gan pastiprinot vietējās īpatnības kopīgu pamatvērtību ietvaros. 

Šajā sakarā tiek arī izskatīta Savienības paplašināšanās iespēja, taču, pēc dažu paneļdiskusijas 

dalībnieku domām, tam nebūtu jānotiek patvaļīgi; šajā procesā būtu drīzāk jākoncentrējas uz 

savstarpēju kultūras un vērtību atzīšanu, nevis uz ekonomikas standartiem. 

 

IETEIKUMI ĪSUMĀ 

1. Stiprināt Eiropas vērtības, kultūras iezīmes, kā arī reģionālās īpatnības. 

2. Izveidot Eiropas kultūras institūtu, lai sekmētu tādas kultūras attīstību, kurā 

starp dažādu valstu pilsoņiem valda cieņpilna attieksme un notiek 

savstarpēja bagātināšanās. 

3. Pārdefinēt piederības principus attiecībā uz jaunām kandidātvalstīm, 

nostiprinot tādus faktorus kā kultūras identitāte un vērtības. 

 

  

Stiprināt Eiropas 

identitāti 

Stiprināt ekonomiku un 

iestādes 
Sadarbība 

un partnerības 

Politikas un kultūras 

atskaites punkts 
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2. Stiprināt ekonomiku un iestādes 

 

Nākotnes Eiropa tiek aicināta uzņemties vadošo lomu starptautiskā līmenī, un šo lomu var uzņemties 

tikai tad, ja Savienība ir spēcīga un no citām valstīm neatkarīga. Kopumā ir izpratne par to, ka 

izejvielu ziņā Savienības valstīm ir slikti rādītāji, taču šķiet būtiski panākt, lai Savienība spētu 

garantēt lielāku neatkarību energoapgādes, lauksaimniecības un tehnoloģisko produktu jomā. 

Tādēļ ir vajadzīgas mērķtiecīgas investīcijas, lai pārvarētu atpalicību tādās jomās kā tehnoloģijas 

(kur Eiropas Savienībai patlaban, šķiet, nav vadošā loma), kā arī pārtikas un enerģētikas nozarē. 

Krievijas un Ukrainas kara dēļ debašu centrā atkal ir arī jautājums par to, cik svarīga ir integrēta 

Eiropas aizsardzības politika ar konkrētu identitāti un lielāku autonomiju attiecībā uz NATO, kurā 

dalība netiek apšaubīta. 

Visbeidzot, tas nozīmē arī izdarīt precīzu izvēli attiecībā uz nākotni, ievērojami ieguldot zinātnē un 

pētniecībā, lai uzlabotu Eiropas jauniešu prasmes. 

 

IETEIKUMI ĪSUMĀ 

1. Stiprināt iekšzemes ražošanas spēju: pārtikas ķēde (jo īpaši kvieši) un 

tehnoloģija (mikroshēmas). 

2. Uzlabot tipiskus reģionālos un Eiropas produktus. 

3. Stiprināt Eiropas rūpniecības kopas (piemēram, tērauds). 

4. Stiprināt vietējo enerģijas ražošanu no zaļās perspektīvas (gāze, saules 

enerģija, vējš). 

5. Izstrādāt kosmiskās aviācijas tehnoloģijas. 

6. Izveidot Eiropas zinātniskās laboratorijas (Eiropas Vīrusu banku). 

7. Izveidot kopīgu Eiropas armiju, kas darbotos NATO ietvaros, bet kas arī 

palīdzētu darboties ārpus tās. 

8. Ieguldīt pasniedzēju apmācībā (Eiropas skolotāju apmaiņa, Erasmus 

skolotājiem). 

9. Palielināt Eiropas pētnieku mobilitāti, attīstot jaunas ES zinātniskās 

iestādes. 

10. Veicināt inovatīvu jaunuzņēmumu izveidi. 
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3. Sadarbība un partnerības 

 

Nākotnes Eiropa tiek uzskatīta nevis par savas labklājības aizstāvēšanai būvētu cietoksni, bet gan 

par tādu nozīmīgu spēku starptautiskajā arēnā, kas spēj veidot dialogu ar visām pasaules valstīm. 

Dialogs sākas, parādot spēku tirdzniecības jomā, un tā mērķis ir panākt līderību ekonomikas ziņā, 

ko var nostiprināt, veidojot partnerības un projektus ar plašu starptautisku mērogu. 

Mērķis ir sadarboties ar mazāk drošiem pasaules reģioniem un atbalstīt tos, īstenot ad hoc projektus, 

kas sekmē attīstību visnabadzīgākajās valstīs, kā arī īstenot kultūras un ekonomisko apmaiņu ar 

valstīm austrumos. 

Īpaša uzmanība ir pievērsta arī migrācijas jautājumam, labākai koordinācijai starp dažādām valstīm 

un kopīgu procedūru izmantošanai pieprasījumu un cilvēku pārvaldībai. 

 

IETEIKUMI ĪSUMĀ 

1. Veicināt eksportu. 

2. Popularizēt transnacionālus Eiropas tūrisma maršrutus. 

3. Izstrādāt tirdzniecības sistēmu sarunām Eiropas līmenī (nevis kā atsevišķas 

valstis vai uzņēmumi, bet gan kā Savienība), lai panāktu lielāku spēju 

aizstāvēt savas intereses, bet paredzēt arī ierobežojumus, kas saistīti ar 

cilvēktiesību ievērošanu. 

4. Īstenot lielus starptautiskus projektus, piemēram, tādus kā Starptautiskā 

kosmosa stacija. 

5. Finansēt tādus projektus Āfrikā, kuru mērķis ir būvēt skolas un slimnīcas, 

nevis ar koloniālu attieksmi, bet ar mērķi panākt Eiropas tiesību un vērtību 

ievērošanu. 

6. Investēt klātienes mācībās (jo īpaši sievietēm) visnabadzīgākajās valstīs. 

7. Veicināt tehnisko darbinieku un pasniedzēju apmaiņu. 

8. Izveidot kopīgu noteikumu sistēmu attiecībā uz migrantu piekļuvi, paredzot 

atšķirīgus procesus migrācijai humanitāru krīžu dēļ un ekonomiskajai 

migrācijai un nosakot taisnīgu sadalījumu starp dažādām valstīm atbilstoši 

kopīgiem noteikumiem (skaitīšana un uzvedības un nodarbinātības 

kontrole). 
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4. Politikas un kultūras atskaites punkts 

 

Iepriekš aprakstītajā kontekstā Eiropa tiek aicināta pasaules līmenī kļūt par skaidru politikas un 

kultūras atskaites punktu no tiesību un ētikas viedokļa un būt par paraugu, pieņemot lēmumus, kuru 

mērķis ir garantēt veselīgu vidi, cilvēktiesību ievērošanu un dialogu starp austrumiem un rietumiem. 

 

IETEIKUMI ĪSUMĀ 

1. Uzņemties vadošo lomu kā zaļajam kontinentam, panākt nulles emisiju 

līmeni, apsteidzot citus, un palielināt tīras enerģijas (vēja un saules 

enerģijas) ražošanu. 

2. Eksportēt tehnoloģijas klimatneitrālu preču ražošanai. 

3. Darboties kā tiltam starp austrumiem un rietumiem (publiska vieta, agora), 

veicinot kultūras apmaiņu un kopīgas kultūras iniciatīvas (piemēram, 

Pasaules mākslas dienas, ko paredzēts rotācijas kārtībā rīkot dažādās 

Eiropas galvaspilsētās un ar mākslas programmu, kurā piedalās 

mākslinieki no rietumiem un austrumiem). 

4. Izveidot Eiropas ētisko modeli migrācijas procesu pārvaldībai, kas būtu 

kopīgi piemērojams starptautiskā mērogā. 

 

 

6. Dalībnieku sniegtais galīgais novērtējums 
 

Abu darba dienu noslēgumā visi dalībnieki tika aicināti aizpildīt īsu anketu gūtās pieredzes 

novērtēšanai. Novērtēšanas anketa tika izsūtīta divas dienas pēc paneļdiskusijas beigām, lai visiem 

dalībniekiem dotu laiku apkopot savu pieredzi un sniegt pamatotas atsauksmes. 

Apkopotie rezultāti liecina, ka dalībnieki ir bijuši ļoti apmierināti gan intereses ziņā, gan tāpēc, ka 

dalības norise ir bijusi vienkārša un ir bijusi sajūta, ka viņi tiek uzklausīti un iesaistīti. 
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APMIERINĀTĪBA AR DALĪBU PANEĻDISKUSIJĀ 

 

 

 

Neraugoties uz dažādo pieredzi, prasmēm un motivāciju, dalībnieki jutās cieši iesaistīti: 98 % 

novērtēšanas anketas respondentu uzskatīja, ka viņi ir aktīvi piedalījušies un snieguši pozitīvu 

ieguldījumu debatēs. 

Kopumā tika viennozīmīgi uzskatīts, ka šī pieredze ir bijusi vērtīga; visupirms tā ir bijusi iespēja aktīvi 

piedalīties, un ir radusies sajūta par tuvināšanos ES iestādēm. Tā rezultātā gandrīz visi respondenti 

lūdza šādu iniciatīvu laika gaitā atkārtot. 

 

VIEDOKLIS PAR "KONFERENCES PAR EIROPAS NĀKOTNI ITĀLIJAS PANEĻDISKUSIJAS" 

NOZĪMĪGUMU 
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Visi dalībnieki norādīja, ka gadījumā, ja šāda iniciatīva tiktu organizēta vēlreiz, viņi ne tikai labprātīgi 

piedalītos paši, bet arī ieteiktu to darīt saviem draugiem. 

 

 


