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Kopsavilkums 

Saistībā ar konferenci par Eiropas nākotni (CoFE) 2022. gada janvārī 
Vācijā notika valsts pilsoņu paneļdiskusija. To organizēja Federālā ārlietu 
ministrija ciešā sadarbībā ar ifok. Digitālās apaļā galda diskusijās, kas 
notika 5. un 8. janvārī, piecās dažādās tematiskās paneļdiskusijās 
aptuveni 100 pēc nejaušības principa atlasīti pilsoņi izklāstīja savu 
redzējumu par Eiropas nākotni un jautājumus, kurus viņi uzskata par 
vissvarīgākajiem. Vācijas valsts pilsoņu paneļdiskusijas par Eiropas 
nākotni noslēguma konference notika 2022. gada 15. un 16. janvārī. Šīs 
konferences laikā dalībnieki kopīgi nāca klajā ar diviem konkrētiem rīcības 
priekšlikumiem katrā no šādām tematiskajām jomām: “ES loma pasaulē”, 
“Spēcīgāka ekonomika”, “Klimats un vide”, “Sociālais taisnīgums” un 
“Tiesiskums un vērtības”. Rīcības priekšlikumi tika izklāstīti noslēguma 
plenārsēdē, un dalībnieki par tiem balsoja. Attiecībā uz visiem 
10 priekšlikumiem tika sasniegts pieņemšanai vajadzīgais 70 % kvorums. 
Pēc tam priekšlikumus virtuāli nodeva federālajai ārlietu ministrei 
Annalena Baerbock. Gan viņa, gan konferences par Eiropas nākotni 
plenārsēdē klātesošie federālās valdības, Bundestāga un federālo zemju 
pārstāvji, Vācijas pilsoņu dialogu pārstāve un citi federālās valdības 
augsta līmeņa pārstāvji iesniedza komentārus par tiem. 
 
Vācijas pilsoņu dialogu pārstāve Stephanie Hartung izklāstīs šos rīcības 
priekšlikumus konferences par Eiropas nākotni plenārsēdē, kas notiks 
Strasbūrā 2022. gada janvārī un martā. Tie būs pieejami arī konferences 
par Eiropas nākotni digitālajā platformā. Tādējādi tie tiks iekļauti Eiropas 
mēroga procesā, kura rezultāti tiks izklāstīti 2022. gada 9. maijā. Pēc tam 
ES iestādes izvērtēs, kurus pilsoņu ieteikumus var īstenot un kā tos var 
īstenot. 
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Ievads 

Notiekot plašam sabiedriskā dialoga procesam, visu Eiropas Savienības 
dalībvalstu pilsoņi konferences par Eiropas nākotni (CoFE) ietvaros ar ES 
iestāžu, dalībvalstu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem apspriež 
Eiropas Savienības attīstību. Kopš 2021. gada maija konferences 
dalībnieki ar digitālās platformas starpniecību, decentralizētos pasākumos, 
valstu un transnacionālās pilsoņu paneļdiskusijās un plenārsesijās 
apspriež problēmas, prioritātes un idejas ES nākotnei. Konferences mērķis 
ir sagatavot secinājumus ar konkrētiem ieteikumiem Eiropas Savienības 
nākotnes veidošanai, kurus izklāstīs ES iestāžu lēmumu pieņēmējiem un 
apspriedīs, lai tos, iespējams, īstenotu. 
 
Kopīgajā deklarācijā par konferenci par Eiropas nākotni teikts, ka katra 
dalībvalsts var sniegt papildu ieguldījumu konferencē, "piemēram, valsts 
pilsoņu paneļdiskusijas vai tematiskus pasākumus". Pēc Federālās ārlietu 
ministrijas lūguma un ciešā sadarbībā ar to uzņēmums ifok federālās 
valdības vārdā organizēja valsts pilsoņu paneļdiskusiju par Eiropas 
nākotni. 2022. gada janvārī aptuveni 100 pēc nejaušības principa atlasītu 
pilsoņu apmainījās viedokļiem par savu redzējumu par ES turpmāko 
attīstību, apsprieda konkrētu tematu ierosinājumus un noteica to prioritāti, 
apzināja saistītās problēmas, izstrādāja piemērotus risinājumus un 
visbeidzot formulēja konkrētus rīcības priekšlikumus, kā arī attiecīgu 
pamatojumu. Noslēguma konferencē 1 16. janvārī tos iesniedza federālajai 

ārlietu ministrei Annalena Baerbock. Gan viņa, gan konferences par 
Eiropas nākotni plenārsēdē klātesošie federālās valdības, Bundestāga un 
federālo zemju pārstāvji, Vācijas pilsoņu dialogu pārstāve un citi federālās 
valdības augsta līmeņa pārstāvji iesniedza komentārus par rīcības 
priekšlikumiem. 

  

 
1 2022. gada16. janvārī notikušās noslēguma konferences tiešraides straumēšanas ieraksts ir pieejams šeit: 
https://bit.ly/3ABc9SQ 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/6/EN_-_JOINT_DECLARATION_ON_THE_CONFERENCE_ON_THE_FUTURE_OF_EUROPE.pdf
https://bit.ly/3ABc9SQ
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Eiropas līmenī konference par Eiropas nākotni aptver plašu tematu loku. 
Konferences par Eiropas nākotni deviņi temati vispirms tika apvienoti 
kopās un pēc tam sadalīti šādās četrās Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju 
grupās: 

• 1. paneļdiskusija – Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums, 
nodarbinātība / jaunatne, sports, kultūra un izglītība / digitālā 
pārkārtošanās 

• 2. paneļdiskusija – Eiropas demokrātija/vērtības un tiesības, 
tiesiskums, drošība 

• 3. paneļdiskusija – Klimata pārmaiņas, vide / veselība 

• 4. paneļdiskusija – Eiropas Savienība pasaulē / migrācija 
 
Valsts pilsoņu paneļdiskusija atspoguļoja šo struktūru, bet īpaši 
koncentrējās uz šādiem tematiem: 

• "ES loma pasaulē" 

• "Spēcīgāka ekonomika" 

• "Klimats un vide" 

• "Tiesiskums un vērtības" 

• “Sociālo taisnīgumu” pilsoņi jau iepriekš tiešsaistes balsojumā brīvi 
izvēlējās kā piekto tematu no citiem Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju 
tematiem. 

 
Izvēloties iepriekš noteiktos tematus, tika ņemts vērā arī tas, kuriem 
tematiem tika pievērsta vislielākā uzmanība konferences par Eiropas 
nākotni digitālajā platformā Vācijā un par kuriem tematiem visvairāk tika 
izteikti priekšlikumi un komentāri no Vācijas. Ņemot vērā tematu plašo 
tvērumu, mērķis bija radīt iespējas mērķtiecīgāku diskusiju norisei. Tajā 
pašā laikā bija paredzēts, ka dalībnieki varēs paust savas vēlmes un 
intereses, izvēloties piekto tematu. Šīs pieejas mērķis ir nodrošināt, ka 
valsts pilsoņu paneļdiskusijā izvirzītajiem rīcības priekšlikumiem būtu 
jāsaņem piekrišana plašākā procesa kontekstā. 
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Apspriešanās process tika izstrādāts tā, lai visi pilsoņi varētu paust savu 
viedokli par visiem tematiem un galīgajā balsošanas procedūrā balsot, 
pamatojoties uz informāciju. Šajā nolūkā dažos procesa posmos dalībnieki 
tika atkal sagrupēti mazajās grupās un apvienoti jaunās konfigurācijās. 
Pārdomu un komentāru posmi piecās tematiskajās paneļdiskusijās un 
plenārsēdē deva iespēju uzzināt katra dalībnieka viedokli, bet ekspertu 
sniegtā informācija par visiem tematiem ļāva kopīgi apzināties to tvērumu, 
satura daudzveidību un to, kas pašlaik par tiem tiek spriests Eiropas 
līmenī. Tādējādi pilsoņi varēja balsot par 10 rīcības priekšlikumiem, kam 
būtu aptuveni jāatspoguļo Vācijas sabiedrības viedoklis (sk. sadaļu par 
dalībnieku atlasi). 
 
Turpmāk ir sniegts pārskats par diskusijām mazajās grupās un pilsoņu 
izstrādātajiem 10 rīcības priekšlikumiem un balsojuma rezultātiem. 
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Pārskats par diskusijām un rīcības priekšlikumiem 

1. paneļdiskusija – "ES loma pasaulē" 

Pirmajā no piecām tematiskajām paneļdiskusijām dalībnieki 
pievērsās jautājumam par to, kādu lomu Eiropas Savienībai 
būtu jāuzņemas pasaulē nākotnē. Savos pienesumos 
dalībnieki aprakstīja redzējumu par demokrātisku un suverēnu 
Eiropu, kas veicina daudzveidīgas un labas ārpolitiskās 

attiecības un apvieno ekonomisko varenību ar efektīvu rīcību klimata 
jomā. 
 
Pilsoņi bija vienisprātis, ka ES nostājām starptautiskā līmenī pašlaik traucē 
iekšējas nesaskaņas un tas, ka atsevišķas valstis rīkojas vienpusēji. Tādēļ 
šajā sakarā tika apspriesta arī vienprātības principa atcelšana Eiropas 
Savienības Padomes balsojumā par kopējo ārpolitiku un drošības politiku 
un tā nomaiņa ar vairākuma balsojumu. Vairākkārt tika izteikts 
mudinājums ES paust vienotu nostāju un vairāk sadarboties galvenajās 
politikas jomās, jo īpaši ārpolitikas, drošības, enerģētikas, klimata un 
migrācijas politikas jomā. 
 
Diskusijās par to, kādām vajadzētu būt ES diplomātiskajām attiecībām, 
pavērās neviendabīgāka aina. Pilsoņi piekrita, ka Eiropai būtu jātiecas 
veidot draudzīgas diplomātiskās attiecības, bet vienlaikus jācenšas panākt 
lielāku suverenitāti attiecībā pret citām valstīm. Taču, kamēr daži 
dalībnieki galvenokārt aicināja mazināt atkarību no Ķīnas un Krievijas – 
atsaucoties uz cilvēktiesību pārkāpumiem un tiesiskuma trūkumu – un 
stiprināt transatlantiskās attiecības, citi vēlējās lielāku neatkarību attiecībā 
uz ASV un spēcīgas ekonomiskās attiecības ar Ķīnu. 
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Lai gan šie ārpolitikas jautājumi šaurākā nozīmē sākotnēji daudz figurēja 
mazo grupu diskusijās, galu galā abos rīcības priekšlikumos centrālo vietu 
ieņēma Eiropas ekonomikas un tirdzniecības politika – pamatojoties uz 
pieņēmumu, ka ES starptautiskā ietekme jo īpaši sakņojas tās 
ekonomiskajā varenībā –, un īpašs uzsvars tika likts uz klimata politiku. 
Grupas iezīmēja iespējamus veidus, kā Eiropas ārējās tirdzniecības 
intereses padarīt klimatam labvēlīgākas un veicināt preču ražošanu 
Eiropas Savienībā, kam arī būtu ietekme uz klimatu. 

Pirmais ierosinājums 
Ārējās tirdzniecības interešu sasaiste ar klimata politikas 

pasākumiem 

 

"Mēs iesakām, lai Eiropas Savienība (jo īpaši Eiropas 
Komisija) ierosinātu ieguldījumu paketi klimatam 
labvēlīgām tehnoloģijām un inovācijām, paredzot 
finansēšanas programmu. Šī pakete tiks finansēta, 
izmantojot ar klimatu saistītus importa tarifus, kas tiks 

noteikti un novirzīti kā monetāra kompensācija par nodarīto 
kaitējumu klimatam. Šajā sakarībā ir jāievieš uz punktiem balstīta 
sistēma konkrētu produktu ilgtspējas novērtēšanai. Skaidra ES 
nostāja un spēcīga un inovatīva Eiropa palīdzēs sasniegt globālos 
klimata mērķrādītājus. Tas palīdzēs nostiprināt ES kā atbildīgas, 
globālas līderes un tāda laba piemēra lomu, ar ko nodrošina 
labklājību un var panākt ilgtspējīgas globālas pārmaiņas. Šie mērķi 
mums ir svarīgi, jo ES sniedz ilgstošu ieguldījumu cīņā pret klimata 
pārmaiņām, kas ilgtermiņā var sniegt būtisku ieguldījumu pasaules 
miera nostiprināšanā." 
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Otrais priekšlikums 
Radīt stimulus ražošanu bāzēt ES, jo īpaši attiecībā uz pirmās 

nepieciešamības preču ražošanu 

 

"Lai atvieglotu pirmās nepieciešamības preču ražošanu, 
mēs iesakām paātrināt un standartizēt apstiprināšanas 
procedūras, samazināt birokrātiju un piedāvāt subsīdijas 
uzņēmumiem, kas pārceļas uz ES un/vai attīsta ražotnes 
ES. ES būtu plašā mērogā jāveicina atjaunīgā enerģija, lai 

samazinātu enerģijas izmaksas. Tādējādi mēs ceram saīsināt 
piegādes ķēdes un padarīt tās klimatam labvēlīgākas, palīdzēt 
stiprināt ES un radīt darbvietas, kurās tiek ņemtas vērā 
cilvēktiesības. Šie mērķi mums ir svarīgi, jo ražošanas pārcelšana uz 
Eiropas Savienību padarītu ES starptautiski autonomāku un politiski 
aizsargātāku." 

 

 

8%

92%

ES loma pasaulē – otrais priekšlikums:
stimuli ražošanai Eiropas Savienībā

Jā Nē

22%
78%

ES loma pasaulē – pirmais 
priekšlikums:

ārējās tirdzniecības interešu sasaiste 
ar klimata politikas pasākumiem

Jā Nē

Balsošana galīgajā plenārsēdē Balsošana galīgajā plenārsēdē 
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2. paneļdiskusija – Spēcīgāka ekonomika 

Otrajā paneļdiskusijā pilsoņi apsprieda, kā stiprināt Eiropas 
ekonomiku. Viņi iztēlojās sociāli taisnīgāku ES, kurā ir 
saskaņoti tiesību akti nodokļu un veselības un drošuma jomā, 
vēl vairāk valstu pieņem eiro par savu valūtu, ir spēcīga 
digitālā infrastruktūra un tiek ražotas un izstrādātas klimatam 

draudzīgas preces un tehnoloģiskās inovācijas. Tika apspriesta arī 
pieaugošās digitalizācijas ietekme uz darba tirgu. Pilsoņi arī uzsvēra, ka 
Eiropas Savienībā ir vajadzīga datu aizsardzība un kiberdrošība. 
 
Mazajās grupās valdīja vienprātība, ka Eiropas Savienībā ir jāsaskaņo 
standarti un likumi attiecībā uz darba, mācību un ražošanas apstākļiem un 
nodokļu sistēmām. Piemēram, daudzi pilsoņi vēlējās augstāku un visā 
Eiropā saskaņotu minimālo algu un kopējus klimata aizsardzības 
standartus un nodokļu likmes uzņēmumiem. 

 

Dalībnieki arī aicināja, lai ES ekonomiskās investīcijas un subsīdijas vairāk 
koncentrētos uz ilgtspējas un klimata aizsardzības kritērijiem. Tam būtu 
jāveicina klimatam labvēlīgāku un resursu ziņā efektīvāku inovāciju un 
tehnoloģiju attīstība. Pilsoņi uzsvēra vēlmi pēc lielākām pārrobežu 
izglītības un mācību iespējām un universitāšu kursiem, kas ļautu arī 
apmainīties ar paraugpraksi. Dalībniekiem ļoti svarīgi likās arī tas, ka tas 
palīdzētu savstarpēji tuvināt ES iedzīvotājus. 
 
Tāpat kā paneļdiskusijā par ES lomu pasaulē, daudzkārt tika pausta vēlme 
pēc lielākas autonomijas attiecībā pret citām valstīm, jo īpaši saistībā ar 
preču importu. Šajā nolūkā dalībnieki uzskatīja, ka ir būtiski palielināt visu 
veidu preču ražošanas jaudu Eiropā. Tika apspriests arī jautājums par to, 
kā radīt papildu stimulus inovācijas veicināšanai ES. 
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Vēl viens svarīgs jautājums diskusijās mazajās grupās bija digitalizācija. 
Jo īpaši tika pausti aicinājumi visās dalībvalstīs ātri izvērst optiskās 
šķiedras tīklus un nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi ātram internetam. 
Noslēguma konferences laikā digitalizācija kļuva par galveno tematu vienā 
mazajā grupā. Dalībnieki ierosināja Eiropas Savienībā izveidot uzņēmumu 
digitalizācijas pakāpes reitingu. Arī saistībā ar digitalizāciju, bet galveno 
uzmanību pievēršot zināšanu un pieredzes apmaiņai, otra mazā grupa 
ierosināja izveidot ES mēroga digitālās informācijas platformu izglītības un 
apmācības jomā. 

 

Pirmais priekšlikums 
Digi-Score – punkti spēcīgai ES mēroga digitālajai ekonomikai 

 

"Mēs iesakām ES, un šajā gadījumā Connect ĢD, ieviest 
publiski pieejamu punktu sistēmu Digi-Score. Tā ir 
detalizēta novērtēšanas sistēma, kas norāda un salīdzina 
uzņēmumu pašreizējo digitalizācijas līmeni. 
Publicējot šo informāciju, mūsu mērķis ir radīt stimulu 

palielināt digitalizāciju. Uzņēmumiem ar zemu Digi-Score rādītāju 
tiktu darīts pieejams mērķtiecīgs atbalsts, lai palīdzētu tiem pārvarēt 
atpalicību. 
Šis mērķis mums ir svarīgs, jo tas palīdzētu pavērt ceļu ražīguma, 
efektivitātes un pārdošanas palielināšanai un tādējādi stiprinātu 
Eiropu kā ražošanas bāzi." 
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Otrais priekšlikums 
Informācijas platforma zināšanu un pieredzes apmaiņai ES mērogā 

 

"Mēs iesakām ES izveidot (informācijas) platformu 
zināšanu un pieredzes apmaiņai (ES mērogā). Tā kalpotu 
informācijas apkopošanai par transnacionāliem izglītības 
un mācību kursiem Eiropas Savienībā, demonstrētu 
paraugprakses piemērus un piedāvātu pilsoņiem iespēju 

nākt klajā ar jaunām idejām pārrobežu apmaiņai. Turklāt tiktu sniegta 
informācija par esošajiem ekspertu forumiem galvenajās jomās 
(piemēram, enerģētika, vide, digitalizācija). 
Šie mērķi mums ir svarīgi, jo pilsoņiem ir nepieciešama 
pārredzamība attiecībā uz pieejamajiem pārrobežu mācību un 
izglītības kursiem. Viņiem būtu jāsaņem labāki norādījumi ES līmenī 
par to, kādi forumi un platformas pastāv konkrētās jomās." 

 

 

  

18%
82%

Spēcīgāka ekonomika — pirmais 
priekšlikums:

Digi-Score – punkti spēcīgai ES mēroga 
digitālajai ekonomikai

Jā Nē

26%
74%

Spēcīgāka ekonomika — otrais 
priekšlikums:

informācijas platforma zināšanu un 
pieredzes apmaiņai ES mērogā

Jā Nē

Balsošana galīgajā plenārsēdē Balsošana galīgajā plenārsēdē 
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3. paneļdiskusija "Klimats un vide" 

 

To, ka klimata politika pašlaik kā transversāls temats ir 
neatņemama sastāvdaļa plašā politikas jomu klāstā, skaidri 
parādīja ne tikai citu paneļdiskusiju atsauces uz klimata 
jautājumiem, bet arī trešajā paneļdiskusijā – “Klimats un 

vide” – apspriesto tematu daudzveidība. Pirmkārt dalībnieki izklāstīja 
redzējumu par Eiropu, kas sevi pilnībā apgādā ar atjaunīgo enerģiju, dara 
iespējamu klimatneitrālu mobilitāti, taupa resursus un, cik vien iespējams, 
tos izmanto atkārtoti aprites ekonomikā, kā arī aizsargā biodaudzveidību 
un ekosistēmas. Tomēr, lai gan abas mazās grupas šos mērķus definēja 
gandrīz identiski, pilsoņi detalizēti aprakstīja dažādus veidus, kā tos 
sasniegt. 
 
Attiecībā uz energoapgādi visi dalībnieki aicināja strauji paplašināt 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu un pakāpeniski pārtraukt fosilā 
kurināmā izmantošanu. Tomēr nebija vienprātības par to, kad šāda 
pārtraukšana varētu reāli notikt, vai kodolenerģijai arī turpmāk vajadzētu 
būt savai vietai energoapgādē un kādām tehnoloģijām būtu jāpiešķir 
prioritāte, lai ātri pārkārtotu enerģētiku. Nebija vienprātības arī par to, cik 
vērienīgiem jābūt CO2 samazināšanas mērķrādītājiem un kādai vajadzētu 
būt CO2 emisiju tirdzniecības lomai centienos tos sasniegt. Daži dalībnieki 
arī pauda bažas par klimata politikas un enerģētikas pārkārtošanas 
sociālo ietekmi. 
 
Transporta nozarē pilsoņi vēlējās labāku vietējo un tālsatiksmes 
sabiedrisko transportu un pāreju uz e-mobilitāti privātajā transportā. 
Dalībnieki uzskatīja, ka enerģētikas un transporta pārkārtošanai būtiska ir 
modernu enerģijas uzkrāšanas tehnoloģiju izstrāde. 
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Abās mazajās grupās vairākkārt tika pausta vēlme pēc aprites 
ekonomikas, kas saglabā resursus. Tika pausti arī aicinājumi izbeigt 
rūpniecisko lauksaimniecību un turpināt attīstīt bioloģisko lauksaimniecību. 
 
Visbeidzot, abas mazās grupas apsprieda arī to, kā palielināt individuālo 
izpratni par to, cik ļoti vajadzīga ir klimatrīcība un ilgtspējīga patērētāju 
uzvedība. Viens no priekšlikumiem, ko pilsoņi izstrādāja noslēguma 
konferencē, piedāvā iespējamu risinājumu publiskas kampaņas veidā. Ar 
otru priekšlikumu tiek risināta ražojumu plānotā nolietojuma problēma. 

 

Pirmais priekšlikums 
Regula par garantētu ražojuma kalpošanas laiku 

 

"Mēs iesakām Eiropas Savienībā ieviest tiesību aktus, 
kuru mērķis ir nodrošināt konkrētam ražojumam 
atbilstošu, pagarinātu un garantētu kalpošanas laiku ES 
ražotiem un pārdotiem ražojumiem, un panākt, lai 
patērētajiem šis process būtu pārredzams. 

Resursi nav neizsmeļami, šis pasākums varētu tos taupīt un 
nepieļaut izšķērdēšanu, tādējādi nesot labumu videi, klimatam un 
patērētājiem. 
Šādi mēs vēlamies mudināt ražotājus laist tirgū ražojumus, kas ir 
izturīgāki un kurus var labāk salabot." 

 

Otrais priekšlikums 
ES ilgtermiņa kampaņa ilgtspējīgam patēriņam un dzīvesveidam 

 

"Mēs iesakām, lai kāda Eiropas struktūra – kam ir atzari 
ES valstīs – tiktu nodrošināta ar saviem resursiem un 
vadītu kampaņu. 
Mēs vēlamies nodrošināt to, lai visiem cilvēkiem Eiropas 

Savienībā būtu kopīga identitāte, lai cilvēki vairāk aizdomātos par 
ilgtspējīgu patēriņu un dzīvesveidu un sāktu dzīvot pēc šādiem 
principiem. Šie mērķi mums ir svarīgi, jo mēs vēlamies radīt patiesu 
motivāciju ilgtspējīgai dzīvošanai." 
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4. paneļdiskusija "Sociālais taisnīgums" 

Šajā paneļdiskusijā pilsoņi pauda viedokli, ka Eiropā pieaug 
sociālekonomiskā nevienlīdzība. Diskusijās izgaismojās 
nepieciešamība rīkoties ne vien attiecībā uz algām, sociālajiem 
pabalstiem vai nabadzību vecumdienās, bet arī attiecībā uz 
veselības sistēmu, cenas ziņā pieejamu mājokļu trūkumu, 

izglītības politiku, dzimumu līdztiesību un jautājumu par līdzvērtīgiem 
dzīves apstākļiem Eiropā. 
 
Abas nelielās grupas norādīja, ka taisnīgs atalgojums ir galvenais 
jautājums sociālā taisnīguma jomā. Pilsoņi aicināja nodrošināt labāku 
atalgojumu par fiziski prasīgu darbu un kritiski svarīgām profesijām, kā arī, 
kā tas jau izskanēja paneļdiskusijā “Spēcīgāka ekonomika”, noteikt ES 
mēroga minimālo algu saskaņā ar kopējiem standartiem. Bieži tika minēta 
arī cīņa pret jauniešu bezdarbu un pret nabadzību vecumdienās. 
 
Dalībnieku vidū risinājās spraigas diskusijas par izglītības politiku, abas 
mazās grupas norādīja, ka izglītības iespējas nedrīkst būt atkarīgas no 
ģimenes sociālā un ekonomiskā stāvokļa un ka būtu jālikvidē piekļuves 
šķēršļi, piemēram, jautājums par studiju finansēšanu. Par svarīgu visas 
Eiropas izglītības politikas sastāvdaļu tika atzītas arī skolēnu un studentu 
apmaiņas programmas. 
 
  

15%

85%

Klimats un vide — pirmais 
priekšlikums:

garantētais ražojumu kalpošanas laiks

Jā Nē

28%

72%

Klimats un vide — otrais priekšlikums:
kampaņa ilgtspējīgam patēriņam un 

dzīvesveidam

Jā Nē

Balsošana galīgajā plenārsēdē Balsošana galīgajā plenārsēdē 
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Vēl viens svarīgs diskusiju jautājums bija taisnīgas veselības aprūpes 
sistēmas īstenošana. Attiecībā uz Vāciju daži pilsoņi aicināja likvidēt 
privātos veselības apdrošināšanas fondus, kas, viņuprāt, izraisa pirmās un 
otrās šķiras ārstēšanu. 
 
Dalībnieki arī vēlējās redzēt uzlabojumus dzimumu līdztiesības jomā. Viņi 
jo īpaši norādīja uz augstām bērnudārza izmaksām, darba un ģimenes 
dzīves līdzsvara trūkumu un vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirībām. Pilsoņi arī aicināja vairāk atzīt sociālās profesijas un darbu 
bērnu aprūpē vai vecu cilvēku aprūpē. 
 
Visbeidzot, pilsoņi aicināja uzlabot iekļaušanu, labāk atzīt brīvprātīgo 
darbu un veikt pasākumus, lai novērstu bezpajumtniecību un atstumtību 
mājokļa jomā. 

 

Diskusiju rezultātā dalībnieki ierosināja, no vienas puses, ieviest ar 
konkrētu darbu saistītu pamatalgu un, no otras puses, īstenot viegli 
pieejamu apmaiņas programmu visiem skolēniem ES. 

 

Pirmais priekšlikums 
Skolēnu apmaiņas turpmāka attīstība Eiropā 

 

"Mēs iesakām, lai Eiropas Savienība papildus pašreizējai 
programmai "Erasmus" pieņemtu regulu par apmaiņas 
programmu skolēniem vecumā no 14 līdz 25 gadiem 
neatkarīgi no izcelsmes, dzimuma un izglītības līmeņa. 
Vietējām skolām ir sistemātiski jāizstrādā minētā 

apmaiņas programma un jāsniedz informācija par to. Visiem 
skolēniem jābūt iespējai piedalīties apmaiņā jebkurā mācību posmā. 
Šajā nolūkā Eiropas Komisijai būtu jāiesniedz priekšlikums Eiropas 
Parlamentam un Eiropas Savienības Padomei. 
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Mēs vēlamies nodrošināt, lai neatkarīgi no izglītības rezultātiem un 
vecāku nodrošinātajiem finanšu līdzekļiem skolēniem būtu iespēja 
apmainīties ar idejām visā Eiropā. Mērķis ir izveidot apmaiņas kultūru 
Eiropā jau no skolas vecuma. Vispirmām kārtām mums ir svarīgi, lai 
apmaiņa būtu viegli pieejama un lai tajā nebūtu birokrātijas. Ar 
apmaiņas programmu mēs vēlamies veidot Eiropas iekšējo 
solidaritāti un samazināt valodu barjeras. Programmai būtu jāatbalsta 
taisnīga un līdzdalīga izglītība, lai uzlabotu starpkultūru un 
komunikācijas prasmes. 
Šie mērķi mums ir svarīgi, jo tie veicina Eiropas integrāciju, stiprina 
cieņu un sadarbību un ieaudzina Eiropas vērtības jau no agrīna 
vecuma, lai Eiropas daudzveidību varētu uztvert kā iespēju, kas 
jāizmanto." 

 

Otrais priekšlikums 
Konkrētam amatam atbilstošas pamatalgas noteikšana 

 

"Mēs iesakām, lai ES Nodarbinātības un sociālo tiesību 
komisārs iesniegtu Eiropas Parlamentam priekšlikumu 
par konkrētam amatam atbilstošas pamatalgas noteikšanu 
visās dalībvalstīs. Šai pamatalgai būtu jāsastāv no 
minimālās algas, kas ir pietiekama iztikas nodrošināšanai, 

un piemaksas par konkrētu darbu. 
Mūsu mērķis ir panākt darba sniegumu un algu salīdzināmību 
Eiropas Savienībā, lai stiprinātu sociālo taisnīgumu. Šis mērķis 
mums ir svarīgs, lai nodrošinātu, ka darba tirgū tiek atspoguļots ES 
pamatprincips, proti, salīdzināmi dzīves un darba apstākļi neatkarīgi 
no dzīvesvietas un nodarbošanās." 

 

  

18%

82%

Sociālais taisnīgums – pirmais 
priekšlikums:

skolēnu apmaiņas programma Eiropā

Jā Nē

27%
73%

Sociālais taisnīgums — otrais 
priekšlikums:

konkrētam amatam atbilstošas 
pamatalgas noteikšana

Jā Nē
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5. paneļdiskusija: "Tiesiskums un vērtības" 

Piektajā un pēdējā paneļdiskusijā tika apspriestas Eiropas 
Savienības pamatvērtības un demokrātijas un tiesiskuma 
jautājumi. Pilsoņu redzējums bija tāda ES, kas respektē un 
aizsargā pamattiesības un cilvēktiesības, apkaro 
diskrimināciju, respektē daudzveidību, rada vienlīdzīgas 

iespējas, jo īpaši neaizsargātām grupām, piemēram, bērniem un cilvēkiem 
ar zemiem ienākumiem, un soda par tiesiskuma principu pārkāpumiem. 
 
Situācija demokrātijas un tiesiskuma jomā Polijā un Ungārijā bija svarīgs 
jautājums diskusijām abās mazajās grupās. Pilsoņi piekrita, ka visām 
dalībvalstīm ir jārespektē demokrātijas principi un pilsoniskās 
pamattiesības un brīvības. Par tiesiskuma principu pārkāpumiem būtu ātri 
un efektīvi jāsoda, un tie būtu aktīvi jārisina arī ārpus Eiropas robežām. 
Šajā sakarā izskanēja aicinājums atcelt vienprātības noteikumu Eiropas 
Savienības Padomē un uzlabot politisko procesu pārredzamību ES 
iestādēs kopumā. 
Tajā pašā laikā dalībnieki tomēr arī norādīja, ka konfliktus starp ES 
dalībvalstīm varētu radīt arī atšķirīgas tradīcijas un kultūras. Tādēļ viņi 
aicināja panākt lielāku savstarpējo sapratni, respektēt pastāvošo 
daudzveidību un solidaritāti starp valstīm. Jo īpaši būtu jātuvina dažādas 
grupas un kultūras un jāpiedalās apmaiņās, lai veicinātu integrāciju un 
sajaukšanos. 
 
Pilsoņi vēlējās samazināt pašreizējo diskrimināciju un radīt vienlīdzīgas 
iespējas nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, piemēram, grupām, kuru 
izcelsmi raksturo zemi ienākumi. Šajā nolūkā laba izglītība tika atzīta par 
būtisku pamatelementu, jo īpaši, lai ikvienai personai Eiropas Savienībā 
jau no agras bērnības nodrošinātu padziļinātas zināšanas un spēcīgu 
izpratni par demokrātiju un tiesiskumu. 
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Visbeidzot, abas mazās grupas intensīvi apsprieda vērtības un uzskatus, 
kas ir un kam vajadzētu būt Eiropas Savienības pamatā. Piemēram, daži 
dalībnieki norādīja, ka ES kopš deviņdesmitajiem gadiem ir akceptējusi 
daudzas jaunas dalībvalstis, bet nav apšaubījusi vai apspriedusi un 
izvērtējusi to pamatvērtības. Tādēļ viņi aicināja visās ES dalībvalstīs rīkot 
publiskas debates par pamatvērtībām un, ja iespējams, plaši tajās iesaistīt 
pilsoņus. 
 
Noslēguma konferencē dalībnieki izstrādāja priekšlikumus rīcībai, lai 
Eiropas Savienībā informētu par demokrātijas un tiesiskuma 
pamatvērtībām un principiem un lai tos veicinātu. Viņi apsprieda, vai ir 
iespējams izveidot emocionālu saikni ar ES, jo īpaši jauniešu vidū, 
piemēram, izmantojot Eiropas mēroga dziesmu konkursus saistībā ar ES 
vērtībām vai nodrošinot komunikāciju mērķauditorijai pielāgotā veidā. 
Konkrētos priekšlikumos ietilpa, piemēram, "iejušanās pakete" visām 
personām Eiropas Savienībā, kas vecākas par 18 gadiem (ar informāciju 
par ES vērtībām, kā arī par produktiem, kas sekmē identificēšanos ar 
Eiropu, piemēram, puloveriem ar ES simboliku). Komunikācija bija arī 
priekšlikuma par Eiropas televīzijas kanāla izveidi pamatā. 

 

Pirmais priekšlikums 
Eiropas vērtību iemiesošana un izjustāka komunikācija par tām 

 

"Mēs iesakām Eiropas vērtības padarīt materiālākas un 
nodrošināt izjustāku komunikāciju par tām. To var panākt, 
piemēram, izmantojot "iejušanās" paketi, plašsaziņas 
līdzekļus, interaktīvus elementus un lielāku pilsoņu 
iesaisti. 

Mūsu mērķis ir panākt, lai ikviena Eiropas Savienībā dzīvojoša 
persona izprastu kopīgās vērtības un identificētos ar tām. 
Šis mērķis mums ir svarīgs, jo tas veido pamatu mūsu 
līdzāspastāvēšanai mūsu vērtību savienībā. Par mūsu vērtībām ir 
pārāk maz zināms, jo trūkst personiskās saiknes: tie esam mēs, kam 
šī saikne jāveido." 
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Otrais priekšlikums 
"EU life" ("ES dzīve") 

 

"Mēs iesakām ES izveidot savu izglītošanas un 
informēšanas TV kanālu. Ar šo priekšlikumu mēs vēlamies 
panākt, lai visi ES pilsoņi būtu labāk informēti par mūsu 
kopīgajām vērtībām, un visiem nodrošināt vieglu un 
netraucētu piekļuvi. Šie mērķi mums ir svarīgi, jo mēs 

vēlamies iepazīt visu ES valstu sabiedrisko domu, veidot kopīgu 
pamatu, veicināt ciešākas attiecības, lai panāktu lielāku solidaritāti, 
un apmācīt cilvēkus tiesiskuma jomā, lai aizsargātu demokrātiju." 

 

Līdzdalības process 

Valsts pilsoņu foruma par Eiropas nākotni vispārējo procesu var iedalīt trīs 
galvenajos posmos: 
 

• procesa sagatavošana un dalībnieku gadījumatlase; 

• apspriežu organizēšana un norise; 

• iekļaušana plašākā konferences par Eiropas nākotni procesā, jo īpaši 
plenārsēdēs. 

 
Vispārējā procesa grafisku pārskatu skatīt pielikumā. 
  

24%
76%

Tiesiskums un vērtības – otrais 
priekšlikums:

ES dzīve – ES izglītošanas un 
informēšanas televīzija

Jā Nē

30%
70%

Tiesiskums un vērtības – pirmais 
priekšlikums:

Eiropas vērtību iemiesošana un 
izjustāka komunikācija par tām

Jā Nē
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Dalībnieku sagatavošana un atlase 

Lai pilsoņus iesaistītu Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās, tika izmantota 
"stratificēta gadījumatlases metode". Šo metodi izmantoja arī atlases 
procesam Vācijas valsts pilsoņu paneļdiskusijā par Eiropas nākotni. 
 
Konferences par Eiropas nākotni kopīgā sekretariāta oficiālajā ieteikumā 
attiecībā uz valstu pilsoņu paneļdiskusijām ir teikts: "Dalībniekiem 
mikrovidē būtu jāpārstāv plaša sabiedrība. Tas ir panākams, veicot 
gadījumizlasi, kurā attiecīgajā valstī/reģionā ir pārstāvētas personas ar 
dažādu ģeogrāfisko izcelsmi, dzimumu, vecumu, sociālekonomisko 
izcelsmi un/vai izglītības līmeni." Šis standarts tika piemērots un lielā mērā 
sasniegts arī attiecībā uz valsts pilsoņu paneļdiskusiju Vācijā. Veicot 
gadījumatlasi, tika ievērots princips, ka teorētiski var izraudzīties jebkuru 
Vācijas pilsoni vecumā no 18 gadiem. Mērķis bija pēc iespējas precīzāk 
atspoguļot cilvēku ikdienas dzīves daudzveidību un Vācijas sabiedrības 
struktūru. Iepriekš noteiktie kritēriji bija balstīti uz Vācijas Federatīvās 
Republikas tautas skaitīšanas datiem. 
Sākotnēji tika nosūtīts gandrīz 12 000 vēstuļu, kas pēc nejaušības principa 
bija adresētas mājsaimniecībām visā Vācijā. No gandrīz 
600 ieinteresētajām personām, kas reģistrējās tiešsaistē, 107 pilsoņi tika 
atlasīti, pamatojoties uz demogrāfiskiem, ģeogrāfiskiem un 
sociālekonomiskiem kritērijiem. Galu galā valsts pilsoņu paneļdiskusijā 
piedalījās aptuveni 100 pilsoņu, kas vairāk vai mazāk atspoguļo "Vāciju 
miniatūrā". Tos nedaudzos dalībniekus, kuri īsā laikā izstājās, bija 
iespējams aizstāt ar personām, kas bija iekļautas gaidītāju sarakstā. 
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Pilsoņu paneļdiskusijas 
lielums:  

Reģistrācijas grupas 
lielums: 

 Kontaktgrupas 
lielums:  

100 pilsoņi  
+ 10 % gaidītāju saraksts (  
107 atlasītas personas)  

596 reģistrētas 
personas 
(grupas lielums ietekmē 
reprezentativitātes 
līmeni)  

 Gandrīz 12 000 
vēstuļu 
(atbilžu īpatsvars 
aptuveni 5 %)  

 

IFOK GmbH ir daļa no starptautiska konsorcija, kas ir izstrādājis metodiku 
konferences par Eiropas nākotni četrām Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām 
un izstrādājis praktiskus norādījumus valstu konferencēm. Pašlaik IFOK ir 
atbildīgs arī par paneļdiskusiju izpildi. 

Apspriešanos organizēšana un norise 

Apspriešanās procesa īpatnība ir tā, ka atšķirībā no aptaujas tajā netiek 
apkopoti pilsoņu individuālie viedokļi. Dalībnieki pievēršas attiecīgajam 
tematam, piekļūst faktiem un rīko intensīvas diskusijas, lai izstrādātu 
jaunas nostājas, kas ir pieņemamas vairākumam. Vācijas valsts pilsoņu 
paneļdiskusijā par Eiropas nākotni tādējādi bija iespējams īstenot izvirzīto 
mērķi – izmantot kopējās nostājas kā pamatu, lai formulētu ieteikumus 
rīcībai, lūgumus un pieprasījumus lēmumu pieņēmējiem gan valsts, gan 
Eiropas līmenī. To nodrošināja paneļdiskusijas struktūra un organizācija: 
 
valsts pilsoņu paneļdiskusija par Eiropas nākotni tika organizēta divos 
posmos. Vispirms, 2022. gada 5. vai 8. janvārī, katrā no piecām 
tematiskajām paneļdiskusijām notika trīs stundu ilgs digitālās ievirzes 
darbseminārs, kurā dalībnieki saņēma ekspertu sniegtu informāciju un 
iespēju uzdot jautājumus; viņi arī izveidoja nelielas grupas, lai apspriestu 
redzējumus konkrētos tematos un noteiktu prioritāros tematus. 
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Pamatojoties uz minēto darbsemināru rezultātiem, divu dienu noslēguma 
konferencē, kas notika 2022. gada 15. un 16. janvārī, pilsoņi, darbodamies 
mazās grupās un – atkal – ar ekspertu līdzdalību, vispirms apzināja 
problēmas, pirms tiek izstrādāti, salīdzināti un prioritizēti risinājumi, lai galu 
galā nāktu klajā ar konkrētiem priekšlikumiem rīcībai katrā tematiskajā 
jomā. Šos priekšlikumus plenārsēdē pa vienam prezentēja atsevišķi 
pilsoņi. Pēc tam balsoja visi dalībnieki. Federālā ārlietu ministre Annalena 
Baerbock saņēma visus 10 rīcības priekšlikumus. Gan viņa, gan 
konferences par Eiropas nākotni plenārsēdē klātesošie federālās valdības, 
Bundestāga un federālo zemju (Länder) pārstāvji, Vācijas pilsoņu dialogu 
pārstāve un citi federālās valdības augsta līmeņa pārstāvji iesniedza 
komentārus par rīcības priekšlikumiem. 
Dialoga gaitā pilsoņi dažādos sastāvos apsprieda dažādus aktuālus 
jautājumus. Plenārsēdē tika sniegts vispārējais pienesums, kā arī 
norisinājās galīgās apspriedes un balsošana, un tajās piedalījās visi 
dalībnieki. Katrā no piecām tematiskajām paneļdiskusijām aptuveni 
20  iedzīvotāji padziļināti pievērsās vienai politikas jomai. Minētajā līmenī 
notika ar konkrētiem tematiem saistītu komentāru sniegšana un viedokļu 
apmaiņa. Katra no tematiskajām paneļdiskusijām savukārt tika sadalīta 
divās nelielās grupās, no kurām katra sastāvēja no aptuveni 
10 dalībniekiem, un lielākā daļa apspriežu notika mazākās grupās. Tajā 
tika izstrādāti konkrēti mērķi un ieteikumi rīcībai attiecībā uz katra temata 
atsevišķiem aspektiem, lai pēc tam tos apspriestu un par tiem vienotos 
augstākajos līmeņos. Šī uzdevumu dalīšanas pieeja nodrošināja 
padziļinātākas diskusijas un lielāku elastību visiem dalībniekiem. Tomēr tā 
arī nodrošināja, ka rezultātus demokrātiski leģitimizē iesaistīto pilsoņu 
grupa. 
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Dialoga struktūra un līmeņi (iekavās: personu skaits) 

Apspriešanas procesa izklāsts noslēguma konferencē sestdien, 
2022. gada 15. janvārī: 

 

 
 

Apspriešanas procesa izklāsts noslēguma konferencē svētdien, 
2022. gada 16. janvārī: 
  

Plenārsēde (100)

1. paneļdiskusija: 
ES loma pasaulē 

(20)

Mazā grupa 1.1. 
(10)

Mazā grupa 1.2. 
(10)

2. paneļdiskusija: 
Spēcīgāka 

ekonomika (20)

Mazā grupa 2.1. 
(10)

Mazā grupa 2.2. 
(10)

3. paneļdiskusija: 
Klimata pārmaiņas 

un vide (20)

Maza grupa 3.1. 
(10)

Mazā grupa 3.2. 
(10)

4. paneļdiskusija: 
Sociālais 

taisnīgums (20)

Mazā grupa 4.1. 
(10)

Mazā grupa 4.2. 
(10)

5. paneļdiskusija: 
Tiesiskums un 
vērtības (20)

Mazā grupa 5.1. 
(10)

Mazā grupa 5.2. 
(10)

Diskusija par 
problēmām un 
jautājumiem, kas 
saistīti ar 
prioritārajiem 
tematiem 
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Iedzīvotāji jau iepriekš saņēma būtisku materiālu piecu faktu lapu veidā, 
no kurām katrā sniegts īss un faktisks ievads par vienu no tematiem. 
Ievirzes darbsemināros, kas notika 5. un 8. janvārī, un noslēguma 
konferencē 15. janvārī izraudzītie zinātniskie un pētniecības eksperti 
sniedza pienesumu par katru tematu un bija pieejami turpmāku jautājumu 
uzdošanai. Turklāt attiecīgo federālo ministriju "faktu pārbaudītāji" (fact 
checkers) piedalījās mazo grupu darbā apspriežu posmos, un ar tiem 
varēja apspriesties par būtiskiem jautājumiem. Tas palīdzēja sniegt 
pilsoņiem specializētu atbalstu, ņemot vērā tematu sarežģītību, un ļāva 
norisināties uz faktiem balstītām un informētām diskusijām. 

 

Federālās vides ministrijas pamatnostādnes par labu pilsonisko līdzdalību, 
kā arī dalībniekiem prezentētā tīkla etiķete ("netiquette") kalpoja par 
pamatu moderācijas procesam un virtuālo diskusiju cieņpilnai norisei. 

 

  

https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/buergerbeteiligung/leitlinien_buergerbeteiligung_bmu_bf.pdf
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Virtuālo pasākumu gadījumā ir īpaši svarīgi līdz minimumam visiem 
dalībniekiem samazināt piekļuves šķēršļus. Tāpēc tika nodrošināts, ka 
dalībniekiem ir atbilstošs tehniskais aprīkojums (klēpjdatori, austiņas, 
tīmekļa kameras u. c.). Sagatavošanas sanāksmēs iedzīvotāji tika 
apmācīti arī tajā, kā izmantot tiešsaistes rīkus, kas viņiem būtu vajadzīgi. 
Šo rīku skaits tika ierobežots līdz minimumam. Tas nodrošināja, ka 
dalībnieki turpmākajās sanāksmēs varēja pilnībā koncentrēties uz saturu 
un diskusijām. Zoom tika izmantots kā videoplatforma, kas piedāvā 
vienkāršu un intuitīvu lietotāja saskarni ar visām funkcijām grupas 
diskusijai. Mural, kas ir tehnisks instruments debašu atbalstam, tika 
izmantots mazās grupas diskusijās kā virtuāla "baltā tāfele". Tas ļāva 
grupu moderatoriem strukturēt diskusijas, apkopot un noteikt prioritātes un 
reģistrēt rezultātus. 
Turklāt tika nodrošināts, ka pa tālruni un tērzēšanu vienmēr kā 
kontaktpunkti ir pieejami darbinieki un ka viņi var sniegt "pirmo palīdzību" 
tehnisku problēmu un jautājumu gadījumā. Skaidri noteikumi diskusijām 
virtuālajā telpā, laba mediācija un tērzēšanas uzraudzība un tehniskie 
aspekti nodrošināja darba raitu norisi. 

Saikne ar Eiropas procesu 

Valstu pilsoņu paneļdiskusijā tika sagatavoti desmit rīcības priekšlikumi, 
kurus pilsoņi bija formulējuši sanāksmju laikā. Ieteikumos ir ņemtas vērā 
dažādu līmeņu politikas veidotāju prasības un vēlmes attiecībā uz Eiropas 
Savienības nākotni. Tie tiks iekļauti plašākā konferences procesā, 
izmantojot dažādus kanālus, un par tiem tiks informēti politisko lēmumu 
pieņēmēji. 
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• Digitālā platforma: daudzvalodu digitālā platforma ir konferences par 

Eiropas nākotni galvenais centrs virtuālajā telpā. Tā dod pilsoņiem iespēju 
dalīties savās idejās ar citiem pāri robežām, uzzināt par visiem 
konferences pasākumiem un sekot līdzi konferences progresam. 
Platformā tiks tematiski apkopoti visi konferences materiāli, tostarp 
privātpersonu, valsts mēroga pasākumu, valstu un Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusiju un konferenču plenārsēžu ieguldījums. Platformas 
saturs tiek regulāri analizēts un publicēts ziņojumos, kas arī kalpo par 
materiālu pilsoņu paneļdiskusiju un plenārsēžu priekšdarbiem. 

 

• Vācijas valsts pilsoņu paneļdiskusijas ieteikumi arī tiks iekļauti 
digitālajā platformā, un pēc tam tos varēs izlasīt un apspriest visu ES 
dalībvalstu iedzīvotāji. Tādējādi tie kļūs par neatņemamu sastāvdaļu 
diskusijās un ziņojumos par platformu. 

• Plenārsēde: konferences par Eiropas nākotni plenārsēdē vienkopus 
pulcējas ES iestāžu, dalībvalstu un valstu parlamentu pārstāvji, kā arī 
pilsoņi un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Valstu un Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusijās paustie ieteikumi šeit tiek apspriesti pa atsevišķiem 
tematiem un bez iepriekš noteikta iznākuma. Plenārsēdi sagatavo 
deviņas darba grupas – viena katram konferences tematam. 

• Kā Vācijas pārstāve pilsoņu dialogos Stephanie Hartung kundze 
prezentēja Vācijas ieteikumus par tematiem "Vērtības un tiesības, 
tiesiskums, drošība" un "Klimata pārmaiņas un vide" trešajā 
plenārsēdē Strasbūrā 2022. gada 21. un 22. janvārī, kad notika 
iepazīstināšana ar dažādu valstu pilsoņu paneļdiskusiju rezultātiem. 
Minētajiem diviem tematiem veltītajā plenārsēdē uz valsts 
paneļdiskusijas ieteikumiem savos paziņojumos atsaucās arī valsts 
ministre Eiropas un klimata jautājumos Anna Lührmann kundze. 

  

https://futureu.europa.eu/
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Pielikums 

- Noslēguma plenārsēdes dalībnieku attēls 
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- Dalībnieku liecības 

 

Orientējoši jautājumi 
o Kas Jūs motivēja piedalīties valsts pilsoņu paneļdiskusijā? 
o Kas uz Jums atstāja vislielāko iespaidu? 
o Kurus no nākotnes federālās valdības pilsoniskās līdzdalības 

projektiem Jūs vēlētos redzēt īstenotus? 

Birga Boie-Wegener, 55, Neukloster, 
Mēklenburga-Priekšpomerānija 

"Cik bieži jūs atrodaties pie virtuves galda 
sakot: "Kāpēc gan man netika dota iespēja 
pamēģināt?!" Nu, man tika dota iespēja 
iesaistīties Eiropas jautājumu risināšanā 
(noteiktā laikā un ar skaidru norādi par to, kad 
un cik daudz laika man tam būtu jāveltī). 
Iepriekš man bija ierobežotas zināšanas par 
visu struktūru un es ar nepacietību gaidīju 
iespēju apspriest šo tematu un gūt labāku 
izpratni par to. 
 
Vislielāko iespaidu uz mani atstāja tas, ka no visas Vācijas vienkopus ir 
sanākuši (lai gan, diemžēl, tikai virtuāli) nejauši atlasīti cilvēki, kuri vēlējās 
kļūt radoši, lai veidotu nākotnes Eiropu. Man neradās iespaids, ka 
dalībniekiem iepriekš izklāstītā tīkla etiķete ("netiquette") patiešām bija 
nepieciešama, jo ikviens dalībnieks vēlējās ieklausīties cits citā un dalīties 
savās idejās bez jebkādiem savstarpējiem vārdiskiem uzbrukumiem. Es 
vēlētos, lai šādas iespējas – savstarpēji sarunāties, nākt klajā ar radošām 
idejām un klausīties atbildīgajās personās un attiecīgo tematisko jomu 
ekspertos – man būtu BIEŽĀK un, protams, vēlams, fiziski klātesot, t. i., 
klātienes pasākumos. 
 
Tomēr jāpiebilst, ka šīs nelielās praktiskās idejas diemžēl netika minētas 
īsajā kopsavilkumā plenārsēdē. Es ceru, ka tās tomēr ir kaut kur rakstiski 
pierakstītas tiem, kam uzdots nosūtīt šos kopsavilkumus uz Briseli, lai 
redzētu, kādos aspektos mēs esam nākuši klajā ar ierosinājumiem spert 
mazus, bet reālistiskus soļus." 
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Alexander Eenkhoorn, 51, Vlotho, 
Ziemeļreina-Vestfālene 

"ES nekad iepriekš nebiju dzirdējis par pilsoņu 
paneļdiskusijām, bet nodomāju, ka šādas 
paneļdiskusijas ir laba ideja. Neraugoties uz 
to, ka mani draugi bija skeptiski noskaņoti 
attiecībā uz manu dalību šādā paneļdiskusijā, 
mani šāda iespēja ieintriģēja, un es nodomāju, 
ka būtu interesanti uzzināt, kas šādās 
paneļdiskusijās notiek. Arī Ārlietu ministrijas 

apmeklējums likās īpaša pieredze. 
 
Manas mazās grupas sastāvs sociālā taisnīguma jautājumos bija ļoti 
spēcīgs; mēs sagatavojām ieteikumu par Erasmus programmu skolēniem. 
Grupā valdīja lieliska dinamika, un es konstatēju, ka piedalīties šādā grupā 
ir ārkārtīgi bagātinoši. Jo īpaši noslēguma konference 15. un 16. janvārī 
atstāja uz mani ļoti lielu iespaidu, ko es ilgi neaizmirsīšu. Rezultāti visās 
grupās bija vērienīgi, un es atbalstīju visas ierosinātās idejas. Es ļoti ceru, 
ka politiķi pievērsīsies šiem tematiem, jo visdažādākie cilvēki ir strādājuši 
pie tiem un sasnieguši lieliskus rezultātus. Es arī ceru, ka tas palīdzēs 
cilvēkiem mainīt attiecības ar politiku, kā to jau esmu izdarījis es. Šis 
pasākums, kā es to atceros, bija ļoti jēgpilns. Es vēlētos arī pateikt lielu 
paldies koordinatoriem. Mediācija bija ļoti nozīmīga, palīdzot panākt 
iznākumu un palīdzot nodrošināt civilizētu mijiedarbību starp dalībniekiem. 
ES nākotne pati par sevi ir lielisks temats, un, manuprāt, šīs dienas bija 
ļoti bagātinošas. Tālab es negribētu, lai kaut kas vispār mainītos, bet gan 
drīzāk – lai būtu vairāk iespēju piedzīvot šādu pieredzi. Sākumā man bija 
zināmas grūtības ar man uzdoto tematu, bet man ātri izdevās tam 
"pieslēgties". Būtu lietderīgi rīkot otru šādu pasākumu, lai tematus izpētītu 
sīkāk un lai patiesi iesaistītos diskusijās. Šobrīd šķiet, ka ir nedaudz grūti 
to visu aizmirst. Būtu arī vēlams saņemt informāciju par to, kas patiesībā 
notiek tālāk." 
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Max Heizmann, 36, Fellbach, Bādene-
Virtemberga "Es vēlējos piedalīties 
paneļdiskusijā, lai tiktu uzklausīts un lai 
paustu savu viedokli. Eiropas nākotne 
man ir svarīga. Ar savām idejām es 
gribēju panākt, lai politiķi redzētu 
dažādus skatījumus un to, kas ir svarīgs 
tādiem pilsoņiem kā es. 

 

Diskusija par iespējamiem risinājumiem atstāja uz mani vislielāko 
iespaidu. Es uzskatu, ka ir vērts ieklausīties citu cilvēku viedokļos, jo īpaši, 
ja viņi tos var labi argumentēt. 
Es gribētu, lai būtu vairāk šādu ar pilsoņiem kopīgu projektu. Tomēr es 
neuzskatu, ka būtu lietderīgi noteikt, kādi ierosinātie temati aplūkojami. 
Būtu labāk, ja dalībnieki paši identificētu tematiskās jomas. Pēc tam 
dalībnieki varētu sadalīties grupās pa tematiskajām jomām atkarībā no tā 
temata, kam viņi dod priekšroku. Tādējādi izdotos izcelt, kurā tematā 
pilsoņi ir visvairāk ieinteresēti un kurā valdībai ir vislielākās iespējas 
panākt uzlabojumus." 
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- Darba procesa izklāsts valsts pilsoņu paneļdiskusijai par Eiropas nākotni 

 

 

 

 
 


