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Konference par Eiropas nākotni 

Ziņojums 

Eiropas pilsoņu 1. paneļdiskusija "Spēcīgāka ekonomika, sociālais 
taisnīgums un nodarbinātība / Izglītība, kultūra, jaunatne un 
sports / Digitālā pārkārtošanās" 

3. sesija: 2022. gada 25.–27. februāris, Dublina, Īrija 

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

Šo dokumentu1 sagatavoja par paneļdiskusiju izstrādi un īstenošanu atbildīgā apspriežu grupa, kuras 
sastāvā ir Dānijas Tehnoloģiju padome, IFOK, Missions Publiques, Deliberativa un Kantar Public. 
Eiropas pilsoņu 1. paneļdiskusijas "Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība / 
izglītība, kultūra, jaunatne un sports / digitālā pārkārtošanās” 3. sesiju vadīja IFOK, kurai šajā darbā 
palīdzēja Missions Publiques. 

Saturs 

1. Kopsavilkums par 3. sesiju 

2. Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 3. sesijas konteksts 

3. Sesijas galvenie rezultāti. Paneļdiskusijā pieņemtie ieteikumi  

 

I pielikums. Kā tika sagatavoti ieteikumi 

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

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

IV pielikums. Grupēti darba virzieni 

 

1. Kopsavilkums par 3. sesiju 

2022. gada 25.-27. janvārī 180 pēc nejaušības principa atlasīti dažāda vecuma un izcelsmes Eiropas 

pilsoņi no visas Eiropas Savienības tikās trešo reizi, lai apspriestu tematus “Spēcīgāka ekonomika, 

sociālais taisnīgums un nodarbinātība / Izglītība, kultūra, jaunatne un sports / Digitālā pārkārtošanās”, 

turpinot 1. un 2. sesijā notikušās apspriedes. Šajā pēdējā sesijā Starptautisko un Eiropas lietu institūts 

(IIEA) 1. paneļdiskusijas dalībniekus uzņēma Dublinas pilī (ar iespēju piedalīties arī tiešsaistē). 

Pamatojoties uz 2. sesijā izstrādātajiem darba virzieniem, pilsoņi sagatavoja un apstiprināja 48 galīgos 

ieteikumus, kas tiks prezentēti un apspriesti konferences plenārsēdē. 15 dalībnieki (no 180) piedalījās 

un iesaistījās tiešsaistē.   

Diskusijas un kopīgais darbs tika veikts trīs formātos. 

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

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

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

grupas vai no citiem ārpakalpojumu sniedzējiem. Lai atvieglotu moderatoru darbu, 

Starptautisko un Eiropas lietu institūts (IIEA) katrai apakšgrupai nodrošināja vienu asistentu. 

                                                
1Atruna: par šo ziņojumu ir atbildīgi tikai autori, un tas neatspoguļo ES iestāžu viedokļus. 
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● Plenārsēdē, kurā piedalījās visi dalībnieki. Plenārsesijas Dublinas pilī vadīja divi galvenie 

apspriežu grupas moderatori, bija nodrošināta mutiskā tulkošana 24 oficiālajās ES valodās. 

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

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

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

moderatori. Katram pilsonim tika izsniegtas piecdesmit uzlīmes (desmit fuksijas krāsas uzlīmes 

1. virzienam, desmit oranžas — 2. virzienam, desmit zaļas — 3. virzienam, desmit zilas — 4. virzienam, 

desmit sarkanas — 5. virzienam) un tika uzdots atlasīt ne vairāk kā desmit prioritārus darba virzienus 

no katra galvenā virziena. Kad šī prioritāšu noteikšana paneļdiskusijā bija pabeigta, pilsoņi tika 

piesaistīti tām pašām apakšgrupām, kurās viņi strādāja 2. sesijas laikā, un viņi kopīgi novērtēja, kurus 

no viņu grupas darba virzieniem par prioritāti uzskatīja pārējie paneļdiskusijas dalībnieki.  

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

trim, bet ne vairāk par pieciem). Paneļdiskusijas dalībnieku trīs visvairāk atbalstītās ievirzes 

apakšvirziena ietvaros tika ierindotas 1., 2. un 3. vietā. Pēc tam apakšgrupa izmantoja melnas uzlīmes 

(katram dalībniekam 5 uzlīmes), lai noteiktu prioritātes attiecībā uz atlikušajām ievirzēm, kuras 

ierindoja 4. un 5. vietā.  

Turpmākais apakšgrupas darbs bija veltīts tam, lai ievirzes pārvērstu ieteikumos. Lai to paveiktu, 

pilsoņi izmantoja ieteikuma paraugu:  

 Apraksts Zīmju skaita 
ierobežojums angļu 
valodā 

Galīgais ieteikums Iesakām … 1000 

Galīgais pamatojums To iesakām tādēļ, ka...  300 

Elementi/jautājumi, kas grupai bija jāņem vērā (nav obligāti, bet ļoti ieteicami), formulējot ieteikumu 
pamatojumu, bija šādi:   
 

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

svarīgi to darīt? 
 

 

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

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

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

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

pieņēma zināšanai kolēģu komentārus. Asistents atgriezenisko saiti sagatavoja tiešsaistes izklājlapas 

veidā, lai apakšgrupa, kas sagatavoja ieteikumu projektu, ar to varētu iepazīties papildus apakšgrupas 

pārstāvja mutiskajam ziņojumam. 

27. janvārī paneļdiskusijas dalībnieki balsoja par katras apakšgrupas ieteikumiem. Pirms balsošanas 

visi dalībnieki saņēma dokumentu ar visiem iepriekšējā dienā sagatavotajiem ieteikumu projektiem, 

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

                                                
2 Ziņojums par 1. paneļdiskusijas 2. sesiju pieejams šeit: 1. paneļdiskusijas 2. sesijas ziņojums. 

 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
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izmantojot tiešsaistes veidlapu. Balsošanas process tika sadalīts piecās daļās, kas atbilst pieciem 

paneļdiskusijas virzieniem. Ieteikumi tika prezentēti, katram virzienam veltot 30 minūtes, un sākumā 

viens pilsonis no katras apakšgrupas izklāstīja atsauksmes par nedēļas nogalē paveikto darbu. 

Galvenais moderators nolasīja katru virziena ieteikumu angļu valodā, lai pilsoņi varētu vienlaikus 

uzklausīt mutisko tulkojumu. Visi dalībnieki balsoja par katru no ieteikumiem. Visi tulki iepriekš 

saņēma rakstisku ieteikumu projektu angļu valodā, lai balsošanas laikā nodrošinātu pēc iespējas 

kvalitatīvāku mutisko tulkojumu. 

Galīgo balsojumu rezultātā ieteikumi tika klasificēti šādi:  

- paneļdiskusija pieņēma ieteikumus, kas saņēmuši vismaz 70 % vai vairāk balsu;  
- ieteikumus, kas nesasniedza robežvērtību, paneļdiskusija uzskatīja par neapstiprinātiem, un 

tie ir iekļauti šā ziņojuma III pielikumā. 

Paneļdiskusijas plenārsēžu videoieraksti ir pieejami šeit: 

● Paneļdiskusijas plenārsēde 2022. gada 25. februārī 

● Paneļdiskusijas plenārsēde 2022. gada 27. februārī 

2. Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 3. sesijas konteksts 

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas ir būtisks konferences par Eiropas nākotni elements. Lai pilsoņi varētu 

kopīgi padomāt par Eiropas Savienības nākotni, tiek organizētas četras Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas. 

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

nejaušības principa. 

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

dzimums, vecums, sociālekonomiskā izcelsme un izglītības līmenis. 

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

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

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

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

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

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

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

Dublinas pilī, 2. paneļdiskusija — Florencē, Eiropas Universitātes institūtā, 3. paneļdiskusija — 

Natolīnas Eiropas Koledžā un Kultūras un zinātnes pilī Varšavā un 4. paneļdiskusija — Māstrihtas 

Izstāžu un konferenču centrā, kur to sadarbībā ar Māstrihtas universitāti un Eiropas Publiskās 

pārvaldes institūtu organizēja Studio Europa Maastricht.  

Tā kā 1. sesija bija ievadsesija, kuras mērķis bija veidot redzējumu, noteikt darba kārtību un noteikt 

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

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

plenārsēdē, formulējot ieteikumu kopumu, kas Savienības iestādēm jāīsteno. 

  

https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
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3. Sesijas galvenie rezultāti. Paneļdiskusijā pieņemtie ieteikumi (jāvirza uz plenārsēdi) 

1. virziens. Strādāšana Eiropā  

1.1. apakšvirziens "Darba tirgus" 
 

1. Iesakām ieviest minimālo algu, lai nodrošinātu vienādu dzīves kvalitāti visās dalībvalstīs. Atzīstam 
pašreizējos ES direktīvas (COM(2020) 682) centienus standartizēt dzīvesveidu. Minimālajai algai ir 
jānodrošina minimālie neto ienākumi, lai sasniegtu būtisku mērķi: ikvienam trūcīgajam būtu 
jāsaņem vairāk naudas, ko tērēt. Nosakot minimālo algu, būtu jāņem vērā šādi aspekti:  

● ES būtu jānodrošina efektīva īstenošana, jo pašlaik ne visas dalībvalstis pienācīgi piemēro 
darba ņēmēju aizsardzību,  

● īpaša uzmanība būtu jāpievērš dzīves līmeņa uzlabošanas uzraudzībai un izsekošanai, 
● minimālajai algai jābūt atkarīgai no pirktspējas dažādās valstīs. Ir vajadzīgs regulārs 

pārskatīšanas cikls, lai pielāgotos dzīves dārdzības izmaiņām (piemēram, inflācijai). 
 
To iesakām tādēļ, ka minimālā alga uzlabo sociālo taisnīgumu darba tirgū un uzlabo konkrētos darba 
ņēmēju dzīves apstākļus visās dalībvalstīs. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā strauji mainīgo darba vidi, 
piemēram, digitalizāciju. 
  
 

2. Jau ir spēkā ES regulējums (ES Darba laika direktīva — 2003/88/EK). Tomēr ar to nepietiek, lai 
nodrošinātu veselīgu darba un privātās dzīves līdzsvaru. Vispirms iesakām pārskatīt, vai spēkā 
esošais regulējums  ir piemērots pašreizējiem apstākļiem. Otrkārt, ES būtu jāizveido stingrāks 
uzraudzības mehānisms, lai nodrošinātu īstenošanu visās dalībvalstīs. Īpaša uzmanība jāpievērš 
dažādām nozarēm, kurās gan psiholoģiski, gan fiziski ir atšķirīgs stresa un slodzes līmenis. Tomēr 
tajā pašā laikā citas nozares paļaujas uz lielāku elastību no to darbinieku puses, lai tie pielāgotos 
īpašām uzņēmumu vajadzībām. 
 
To iesakām tādēļ, ka ir svarīgi uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru, jo tas uzlabo sociālo kohēziju 
un veicina vienlīdzīgus konkurences apstākļus darba ņēmējiem. Tas arī pozitīvi ietekmē darbinieku 
individuālo labklājību. 
  
 
1.2. apakšvirziens "Jaunatne un nodarbinātība" 
 

3. Iesakām saskaņot visu dažādo izglītības programmu līmeni ES, pieņemot valsts saturu. Tāpēc 
iesakām profesionālos grādus apstiprināt un savstarpēji atzīt visās ES dalībvalstīs. 
 
To iesakām tādēļ, ka vēlamies atvieglot Eiropas darbaspēka mobilitāti un samazināt administratīvo 
slogu. 
  
 
 
 
 
 

4. Iesakām vidusskolēniem (vecumā no 12 gadiem) gūt ieskatu viņu nākotnes darba tirgū, dodot 
viņiem iespēju veikt vairākus kvalitatīvus novērošanas apmeklējumus peļņas un bezpeļņas 
organizācijās. Ierosinām mudināt uzņēmumus uzņemt studentus, piešķirot viņiem subsīdijas. 
Attālajos reģionos, kur iespēju ir mazāk, vietējām skolām, valdībām, organizācijām un uzņēmumiem 
ir cieši jāsadarbojas, lai saprastu, ka šādi novērošanas apmeklējumi ir arī efektīvi.  
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To iesakām tādēļ, ka vēlamies, lai jaunieši gūtu ieskatu par dažādajām iespējām darba tirgū, lai viņi 
varētu labāk izvēlēties savas studijas un profesionālo nākotni un saprast, cik svarīga ir pareiza studiju 
izvēle. Tas arī viņiem māca, kas ir atbildība un ka viņiem būtu jārespektē darba tirgus. Tas palīdzēs 
jauniešiem integrēties darba tirgū. Tas ir izdevīgi abām pusēm. 
 
 

5. Iesakām iekļaut vispārīgo prasmju apguvi visos mācību priekšmetos skolu mācību programmās. Ar 
vispārīgajām prasmēm saprot: klausīties vienam otru, veicināt dialogu, noturību, izpratni, cieņas un 
atzinības paušanu pret citiem, kritisko domāšanu, pašmācību, saglabāt zinātkāri, orientāciju uz 
rezultātiem. Skolotāji būtu jāapmāca šo prasmju tālāknodošanā, cieši sadarbojoties ar sociālajiem 
darbiniekiem un/vai psihologiem. Citi ieteikumi izpildei: organizēt skolu savstarpējas skolēnu 
apmaiņas programmas, organizēt dalību sporta un kultūras pasākumos starp skolām u. c. 
 
To iesakām tādēļ, ka vispārīgās prasmes ir nepieciešamas pamatprasmes, kas digitālajā laikmetā tiek 
zaudētas  un ir absolūti nepieciešamas mūsu jauniešu turpmākajā dzīvē. Tāpēc uzsveram šo prasmju 
iekļaušanu mācību programmā, jo tās palīdzēs viņiem būt noturīgiem un palīdzēs izvairīties no garīgās 
veselības problēmām, ar kurām viņi varētu saskarties turpmākajā dzīvē, un pārvarēt tās. Sociālās 
prasmes stiprina cilvēku savstarpējās attiecības un tādējādi palīdz cilvēkiem atrast savu vietu 
sabiedrībā.  
  
 

6. Iesakām labi sagatavot plānus ar detalizētiem rīcības scenārijiem, ko nopietnas krīzes (piemēram, 
veselības krīzes, kara u. c.) gadījumā būtu gatavi elastīgi izmantot, lai samazinātu ietekmi uz mūsu 
jauniešu studijām, profesionālo apmācību, garīgo labjutību u. c. Ar “ietekmi” saprotam: augstākas 
studiju vai apmācības izmaksas, obligāta studiju pagarināšana, prakse, ko nevar veikt, garīgās 
veselības problēmu pieaugums. Scenāriji ir jāizvērš, lai samazinātu ietekmi uz jauniešiem un uz viņu 
pāreju uz darba tirgu. 
 
To iesakām tādēļ, ka jauniešu stāvoklis krīzes laikā ir ļoti neaizsargāts.  
 

1.3. apakšvirziens "Digitalizācija darbā" 
 

7. Iesakām ES ieviest vai pastiprināt spēkā esošos tiesību aktus, kas reglamentē tā saukto “vieddarbu” 
[= darbu tiešsaistē un attālināti, piemēram, mājas birojā vai citā vietā, kas savienota tiešsaistē]. 
Turklāt iesakām ES pieņemt tiesību aktus, lai stimulētu uzņēmumus būt sociāli atbildīgiem un 
saglabāt kvalitatīvas “vieddarba” darbvietas Eiropas Savienībā. Tie var būt finansiāli un/vai 
reputāciju ietekmējoši stimuli, un tajos būtu jāņem vērā spēkā esošie starptautiski atzītie vides, 
sociālie un pārvaldības (VSP) kritēriji. Lai tas notiktu, ES būtu jāizveido darba grupa, kuras sastāvā 
būtu eksperti no visām ieinteresētajām personām un kura izpētītu un stiprinātu šādus tiesību aktus. 
 
To iesakām tādēļ, ka mums ir jāveicina kvalitatīvas “vieddarba” darbvietas un jānovērš to pārcelšana  
uz valstīm ārpus ES, kurās izmaksas ir mazākas. Covid-19 pandēmija un globālās ekonomikas tendences 
palielina nepieciešamību steidzami aizsargāt darbvietas ES un regulēt “vieddarbu”. 
 

8. Iesakām ES garantēt tiesības uz digitālo apmācību visiem ES iedzīvotājiem. Jo īpaši jauniešu digitālās 
prasmes varētu uzlabot, ieviešot ES sertifikātu skolās, kas viņus sagatavotu nākotnes darba tirgum. 
Iesakām veikt arī īpašu apmācību ES līmenī, lai pārkvalificētu darba ņēmējus un uzlabotu viņu 
prasmes nolūkā saglabāt konkurētspēju darba tirgū. Visbeidzot, iesakām ES palielināt informētību 
par esošajām digitālajām platformām, kas savieno cilvēkus ar darba devējiem un palīdz viņiem 
atrast darbu ES, piemēram, EURES. 
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To iesakām tādēļ, ka sertificētas digitālās prasmes ir būtiskas, lai cilvēki varētu iekļūt darba tirgū un lai 
darba ņēmēji varētu pārkvalificēties un saglabāt konkurētspēju.  
 
 
2. virziens. Ekonomika nākotnei 
 

2.1. apakšvirziens "Inovācija un Eiropas konkurētspēja" 
 

9. Iesakām ES radīt iespējas dažādām struktūrām (universitātēm, korporācijām, pētniecības 
institūtiem u. c.) ieguldīt pētniecībā un inovācijā, lai attīstītu:  

● jaunus materiālus, kas paredzēti kā ilgtspējīgākas un biodaudzveidīgākas alternatīvas tiem, 
kurus izmanto pašlaik, 

● esošo materiālu novatoriskus lietojumus (izmantojot arī reciklēšanu un mūsdienīgas 
metodes, kurām ir vismazākais vides pēdas nospiedums).  

Iesakām to kā pastāvīgu ilgtermiņa apņemšanos no ES puses (vismaz līdz 2050. gadam).  
 
To iesakām tādēļ, ka mēs dzīvojam uz planētas ar ierobežotiem resursiem. Ja vēlamies nākotni, mums 
ir jāaizsargā klimats un jāmeklē planētai draudzīgas alternatīvas. Vēlamies arī, lai ES kļūtu par līderi 
šajā jomā ar spēcīgām konkurences priekšrocībām starptautiskajā arēnā. Ieteikuma mērķis ir radīt 
inovatīvus rezultātus, ko var plaši piemērot un īstenot dažādās jomās un valstīs. Tas arī pozitīvi 
ietekmētu ekonomiku un darba tirgu, radot jaunas darba iespējas ilgtspējīgu inovāciju jomā. Tas 
palīdzētu apkarot sociālo netaisnību, aizstājot pašreizējos, ekspluatējošos ražošanas līdzekļus ar 
jauniem, ētiskiem līdzekļiem. 
 
 

10. Iesakām ES ilgtermiņā un pastāvīgi apņemties lielā mērā palielināt ilgtspējīgi iegūtas enerģijas 
īpatsvaru, izmantojot dažādus atjaunojamos energoresursus, kuriem ir viszemākais vides pēdas 
nospiedums (pamatojoties uz holistisku aprites cikla novērtējumu). Turklāt ES būtu jāiegulda 
elektroenerģijas infrastruktūras un elektrotīkla kvalitātes uzlabošanā un uzturēšanā. Iesakām arī 
atzīt, ka piekļuve enerģijai un enerģijas pieejamība ir iedzīvotāju pamattiesības.  
 
To iesakām tādēļ, ka: 

● enerģijas avotu (tostarp saules, vēja, ūdeņraža, jūras ūdens vai jebkādu turpmāku ilgtspējīgu 
metožu) dažādošana palielinātu ES enerģētisko neatkarību, 

● tas samazinātu elektroenerģijas izmaksas ES iedzīvotājiem,  
● tas radītu darbvietas un pārstrukturētu enerģijas tirgu (jo īpaši reģionos, kas līdz šim bija 

atkarīgi no fosilā kurināmā), 
● tas varētu veicināt inovatīvu enerģijas ieguves metožu zinātnisko attīstību, 
● elektroinfrastruktūras un elektrotīkla kvalitāte ir tikpat svarīga kā energoresursi, nodrošinot 

netraucētu, efektīvu un cenas ziņā pieejamu enerģijas sadali un transportēšanu.  
 
 
 
 

11. Iesakām ES aktīvi veicināt videi nekaitīgākus ražošanas procesus, subsidējot vai citādi atalgojot 
uzņēmumus, kas iegulda ražošanas vides izmaksu samazināšanā. Turklāt mums ir jāpieliek pūles, lai 
pārveidotu pēcrūpnieciskās teritorijas un izveidotu aizsargājamas zaļās zonas ap esošajām 
teritorijām. Būtu jāprasa, lai uzņēmumi vismaz daļēji finansētu šos centienus no savas kabatas.   
 
To iesakām tādēļ, ka ražošanas procesi ir svarīgs piegādes ķēdes elements. Padarot tos videi 
draudzīgākus, varētu ievērojami samazināt mūsu ietekmi uz klimatu. Uzskatām, ka uzņēmumi un 
nozares būtu jāsauc pie atbildības par to, kā tie ražo savus produktus (ietverot rekultivāciju un vides 
aizsardzības pasākumus). Ražošanas procesu zaļināšana arī sagatavo uzņēmumus nākotnei un padara 
tos noturīgākus (kas aizsargā darbvietas).  
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2.2. apakšvirziens “Ilgtspējīga ekonomika” / 2.3. apakšvirziens “Nodokļi” 
 

12. Iesakām atteikties no plastmasas taras un vispārināt atkārtoti lietojamu taru. Būtu jāparedz stimuli  
patērētājiem un uzņēmumiem, lai patērētājam nebūtu dārgāk pirkt nefasētas preces (“en vrac” 
franču valodā vai “sfuso” itāļu valodā) salīdzinājumā ar iepakotām precēm. Uzņēmumiem, kas 
veicina šo pāreju, vajadzētu būt fiskāliem ieguvumiem, un tiem, kas to nedara, būtu jāmaksā lielāki 
nodokļi. Produktiem, kurus nevar atkārtoti izmantot, vajadzētu būt reciklējamiem un/vai bioloģiski 
noārdāmiem. Vajadzīga publiska vai pārraudzības iestāde, kas visu uzrauga, nosaka noteikumus un 
dara tos zināmus ikvienam. Ieteicams  par šīm darbībām izglītot un informēt — arī sociālajos 
plašsaziņas līdzekļos — gan uzņēmumus, gan patērētājus, lai ilgtermiņā mainītu to uzvedību. 
Uzņēmumi būtu jāmudina un tiem jāpalīdz rast labākos risinājumus savu atkritumu 
apsaimniekošanai (piemēram, būvniecības uzņēmumiem).   
 
To iesakām tādēļ, ka mums visiem ir jābūt atbildīgiem par mūsu darbībām. Tāpēc ir jāpārdomā visi 
ražošanas procesi. Reciklēšanai ir vajadzīgi daudzi resursi (ūdens, enerģija), tāpēc tā nevar būt vienīgais 
risinājums. Tāpēc ierosinām tirgot beztaras preces. Reciklēšana būtu jāizmanto tikai attiecībā uz viegli 
reciklējamiem materiāliem. Un Somijas piemērs apliecina, ka ļoti lielu daļu ir iespējams reciklēt.   
  

 
13. Iesakām Eiropā ieviest vienādus fiskālos noteikumus un saskaņot fiskālo politiku visā ES. Nodokļu 

saskaņošanai būtu jāļauj atsevišķām dalībvalstīm brīvi noteikt savus nodokļu noteikumus, bet 
joprojām jānovērš izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Tas izbeigs kaitējošu fiskālo praksi un 
nodokļu konkurenci. Nodokļiem būtu jāattiecas uz komercdarījumiem vietā, kur tie notiek. 
Uzņēmumam būtu jāmaksā nodokļi tajā valstī, kurā tas pārdod savas preces. Šo jauno noteikumu 
mērķis būtu novērst pārvietošanu un nodrošināt, ka starp Eiropas valstīm notiek darījumi un 
ražošana.   
 
Iesakām tādēļ, lai aizsargātu un attīstītu darbvietas, saimniecisko darbību Eiropā un nodrošinātu 
vienlīdzību starp dalībvalstīm. Tas Eiropā radīs vienotu izpratni par fiskālo sistēmu. Ar to plāno izbeigt 
absurdu monopolstāvokli milzīgiem uzņēmumiem, kuri nemaksā pietiekamus nodokļus salīdzinājumā 
ar mazākiem uzņēmumiem. Tas arī virzīs naudu tur, kur tiek veikta komercdarbība. 
  

 
14. Iesakām izbeigt visu elektronisko ierīču plānotā nolietojuma sistēmu. Pārmaiņām būtu jānotiek gan 

individuālā, gan komerciālā līmenī, lai garantētu, ka ilgtermiņā varam ierīces paturēt īpašumā, 
remontēt un uzlabot. Iesakām veicināt atjaunotu ierīču izmantošanu. Ar regulējumu jānosaka, ka 
uzņēmumiem būtu obligāti jāgarantē tiesības uz remontu, tostarp jauninājumiem un 
programmatūras atjauninājumiem, un ilgtermiņā jāreciklē visas ierīces. Turklāt ieteicams visiem 
uzņēmumiem izmantot standartizētus savienotājus. 
 
To iesakām tādēļ, ka mūsdienu pasaulē ražojumi parasti kalpo divus gadus, un mēs vēlamies, lai 
todarbmūžs būtu daudz ilgāks — aptuveni 10 gadi. Šim priekšlikumam būs pozitīva ietekme uz klimata 
pārmaiņām un ekoloģiju. Tas arī samazinās izmaksas patērētājiem un mazinās patērnieciskumu.  
  
 

15. Iesakām palīdzēt ikvienam izglītoties par vidi un tās saikni ar ikvienas personas veselību. Izglītojoši 
kursi palīdzēs ikvienam noteikt savas personīgās stratēģijas, kā šos tematus integrēt savā dzīvē. Šī 
izglītība būtu jāsāk skolā ar konkrētiem priekšmetiem, kas pievēršas visiem ekoloģiskajiem 
jautājumiem, un arī mums visu mūžu būtu jāturpina izglītoties (piemēram, darbā). Tas palīdzēs 
samazināt atkritumu daudzumu un aizsargāt vidi un cilvēka veselību. Šī izglītība veicinās no 
vietējiem ražotājiem iegūtu veselīgu un nepārstrādātu produktu vietējo patēriņu. Tiem, kas 
nerīkojas, lai samazinātu atkritumu daudzumu, būs jāapgūst bezmaksas apmācības kursi par šiem 
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jautājumiem. Lai šim dzīvesveidam varētu pielāgoties, cenām jābūt taisnīgām attiecībā pret ražotāju 
un patērētāju. Tāpēc ierosinām maziem, vietējiem un videi draudzīgiem ražotājiem piemērot 
atbrīvojumus no nodokļiem. 
 
To iesakām tādēļ, ka uzskatām, ka daudzi cilvēki vēl neraizējas par šiem jautājumiem. Tāpēc mums par 
to ir jāizglīto ikviens. Turklāt vietējie un veselīgie produkti daudziem parasti nav cenas ziņā pieejami. 
Mums ir jānodrošina, lai vietējā ražojuma produkti būtu plašāk pieejami visiem.  
 

 

2.4. apakšvirziens “Lauksaimniecība” / 2.5. apakšvirziens “Digitālā infrastruktūra”  
 

16. Iesakām ieviest Eiropā vienotu viegli saprotamu patēriņa un uztura produktu marķēšanas sistēmu 
(tā ietvertu informāciju par alergēniem, izcelsmes valsti utt.), nodrošināt pārredzamību attiecībā uz 
notiekošajiem apstiprināšanas procesiem, digitalizēt informāciju par produktiem, izmantojot 
standartizētu Eiropas lietotni, kas nodrošinātu lietotājiem vieglāku piekļuvi un sniegtu papildu 
informāciju par produktiem un ražošanas ķēdi. Turklāt uzskatām, ka ir vajadzīga patiesi neatkarīga 
struktūra, kas reglamentē pārtikas standartus visā ES un kam ir likumdošanas pilnvaras, lai varētu 
piemērot sankcijas. 
 
To iesakām tādēļ, ka ES iedzīvotāji cer sagaidīt vienotus pārtikas standartus. Pārtikas produktu 
integritāte ir nepieciešama, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību. Šie ieteikumi ir sniegti, lai saskaņoti 
uzlabotu apstiprināšanas uzraudzību un pārtikas ražošanas pārredzamību. 
  
 

17. Iesakām infrastruktūru uzskatīt par valsts aktīvu, lai novērstu telekomunikāciju un interneta 
pakalpojumu monopolu veidošanos. Jābūt tiesībām piekļūt internetam, prioritātei jābūt interneta 
pieslēguma iekļaušanai “baltajās zonās” / nestrādes zonās (teritorijās, kurās nav piekļuves 
internetam). Attiecībā uz piekļuvi internetam un aparatūrai bērni un ģimenes ir prioritāte, jo īpaši 
saistībā ar izglītību un pandēmijas laikā. Ir vajadzīga iniciatīva, kas palīdzētu atbalstīt tāldarbu, 
piemēram, biroju telpas ar piekļuvi uzticamam, ātram interneta savienojumam un digitālajai 
apmācībai. 
 
To iesakām tādēļ, ka mums ir jānodrošina, lai digitālā pārveide notiktu taisnīgi. Piekļuve internetam ir 
demokrātijas pamats un visu Eiropas iedzīvotāju tiesības. 
 
 
 
 

18. Iesakām aizsargāt vietējos kukaiņus pret invazīvām sugām. Turklāt ierosinām mudināt un atbalstīt, 
lai jaunos būvniecības projektos izveidotu obligātas zaļās zonas. Aicinām ieviest biodaudzveidību kā 
obligātu mācību priekšmetu skolās, izmantojot mācību programmu pasākumus, piemēram, 
praktiskas nodarbības. Ir svarīgi uzsvērt informētību par biodaudzveidību, izmantojot plašsaziņas 
līdzekļu kampaņas un rosinošus konkursus visā ES (vietējās kopienas mēroga konkursus). Iesakām 
noteikt saistošus valsts mērķus visās ES dalībvalstīs attiecībā uz atkārtotu apmežošanu ar vietējiem 
kokiem un vietējās floras atjaunošanu. 
 
To iesakām tādēļ, ka biodaudzveidība ir būtiska videi, dzīves kvalitātei un cīņai pret klimata 
pārmaiņām. 
  
 
3. virziens. Taisnīga sabiedrība 
 

3.1. apakšvirziens "Sociālais nodrošinājums" 
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19. Iesakām veicināt sociālo politiku un tiesību vienlīdzību, arī tiesības uz veselības aprūpi, tās 
saskaņojot visā ES un ņemot vērā noteikumus, par kuriem panākta vienošanās, un minimālās 
prasības visā teritorijā.   
 
To iesakām tādēļ, ka starp dalībvalstīm pastāv lielas sociālās politikas atšķirības, kas ir jāsamazina, lai 
panāktu cilvēka cienīgu dzīvi visiem iedzīvotājiem, kā arī lai sniegtu aprūpi un atbalstu, kas vajadzīgs 
neaizsargātām personām dažādu iemeslu dēļ (veselība, vecums, seksuālā orientācija u. c.). 
 
 

20. Iesakām veicināt pētniecību sociālajā un veselības jomā Eiropas Savienībā, ievērojot prioritātes, kas 
tiek uzskatītas par sabiedrības interesēm un par kurām vienojušās dalībvalstis, un nodrošināt 
atbilstošu finansējumu. Ir jāpastiprina valstu un  studiju centru (universitāšu kompetences jomās 
u. c.) sadarbība zināšanu jomās.  
 
To iesakām tādēļ, ka ir daudzas jomas, kurās mums ir jāuzlabo un jāpadziļina zināšanas. Pandēmijas 
pieredze apliecina, cik pētniecība ir būtiska dzīves uzlabošanai, cik svarīga ir publiskā un privātā sektora 
un valdību sadarbība un cik nepieciešams ir finansiāls atbalsts.  
  
 

21. Iesakām ES nodrošināt spēcīgāku kompetenci sociālās politikas jomā, lai, pamatojoties uz rūpīgu 
diagnozi, varētu saskaņot un ieviest minimālos noteikumus un pensiju pabalstus visā ES. 
Minimālajai pensijai jābūt virs valsts nabadzības sliekšņa. Pensionēšanās vecumam vajadzētu 
atšķirties atkarībā no profesiju kategorizācijas, lai garīgi un fiziski prasīgās profesijās strādājošie 
varētu pensionēties agrāk. Tajā pašā laikā būtu jānodrošina tiesības strādāt vecāka gadagājuma 
cilvēkiem, kuri vēlas turpināt strādāt pēc brīvprātības principa.  
 
To iesakām tādēļ, ka pieaug paredzamais mūža ilgums un dzimstība samazinās. Eiropas iedzīvotāji 
noveco, tāpēc mums ir jāveic papildu pasākumi, lai novērstu vecāka gadagājuma cilvēku 
marginalizācijas risku un nodrošinātu viņiem pienācīgu dzīvi.  
 
 

22. Iesakām saskaņotu pasākumu kopumu, kas veicinātu dzimstības līmeņa pieaugumu, kā arī 
nodrošinātu pienācīgu bērnu aprūpi. Šie pasākumi cita starpā ietver cenas ziņā pieejamu un 
piekļūstamu bērnu aprūpi (darbvietā, naktī, PVN samazināšana bērnu aprīkojumam), mājokli, 
stabilu darbu, atbalstu mātes statusam, īpašu atbalstu un darba aizsardzību jauniešiem un vecākiem 
un atbalstu mātēm un tēviem, nodrošinot piekļuvi zināšanām, atgriežoties darbā.  
 
To iesakām tādēļ, ka ES ir izcili zems dzimstības līmenis, kas vēl vairāk veicina Eiropas iedzīvotāju 
novecošanos;  saistībā ar to būtu jāveic tūlītēji pasākumi. Ierosinātā pasākumu kopuma mērķis ir 
nodrošināt stabilitāti jaunām ģimenēm, kas nepieciešama bērnu aprūpei.  
  
 

23. Iesakām nodrošināt vecāka gadagājuma cilvēku sociālo un veselības aprūpi gan mājās, gan aprūpes 
iestādēs. Turklāt ir jāuzlabo atbalsts tiem, kas aprūpē vecāka gadagājuma cilvēkus (radiniekus).  
 
To iesakām tādēļ, ka pieaug paredzamais mūža ilgums un samazinās nabadzība, Eiropas sabiedrība 
noveco, tāpēc mums ir jāveic turpmāki pasākumi, lai novērstu vecāka gadagājuma cilvēku 
marginalizācijas risku un nodrošinātu viņiem pienācīgu dzīvi. 
 
 

24. Iesakām ES atbalstīt paliatīvo aprūpi un palīdzību nomirt [eitanāziju], ievērojot konkrētu noteikumu 
kopumu. 
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To iesakām tādēļ, ka tas mazinātu sāpes pacientiem un ģimenēm un nodrošinātu pienācīgu dzīves 
nogali. 
 
 
3.2. apakšvirziens "Vienlīdzīgas tiesības" 
 

25. Iesakām ES atbalstīt iedzīvotāju mērķtiecīgu piekļuvi pienācīgiem sociālajiem mājokļiem atbilstoši 
viņu īpašajām vajadzībām. Finansiālais ieguldījums būtu jāsadala starp privātajiem finansētājiem, 
izīrētājiem, mājokļu saņēmējiem, dalībvalstu valdībām centrālā un vietējā līmenī un Eiropas 
Savienību. Mērķim vajadzētu būt atvieglot esošā sociālo mājokļu fonda būvniecību/remontu (arī ko 
veic kooperatīvas apvienības), īri un iegādi. Atbalsts būtu jāpiešķir, pamatojoties uz skaidriem 
kritērijiem (piemēram, maksimālā subsidējamā platība/persona, saņēmēju ienākumi utt.). 
 
To iesakām tādēļ, ka labāka piekļuve mājokļiem nodrošinātu, ka ES iedzīvotāji gūst labumu no 
taustāmām vienlīdzīgām tiesībām. Tas palīdzētu mazināt sociālo spriedzi. Lai gan ES galvenokārt tiek 
aicināta pārraudzīt atbalsta mehānismu, valsts un vietējām iestādēm būtu aktīvāk jārisina mājokļu 
problēmas. 
 
 

26. Iesakām ES rīkoties, lai uzlabotu regulējumu un nodrošinātu atbalsta pasākumu vienotu īstenošanu 
ģimenēm ar bērniem visās dalībvalstīs. Pasākumi ir šādi: bērna kopšanas atvaļinājuma 
pagarināšana, bērna dzimšanas un bērnu aprūpes pabalstu palielināšana.  
 
To iesakām tādēļ, ka uzskatām, ka pasākumi mazinātu demogrāfisko problēmu, ar ko saskaras ES. Tie 
arī uzlabotu dzimumu līdztiesību starp vecākiem. 
  
 

27. Iesakām ES rīkoties, lai nodrošinātu, ka visām ģimenēm visās dalībvalstīs ir vienādas ģimenes 
tiesības. Šādas tiesības ietver tiesības uz laulību un adopciju. 
 
To iesakām tādēļ, ka uzskatām, ka visiem ES pilsoņiem vajadzētu būt vienlīdzīgām tiesībām, tostarp 
ģimenes tiesībām. Ģimene ir sociālās organizācijas pamatveids. Laimīga ģimene veicina veselīgu 
sabiedrību. Ieteikuma mērķis ir nodrošināt ģimenes tiesības visiem pilsoņiem neatkarīgi no dzimuma, 
pieaugušo vecuma, etniskās piederības vai fiziskās veselības stāvokļa. 
 
 
3.3. apakšvirziens “Taisnīgums”/ 3.4. apakšvirziens “Piekļuve sportam” 
 

28. Iesakām noteikt ES dzimumu līdztiesības stratēģiju 2020.–2025. gadam par spēcīgu prioritāti un 
stimulēt to kā dalībvalstīm efektīvi risināmu, steidzamu jautājumu. ES būtu a) jānosaka rādītāji (t. i., 
attieksme, algu atšķirība, nodarbinātība, vadība utt.), katru gadu jāuzrauga stratēģija un 
pārredzamai jāatspoguļo sasniegumi; un b) jāizraugās Ombuds, lai saņemtu atsauksmes tieši no 
iedzīvotājiem. 
 
To iesakām, jo uzskatām, ka dzimumu līdztiesība ES ir tālu no vēlamā. Eiropas līmenī dzimumu 
līdztiesībai vajadzētu būt saskaņā ar pilsoniskajām tiesībām, lai tās tiktu sasniegtas visās valstīs, nevis 
tikai tajās, kurās pastāv spēcīgāka izpratne par šo tēmu. Mēs augstu vērtējam sieviešu atrašanos un 
ieguldījumu vadošos amatos un visās profesijās, lai ES būtu daudzveidīga un piepildīta. Daudzējādā 
ziņā sievietes ir nelabvēlīgā situācijā (pat tad, ja viņām ir laba/augstākā izglītība vai citas privilēģijas), 
tāpēc šāda stratēģija ir ļoti nepieciešama. 
  
 

29. Iesakām ES veicināt un palielināt informētību par sportu un fizisko aktivitāti visās dalībvalstīs, ņemot 
vērā tā labvēlīgo ietekmi uz veselību. Sports un fiziskā aktivitāte būtu jāiekļauj sociālās, fiziskās un 
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garīgās veselības, izglītības un darba politikā (t. i., veicināt sportu un/vai ārstu izrakstītu fizisko 
aktivitāti, un šādā gadījumā garantēt piekļuvi sporta infrastruktūrai; 1 stunda darba laikā/nedēļā 
fiziskajai aktivitātei utt.). 
 
To iesakām tādēļ, ka tas ir ilgtermiņa ieguldījums. Ieguldījumi sportā un fiziskajā aktivitātē samazina 
veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas un slogu. Piemēram, sports un fiziskā aktivitāte kā veselību 
stiprinošs pasākums saīsinātu ārstēšanas periodus un padarītu ārstēšanu efektīvāku. Dažās valstīs, 
piemēram, Vācijā, tas jau tiek veiksmīgi īstenots. Sports ir veids, kā kaldināt tādas vērtības kā 
apņemšanās, centieni, pašcieņa, cieņa vai līdzatbildība. Mazkustīgs dzīvesveids tagad ir izplatītāks 
nekā iepriekšējās paaudzēs, jo ir vairāk sēdošu darbu un/vai mainījušies brīvā laika pavadīšanas 
ieradumi. 
  
 

30. Iesakām ES noteikt, ka katrā dalībvalstī ir jābūt noteiktai minimālajai algai, kas piesaistīta dzīves 
dārdzībai šajā valstī un ko uzskata par taisnīgu algu, ar ko var nodrošināt minimālos dzīves apstākļus 
virs nabadzības sliekšņa. Katrai dalībvalstij tas ir jāuzrauga.  
 
To iesakām, jo nav taisnīgi, ka strādājot cilvēks nevar iztikt līdz mēneša beigām. Taisnīgām algām būtu 
jāveicina dzīves kvalitāte sociālajā līmenī. Netaisnīgas algas valstīm rada lielas izmaksas (drošība, 
izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, augstākas sociālās izmaksas utt.). 
  

 
31. Iesakām saskaņot nodokļus ES dalībvalstīs (lai izvairītos no nodokļu oāzēm ES un vērstos pret 

uzņēmumu pārvietošanu uz ārzonām Eiropā) un nodokļu atvieglojumus, lai atturētu no darbvietu 
pārcelšanas uz ārzonām ārpus Eiropas. 
 
To iesakām tādēļ, ka esam nobažījušies par ietekmi, ko rada darbvietu pārvietošana uz ārzonām ārpus 
Eiropas, un tas novērstu nodokļu konkurenci starp ES dalībvalstīm. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
4. virziens. Mācīšanās Eiropā 
 

4.1. apakšvirziens “Eiropas identitāte”/ 4.2. apakšvirziens “Digitālā izglītība” 
 

32. Iesakām veicināt daudzvalodību jau no agrīna vecuma, piemēram, sākot ar bērnudārzu. Sākot no 
pirmsskolas, bērniem būtu obligāti jāsasniedz C1 zināšanu līmenis otrajā aktīvajā ES valodā, kas nav 
viņu dzimtā valoda.  
 
To iesakām tādēļ, ka daudzvalodība ir instruments, kas savieno cilvēkus, un tilts uz citām kultūrām, 
padarot citas valstis un to kultūras pieejamākas. Tā stiprina Eiropas identitāti un starpkultūru apmaiņu. 
Ir svarīgi iepazīt citas kultūras Eiropas Savienības kontekstā. Tāpēc iespēja sarunāties divās valodās ļoti 
palīdzētu izveidot kopīgu Eiropas identitāti un izpratni par citām Eiropā esošajām kultūrām. ES ir 
jānodrošina cieša sadarbība ar izglītības iestādēm, lai panāktu veiksmīgus izglītības rezultātus. Turklāt 
ir vajadzīga īpaša programma (piemēram, digitālās platformas, paplašinātas programmas “Erasmus+” 
u. c.), lai veicinātu tikai daudzvalodību. Šajā ziņā par paraugu var izmantot pašreizējās Eiropas Skolas. 
ES būtu jāizveido vairāk šādu skolu un aktīvi jāpopularizē tās. 
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33. Iesakām ES, izveidojot obligātu mācību priekšmetu pamatskolā, palielināt informētību par interneta 
un digitalizācijas radīto apdraudējumu jauniešiem. ES būtu jārada instrumenti un jāizveido kopīgas 
mācību telpas jauniešiem, lai viņi varētu kopīgi mācīties.  
 
To iesakām tādēļ, ka ar pašreizējām iniciatīvām vai programmām šajā jomā nepietiek. Turklāt daudzi 
ES iedzīvotāji nav informēti par šajās jomās esošajām ES iniciatīvām. Bērni nav pietiekami informēti 
par interneta radītajām briesmām, tāpēc mums būtu jādara daudz vairāk, lai veicinātu un palielinātu 
jaunākās paaudzes informētību. 
 
 

34. Iesakām ES pielikt pūles, lai padarītu tehnoloģijas pieejamākas vecākajai paaudzei, veicinot 
programmas un iniciatīvas, piemēram,  viņu vajadzībām pielāgotas nodarbības. ES būtu jāgarantē 
tiesības izmantot digitalizāciju tiem, kas to vēlas, un jāpiedāvā alternatīvas pārējiem.   
 
To iesakām tādēļ, ka ES būtu jāgādā par to, lai vecāka gadagājuma cilvēki varētu piedalīties digitālajā 
pasaulē un neviens netiktu diskriminēts. Būtu jāievieš vienkāršoti instrumenti tām paaudzēm, kuras 
nav tik pieredzējušas konkrētu tehnoloģiju izmantošanā, lai šos cilvēkus integrētu mūsdienu pasaulē. 
Iesakām labāk popularizēt jau esošās iniciatīvas, lai iedzīvotāji būtu informēti par šīm iespējām. ES 
nevajadzētu diskriminēt vecākās paaudzes attiecībā uz datoru rīku izmantošanu. (Tomēr jāatzīmē, ka 
iedzīvotājiem vajadzētu būt iespējai dzīvot bez pienākuma izmantot interneta tīklu). Lai atvieglotu 
piekļuvi digitālajiem rīkiem, ES būtu jāorganizē un jādara pieejama pastāvīga bezmaksas palīdzība 
vecākajām paaudzēm. 
 
 
4.3. apakšvirziens “Kultūras apmaiņa”/ 4.4. apakšvirziens “Vides izglītība”  
 

35. Iesakām ES izveidot platformu, kurā izglītības vajadzībām tiks darīti pieejami mācību materiāli par 
klimata pārmaiņām, ilgtspēju un vides jautājumiem. Šai informācijai jābūt balstītai uz faktiem, 
ekspertu pārbaudītai un tā būtu jāpielāgo katrai dalībvalstij. Platformai: 

● būtu jāiekļauj nodarbības vairākām mērķgrupām, piemēram, cilvēkiem, kas dzīvo pilsētas 
vai lauku vidē, visām vecuma grupām un visiem iepriekšējo zināšanu līmeņiem; 

● jābūt pieejamai un viegli piekļūstamai visām dalībvalstīm; 
● īstenošanā būtu jāiekļauj veicināšanas plāns, un tas būtu jādara sadarbībā ar attiecīgajiem 

uzņēmumiem; 
● platformu varētu darīt pieejamu kopā ar finansēšanas programmu, lai atbalstītu platformā 

pieejamās informācijas izmantošanu un īstenošanu. Ar šo finansējumu būtu jāatbalsta arī 
izbraucieni uz vietas, lai parādītu attiecīgus reālos piemērus.  
 

To iesakām tādēļ, ka visu vecumu cilvēkiem ir vajadzīga uz faktiem balstīta informācija par to, kā risināt 
klimata pārmaiņu, ilgtspējas un vides jautājumus. Ikvienam, jo īpaši jauniešiem, ir jāsaprot svarīgi 
jēdzieni, piemēram, ekoloģiskā pēda, jo to, ko iemācāmies bērnībā, mēs izmantojam visu mūžu. Šīs 
tēmas ir sarežģītas, un maldinoša informācija ir plaši izplatīta. Ir vajadzīgs uzticams avots, un ES ir 
vajadzīgā uzticamība un resursi, lai to nodrošinātu. Tas ir svarīgi arī tāpēc, ka dalībvalstīs atšķiras 
zināšanu līmenis un piekļuves vieglums ticamai informācijai. 
  
 

36. Iesakām ES par prioritāti izvirzīt apmaiņas programmu pieejamību visiem (vecuma grupām, 
dalībvalstīm, izglītības līmeņiem un cilvēkiem ar atšķirīgām finansiālajām spējām) un atļaut apmaiņu 
vai stažēšanos starp nozarēm, valstīm, izglītības iestādēm, pilsētām un uzņēmumiem. ES vajadzētu 
būt atbildīgai par kultūras un sociālās apmaiņas uzsākšanu, starpniecību un finansēšanu visā ES gan 
fiziski, gan digitāli. ES ir aktīvi jāpopularizē šīs iniciatīvas un jāorientējas uz cilvēkiem, kuri vēl nav 
informēti par kultūras un sociālās apmaiņas programmām. Konference par Eiropas nākotni, kurā 
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cilvēki tika atlasīti pēc nejaušības principa, ir lielisks Eiropas apmaiņas piemērs. Mēs vēlamies vairāk 
šādu piemēru, kā arī mazāka mēroga iniciatīvu un apmaiņu sporta, mūzikas, (sociālās) prakses u. c. 
ietvaros. 
 
To iesakām tādēļ, ka ir svarīgi radīt kopības un kohēzijas sajūtu un veicināt iecietību pret visām mūsu 
skaistajām atšķirībām/dažādajām perspektīvām, kā arī individuālo prasmju attīstību. Šajā procesā tas 
ļaus attīstīties draudzībai, savstarpējai sapratnei un kritiskai domāšanai. Mēs vēlētos veicināt visu 
mūsu kopienu locekļu iesaistīšanos, pat to, kuri līdz šim nav bijuši iesaistīti šādās iniciatīvās. 
 

  
4.5. apakšvirziens “Izglītības kvalitāte, finansēšana un pieejamība”/ 4.6. apakšvirziens “Izglītības 
saskaņošana”  
 

37. Iesakām visām dalībvalstīm vienoties un pieņemt sertificētu minimālo izglītības standartu 
pamatskolas galvenajos mācību priekšmetos. Tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu visiem iedzīvotājiem 
vienlīdzīgu piekļuvi izglītības standarta kvalitātei, nodrošinot taisnīgumu un vienlīdzību. 
 
To iesakām tādēļ, ka: 

● minimālais standarts sniegtu vecākiem, skolotājiem un audzēkņiem lielāku uzticēšanos 
izglītības sistēmām, vienlaikus saglabājot daudzveidību un spēju uzņemties iniciatīvu;  

● ja mūsu ieteikums tiktu īstenots, tas stiprinātu kopīgu Eiropas identitāti, veicinot kopību, 
vienotību un piederības sajūtu;  

● šā ieteikuma īstenošana veicinātu ciešāku sadarbību un apmaiņu starp skolām visā ES, un tas 
uzlabotu attiecības starp mācībspēkiem un skolēniem, kā arī lielā mērā palīdzētu īstenot 
apmaiņas programmas. 

 
 
 
 
 

38. Iesakām visās ES dalībvalstīs pamatskolās mācīt angļu valodu atbilstoši sertificējamam standartam 
kā galveno mācību priekšmetu, lai veicinātu un stiprinātu Eiropas iedzīvotāju spēju pilnvērtīgi 
sazināties.  
 
To iesakām tādēļ, ka: 

● tas nodrošinātu lielāku vienotību un vienlīdzību, palielinot iedzīvotāju spējas sazināties savā 
starpā un atbalstīt spēcīgāku kopējo Eiropas identitāti; 

● tas ļautu izveidot plašāku, elastīgāku un pieejamāku darba tirgu, kas dotu iedzīvotājiem 
pārliecību strādāt un sazināties visās pārējās dalībvalstīs, nodrošinot lielākas personiskās un 
profesionālās iespējas; 

● tādējādi ļoti īsā laikā varētu sasniegt plaši lietotu Eiropas valodu; 
● kopīgas valodas izmantošana paātrina informācijas apmaiņu, kas sniegtu labumu sadarbībai, 

kopīgai reaģēšanai uz krīzēm, humānās palīdzības centieniem un tuvinātu Eiropu Eiropas 
iedzīvotājiem. 

 
5. virziens. Ētiska un droša digitālā pārkārtošanās 
 

5.1. apakšvirziens “Digitalizācijas demokratizācija”/ 5.2. apakšvirziens “Kiberdrošība” 
 

39. Iesakām piešķirt ES plašākas pilnvaras, lai cīnītos pret nelikumīgu saturu un kibernoziedzību. 
Iesakām stiprināt Eiropola/Eiropas Kibernoziedzības apkarošanas centra spējas, tostarp:  

● palielināt finanšu resursus un cilvēkresursus;  
● nodrošināt vienādu sodu katrā valstī;  
● nodrošināt ātru un efektīvu īstenošanu. 
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To iesakām tādēļ, lai garantētu brīvību internetā, vienlaikus nodrošinot sankcijas par diskrimināciju, 
ļaunprātīgu izmantošanu un uzmākšanos. Mēs atbalstām ideju par Eiropas publisko iestādi, jo 
nevēlamies atstāt tiešsaistes platformu regulējumu tikai privātu uzņēmumu rokās. Tiešsaistes 
platformām ir jāuzņemas atbildība par izplatīto saturu, bet mēs vēlamies nodrošināt, lai priekšplānā 
netiktu izvirzītas viņu pašu intereses. Satura regulējumam un atbildīgo personu saukšanai pie 
atbildības jābūt efektīvai un ātrai, lai tā atturētu no noziedzīgas darbības. 
  
 

40. Iesakām Eiropas Savienībai investēt augstas kvalitātes un inovatīvā digitālajā infrastruktūrā 
(piemēram, 5G izstrādē Eiropā), lai nodrošinātu Eiropas autonomiju un novērstu atkarību no citām 
valstīm vai privātiem uzņēmumiem. ES būtu jāpievērš uzmanība arī investīcijām mazāk attīstītos ES 
reģionos. 
 
To iesakām tādēļ, ka digitālajai infrastruktūrai ir būtiska nozīme Eiropas ekonomikā un tā atvieglo 
iedzīvotāju ikdienu. Tāpēc Eiropai ir vajadzīga kvalitatīva digitālā infrastruktūra. Ja Eiropa ir atkarīga 
no citiem, tā var būt neaizsargāta pret privātu uzņēmumu vai ārvalstu negatīvu ietekmi. Tāpēc Eiropai 
būtu jāveic investīcijas digitālajā infrastruktūrā, lai uzlabotu savu autonomiju. Ir svarīgi arī nodrošināt 
digitālo iekļaušanu, gādājot par to, lai digitāli mazāk attīstīti reģioni saņem investīcijas.  
 
 

41. Iesakām ES visās Eiropas skolās veicināt izglītošanu par viltus ziņām, dezinformāciju un drošību 
tiešsaistē. Tas būtu jāveic, izmantojot paraugprakses piemērus no visas ES. ES būtu jāizveido 
struktūra, kas īpaši veicinātu šo darbu un sniegtu ieteikumus izglītības iestādēm. Tai būtu arī 
jāveicina neformālā izglītība, kā arī inovatīvas un radošas mācīšanas metodes (piemēram, 
iesaistošas spēles). 
 
To iesakām tādēļ, ka ir svarīgi skolās mācīt par drošību tiešsaistē un apgūt digitālo līdzekļu lietošanas 
prasmes (kā izvairīties no krāpšanas tiešsaistē, atpazīt nepatiesu informāciju u. c.), lai ikviens varētu 
sevi pasargāt no apdraudējumiem tiešsaistē. Ir svarīgi pievērst īpašu uzmanību jaunākajai paaudzei, jo 
tā ir ļoti pakļauta tiešsaistes apdraudējumiem. Lai sekmētu labu praksi, skolas var arī sazināties ar 
vecākiem. Šajās mācībās var izmantot paraugprakses piemērus no visas Eiropas (piemēram, Somijas), 
vienlaikus pielāgojoties katras valsts vajadzībām. 
 
 
5.3. apakšvirziens "Datu aizsardzība" 
 

42. Iesakām vēl vairāk ierobežot “datu gigantu” piekopto datu ļaunprātīgu izmantošanu. Tas panākams, 
uzlabojot VDAR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) izpildi un izveidojot standartizētākus 
mehānismus visā ES, kā arī nodrošinot, ka šos noteikumus ievēro arī trešās valstīs iedibināti 
uzņēmumi, kuri darbojas ES. Lai panāktu uzlabojumus, būtu nepieciešams skaidrs un īss 
izmantošanas noteikumu skaidrojums, kas palīdzētu izvairīties no neskaidrībām, sniegtu vairāk 
informācijas par to, kā un kas datus izmantos, un novērstu noklusējuma piekrišanu datu 
atkalizmantošanai un tālākpārdošanai. Ar uzlabojumiem būtu jānodrošina, ka dati tiek 
neatgriezeniski dzēsti, kad attiecīgā persona to pieprasa. Tiem būtu arī jāuzlabo konsekventas 
atbilstības nodrošināšana attiecībā uz personu profilēšanu, pamatojoties uz viņu darbībām 
tiešsaistē. Ierosinām divu veidu sankcijas: uzņēmuma apgrozījumam proporcionālu naudas sodu un 
uzņēmuma darbības ierobežošanu. 
 
To iesakām tādēļ, ka pašlaik ir ļoti ierobežota pārredzamība attiecībā uz to, kāda veida dati tiek vākti, 
kā tie tiek apstrādāti un kam tie tiek pārdoti. Mums ir vēl vairāk jāierobežo datu gigantu pilnvaru 
ļaunprātīga izmantošana un jānodrošina, ka iedzīvotāju piekrišana datu apstrādei ir informācijā 
balstīta. 
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43. Iesakām izveidot neatkarīgu ES mēroga aģentūru, kurai būtu skaidri jādefinē uzmācīga rīcība 
(piemēram, surogātpasts) un jāizstrādā pamatnostādnes un mehānismi, kas iedzīvotājiem ļauj 
atteikties no pakalpojumiem un atsaukt datus, jo īpaši no trešām personām. Tai jābūt pilnvarotai 
identificēt krāpniekus un organizācijas, kas neievēro noteikumus, un sodīt par pārkāpumiem. 
Aģentūrai būtu jānodrošina, ka ārpus ES iedibinātas sabiedrības, kas darbojas ES, ievēro ES 
noteikumus. To finansētu ES iestādes, un to veidotu jaukta neatkarīgu struktūru padome 
(piemēram, eksperti no universitātēm un profesionāļus pārstāvošas struktūras). Aģentūras prezidija 
sastāvam būtu jābūt rotējošam. Ierosinām divu veidu sankcijas: uzņēmuma apgrozījumam 
proporcionālu naudas sodu un uzņēmuma darbības ierobežošanu. 
 
To iesakām tādēļ, ka šobrīd nav centrālas aģentūras ar spēcīgām pilnvarām, kura varētu palīdzēt 
iedzīvotājiem, jo īpaši tad, ja viņiem ir kāda problēma un ir vajadzīga palīdzība, konsultācijas vai 
atbalsts. Uzņēmumiem nav skaidru un obligātu noteikumu, kas jāievēro, un sankcijas uzņēmumiem 
vai nu netiek piemērotas, vai ir nenozīmīgas.  
 
 

44. Iesakām izveidot ES sertifikācijas sistēmu, kas pārredzamā veidā apliecinātu, ka ir ievērota VDAR 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula). Šai sistēmai būtu jānodrošina, ka informācija par datu 
aizsardzību tiek sniegta pieejami, skaidri un vienkārši. Šis sertifikāts būtu obligāts un redzams 
tīmekļa vietnēs un platformās. Šis sertifikāts būtu jāizsniedz neatkarīgam sertificētājam — jau 
esošam vai īpaši izveidotam — Eiropas līmenī, kurš nav saistīts ne ar valdībām, ne privāto sektoru. 
 
To iesakām tādēļ, ka pašlaik nav pārredzamības vai tā nav pietiekama attiecībā uz to, cik labi katrs 
uzņēmums aizsargā datus, un lietotāji/klienti nevar izdarīt apzinātu izvēli. 
 
  
 

45. Iesakām labāk izskaidrot VDAR (Vispārīgo datu aizsardzības regulu) un uzlabot komunikāciju saistībā 
ar to, izstrādājot standarta tekstu par atbilstību, kurā izmantota vienkārša un skaidra visiem 
saprotama valoda. Šajā tekstā būtu jāietver galvenais vēstījums un/vai pamatprincipi. Piekrišanas 
sniegšanas procesam vajadzētu būt vizuālākam (līdzīgi kā lietotnēs, kas prasa skaidru atļauju, lai 
piekļūtu tālrunim). Papildus šiem pasākumiem būtu jāīsteno informācijas kampaņa (tai skaitā 
televīzijā), sistemātiski jānodrošina obligāti kursi (vismaz tām personām, kuras strādā ar datiem) un 
jāsniedz konsultācijas tiem, kam vajadzīga palīdzība. 
 
To iesakām tādēļ, ka pašreizējais VDAR formulējums ir pārāk neskaidrs un tehnisks, informācijas 
apjoms ir milzīgs un tā nav visiem pieejama. Turklāt komunikācija dažādās valstīs atšķiras, un bieži vien 
tiek izslēgtas atsevišķas sabiedrības grupas, galvenokārt vecāka gadagājuma cilvēki un pirmsdigitālā 
laikmeta paaudzes. 
 
 
5.4. apakšvirziens “Veselīga digitalizācija” 
 

46. Iesakām ES risināt viltus ziņu problēmu divos veidos: 
● pieņemt tiesību aktus, kas paredz, ka sociālo mediju uzņēmumiem jāizmanto 

mašīnmācīšanās algoritmi, lai pārliecinātos par informācijas uzticamību sociālajos medijos 
un jaunajos medijos un nodrošinātu lietotājiem ar faktiem apstiprinātas informācijas 
avotus. Iesakām ekspertiem pārbaudīt algoritmus, lai nodrošinātu to pareizu darbību; 

● izveidot digitālu platformu, kas neatkarīgi no politiskajām un ekonomiskajām interesēm 
vērtē informāciju, ko sniedz tradicionālie mediji (piemēram, televīzija, drukātā prese, radio), 
un informē iedzīvotājus par ziņu kvalitāti, nepiemērojot cenzūru. Platformai vajadzētu būt 
pakļautai publiskai kontrolei un tajā būtu jāievēro visaugstākie pārredzamības standarti, 
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turklāt ES būtu jānodrošina, ka atvēlētais finansējums tiek izmantots paredzētajiem 
mērķiem. 

 
To iesakām tādēļ, ka ir jāaptver dažādi mediji un mēs uzskatām, ka sankcijas vai satura dzēšana varētu 
novest pie cenzūras un ierobežot vārda brīvību un preses brīvību. Iesakām ekspertiem regulāri 
pārbaudīt un uzraudzīt algoritma pareizu darbību. Visbeidzot, lai nodrošinātu pārredzamību un vārda 
brīvību, iesakām platformu veidot apolitisku un neatkarīgu. Turklāt, tā kā nav iespējams pilnībā 
atbrīvoties no viltus ziņām, šādu instrumentu nodrošināšana iedzīvotājiem palīdzēs mazināt viltus ziņu 
ietekmi Eiropā. 
  
 

47. Iesakām ES īstenot dažādas darbības, lai sekmētu prātīgu interneta izmantošanu. 
● Pirmkārt, ES ir jānovērš infrastruktūras un ierīču trūkums, kas liedz iedzīvotājiem piekļūt 

internetam.  
● Tāpat iesakām ES mudināt dalībvalstis piedāvāt apmācību par internetu un ar tā lietošanu 

saistītajiem riskiem visām vecuma grupām. To varētu paveikt, ieviešot šim nolūkam 
izstrādātas mācību stundas skolas vecuma bērniem un jauniešiem un izveidojot dažādas 
programmas un mācību programmas, lai sasniegtu pieaugušos un vecāka gadagājuma 
iedzīvotājus. Par šo mācību stundu saturu būtu jālemj neatkarīgu ekspertu grupai Eiropas 
līmenī.  

● Visbeidzot, mēs prasām ES veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
sabiedrības digitalizācija neatstāj novārtā vecāka gadagājuma cilvēkus, proti, mēs prasām, 
lai pamatpakalpojumi būtu pieejami arī klātienē.  

● ES būtu jānodrošina, ka dalībvalstis atvēlēto finansējumu izmanto paredzētajiem mērķiem. 
 
 
To iesakām tādēļ, ka atsevišķās vietās Eiropā nav infrastruktūras un aparatūras (piemēram, ierīču) un 
pirms iedzīvotāju izglītošanas ir jānodrošina pieslēgums, jo mēs zinām, ka ir daži reģioni un iedzīvotāju 
grupas, kuru piekļuve internetam ir ierobežota. Iesakām organizēt nodarbības, lai palīdzētu bērniem 
apgūt digitālās prasmes, un izstrādāt citas programmas, lai palīdzētu vecāka gadagājuma iedzīvotājiem 
digitālās pārkārtošanās procesā, kā arī veikt nepieciešamos pasākumus, lai garantētu, ka digitālā 
pārveide negatīvi neietekmē vecāka gadagājuma iedzīvotāju tiesības. 
  
 

48. Iesakām Eiropas Savienībai veicināt iedzīvotāju izglītošanu visās dalībvalstīs, lai uzlabotu kritisko 
domāšanu, skepticismu un faktu pārbaudi ar mērķi panākt, ka iedzīvotāji spēj neatkarīgi izvērtēt, 
vai informācija ir uzticama. Šī izglītība būtu jāiekļauj pamatizglītībā kā atsevišķs mācību priekšmets, 
un tā jāpiedāvā arī publiskajā telpā visu vecumu iedzīvotājiem, kuri vēlas apgūt šīs prasmes. ES būtu 
jānodrošina, ka dalībvalstis atvēlēto finansējumu izmanto paredzētajiem mērķiem. 
 
To iesakām tādēļ, ka uzskatām, ka nav iespējams pilnībā atbrīvoties no viltus ziņām, tāpēc šī apmācība 
palīdzēs iedzīvotājiem tās atpazīt pašiem. Šādi rīkojoties, tiks mazināta viltus ziņu ietekme uz 
sabiedrību un iedzīvotājiem. Tas arī garantētu, ka privātpersonām ir plašākas rīcības iespējas pašām 
iegūt ticamu informāciju, nevis būt šajā ziņā atkarīgām no iestādēm.  
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I pielikums. Kā tika sagatavoti ieteikumi 

A. Kopsavilkums par 3. sesiju  

 

· Atklāšanas uzruna un darba kārtība 

· Platformas ieguldījums 
· Skaidrojums par mērķiem un 

procesu 

· Pārvērst darba virzienus 

par ieteikumiem 

· Darbs pie galvenajiem konferences 

plenārsēdes vēstījumiem 

· Pilsoņi lasa darba vizienus un  
nosaka prioritātes attiecībā uz tiem 

· Eksperti un faktu pārbaudītāji 
sniedz atbildes 

uz uzdotajiem jautājumiem 

· Atgriezeniskā saite no citām grupām 
un  

ieteikumu izstrādes pabeigšana 

· Balsošana par ieteikumiem 

· Noslēguma runa 

· Galveno vēstījumu pabeigšana 

· Pilsoņi sāk pārvērst 
darba virzienus 

par ieteikumiem 

PLENĀRSĒDE 

ATKLĀTAIS 
FORUMS

SESIJA 
APAKŠGRUPĀS 

- Atkalsatikšanās un sagatavošanās 

- Prioritātes piešķiršana darba 
virzieniem 

- Sākt pārvērst darba virzienus 

- Pārvērst darba virzienus 

par ieteikumiem 

- Ieteikumu izstrādes pabeigšana 

- Darbs pie galvenajiem konferences 

plenārsēdes vēstījumiem 

- Balsošana par ieteikumiem 

   

 

  

 

3. SESIJA 
 

                1. DIENA                                 2. DIENA                                  3. 
DIENA 
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B. Ieteikumu izstrādes shēma  

 

 

 

  

 

 

  

1. POSMS — DARBA VIRZIENI 

2. POSMS — GRUPĒŠANA 

4. POSMS — 
IETEIKUMI 3. POSMS — PRIORITĀTES 
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C. Sīki izstrādāts ieteikumu izstrādes process 

Piektdiena, 25.2.2022. 

1. plenārsēde 

- Mērķis. Paneļdiskusijas dalībnieku atkalsatikšanās un sagatavošanās 3. sesijai 
- Atklāšanas uzruna, vārds pilsoņiem, platformas atjaunināšana, nedēļas nogales darba 

kārtība, ievads par sesijas metodiku. 

1. atklātais forums 

- Mērķis. Prioritātes piešķiršana darba virzieniem 
- Darba virzienu lasīšana un neoficiālas diskusijas telpās (mutiskā tulkošana netiek 

nodrošināta); prioritātes piešķiršana darba virzieniem, izmantojot uzlīmes: Katram 
pilsonim tika izsniegtas piecdesmit uzlīmes (desmit fuksijas krāsas uzlīmes 
1. virzienam, desmit oranžas — 2. virzienam, desmit zaļas — 3. virzienam, desmit zilas 
— 4. virzienam, desmit sarkanas — 5. virzienam) un tika uzdots atlasīt ne vairāk kā 
desmit prioritārus darba virzienus no katra galvenā virziena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5. virziens  
Ētiska un droša 
digitālā 
pārkārtošanās 

 

5.1. apakšvirzie
ns 

Digitalizācijas 
demokratizācija 

3. virziens.  
Taisnīga 
sabiedrība 

 
 
 

3.1. apakšvirzi
ens 

Sociālais 
nodrošinājums 

4. virziens 
Mācīšanās 
Eiropā 

 
 

4.1. 
apakšvirziens 

Eiropas 
identitāte 

1. virziens  
Strādāšana 
Eiropā 

 
 

1.1. apakšvirzi
ens 

Darba tirgus 

2. virziens  

Ekonomika 
nākotnei 
 
 

2.1. apakšvirzi
ens 

Inovācija un 
Eiropas 
konkurētspēja 
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1. apakšgrupas darbs 

- Mērķis. Sākt pārvērst darba virzienus par ieteikumiem 

Sestdiena, 26.2.2022. 

2. apakšgrupas darbs 

- 1. mērķis. Pārvērst darba virzienus par ieteikumiem 
- Tika izmantota tāda pati metodika kā 1. apakšgrupas darbā. 

- 2. mērķis. Sniegt/saņemt atgriezenisko saiti no citām tā paša virziena apakšgrupām. 
- 3. mērķis. Sniegt/saņemt atgriezenisko saiti no citām dažādu virzienu apakšgrupām. 

- Aizvien tika izmantota tāda pati metodika kā iepriekš. 
- 4. mērķis. Ieteikumu izstrādes pabeigšana 

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

 

Svētdiena, 27.2.2022. 

2. atklātais forums 

- Mērķis. Darbs pie galvenajiem konferences plenārsēdes vēstījumiem 
- Lai sagatavotu galvenos vēstījumus, konferences plenārsēdes 20 paneļdiskusiju 

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

2. plenārsēde 

- Mērķis. Ieteikumi balsošanai 

Norādījumi dalībniekiem: 

 

1. Planšetdatorā piespiediet pogu. 

 

2. Noskenējiet kvadrātkodu, lai 

piekļūtu saitei uz veidlapu ar 

virziena ieteikumiem. 

 

3. Pārbaudiet savu personas 

identifikācijas numuru (PIN), kas 

atrodas aiz planšetdatora. 
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4. Ievadiet PIN veidlapā. 
 

 

5. Balsojiet ar īkšķi uz augšu vai 

uz leju par katru ieteikumu 

katrā virzienā un iesniedziet 

balsojumu. 

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

Ekspertu un faktu pārbaudītāju ieguldījumu koordinēja tā sauktais zināšanu un informācijas centrs 
(KIC), ko veido Kopīgā sekretariāta un apspriežu grupas locekļi. Ikreiz, kad dalībniekiem, 
moderatoriem, novērotājiem vai ekspertiem, kas piedalījās sanāksmē, vajadzēja noskaidrot faktus, par 
to tika paziņots KIC, kas jautājumu novirzīja attiecīgajam ekspertam un/vai faktu pārbaudītājam. 

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

Ekspertiem un faktu pārbaudītājiem tika lūgts sniegt atbildi ļoti īsā laikā, sagatavojot pēc iespējas 
skaidrāku tekstu, ko pēc KIC apstiprinājuma moderators varētu nosūtīt dalībniekiem. Bija pieejami 
turpmāk uzskaitītie eksperti; ne visi saņēma jautājumus, un daži varēja sniegt ieguldījumu dažādos 
virzienos.  

Ekspertu saraksts uz vietas un tiešsaistē: 

Eksperti 1. virzienam “Strādāšana Eiropā” 

● Barbara Gerstenberger, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda Eurofound Darba 
dzīves nodaļas vadītāja 

● Massimiliano Mascherini, Eurofound Sociālās politikas nodaļas vadītājs (ad interim) 

● Sebastian Heidebrecht (eksperts arī 5. virzienam), Eiropas integrācijas pētniecības institūta 
docents, Vīnes Universitāte 

● Leonie Westhoff, Eiropas politikas pētījumu centra (CEPS) asociētā pētniece 

Eksperti 2. virzienam “Ekonomika nākotnei” 

● Daniel Gros, Eiropas politikas pētījumu centra (CEPS) valdes loceklis un konsultants 

● Allesandro Giovannini, Eiropas Centrālās bankas Starptautisko un Eiropas attiecību 

ģenerāldirektorāta vadošais ekonomists 

● Gianluca Sgueo (arī 5. virziens), Briseles Pārvaldības skolas (BsoG) vecākais 

asociētais loceklis un profesora palīgs 

Eksperti 3. virzienam “Taisnīga sabiedrība” 

● John Hurley, Eurofound Nodarbinātības nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs 

● Nicolas Defaye, Eiropas Ģimenes nodarbinātības un aprūpes federācijas politikas 

speciālists 

● Paul Ginnell, Eiropas Nabadzības novēršanas tīkla (EAPN) Īrijas nodaļas direktors 

● Elizabeth Gosme, Eiropas Savienības Ģimenes organizāciju konfederācijas (COFACE) 

direktore 

https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/barbara-gerstenberger
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/massimiliano-mascherini
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/leonie-westhoff/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/daniel-gros/
https://www.ecb.europa.eu/pub/research/authors/profiles/alessandro-giovannini.en.html
https://brussels-school.be/team/gianluca-sgueo
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/john-hurley
https://www.effe-homecare.eu/en/about-us/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
https://www.eapn.ie/eapan_staff/paul-ginnell/
https://coface-eu.org/connect/#Secretariat
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Eksperti 4. virzienam “Mācīšanās Eiropā” 

● Jimmy Jamar, Europa Nostra ģenerālsekretārs 

● Charis Hughes, Léargas (Īrijas “Erasmus+” valsts aģentūra) komunikācijas un ietekmes 

pētniecības vecākais speciālists 

● Jemma Lee, Léargas (Īrijas “Erasmus+” valsts aģentūra) atbalsta un attīstības vecākā 

speciāliste 

● Amélia Veiga, Portu Universitātes docente 

● Andrea Lapegna, Mūžizglītības platformas komunikācijas un kampaņas koordinatore 

● Altheo Valentini, All Digital valdes priekšsēdētājs 

● Giuseppina Tucci, Eiropas skolēnu apvienību organizācijas centra (OBESSU) 

ģenerālsekretāre 

● Selina McCoy, Ekonomikas un sociālo lietu pētniecības institūta (ESRI) asociētā 

pētniecības profesore un Dublinas Trīsvienības koledžas profesora palīdze 

● Gabriela Martinez Sainz, Dublinas Universitātes koledžas Ad Astra locekle un docente 

Eksperti 5. virzienam “Ētiska un droša digitālā pārkārtošanās” 

● Rosanna Fanni, Eiropas Politikas pētījumu centra (CEPS) asociētā pētniece un digitālā 

foruma koordinatore 

● Bart Preneel, Datordrošības un rūpnieciskās kriptogrāfijas grupas vadītājs Lēvenes 

Katoļu universitātē 

● Vasiliki Artinoupoulou, Kriminoloģijas profesors Panteona Sociālo un politisko zinātņu 

universitātes Socioloģijas departamentā, Atēnas  

 

  

https://www.europanostra.org/about-us/governance/council/
https://www.leargas.ie/our-team/
https://www.leargas.ie/our-team/
http://www.cipes.pt/user/19/?language=en
https://lllplatform.eu/author/andrea/
https://all-digital.org/portfolio_page/altheo-valentini/
https://www.obessu.org/about/structure/secretariat/
https://www.esri.ie/people/selina-mccoy
https://people.ucd.ie/gabriela.martinezsainz
https://www.ceps.eu/ceps-staff/rosanna-fanni/
https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00003308
https://sociology.panteion.gr/index.php/en/staff/academic-staff/79-2018-11-28-09-02-14/272-2018-11-28-09-04-5
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III pielikums. Citi ieteikumi, kurus paneļdiskusijā izskatīja un kuri netika pieņemti 
 

3. virziens. Taisnīga sabiedrība 
 
3.2. apakšvirziens "Vienlīdzīgas tiesības" 
 
Iesakām ES izveidot mehānismu, lai nodrošinātu minoritāšu tiesību uzraudzību un īstenošanu 
(piemēram, portālu vai biroju, kurā cilvēki varētu iesniegt sūdzības).  
 
To iesakām tādēļ, ka uzskatām, ka ikviens cilvēks var paust savu viedokli un viņam ir tiesības lūgt un 
saņemt palīdzību. Šāds birojs ir nepieciešams, lai mazinātu spriedzi, kas valda starp minoritātēm un 
sabiedrību kopumā. 
 
 
3.3. apakšvirziens “Taisnīgums” / 3.4. apakšvirziens “Piekļuve sportam” 
 
Iesakām ES palielināt informētību par fiziskajām aktivitātēm, izmantojot publisku personu rādīto 
piemēru (piemēram, Parlamenta pasākumos būtu jāiekļauj dažas sekundes ar tādām fiziskām 
aktivitātēm kā stiepšanās, staigāšana, lēkšana vai tml.). 
 
To iesakām tādēļ, ka sabiedrībā zināmu cilvēku iesaistīšanās fizisko aktivitāšu popularizēšanā palielinās 
informētību. 
 

 
5. virziens. Ētiska un droša digitālā pārkārtošanās 
 
5.3. apakšvirziens "Datu aizsardzība" 
 

Iesakām izveidot tīmekļa ID, kas glabās personas datus un sensitīvus datus, bet darīs tos pieejamus 
tikai iestādēm un policijai. Tiešsaistes platformas un pārdevēji izmantos tiešsaistes kodu, kas saistīts 
ar tīmekļa ID, un datus, kas attiecas uz konkrēto darbību. Noklusējuma iestatījumam attiecībā uz 
datu kopīgošanu, izmantojot šo ID, būtu jābūt “nepiekrītu”. Dati būtu jāsniedz tikai tieši 
iesaistītajām pusēm, nevis trešām personām. Ja datus sniedz trešām personām, iedzīvotājiem 
jāpiedāvā iespēja viegli atteikties no pakalpojuma. Datiem vajadzētu būt pieejamiem tikai 
ierobežotu laiku vai konkrēta darījuma ietvaros. Datu izmantošanas atļaujai vajadzētu būt 
ierobežotai laikā vai arī tai skaidri jādefinē, kādas darbības uzņēmums var veikt ar šiem datiem. 
 
To iesakām tādēļ, ka pašlaik uzņēmumi var vākt visus datus, tostarp persondatus un sensitīvus datus, 
un tos izmantot dažādiem mērķiem, neatklājot, kā un kāpēc. Tādējādi tie saņem vairāk informācijas, 
nekā tiem faktiski nepieciešams, lai mums sniegtu pakalpojumus, un pēc tam var atkārtoti pārdot vai 
atkārtoti izmantot papildus savāktos datus bez mūsu piekrišanas. Tai pašā laikā tas garantēs interneta 
lietotāju pārskatatbildību, tomēr saglabājot viņu relatīvo anonimitāti.  
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IV pielikums. Darba virzienu grupēšana 
 
1. virziens. Strādāšana Eiropā 

 

1. apakšgrupa (1.1. Darba tirgus) 

1. 1.1.1.1.: Proaktīva ES ekonomikas politika nolūkā labāk kontrolēt globalizāciju. 

2. 1.1.1.2.: Būtu jāpieņem "Magna Carta", kas reglamentētu visus galvenos jautājumus darba 

jomā. 

3. 1.1.1.3.: ES regulu īstenošana dalībvalstīs ir problēma. 

4. 1.1.2.2.: Uzņēmējdarbības brīvību nedrīkst pārāk daudz ierobežot. 

5. 1.1.2.4.: Tiesības uz darbu visiem. 

6. 3 darba virzienu grupēšana. 1.1.2.1.: Būtu jāsaskaņo darba ņēmēju tiesības un darba 

apstākļi. 1.3.1.4.: Mēģināt saglabāt augstākus Eiropas kvalitātes standartus darba 

organizācijā un darba ņēmēju tiesībās. 1.3.1.7.: Īstenot arvien ciešāku darba politikas 

koordināciju starp Eiropas valstīm.  

7. 3.2.3.2.:  Iesakām ES izveidot iestādi darba apstākļu uzraudzībai visās dalībvalstīs. 

8. 1.1.3.1.: Atbalsts arodbiedrību izveidei. 

9. 4 darba virzienu grupēšana. [1.1.4.: Darba un privātās dzīves līdzsvars] 1.1.4.2.: Ir jāuzlabo 

(bērnu, vecu cilvēku) aprūpe, lai nodrošinātu labāku darba un privātās dzīves līdzsvaru.  

1.1.4.5.: Nedrīkst ignorēt citus ģimeņu veidus. Tas attiecas arī uz ģimenēm, kas rūpējas par 

personām ar invaliditāti. 1.1.4.1.: Ir jānovērš plaisa starp publisko un privāto sektoru. 

1.1.4.4.: Valstu tiesību aktos ir ļoti steidzami jāīsteno ES pamatnostādnes. 

10. 2 darba virzienu grupēšana. [1.1.5.: ES rīcības plāns sociālo tiesību jomā] 1.1.5.1.: Rīcības 

plānam vajadzētu būt juridiski saistošam, lai valstu valdībām būtu pienākums to īstenot. 

1.1.5.2.: Plašāka informācija iedzīvotājiem par šiem lēmumiem.  

11. 3 darba virzienu grupēšana. 1.1.2.3.: ES būtu jānosaka Eiropas minimālā alga. - 3.2.3.1.: 

Iesakām ES virzīties uz Eiropas mēroga minimālās algas pieņemšanu. 1.1.7.3.: Pirms 

beznosacījuma pamatienākumiem ES ir jānosaka minimālā alga. 

12. 3.2.5.4.: Iesakām ES koncentrēties uz standarta darba laika noteikšanu nedēļā (īsāku un 

vienveidīgu), lai nodrošinātu labāku un vienlīdzīgu attieksmi pret Eiropas pilsoņiem un viņu 

ģimenēm. 

 

6. apakšgrupa (1.2. Jaunatne un nodarbinātība) 

13. 1.2.1.1.: Ierosinām dot vidusskolēniem iespēju gūt dažādu pieredzi dažādās darba vidēs 

un/vai sociālajos projektos, lai viņi gūtu ieskatu darba tirgū. Vēlākā studiju posmā ierosinām 

šīs iespējas vairāk saskaņot ar jauniešu interesēm un apmācību. Šādā veidā viņi iemācās 

uzņemties atbildību un gūst ieskatu par savu iespējamo nākotni, kā arī iemācās cienīt 

dažādas profesijas. 

14. 4 darba virzienu grupēšana. 1.2.1.2.: Ierosinām stimulēt uzņēmumus un organizācijas 

nodrošināt praksi, piešķirot tiem nodokļu un/vai citas priekšrocības. 1.2.5.1.: Attālajos 

reģionos vietējām skolām, valdībām, organizācijām un uzņēmumiem ir cieši jāsadarbojas, lai 

šāda prakse būtu arī efektīva. 3.3.4.1.: Veicināt piekļuvi pirmajam darbam un praksi 

profesionālās izglītības un augstākās izglītības jomā 1.3.3.6.: Izveidot programmas, lai 

jauniešus tuvinātu uzņēmumiem. 
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15.  1.2.3.1.: Izglītība ir labāk jāpielāgo mainīgajām darba tirgus vajadzībām. Tāpēc skolotājiem ir 

jāgūst labāka izpratne par šīm vajadzībām. Ierosinām organizēt regulāras konsultācijas starp 

politiķiem, izglītības nozari un uzņēmumiem, lai apzinātu vajadzības. 

16. 3 darba virzienu grupēšana. [1.2.2.: Darba tirgum nepieciešamo nedigitālo prasmju un 

sociālo prasmju zudums.] 1.2.2.1.: Sociālās kompetences ir šādas: mācīšanās savstarpēji 

mijiedarboties, savstarpēja ieklausīšanās, iecietība, dialoga veicināšana, izturība, sapratne, 

cieņa pret citiem un citu novērtēšana. 1.2.2.2.: Mācībspēku apmācība: skolotājiem vispirms ir 

jābūt informētiem par šīm sociālajām prasmēm, un viņi tiek apmācīti, lai palīdzētu 

jauniešiem. Ir jāapmāca mācībspēki. 1.2.2.4.: Jaunieši ir jāmudina domāt un rīkoties 

neatkarīgi sabiedrībā. Tāpēc viņi ir jāmudina pastāvīgi mācīties, domāt kritiski un saglabāt 

interesi. Pievēršot uzmanību visiem dažādajiem sabiedrības slāņiem. 

17. 1.2.2.3.: Humanitārās jomas, piemēram, klasiskā literatūra un ētika, ir atkal jāmāca valstīs, 

kurās tas vairs netiek darīts. 

18. 3 darba virzienu grupēšana. 1.2.3.2.: Būtu labāk jāsaskaņo diplomu savstarpēja atzīšana un 

apmācības standartizācija ES. 3.3.3.2.: ES akadēmiskie grādi jāatzīst visās ES valstīs. 2.1.2.2.: 

Iesakām nodrošināt, ka profesionālās kvalifikācijas (piemēram, licences) ir pilnībā 

pārvedamas un atzītas visās ES dalībvalstīs. 

19. 3 darba virzienu grupēšana. [1.2.4.: Kādas nākotnei derīgas atziņas mēs varam gūt attiecībā 

uz Covid-19 krīzes dēļ neīstenoto apmācību, stažēšanos un piekļuvi darba tirgum, kas vairāk 

ietekmē jauniešus un sabiedrības neaizsargātāko daļu.] 1.2.4.1.: Priekšlikums par to 

programmu atjaunošanu, kuras tika uzsāktas jau pirms pandēmijas. Diemžēl dažas saites uz 

šīm programmām, kas pieejamas ES tīmekļa vietnē, vairs nav aktuālas. Eiropai būtu arī 

jānodrošina programmas bērniem līdz 18 gadu vecumam. 1.2.4.2.: ES būtu labāk jāinformē 

par dažādajām programmām, ko tā uzsāk, lai atgūtos no pandēmijas, piemēram, ALMA 

(“Tiecies, mācies, apgūsti, sasniedz”) programmu. 1.2.4.3.: Pandēmijas dēļ jauniešiem ir 

mazāk mobilitātes iespēju strādāt citās dalībvalstīs. Tāpēc mums ir jāpaātrina digitālās 

programmas, lai veicinātu šo apmaiņu. 

20. 1.2.4.4.: Līdz minimumam būtu jāsamazina traucējoši apstākļi, kas studentiem rodas, 

pagarinot studijas, jo viņi nav spējuši stažēties. Traucējoši apstākļi ir, piemēram,  izmaksas, 

studiju atsākšana, kavējumi saistībā ar pievienošanos darba tirgum.  

21. 1.2.4.5.: Valdībām jāspēj reaģēt ātrāk un elastīgāk, ja rodas steidzami apstākļi, piemēram, 

krīze. Ierosinām gūt pieredzi un izstrādāt jaunus scenārijus, kas mums palīdzētu būt 

elastīgākiem turpmākajās ārkārtas situācijās. (attiecībā uz darbu, izglītību,...).  

 

15. apakšgrupa (1.3. Digitalizācija darbā) 

22. 5 darba virzienu grupēšana. 1.3.1.1.: Mēģināt saglabāt darbvietas Eiropā. 1.3.1.2.: Izveidot 

stimulus un izstrādāt tiesību aktus, kas palīdz saglabāt darbvietas ES/ Eiropas valstīs, 

pamatojoties uz atzītu Eiropas kvalitāti. 1.3.1.5.: Mudināt Eiropas uzņēmumus uzņemties 

lielāku sociālo atbildību, vienlaikus saglabājot galveno mītni Eiropā. 1.3.1.8.: Noteikt, cik 

daudz darbvietu katru gadu var pārvietot uz valstīm, kas nav Eiropas valstis. 1.3.1.6.: Kā 

galējo līdzekli izmantot nodokļa uzlikšanu pārvietošanai. 

23. 1.3.1.3.: Mēģināt panākt salīdzināmu algu līmeni starp ražotājvalstīm starptautiskā līmenī. 

24. 5 darba virzienu grupēšana. 1.3.2.1.: Saskaņot vieddarba regulējumu Eiropas līmenī un 

pārbaudīt tā atbilstību. 1.3.2.8.: Saskaņot vieddarba regulējumu Eiropas līmenī un pārbaudīt 

tā ievērošanu darba vietās. 1.3.2.5.: Saskaņot vieddarbu Eiropas līmenī, nodrošinot darba 
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laiku, pieejamību, atpūtu (tiesības atslēgties), kā arī pārbaudīt noteikumu ievērošanu. 

1.3.2.6.: Saskaņot un pārbaudīt pieejamību pat brīvdienu periodos ārkārtas situācijās. 

1.3.2.7.: Saskaņot vieddarba regulējumu Eiropas līmenī un censties novērst prasmīgu darba 

ņēmēju izslēgšanu no sociālās dzīves. 

25. 3 darba virzienu grupēšana. 1.3.2.2.: Piešķirt darbiniekiem lēmumu pieņemšanas pilnvaras 

attiecībā uz viņu darba organizāciju mājās (piemēram, ģimenēm ar bērniem). 1.3.2.4.: 

Izstrādāt līgumus ar skaidriem un standartizētiem nosacījumiem, kuros norādīts, kuri 

uzdevumi jāveic no mājām un kuri ne. 4.2.3.1.: Iesakām veicināt apaļā galda sarunas ar 

skolām, uzņēmumiem, politiķiem, veselības departamentu, psihologiem, sociologiem un ar 

likumu reglamentēt tiešsaistes izglītību un darbu tiešsaistē. 

26. 1.3.2.3.: Saīsināt darba laiku un uzlabot efektivitāti, pateicoties tehnoloģijām.  

27. 1.3.3.7.: Radīt jaunas darbvietas platformu pārvaldībā. 

28. 4 darba virzienu grupēšana. 1.3.3.8.: Izveidot digitālās apmaiņas platformas pensionāriem. - 

1.3.3.9.: Veicināt digitalizāciju, lai pārkvalificētu darba ņēmējus (piemēram, maternitāte). 

1.3.3.10.: Bagātināt digitālās apmācības platformas ar daudzveidīgu saturu dažādās zināšanu 

jomās. 1.3.3.11.: Izveidot dažādas tematiskas platformas un padarīt tās viegli lietojamas. 

 

 

2. virziens. Ekonomika nākotnei 

 

2. apakšgrupa (2.1. Inovācija un Eiropas konkurētspēja) 

29. 2.1.1.1.: Iesakām ES ieguldīt pētniecībā un inovācijā, lai izstrādātu jaunus materiālus un 

resursus vai tos, kuriem ir vismazākā vidiskā pēda.  

30. 5 darba virzienu grupēšana. [2.2.1.: Mūsu ražošanas metodes ir pārāk piesārņojošas. Kā 

pārskatīt mūsu ražošanas paņēmienus, lai tos padarītu pozitīvākus?] 2.2.1.4.: Īstermiņā 

izstrādāt tūlītējas ietekmes pasākumus. 2.2.1.1.: Ierosinām jaunus noteikumus par ražošanas 

metodēm (par produktu dzīves ciklu, siltumnīcefekta gāzu emisijām, pielāgošanos dzīvās 

dabas sistēmu robežām), tostarp subsīdijas, lai mudinātu uzņēmumus, kas vēlas izstrādāt 

zaļos paņēmienus. 2.1.1.4.: Iesakām sniegt lielāku atbalstu uzņēmumiem, kas iegulda 

ražošanas procesa vides izmaksu samazināšanā, kā arī iegulda videi nekaitīgāku produktu 

izstrādē. 2.2.1.5.: Veicināt reciklēšanas ekonomiku, arī rūpniecībā un enerģētikā. 2.2.2.4. 

Iesakām pasākumus enerģijas reciklēšanai. 

 

31. 4 darba virzienu grupēšana. 2.1.4.1.: Iesakām ES veltīt vairāk pūļu pētniecības rezultātu 

ieviešanai, lai tie nepaliktu tikai uz papīra. 

2.1.4.2.: Iesakām pētījumu rezultātus apkopot publiski pieejamās, bezmaksas un 

centralizētās datubāzēs. 2.1.5.1.: Iesakām izveidot sistēmu, kas ļautu zinātniekiem, kuri pēta 

līdzīgas parādības, apvienot resursus. 2.1.5.2.: Iesakām ES rezervēt līdzekļus, lai finansētu 

konkrētas pētniecības jomas. 

32. 5 darba virzienu grupēšana. 2.2.3.1.: Palielināt saules enerģijas daļu enerģijas ražošanā ES, 

tostarp, veicinot maza mēroga enerģijas ražošanu individuālā līmenī. 2.2.3.2.: Attīstīt vēja 

enerģiju un investēt tajā. 2.2.3.3.: Attīstīt ūdeņraža enerģiju. 2.2.3.4.: Elektroenerģijas 

ražošanā izmantot jūras ūdeni. 1.3.4.1.: Veicināt primārās enerģijas ražošanu no 

atjaunojamiem energoresursiem, lai darbinātu digitālās ierīces. 
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33. 3 darba virzienu grupēšana. 2.2.4.1.: Samazināt starpnieku skaitu starp ražošanu un 

patērētājiem. 2.1.1.3.: Iesakām censties saīsināt piegādes ķēdes un mazāk būt atkarīgiem no 

materiāliem, kas importēti no citām pasaules daļām. Ieguldīt vietējos resursos. 1.3.4.11.: 

Izpētīt iespēju iegūt izejvielas un ražot digitālās ierīces Eiropā, tādējādi noslēdzot ražošanas 

ķēdi. 

34. 2 darba virzienu grupēšana. 2.2.4.2.: Nepieciešamība mainīt "piedāvājuma un pieprasījuma" 

paradigmu uz vajadzību un ierobežojumu paradigmu. Ir jāatsakās no peļņas meklēšanas 

paradigmas kā ekonomikas mērķa. 2.2.7.2.: Iziet no izaugsmes paradigmas. 

35. 1.3.4.3.: Izveidot stimulus plaša mēroga enerģijas ražošanai (uzņēmumi, ģimenes).  

 

7. apakšgrupa (2.2. Ilgtspējīga ekonomika / 2.3. Nodokļi) 

36. 5 darba virzienu grupēšana. 2.2.1.2.: Ierosinām pasākumus, lai samazinātu atkritumus un 

līdz ar to arī piesārņojošu nozaru ietekmi uz vidi. Jo īpaši ierosinām likt uzņēmumiem ražot 

viedāk (metodes, ētika, materiāli). 2.2.4.3.: Izstrādāt likumu par plastmasas taru, lai 

samazinātu tās izmantošanu.   2.4.2.1.: Nodrošināt reciklējamāku iepakojumu. 1.3.4.6.: 

Pārbaudīt digitālo ierīču atkritumu ietekmi. 1.3.4.8.: Izveidot arī digitālo ierīču atkritumu 

tiesiskā regulējuma atbilstības pārbaudi. 

37. 3 darba virzienu grupēšana. 2.4.6.5.: Pieņemt tiesību aktus, lai aizliegtu lielveikaliem izmest 

patērējamu pārtiku un dotu iespēju no tās gūt labumu cilvēkiem, kam tā ir vajadzīga. 

2.4.6.1.: Shēmas, kurās ieguvēji ir abas puses (lielveikalu pārpalikumi, ko par zemākām 

cenām pārdod solidaritātes pārtikas veikaliem un pēc tam patērētājiem ar zemākiem 

ienākumiem), ar nodokļu atvieglojumiem. 2.4.6.2.: Plānošana, sadale un piešķiršana. 

38. 3 darba virzienu grupēšana.  2.2.2.1.: Veicināt bezatkritumu programmas un izglītot 

patērētājus. 2.2.4.4.: Mudināt cilvēkus būt vidiski atbildīgākiem. 2.4.6.3.: Censties panākt 

izmaiņas patērētāju ieradumos un prasībās attiecībā uz produktiem, kurus var ražot 

ilgtspējīgi (daudzumu ziņā).  

39. 5 darba virzienu grupēšana. 2.2.2.2.: Atbalsts intensīvākai reciklēšanai Eiropā: jo īpaši 

ierosinām attīstīt tehnoloģisko rīku, piemēram, telefonu, reciklēšanu, jo īpaši, izmantojot 

reklāmas pasākumus lietotu preču pirkumiem. 2.1.1.2.: Iesakām ES censties pēc iespējas 

efektīvāk izmantot esošos resursus (piemēram, reciklēšana) un investēt šajā virzienā. 

2.5.5.1.: Finansēt darbu un pētniecības pasākumus, lai ierīces pielāgotu, nevis aizstātu. 

1.3.4.2.: Ieguldīt pētniecībā, Eiropas ražošanā, ierīču reciklēšanā (baterijas u. c.). 1.3.4.7.: 

Mudināt iedzīvotājus reciklēt digitālo ierīču atkritumus. 

40. 2 darba virzienu grupēšana. 2.2.2.3.: Mums ir jācīnās pret ieprogrammēto nolietošanos, 

tostarp, veicinot atbildīgu patēriņu, izvēloties produktus ar ilgāku kalpošanas laiku 

(tehnoloģijas, apģērbs). 2.1.3.3.: Iesakām rīkoties, lai novērstu "plānotu nolietošanos". 

41. 2 darba virzienu grupēšana. 2.2.5.1.: Regulēt kriptonaudas izraci. 1.3.4.12.: Novērtēt to 

kriptovalūtu ietekmi uz vidi, kurām nepieciešams patērēt enerģiju, kas nav ražota ilgtspējīgā 

veidā. 

42.  2.2.6.1.: Noteikt siltumnīcefekta gāzu emisiju mērķrādītājus reģionālā līmenī. 

43. 2 darba virzienu grupēšana. 2.2.8.1.: Transporta infrastruktūras pārplānošana, lai veicinātu 

sabiedriskā transporta izmantošanu un vidi saudzējošu mobilitāti. 1.3.4.4.: Veicināt 

sabiedriskā transporta izmantošanu.  

44. 2 darba virzienu grupēšana. 1.3.4.9.: Pārbaudīt retzemju metālu ieguves ietekmi uz vidi. 

1.3.4.10.: Pārbaudīt retzemju metālu ieguves ietekmi uz darbaspēku (jo īpaši bērnu darbu). 
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45. [2.3.1.: Nodokļi nav sociāli taisnīgi: kā tos padarīt sociāli pareizākus?] 2.3.1.3.: Iesakām 

ieviest jaunus nodokļus. 

46. [2.3.1.: Nodokļi nav sociāli taisnīgi: kā tos padarīt sociāli pareizākus? 2.3.1.1.: Iesakām 

standartizēt Eiropas nodokļu sistēmu.  

47. 2.3.1.2.: Labāka izglītība par nodokļiem un labāka informācija par to, kā tiek izmantoti 

nodokļi.  

48. 5 darba virzienu grupēšana.  2.3.1.4.: Piemērot nodokļus enerģijai, kas nav videi nekaitīga, 

lai mainītu ražošanas un patēriņa modeļus un enerģijas modeli. 2.1.1.5.: Iesakām videi 

kaitīgiem un neilgtspējīgiem uzņēmumiem uzlikt lielākus nodokļus nekā videi draudzīgiem 

uzņēmumiem. 2.3.1.5.: Iesakām uzlikt nodokli kriptovalūtai. 2.3.1.6.: Iesakām uzlikt nodokli 

degvielai. 1.1.6.1.: Atbrīvojums no nodokļa vietēji audzētām vai ražotām precēm. 

49. 6 darba virzienu grupēšana. 2.3.2.1.: Iesakām ieviest nodokļa atvieglojumu jauniem 

uzņēmumiem, kuri izmanto ilgtspējīgas metodes. 2.3.2.2.: Progresīvas nodokļu sistēmas 

izveide maziem un vidējiem uzņēmumiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības ienākumiem. 

2.3.2.3.: Skaidrāks Eiropas atbalsts jaunu uzņēmumu izveidei. 1.1.6.2.: Labāk aizsargāt MVU. 

ES birojs varētu sniegt atbalstu, piemēram, ar informāciju, juridisko palīdzību. 1.1.6.3.: 

Ieviest labākus stimulus riskantām darbībām. 1.1.6.4.: Jaunuzņēmumi vietējā ekonomikā: 

lielo banku atbalstītu aizdevumu sistēma. Atbalsts arī vietējām juridiskajām konsultācijām.  

50. 2.3.2.4.: Vieglo narkotiku, piemēram, kanabisa, legalizācija. 

51. 4 darba virzienu grupēšana. 2.3.3.1.: Vienādot to, kā privāti un publiski uzņēmumi visā 

Eiropā īsteno atbildību sociālajā un vides jomā. 2.3.3.2.: Sodoša nodokļu uzlikšana 

uzņēmumiem, kas neatbilst šiem standartiem. 2.3.3.3.: Atlīdzība uzņēmumiem, kas atbilst 

šiem standartiem un īsteno ilgtspējīgu pāreju. 2.3.2.5.: Noteikt pārredzamības kritērijus 

starptautiskiem uzņēmumiem. 

52.  3 darba virzienu grupēšana. 2.3.4.1.: Ieviest konkrētu nodokli, lai izvairītos no pārvietošanas 

nolūkā izvairīties no nodokļu maksāšanas. 2.3.4.2.: Eiropas nodokļu uzlikšana lieliem 

starptautiskiem uzņēmumiem. 2.3.4.3.: Eiropas uzņēmējdarbības nodokļi (ārvalstu) 

uzņēmumiem, kas nemaksā nodokli labuma ražošanas valstī. 

 

 

8. apakšgrupa (2.4. Lauksaimniecība / 2.5. Digitālā infrastruktūra) 

53. 2 darba virzienu grupēšana. 2.4.1.1.: Aplikt ar nodokļiem mazāk veselīgus pārtikas 

produktus. 2.4.1.2.: Nodokļi "luksusa" pārtikai.  

54. 2.4.1.3.: Produktu novērtēšanas pamatā vajadzētu būt diviem kritērijiem (veselība un vidiskā 

ilgtspēja). 

55. 2.4.1.4.: Attīstīt sociālos un solidaritātes pārtikas veikalus, kas paredzēti iedzīvotājiem ar 

zemiem ienākumiem. 

56. 4 darba virzienu grupēšana. 2.4.2.2.: Izveidot krāpšanas apkarošanas sistēmu Eiropas līmenī. 

2.4.2.3.: Noteikt sankcijas produktiem, kuriem nav atbilstoša marķējuma. 2.4.2.4.: Skaidri un 

redzamā veidā norādīt visas sastāvdaļas, kas ir produkta sastāvā (jo īpaši alergēnus). 2.4.2.5.: 

Izmantot esošās tehnoloģijas, lai identificētu pārtikas produktu ražošanas ķēdi (būt 

informētiem par visu izejvielu izcelsmi). Uzdot neatkarīgām iestādēm veikt analīzes attiecībā 

uz lauksaimniecības dzīvnieku barošanu (izveidot uzraudzības sistēmu); importētajiem 

produktiem būtu jāatbilst tādām pašām kvalitātes prasībām kā Eiropas produktiem. 
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57. 2.4.3.1.: Attīstīt un veicināt ilgtspējīgus kultūraugus, nesamazinot neapstrādāto aizsargāto 

teritoriju daļu (bez ĢMO). Precizitātes metodes, vertikālās metodes. 

58. 5 darba virzienu grupēšana. [2.4.4.: Ņemt vērā Savienības valstu ražošanas savstarpējo 

papildināmību un vietējo aspektu.] 2.4.4.1.: Tam būtu nepieciešama koordinācija starp 

lauksaimniekiem (ražošanas veidu izvēle, daudzumi un šo izvēļu finansiālā ietekme). 2.4.4.2.: 

Panākt līdzsvaru starp ražošanu, balstoties uz konkrētām īpašībām, un vietējo ražošanu. 

2.4.4.3.: Nedarīt visu visur, bet gan pielāgoties konkrētiem vietējiem apstākļiem. 2.4.4.4.: 

Pētniecība un izstrāde par to, ko var kultivēt katrā reģionā (klimatiskie apstākļi). 2.4.4.5.: 

Atbalstīt vietējos ražotājus, organizējot izplatīšanas metodes (tieši darījumi starp ražotājiem 

un patērētājiem). 

59. 3 darba virzienu grupēšana. 2.4.5.1.: Stādīt ziedus citās vietās, lai veicinātu bioloģisko 

daudzveidību. 2.4.5.3.: Ieviest vēlīnas pļaušanas sistēmas sabiedrisko vietu uzturēšanai 

(ceļmalas, mazas zaļās zonas). Savvaļas pļavām ir vajadzīgs laiks augt. 2.4.5.4.: Stādīt tādus 

augus un radīt labvēlīgus apstākļus tādiem kukaiņiem, kuri labvēlīgi ietekmē ražošanu. 

Pārliecināt lauksaimniekus izmantot šos paņēmienus. 

60.  2.4.5.2.: Samazināt pesticīdu lietošanu, izmantojot precizitātes paņēmienus (piemēram, 

izmantot dronus), jo īpaši lielapjoma ražošanā. 

61. 6 darba virzienu grupēšana. 2.5.1.1.: Ieviest interneta nodokli, piemēram, līdzīgu TV 

nodoklim, un valsts piespiestu operatorus nodrošināt internetu lietotājiem. Ļaut valstīm 

maksāt par šo pakalpojumu no nodokļu ieņēmumiem. 2.5.1.2.: Bezmaksas viesabonēšana 

visās Eiropas valstīs (piekļuve internetam un tālruņa zvanu pakalpojumiem par vienādu cenu 

visās ES valstīs). 2.5.1.3.: Atbalsts/finansiāls atbalsts mājsaimniecībām ar zemiem 

ienākumiem.  2.5.1.4.: Minimālais pakalpojums, pamata pakalpojums par zemāko iespējamo 

cenu. 2.5.1.5.: Kibercentri: datorpiekļuves punkti kā bezmaksas sabiedriskie pakalpojumi, kas 

pieejami pilsētas iedzīvotājiem (autobusos, vilcienos, bibliotēkās utt.). 1.3.3.4.: Uzlabot 

cilvēku piekļuvi digitālajām ierīcēm, visiem bērniem jābūt vienlīdzīgai piekļuvei digitalizācijai. 

62. 2.1.3.4.: Iesakām ES aktīvi iesaistīties, lai novērstu to, ka interneta pakalpojumu sniedzēju 

vidū pieaug telekomunikācijas monopoli un monopoli. 

63. 5 darba virzienu grupēšana. [2.5.3.: Infrastruktūras. Piekļuve tīkliem ir jāatrisina pirms 

izmaksu problēmas. Pastāv daudz nevienlīdzību.] 2.5.3.1.: Par mērķi jāizvirza "balto zonu" jeb 

nestrādes zonu novēršana. Visās zonās būtu jānodrošina piekļuve tīklam. 2.5.3.2.: Atbalstīt 

operatorus, kas aptver visas teritorijas (nodokļu samazinājumi, ieguldījumi). Un pat ieviest 

nosacījumu koncesijas saņemšanas nolūkā aptvert visu teritoriju. Noteikt termiņu šā mērķa 

sasniegšanai. Termiņš, līdz kuram operatoriem jānodrošina piekļuve tīklam visā teritorijā. 

Nodrošināt, ka operators, kurš uztur līnijas, nevar būt operators, kas sniedz pakalpojumu. 

2.5.3.3.: Vienkāršot un precizēt pieejamos operatorus un pakalpojumus. 2.5.3.4.: Izmantot 

ceļu infrastruktūru, lai pievienotu digitālās infrastruktūras. 2.5.3.5.: Pieņemt, ka ir apgabali, 

kuriem nav piekļuves.   

 

 

3. virziens. Taisnīga sabiedrība 
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3. apakšgrupa (3.1. Sociālais nodrošinājums) 

64. 3.1.1.1.: Iesakām nodrošināt ES dalībvalstu sadarbību veselības aprūpes pētniecībā. Tajā 

pašā laikā ir nepieciešams nodrošināt saziņu un informācijas atklāšanu par progresu 

medicīnas jomā ES līmenī.  

65. 3.1.1.2.: Iesakām kopēju veselības un sociālo politiku un piešķirtus ES līmeņa budžeta 

resursus, lai nodrošinātu vienādus veselības un sociālā nodrošinājuma apstākļus visās 

dalībvalstīs, vienlīdzīgus nosacījumus ārstiem. 

66. 2 darba virzienu grupēšana. 3.1.1.3.: Ļaut pārvietot pacientus ārstēšanai citās valstīs, kur 

ārstēšana ir pieejama. Nodrošināt sadarbību starp ES dalībvalstīm. 3.1.1.8.: Iesakām atbalstīt 

slimnīcu specializāciju, lai ierobežotu pacientu transportēšanu uz citām valstīm. 

67. 3.1.1.4.: Pilnīgs segums zālēm, ko ārsti izrakstījuši sociāli nenodrošinātiem cilvēkiem. 

68. 3.1.1.5.: Iesakām ES risināt jautājumus, kas saistīti ar cilvēka cienīgu dzīves noslēgumu:  

eitanāzija. 

69. 3.1.1.6.: Eiropas mēroga tiesības lemt par nedzimuša bērna dzīvību. 

70. 3.1.1.7.: Iesakām ES izdot direktīvu, kas liktu dalībvalstīm piešķirt noteiktus budžeta resursus 

sociālajiem pakalpojumiem. 

71. 3.1.1.9.: Iesakām ES nodrošināt no vardarbības ģimenē cietušo piekļuvi veselības aprūpei un 

sociālajam nodrošinājumam. 

72. 3 darba virzienu grupēšana. [3.1.9.: Garīgā veselība] 3.1.9.1.: Ir svarīgi, lai pastāvētu 

profilakses programmas. 3.1.9.2.: Saīsināts darba laiks un programmas personiskās un darba 

dzīves saskaņošanai. 3.1.9.3.: Iesakām veicināt pētniecību par marihuānas legalizācijas 

ietekmi uz garīgo veselību.  

73. 4 darba virzienu grupēšana. [3.1.3.: Bērni bez mājām: ilgs adopcijas process ES, bērni aug 

bērnu namos, ātrāka adopcija no valstīm ārpus ES, homoseksuāliem pāriem nav iespēju 

adoptēt bērnus.] 3.1.3.1.: Iesakām ES paātrināt adopcijas procedūras. 3.1.3.2.: Aizsargāt 

bērna tiesības, nodrošināt bērniem cilvēka cienīgu vietu sabiedrībā. 3.1.3.3.: Tiesību aktu 

vienādošana starp dalībvalstīm: kad bērns tiek nodots adopcijai? 3.1.3.4.: Iesakām apzināt 

citu valstu (arī ārpus ES) paraugpraksi un iedvesmoties no tās. 

74. 7 darba virzienu grupēšana. 3.1.3.5.: Atbalstīt organizācijas, kas strādā ar jauniešiem un 

ģimenēm (nodrošināt tām vairāk resursu un labāku atbalstu to darbā). 3.1.5.1.: Ierosinām ES 

ieviest atbalsta pasākumus dzimstības palielināšanai. Eiropas Savienībai būtu jāveicina 

cilvēku tiesības būt vecākiem, jāatbalsta viņus vecāku funkciju veikšanā – darba aizsardzība, 

atbalsts vecākiem. 3.1.7.1.: Mēs uzskatām, ka ir svarīgi nodrošināt sociālo atbalstu ģimenēm 

kopumā: nodrošināt "sociālo buferi", lai jaunieši pēc iespējas ātrāk varētu piedalīties aktīvā 

dzīvē un gados vecāki cilvēki varētu doties pensijā. Tas ir nepieciešams arī, lai atbalstītu 

jaunākus ģimenes locekļus, kuri rūpējas par vecākiem ģimenes locekļiem utt. 3.1.7.2.: 

Ierosinām nodrošināt atbalstu sociāli vājākām jaunajām ģimenēm un nodrošināt informāciju 

par pieejamo atbalstu: atbalstīt izglītību un digitālo pratību, izglītības aprīkojumu, interešu 

un izglītības centru pieejamību utt., sniedzot informāciju plašsaziņas līdzekļos. 3.1.7.3.: 

Ierosinām atbalstīt sievietes maternitātes jautājumos. 3.1.7.4.: Ierosinām sniegt finansiālu 

atbalstu jauniešiem mājokļu jomā (lētāki aizdevumi u. c.). 3.3.2.1.: Atbalstīt 

maternitāti/paternitāti (jo īpaši jauniešiem). 

75. 3.1.4.1.: Uzsvars uz garīgās veselības aizsardzību aprūpes sniedzējiem. 

76. 3 darba virzienu grupēšana. 3.1.5.2.: Ir jānodrošina pensiju sistēmas ilgtspēja, tādēļ 

ierosinām apsvērt iespēju finansēt pensijas no dažādiem avotiem. 3.1.5.3.: Ierosinām 
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pensijas sasaistīt ar minimālajiem ienākumiem. 3.1.5.4.: Saskaņota pensiju sistēma Eiropas 

līmenī visiem. 

77. 3.1.5.5.: Iesakām izmaksu ziņā pieejamus veco ļaužu pansionātus un centrus vecākiem 

pacientiem ar specializētu aprūpi (piemēram, Alcheimera slimības pacientiem). 

78. 6 darba virzienu grupēšana. 3.1.7.5.: Iesakām garantēt pamatienākumus un noteiktu dzīves 

līmeni. 3.1.7.6.: To personu sociālās atstumtības problēma, kuras varētu būt aktīvas 

sabiedrībā:  sociālais atbalsts nelabvēlīgā situācijā esošiem un slimiem cilvēkiem. 1.1.7.4.: 

Pamatienākumi ir jāsasaista ar migrācijas regulējumu. 1.1.7.5.: Pamatienākumi ir nozīmīgi kā 

koncepcija, un tiem ir potenciāls nodrošināt cilvēka cienīgu dzīvi. 1.1.7.1.: Vajadzētu būt 

līgumam, kurā ņemti vērā dažādi aspekti. Eiropas Savienībai būtu jāuzrauga atbilstība. 

1.1.7.2.: Ir ļoti svarīgi to attiecīgi pielāgot atbilstoši attiecīgās valsts kontekstam. 

 

11. apakšgrupa (3.2. Vienlīdzīgas tiesības) 

79. 6 darba virzienu grupēšana. 3.1.8.1.: Mājokļu īres cenu un pārdošanas cenu regulēšana. 

3.1.8.2.: Ierosinām atbalstīt mājokļus mazākās pilsētās un ciematos, kas atrodas tuvāk lielām 

pilsētām, kurās ir piekļuve darbam. 3.1.8.3.: Ierosinām veidu, kā veicināt jauniešiem 

pieejamu sociālo nomu (piemēram, subsīdijas dalībvalstīm būvniecībai vai subsīdijas īres 

maksas atbalstam) – nevis tādu iegādei paredzētu sociālo mājokļu celtniecību, kas ir 

jāuzbūvē, bet gan sociālo atbalstu īres maksai. 3.2.2.1.: Iesakām ES ar Eiropas Centrālās 

bankas starpniecību atbalstīt valsts hipotekāro garantiju mehānismu izveidi (jauniem 

mājokļiem) dalībvalstu līmenī. 3.2.2.2.: Iesakām ES finansiāli atbalstīt to Eiropas iedzīvotāju 

piekļuvi mājokļiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams (piemēram, atbalsts jaunām ģimenēm, 

ģimenēm ar bērniem, gados veciem cilvēkiem, citām neaizsargātu iedzīvotāju kategorijām 

u. c.). 3.2.2.3.: Mēs aicinām Eiropas Komisiju ieteikt dalībvalstīm rīkot vietējus referendumus 

par maksimālajiem īres griestiem. 

80. 3.2.1.1.: Iesakām ES izveidot mehānismu, lai nodrošinātu minoritāšu tiesību uzraudzību un 

īstenošanu (piemēram, portālu vai biroju, kurā cilvēki varētu iesniegt sūdzības). 

81.  3.2.5.1.: Iesakām ES veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka visām ģimenēm neatkarīgi no 

ģimenes locekļu īpašībām ir vienlīdzīgas tiesības visās dalībvalstīs.  

82. 2 darba virzienu grupēšana. 3.2.5.2.: Iesakām ES uzlabot noteikumus par minimālo bērna 

kopšanas atvaļinājumu un šo noteikumu īstenošanu, lai visi ES pilsoņi varētu no tā gūt 

vienādu labumu. 3.2.5.3.: Iesakām ES rīkoties, lai visās dalībvalstīs nodrošinātu vienādus 

atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem.  

83. 3.2.4.2.: Iesakām ES izstrādāt līdztiesības mācību programmu, kas skolēniem no visām 

dalībvalstīm būtu jāapgūst kopīgās klasēs (tostarp tiešsaistes formātos). 

 

12. apakšgrupa (3.3. Taisnīgums / 3.4. Piekļuve sportam)  

84. 3 darba virzienu grupēšana. 1.1.4.3.: Joprojām pastāv liela nevienlīdzība starp sievietēm un 

vīriešiem. 1.1.5.4.: Vienlīdzīgas iespējas visiem (dzimums, seksuālā orientācija, reliģija, 

personas ar invaliditāti u. c.). 1.1.5.3.: Dzimumu līdztiesība ir jāvirza uz priekšu. Tas pats 

attiecas arī uz vienādu darba samaksu. Būtiska nozīme ir algu pārredzamībai.  

85. 2 darba virzienu grupēšana. 3.3.1.1.: Veicināt taisnīgu atalgojumu (ņemot vērā arī 

uzņēmumu pārcelšanu uz zonām ES, kurās ir zemākas darbaspēka izmaksas). 3.3.1.2.: 

Samazināt vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību. 
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86. 2 darba virzienu grupēšana. 3.3.3.1.: Veicināt vienlīdzību un dzimumu līdztiesību izglītībā. 

3.3.3.3.: Vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un salīdzināmai izglītībai dažādās valstīs. 

87. 5 darba virzienu grupēšana. 3.4.1.1.: Samazināt sociālo un dzimumu nevienlīdzību attiecībā 

uz piekļuvi sportam un fiziskajām aktivitātēm. Veicināt fiziskās aktivitātes ikdienā. 3.4.1.2.: 

Izpratne par fizisko aktivitāšu nozīmi. Nodrošināt, ka publiskās iestādes piedāvā kvalitatīvus 

un daudzveidīgus sporta pakalpojumus. ES: izstrādāt pamatnostādnes valstīm, lai tās varētu 

rīkoties šajā virzienā. 3.4.1.3.: Integrēt sportu un fiziskās aktivitātes valsts veselības sistēmā 

(fiziskā un garīgā veselība). 3.4.1.4.: Daudzveidīgas sporta aktivitātes dažādu spēju 

attīstīšanai. 3.1.9.4.: Veselīga dzīvesveida popularizēšana. 

88. 3.4.1.5.: Meklēt radošus veidus, kā sasaistīt tehnoloģiskos vaļaspriekus ar fiziskām 

aktivitātēm (lietojumprogrammas, kas mudina cilvēkus sportot kopā klātienē vai tiešsaistē). 

 

 

4. virziens. Mācīšanās Eiropā 

 

4. apakšgrupa (4.1. Eiropas identitāte / 4.2. Digitālā izglītība) 

89. 2 darba virzienu grupēšana. 4.1.1.2.: Iesakām stiprināt piederības sajūtu, sniedzot plašāku 

informāciju par Eiropas iestādēm un dalībvalstīm. 1.3.3.3.: Identitātes un Eiropas kultūras 

stiprināšana, izmantojot digitālās platformas. 

90. 4.1.1.3.: Iesakām vairāk līdzdalības iespēju, piemēram, izmantojot pilsoņu forumus. 

91. 2 darba virzienu grupēšana. 4.1.2.3.: Iesakām vairāk digitalizēt klases (piemēram, virtuālajā 

telpā satiekas klases no dažādām valstīm).  4.1.3.1.: Iesakām esošās programmas 

(sacensības, turnīrus) padarīt eiropeiskākas. 

92. 2 darba virzienu grupēšana. 4.1.4.1.: Iesakām veicināt daudzvalodību ļoti agrīnā vecumā. 

1.3.3.5.: Izveidot platformas, kas palīdz apgūt svešvalodas un kas savieno jauniešus Eiropas 

līmenī. 

93. 2 darba virzienu grupēšana. 4.1.5.1.: Iesakām visās dalībvalstīs ieviest visaptverošu Eiropas 

mācību priekšmetu (vēsture, politika, pilsoniskā izglītība). 4.1.1.4.: Iesakām ar izglītojošiem 

materiāliem skolās popularizēt kopīgos veiksmes stāstus (piemēram, cīņa pret pandēmijām, 

miera nodrošināšana) un ieguvumus no ES līdzšinējiem sasniegumiem. 

94. 5.4.1.4.: Izpētīt, vai visās dalībvalstīs digitālajai izglītībai nepieciešamā infrastruktūra ir līdzīgā 

līmenī (vai visās skolās ir datori, optiskās šķiedras savienojumi utt.) 

95. 2 darba virzienu grupēšana. 4.2.2.1.: Iesakām ES sekmēt visu iedzīvotāju — jo īpaši to 

iedzīvotāju, kuriem nav IT prasmju,— piekļuvi materiāliem un apmācībai. 5.1.4.1.: Mācīt 

skolā, kā lietot digitālos rīkus, kā arī iekļaut medijus šajos jautājumos, jo tiem ir svarīga loma 

digitālajā informētībā. 

96. 3 darba virzienu grupēšana. 1.3.3.1.: Izveidot vienotu sistēmu mācību kursiem Eiropas 

līmenī, izmantojot digitālās platformas. 5.3.3.4.: Noteikt vispārēju bāzi minimālajai digitālajai 

pratībai. 5.3.6.2. Apkopot informāciju par kritērijiem attiecībā uz ES un palielināt piekļuvi 

tehnoloģijām, izmantojot izglītības programmas/iestādes. 

97. 7 darba virzienu grupēšana. [5.1.1.: Novērst digitālās pasaules negatīvo ietekmi.] 

4.2.4.1.: Iesakām ar IT veltītu mācību priekšmetu un māceklību palielināt izpratni par 

apdraudējumiem jauniešiem. 5.1.1.1.: Mums skolā ir jāintegrē pedagoģija, kuras pamatā ir 

digitāli rīki. 5.1.1.2.: Skolās Eiropas līmenī ir nepieciešama izglītība par digitālajiem rīkiem un 

ar tiem saistītiem aspektiem. 5.1.2.1.: Mums ir vajadzīga skaidrāka un konkrētāka 
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pedagoģija, lai izglītotu cilvēkus par interneta lietošanu (sk. 1. problēmjautājumu par 

izglītību). Iesakām ētikas kursus par interneta lietošanu. 5.3.3.2.: Īpaša mācību programma 

jaunākajām paaudzēm (skolās un mājās). 5.1.4.1.: Mācīt skolā, kā lietot digitālos rīkus, kā arī 

iekļaut medijus šajos jautājumos, jo tiem ir svarīga loma digitālajā informētībā. 5.4.1.3.: 

Izveidot kopīgas mācību telpas nepilngadīgajiem un viņu ģimenēm skolās, lai viņi mācītos 

kopā. 

98. 4.2.4.2.: Iesakām inovācijas iekļaut digitālajā izglītībā un aktīvāk tās veicināt. 

99. 8 darba virzienu grupēšana. 5.3.3.1.: Īpaši pielāgotas nodarbības gados veciem iedzīvotājiem 

un palīdzības pakalpojumi. 5.3.3.3.: Atbalsts nepieredzējušiem tehnoloģiju lietotājiem 

jaunāko zināšanu iegūšanā par tehnoloģiju izmantošanu. 5.3.3.5.: ES būtu jāatbalsta izglītības 

(starppaaudžu) programmas, kurās gados jaunāki cilvēki māca vecākus cilvēkus, kā darboties 

digitālajā vidē. 2.5.2.1.: Izpratnes veicināšanas un informēšanas kampaņas iniciatīva, 

apmācība, lai attīstītu viņu prasmes un kompetences. 5.4.1.2.: Organizācija/iestāde, kas 

māca gados vecākus cilvēkus prātīgi izmantot internetu. 2.5.2.2.: Savstarpējs atbalsts, kas 

veidots kā sava veida pilnvarojums personām, kuras citas personas vārdā var veikt 

administratīvas darbības internetā. 2.5.2.3.: Iepazīstināt ar datorrīkiem kā iespēju uzturēt 

sakarus ar citiem, tostarp ar mazbērniem un bērniem. Stiprināt senioru paļāvību ar 

izklaidējošām metodēm. 2.1.3.5.: Iesakām ES censties padarīt tehnoloģijas pieejamākas 

vecākajām paaudzēm. 

 

13. apakšgrupa (4.3. Kultūras apmaiņa / 4.4. Vidiskā izglītība) 

100. 4 darba virzienu grupēšana. 4.1.1.1.: Iesakām stiprināt piederības sajūtu, izmantojot 

kulturālus, profesionālus un sociālus (tostarp sportiskus) apmaiņas pasākumus, piemēram, 

darbseminārus un dažādas tikšanās. 4.1.1.5.: Iesakām ES vairāk veicināt kultūras 

programmas un apmaiņu. 4.1.2.2.: Mums ir vajadzīga vēl lielāka apmaiņa (kultūra, mūzika, 

atklājumi) un finansējums. 3.2.4.1.: Iesakām ES izstrādāt uz kopienu balstītas programmas 

vai projektus apmaiņai kultūras jomā Eiropas jauniešiem skolās un uzņēmumos (tostarp, 

izmantojot sadarbību tiešsaistē). 

101. 3 darba virzienu grupēšana. 4.3.1.1.: Iesakām ES palīdzēt cilvēkiem no mazāk privileģētas 

ekonomiskās vides piekļūt apmaiņai, izmantojot stipendijas un budžeta atbalstu skolām. 

4.1.2.1.: Iesakām izstrādāt programmas un piedāvājumus, kas ir pieejami iedzīvotājiem visās 

vecuma grupās (neatkarīgi no izcelsmes, vecuma, izglītības). 4.5.1.3.: Programmai "Erasmus" 

vajadzētu būt viegli pieejamai visiem. 

102. 3 darba virzienu grupēšana. 4.3.1.2.: Uzlabot skolās pieejamo informāciju (par Eiropas 

apmaiņas programmām). 4.3.1.6.: Ierosinām ES izstrādāt informatīvus materiālus par 

dalībvalstu izglītības sistēmām. 4.3.2.1.: Iesakām ES aicināt personas, kuras ir piedalījušās 

apmaiņā, būt par vēstniekiem un aktīvi popularizēt apmaiņu. 

103.  4.3.1.3.: Iesakām izveidot kopīgu ES platformu, lai koordinētu apmaiņu, nodrošināt šajā 

platformā cita starpā informāciju par skolu sistēmām citās valstīs un iesaistīt šajā struktūrā 

uzņēmumus, jo tie varētu uzņemt skolēnus kā praktikantus. 

104. 2 darba virzienu grupēšana. 4.3.1.4.: Veidot programmas skolām vai klasēm, lai apmeklētu 

citas ES valstis. 4.3.1.5.: Vienots ES formāts apmaiņas "klasēm". 

105. 2 darba virzienu grupēšana. [4.4.1.: ES iedzīvotāji neiesaistās klimata pārmaiņu un 

ilgtspējas jautājumu risināšanā.] 4.4.1.1.: Iesakām ES darīt vairāk, lai veicinātu zināšanu 

apmaiņu par paraugpraksi ilgtspējīgas prakses jomā. Zināšanu un tehnoloģiju apmaiņa starp 
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izglītības, valdības un uzņēmējdarbības organizācijām. 4.4.1.2.: Iesakām sniegt konkrētākus 

ES līmeņa padomus iedzīvotājiem par to, kas patiesībā ir patērētāja/privātpersonas 

ilgtspējīga izvēle. 

106. 4.4.1.4.: Iesakām ES rīkot sacensības ilgtspējas jomā skolām no visām dalībvalstīm. 

107. 7 darba virzienu grupēšana. 4.4.2.1.: Iesakām izglītības mācību programmās vairāk 

pievērsties projektiem, kas atbalsta bērnu mijiedarbību ar vidi un klimatu, kā arī ir vērsti uz 

risinājumu izstrādi. 4.4.2.2.: Iesakām integrēt ilgtspēju dažādu mācību priekšmetu mācību 

programmās skolās visā ES. 4.6.2.1.: Iesakām vidisko izglītību integrēt skolu mācību 

programmās jau no agrīna vecuma un katram Eiropas Savienības iedzīvotājam. 2.2.1.3.: 

Izglītot ražotājus un studentus šajās jomās, lai profesionāļi būtu informēti par šiem 

jautājumiem un izmantotu nekaitīgākus tehniskos risinājumus un ražošanas metodes. Jo 

īpaši ierosinām mācību programmās iekļaut ekoloģiskās izglītības kursu. 4.4.1.3.: Iesakām 

iedzīvotājus tieši informēt par konkrētām un vietējām zināšanām par iedzīvotāju rīcības 

ietekmi uz vidi. 2.2.7.1.: Ieviest ekoloģiskās izglītības kursu iedzīvotājiem. 2.4.6.4.: Jau no 

agrīna vecuma izglītot par atkritumiem un vietējo un sezonas produktu patēriņu. 

 

14. apakšgrupa (4.5. Izglītības kvalitāte, finansēšana un pieejamība / 4.6. Izglītības saskaņošana) 

108. 2 darba virzienu grupēšana. 4.5.1.4.: Nodrošināt visiem vienlīdzīgu piekļuvi trešā līmeņa 

izglītībai. Pretējā gadījumā tiek traucēta vienlīdzīga piekļuve. 4.5.2.1.: Vienlīdzīga piekļuve 

bezmaksas izglītībai visā ES. 

109. 4.5.3.1.: Iesakām visu līmeņu skolās mācīt dzīves prasmes, tai skaitā nodrošināt seksuālās 

veselības mācību. Disidentiem būtu jāpiedāvā iespēja piedalīties brīvprātīgās nodarbībās, 

kurās var iegūt uz faktiem balstītu seksuālo izglītību. 

110. 4.5.4.1.: Finansējums un piekļuve finansējumam vai stipendijām visā ES ir būtiska, lai 

nodrošinātu vienlīdzīgu izglītību un piekļuvi līdzvērtīgām tehnoloģijām. 

111. 4 darba virzienu grupēšana. 4.5.5.1.: Lielāks atbalsts skolotājiem kā indivīdiem. 2.1.6.1.: 

Iesakām nodrošināt skolotājiem pastāvīgu apmācību un iespējas dalīties ar paraugpraksi pāri 

robežām. Tas varētu notikt, izmantojot konferences, digitālās platformas utt. (ES līmenī). Šie 

risinājumi būtu aktīvi jāpopularizē un jāpublisko. 2.1.6.2.: Iesakām mācību metodēs visā ES 

integrēt jaunākos zinātniskos atklājumus par visefektīvākajiem mācīšanās veidiem, kā arī 

veikt pastāvīgus pētījumus šajā jomā. 2.1.6.3.: Iesakām izveidot saskaņotu Eiropas kvalitātes 

kontroles sistēmu attiecībā uz mācīšanas metodēm. 

112. 4 darba virzienu grupēšana. 4.6.1.1.: Visās Eiropas skolās vajadzētu būt vienotiem izglītības 

standartiem. 4.5.1.1.: Vienots, reglamentēts mācīšanas standarts visā Eiropā. Pamatskolas 

un vidusskolas līmenī. 1.3.3.2.: Saskaņot mācību kursu saturu Eiropas līmenī, lai sasniegtu 

viendabīgu izglītības līmeni (piemēram, valodas). 2.1.2.1.: Iesakām ES pieņemt kopīgas 

vērtības izglītībā un vienotu vērtējuma sistēmu nolūkā palielināt studentu mobilitāti. 

113. 2 darba virzienu grupēšana. 4.6.3.1.: Iesakām mācīt angļu valodu kā kopīgu Eiropas valodu, 

kas atvieglotu izglītošanu vidiskajos un visos citos jautājumos, kuri ir aktuāli visai Eiropai. 

4.5.1.2.: Visās ES pamatskolās būtu jāmāca viena kopīga Eiropas valoda; šīs mācības 

finansētu un apmaksātu ES dalībvalstis.  

 

 

5. virziens. Ētiska un droša digitālā pārkārtošanās 
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5. apakšgrupa (5.1. Digitalizācijas demokratizācija / 5.2. Kiberdrošība) 

114. 6 darba virzienu grupēšana. 2.1.3.1.: Iesakām ES censties panākt līdzvērtīgākas iespējas visās 

dalībvalstīs un līdzīgu tehnoloģiju attīstību. 2.1.3.2.: Iesakām ilgtspējīgi un viedi pārdalīt 

esošās tehnoloģijas (piemēram, ierīces). 4.2.1.1.: Iesakām ES nodrošināt visiem iedzīvotājiem 

tehnisku piekļuvi (tīkls un termināļi) un valstīs attīstīt digitālo infrastruktūru (ņemot vērā 

atkārtoti lietojamu iekārtu iegādi). 4.2.1.3.: Iesakām šo jautājumu izskatīt, ņemot vērā 

ilgtspējas aspektu. 5.1.3.1.:  Iesakām ieguldīt digitālajā inovācijā, lai katrs Eiropas iedzīvotājs 

varētu piekļūt aprīkojumam vietējā līmenī. 5.3.6.1.: Finansēt atbalsta programmas tiem, 

kuriem nav aparatūras un iespēju to iegādāties.  

115. 4.2.1.2.: Iesakām ES juridiski nostiprināt tiesības uz internetu.  

116. 4.2.2.2.: Iesakām ES nodrošināt, lai rīki (rakstīšanas programmas, izglītības platforma) būtu 

brīvi pieejami lietošanai. Šajā nolūkā būtu jāizstrādā vai nu pašu programmas, vai arī visiem 

vajadzētu būt pieejamām jau esošām programmām (piemēram, Office). 

117. 5.1.4.2.: Izveidot vienotu interneta tīklu visās ES valstīs. 

118. 5.1.4.3.: Par jebkādu tiešsaistē pieejamu informāciju jābūt iespējai ziņot bezsaistē. 

119. 5.1.5.2.: Izveidot kopīgu mākoni Eiropas uzņēmumiem.  

120. 5.1.5.3.: Izveidot Eiropas sociālo tīklu, ko eiropiešiem izveidojuši eiropieši. 

121. 5.1.6.1.: Vienkāršot un izskaidrot MI izmantotos algoritmus, lai nodrošinātu labāku 

sabiedrības atbalstu. 

122. 2 darba virzienu grupēšana. 5.1.2.3.: Ir jāpastiprina cīņa pret ļaunprātīgu izmantošanu 

internetā. Iesakām izveidot policijai pietuvinātu organizāciju, kas specializējas digitālajos 

aspektos un kas var identificēt cilvēkus internetā un atklāt nepieņemamu uzvedību. 2.5.4.1.: 

Eiropas līmenī koordinēta ekspertu organizācija, kas var garantēt drošību. Intervences 

brigāde ar ļoti nozīmīgām pilnvarām. 

123. 3 darba virzienu grupēšana. [5.2.: Kiberdrošība] 5.2.1.4.: Mācīties no valstīm, kuras ir 

atradušas iedarbīgus risinājumus (piemēram, izglītības sistēma Somijā). [5.4.: Veselīga 

digitalizācija] 5.4.1.1.: Izveidot divu gadu izmēģinājuma projektu, kurā piemēro Somijas 

izglītības modeli visās dalībvalstīs, un pēc tam novērtēt tā rezultātus. [5.4.2.: Kā cīnīties pret 

kaitējumu, ko rada kombinācija viltus ziņas + algoritmi + vāja datu konfidencialitāte?] 

5.4.2.7.: Izveidot divu gadu izmēģinājuma projektu, kurā piemēro Somijas izglītības modeli 

visās dalībvalstīs, un pēc tam novērtēt tā rezultātus. 

124. 2 darba virzienu grupēšana. 5.2.2.1.: Ierosinām izveidot ciešāku sadarbību starp Eiropas 

Savienības uzņēmumiem un valstīm un ieviest globālas darbības un globālu vienošanos 

kiberdrošības jomā. 5.2.4.1.: Ierosinām stiprināt sadarbību starp tīmekļvietnēm/platformām 

un iestādēm, lai sistemātiskāk identificētu un sekotu līdzi kibernoziedzības darbībām. Ir 

svarīgi padarīt redzamu visu "aizkadra" aktoru darbu. 

125. 5.3.2.2.: Jauni noteikumi par digitālo reklāmu. 

126. 3 darba virzienu grupēšana. [5.2.: Kiberdrošība] 5.2.3.2.: Ierosinām izveidot Eiropas līmeņa 

izpratnes veicināšanas kampaņas, kas aptver vairākus tīklus un ir pielāgotas dažādiem 

lietotāju veidiem (jauniešiem, lielākam lietotāju skaitam). 5.3.3.6.: Izveidot īpašas izglītojošas 

programmas un informatīvas kampaņas par kibernoziegumiem. 5.2.3.1.: Izpratne par risku 

pastāv, bet ir jāstiprina. Ierosinām uzlabot izpratni par riskiem, izmantojot konkrētus 

piemērus (ar konkrētiem piemēriem skaidrojot persondatu izmānīšanu; ar konkrētiem 

piemēriem ilustrējot viltus sludinājumu darbību utt.). 
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127. 2 darba virzienu grupēšana. 5.2.3.3.: Atvieglot ziņošanu par ļaunprātīgiem kontiem 

sociālajos tīklos un izskaidrot, kā šī ziņošana strādā; spēt atklāt un sodīt cilvēkus, kuri 

internetā uzvedas ļaunprātīgi. 2.5.4.3.: Nodrošināt privātuma aizsardzību internetā. 

Problēmas saistībā ar anonimitāti tiešsaistē un aizskaršanu internetā. 

128. [2.5.4.: Joprojām trūkst uzticības tiešsaistes rīku drošumam (piemēram, maksājumiem 

tiešsaistē); slimnīcu, sabiedrisko pakalpojumu uzlaušanas riski.] 2.5.4.2.:  Ekspertu grupa, kas 

izstrādā uzraudzības sistēmu, lai stiprinātu prevencijas aspektu. Privāta aizsardzības sistēma 

un plašāka informēšana par labāku izmantošanu. Informētības uzlabošana, izglītošana. 

 

9. apakšgrupa (5.3. Datu aizsardzība) 

129. 4 darba virzienu grupēšana. 4.2.4.3.: Iesakām noteikt lielāku atbildību lielajām IT 

platformām. 5.1.5.1.: Ir jāierobežo personīgās informācijas apjoms, kas nepieciešams, lai 

piekļūtu internetam, un digitālajām platformām ir jāuzņemas atbildība par datu 

izmantošanu. 5.3.1.4.: Tālruņiem, mājas lietojumprogrammām (Alexa) vajadzētu būt 

pārredzamākām attiecībā uz to, kādu informāciju tās vāc, glabā un kopīgo (un ar ko tās šo 

informāciju kopīgo), un datu īpašniekiem vajadzētu būt iespējai dzēst datus vai ierobežot 

piekļuvi tiem. 5.3.2.4.: Atalgot uzņēmumus, kas ievēro datu aizsardzības, pārredzamības un 

drošības noteikumus. 

130. 4 darba virzienu grupēšana. 5.2.1.1.: Ir vajadzīga struktūra, kas pārstāv patērētājus un 

atbalsta iedzīvotāju intereses pret uzņēmumiem, kuri izmanto viņu datus. 5.2.1.2.: Eiropā ir 

jāieņem vienota nostāja pret digitālajiem milžiem, kuriem ir ievērojama ietekme, un ir 

jānodrošina iespēja šos uzņēmumus tiesāt Eiropā, nevis tikai Amerikas Savienotajās Valstīs, 

turklāt ir jāpanāk, ka šie uzņēmumi ievēro Eiropas tiesību aktus. 5.3.1.1.: Izveidot 

iedzīvotājiem viegli pieejamu ES struktūru, kas nodrošina pārredzamību un kopīgas normas 

ES valstīs.  5.3.2.1.: Skaidras līdzsvara un atsvara sistēmas, ko īsteno ES struktūra [sk. 5.3.1.1. 

virzienu], kas nav politiska, bet gan veidota uz ekspertu pamata, un ir neatkarīga, un ko 

finansē dalībvalsts.  

131. 2 darba virzienu grupēšana. 5.3.2.3.: Visiem tehnoloģiju uzņēmumiem/pakalpojumu 

sniedzējiem obligāta ES sertifikācija, kas apliecina atbilstību datu aizsardzības prasībām un 

kas redzami jānorāda organizācijas tīmekļvietnē. 5.3.4.1.: Ieviest sertifikācijas kritērijus 

tehnoloģiju uzņēmumiem: nodrošināt vienkāršotus un ikvienam saprotamus informācijas 

kopsavilkumus par datu izmantošanu.  

132. 2 darba virzienu grupēšana. 5.3.1.2.: Dot cilvēkiem iespēju izvēlēties, kuri dati ir sensitīvi un 

kuri tādi nav. 5.2.1.3.: Ierosinām, lai, pieslēdzoties tīmekļvietnēm, piekrišana par persondatu 

izmantošanu būtu noformulēta skaidrāk un īsāk.  

133. 5.3.4.3.: Uzlabot saziņu par izmaiņām VDAR un datu aizsardzībā kopumā. 

134. 5.3.1.3.: Ieviest digitālo ES ID (ne tikai valsts digitālo ID). 

135. 5.3.4.2.: Noteikt, ka noklusējuma iestatījums attiecībā uz persondatu izmantošanu ir 

nepiekrišana (izņemot nepārprotamu piekrišanu) vai ierobežotas izmantošanas atļaušana. 

136. 5.3.5.1.: ES finansējums pētniecības paplašināšanai [datu aizsardzības jomā]. 

 

10. apakšgrupa (5.4. Veselīga digitalizācija) 

137. 2 darba virzienu grupēšana. 4.2.3.2.: Iesakām veicināt ne tikai digitālo pratību, bet arī 

iedzīvotāju kritiskās spriešanas spējas. Iedzīvotājiem ir jāspēj uz saturu raudzīties kritiski. 

5.4.2.1.: Mācīt cilvēkus domāt kritiski. 
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138. 5 darba virzienu grupēšana. 5.1.2.2.: Nepieciešama rīcība viltus ziņu un maldinošas 

informācijas apkarošanā. Iesakām izvērst tādas darbības kā "pārbaudītas tīmekļvietnes". 

5.4.2.2.: Lai iedzīvotāji varētu salīdzināt informāciju, algoritmiem ir automātiski jārāda 

konkrēta temata pretrunīgākās/vienprātīgākās versijas, kā arī citi viedokļi (viltus ziņas). 

5.4.2.4.: Zinātnieku kopienas vairākuma vienprātību izmantot kā patieso viedokli, ko 

pretstatīt citiem viedokļiem. 5.4.2.5.: Organizācija vai iestāde, kas verificē un pārbauda ziņas 

un apliecina to patiesumu. 5.4.2.8.: Izveidot Eiropas tiešsaistes platformu, kurā redzamas 

pārbaudītas ziņas. 

139. 5.4.2.6.: Mediji nevar būt privāti, tiem jābūt publiskiem, lai tie negūtu peļņu, izplatot melus. 

140. 5.4.2.3.: Datu apstrāde un glabāšana vietējās ierīcēs, nedaloties ar tiem mākonī. 

141. 5.4.2.9.: Izveidot Eiropas digitālo platformu, kas piedāvā informāciju, apmācību un izglītību 

(ne tikai par interneta veselīgu izmantošanu, bet arī par daudziem citiem aspektiem) un kas 

ļauj piekļūt resursiem un speciālistiem garīgās veselības jautājumos. 

142. 1.3.4.5.: Izvērtēt digitālo tehnoloģiju ietekmi uz veselību un vidi. 
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